ÍNDICE - SUMARIO
Nº 169
Volume XXXIV
setembro - outubro 2010

Guieiro

3 359

por Pedro Fernández Castelao

Estudos
Morte de Xesús
por Xabier Pikaza

5 361

A violencia na Biblia
por Carme Yebra Rovira

21 377

Universalidade da salvación de Cristo
por Noé Soto Valdez

35 391

Facendo política a paz
por Marisa Vidal Collazo

53 409

Achegas
Culpa e xénero
por Engracia Vidal Estévez

69 425

In memoriam
A miña amizade e comuñón con Raimon Panikkar
por Victorino Pérez Prieto

80 436

Na morte de Ana Kiro
por Xosé Luís Barreiro Rivas

85 441

Crónicas
Tempo de vacas fracas
por Xosé Luís Barreiro Rivas

87 443

A virxe de Guadalupe
por Xoán Bernárdez Vilar

95 451

Santa Bárbara bendita...
por Rubén Aramburu Molet

103 459

Romaxe de crentes galegos
por José Ramón de la Torre

112 468

Recensións
A graza daquel verán
por Xosé Antón Miguélez Díaz

115 471

Foro 2010
por Marisa Vidal Collazo

119 475

Ilustracións
por Soedade Pite

63, 82

Guieiro

Que a violencia xera violencia é obvio. O que está lonxe de selo é
como enfrontarse a ela. As antigas tradicións amosan a conciencia de
que a vítima está espontaneamente lexitimada para responder á labazada con idéntica labazada. Non con máis, pero si coa mesma. Ollo por
ollo. Nas modernas a formulación derivou na esixencia de «xustiza»,
a saber: o exercicio da represión violenta do culpable por instancias
impersoais. Porén, o problema aparece con toda claridade cando un
se pregunta: como acabar con toda violencia? como poñer fin a esa
demoníaca espiral de continuas e ininterrompidas lexitimacións que
perpetúan aquilo que, precisamente, se rexeita? As propostas inxenuas
e simples –as guerras son malas, hai que ser bos– tampouco funcionan, pois son inoperantes e inocuas ante a realidade intolerable da
opresión, o asasinato ou a violación. Como loitar, xa que logo, contra
a violencia?
Tres estudos de marcada fasquía bíblica achégannos á resposta da
tradición cristiá. Xabier Pikaza estuda a «solución» que Xesús encarna
coa súa forma de enfrontar o conflito co sistema político, económico e
relixioso do seu tempo que, finalmente, remata coa súa morte. Carme
Yebra reflexiona sobre o terrible episodio, narrado no Libro dos Xuíces
19-20, verbo da violación e asasinato da concubina dun levita e, sobre
todo, da reacción bélica que desencadea. Noé Soto Valdez ofrécenos
unha reflexión teolóxica sobre o alcance universal ou parcial da superación definitiva da violencia, a dor e o sufrimento acontecidas en
Xesús, o Cristo de Deus. Morreu Cristo “por todos” ou “por moitos”?
Recentes traducións litúrxicas destes termos neotestamentarios xeraron unha decisiva polémica ao respecto.
Marisa Vidal escribe, nun cuarto estudo, sobre o papel das mulleres
na guerra e na paz e descobre nalgúns exemplos sinalados a realización
efectiva do perdón e a reconciliación.
Unha achega completa o tratamento deste tema. Engracia Vidal reflexiona con claridade sobre a vinculación entre a culpa e o xénero
feminino. Ofrece, tamén, textos interesantes para a reflexión.
Encrucillada 169, setembro-outubro 2010
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Da man de Victorino Pérez Prieto recordamos ao pensador Raimon
Panikkar. Tamén poderán ler a homenaxe de Xosé Luís Barreiro Rivas
á cantante (e profunda crente) Ana Kiro. Ambos os dous finaron recentemente.
As habituais crónicas política, cultural e a rolda da Igrexa completan
un número que, ademais de cos debuxos de Soedade Pite, conta coa
recensión da última monografía editada por Encrucillada: un exemplo
senlleiro da vida espiritual de Manolo Regal Ledo. Narración, poesía,
exercicios espirituais no cotiá da vida que nos presenta Xosé Antón
Miguélez.
Na nosa páxina web poderedes consultar o elenco dos libros chegados á redacción, feito por Marisa Vidal.
Nas últimas páxinas presentamos un resumo do que van ser as Xornadas de Teoloxía, co horario definitivo e algunha anotación importante. O noso próximo XXV Foro Relixión e Cultura en Galicia, como
todos sabedes xa, este ano vai ser moi, pero que moi especial. No taboleiro un anuncio festeiro: a merecidísima homenaxe que imos brindar
o venres día 22, en Pontevedra, a Engracia Vidal Estévez por toda unha
vida de fe e galeguidade. Prosit. Ata vérmonos.
Pedro Castelao
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Estudos

Morte de Xesús.
Revelación e solución da violencia1
Xabier Pikaza

1. Matárono uns homes normais
Adóitanse distinguir varios «causantes» da morte de Xesús. (1) Unha
piedade sacrificial veu repetindo que o primeiro causante foi o mesmo
Deus: estaba ofendido pola culpa da humanidade; necesitaba reparación e non atopou mellor forma de satisfacer a súa xustiza e redimilos
que facendo que o seu Fillo se encarnase e morrese polos homes2.
(2) Á luz de 1 Heb 6-36, reinterpretado por autores cristiáns, díxose
que Xesús morreu a consecuencia dun “conflito anxélico”: mataríano os
demos, axentes perversos do drama da historia, como supoñen algúns
gnósticos; nesa liña sitúase, por un momento, o mesmo Paulo, cando
afirma que a Xesús matárono os “poderes satánicos” deste mundo, que
non coñeceron a Cristo e que así, ao matalo, destruíronse a si mesmos
(cf. 1 Cor 2, 8)3. (3) En contra diso, partindo de Marcos, os evanxeos
afirman que os responsables da morte de Xesús foron os homes (Pilato
e Caifás, os sacerdotes e Pedro, os discípulos e Xudas...), como representantes dun sistema de violencia, que se opón a Deus, matando ao
mensaxeiro do seu Reino (cf. Mc 12, 10; Mt 7, 24-27).
Os evanxeos conteñen relatos que parecen mitolóxicos, aínda que
cheos de fondura simbólica, como pode ser o exorcismo de Gadara
(Mc 5, 1-20). Pero cando narran a condena de Xesús, eles sitúanse nun
Retomo neste traballo unha reflexión que veño realizando dende hai algún tempo, e
que presentei, sobre todo, en Antopología Bíblica, Sígueme, Salamanca 2006.
2
Cf. B. Sesboüé. Jesucristo. El único mediador, Sec. Trinitario, Salamanca, I 1990,
49-97.
3
Cf. A. Orbe, Cristología gnóstica I-II, BAC, Madr 1976. Para incluir a visión do Cristo
gnóstico na panorámica das cristoloxías ao longo da historia, cf. J. Pelikan, Jesús a través
de los siglos, Herder, Barcelona 1989.
1
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plano histórico moi concreto: os que o mataron foron homes normais,
que actuaron por impulsos humanos e cumpriron o seu deber, non
uns anxos perversos. Máis aínda, eles contaron a morte de Xesús de
xeito simple e fondo, sen discursos moralistas. Non o presentan como
un heroe de epopea ou de traxedia, senón como alguén que asume e
padece a súa morte con gran humanidade; avanza decidido cara a ela,
pero con medo. Ademais, os que o fixeron morrer non eran peores cós
outros: nin Pilato o condenou porque era un xuíz perverso (aínda que
era representante dun imperio militar!), nin os sacerdotes o xulgaron
porque eran especialmente corruptos (aínda que defendían o seu sistema). Herodes e Pilato, sacerdotes e soldados, verdugos e enterradores,
eran personaxes normais que defendían os intereses da súa lei. Non o
mataron porque eran peores, senón, ao contrario, porque eran como a
inmensa maioría dos homes. Aquela foi unha morte normal, anunciada, e, non obstante, os cristiáns saben (cren) que nela se expresou o
sentido de Deus e o destino da humanidade4.

2. Morreu por fidelidade ao Reino e matárono por defensa
do sistema
Por fidelidade ao seu proxecto mesiánico, Xesús tivo que contar coa
posibilidade da súa morte e aceptala. Esperou ata o fin a chegada do
“reino de Deus”, superando a violencia dun sistema de opresión e morte, que se impuxera sobre Israel e sobre o mundo (empezando por
Xerusalén). Pero estaba disposto a dar a vida polo Reino. Non pensou
no que o Reino podía darlle a el, senón no que el debía facer e fixo
polo Reino, tanto en Galilea coma en Xerusalén. Desa forma subiu a
Xerusalén, para anunciar e promover coa súa vida a chegada do Reino.
Fíxoo por amor e por gozo, de maneira que ao final, ao despedirse dos
Nun nivel, “todo é normal” e todo se realiza conforme á Escritura: varios profetas,
algúns salmos, Sab 2, dixeran xa que, enfrontados ante un conflito semellante, os
poderes deste mundo acabarían condenando ao inocente. Pero, noutro nivel, todo é
“absolutamente novo”: na morte de Xesús encárnase e manifesta, dunha vez e para
sempre, a violencia irracional da humanidade e o amor de Deus sobre ela.

4
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seus compañeiros, prometeulles que a próxima copa beberíana no Reino (Mc 14, 25).
Así morreu, anunciando a chegada do Reino, e invocando a Deus
dende a cruz, segundo a impresionante palabra de Mc 15, 34. «Meu
Deus, meu Deus , por que me abandonaches?». Algúns pensan, loxicamente, que chamaba a Elías, o profeta xusticeiro de Mal 3 (o capítulo
final da Biblia Hebrea) que debía vir e vingarse dos “malos”, implantando con violencia a orde de Deus sobre a terra. Pero os cristiáns saben co evanxeo de Marcos que morreu preguntando a Deus de verdade
(e só a Deus) “por que o abandonara”, por que non respondera instaurando xa o Reino, dende Xerusalén. Morreu preguntando a Deus, pero
sen desesperarse, nin renegar do Reino. Morreu deixando un camiño
aberto, cunha pregunta á que só Deus pode responder, e á que respondeu, segundo a fe cristiá, por medio da Pascua, que se expresa a través
da Igrexa, isto é, de aqueles que asumen e retoman o mesmo camiño
de Xesús, porque o viron, “estano a ver” en Galilea, retomando a súa
mensaxe e tarefa do Reino, coa garantía de que El está presente neles
e con eles, como ratifican os evanxeos (Mc 16, 1-9; Mt 28, 1-20).
Este foi e segue sendo para os cristiáns o sentido da morte de Xesús.
El non podía impoñer a súa mensaxe por leis nin estruturas de violencia, con poderes sacrais nin imperiais (como sabe Paulo: cf. 1 Cor
1). Por anunciar un Reino de humanidade aberta a todos, por ofrecer
o testemuño dun Deus, que é Pai de todos, máis alá deste tipo de
templo de Xerusalén e por enriba do Imperio de Roma (pero non en
loita militar, nin contra Xerusalén, nin contra Roma), Xesús puxo de
feito en conflito coa dobre autoridade “sagrada”, a do templo concreto
(coa súa garda paramilitar) e a de Roma (coas súas lexións) e tivo que
deixarse condenar a morte, pois, se quería ser fiel a si mesmo, non podía responder con violencia aos violentos, e se quería ser fiel ao Reino
de Deus non podía volverse atrás, esperando mellores tempos, pois o
kairos ou tempo de Deus xa chegara (cf. Mc 1, 14-15; Gal 4, 4).
Así morreu, por fidelidade ao seu proxecto de Reino (un proxecto
totalmente humano, sendo plenamente “divino”, se se permite utilizar
esta linguaxe), pois non se quixo volver atrás, senón que veu a presenEncrucillada 169, setembro-outubro 2010
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talo de xeito público, desafiante e amoroso no lugar máis perigoso do
mundo, que era entón Xerusalén. Morreu “asasinado” (adóitase dicir
“axustizado”) pola xustiza do sistema, que no fondo lle tiña medo (cf.
Mc 14, 1-2; Jn 11, 47-53). Morreu “baixo Poncio Pilato”, como din os
testemuños do Novo Testamento e os escritores antigos, pero non o
matou Pilato (que sería un home “malo” ou corrupto), senón o sistema
imperial que el representaba. Morreu tamén, como sabe o Novo Testamento e ratifica Flavio Xosefo (Ant 18, 63-64) por complicidade dos
sumos sacerdotes do templo, non porque eles fosen tampouco “malos
ou corruptos”, senón porque defendían o seu sistema sagrado.

3. Matouno o sistema, entregouse a si mesmo.
Matouno o sistema, e así morreu polos pecados dos homes, é dicir,
de todos os homes que forman parte do sistema, entendido xa dun
modo “mundial”, pois Xerusalén e Roma son potencialmente “todo o
mundo”. Nese sentido dise que morreu polos nosos pecados, como
ratifica Paulo (1 Cor 15, 3-8), conforme a unha sentenza que se pode
e debe entender de dúas formas que son complementarias. (a) Morreu
porque “o matamos”, é dicir, matárono os “xefes” do sistema, que cometeu desa forma o gran pecado (pecado orixinal ou universal), pecado
“primeiro e final”, propio de Adán, é dicir, da humanidade (cf. Rom 5):
Veu o Fillo de Deus e matámolo. (b) Morreu porque el mesmo se “entregou”, porque deu a súa vida polo Reino, é dicir, polos demais, como
sabe Paulo e como expresan de forma exemplar os textos eucarísticos
(Mc 14, 22-24 par) e o grande logion de Mc 10, 45: «O Fillo do Home
non veu a que o sirvan, senón a servir e dar a súa vida como rescate por
moitos, é dicir, por todos».
Por fidelidade ao evanxeo, en contra do sistema que domina sobre
todos (todo e partes), proclamou Xesús a grandeza de Deus, que é
amor infinito que vive e crea gratuitamente, amando aos máis pobres.
Externamente falando, apenas cambiou nada: seguiu impoñéndose o
sistema (en forma helenista ou romana, política ou sagrada), seguiu habendo disputa entre as partes do sistema (poderes políticos, económicos, nacionais,...), continuou aplicándose unha xustiza que se expresa
8
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como equilibrio entre poderes violentos e parciais. E non obstante, el
sementara unha semente de graza por enriba da loita universal do sistema, iniciando un tipo distinto de presenza creadora, unha mutación
gratuíta da vida humana, en liña de presenza de Deus e de superación
do sistema de violencia.
Pareciamos condenados a unha lei social e sacral que nos encerra no
cárcere de ferro de todo ou na loita sen fin entre as súas partes. Pois
ben, superando ese nivel, Xesús díxonos que podemos vivir como seres
autónomos e libres, compartindo unha graza de amor (un amor gratuíto, unha esperanza de vida) que é de Deus sendo humana. Díxonos e
mostrou que podemos curarnos da enfermidade do medo e a violencia
e por iso subiu a Xerusalén, o lugar axeitado e necesario, para pregoalo.
Esta é a mutación antropolóxica: o novo poder que Xesús nos ofreceu,
de maneira que xa non nacemos da carne e do sangue, senón do mesmo Deus, como fillos seus (cf Xn 1, 12-13). Non somos escravos de
Deus (nin dun sistema superior), nin guerreiros dunha loita sen fin
entre partes enfrontadas (no talión do xuízo), pois o mesmo Deus nos
fai infinitos na súa graza e por graza podemos compartir a nosa vida,
que é Vida de Deus5.
Este é o “experimento” Xesús, que el ratificou coa súa morte, en
forma de “fracaso inmediato” (matárono), pero que culminou en forma
de “resurrección”: os cristiáns descubriron que este Xesús morto (precisamente o Xesús ao que mataron por crer o que cría!) é revelación
e presenza de Deus, é principio dunha nova humanidade, é dicir, do
Reino. Ata agora, os homes só coñecían o poder de todo que se impón
por arriba ou das partes que se combaten mutuamente en loita sen fin,
sostido e impulsada polos varios “deuses” parciais de tribos, pobos e
imperios. Agora xurdiu e expándese un tipo de non-poder, anunciado e
Os seguidores de Xesús non loitamos contra o todo (pretendendo facernos todo), nin
tampouco contra uns poderes parciais (para arrebatarlles unha parcela de poder). Non
aspiramos ao imperio (contra o césar), nin queremos construír un novo templo máis
piadoso (contra o de Xerusalén). Sobre templo e césar, podémonos descubrir xa como
persoas (con valor infinito) e realizármonos como seres libres, en creatividade de graza,
en vida compartida, todos os homes e mulleres da terra.

5
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esperado dende antigo, a creatividade infinita de Deus e a graza compartida dos homes, a Presenza creadora do Pai, que anima e acolle a
Xesús na súa morte (facéndoo semente pascual de humanidade). Esta
é a semente que Xesús sementou en toda clase de terras (camiño, pedregueira, espiñas, campo bo,...), pois pode xerminar en todas elas (cf.
Mc 4), o gran de trigo que morre (12, 14), para producir gran froito.
O xerme da nova humanidade mesiánica que non virá só ao final ( en
xesto impositivo), senón que veu xa en Xesús e expándese polos seus
discípulos, superando así a imposición dos poderes vellos que dominan
sobre o mundo.
Xesús non se enfrontou dun modo militar a eses poderes: non lles
quixo disputar ningunha parcela de dominio en clave de batalla. Pero
eles sentíronse ameazados e en nome do sistema matárono, e fixérono
precisamente porque el non quería matar, superando coa súa vida e
mensaxe a violencia dos homes do seu ámbito. Este é o paradoxo: non
buscaba o poder de ninguén e non obstante todos os poderes se xuntaron e matárono porque «non era dos seus»: Non puideron soportar un
home que non lles quixo facer competencia, pero que lles ía dicindo o
que eran, para que puidesen coñecerse (e non quixeron).

4. Envexa dos sacerdotes (Mc 15, 10; Xn 11, 50).
Neste contexto quero destacar unha razón da morte de Xesús que
os teólogos antigos tiveron moi en conta (aínda que a presentaron ás
veces de maneira mitolóxica, aludindo á envexa do demo), pero que
os modernos apenas destacaron: a “envexa” dos sacerdotes. Como xa
dixen, a escola de Paulo (Colosenses e Efesios) interpreta sabiamente
a morte de Xesús como expresión dun “conflito cósmico” entre os poderes de Deus e os do Demo, co triunfo de Deus. Esa visión é boa, e
debe ser retomada, coas debidas “traducións” hermenéuticas, pois na
morte de Xesús estase xogando o sentido do conxunto da realidade, iso
que puidéramos chamar o “ser” do tempo, o “ser” do cosmos, se é que
vale esta linguaxe. Sen negar esa interpretación, que están poñendo de
10
366
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relevo os novos esexetas6, o evanxeo de Marcos conta a morte de Xesús
desde la perspectiva de Israel.
Estritamente falando, Xesús non veu resolver os problemas de Roma
(nin combater aos romanos), senón cumprir as profecías, implantar
o Reino de Deus en Israel (Xerusalén), e desde Israel (despois) en
todo o mundo. Pois ben, a “traxedia” non está en que Roma rexeitara
a Xesús (Xesús non veu converter directamente a Roma!), senón en
que o rexeitara Israel, pois Xesús veu a “converter” Israel, segundo as
profecías (e despois, convertido Israel, o Reino podería estenderse por
osmose e testemuño creador, en liña de misión centrípeta e centrífuga,
a todo o mundo). Neste contexto, ofrecendo unha interpretación de
conxunto da historia humana (e da morte de Xesús), Marcos afirma
(precisamente por boca de Pilato, o Romano!) que os sacerdotes de
Xerusalén tiveron envexa de Xesús (Mc 15, 10), como Eva e Adán
envexaran a Deus, como os anxos gardiáns envexaran aos homes (1 En
6-36) e como os inxustos envexaron ao xusto (Sab 2).
Nunha pasaxe anterior o mesmo evanxeo destacou o medo: “Buscaban o xeito de matalo, porque lle tiñan medo (ephoboûnto gar auton)
pois todo o pobo estaba admirado da súa doutrina” (Mc 11, 18). Quizais lle temían directamente, porque os acusaba e anunciaba a fin do
templo. Quizais temían que o pobo, influído por Xesús, non os seguira
máis. Nese contexto sitúa Xoán a reflexión de sacerdotes e fariseos, reunidos en sanedrín (tribunal de xuízo): “Se lle deixamos, todos crerán
nel e virán os romanos e quitarannos o lugar (=templo) e o ethnos (o
pobo)” (Xn 11, 48). Os sacerdotes teñen medo de “perder a súa lei”, é
dicir, a súa autoridade, de quedar sen templo, sen sacrificios e ingresos
económicos, é dicir, sen pobo. Así aparecen como signo de perversión
sacral: “non serven” para nada (nada achegan) e por iso fanse “fin en
si”: necesitan fieis sometidos e lugares de influxo sagrado (como supoñía nun contexto político o apólogo de Iotán: Jc 9, 7-20). Dende ese
fondo enténdese a intervención de Caifás, o sumo sacerdote, cargada
Eu mesmo estou a preparar nesa liña un Comentario de Marcos, que se publicará,
Deus mediante en Verbo Divino, Estella 2011.

6
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de ironía e dobre sentido, cando expón a súa razón política: “Convenvos que morra un home polo pobo e non que pereza todo o pobo” (Xn
11, 50)7.
Caifás defende o interese do seu grupo de sacerdotes-escribas dominantes, que el identifica, sen dúbida, cos intereses do pobo xudeu, ao
que eles controlan e dirixen dende o templo, en virtude do pacto de
poder que fixeron cos romanos, conforme á xustiza/lei do templo. Os
sacerdotes teñen que defender os seus intereses, supoñendo que concordan ou poden compaxinarse cos intereses de Pilato (conforme a un
esquema de lei, dentro dun sistema de elipse que por agora ten dous
polos: un máis sagrado, en Xerusalén; outro máis político, en Roma).
Loxicamente, ambos os dous poderes necesítanse para manter os seus
privilexios e para garantir un tipo de paz (a súa paz) en Palestina. Neste
contexto, Marcos engade que “Pilato sabía que os sumos sacerdotes lle
entregaran (a Xesús) por envexa” (Mc 15, 10, Mt 27, 18)8.
Da envexa como principio satánico de todos os pecados e orixe da
morte trata Sab 2, 24; 6, 23. Pois ben, Marcos preséntaa aquí en concreto como pecado supremo dos sacerdotes e causa da morte de Xesús,
que salpica a Pilato e, en xeral, a todo o “sistema”, movido, segundo
iso, por unha “lei de envexa”. Os sacerdotes non poden roubar a Xesús
o seu prestixio, nin apoderarse dos seus bens, nin ocupar o seu posto, pois non queren ser como el (vivir en gratuidade). Pero tampouco
poden soportalo. Por iso o fan morrer, non para ocupar o seu posto
(non queren ser como el), senón para impedir que Xesús teña un posto
O Evanxeo entendeu ese texto en sentido redentor: Xesús morreu de feito para
salvación de todos, incluídos xudeus e xentís. Caifás, en cambio, quere que Xesús
morra, para manter así os intereses e a seguridade do sistema do templo. Non importa a
inocencia de Xesús, senón a estabilidade política do pobo, ao servizo dos sacerdotes.
8
A pesar das indicacións de U. Sommer, Die Passionsgeschichte deas Markusevangeliums,
WUNT 58, Tübingen 1993, 169, o tema da envexa dos sacerdotes como causa da
morte de Xesús foi pouco destacado polos comentaristas, como destacaron A. C.
Hagedorn e J. H. Neyrey, It Was Out of Envy That They Handed Jesus Over (Mark
15:10): The Anatomy of Envy and the Gospel of Mark: no Journal for the Study of the
New Testament 69 (1998): 15-56.
7
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dende o que poida acusalos coa súa vida e a súa palabra9. Esta é unha
envexa contaxiosa e contaminante, que pon en marcha o proceso de
Xesús e non remata ata matalo, como mostra de forma exemplar o relato da morte de Xesús en Mc 15. O mesmo Pilato queda atrapado por
ela e remata asasinando a Xesús segundo a xustiza do sistema político
supremo. Todo poder militar do mundo en pé de guerra para matar a
un indefenso, a un non violento!

5. Asasinato e graza: viñateiros homicidas (Mc 12, 1-12
par)10
A mellor explicación da morte de Xesús ofrécea a parábola dos viñateiros homicidas, unha grande metáfora que Marcos pon en boca
de Xesús, no momento decisivo do seu camiño de morte: “Un home
plantou unha viña, rodeouna cun cercado...” (Mc 12, 1). Esta parábola
reinterpreta o canto de Is 5, 1-7, con unha posible alusión a Xén 2-3:
Deus puxo os homes no xardín do Edén, unha viña, para que a cultiven
e consigan froitos. Pero aquí atopamos unha novidade. En principio, os
homes de Xén 2-3 non eran arrendatarios, senón donos da terra e como
tales non tiñan que dar a ninguén décimos nin rendas polo cultivado;
eran libres e precisamente para salvagardar a súa liberdade díxolles o
Creador que non comesen da árbore do ben/mal. En contra diso, os
homes de Mc12, 1-12 parecen parceiros, non donos, de maneira que
deben esforzarse por pagar a renda ano tras ano; non son libres, senón
servos: viven sometidos á disciplina do medo e da envexa; do simple
Xén 2-3 supón que a envexa é o principio do pecado. Nesa liña situárase o libro da
Sabedoría: “Deus creou o home para a inmortalidade... pola envexa do demo entrou a
morte no mundo” (Sab 2, 24). Tamén Xesús fora creado para a inmortalidade, pero os
sacerdotes, representantes do Demo (envexa personificada), condenárono a morte.
10
Cf. J. D. Crossan, A Parabole of the Husbandmen: JBL 90 (1971) 451-465; M.
Hubaut, A parabole deas vignerons homicides (CahRB 16), Paris 1976; M. S. -H. Le,
Jesus und die jüdische Autorität. Eine exegetische Untersuchung zu Mk 11, 27-12, 12
(FB 56), Würzburg 1986; B. Lindars, New Testament Apologetics, SCM, London 1973,
169-186; J. G. M. Mbâ Mundla, Jesus und die Führer Israels (NTAb 11), Münster
1984, 5-40; H. Weder, Metafore del Regno, Paideia, Bescia 1991, 182-199.
9
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“non comer do froito do ben/mal” pasamos á urxencia de suar en terra
estraña, baixo a ameaza do despedimento, para o amo.
Recordemos que o texto é unha metáfora, e que o seu sentido vai
cambiando a medida que avanza. O verdadeiro Deus de Xesús non
será (como aparece claro ao final do texto) o “señor” esixente duns rendeiros, que deben pagar polo seu traballo. Eses rendeiros (sacerdotes
do sistema) viven baixo o imperio da lei e da violencia, matando aos
profetas, en xesto de protesta antidivina (cf. Xer 7, 25-26; Feit 9, 26),
querendo comportarse como donos exclusivos da árbore do ben e do
mal de Xén 2-3 (que é agora a viña), e opóñense ao Deus verdadeiro (e
así teñen unha imaxe falsa de Deus). Nun primeiro momento, seguindo a parábola, tense a impresión de que o amo da viña se move nese
mesmo plano e insiste no seu dereito, mandando tres servos (Mc12,
2-5 a), aos que os arrendatarios responden cada vez con máis violencia:
a un maltrátano, a outro golpéano na cabeza, ao último mátano.
Todo parece normal, nun plano de disputa e lei, pero a mesma parábola formula xa unhas preguntas decisivas. Se o tema se move nun
nivel de lei, e se a lei se defende con violencia lexítima (como din os
políticos da modernidade): Por que o amo-Deus non mandou aos seus
servos baixo a protección de “soldados”? Como os deixa morrer, un tras
outro, a mans dos arrendatarios violentos? En liña de lei, a solución
normal sería que o amo-Deus mandase un servo máis forte cós anteriores, con grandes poderes, para conseguir polas armas o esixido. Pero,
de pronto, descubrimos que a parábola nos fala dun Deus distinto, que
non responde con violencia aos violentos, porque non é “amo”, senón
Pai, e como Pai é principio de amor non violento:
Aínda lle quedaba ao amo un Fillo querido; enviouno ao final a eles
(aos viñateiros), dicindo: respectarán o meu fillo. Pero os viñateiros dixéronse entre si: “Este é o herdeiro. Imos, matémolo e será nosa a herdanza”. E tomándoo matárono e expulsárono fóra da viña (Mc 12, 6-8).

Esta era a última oportunidade, tanto para o “amo” coma para os
arrendatarios. Mentres os arrendatarios foron medrando en violencia,
o “amo” crece en tenrura poderosa (impotente no plano militar), facéndose Pai, e así manda ao final á viña ao seu propio fillo querido
14
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(huion agapêton) sen armas nin poderes legais. Desa forma responde á
violencia do sistema (arrendatarios) coa suprema non-violencia. Esta
pasaxe sitúanos ante un dos temas centrais da tradición israelita: evoca
a historia de Isaac, a quen o seu pai debía sacrificar, pero tamén remite
á figura do rei mesiánico de 2 Sam 7, 14 e Sal 2, 7 e, sobre todo, ao
destino do “servo elixido” de Is 42, 1 e do asasinado de Sab 2, 13-18,
de quen xa falamos extensamente. É como se o final da historia de
Israel quedase pendente e tivese que definirse agora, sabendo que o
propietario (amo) arrendador veu desvelarse como Pai amoroso e os
arrendatarios que cultivan a viña non son verdadeiros arrendatarios
(asalariados, baixo o poder da lei), senón amigos a quen o Pai confía a
vida do seu fillo. Que farán eles? Como responderá o amo?11.
É posible que nun primeiro momento, a parábola rematase aquí, con
estas preguntas, deixando a resposta e solución en mans dos oíntes/
actores (como sucedía en Lc15, 32, onde ignoramos se o irmán maior
acollerá ou rexeitará o pródigo que volveu). Entendida así, esta parábola máis breve (Mc 12, 1-6) tería pleno sentido e podería interpretarse como unha expresión narrativa e simbólica da trama de Xesús: a
historia segue aberta, o fillo vén, o desenlace pertence aos actores (os
arrendatarios e Xesús), pois eles son os que deben escribir esta pasaxe
e rematar este relato coa súa vida ou coa súa morte. Pero a “historia” de
fondo segue, fundada na experiencia do Deus Pai amoroso que envía
ao seu propio Fillo desarmado, deixándoo en mans dos viñateiros, que
deben definirse, en xesto de amor (recibindo o Fillo querido, compartindo en gratuidade a viña) ou en xesto de violencia posesiva (matando
o Fillo e quedando coa viña pola forza).
Esta parábola vincula así a historia de Deus e dos homes nun asasinato. Os homes, repetindo unha historia que empeza con Caín (Xén 4)
e que se expande logo a través dos anxos violadores/asasinos (1 Henoc)
Cf. R. Pesch, Marco, Paideia, Brescia 1982, II, 329-331. Éste é un tema que
desenvolveu dun xeito especial e con mestría A. Torres Queiruga, en varias das súas
obras, e en especial en Do Terror de Isaac ao Abbá de Xesús. Como ler criticamente a
Biblia, Encrucillada 18 (1994) 325-342. Edición como libro en SEPT, Vigo, 1999
(Trad. cast., Verbo Divino, Estella 1999).
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e dos asasinos do xusto (Sab 2), uníronse e quixeron conquistar a viña
a través dun asasinato. Así veu comportándose ao longo dos séculos: os
máis fortes foron matando aos demais para facerse donos da terra, nun
proceso de dura lei. Pois ben, a parábola contou esta morte do FilloHerdeiro desarmado como asasinato central da historia humana, crime
definitivo. Agora ben, os homes non se definiran. Comezaran a matar,
pero non fixeran da morte o fundamento da súa vida, para conseguir así
a herdanza de Deus, facéndose “deuses por violencia” (non por amor
de Pai). Agora fano: mataron para converterse en donos da viña, é dicir,
da terra, que así aparece como torre de Babel ou cárcere elevado sobre
o sangue o Fillo. É evidente que para conservar a viña que conquistaron eles teñen que estar dispostos a seguir matando e matando sen fin,
segundo lei de posesión violenta.
Pois ben, Marcos sabe que “o asasinato chegou ata o mesmo corazón
de Deus”, os arrendatarios (homes de lei impositiva) mataron o seu
fillo querido (signo de graza). Agora sabemos que o verdadeiro señor
da parábola non era un arrendador cobizoso, senón un Deus de graza,
pois entregou o seu mesmo Fillo en mans dos homes. Así aparecen os
poderes da realidade:
(1) Por un lado están os arrendatarios, que se sitúan no plano da lei
e actúan con violencia, para apoderarse da viña e volverse propietarios
violentos (deuses) de todo o que existe.
(2) Por outro lado revélase o Deus de graza que envía ao seu Fillo
desarmado, para que os homes comprendan que non son arrendatarios
dun Señor celoso, senón amigos do dono da viña.
Entendida así, esta parábola revela o mecanismo central da historia:
(1) Sabe, por un lado, que este mundo se edifica sobre alicerces de
envexa e desexo posesivo, de violencia e morte. Os arrendatarios teñen
envexa de Deus e precisamente por iso son arrendatarios. Non queren
compartir o que son, nin o que teñen e para defendelo están dispostos
a matar ao mesmo Deus.
(2) Pero sabe tamén que hai algo máis grande que a envexa e violencia dos arrendatarios: Está Deus que é Graza amorosa, e o Fillo de
16
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Deus, que é Xesús e que morre para dar testemuño desa graza. Nese
contexto enténdese a cita dunha pasaxe misteriosa da Escritura, que
reinterpreta a historia humana, dende a experiencia de Xesús:
«A pedra que rexeitaron os arquitectos converteuse en pedra esquinal,
foi Deus quen o fixo e é algo admirable aos nosos ollos»
(Mc 12, 10-11, con cita de Sal 118, 22-23).

Deus non constrúe o seu “edificio” (humanidade) con métodos de
talión, respondendo á violencia dos arrendatarios cunha violencia máis
alta, senón que se manifesta na súa verdade máis fonda, como graza.
Este é o Deus que constrúe en amor o edificio da historia humana,
respondendo coa súa graza á violencia e lei do mundo. Desa forma
o mesmo Xesús, asasinado e expulsado da viña, aparece como peza
esencial da nova construción, é dicir, dun templo de humanidade, que
non é templo de pedra de Xerusalén, nin o Edificio imperial de Roma.
Para o evanxeo non existen amos nin arrendatarios, nin obrigas que
cumprir, nin débedas que pagar, senón un Pai Deus e uns fillos que
poden compartir e comparten gratuitamente os froitos da súa viña (é
dicir, da súa vida). Só así se entende o feito de que, por graza de Deus,
Aquel/Aquilo que, segundo lei, non serve para nada (Xesús asasinado,
a pedra desbotada) veña a presentarse como alicerce do novo edificio
da vida humana. No lugar de máximo pecado dos homes (que matan
a Xesús) desvelouse a graza de Deus Pai, é dicir, a posibilidade dunha
vida que se funda na “pedra” do fillo querido, que ama ata dar a vida,
superando as imposicións e as obrigas de lei, baixo as que atopa a lei
dos arrendatarios.

6. Conclusión. Todo o sangue dos asasinados (Lc11, 47-51
par)
Este Xesús, Fillo querido, non está illado, senón que a súa morte
aparece como cumio e compendio de todas as mortes: “Ai de vós, que
edificades os sepulcros dos profetas, pois os vosos pais matáranos. Así
sodes testemuñas (diso) e aprobades as obras dos vosos pais, porque
eles mataron e vós, pola vosa parte, edificades” (Lc 11, 47-48; cf. Mt
Encrucillada 169, setembro-outubro 2010
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23, 31-32). Ao construír os monumentos dos mártires, como queréndose distanciar dos seus pais asasinos (que mataron aos profetas), os
fillos seguen aprobando a súa violencia e vivindo dela. Esta pasaxe, lida
á luz de Mc 12, 1-12, define aos homes como construtores de sepulcros de profetas asasinados: primeiro matamos, destruímos aos outros,
porque nos estorban, impídennos triunfar e dominar sobre a terra; pero
logo facémoslles monumentos para manter viva a memoria do noso
triunfal asasinato. Sobre o sangue derramado dos inimigos (deuses ou
homes) elevamos a nosa cultura12.
Esta revelación vincula aos que matan e aos que dan culto aos mortos. Se uns (os malos) matasen e outros distintos (os bos) fixesen sepulcros, non habería problema. Sen dúbida, nós seriamos dos bos.
Pero o evanxeo di que “matamos” e despois (ao mesmo tempo) queremos construír o noso edificio ( as nosas leis) sobre o alicerce-pedra dos
asasinados, en contra do Deus de Mc 12, 10-12, que constrúe sobre
a “pedra asasinada”, pero non para seguir asasinando, senón para superar por graza todos os asasinatos. Sobre ese morto que é Xesús non
podemos elevar xa un monumento pois o seu templo e monumento
é a nova humanidade reconciliada, sen violencia e xuízo. Dende ese
fondo enténdese a nova pasaxe central do evanxeo, posto en boca da
Sabedoría de Deus, que di:
“Enviareilles profetas e apóstolos e a uns mataranos e a outros perseguiranos, de maneira que a esta xeración se lle pedirá contas do sangue de
todos os profetas asasinados dende a creación do mundo, dende o sangue
de Abel ata o sangue de Zacarías, que morreu entre o altar e o templo. Si,
en verdade vos digo, pediráselle contas a esta xeración” (Lc 11, 49 51;cf.
Ap 18, 24).

Esta xeración está formada polos que edifican os sepulcros dos profetas antigos mentres matan os actuais, facéndose gardiáns e testemuñas
dunha orde sacra (avalado polo seu deus!) para oprimir e expulsar con
máis firmeza os fillos de Deus sobre a terra. Estes son os arrendatarios
Sobre o asasinato do pai ou do chivo expiatorio como principio das leis falaron, entre
outros, S. Freud e R. Girard, como mostrei en Violencia y religión en la historia de
occidente, Tirant lo Blanch, Valencia 2005.

12
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da parábola de Mc 12: os que pensan que a vida humana se establece
en fórmulas de imposición, que levan á morte dos profetas e do mesmo fillo querido. Dende este fondo distínguense, no evanxeo, as dúas
actitudes básicas dos homes.
(1) A violencia dunha lei sacra, representada por aqueles que, con
pretexto de venerar os mártires antigos (edificando os seus sepulcros),
crean novos mártires.
(2) A graza daqueles que se unen cos antigos profetas asasinados e
por iso mesmo seguen sendo perseguidos. En nome destes últimos fala
o evanxeo, cunha mensaxe de martirio universal, interpretado agora
dende o Cristo, que aparece como representante de todos os mártires,
unificador de todas as vítimas.
Pois ben, dende este fondo temos que dicir que o Deus de Xesús
“pide contas” do sangue derramado, non só da súa e da dos seus discípulos asasinados, senón tamén do sangue dos profetas antigos e de
todos os xudeus (e os homes) sacrificados ao longo da historia. Pide
contas, pero non para seguir matando, senón para deixar de matar. Por
iso, a morte de Xesús ha entenderse como “última de todas as mortes”.
Despois dela, fundados nela, os cristiáns deben anunciar unha mensaxe de non-morte universal.
Este é un descubrimento desolador e consolador.
(1) É un descubrimento desolador, pois, por primeira vez na historia,
descubrimos que (como seres humanos) somos responsables de todos
os asasinatos da terra. É coma se as cabezas das vítimas se unisen na
cabeza de Xesús, coma se ao matalo matásemos ao conxunto da humanidade. Este é o pecado orixinal: non o cometeron outros por nós; cometémolo nós, como humanidade, nunha liña de envexa, queréndonos
facer propietarios violentos da terra.
(2) É un descubrimento consolador, pois sabemos xa que o amor do
Abba Deus, revelado en Xesús, é máis forte que toda a violencia e que
todos os asasinatos.
Nós pertencemos á última xeración, á xeración dos que “saben”: na
liña do asasinato de Xesús, que podemos destruír a obra de Deus (a
Encrucillada 169, setembro-outubro 2010

19
375

Xabier Pikaza

vida humana no planeta); pero, na liña de Xesús resucitado, podemos
inverter o pecado de violencia, descubrindo a Deus como Perdón,
como Abba dunha nova humanidade, que supera a morte e ábrese ao
futuro da Vida, que é a Resurrección dos mortos, que empezou a realizarse xa en Xesús.
Xabier Pikaza
Teólogo e Biblista

20
376

Encrucillada 169, setembro-outubro 2010

Estudos

A violencia na Biblia.
Reflexión a partir do crime de Guilbeah
(Xuices 19-21)
Carme Yebra Rovira

1. A violencia na Biblia. Presentación
Un dos tópicos atribuídos ao Antigo Testamento e, en xeral ás tres
grandes tradicións monoteístas, é que son tradicións xeradoras de violencia. Como punto de apoio unicamente habería que poñer exemplos
do Antigo Testamento e concluír que o Deus do xudaísmo, do cristianismo e, por derivación do Islam é un Deus violento que promove e
ampara unha relixión que xustifica a violencia porque os textos nos
que se fundamentan están cheos de accións cruentas realizadas por
Deus1.
Na Biblia xa no libro do Xénese, nos capítulos 1-11 formúlase a orixe,
o sentido e, sobre todo, as consecuencias da violencia no mundo2. O
fratricidio, por exemplo, está presente dende as primeiras páxinas deste libro co asasinato de Abel a mans de Caín. Isto constitúe o punto de
partida dunha escalada de crueldade que leva ao diluvio. O asasinato
é tamén unha constante na vida dos xuíces e monarcas hebreos, como
no caso da morte de Urías tras a trama de David para quedar coa súa
muller Betsabé (2Sam 11). O libro dos Macabeos non parece senón
unha descrición da violencia sistemática entre os dirixentes do pobo
xudeu e a loita contra as forzas romanas que invaden e aniquilan unha
cultura e un pobo. Con este panorama, calquera que percorra as páxinas do Antigo Testamento, pero tamén do Novo Testamento (abonde
pensar na crucifixión de Xesús) atoparase con textos que, de boa gana,
Barrera Trebolle, J. Violencia y Guerra en el Antiguo Testamento, , Tiempo y Forma,
Serie II, H.’ Antigua, t. 7, 1994, páxs. 383-399.

1

Cf. Violence, Dictionnaire encyclopédique de la Bible, Ed. Brepols, Belgique 1987,
p. 1340-1341.
2
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parece que habería que suprimir, tanto do culto coma do propio texto.
Hai salmos nos que se gaba a violencia, a morte allea, a conquista a través da guerra, a opresión da muller e algúns dos libros máis relevantes
da Biblia hebrea teñen o exterminio dun pobo, ou de varios, como eixo
fundamental da súa trama narrativa, como o libro de Xosué, o de Ester
ou o libro dos Xuíces.
Na escoita ou a lectura de moitas das pasaxes a tendencia natural do
lector sería a de destruír as páxinas, eliminalas ou negar a súa “autoría divina”3. Non obstante dende unha formulación crente eses textos
teñen un sentido importante que impiden ou negan que poidan ser
eliminados, apartados ou esquecidos.
O obxectivo deste artigo é axudar ao lector a enfrontarse con este
tipo de textos, atopar o seu sentido, tanto no seu propio contexto, como
a súa posible actualización hoxe en día. Negar a existencia da violencia
ou eliminar as súas pegadas, non elimina esa realidade, e sobre todo,
non quita o sufrimento e a repercusión que para as vítimas teñen esas
realidades ou accións violentas, sexan do tipo que sexan. A guía para
internarnos na violencia bíblica e o seu significado será un dos relatos
máis cruentos de todo o Antigo Testamento, o crime de Guibeah no
libro dos Xuíces. Será un camiño difícil, como o é enfrontarse cara a
cara coa violencia que o ser humano é capaz de xerar.

2. A violencia no Antigo Testamento. Algunhas pautas de
análise e reflexión
Antes de analizar o texto proposto neste estudo é importante formular algúns elementos previos de comprensión da violencia na Biblia
Tal e como sinala o profesor Trebolle Barrera (cf. Nota 1 p.386) “A cuestión da
violencia na Biblia provocou sempre na historia do cristianismo unha reacción de
rexeitamento cara ao Antigo Testamento, dende os que propugnaban abolir totalmente
o Antigo Testamento e o seu deus violento e ignorante -marcionitas e gnósticos-, ata os
que propoñían unha censura parcial sobre aquelas seccións do Antigo Testamento que
non concordan co espírito pacifista do Novo Testamento, establecendo deste modo
unha especie de canon dentro do canon”. Ambas as dúas solucións son tallantemente
rexeitadas polo maxisterio da Igrexa.

3
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que axuden a enmarcar esta realidade, sen querer minimizar a súa gravidade. Con eles non se pretende achegar todas as características, pero
si enunciar algúns parámetros de comprensión para resaltar a diferenza
entre o noso contexto actual e o bíblico con respecto á violencia.
O contexto sociohistórico. O conxunto da Biblia hebrea recolle a
experiencia relixiosa, política, social dun pobo que vive nun contexto
xeral de defensa e loita pola supervivencia. A localización xeográfica do
territorio de Canaán, (baixo calquera das súas denominacións bíblicas,
Xudea, Xudá, Israel, Palestina,...) fixo del unha terra desexable. Foi
conquistada polo imperio Asirio, o Babilonio, o Persa, o Heleno e o
Romano e desexada polo Exipcio. O contexto no que se desenvolve a
historia da Biblia é un contexto fundamentalmente bélico, que condiciona a percepción de Deus coma un deus protector e polo tanto un
deus guerreiro. O libro do Éxodo comeza formulando a historia dun
pobo que vai ser aniquilado en mans do Faraón e que debe deixar Exipto para poder sobrevivir. A realidade de Israel é a dunha loita constante
pola supervivencia. O contexto bíblico e o contexto actual da sociedade occidental son moi diferentes. É necesario situarse na perspectiva adecuada para comprender moitas das pasaxes bíblicas, nos que
o ataque e a defensa están condicionados e tamén xustificados pola
supervivencia4.
A formación do texto bíblico e a súa función na configuración
da identidade de Israel. Noutra orde de cousas, pero moi relacionada
coa explicación anterior, está o feito de como se xeraron e escribiron
os textos veterotestamentarios. Os textos sobre a conquista da terra,
Neste sentido a Profesora Guadalupe Seijas explica en Fundamentalismo judío y
libros sagrados, en Antonio Piñero –Jesús Peláez (eds) Los libros sagrados en las grandes
religiones. Los fundamentalismos, Ed. El Almendro, Córdoba 2007, p. 129, que
as guerras bíblicas “son guerras nas que Israel loita pola súa existencia como pobo
fronte á ameaza dos inimigos. Non se trata de grandes campañas militares, senón de
pequenas escaramuzas. Xeralmente estas guerras presupoñen unha situación política
ou económica desesperada ante a que o pobo toma as armas e se constitúe en exército.
Son, pois, guerras defensivas, o carácter sagrado dos cales reside na alianza entre Deus
e o seu pobo”.

4

Encrucillada 169, setembro-outubro 2010

23
379

Carme Yebra Rovira

presentes en libros como Xosué, Xuíces e Números, están escritos, ou
moi revisados, con posterioridade ao desenvolvemento histórico dos
acontecementos. Neles o importante é mostrar, demostrar e recordar
(e tamén idealizar) o poderío de Israel nas súas orixes, e en momentos,
como o exilio en Babilonia ou a presión grega, nos que Israel se acha
en decadencia. Os textos de conquista e o recordo de grandes ou importantes guerreiros (como Xosué, Sansón, Saúl, David...) contribúen
a xerar unha identidade grupal forte a partir dunha idealización do
pasado, segundo o modelo de pobos veciños, poderosos militarmente.
Non se pode esquecer que Israel, como xa se mencionou, foi un pobo
sometido ao longo de toda a súa historia.
A configuración androcéntrica da sociedade antiga. A fortaleza, a
capacidade para a guerra e para a loita, a destreza nas artes de ataque
e defensa, son trazos valorados e aplicados fundamentalmente aos varóns. Un varón queda definido na mentalidade antiga, adquire honra,
cando destaca na guerra. As fazañas bélicas, o éxito na batalla, a capacidade de conquista son virtudes que son destacables nos heroes
bíblicos, posto que son os valores xerais da sociedade. Neste sentido
tamén hai que entender que a muller é valorada por un patrón diferente e que socialmente ten unha consideración inferior á do varón. En
moitas ocasións é un obxecto que se utiliza en función das necesidades
do varón e que a importancia social dunha ofensa infrinxida a un varón
(ou ao pobo como personaxe colectivo) e a unha muller son diferentes.
Os valores polos que se enxalza un varón na nosa sociedade non son
nin a súa capacidade para someter a outras persoas pola forza, nin a
súa capacidade de estratego nas guerras, nin.... A consideración social
da violencia, e polo tanto, os resultados obtidos á forza, son diametralmente diferentes. A violencia contra as mulleres é especialmente
relevante no Antigo Testamento: violación, despezamento, expulsión
do fogar e condena de morte, sacrificio ritual, repudio por infertilidade,
silenciamento e ocultamento, indiferenza...
O sentido teolóxico do Antigo Testamento. Cada un dos textos do
antigo testamento, como o de calquera novela ou escrito moderno, hai
que entendelo dentro do contexto xeral do seu libro, ou dos libros máis
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próximos temática ou cronoloxicamente. Isto quere dicir que un texto
non ten sentido de modo illado. Seccionar ou descontextualizar un
texto trae consigo deformar o seu significado ou non comprender o seu
sentido. O Antigo Testamento está constituído por un conxunto plural
de libros que transmiten parte da historia de Israel, pero sobre todo a
súa concepción da historia transida polo Deus de Israel. A violencia
sempre ten un sentido, a maioría das veces é un recurso para a defensa, e sempre é unha violencia medida. Non existe na Biblia, atribuída
a Deus, unha violencia desmedida. Se a crueldade é grande, é maior a
graza e o perdón obtido. O Deus de Israel é o Deus da misericordia5.
En xeral a situación de opresión vese eliminada e engrandecida a graza
ao final dos relatos. Nos textos violentos case sempre hai un desaxuste
entre o principio (por moi violento que sexa) e o final. En contextos
de supervivencia, como se indicaba anteriormente, a loita pola vida é
o obxectivo final e unha das características claves do Deus de Israel é
que é un Deus de vida. A violencia exercida ou padecida está en función dun ensino maior que é que Deus optou polo seu pobo e que ese
pobo sobrevivirá se se mantén fiel ao compromiso, á Alianza, pactada
con Deus. Nas imaxes de Deus violento, o Creador adoita ser o valedor
ou defensor do seu pobo, que está en situación de morte inminente.
Non é unha violencia gratuíta, senón un momento no que o pobo se
está a debater entre a vida e a morte. Isto implica que en textos violentos hai que analizar cál é a ganancia final, a que conduciu á batalla, á
acción cruenta.
No caso da violencia entre as persoas e nas que parece que a divindade está ausente (como en moitas pasaxes do libro dos Xuíces),
si se formula unha violencia desmedida e unha crueldade crecente
(especialmente entre membros do propio pobo de Israel). Estes relaLamentablemente aínda é moi habitual atopar entre os crentes a idea de que o Deus
do Antigo Testamento é un Deus cruel e castigador e que o Deus de Xesús é o Deus da
Misericordia. Isto é debido, entre outros factores, a unha deficiente formación bíblica
e teolóxica. Pensar dese modo implica falar de dous deuses distintos e negar a raizame
cultural e relixiosa de Xesús no Xudaísmo. A característica definitoria de Deus é a
misericordia manifestada en todos os textos bíblicos.

5
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tos non son para xustificar ou promover a violencia, a loita, a guerra,
senón para mostrar como o esquecemento de Deus, da súa alianza
leva inequivocamente ao enfrontamento entre os seres humanos. O ser
humano debe ser capaz de reconducir o camiño, dende o exercicio da
súa liberdade na opción pola paz, o perdón e a reconstrución. Fronte
á violencia proponse a conversión e a confianza nas posibilidades do
pobo de acabar coa violencia e salvarse.

3. O crime de Guibeah (Xui 19, 24-29). A violencia que xera
máis violencia6
3.1. Contexto
O libro dos Xuíces é coñecido por algúns dos seus grandes protagonistas como Gedeón e Sansón, pero tamén por ser un dos máis violentos da Biblia Hebrea. Os relatos narrados neste libro sitúanse entre o
1200 e o 1000 a C, pero a redacción final pertence ao período exílico
(S. VI a C), man dun redactor deuteronomista. Unha das súas pretensións “é poñer de relevo o estado de anarquía e desorde moral que
precedeu á época monárquica, en intento, tamén, de xustificar esta
forma de goberno”7. Para comprender este libro é importante saber que
durante o período premonárquico non había ningunha institución que
agrupase o conxunto das tribos. Segundo explica R. Albertz, “só cara ao
fin da etapa dos xuíces, ante a nacente presión dos filisteos, creáronse
as institucións supratribais dos anciáns e dos homes de Israel. Iso facía
tamén que, naqueles tempos, a solidariedade rematase nas fronteiras
de cada tribo; polo que non era raro que estalasen conflitos internos,
nos que cada unha das partes buscase celosamente o seu propio intePara o estudo deste relato seguimos a análise literaria e teolóxica de M. Álvarez
Barredo, La iniciativa de Dios. Estudio Literario y Teológico de Jueces 9-21, Publicaciones
Instituto Teológico Franciscano, Murcia 2004, p. 486-504 e o de T. Frymer-Kensky,
Reading the Women of the Bible. A New Interpretation of Their Stories, New York 2002,
118-142.
7
Navarro Puerto, M., El sacrificio del cuerpo femenino en la Biblia Hebrea. Jueces 11
(La hija de Jefté) y 19 (La mujer del Levita) p.6, en: http://www.ciudaddemujeres.com/
articulos/El-sacrificio-del-cuerpo-femenino/, (último acceso 28-8-2010).
6
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rese persoal. Só nas crises máis agudas, nas que unha soa tribo non era
capaz de dominar a situación de ameaza, chegábase a unha especie de
coalición, aínda que non sempre con plenas garantías”8.
O libro dos xuíces divide os seus episodios fundamentalmente polo
protagonismo dos xuíces, tanto maiores como menores. A parte final
do libro, os capítulos 19-21, son unha excepción neste modo de organización e constitúen un apéndice, que, en certa medida, parecería
innecesario teoloxicamente, posto que, a súa finalidade, denunciar a
depravación de Israel, xa quedou claramente reflectida nos capítulos
anteriores. Estes capítulos forman unha unidade que se desenvolve
a partir do relato do crime de Guibeah (Xui 19) e conclúe coas consecuencias que este acontecemento ten para todas as tribos de Israel
(Xui 21). Os episodios finais do libro ocúpanse dunha crise que ten
repercusións sobre a integridade de Israel como pobo, aínda que convén recordar que a partir da historia de Sansón (Xui 13-16) asístese a
un proceso de decadencia relixiosa, alcanzando nestas circunstancias o
seu punto culminante, nun tempo en que non había ninguén que fose
capaz de reconducir esta situación relixiosamente deplorable.
Xui 19-21 relata un proceso de implosión e disolución no que todo
empeora progresivamente. Isto pódese ver a partir dunha violencia que
parece interminable e con graves consecuencias para as tribos de Israel. A secuencia dos acontecementos está dividida en tres partes, bastante diferenciadas, correspondentes a cada un dos capítulos: o delito,
o enfrontamento e a paz.
Trátase dun asunto que concirne e repercute directamente sobre a
vida de Israel nunha etapa promonárquica e que afecta a todas as tribos, posto que xogan a súa identidade ante Deus e ante elas mesmas.
3.2. O crime de Guibeah. Desenvolvemento e consecuencias (Xui 1921).
Rainer Albertz, Historia de la Religión de Israel en tiempos del Antiguo Testamento,Ed.
Trotta, Madrid 1999, 140-141.

8
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O crime de Guibeah nárrase propiamente no c. 19, pero forma parte
dun ciclo completo, posto que non é senón o detonante da historia que
se desenvolve ao longo dos tres últimos capítulos do libro.
Xui 19. O crime
En síntese Xui 19 narra como un levita9 vai recoller a súa concubina10 que se fora da súa casa. De viaxe de volta á súa casa, na montaña
de Efraim, pasan a noite na localidade de Guibeah, no territorio de
Benxamín, onde son acollidos por un ancián forasteiro, pero humillado
polos guibeonitas, que queren deshonrar ao levita11. O diálogo do levita
e o ancián mostra ao lector a perversidade social en Israel, xa que os
seus costumes están infectados dunha falta de sentir comunitario, pois
unha tribo non se sentía obrigada a colaborar con outras. Isto vai no
relato pola negativa a acoller os visitantes e deixalos na praza. Ante a
realidade degradada de Israel, o ancián presenta o ideal, e a súa dispoñibilidade ilustra e contrasta esta situación.
Para evitar a deshonra do levita, o ancián ofrece a súa filla aos cidadáns e o levita á súa concubina que será entregada aos homes. No
transcurso da noite os habitantes violan repetidas veces á muller ata
deixala morta. As intencións dos guibeonitas chocan contra tres leis
fundamentais: atentan contra a hospitalidade, contra a unión sexual
fóra do matrimonio e pretenden abusar do mesmo levita (cf. Lev 18,22;
20,13). A infamia comprendería o quebrantamento das normas estaA tribo de Leví é unha das tribos do período promonárquico os membros varóns do
cal se caracterizan por exercer as funcións de culto. A diferenza das outras tribos, non
posuían territorio propio. Cos levitas existía un especial deber de hospitalidade. No
tempo dos xuíces vivían de modo itinerante (cf Xui 17).
10
No contexto socio-histórico da etapa das Tribos a poligamia está aceptada en Israel. A
concubina é unha muller nun estado e consideración inferior ao da esposa principal.
11
É importante destacar, tal e como explica Álvarez Barredo (o.c. nota 6), que todos
os personaxes deste capítulo son anónimos. Con este recurso amplíase o carácter
dos acontecementos, universalizándoos. A identidade do personaxe subordínase ao
papel que representa na acción. Con iso tamén se lle da un carácter exemplarizante á
acción coma se dunha fábula se tratase. Co anonimato o narrador indica o alcance e a
xeneralización desta actitude en Israel, definindo, deste modo, o nivel de decadencia
dos israelitas ante Deus.
9
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blecidas en Israel, como a homosexualidade, a violación dunha muller
e o adulterio. Con tal conduta pretenden humillar ao levita, pero ante
a negativa do ancián e do levita logran o obxectivo coa violación da súa
concubina. No relato hai feitos sorprendentes aos nosos ollos, como
que o levita entregue á concubina. No entanto, ao tratarse da súa concubina rebaixaría o alcance da inxuria a nivel legal.
A acción dos habitantes da cidade así como a resposta do ancián e o
levita supoñen unha denuncia implícita da depravación das tribos de
Israel que perderon o sentido de fraternidade e pobo da Alianza.
O paradoxo é que o levita evitou pasar a noite en Xebús (Xerusalén)
porque cría que non ían ser ben acollidos e van a Guibeah por ser territorio das tribos e confiar nunha acollida fraterna
O levita, ao comezar a mañá e reemprender o camiño, atópase coa
muller morta ás portas da casa. Para a nosa sorpresa e escándalo, móntaa na súa cabalgadura, lévaa á súa casa, despézaa e envía os seus
anacos ás distintas tribos para que coñezan a ofensa realizada a unha
filla de Israel. O relato é, polo tanto, dobremente cruento; abusouse
dobremente da muller, pola violación e polo despezamento.
A acción dos benxaminitas e o despezamento do corpo da concubina
indican unha brutal ironía e simbolizan a todo Israel, en canto cada un
dos seus membros pode actuar de modo semellante.
Xui 20. As consecuencias do crime. A guerra contra Benxamín.
Unha vez que todos os habitantes de Israel tiveron coñecemento da
atrocidade cometida polos guibeonitas “acudiron como un só home
a reunirse en Asemblea”12. Nesa asemblea de Mispá, o levita narra o
sucedido na cidade de Guibeah, aínda que con notables diferenzas con
respecto ao texto anterior. Unha vez rematado o relato todas as tribos
presentes deciden alzarse contra os Benxaminitas e destruír a cidade
na que foi cometida a infamia. En primeiro lugar envíase un efectivo
O recurso á convocatoria da Asemblea de Tribos é habitual. Cada tribo conserva a
súa independencia pero as accións globais resólvense en Asemblea. Con iso móstrase
a unidade do pobo da Alianza. O paradoxal é que a Asemblea se reúna para declarar a
guerra a unha das tribos.

12
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para parlamentar con eles e pedirlles a entrega dos guibeonitas que
cometeron a aldraxe. A isto responden cunha negativa e coa formación
dun exército.
Na presentación das tropas hai un desequilibrio claro 26.000 benxaminitas contra 400.000 israelitas e na acción que se dilata enormemente nárranse tres batallas. Nas dúas primeiras vencen os benxaminitas (Xui 20,20-21 e Xui 20,22-25). Na última a vitoria é a das forzas
israelitas. Antes de cada batalla os segundos consultan en Bétel e tras
cada derrota acoden ao santuario a ofrecer holocaustos.
A derrota dos benxaminitas ata case a extinción desa tribo, feito que
o narrador bíblico reforza coa achega dos datos numéricos das vítimas,
preséntase como un castigo, que parece unha vitoria, descóbrese no
capítulo seguinte como unha derrota para todo Israel. É un grande
paradoxo, moi do gusto dos narradores bíblicos. O que se presenta
como unha vitoria, duramente conseguida, pero longamente celebrada, acaba vivíndose como unha gran derrota colectiva, que esixe unha
nova solución. A destrución dunha das tribos vai contra a vontade de
Deus e imposibilita o cumprimento da Alianza. O pobo de Israel toma
conciencia dese problema que debe ser resolto.
Xui 21. As consecuencias da guerra: a violencia contra as mulleres de Yabes de Galaad e de Silo.
A desaparición dunha das tribos de Israel implica a imposibilidade
de que a promesa feita por Deus ao saír de Exipto poida ser cumprida.
O pobo decátase de que é unha unidade, e que sen unha das partes
non pode ser o pobo da Alianza. Ademais el mesmo se constituíu como
verdugo de si mesmo. Non obstante, a reacción ante a ofensa resulta
desmedida, e trae consigo a autodestrución. No relato explícase como
tras a batalla se asasinou a todas as benxaminitas e que esa tribo non
ten posibilidades de descendencia.
Na presentación deste capítulo o lector ten coñecemento dunha dobre promesa que fora realizada na Asemblea, que non se mencionara
con anterioridade e da que non se previran as consecuencias. Por unha
parte os israelitas xuraron “ningún de nós dará a súa filla en matrimo30
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nio a un benxaminita” (Xui 21,1) e “o que non se presente na asemblea é reo de morte” (Xui 21,5). Iso condiciona o desenvolvemento do
relato.
No transcurso da narración dise que progresivamente os israelitas
van sentindo pena de Benxamín. Hai un cambio radical na actitude
e o sentimento cara a esa tribo. Para salvala propóñense dúas accións
que conducen a obter doncelas para os superviventes benxaministas
a partir de dúas estratexias: a primeira é o rapto das doncelas de Yabés de Galaad, tras aniquilar a todos os varóns, mulleres e nenos (Xui
21,12), e , a segunda, dado que non eran suficientes as doncelas, é o
secuestro das doncelas de Silo por parte dos benxaimitas por consello
dos israelitas. A supervivencia de Benxamin implica a destrución de
Yavés de Galaad e a ofensa á cidade de Silo. Como se pode apreciar, o
paradoxo volve estar presente neste capítulo, posto que o mantemento
dunha promesa (feita polos que sufriran a ofensa) implica a destrución
de dous novos pobos e a violación de máis mulleres.

4. Sentido do relato bíblico
Todo o relato é unha espiral de violencia contra a que o narrador é
enormemente crítico. Os israelitas, baixo aparencia de ben e de firmeza
nas súas formulacións, incumpren constantemente a vontade de Deus
e a Alianza pactada con El ao romper os vínculos de fraternidade. No
primeiro capítulo desta serie acúsase os guibeonitas de non cumprir
co precepto da hospitalidade e, ao mesmo tempo, de querer trastornar
a orde establecida no asentamento das tribos. Igualmente hai unha
crítica cara o levita; por motivos que non se detallan, debe recuperar
a súa concubina, é dicir, non soubo conservar a paz e harmonía na súa
casa, e non actúa correctamente para salvagardala... . Como vai orientar a Israel?. A aldraxe e asasinato de Guibeah vese multiplicado polo
despezamento do corpo da muller, pola convocatoria dunha asemblea,
e sobre todo, por unha falta de discernimento e pola confianza nas
solucións violentas; a guerra contra unha cidade.
Nos dous capítulos seguintes estase a criticar o modo de actuar da
Asemblea e a falta de líderes que inspiren actuacións discernidas,
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comedidas e en consonancia coa Lei. Igualmente móstrase como a
violencia humana trae consigo, inevitablemente unha violencia moito maior. A guerra non é a solución. Tamén hai unha clara denuncia
de Israel e o seu modo de actuación. A compaixón de que fai gala ao
longo do capítulo 21, chega tarde, e non trae consigo un cambio na
súa actitude e as súas promesas, senón unha busca de solucións fóra
dela mesma. Israel evita as responsabilidades que ten para o conxunto
das tribos e esixe compaixón, cando el non a tivo, co que se afasta do
seu Deus que é “compasivo e misericordioso, lento á cólera e rico en
piedade e leal” (Sal 103,8)
En todo o relato ponse de manifesto a falta de criterios de actuación
e de autocrítica. En ningún caso se formula a reflexión polas consecuencias da acción.
O narrador pecha a sección cunha frase conclusiva, que xulga e explica todo o sucedido: “Por entón non había rei en Israel; cada un facía
o que lle parecía ben” (Xui 21,25). Esta mesma sentenza fora a introdución do relato (Xui 19,1). O que se pretendeu non é a xustificación da
violencia, senón o ensino das consecuencias que ten o esquecemento
da identidade do Pobo de Deus. O redactor deuteronomista, con esta
sentenza, invita ao lector, a confiar na función dos monarcas (os libros
dos cales seguen a continuación do de Xuíces), unha das atribucións
deles é ser os garantes da paz e a xustiza.

5. O crime de Guibeah e a súa ensinanza para o contexto
actual
Fronte a aqueles que optan por obviar os textos (e tamén as situacións) conflitivas, é importante rescatar e actualizar os valores que relatos, como o crime de Guibeah, teñen hoxe en día. Con iso seguirase
potenciando o ensino que encerran e cumprindo coa súa función profética. Sinalamos, a continuación, algúns, sen o desexo de esgotar a riqueza do texto, senón como mostra da necesidade de seguir mantendo
vivos relatos que resultan tremendamente duros aos nosos oídos.
32
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• A violencia non é xustificable en ningún caso, pero o seu uso pon
de manifesto carencias previas na estruturación social ou/e individual. No caso de Guibeah foi un signo claro da falta de unión entre
as tribos e, sobre todo, a consecuencia do esquecemento da historia
previa común. Atallar as carencias e detectar os elementos conflitivos contribúe a evitar a violencia, ou polo menos, a minimizar a súa
incidencia.
• A violencia xera progresivamente máis violencia. No caso de Guibeah un crime individual foi o detonante dunha guerra civil e do exterminio de poboacións enteiras en aras da xustiza. O texto denuncia
unha deficiente comprensión da xustiza e critica os medios violentos
para solucionar os problemas. A xustiza non pode xerar novas vítimas,
nin un dano maior ao padecido en primeira instancia.
Coas accións violentas como solución, todas as partes implicadas
perden. No caso de Guibeah, a concubina perde a vida, o levita á muller, os guibeonitas ao seu pobo, os habitantes de Yabés o futuro, e as
doncelas de Silo a liberdade. Todos acaban sendo vítimas. A violencia
deixa sempre vítimas que se poderían evitar.
As vítimas corren o risco de ser silenciadas ou ignoradas. En situacións de tensión os máis débiles son os que acaban sufrindo as consecuencias máis graves. No caso de Guibeah, a concubina e as doncelas. Non obstante, malia que a infamia de Guibeah é denunciada e
xera mesmo unha guerra, as doncelas de Silo son raptadas e búscase
a aceptación e xustificación desta acción. En beneficio de Benxamín
xustifícase unha nova atrocidade.
• A violencia exércese de modo especial contra as mulleres. Neste texto pódese apreciar nos tres capítulos. A pregunta é, que din
elas?. A concubina non ten voz, como Susana (Dan 13), nin palabra, como a da raiña Ester que transforma as sortes do pobo abocado ao exterminio. Ela unicamente é vítima das loitas de poder e
prestixio. Nun texto de hospitalidade, ela non foi ben acollida en
ningunha parte. Fuxiu da casa do seu home, saíu da casa de seu
pai (sen que ninguén lle preguntase se quería facelo) e botárona da
casa do seu anfitrión. Arrincárona dun mundo seguro e entregárona
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a un mundo hostil pola forza. É unha muller sen teito, sen acubillo,
e sen que ninguén coide dela. O ambiente “de fogar” transformouse
para ela, paradoxalmente en trampa de morte. Ademais o seu corpo
utilizarano para xerar máis e máis violencia. Na escena da mañá,
por primeira vez o narrador centrase na figura da muller aportando
a imaxe máis patética de todo o relato. No momento en que ela
intenta volver ao refuxio, volver á casa, atópase coa porta pechada. Está tan débil que nin sequera pode chamar. É unha muller
non só asasinada senón tamén torturada. Muller que peca pola súa
autonomía e por iso é degradada progresivamente, é unha muller
obxecto, é unha muller silenciada, pero, sobre todo, é unha muller
esquecida. Nos capítulos posteriores e no desenvolvemento de toda
a guerra contra os benxaminitas ninguén a recorda. A lectura e reflexión destes relatos é un acicate para a reflexión sobre a situación
da muller hoxe, sobre os mecanismos sociais de silenciamento e a
xustificación da violencia de xénero. Os textos de violencia sobre as
mulleres chaman á reflexión sobre a responsabilidade comunitaria
nesa violencia.
Poderían engadirse máis aspectos, pero todos nos levarían a destacar
unha vez máis que, fronte á evasión da dureza da realidade e da súa
crueldade no momento actual, os narradores bíblicos plantan cara aos
feitos máis atroces da súa historia para formular unha crítica e unha
reflexión sobre a crueldade que os seres humanos poden xerar entre si.
Iso para mostrar que o proxecto de Deus é un proxecto de fraternidade,
no que o esquecemento dos elementos substanciais da Alianza leva á
opresión entre os seres humanos.
Carmen Yebra Rovira
Facultade de Teoloxía
Universidade Pontificia Comillas. Madrid
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A universalidade da salvación de Cristo
Noé Soto Valdez

O alcance da salvación outorgada por Xesucristo non é un tema que
estea de todo pechado. Máis aínda, parece poñerse de relevo tras a publicación dunha carta por parte da Congregación para o Culto Divino e
a Disciplina dos Sacramentos (Prot. n. 467/05/L) asinada polo prefecto da Congregación, Cardeal Francis Arinze, e o secretario, Domenico
Sorrentino, onde urxen unha unificación nas traducións das palabras
da consagración, nas que en lugar de afirmar que Xesús entrega a súa
vida «por todos os homes», se sostén que o sangue derramado na cruz
é en favor de «moitos». A cuestión que xorde é se Xesús ofrece a salvación a todos os homes ou unicamente a moitos, é dicir, a un grupo
elixido e reducido, que aínda que alcance a unha multitude, descarta,
necesariamente, outros.
Nin teólogos nin eséxetas chegaron a un acordo á hora de determinar o alcance da salvación obrada pola vida, morte e resurrección de
Xesucristo. No campo bíblico as diverxencias atópanse principalmente
na interpretación das palabras da última cea da tradición de Mc/Mt,
nas que se afirma que o sangue de Xesús se derrama «por moitos»
(Mc 14,24; Mt 26,28). Esta fórmula e algunhas pasaxes evanxélicas
influíron no desenvolvemento de certas teoloxías redutivistas nas que
a salvación outorgada por Deus en Xesucristo se afirma só para uns
poucos elixidos1. Non obstante, a Sagrada Escritura, lonxe de afirmar o
particularismo da salvación, anuncia que a obra de Xesús alcanza a todos os homes. Iso é o que, dende o punto de vista bíblico, se propoñen
Cf. os comentarios a Mc 14,24 de J. Marcus, Mark 8-16. A New Translation with
Introduction and Commentary, New Haven - London 2009, 750. R. Pesch, Dás
Markusevangelium II, Freiburg 1977, 531. P. Lamarche, Évangile de Marc, Paris 1996,
326. G. Nebe, polu,j, en: DENT II, 1070.
1
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mostrar as liñas que seguen. Apuntaranse, en primeiro lugar, as liñas
fundamentais polas que pode desenvolverse unha lectura universalista
da salvación no AT; certamente é nesta parte da Biblia onde máis particularismos podemos atopar; pero, parafraseando ao Concilio Vaticano
II, algo que xa latexa no AT, desenvolverase plenamente no NT (cf.
DV 16)2.. Efectivamente, é alí onde se mostra que a salvación obrada
por Xesucristo tanto na súa vida como no seu Misterio Pascual ten un
alcance universal. Un segundo apartado mostrará as liñas xerais polas
que pode desenvolverse unha teoloxía bíblica universalista a partir de
textos neotestamentarios.
Intentarase mostrar, pois, que a Sagrada Escritura sostén que Xesucristo foi un home para os demais, que entregou a súa vida proexistentemente en favor de todos os homes. Non se afirma que a salvación
se efectúe activamente en toda a humanidade, pois iso non parece
demostrarse a partir da Escritura; o que aquí se sostén é que Xesús
morreu por todos os homes, abrindo as portas da salvación a todos, sen
exclusión ningunha.

1. Bases veterotestamentarias para unha interpretación
universal da oferta de salvación
A actuación de Deus no mundo establécese sempre nunha vinculación directa cos seres humanos e é sempre no seu favor. Xa dende
a mesma creación do mundo, Deus dispón todas as cousas para o benestar dos humanos e para procurar a súa salvación. Todo isto queda
especialmente claro na relación que Deus ten con Israel, o pobo que
escolleu libremente como propiedade (cf.Dt 7,6). Con el estableceu
unha alianza gratuíta que non ten outra función máis que a aceptación
da protección de Yhwh, que será o Deus de Israel, que permanecerá
no medio deles mentres estes se recoñezan como o seu pobo (cf.Lv
26,12). Queda claro que Deus actúa a favor do seu pobo e encamíñao
cara a si, cara á salvación. Pero, pódese distinguir unha actuación de
S. Agustín, Quaest. in Hept., 2, 73: PL 34,623: «Novum in Vetere latet et in Novo
Vetus patet»
2
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Deus a favor de toda a humanidade, simbolizada na súa relación coas
nacións que circundan Israel? Que indicios de universalidade se poden atopar no AT respecto da salvación ofertada polo Deus de Israel? É
posible responder a estas cuestións dende dúas perspectivas: primeiro,
desde a relación de Deus coas demais nacións; segundo, desde os indicios dunha misión de Israel para cos outros pobos.
1.1 A relación de Deus coas demais nacións3
Israel non posúe un Deus local, cuxa influencia alcanza só os límites
da nación, senón que considera o seu Deus como o creador de todo o
mundo e o soberano de todas as nacións. “Dicide a todas as nacións: o
Señor é Rei! (...) Él goberna os pobos con equidade” canta o Sal 96,10.
Esta afirmación coloca a todas as nacións baixo o dominio da xustiza
de Yhwh, o que é xa un primeiro paso para aceptar que os beneficios
de Deus transcenden os límites do pobo e se ofertan a todo o mundo.
Sobre que bases se asenta o salmista para realizar tales afirmacións?
Quizais haxa que remontarse ata o libro do Xénese para fundamentar a
relación de Deus coa totalidade da humanidade.
Antes do establecemento da grande alianza do Sinaí, hai noticia de,
polo menos, outras dúas alianzas de salvación: a primeira con Noé e
os seus descendentes despois do diluvio, é dicir, a totalidade do xénero
humano, e a segunda con Abraham cando este acepta saír da súa patria
rumbo á terra que o Señor lle mostrará e por medio do cal “serán benditas todas as nacións da terra” (Xn 22,18; cf. 18,18). Deus, a pesar do
seu amor especial por Israel, non esquece bendicir a outros pobos4..
Quede claro xa dende agora que se asume como real a relación preferente de Deus
co pobo de Israel. O AT está en xeral preocupado por este pobo. Por iso o presente
escrito centrarase unicamente en demostrar a acción salvífica de Deus para o resto de
nacións, que se presenta menos clara que a gratuidade para cos que elixiu para si.
4
Sal 67,2-3 expresa poeticamente esta realidade: «Elohim apiádese de nós e bendízanos;
o seu rostro faga lucir sobre nós, para que se coñeza na terra o seu camiño, a súa
salvación entre todas as xentes». Israel é a mostra tanxible que Deus elixiu para mostrar
ao orbe enteiro que efectivamente pode obrar a salvación. Iso levará a que todos os
pobos o gaben (v.4) e a que o “teman todos os confíns da terra” (v.8). A descendencia
de Abraham eríxese no exemplo máis claro de bendición e nela poden verse reflectidos
3
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De entre os textos proféticos que falan positivamente das nacións
e as inclúen na salvación de Deus destacan dúas pasaxes do profeta
Isaías5. O primeiro deles mostra a peregrinación de todas as nacións a
Xerusalén: «Virán pobos numerosos. Dirán: “vide, subamos ao monte
de Yhwh, ao templo do Deus de Xacob, para que nos ensine os seus
camiños e sigamos os seus carreiros” (Is 2,3). Trátase, certamente,
dunha visión centrípeta pero tamén «indica que a Torá, aínda que ten
a súa sede en Xerusalén, non é unha propiedade exclusiva israelita.
Pertence ás nacións na mesma medida que a Israel»6. E o mesmo se
pode afirmar do Templo a partir do oráculo Is 56,7: «Levareinos [aos
estranxeiros] ao meu monte santo, e alegrareinos na miña casa de oración. Os seus holocaustos e os seus sacrificios serán aceptados sobre o
meu altar, porque a miña casa será chamada casa de oración para todos
os pobos». A Torá e o Templo, os dous grandes piares do xudaísmo, non
son patrimonio exclusivo de Israel, senón que as nacións poden vir
gozosas a participar dos seus beneficios.
Outro texto de máis relevancia, se cabe, é o que describe o banquete
escatolóxico concibido por Isaías (Is 25,6-8), que fala da participación
plena na salvación de Deus. O banquete preparado por Yhwh será para
todos os pobos, ante os que xa non haberá ningún veo que cubra o
seu rostro para que contemplen a súa salvación (vv. 6-7). A infinita
liberdade de Deus posibilita que ao final sexan todos os que, nunha
universalidade sen límites, gocen dos seus beneficios. De entre estes
resulta marabilloso o último, a destrución da morte (v.8), da cal participan todos sen distinción desde o pecado dos primeiros pais, e da cal
todos serán liberados pola man poderosa do Deus de Israel, o Deus de
toda a humanidade. A salvación en plenitude será compartida ao mesos pobos, para que así participen tamén das promesas de Deus. Ao final espera o que
mostra a conclusión do salmo: da bendición a Israel pásase á bendición aos confíns da
terra, exemplificada en que toda a terra produce os seus froitos (v.7)
5
Outros textos moi recorrentes son as pasaxes que falan do Servo de Yhwh a
universalidade do cal parece quedar clara, sobre todo a partir de expresións diáfanas
como aquelas que mencionan que o Servo é «luz das nacións» (Is 49,6) e que “carga
cos pecados de todos” (Is 53,12).
6
W. Brueggemann, Teoloxía do AT, 531.
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mo nivel por Israel e polo resto das nacións (cf.Tob 13,11). Hai, pois,
un firme apoio no AT para considerar seriamente a inclusión de toda a
humanidade na salvación outorgada por Deus en Cristo.
1.2 A misión de Israel para as demais nacións
O punto anterior mostraba a relación dos pobos xentís con Deus e
solo tanxencialmente facía referencia ás relacións nas que Israel se
implicaba na salvación das demais nacións. Non obstante, pódense
rastrexar indicios de que tamén o pobo elixido intenta mostrar a universalidade da oferta salvífica de Deus a todas as nacións.
Israel é un pobo entre os pobos da terra, pero, ao ser o pobo da elección, sente a responsabilidade de estender a toda a creación a confesión de fe en Yhwh que lle foi comunicada. A ser elixidos como «reino
de sacerdotes e nación santa» (ex 19,6), non só se presentan de tal
xeito ante Deus, senón que o son no medio dos demais pobos. O pobo
da Alianza do Sinaí móstrase baixo o papel de mediador entre Deus e
as demais nacións, ou, mellor, de revelador do único Deus ás demais
nacións7.
O exilio é un momento de particular importancia, non só porque
produce cambios na identidade relixiosa do pobo, senón porque é unha
ocasión propicia para que Israel testemuñe en terra estranxeira o poder
do seu Deus que non os abandonará por sempre. A simple mostra de
esperanza que manifesta o pobo é xa testemuño en nacións estranxeiras: “gabareite entre os pobos, Señor, cantareiche entre as nacións”
(Sal 57,10). É, sobre todo, o libro de Ezequiel o que mostra posibles
trazos que poden servir de base para unha teoloxía da misión. Unha
fórmula repítese con insistencia no escrito: «coñecerán que eu son
Yhwh»8. Israel coñecerá o poder do seu Deus, pero tamén as nacións
Cf. M. J. Fernández Cordero, La naturaleza eclesiológica de la «retractación» de
Congar: de jalones (1953) a ministerios y comunión (1971): EE 76 (2001), 363.
8
A frase aparece textual ata en 32 ocasións nos 48 capítulos do libro: Ez 5,13;
6,10.14; 7,27; 12,15-16; 24,27; 25,5.7.11.14.17; 26,6; 28,22-23.26; 29,6.9.16.21;
30,8.19.25-26; 32,15; 33,29; 34,27.30; 35,15; 36,38; 38,23; 39,6.28. A fórmula hase
ler non só como unha frase que expresa o coñecemento intelixente da existencia dun
7
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nas que o pobo da alianza está dispersado se decatarán da súa grandeza, coñecerán ao Señor9. Israel convértese, así, nun enviado de Deus
en terra estranxeira, proclamando -non directamente ao estilo do proselitismo- a verdade dun Deus que é capaz de salvar un pobo pequeno
das mans das grandes potencias de todos os tempos.
Un testemuño xa postexílico de proclamación da salvación divina
para os pobos estranxeiros é o do profeta Xonás. Fronte á política xenófoba de Esdras e Nehemías, Xonás eríxese como posuidor dunha
mensaxe de misericordia para Nínive, capital do imperio asirio e que
representaba ao mundo pagán, pero tamén ás potencias opresoras de
todos os tempos10. A eles anuncia Xonás a destrución (cf. Xon 3,4)
mentres Deus lles concede o seu perdón (cf. 3,10). O profeta sae da
súa terra a anunciar unha mensaxe que, aínda que en principio é de
destrución, se converte na salvación para todo o pobo. O libro déixanos, así, unha mensaxe universal. Deus apiádase do profeta (o pobo
xudeu), aflixido no seu egoísmo (cf. 4,2-3), e non abandona a Nínive
arrepentida (representante do mundo pagán) perdoándoa dos castigos
que dispuxera para ela (cf. 3,10).
É certo que Israel non é un pobo misioneiro nin proselitista. Non
busca estender a súa relixión ás nacións veciñas. Non obstante, mostra
apertura ao posibilitar que a bendición que lle foi outorgada se estenda
máis alá das súas fronteiras e alcance os demais pobos. É posible, pois,
falar dunha universalidade da salvación xa dende o AT, e debe ser considerada como transfondo e base da apertura universal mostrada máis
directamente polo NT e querida por Xesús ao derramar o seu sangue
en favor de todos os homes.
Deus diferente, senón que deben terse presentes as implicacións teolóxicas que o
termo «coñecer» (yâda‹) posúe; isto é, un coñecemento íntimo, familiar, mesmo con
connotacións sexuais (cf. Xn 4,1), que recoñece a profundidade da persoa, no seu ser
e facer. No caso de Deus é a revelación da súa palabra (cf. 1 Sm 3,7), manifestación
da súa próxima distancia.
9
E. Martens, Ezequiel ‘s Contribution to a Biblical Theology of Mission: Direction 28
(1999), 75: «O profeta Ezequiel entende que Deus ten unha intención primordial: que
tanto Israel como (sobre todo) as nacións poidan “coñecer que eu son Yhwh”»
10
Cf. J. L. Sicre, Profetismo en Israel, Estella (Navarra) 2005, 356.
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2. Bases neotestamentarias para unha interpretación
universal da oferta de salvación
De acordo coas palabras do Concilio Vaticano II nas que se afirma
que «os libros do AT, incorporados á predicación evanxélica, alcanzan e
mostran a súa plenitude de sentido no NT» (DV 16), corresponde agora confirmar o desenvolvemento da idea de universalidade da salvación
a partir do acontecemento inaugurado por Xesucristo, timidamente esbozada nos textos veterotestamentarios, pero sustentada plenamente
polos textos da primeira comunidade cristiá, que expresan sen reticencias os seus desexos de salvación para todos os seres humanos. Estamos fronte á xustificación última da oferta universal de salvación, xa
que agora xa non importan nin a raza nin a pertenza a outras culturas,
senón o só desexo de Xesucristo de entregar a súa vida para a salvación
de todos. Para encarar este tema, amplamente desenvolvido polos textos neotestamentarios, comezarase polo contexto máis inmediato que
narra a entrega de Xesús á morte pola salvación de todos, isto é, polos
evanxeos. Logo entrarase a considerar os aspectos universalistas dos
demais escritos canónicos.
2.1 Nos evanxeos
A inclusión dos pagáns na misión de Xesús no evanxeo de Marcos
parece estar fóra de toda discusión. O camiño que se debe seguir para
chegar a esta consciencia de apertura universal é, non obstante, progresivo. Ao principio do evanxeo Xesús actúa segundo o modelo xeral
que anteriormente se sinalou ao considerar o AT: unha gran multitude
acudía a Él tanto de cidades xudías como de fóra dos seus límites (cf.
Mc 3,7-12). Xesús non é reticente a que todos se beneficien dos seus
prodixios, pero non é Él quen sae a ofrecelos; é, novamente, un movemento centrípeto onde todos han vir ao centro do xudaísmo para gozar
do acontecemento salvífico que se realiza en Xesucristo. A súa iniciativa de achegarse ao mundo pagán vaise dando con movementos que ao
principio parecen un tanto tímidos (cf.Mc 1-5). Máis claro é o contacto cos pagáns na curación da filla da muller siro-fenicia (7,24-30), que
opera en Xesús a transformación decisiva camiño da universalidade
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na repartición dos bens da salvación11. A perícope presenta un Xesús
que segue nos esquemas veterotestamentarios: non quere que se saiba
que se atopa en territorio pagán (cf. 7,24) e, no seu diálogo coa muller,
centra a atención na repartición dos bens aos fillos -os israelitas-, que
son os primeiros que se han saciar, e só posteriormente nos cans -os
xentís- coas sobras que caen da mesa dos fillos (cf. 7,27). Xesús quere
outorgar en primeiro lugar o privilexio característico que goza o pobo
da elección; mais a muller protesta: os cans comen simultaneamente
das faragullas que caen dos fillos (cf. v.28). Non é preciso que haxa
progresividade se pode haber simultaneidade. A muller siro-fenicia fixo
que Xesús comprendese este principio e o aplicase a partir dese momento. De que forma se opera esta transformación?
Unha comparación entre a dobre multiplicación dos pans pode resultar esclarecedora. A primeira (6,30-44) posúe unha serie de detalles
que a delatan como unha comida para xudeus12, para os «fillos» na
terminoloxía utilizada no relato da curación da filla da siro-fenicia. A
segunda multiplicación (8,1-10), realizada despois do encontro entre
Xesús e a muller, mostra un cariz diferente. É posible que o acontecemento mesmo se dese na Decápolis, territorio pagán, indicando
xa desde o principio a participación dos xentís no pan que vai repartir Xesús. Trátase dunha comida compartida entre xudeus e xentís;
os primeiros están representados polos Doce e por Xesús mesmo, os
segundos explicítanse porque a multiplicación se realiza en terra pagá
e cítase que algúns «viñeron de lonxe» (8,3)13. Xudeus e xentís comparten simultaneamente o pan, os beneficios obrados por Xesús, tal e
como reclamaba a siro-fenicia. Estes indicios de inclusividade universal nótanse nos símbolos que cambiaron respecto da primeira multipliA interpretación que segue está tomada de P. Alonso Vicente, The Woman Who
Changed Jesus, 200-225. Véxase para o que segue.
12
Cinco pans e cinco mil varóns son símbolo de Israel, o acto de bendicir é propio
dos ambientes xudeus, os doce canastros sobrantes son símbolo das doce tribos que
conteñen o pan dado por Xesús. Cf. S. Castro Sánchez, El sorprendente Xesús, 176 e
179; Cf. J. Gnilka, El evanxeo de Mc I, 300.
13
A frase utilízase para designar os xentís en Hch 2,39; 22,21; Ef 2,13.17
11

42
398

Encrucillada 169, setembro-outubro 2010

A universalidade da salvación de Cristo

cación: en lugar de cinco pans son sete (cf. 8,5), idéntico ao número de
esportas restantes (cf. 8,8), dato que nos remite ás setenta nacións e os
sete diáconos helenistas, símbolo de universalidade; os catro mil que
comen mostran a universalidade dos catro puntos cardinais (cf. 8,9);
opta por dar grazas en lugar de bendicir (cf. 8,6), linguaxe que é máis
helenística e menos semitizante. Destes datos podemos concluír que
efectivamente Xesús realiza un banquete inclusivo, universal, no que
reparte os seus bens simultaneamente tanto a xudeus coma a xentís,
tal e como propoñía a siro-fenicia.
O evanxeo de Mateo é o que posiblemente cause un maior problema
na súa apertura inclusiva aos pagáns. Non obstante, ao final do escrito atópase unha misión universal que nos fai repensar o esquema do
evanxeo. «Ide e facede discípulos a todas as nacións (pánta tà éthnē)»
sinala o texto (28,19). Na mesma tradución aquí presentada xa se fixo
unha opción inclusiva. E é que en Mateo o termo éthnē aparece frecuentemente utilizado para designar os xentís, os diferentes de Israel, o
pobo da elección. Así, por exemplo, en 5,47, onde se designa aos xentís
como hoi ethnikoí, ou en 10,5, cando Xesús ordena non ir por camiño
de xentís (eis hodòn ethnôn mē apélthēte)14. Se se opta por opoñer a Israel
conhoi ethnikoí, non se debe facer o mesmo no envío de 28,19 aceptando unha interpretación exclusiva? Desde o texto mesmo parece que
non. A clave ofrécea o texto de 24,14, onde se pon en paralelo «hólēi
têi oikouménēi» con «pâsintoîséthnesin», mostrando unha inclusión sen
dúbidas de Israel e as nacións da xentilidade baixo o plural do termo
éthnos. Así o mandato final de Mt 28,19 mostraría unha inclusión con
visos de universalidade: os discípulos hanse facer tanto en Israel coma
no resto de nacións, pois por todos entregou a súa vida Xesucristo.
O evanxeo de Lucas mostra tamén explicitamente a universalidade
do acto salvífico de Xesús. Algúns datos o anuncian mesmo desde os
primeiros capítulos e vaise explicitar conforme se percorren as seccións e as pasaxes: a) a xenealoxía de Xesús entronca con Adán, o pai
14

Cf. U. Luz, O evanxeo segundo san Mateo II, 133.
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da humanidade enteira (cf.Lc 3,38)15; b) no seu discurso programático
de 4,16-30 Xesús ponse na liña dos profetas que exerceron a súa actividade a favor de estranxeiros (cf.vv.25-27) e explicítaa en accións como
a curación do endemoñado xerasiano de 8,26-39, na súa proximidade
aos samaritanos (cf. 10,29-37), en que se acollerá aos de «oriente e
occidente, do norte e do sur» na mesa do reino (13,29); e c) ao final do
evanxeo anuncia programaticamente a universalidade que a Igrexa ha
desenvolver e que acontecerá no libro dos Feitos. Neste último aspecto
paga a pena deterse. En Lc 24,47 podemos ler que Cristo lles dixo aos
seus discípulos que «se predicaría (kçrychthênai) no seu nome a conversión para o perdón dos pecados a todas as nacións (pántatàéthnç),
empezando dende Jerusalén». Resáltase a misión para a predicación a
todas as nacións. Para Xesús resucitado non hai límite na predicación
do seu nome, no cal todos son salvos. A proclamación universal do
nome de Xesús equivale á afirmación da universalidade da salvación
outorgada na súa morte e resurrección.
Unha apertura universal máis clara é a que mostra o evanxeo de
Xoán. Xesús é a salvación de todo o mundo, a súa obra salvífica é unha
oferta que alcanza a todo ser humano independentemente da súa pertenza ou non ao pobo da elección e, aínda máis, independentemente
da súa pertenza ao grupo dos seus seguidores directos, que ao principio
sería mesmo máis reducido que o pobo de Israel. Xesús é a palabra
verdadeira que «ilumina todo home (pántaánthrōpon)» (1,9; cf. 8,12;
9,5; 12,46) e libérao do pecado, pois Él é o «año de Deus que quita
o pecado do mundo (kósmou)»16. Xesús vén ao mundo precisamente
A xenealoxía presentada por Mateo comeza dende Abraham, o pai dos xudeus (cf.
Mt 1,2).
16
Nos escritos xoánicos o termo kósmos posúe unha importancia especial -das 186
veces que aparece o termo no Novo Testamento 108 atópanse nestes escritos- e o
seu significado causa non poucos problemas. Cf. H. Balz, ko,smoj, en: DENT I,
2380-2390. O sentido no que nós o consideramos nas citas que seguen é o sentido
figurado de totalidade/suma do creado, da humanidade enteira, e non no seu sentido
de dualidade ou de oposición ao ben. Unha definición que describe ben o que aquí
tratamos é a de J. M. Martín-Moreno, Personaxes do cuarto evanxeo, Bilbao 2002,
331: «o mundo designa a humanidade, o ámbito dos homes (...), o conxunto de homes
15
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«para que o mundo se salve por el» (3,17); a súa oferta é universal
aínda que requira unha resposta libre por parte do ser humano que
acepte a vida eterna que no seu nome se alcanza17. É isto o que Xn.
3,16 parece afirmar: «Tanto amou Deus ao mundo que deu ao seu Fillo
unixénito, para que todo o que crea nel non pereza, senón que teña
vida eterna». Os que creron dan testemuño de que verdadeiramente
en Él todos poden acceder á salvación: «Nós mesmos oímos e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo» (4,42). A este
testemuño universal chégase, non obstante, despois dun proceso que
historicamente se puido levar a cabo e que vai reflectido narrativamente no c.12 do evanxeo. Nel móstrase que ao principio Xesús se atopa
na casa de xudeus (cf. 12,1-2), e que posteriormente é aclamado en
toda Xerusalén (cf. 12,12-18); a súa fama esténdese e todo o mundo
comeza a ir tras Él (cf. 12,19), mesmo se achegan algúns personaxes
gregos representantes das nacións xentís que piden unha entrevista
con Xesús (cf. 12,20ss); será finalmente o Señor mesmo quen dea o
paso definitivo á universalidade cando afirma que, «cando sexa elevado
da terra, atraerei a todos (pántas) a min» (12,32)18. A inclusión á que
tanto Xesús como as súas testemuñas se van abrindo progresivamente,
chega á plenitude na entrega salvífica á morte en cruz, na que todo se
que habitan neste mundo e que son os destinatarios da revelación e a salvación que
Xesús veu a traer».
17
Para Xoán ten maior relevancia a distinción entre os que son de Deus e os que son
do demo, os que pertencen á verdade ou os que son do mundo -como oposición ao
ben-, e non a distinción entre xudeus e xentís. Neste sentido é importante notar que
a mesma inclusividade que se profesa ao referirse a Xesús como salvador do mundo
-en sentido de totalidade e suma-, pode aplicarse á apertura que ten para que os que
son do demo se convertan en homes de Deus. Por medio de Él todos os homes poden
acceder a Deus, pois o que o ve a Él ve a Deus (cf. 12,45).
18
Cf. S. Castro Sánchez, Evanxeo de Juan, Bilbao 2008, 222. No comentario a 12,32
afirma: «Na súa exaltación toda a realidade quedará orientada a Xesús. A partir dela,
todo ser humano, dende o máis íntimo de si, pretenderá reflectilo consciente ou
inconscientemente. Xesús inscribirase no máis fondo dos seres. O que non quere dicir
que todos asuman o seu proxecto e acepten a súa persoa, pero, aínda nesta oposición,
indirectamente pretenden ser el. El é a raíz vital de todo e o soño do máis fondo do
home». (p.231).
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consuma (cf. 19,20). É nela na que Xesús dá a súa vida en mans dos
homes para a salvación de todos os homes. Na cruz cúmprense as palabras de Xesús sobre o pan en 6,51: o seu corpo entrégase «pola vida
do mundo» (hypèr tēs toû kósmou zōçs).
En definitiva, o horizonte último dos catro evanxeos apunta cara á
universalidade. Se ben ao principio da predicación de Xesús narrada
polos sinópticos se poden notar certas reticencias á universalidade, ao
final non hai dúbidas de que todos os homes son chamados a participar
da vida nova que comeza coa morte do Xusto.
2.3 Nas epístolas e outros escritos neotestamentarios
Resta realizar un último percorrido polos demais escritos neotestamentarios para indagar textos que avalen unha interpretación inclusiva
da salvación. Tómanse, aquí, pasaxes onde se certifica a universalidade
da salvación outorgada na morte e resurrección de Xesús.
1 Tm 4,10 pode servir como texto introdutorio para o desenvolvemento que enseguida se propón: «Se nos fatigamos e loitamos é porque temos posta a esperanza en Deus vivo, que é o Salvador de todos
os homes (pántônantrōpōn), principalmente dos crentes (málistapistôn)». Os crentes confesan un Deus universal, único, que mostra unha
proximidade especial para os crentes explícitos, pero que non esquece
a humanidade enteira, á que tamén alcanza a salvación. Entre estas
dúas bandas vaise mover o Novo Testamento; por un lado, mostrará
que Deus ten predilección pola súa Igrexa, o novo pobo de Deus, que
reclama un tratamento especial; pero, por outro lado, non esquece que
Deus espera a salvación de todos os homes (cf. 1 Tm 2,4). É, pois,
unha comunidade (ekklēsía) delimitada19, que coñece os beneficios da
salvación, pero que non os nega á humanidade enteira.
A conciencia de Igrexa contén xa en si mesma unha conciencia de exclusividade
e delimitación fronte ao mundo, entendido como a esfera da impureza moral e do
pecado. De aí que no Novo Testamento poidamos atopar textos que parezan negar
a universalidade e se refiran soamente aos elixidos do novo pobo de Deus. Non
obstante, esta autoconsciencia de ser os chamados (cf. Rm 1,6; 1Co 1,24, Jds 1) ou
os convidados (cf. Hb 9,15) fronte aos que permanecen no mundo da impureza non

19
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Algúns himnos das cartas de Paulo20 acertan a describir este movemento que se debate entre a Igrexa e a humanidade. Ef 1,3-14 describe o plan divino de salvación, que consiste en «facer a Cristo cabeza
dunha nova irmandade entre os homes, incluíndo xudeus e xentís»21.
As bendicións concedidas por Deus ás que fai referencia o himno (cf.
3,3) comezan enumerando, en primeiro lugar, aos «elixidos dende antes da fundación do mundo» (3,4), que son os que posúen a filiación
divina (cf. 3,5) grazas ao sangue de Xesús, que trae a redención e o
perdón dos pecados (cf.3,7); en segundo lugar afírmase que será toda
a creación -o que está nos «ceos e na terra»- a que teña a Cristo por
cabeza (cf. 3,11), na que se inclúe, sen dúbida, a humanidade enteira,
porque xa non hai distinción entre xudeus e xentís (cf. 3,13), antes
ben a única salvación en Xesucristo ofértase gratuitamente a todos.
Que a carta aos Efesios pregoa a universalidade da salvación queda
confirmado en 4,10: «Este que baixou é o mesmo que subiu por enriba
de todos os ceos, para encher o universo enteiro». A obra de Cristo non
ten límites, o universo enteiro é redimido.
De xeito semellante está narrada a inclusión do universo enteiro no «himno a Cristo creador e redentor»22 na carta aos Colosenses (1,15-20). O que é o Principio (v.18: prôtótokos) reconciliou todo
(v.20:tàpánta), a humanidade enteira e os espíritos celestes (cf. 2,915), mediante o sangue da súa cruz. Ese mesmo sangue ao que Xesús
se refire como o que «será derramado por moitos/todos (hypèrpollôn)»
(Mc 14,24) é o que pacifica e reconcilia (Col 1,20:apokatalláxai) a
todo o universo, a toda a humanidade. O camiño que se segue para a
nega en ningún momento a universalidade da entrega de Xesús, nin supón delimitar
a acción salvífica de Deus aos límites da Igrexa. Unha mala comprensión disto que
acabamos de describir levou ao Gnosticismo á separación radical e á afirmación da
exclusividade da salvación. Cf. R. Bultmann, Teoloxía do NT, 146-148.
20
Coñecedores da discusión arredor das dúbidas sobre a autoría dalgunhas das cartas
do NT atribuídas a san Paulo, englobamos coa denominación «cartas de Paulo» ás que
se inspiraron na súa teoloxía aínda que non sexan orixinais do autor.
21
J. A. Grassi, Carta aos Efesios, en: R. E. Brown - J. A. Fitzmeyer - R. E. Murphy
(Dirs.), Comentario bíblico San Jerónimo IV, Madrid 1972, 228.
22
E. Cothenet, As cartas aos Colosenses e os Efesios, Estella (Navarra) 1994, 14.
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afirmación da inclusión de todos os homes na obra redentora de Xesús
non é diferente ao que marca 1 Tm 4,10, é dicir, que primeiro afírmase
a comuñón dos que están na comunidade eclesial (cf. 1,18) e só posteriormente afírmase a da creación enteira.
Destes dous anteriores himnos podemos concluír, con L. Ladaria,
que «Deus quere que todos os homes se salven en Cristo e por Cristo,
nel quere recapitular todas as cousas (cf.Ef 1,10), todo foi creado por
medio del, e para el, e foi reconciliado por medio del (cf. Col 1,16.20),
en Cristo o Pai reconciliou o mundo consigo (cf. 2Co 5,19), todo lle foi
sometido (cf.Ef 1,22)»23.
Hai outra serie de textos que apoian unha lectura inclusiva de Mc
14,24 e que imos enumerando a xeito de enquisa. Comecemos pola
carta aos Romanos. Dúas pasaxes son esenciais para esta interpretación e mostran unha universalidade sen lugar a dúbidas: «Se polo delito dun morreron todos, canto máis a graza de Deus e o don outorgado
pola graza dun home, se desbordaron sobre todos!» (Rm 5,15); e en
Rm 5,18: «Así como pola desobediencia dun home, todos foron constituídos pecadores, así tamén pola obediencia dun todos serán constituídos xustos»24. As afirmacións de Paulo sobre a universalidade non
son exclusivas desta carta; en 1Co 15,26-28 podemos ler:
«O último inimigo en ser destruído será a Morte. Porque someteu todas
as cousas baixo os seus pés. Máis cando di que “todo está sometido”, é
evidente que se exclúe a Aquel que someteu a Él todas as cousas. Cando
sexan sometidas a el todas as cousas, entón tamén o Fillo se someterá a
Aquel que someteu a Él todas as cousas, para que Deus sexa todo en todos
(hínaêihotàpánta en pâsin)».

Paulo ve a Cristo triunfando sobre todos os poderes malignos e reunindo a humanidade enteira xunto ao Pai. Certamente trátase dunha visión en perspectiva escatolóxica, pero precisamente dáse grazas á
L. F. Ladaria, Xesucristo, salvación de todos, Madrid 2007, 160.
A reconciliación de toda a humanidade -que permanecía en pecado polo delito de
Adán- en Cristo é tamén posta de relevo por 2Co 5,19: «Porque en Cristo estaba
reconciliando Deus ao mundo consigo, non tomando en conta as transgresións dos
homes, senón poñendo en nós a palabra da reconciliación».

23
24
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entrega libre de Xesús á morte, que posibilita a resurrección e a salvación de todos (cf. 1Co 8,6). A amplitude do alcance da obra de Cristo
inclúe a destrución da morte ao final dos tempos. Dado que todos os
seres humanos morren, coa vitoria de Cristo sobre a morte todos gañan
con Él. Así, ao destruír a morte coa súa morte e resurrección, posibilita
que todo home resucite para o Pai, de maneira que ao final « Deus sexa
todo en todos» (1Co 15,28)25.
Dous textos da carta aos Hebreos continúan na mesma liña universalista. Son Heb 1,2-3 e 2,8-9. Deus, afirma a carta, falou por medio do
seu Fillo «a quen instituíu herdeiro de todas as cousas (pántōn)» (1,2)
e por quen se levou a cabo a «purificación dos pecados» (1,3). E en 2,9
sostén: «a Xesús vémolo coroado de gloria e honra por padecer a morte,
pois pola graza de Deus experimentou a morte por todos (hypèrpantós)».
Tres elementos se poden destacar destas citas bíblicas. Cristo participa no goberno de todas as cousas porque é herdeiro, é dicir, Fillo, e
creador dos eóns; non hai nada que se lle resista, nin no tempo (eóns)
nin no espazo (todas as cousas), o seu goberno é ecuménico, universal.
Polo seu medio, en segundo lugar, lévase a cabo a purificación dos pecados. De 1,3 non se desprende o alcance da obra da reconciliación no
Fillo, pero se é pola súa morte pola que quedou destruída a antiga lei
do pecado, hase concluír que a reconciliación é universal, pois como
se afirma -en terceiro lugar- en 2,9, Cristo padeceu a morte por todos.
Así, quen herdou todo, reconciliou a todos os seres humanos con Deus
mediante a súa morte e abriu as portas do reino para que ninguén que
queira entrar quede excluído. Quen se converte en guía de salvación
(cf. 2,10) fíxose irmán de todos os homes mediante o sufrimento, de
modo que a súa solidariedade alcanza tamén a todos cando, pola súa
morte na cruz, expía os pecados (cf. 2,17)26.
Péchase este apartado coa mesma cita coa que se iniciou: «Se nos fatigamos e loitamos é porque temos posta a esperanza en Deus vivo, que
é o Salvador de todos os homes (pántônanthrōpōn), principalmente dos
25
26

Cf. Y. Raguin, A salvación é para todos, Santander 1996, 99.
Cf. A. Vanhoye, El mensaxe da carta aos Hebreos, Estella (Navarra) 19802, 40.
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crentes (málistapistôn)» (1 Tm 4,10). Non é indiferente ser seguidor
explícito de Xesucristo, pois os crentes gozan xa de saberse redimidos
polo sangue de Xesús. Pero a obra de Xesús non se limita aos crentes,
non é exclusiva, senón que alcanza a todos os homes, esperando e desexando de antemán que todos a acepten facendo exercicio da súa liberdade. Este desexo do que falamos maniféstase en 1 Tm 2,4: «Deus
quere que todos os homes (pántasanthrōpous) se salven e cheguen ao
coñecemento da verdade». Pero todo isto só é posible grazas a que
Cristo «se entregou a si mesmo como rescate por todos (hypèrpántōn)»
(1 Tm 2,6).

3. Conclusión
Despois deste breve percorrido pola Sagrada Escritura é posible elaborar unha conclusión que, sendo susceptible de explicacións máis
dogmáticas, pode describir a grandes trazos a posición da Biblia respecto ao alcance da salvación. O destino de Xesús, a súa vida e a súa
morte, non está reservado a grupos concretos e pechados, senón que
tenden cara a unha universalidade explicitada en símbolos concretos
no caso dos evanxeos e, máis adiante, en toda unha teoloxía universalista que formula que a Boa Nova de Xesús ha estenderse por todo o
mundo. A entrega dun, Xesús, abre a posibilidade da salvación a toda
a humanidade. Deus ofrece a vida eterna a todo ser humano, sen exclusión algunha; iso queda de manifesto na proexistencia sen límites
de Xesús, que acolle a todos, que trae a salvación a todos. Para a Biblia
todo ser humano ten abertas as portas da salvación; facer patente esta
oferta e indicar o camiño cara a ela é a misión dos cristiáns. Non obstante, sendo realistas, chegar a predicar a Boa Nova do reino é unha
tarefa que moitas veces nos supera humanamente; é a graza divina a
que, no máis profundo do ser humano, actúa e activa a aceptación
desa oferta salvífica que todos os seres humanos reciben grazas á vida,
morte e resurrección de Xesús.
A interpretación dos textos bíblicos, no caso presente os que fan
referencia ao alcance da salvación de Xesús, han ser lidos co mesmo
espírito co que foron escritos. Respecto disto, que se pode dicir dos
50
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que intentan unha lectura fundamentalista das pasaxes que parecen
reducir a salvación a uns poucos? En primeiro lugar habería que dicir
que unha pasaxe illada non mostra por si só o conxunto da teoloxía
que a Sagrada Escritura quere transmitir. Neste sentido é laudatorio
o labor que fan os que intentan harmonizar as pasaxes concretas coa
totalidade do canon da Biblia. En segundo lugar hai que ter presente
que unha tradución literal dun texto non sempre equivale á súa tradución literalista. «Non abonda traducir un texto palabra por palabra
para obter o seu sentido literal»27. Haberá que comprendelo tanto nas
súas categorías literarias propias dun tempo, coma no conxunto do
pensamento dun autor humano inspirado, é dicir, dentro do «espírito
no que foi escrito».
Ao principio citábase o exemplo das novas recomendacións litúrxicas para unificar as palabras da consagración na Eucaristía. Nelas
proponse un cambio con importantes consecuencias teolóxicas: en vez
de afirmar que Xesús derrama o seu sangue para a salvación de «tódolos homes», dise que Xesús morre «por moitos». Os impulsores de
tal cambio baséanse na tradición da última cea dos evanxeos de Marcos e Mateo, onde o grego afirma que Xesús morre «hyperpollôn» (Mc
14,24; Mt 26,28), que traducidos dunha forma literalista afirmarían,
efectivamente, que Xesús morre por moitos mais non por todos. Non
obstante, o conxunto da teoloxía dos evanxelistas non parece apoiar
tal interpretación. Antes ben, baseados en textos que se atoparían no
transfondo destas pasaxes de Mc/Mt, como o de Is 52,13-53,12, habería que interpretar os termos gregos como semitismos, é dicir, frases
que traducen fórmulas en hebreo cuxo significado hai que buscalo no
campo semántico da fórmula que subxace nas afirmacións dos evanxelistas. Neste caso, por exemplo, a tradución literalista non traduce o
sentido literal que o autor pretendeu. Hai que interpretar, aquí, tanto
o transfondo semítico como a totalidade da teoloxía dos evanxelistas,
que máis ben é de proporcións universalistas.
27

Pontificia Comisión Bíblica, A interpretación da Biblia na Igrexa, 76 (§ II, B, 1).
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De aquí despréndese outro tema que é necesario tomar en consideración. As adecuacións litúrxicas propostas polas respectivas comisións
non se deben facer simplemente baseándose en traducións literalistas,
que poden desviarse do sentido que os autores inspirados quixeron
transmitir. Antes ben, hase buscar que as devanditas formulacións,
correctamente inculturadas nas nosas linguas vernáculas, afirmen o
mesmo sentido, o mesmo espírito no que foron escritas. De non ser
así, pódese correr o risco de que en lugar de formar e evanxelizar ás
comunidades cristiás, orixine unha confusión que desemboque en falsas interpretacións da teoloxía cristiá en xeral e dos textos bíblicos en
particular.
No percorrido que aquí se fixo foi posible comprobar que tanto no
AT coma no NT hai bases sólidas sobre as que elaborar unha teoloxía
que recoñeza a apertura universal da salvación. Resta, agora, transmitir
esta mesma idea desde o estudo, a evanxelización e a liturxia.
Noé Soto Valdez
Profesor de Teoloxía (México)
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Estudos

Facendo política a paz.
As mulleres e as guerras
Marisa Vidal Collazo

Cando se fala de violencia e reconciliación, de perdón e reconstrución, de facer política a paz, non podemos perder de vista que a nosa
civilización está feita sobre cadáveres: anónimos, remotos, descoñecidos, pero cadáveres. A nosa economía resiste e aliméntase de guerras,
e os conflitos armados son a raíz na que se afianza e na que se mantén
o noso sistema económico. A meirande parte dos cartos que se moven
no planeta son froito do comercio de armas, o negocio máis rendible do
planeta. As armas manteñen a explotación de menores nos campos de
cacao de Costa de Marfil, a extracción de minerais (dende os diamantes ao coltán) no corazón de África, a violación sistemática de mulleres
é tamén unha moderna arma de guerra. Aínda que pareza imposible, o
comercio de armas é tamén o motivo polo que nos nosos supermercados, ata nos máis pequenos, haxa á venda filetes de perca do Nilo (ese
que as veces nos queren colar como mero)1.
O noso sistema económico vigorízase e cobra novos pulos cando
unha guerra destrúe unha zona do planeta e hai que acometer unha
reconstrución. Gozamos de paz e riquezas nos países do norte a costa
das guerras de baixa intensidade que arteiramente mantemos nos países do sur. Isto é real, e fai falla propoñer xa cambios nesta dinámica.
Pódese documentar sobradamente isto que digo. Unha boa mostra é a película
documental La pesadilla de Darwin, de Hubert Sauper (2004). Tamén é moi ilustrativo
o escándalo da explotación infantil na produción do cacao: o 43% da produción mundial
de cacao procede dun país de 322.000 Km2, Costa de Marfil (http://www.20minutos.
es/noticia/82729/0/costa/marfil/protestas/) ou como os principais bancos do noso país
invisten en negocios pouco limpos. (www.banksecrets.eu - http://financiaseticas.org).

1
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Hai que pensar alternativas, buscar unha nova orde global que non
teña que pasar necesariamente pola guerra, que rompa ese círculo de
explotación, de destrución-reconstrución, de guerra-paz.

Novos xeitos de facer política de paz
Cando era nena, e tamén agora, xa sabiamos que había cousas de
mulleres e cousas de homes. As guerras, dende logo, eran cousa de
homes. Os nenos xogaban a disparar, a conquistar, a facer prisioneiros.
Nós, as rapazas, eramos as presas, ás que había que defender, as que
choraban os mortos, as enfermeiras que limpaban as feridas. Cando
as cousas pasaban a maiores, e as guerras de xoguete se convertían en
rabuñadas e patadas, as nais entraban na contenda e rompían o xogo
da guerra. Cando o conflito deixaba de ser un xogo e se convertía en
pelexa, sempre estaban aí para poñerlle fin, para mediar na paz. E a paz
sempre se facía dándose apertas e bicos. As inimizades non podían durar porque se impoñía a realidade dos corpos, a presenza das posibles
feridas, que antes que sandar, hai que evitar. Por iso sempre as pequenas discusións, antes de pasar a maiores, remataban en bicos. “Veña,
deixade de pelexar e dádevos unha aperta” soaba a voz da nai detrás de
nós. E xa non había máis remedio que deixar de pelexar, darse bicos e
apertas, e cambiar de xogo.
Existe unha sabedoría rica e significativa de mulleres sobre a guerra, sobre
as guerras do pasado e sobre as guerras do noso tempo. As mulleres non
son espectadoras inertes fronte ao desencadeamento da destrución bélica,
senón mirada lúcida que se fai xesto, palabra, empeño, sentimento.
Esta sabedoría, que nace da experiencia das mulleres na guerra, constitúe
unha tradición escondida na cultura de occidente. Nesta tradición podemos atopar un xeito de orientarnos na desorde do noso tempo, que non
dubidamos en definir como “tempo de guerras”.
É sabedoría que nos aprende a transformar o horror fronte á violencia en
lucidez, algo necesario para non caer vítima do sentimento de odio, do
esquecemento e dos desexos de vinganza que a guerra alimenta e dos que
a guerra mesma se alimenta.

Con estas palabras presentábase en 1977, na Universidade das Mulleres de Brescia, na Lombardía italiana, un curso titulado Guerras que
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vin. Saberes de mulleres na guerra2. É urxente e necesario facer política
a paz, traela ao noso discurso dende presupostos diferentes, anovadores. Propoño, pois, nestas liñas, un cambio de rexistro na dicotomía
paz-guerra, un cambio de iluminación na cuestión da violencia e a
reconciliación. Se o noso sistema económico global está a ser sostido
pola destrución e a guerra, haberá que cambialo, haberá que apostar
pola lucidez que rompa o círculo da violencia, propoñendo novas alternativas, xestos que fagan presente no mundo unha nova cultura, que
fagan política a paz, que sexan quen de recuperar o equilibrio da vida.

A falla de contacto directo coa realidade
Quizabes de xeito un pouco inxenuo, en 1932, pouco antes da segunda guerra mundial, Albert Einstein escribía a Sigmond Freud unha
carta: Por que a guerra?, na que preguntaba se sería posible “dirixir a
evolución psíquica dos homes de xeito que puidesen ser máis resistentes á psicose do odio e a destrución”. Na súa carta, Einstein dábase
conta de que esa espiral de odio era a responsable directa da destrución de Europa. Tamén intuía a responsabilidade de políticos e gobernantes en tal situación, e engadía “A miña experiencia demostra que
é precisamente a chamada clase intelectual a máis disposta a ceder a
esas desastrosas suxestións colectivas, porque o intelectual carece de
contacto directo coa realidade, ao vivila a través da súa forma resumida
máis doada: a páxina impresa”3
Paréceme esta unha intuición acertada e non quero deixala pasar. Os
conflitos bélicos son deseñados en despachos, sobre mapas que amosan territorios, que trazan fronteiras, pero que non mostran os campos
sementados, a terra traballada, as rúas e prazas, as escolas e fogares, a
mesa posta para o xantar,... Os mapas non mostran humanidade porque están feitos a unha escala que reduce os mundos nos que viven as
persoas a lugares estratéxicos. E as persoas que manexan mapas, como
Neste artigo vou seguir algunhas das reflexións traballadas neste curso e que se
recollen no libro Guerras que vin. Saberes de mulleres na guerra. Cuadernos Inacabados.
Ed Horas y horas, Madrid, 2001.
3
Freud, Sigmond. Obras 1930-1938.
2
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aquel xeógrafo do Principiño de Antoine de Saint-Exupery4, non ve as
rosas nin os baobabs, non lles interesan, porque disque non son inmutables. Poñernos a pensar nas verdades inmutables, nos principios
absolutos, moitas veces fainos desenfocar a realidade, impídenos ver
o que de verdade é valioso, significativo, humano: a vida que xorde ao
noso redor de xeito irrefreable, o poder transformador do amor.
Cando poñemos os ollos nas cousas, no externo a nós mesmas, e organizamos a política en razón a principios alleos á humanidade (poder,
economía, territorios, fronteiras, estratexias,...) desenfocamos o importante, os valores propiamente humanos: a vida, o amor, o coidado, a
orde interna e amorosa que nos move. Só cando nos volvemos a ver
a realidade dos corpos, o que amamos, o que é significativo para nós
(como era significativa a rosa para O Principiño), estamos en condicións de facer políticas de paz.

O poder de Antígona
Xa na antiga Grecia, Sófocles pon en beizos de Antígona o esbozo
dunha nova maneira de entender e ordenar a realidade. Despois da
guerra, Creonte impón a súa orde na cidade de Tebas pensando na
súa comenencia, marcando os límites do ben e do mal segundo o seu
interese. Antígona é crítica con este ordenamento social, baseado no
poder absoluto de Creonte sobre os seus súbditos, un ordenamento
que xorde tras a vitoria conseguida nunha guerra e que camiña cara
outra guerra final. Antígona fai política da “alleidade”: proclama que a
orde imposta por Creonte lle é allea, non vai con ela, e móstrao cun
xesto político: enterrar ao seu irmán Polinices, en contra das ordes
de Creonte. Por outra parte, Creonte tampouco entende as razóns de
Antígona, porque non encaixan co seu ordenamento da realidade. A
confrontación co rei é breve, pero ben clara: Antígona di: “Eu non nacín para compartir odio, senón para compartir amor”, ao que Creonte
responde: “Se tes que amar, vaite debaixo da terra e ama alí; mentres
eu estea vivo non haberá muller que mande” (V 523-524). Ante a pre4
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tensión de poder absoluto de Creonte, Antígona opón a forza do amor
como única lei válida para a Humanidade.
Sobre este mesmo texto reflexiona Virxinia Woolf en Tres Guineas5.
Cando á autora inglesa lle piden colaboración económica para sufragar
os gastos da guerra europea, ela responde cun ensaio no que doa tres
simbólicas guineas coas que pretende evitar a guerra. Con elas analiza
e desenmascara as políticas de poder e dominio, que non son exclusivas de Hitler, senón terreo común onde se alimenta tamén a discriminación de xénero. Na súa obra, Virxinia Woolf reparte tres guineas que
queren ser a súa colaboración contra o avance das políticas opresoras
en Europa, opresións que ela vive na súa realidade cotiá. Recolle pois
o exemplo de Antígona e escribe:
Fíxese na pretensión de Creonte de exercer o poder absoluto sobre os seus
súbditos. É unha análise da tiranía moito máis instrutivo que o que calquera dos nosos políticos pode ofrecernos. Quere vostede saber cales son
as lealdades irreais que debemos desprezar e cales son as lealdades reais ás
que debemos render culto? Fíxese na distinción que Antígona fai entre as
leis e a lei. É unha exposición dos deberes do individuo moito máis fonda
que a que poden ofrecernos os nosos sociólogos.6

Todo o que Creonte presenta para a política de Tebas e o futuro desta cidade se cifra en potencias exteriores a si mesmo, artelladas dende
a forza e a represión. Pola contra, Antígona propón unha orde interior,
enraizada na transcendencia, que se percibe en xestos de orde interior,
amorosos. En Antígona tódalas decisións que toma pasan por un consenso interior. Nada do que fai obedece á forza exterior que Creonte, a
maquinaria do seu poder, que quere exercer poder sobre ela.
María Zambrano tamén reflexiona e reescribe a historia de Antígona,
deixando que o amor ao que Antígona apela discurra da man da muller
Antígona. Para a filósofa española non é casual que Antígona sexa unha
muller. Zambrano fai atravesar á heroína grega por unha experiencia
fonda do divino, por unha experiencia do Ser. Inaugura así a autora a
conciencia do “partir de si” descubrindo un novo sentido que converte
5
6

Woolf, Virxinia, Tres guineas, Ed. Femenino Lumen, 1999.
op cit páxinas 145-146.
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en xesto político. O facer político da muller en Sófocles ten esta diferenza importante: está en contacto cunha orde interior, á cal subordina
as súas accións. Así Antígona non se sepulta na súa individualidade
subxectiva, senón que está en presenza de relacións significantes,
significativas. Non é un facer autista e solitario, pois practica formas
de relación interiorizadas, alleas á orde externa imposta por Creonte.
Zambrano atopa nos movementos de Antígona un retomar o sentido,
restituíndo o mundo a través de xestos políticos.7
O que fan hoxe as mulleres diante dos conflitos bélicos ten algo que
ver co que facía Antígona. Algunhas enterran aos mortos, xesto milenario de mulleres que quitan da superficie da terra os cadáveres para
devolverlle a súa habitabilidade. Xesto que mesmo pode ser perigoso
cando non axuíza aos homes belicosos, comprometendo así o fin das
contendas. As guerras, os conflitos armados, pode parecer que nunca
rematarán porque sempre hai mulleres que enterran aos mortos, que
curan as feridas, que devolven a terra á súa orde primeira. Pero este
xesto tamén ten outra lectura. Cando Antígona enterra ao seu irmán
enterra tamén a guerra fratricida que o matou, simbolicamente arrinca
a guerra do escenario da historia e prepara o chan para construír unha
nova civilización.
Pero esta non é a única reacción das mulleres perante a guerra. Na
traxedia de Sófocles hai outro personaxe feminino, Ismene, que salva a
súa vida porque non transgride a lei de Creonte. Ismene practica unha
“alleidade” da política de Creonte que raia na complicidade. Sobrevalora a forza e o poder de Creonte e séntese paralizada ante el, incapaz
para a reacción. Sófocles aproveita este personaxe para dicir que as
mulleres non están preparadas para combater, confirmando o que moitas e moitos pensan sobre as mulleres ante as guerras.
Das dúas mulleres, Ismene sálvase, si, pero a acción de Antígona é
a que fai cambiar a Creonte, que ao final da obra vai á caverna na que
está sepultada Antígona para liberala. Fronte a unha Ismene paralizada
Para seguir reflexionando propoño o texto de Annarosa Buttarelli, El gesto político
de Antígona, en Guerras que yo he visto. Saberes de mujeres en la guerra. Cuadernos
Inacabados. Ed Horas y horas, Madrid, 2001.

7
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polo medo, Antígona é unha combatente, unha muller fiel a si mesma
que non cede.
Sófocles entende tamén a historia como unha historia feita sobre o
sacrificio, e sobre o sacrificio feminino. Esa é a mentalidade das sociedades que guerrean, que esixen sacrificios de sangue. Pero hai outra
maneira de escribir a historia, outro xeito de sacrificio, un sacrificio
que non mata, que non sangra. Sacrificando unha parte de si, seguindo
esa orde interior que da sentido, movida por xestos amorosos enraizados na transcendencia, a idea do sacrificio cambia radicalmente, e
convértese no xesto necesario que nos fai seguir cambiando e avanzando na relación cos outros, co mundo, co cosmos.

Mulleres perante a guerra: Transformando horror en
lucidez
Duns anos para aquí, as mulleres conseguiron entrar no exército, e
parece que nesa “conquista” gañamos en igualdade cos homes. Certos
feminismos felicitáronse cando tal se logrou, sen darse conta de que
ao igualarnos aos homes, ao facernos co “dereito” a manexar armas ou
entrar en combate igual que os homes, perdemos a orixinalidade das
propostas feministas perante as guerras. Lara Croft8, ese personaxe
feminino creado por Toby Gard, pode parecernos un fito nas conquistas das mulleres pola igualdade, e sen embargo non o é, porque as
mulleres temos palabras e accións, pensamentos e desexos diferentes
aos prototipos masculinos en temas de violencia e guerra. E temos a
obriga moral de facelos válidos coas nosas accións e desexos, antes que
rendernos a imitar o prototipo violento masculino. Diante das guerras,
as mulleres temos palabra e vida, e somos quen de propoñer outras respostas. Virxinia Woolf enunciábaas en agosto de 1940, no medio dos
bombardeos da aviación alemá á cidade de Londres. A estampa é gráLara Croft é a protagonista do videoxogo Tomb Raider, levado á gran pantalla en tres
ocasións por Simon West, con grande éxito de público. O papel protagonista desta saga
de películas interpretouno Angeline Jolie, conseguindo así ser unha das actrices mellor
pagadas de Hollywood.

8
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fica de máis. Tombada nunha cama, na escuridade, mentres os avións
de guerra sucan o ceo na noite londiniense, Virxinia pensa e escribe:
Cada día nos din que somos un pobo libre que loita por defender a liberdade. Esa é a corrente que empurra ao mozo aviador cara o ceo, a que o
mantén facendo círculos entre as nubes. Aquí embaixo, cun teito que nos
cobre e unha máscara antigás á man, é o noso deber desinchar eses globos
de aire e descubrir sementes de verdade. Non é verdade que sexamos
libres. Ámbolos dous somos prisioneiros -el encaixado na súa máquina
cunha arma na man; nosoutras tombadas na escuridade cunha máscara
antigás á man-. Se fosemos libres, estariamos ao aire libre, bailando, no
teatro ou sentados diante da ventá falando xuntos. Que é o que nos impide
facelo? “Hitler!” berran ao unísono os altofalantes. Quen é Hitler? Que é
Hitler? Agresividade, tiranía, o amor insán ao poder, responden. Destruídeo e seredes libres. (...)
Imos tentar facer conciencia do inconsciente hitlerismo que nos oprime.
É o desexo de agresión; o desexo de dominar e escravizar. Mesmo na escuridade podemos velo claramente. Podemos ver escaparates iluminados
de día, e as mulleres que miran, mulleres pintadas, mulleres travestidas,
mulleres con beizos vermellos e unllas vermellas. Son escravas que están
tratando de escravizar a outros. Se puidésemos liberarnos da escravitude
entón liberariamos aos homes da tiranía. Os “Hitler” son creados polos
escravos.9

A lucidez de Virxinia Woolf é incuestionable, e a imaxe que nos ofrece elocuente de máis: a muller tombada, esperando, o home sobrevoando a cidade, pechado nunha máquina de ferro feita para matar.
A capacidade política das mulleres nesta estampa parece nula. Sen
embargo, aínda que poida parecer inútil, poida parecer ridícula, en
absoluto é ineficaz. A autora pregúntase se non estaremos as mulleres
esaxerando a nosa incapacidade, tombadas na escuridade, por medo a
expoñernos ao insulto e ao desprezo.
Contra o final do seu discurso, a autora propón unha nova imaxe,
a dun piloto alemán abatido na campiña inglesa, que suspira aliviado
dicíndolle aos veciños que estaba contento, pois a guerra xa tiña remaWoolf, Virxinia. Thoughts on Peace in an Air Raid (Pensamentos de paz durante unha
incursión aérea) foi escrito en agosto de 1940 para un simposio norteamericano que
trataba temas de mulleres.

9
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tado para el. Respóndenlle un home ofrecéndolle un cigarro e unha
muller brindándolle unha cunca de té. “Isto demostraría que, se se
conseguise liberar ao home da máquina, a semente non tería caído nun
chan completamente estéril. A semente pode ser fértil” conclúe.
As guerras esnaquizan corpos invisibles. O soldado que bombardea
dende un avión non ve os corpos das persoas que mata e fere, sobe ao
seu avión coa idea da liberdade, do ben e do mal, que lle meteron na
cabeza os que o encerraron nese avión. No entanto, os veciños que
convidan ao soldado alemán caído con té e cigarros si están vendo o
eu corpo que suspira aliviado. E o soldado alemán está vendo persoas,
mans xenerosas, non intereses estratéxicos. O discurso do poder non
nos serve porque mata e destrúe. É preferible escoitar aos corpos, pulsar o que senten, e actuar en consecuencia.
En Tres Guineas, Virxinia Woolf xa o anuncia. Hai que facer política
de paz, á marxe da dicotomía dos conflitos de poder que rematan en
conflitos bélicos, que se albiscaban xa daquela no cada vez máis abafante avance do nazismo por Europa:
“Ambos estamos decididos a facer o posible para destruír o mal que esta
imaxe representa: vós cos vosos métodos, nosoutras cos nosos. E como
somos diversos, os nosos métodos serán diversos (...)
Está claro que a resposta á vosa petición non pode ser máis que unha: o
mellor xeito de axudarvos a prever a guerra non é repetir as vosas palabras
e seguir os vosos métodos, senón atopar novas palabras e inventar novos
métodos. Non é entrar na vosa asociación, senón quedarse fóra aínda que
compartamos os mesmos obxectivos”

Por ese camiño é polo que temos que transitar, aínda que nos digan
que estamos “fóra do sistema”. Fan falla novos métodos, que rompan
a dinámica dos conflitos. Fan falla novas filosofías de liberdade e de
paz, non ao servizo dos intereses económicos e estratéxicos, senón para
cambiar o mundo, para facelo máis humano e máis “vivible”.

As accións simbólicas cambian o mundo
Tamén en tempos de guerra, a filósofa francesa Simone Weil, no seu
escrito Non ricominciamo la guerra di Troia afirma:
Encrucillada 169, setembro-outubro 2010
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“Para quen saiba discernir, non hai hoxe en día síntoma máis angustiante
que o carácter irreal da meirande parte do conflitos existentes. Posúen
aínda menos realidade que o conflito entre gregos e troianos. No centro da
guerra de Troia estaba polo menos unha muller, e unha muller de perfecta
beleza. Para os nosos contemporáneos, o papel de Helena interprétano
palabras ornamentadas con maiúsculas. Si, no intento de comprendela,
tomamos unha desas palabras chea de sangue e bágoas, aparecerá baleira
de contido. As palabras que teñen un contido e un sentido non son homicidas”

As palabras cheas de sangue e bágoas, as palabras homicidas (liberdade, xustiza) non nos serven. Weil estaba convencida de que á fascinación pola forza débense opoñer accións simbólicas que mostren
un xeito diferente de actuar. Soñaba cun corpo de enfermeiras que
saltaran en paracaídas nos lugares onde máis cruentos foran os combates para curar os corpos feridos, para ofrecer “sanación” e curación
nos lugares do odio. Falaba das accións-lévedo, opostas ás accións das
masas dirixidas, dos exércitos.
No discurso Esta guerra é unha guerra de relixións10, a autora analiza
as estratexias e discursos que os humanos utilizamos para superar a
dicotomía ben-mal e constata que hai tres métodos posibles.
- O método irrelixioso, que nega a realidade da oposición ben-mal.
Negando a orientación ética cun “todo vale” as persoas vólvense tolas,
desorientadas.
- A idolatría, que delimita unha rexión social dentro da cal a parella de contrarios ben-mal non teñen dereito a entrar. Así explican os
soldados os saqueos das cidades e todas as monstruosidades que os
homes son quen de perpetrar en tempos de guerra sempre no nome da
liberdade, a xustiza e a paz.
- A mística, na que se transita máis aló da esfera na que ben e mal se
opoñen, grazas á unión da alma co ben absoluto. Só este sentimento
místico de busca do ben absoluto por riba das fronteiras humanas pode
facer diferente o conflito, pódeo disolver.
Weil, Simone. Esta guerra es una guerra de religiones (Cette guerre est une guerre de
religions) Escritos de Londres y últimas cartas, Madrid, Trotta, 2000.

10
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Esta terceira vía coincide coa proposta de Antígona, coa orde interior
do seu xesto simbólico. Por ela camiñaba tamén a alma de Etty Illesum, contemporánea de Simonne Weill, cando a idolatría do nazismo
se pechaba arredor do seu corpo11 ...“e por aí temos que camiñar, e
abrir os camiños que sexan precisos, prestando atención á realidade,
aos corpos” conclúe Simone Weil.
Por este camiño discorren as políticas femininas. Quen algunha vez
se fixo corpo e sangue para outro, para outra, quen sabe o que é abrir
o seu corpo para dar a luz un corpo novo, unha nova vida, un novo ser,
non transita polos camiños da destrución doutros corpos. Encarnarse
é iso: facerse carne e sangue, abrir paso á vida, nunca á morte. As políticas do coidado son as auténticas mediadoras da vida, da liberdade,
da paz. Son as auténticas políticas de vida que hai que propoñer diante
das políticas da morte nas que estamos sustentando as nosas sociedades opulentas. Só con elas poderemos amasar sociedade de paz.

Un exemplo: Marguérite Barankitse
Na política do coidado, facendo política a paz, atopamos ao longo
da historia e no noso tempo moitos exemplos de mulleres, tamén de
homes. Voume referir a unha: Marguérite Barankitse, porque ao meu
ver esta muller recolle todos os principios que, pouco a pouco, fun
enunciando neste artigo.
Marguérite vive unha situación de guerra, nunha desas guerras esquecidas que os países do Norte mantemos nos países do sur polo
control das riquezas. A mediados do século XX, o colonialismo belga
estableceu unha división ficticia entre os poboadores da zona dos grandes lagos africanos. De xeito completamente caprichoso, baseándose
en trazos físicos como a altura ou a forma das fazulas, estableceron
división entre Hutus e Tutsis. Conseguiron habilmente dividir a unha
poboación tradicionalmente disgregada en pequenas tribos. A uns déronlle uns privilexios que negaron aos outros. A finais do século XX,
cun subsolo cheo de diamantes e outras riquezas estratéxicas, Ruanda
Cancelo Baquero, María José. Etty Hillesum: unha mística da nosa época, Encrucillada
nº 166, 2010.
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e Burundi convertéronse no escenario dunha das máis sanguentas guerras do continente africano da que nos chegaron ecos. Non foi necesariamente o máis sanguento dos conflitos africanos (sería difícil saber
cal é o conflito no que morre máis xente en África), pero si foi dos
que máis noticia chegou a través da prensa e do cine12. As escenas de
enfrontamentos entre Hutus e Tutsis horrorizaron á poboación mundial que quixo ver nelas un enfrontamento tribal entre etnias africanas
rivais, cando en realidade era un xeito de facilitar a inestabilidade política e económica nunha rexión rica en recursos naturais que a certas
empresas, non africanas, lles interesaba moito explotar. O territorio
fora colonia belga, pero iso non debe facer que o sintamos como alleo
a nós. As armas coas que hutus e tutsis se mataban tamén eran made in
spain. Algún misioneiro español atopou por alí os fusiles que utilizara
de mozo, cando fixera o servizo militar no noso país.
Marguérite toma contacto directo coa realidade. Vive en carne propia a morte e destrución. Perde nesa guerra fratricida 62 familiares
(tíos, curmás,...) e, como Antígona, non acepta esa orde allea a ela que
divide á poboación en bos e malos, amigos e inimigos, hutus e tutsis.
Como describía Virxinia Wolf, non quixo quedar tombada na escuridade esperando que o inferno rematase por si só. Non quixo tampouco
ser unha “escrava que trata de escravizar a outros” e rompeu o círculo
da violencia cunha acción eficaz e simbólica que encantaría a Simone
Weil. Unha acción simbólica que, dito sexa de paso, lle vai custar a
incomprensión e rexeitamento dos seus compatriotas. Para tentar disuadila, asasinaron a varias ducias de persoas na súa presenza, o que lle
fixo preguntarse dende o fondo de si mesma cal era o sentido de todo
aquilo e que sentido ía dar ela á súa existencia.
Como apuntaba María Zambrano, Marguérite deixa que o amor discorra pola súa man de muller. Partindo se si, descobre un novo sentido
que converte en xesto político. Entra en contacto coa súa orde interior,
á cal subordina as súas accións, restituíndo o mundo a través de xestos
políticos. Ela é tutsi, tamén cristiá, polo que se nega a ver aos hutus
Proba desta presenza son as películas Hotel Ruanda, de Terry George (2004) ou a
menos coñecida Disparando a perros, de Michael Caton-Jones (2005).

12

Encrucillada 169, setembro-outubro 2010

65
421

Marisa Vidal Collazo

como inimigos. A súa acción responde a unha orde transcendente e
interior, baseada no recoñecemento dos iguais, no recoñecemento dos
corpos, no amor. Entende que polo bautismo se fixo filla de Deus e
irmá de todo o mundo. Marguérite camiñou e levou á práctica a vía
mística de Simone Weil, a orde interior que movía a Antígona, e soubo
buscar o ben absoluto por riba de dicotomías ben-mal. Soubo deixar de
lado as palabra ocas, esas que cando as miras de cerca están recheas de
bágoas e sangue. Soubo sacrificar unha parte de si, seguindo esa orde
interior que da sentido, movéndose con xestos amorosos enraizados na
transcendencia. A súa estratexia foi ben sinxela: prestou atención aos
corpos antes que ás ideas, foi unha muller real diante dun problema
real, deixando de lado os tratados e fronteiras, tanto xeográficas como
humanas, deseñadas en despachos. Nos mapas só se ven recursos económicos e fronteiras administrativas, nunca as rosas, os baobads, a
carne e o sangue das persoas que rin e choran, que celebran festas e
comparten un mantel.
A súa é unha acción simbólica orixinal, non aliñada nin cun bando ni
co outro, nin a favor nin en contra dos partidos e das políticas. Marguérite Barankitse13 fai política da “alleidade”. Dedica a súa vida a crear
unha nova civilización, escondendo primeiro e alimentando despois a
todos os nenos e nenas, hutus e tutsi, que atopaba abandonados polos
campos de Burundi. Creou con eles unha nova etnia, como ela a define, os hutsi-twa-hutu-tutsi-congonzungu. Ela mesma exprésao así14:
En Burundi, por que sufrimos? Porque é un pequeno país polo que todo o
mundo quere pasar para entrar no Congo. Para xustificarse, inventan que
hai una guerra étnica en Burundi, pero esta guerra entre tutsis e hutus
é política. Penso que hai unha culpa e témola que compartir todos. Lin
nun libro escrito por un misioneiro que os tutsis eran altos e tan guapos
Unha curta pero interesante biografía de Marguerite pódese ler en http://www.
cei2008.ca/es/biomargueritebarankitse
14
En 2008 Marguerite recibiu o premio Mundo Negro á Fraternidade 2008, en
Madrid, no XXI Encontro Antropoloxía e Misión. Pódense ler a transcrición das súas
palabras na revista Mundo Negro Marzo/2009. Desgraciadamente, a situación hoxe en
Burundi aínda está lonxe da normalidade. Elixido novo goberno, volve haber conatos
de matanzas. Ver http://www.mundonegro.com/index.php?option=com_content&task
=view&id=3739&Itemid=10
13
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que non merecían ser negros. Dádesvos conta? Daquela o tutsi creuse co
dereito de dirixir e oprimir ao hutu. É absurdo, porque tamén hai tutsis
baixiños e feos. Todo isto é unha estupidez. Sempre pido aos meus nenos
que sexan felices, porque somos creados a imaxe de Deus. Cando me preguntan como foi que perdoei ás persoas que mataron aos meus familiares,
adoito contestar que o criminal tamén foi salvado.

Nas diferentes entrevistas que lle fan atopamos estas afirmacións:
“Non hai nada que resista ao amor”; “endexamais o mal terá a última
palabra. A fe e o amor desprazan as montañas do odio”; “a oración mantenme en pé. O verdadeiro valor, sácoo da Eucaristía”.

Situándonos nesta nova política
Calculo que este é o camiño a seguir. Vai sendo hora de botar man
do corazón, de empezar a guiarnos nas nosas actuacións seguindo un
sentido que estea máis aló da orde material, da orde do poder. Temos
que aprender a ser quen de buscar unha nova orde simbólica, ligada á
orde simbólica da nai: a orde do coidado, do amor aos corpos, signos da
nosa presenza e entidade, e empezar a facer política dende os corpos,
dende o coidado a todo o vivo e vivido. Intuíao Antígona, pensárono e
puxéronlle palabra Virxinia Woolf, Simone Weil ou María Zambrano.
Púxoo en práctica Marguérite Barankitse. E nós?
Temos que empezar a facer política da “alleidade”, a declararnos
alleos a estes sistemas económicos e de poder que non miran para os
corpos, que nos fan vivir fóra de nós, e non dentro. Iniciar un novo
camiño, cara abaixo e cara dentro, que devolva a humanidade a este
mundo. Empezar a ver as persoas, os conflitos, que se esconden detrás
das etiquetas, de calquera etiqueta, mesmo as dos supermercados ou a
roupa. As violencias que se viviron no pasado, as que viviu Marguérite
Barankitse seguen vixentes. África, e en xeral todos os países do Sur,
segue sangrando. E nós podemos ver ese sangue: se tiramos do fío de
cada empresa transnacional, de cada marca, de cada etiqueta, podemos ver os conflitos: o abuso de poder das grandes empresas transnacionais, a explotación laboral de homes, mulleres e nenos, os índices
de analfabetismo (sangrantes en nenos e mulleres), a degradación do
planeta na explotación irresponsable e desenfreada dos recursos,... EsEncrucillada 169, setembro-outubro 2010
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tes son os retos aos que temos que enfrontarnos para poder facer política a paz, para poder acadar unha cultura de paz. Empezamos xa?
Propoño un xesto. Simple pero potente: empecemos a preguntarnos
de onde ven cada cousa que consumimos, como se elaborou cada un
dos produtos que campan polos andeis dos supermercados. Empecemos a ver, detrás das etiquetas, os rostros da explotación, da inxustiza.
Empecemos a ver, detrás dos produtos, aos produtores, e detrás das
etiquetas aos corpos dos homes e mulleres, nenos e nenas, que fixeron
posible que ese produto estea nese estante. Busquemos máis aló das
condicións laborais do persoal do noso supermercado habitual. Saibamos de onde ven o que comemos, quen o colleitou, canto se lle pagou,
quen o trouxo a nós, con que parte do beneficio quedou,... Imos levar
moitas sorpresas, e desagradables as máis das veces. Pero con esa información teremos poder, pois poderemos elixir que modelo de consumo,
de produción, de políticas económicas, de planeta estamos a apoiar
cando collemos, case ao azar, unha marca ou outra, e a colocamos no
noso carriño da compra. Aí imos ter unha ocasión inmellorable de facer política a paz, de atopar unha orde nova interior que rexa os nosos
hábitos de consumo. Unha orde simbólica que non veña ditada pola
publicidade, pola oferta do 3x1, senón pola ética. E faremos política da
“alleidade” cando sexamos quen de subtraernos a ese Creonte onmipotente que dita as normas do mercado, unhas normas que explotan e
matan, que trazan fronteiras de interese sen ver os corpos das persoas,
sen ver a vida e a morte que se agacha detrás de cada etiqueta15.
Marisa Vidal Collazo
Nai e feminista

Poden atopar información sobre comercio xusto e comercio responsable en www.
comercioxusto.com.

15
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Achegas

Culpa e xénero
Engracia Vidal Estévez

Así de amplo e de simple reza o título que me corresponde para a
reflexión que quere achegar este número de Encrucillada dedicado á
culpa e ao perdón. Por principio gústame delimitar os conceptos; aínda
que, desta volta, non me resulta fácil.
Culpa: É un termo xurídico, ou moral, aplicable a tódolos actos humanos que producen algún mal, e fai referencia á persoa ou persoas
que os producen. Porén a casuística e as matizacións serían abondosas
en exceso.
Na Biblia fálase de culpa. Con todo, nos contextos relixiosos, adoitamos utilizar a palabra pecado. Esta refírese tamén a un mal que causamos aos demais ou a nós mesmos e do que somos responsables.
En último termo, fai referencia a Deus, que sería o ofendido ou non
respectado cando nós ofendemos a outro ser humano, á natureza ou a
nós mesmos.
Xénero: Neste momento está un pouco controvertido. Tradicionalmente referíase a unha categoría gramatical que afecta aos substantivos, e por iso dicimos masculino, feminino e neutro. Tódolos substantivos teñen xénero.
A Real Academia Española di que os seres humanos non temos xénero, senón sexo. Por iso cuestiona expresións actuais como “violencia
de xénero”, empregadas para sinalar os malos tratos ás mulleres. Eu
supoño que polo mesmo motivo rexeitaría este título.
Isto non convence aos colectivos feministas, que seguen a defender
o uso do substantivo xénero para falaren do colectivo cando cren que a
causa dos malos tratos, e doutras interpretacións “xenéricas” positivas
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ou negativas, é precisamente a súa condición de mulleres. Basean esta
defensa en que o xénero é máis amplo que o sexo: fai referencia a todo
o ser e ás connotacións temporais e sociais que atura.
Aínda que non estea na formulación do título, vou dicir tamén algo
sobre a palabra cultura. Vainos ser moi necesaria.
Cultura: A máis de recoller a distinción que fai Lévi-Strauss de que
natureza é o herdado bioloxicamente e cultura é o adquirido…
*Aquel todo complexo que inclúe o coñecemento, as crenzas, a arte,
a moral, o dereito, os costumes,e os hábitos e capacidades adquiridos
polo home (sic) en canto membro da sociedade.
*Comprende tódolos procesos e valores sociais e materiais que integran unha civilización. Cifra e resume toda a experiencia vital de cada
individuo…
*Conxunto de tradicións, formas de vida e ideais dun pobo, dunha
sociedade ou de toda a humanidade, que abrangue toda manifestación
xurdida da convivencia propia dos seres humanos.

Algunhas matizacións
1º. Se introducín o concepto “cultura” no binomio culpa-xénero, é
porque me parece indispensable. Non podemos concibir nin entender
o sentido das normas de conduta, separadas das culturas. E as culturas
implican tamén as relixións. Podería existir unha cultura sen relixión,
mais non ao contrario. Segundo as relixións e as épocas, queremos dicir algo distinto nesta afirmación. Hai quen entende as relixións como
un ditado, mesmo ensinando a escribir ao receptor que non sabía…,
ou como inspiración e, dentro dela, con moitos matices de comprensión. Todas “salvan”; mais que queremos dicir con esta expresión?
2º. A cultura é tan antiga como a humanidade: desde que os seres
humanos comezaron buscando primeiro, establecendo despois, formas
de vida adaptadas á natureza onde se desenvolven: clima, accidentes
xeográficos e outros.
As relixións tamén nacen coas culturas, supoñen a descuberta dun
ser ou seres superiores dos que as persoas humanas se senten debe70
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doras, e polo tanto supoñen tamén a capacidade de introspección, reflexión, interiorización. Esta descuberta pode xurdir pola experiencia
da propia limitación e impotencia ou polos imperativos desexos de plenitude e de permanencia.
3º. Indiscutiblemente, as respostas veñen influídas polo que viven
os seres humanos en cada momento. Nun principio dominou o politeísmo, a proliferación de deuses para cada necesidade; coa evolución
e como signo de progreso e integración, algunhas foron chegando ao
monoteísmo: un único deus, que supuña moita máis grandeza, moito
máis poder, moita maior perfección.
4º. Que papel xoga aquí o xénero? No politeísmo hai deuses e deusas.
No monoteísmo existe a tendencia a un claro predominio do masculino, do home como o ser con maior poder, forza e carácter dominante;
consecuentemente, en xeral, os deuses eran masculinos.
5º. As relixións, polo tanto, a medida que se desenvolven as culturas, tamén se “perfeccionan”; expresado isto así, entre comiñas, porque
o fenómeno é ambivalente. Perfecciónanse nuns aspectos e recúan
noutros. Inclúe ese desenvolvemento unha institucionalización que as
vai fixando e, polo mesmo, dándolles un carácter moito máis estable
e inmobilista. Isto vai separándoas unhas das outras. E, a medida que
avanza o patriarcado, consolídanse as diferenzas de xénero.
6º. En conclusión, relixións e cultura inflúense mutuamente. Unha
veces enriquecéndose no contacto e na evolución. Abrindo camiños
novos. Medrando. E outras, tendendo á estabilidade e mesmo ao inmobilismo.
7º. Veñamos falar da nosa, da cristiá. Sentímola, por veces, como
se estivese ancorada no pasado, como algo que, nacido hai vinte e
un séculos nunha zona determinada do mundo, permanece igual. Isto
non é verdade. Polo menos en sentido íntegro. As culturas nas que se
desenvolveu, influíron nela provocando cambios. Probablemente, con
consecuencias positivas e negativas. Máis adiante analizaremos algúns
dos aspectos nos que cambiou. Maticemos que a institucionalización
non se fixo na vida do fundador, senón despois. Dogmas, sacramentos,
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ritos, normas. Non digamos a xerarquización e xeito de vida. Todos
estes elementos sufriron cambios ao longo deses vinte e un séculos.
E, á inversa, inxente sería a tarefa de falar da influencia da relixión na
cultura. Escultura, arquitectura, pintura, literatura en tódolos xéneros.
Podemos imaxinar as artes sen a fonte de inspiración que lles achegou
o cristianismo? Que á súa vez repercutiu en novas liñas catequéticas.
Indo un pouco más atrás, a relixión xudía, o Antigo Testamento, a
nosa Biblia estannos a revelar, en boa parte, a semellanza dos seus textos con outros contemporáneos. Bastaría citar o diluvio en Guilgamés
e comparalo con Xénese 6,11. Ou a tempestade sosegada de Lucas
8,22-25 co mito de Adapa. No relato de Caín e Abel resoa a historia de
Anubis e Bata, do antigo Exipto (Victor H. Matthews/Don C. Benjamin: Paralelos del Antiguo Testamento, Sal Terrae, Bilbao, 2004).
Cómpre salientar as diferenzas que hai entre as formas literarias dunha narración mítica e unha narración histórica. Denotan evolución.
8º. Agora podemos retornar ao concepto “xénero”. En primeiro lugar,
na súa acepción que non dan as enciclopedias. Non é só o sexo, a identificación coa posesión duns órganos determinados que bioloxicamente
difiren entre macho e femia. Refírese ademais ao resultado social que a
cultura e a educación fan sobre esa realidade de macho-femia, que nos
converten nunha nova realidade, a de ser o home ou a muller.
Se esta acepción non queda reflectida nos dicionarios, pódenos estrañar que aínda non a recollan as igrexas ou as institucións que representen as diferentes relixións?
Sabemos moi ben cando e quen fixo esta achega, en tempos recentes, e son precisamente as mulleres, lonxe aínda dos órganos de poder
cultural e moito máis lonxe das altas instancias de calquera relixión.
Van abríndose camiños; porén non ten aínda carta de cidadanía.

Por que relacionamos culpa e xénero?
Porque así o fixo a historia, civil ou relixiosa. E porque así o fai aínda
a sociedade actual, malia á súa “modernidade.”
72
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A tradición relixiosa ímola datar na Biblia, comezando polos primeiros
capítulos do libro da Xénese; aínda así, facendo notar que tamén atopariamos outros documentos anteriores relativos a distintas relixións.
“A muller que me deches como compañeira, ofreceume do froito e
comín” (Xén. 3-12). Deus díxolle á muller: “Que é o que fixeches?”, e
a muller respondeu: “A serpe enganoume e comín.” (Xén.n3-13). Logo
Deus dirá á muller: “Terás moitos afáns na túa preñez, parirás polo teu
home e el dominarate.” (Xén. 3-17).
A continuación diríxese ao home: “Por que lle fixeches caso á túa
muller, comendo do froito da árbore que che prohibira comer? Por
culpa túa será maldita a terra: con traballo tirarás dela a túa mantenza
mentres vivas…” (Xén. 3-17).
Vén despois a expulsión do Paraíso, que supuña a perda de moitos
dos privilexios da parella e que se transmitirían á humanidade.
Pero esta escena quedou gravada nas conciencias e na historia. O
home pecou desobedecendo o mandato de Deus. Con todo, a culpa
foi supostamente da muller, que o tentou. Non foi difícil aplicala a
cantidade de situacións, sobre todo nas de sexo, que é onde se pode
dar a complicidade total. Pensadores, pais da Igrexa, teólogos de tódolos tempos mantiveron esta relación culpa-muller. Vendo en nós a
causa das “caídas” dos homes por causa dos nosos vestidos, peiteados,
posturas, xestos ou palabras. Todo é “ocasión de pecado” para eles.
Sen esquecer as esixencias de altos niveis de vida que os conducirían a
outra clase de caídas. As mulleres de máis de sesenta anos, poderiamos
encher páxinas e páxinas...!
A Modernidade puido corrixir estas desviacións. Despois de coñecermos as orixes dos escritos bíblicos, sobre todo do Vello Testamento,
e o carácter mítico de moitos relatos, habería camiño para desfacer
moitas interpretacións falsas.
Destes mesmos relatos do Xénese, cabería quedármonos coa versión
do capítulo primeiro. “E creou Deus o home á súa imaxe, creouno a
imaxe de Deus, creouno varón e femia”…(Xén. 1,27). “Viu Deus canto
fixera e era de verdade moi bo” (Xén. 1,31). Neste primeiro relato non
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temos opción á desigualdade nin á culpa dunha soa parte. Aquí home
ten o sentido xenérico inclusivo. E tamén o di a Biblia! Mesmo no
capítulo 2, o versículo 23 fai dicir a Adán: “Agora esta é coma min, o
mesmo óso, a mesma carne. Chamarase muller...” Coma min…; parece unha mensaxe de igualdade (Ver Engracia Vidal: Por unha igrexa
tamén feminina, páx.129). Porén, non se sabe por que mecanismos,
quedámonos coa outra mensaxe, a da desigualdade. E, aínda que as
Academias e os lingüistas se empeñen en dicirnos que a palabra home
é inclusiva para varóns e mulleres, custa crelo, porque a realidade desménteo teimosamente.
Dicía enriba que se relaciona culpa e xénero non só na literatura
relixiosa, senón tamén na civil, xa culta, xa popular.
No Século de Ouro español podemos facer unha boa colleita. No
auto sacramental Los encantos de la culpa, Calderón pon a dialogar os
sentidos coa culpa e mais co home. A conclusión é a bíblica. E repíteo na comedia El mayor encanto, amor, onde fai tamén unha versión
cristiá de Ulises e Circe. E repíteo na traxedia La hija del aire. Tamén
García de la Huerta na Judía toledana o expresa de forma tráxica. E
Lope de Vega, en Las paces de los reyes y judía de Toledo.
Sobran as citas, porque a linguaxe cotiá está chea de expresións que
o confirman e que non quedarían “ben”, citadas nesta revista... A que
“palabras gordas” recorremos para expresar o bo e o malo? O bo fai
referencia aos homes ou a algún dos seus atributos e o malo, ás mulleres... O refraneiro é boa testemuña; teño diante un dos libros de
refráns galegos da muller, onde miña nai, aos seus noventa anos, despois de lelo, deixoume a seguinte nota: “Quen mal fala, a súa boca lixa,
aínda que as palabras veñan no dicionario….”
Non é doado remar contra corrente, día a día comprobamos as dificultades que ten superar estas desigualdades culturais, que veñen de
vello e que tropezan tanto coa inercia popular como coa institución
xerárquica, que, se algo ten sólido e inamovible, é precisamente o seu
carácter de puramente masculina nos seus cadros dirixentes. Por iso
cómpre animarse lendo certos textos que a contradín. Verémolos máis
adiante.
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Algúns exemplos de evolución
Se é verdade que as relixións mudaron as culturas, non é menos verdade que as culturas fixeron cambiar as relixións. Aínda que a Igrexa
sosteña moitas veces que os principios da fundación teñen que permanecer sempre inamovibles. Sen ter que pensar moito sáenme espontaneamente uns cantos exemplos:
* Xesús non fixo cregos, non fundou unha igrexa en sentido estrito,
é dicir, non a deixou planificada como a temos hoxe. Nin sequera é
seguro que quixese fundar unha relixión nova, senón perfeccionar a
xudía… El foi un xudeu rebelde.
*A Igrexa nace recoñecendo a Xesús fundador, aínda que tamén
creando ela a súa propia estrutura e non sempre na mesma liña seguida
polo “fundador” estritamente. Por exemplo, a participación da muller
no seu seguimento.
Os textos bíblicos e mesmo outros dos primeiros anos do cristianismo
reflicten un papel da muller na igrexa algo diferente ao que ten hoxe.
Os dogmas, normalmente, fixéronse para combater unha herexía
puntual. Porque o arrianismo negou a divindade de Xesús, o Concilio
de Nicea, no ano 325, afirmouno como dogma.
*Os sacramentos, os ritos, as conclusións morais do decálogo fóronse creando a pouco a pouco. Ninguén pensa que Xesús fixese un bautismo ou un matrimonio cos ritos actuais.
A confesión, durante moito tempo, só se facía unha vez na vida. O
matrimonio chegou a ser válido só coa bendición na misa. O bautismo,
en principio, era só de adultos. A idade da primeira comuñón cambiou
varias veces, e agora parece que se anuncia outro cambio, se se fai
o que propón o cardeal Cañizares. O xaxún eucarístico tivo varias e
diferentes normas. Mesmo a celebración eucarística: comparemos o
compartir o pan dos primeiros cristiáns cunha misa catedralicia...
Tocante ao celibato sacerdotal, os séculos IV, XIII e XVI marcan fitos. Ata Trento (1545-1563) non foi definitivo, e só na Igrexa Romana.
Na Igrexa oriental poden casar, coa excepción dos bispos.
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Privarse da comuñón despois das relacións sexuais, aínda dentro do
matrimonio, foi tamén preceptivo. Ou prohibir esas relacións en determinados tempos litúrxicos.
*A cabeza da muller cuberta na igrexa, mantendo separados os homes das mulleres. Sabemos que corresponde ao xudaísmo. Hoxe apenas queda nada en occidente. Porén na miña infancia recordo que os
homes sempre estaban detrás. E as mulleres con velo.
*A postura da Igrexa ante o empréstito con intereses: antes estaba
condenado como usura.
*A mesma Biblia estivo prohibida para os fieis.
Poderase dicir que son aspectos accidentais. Porén, onde está o accidental e onde o esencial? Porque, mentres estiveron vixentes, boa
importancia que se lle deu! Isto lévanos a relativizar moitas das normas
e facer caso aos consellos do Evanxeo.
* Outro punto que me parece de interese, refírese ás diferentes
respostas que os crentes foron dando no transcurso da historia cando
querían facer un seguimento radical de Xesús. É tamén significativo
do cambio.
Durante as persecucións, era o martirio o meirande testemuño; mesmo se buscaba, entre homes e mulleres por igual.
Despois viuse nos ermitáns e anacoretas que se retiraban ao deserto
individualmente.
Máis tarde, nas ordes monásticas, buscando a axuda no grupo e no
traballo: Ora et labora.
Logo nas ordes mendicantes, de predicadores itinerantes (franciscanos, dominicos, carmelitas…) nos séculos XIII a XV.
Despois nos xesuítas, soldados de Cristo, xa no século XVI. Paúles,
salesianos e moitas máis. Opus Dei, Movemento catecumenal, Lexionarios de Cristo, Comuñón e Liberación..., no século XX .
Todas estas cambiantes realidades falan de novas buscas e novas
adaptacións.
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As congregacións femininas, nun principio, foron xemelgas das masculinas, con certa subordinación. A partir do século XVII e sobre todo
no XIX xa non tomaron o mesmo nome; porén tiveron fundadores, aínda sendo elas as creadoras. Indiscutiblemente responderon ás necesidades humanas que o momento cultural ía determinando, e adaptáronse. Porén a institucionalización tende a quedarse no seu momento.
Cando nacen, son novidosas e co tempo estáncanse ou deixan de ter o
mesmo recoñecemento por parte das xeracións actuais.
É difícil non ver nos atrancos que a Igrexa pon á modernización,
unha relación directa ao sexo feminino: participación no culto, control
de natalidade, no divorcio, e no acceso aos sacramentos dos divorciados. Non se lles permite comungar. E, o máis sangrante, o veto ao sacerdocio da muller invocando principios de Xesús que de ningún xeito
son equiparables.
Non quero cargar só sobre a Igrexa Católica, que por outra parte é a
que máis coñezo e a que me doe. Porén, nestes días nos que se fala dos
enterramentos de mulleres vivas, logo apedradas polos homes, por seren acusadas de adulterio (supoño que cun home...), que Deus puido
ditar ese mandato? No Evanxeo temos a resposta.
Se son relixións baseadas en amor e tolerancia, por que violencia e
opresión?
Deus masculino, Xesús fíxose home. Xesús non ordenou mulleres.
De aí argumenta a Igrexa Católica, por decisión do Papa Xoán Paulo II,
a exclusión da muller ao sacerdocio.
Esperemos nos cambios e na evolución.
Chegará! Chegará!

Algúns textos negativos sobre a muller
Pero que saibades que a cabeza de todo home é Cristo Deus. Todo
home que reza ou profetiza coa cabeza cuberta deshonra a súa cabeza,
pois é talmente igual como se estivese rapada. Logo, se unha muller
non se cobre, que se rape. Pero, se é unha deshonra para a muller cortar o pelo ou raparse, que se cubra.
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O home non necesita, xa que logo, cubrir a cabeza, sendo como é a
imaxe e reflexo de Deus. Mais a muller é reflexo do home. Porque o
home non procede da muller; senón a muller, do home. Nin se creou o
home para a muller, senón a muller para o home. Por iso debe a muller
levar na cabeza un sinal de submisión, por mor dos anxos (aínda que
polo demais, no Señor, nin a muller existe sen o home nin o home sen
a muller, pois do mesmo xeito que a muller vén do home, o home vén
por medio da muller; e todo vén de Deus.)
(1ª Corintios 11, 3-12)
As mulleres na asemblea calen a boca, que non lles está permitido
falar; que se prostren submisas como a mesma Lei o di. Se queren
entender algunha cousa, que llela pregunten na casa aos seus homes,
pois non di ben da muller falar na asemblea.
(1ª corintios, 14, 34-35)
Mulleres, sede dóciles aos vosos homes como lle acae a unha muller cristiá; homes, amade ás vosa mulleres e non sexades ríspetos con
elas…
(Colosenses 3, 18, 19)

Algúns textos positivos
Igualdade:
E todo iso de xudeus e gregos, de escravos e libres, de homes e mulleres, todo iso acabou, pois sodes un só en Cristo. (Gálatas 3, 28).
Reciprocidade:
Ben lle está ao home non tocar muller, pero, para evitar a fornicación, que cada home teña a súa muller, e que cada muller teña o seu
home. Que o home cumpra coa súa muller, e o mesmo a muller co
seu home. A muller non é dona do seu corpo, éo o home; e do mesmo
xeito o home non é dono do seu corpo, éo a muller. Non vos privedes
un a outro, a non ser de común acordo por algún tempo, a fin de terdes
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vagar para a oración; despois volvede ao mesmo para que non vos tente
Satanás por culpa da vosa incontinencia. (1ª Corintios 7, 1-6 )
Misión das mulleres no Movemento de Xesús :
As mulleres serven e camiñan con Xesús (Lc 8, 1-13) Exercen a diaconía. Son discípulas…
Trato de Xesús coas mulleres:
Todos amosan un trato próximo e afectuoso.
Movemento misioneiro do cristianismo primitivo:
Feitos 1,14: As mulleres oran xunto aos discípulos…; deles danse
os nomes, delas: “algunhas mulleres seguían a Xesús…”aparecen como
auxiliares u opositoras á misión de Paulo…Nas epístolas aparecen situacións contraditorias…
Con todo, a través dos textos podemos deducir:
O cristianismo espertaba atractivo nas mulleres no ambiente grecoromano:
Febe: diaconía: Acollede entre vós a Febe, nosa irmá, que é diaconisa
da Igrexa de Céncreas (Rom.16, 1).
Tabita, discípula que exercía o servizo: Había en Iope unha discípula
chamada Tabita (Feitos 9, 36).
Fillas de Felipe: Felipe tiña catro fillas virxes que falaban inspiradas
(Feitos 21,9).
Engracia Vidal Estévez
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A miña amizade e comuñón
con Raimon Panikkar
Victorino Pérez Prieto

Co comezo de setembro retiraba do meu taboleiro de cortiza unha
folliña cos teléfonos de Raimon Panikkar e de Carme Barnolas en Tavertet –a muller que o atendía diariamente desde hai moitos anos–,
xunto co da súa última secretaria. Un detalle nimio, sen importancia;
pero esa folliña furada polos cambios da chincheta no taboleiro adquiriu para min o valor sacramental da cabicha paterna para Leonardo
Boff. Foron moitos anos de constante comunicación, sobre todo por
teléfono e correo, pois os 1.140 quilómetros de Ferrol ou A Coruña ata
ese pobo do Pirineo catalán facía pouco doado vernos coa frecuencia
que ambos desexariamos.
Desde o pasado 26 de Agosto, Raimon Panikkar, mestre e amigo,
descansa xa na paz de Deus e na harmonía coa Realidade que sempre
buscou. Para el non foi un paso dramático; só a auga da gota que vai
ao mar, a esa realidade cosmoteándrica sobre a que reflexionou toda a
súa vida, compartindo con moitos reflexión e vida vivida, axudándonos
a vivir mellor a nosa vida.
Uníanos unha forte amizade, alén do seu maxisterio, do que tanto
aprendín para a miña teoloxía. Como escribín noutro lugar, así o manifestan as numerosas cartas súas que recibín, escritas coa súa letra
minúscula e a súa sinatura inconfundible: “Te recuerdo y mucho. No
dejes de acercarte por Tavertet. A una cierta edad, hay que superar la
tentación de hacerse el duro. “La amistad, que es una forma de amar,
es una virtud humana, y por tanto cristiana”. Manifestouno tamén no
prólogo para o meu libro Más allá de la fragmentación de la teología, el
saber y la vida: Raimon Panikkar: “¿Cómo puedo yo prologarme críticamente a mí mismo? Pero peor sería para mí no responder a un amigo,
ya que considero la amistad como uno de los valores máximos de la
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vida humana, el único título que Cristo nos dio. Así pues, resuelvo
el dilema con un compromiso: a los amigos se les puede escribir; y,
en este caso, para felicitarte efusivamente por tu libro... del que he
aprendido mucho”. Ao xeito de antes, Panikkar gustaba de escribir aos
amigos. Gardo tamén entre as súas cartas o que me escribiu tras ler o
meu libro Contra a síndrome N.N.A. (Non hai Ningunha Alternativa).
Unha aposta pola esperanza, que traio aquí polo que pode interesar aos
lectores galegos da revista, tanto polo que di do galego como polo que
hai de min nese libro que animo a ler: “... me he pasado este sábado
leyéndote. Excelente. Sabes escribir y eres valiente... Te conozco ahora un poco más... Te felicito por escribir en gallego”. Precisamente,
o primeiro que escribín sobre Panikkar foi en galego, no meu libro
Do teu verdor cinguido. Ecoloxismo e cristianismo (con prólogo de X.
A. Miguélez, con quen me une, ademais da amizade, o interese polo
pensador catalán); anos despois publiquei nesta revista parte dos nosos
encontros (O pensamento cristián é trinitario, simbólico e relacional.
Encontros con Raimon Panikkar, Encrucillada 136, 2004; a onde remito para coñecer a súa traxectoria vital, e máis completa no meu libro
citado Más allá de la fragmentación...).
Alén do posible valor do meu traballo filosófico e teolóxico, van cargadas de amizade as súas palabras na presentación en Barcelona de
outro dos meus libros, Dios, Hombre, Mundo: La Trinidad en Raimon
Panikkar; presentación que queriamos fose tamén unha homenaxe no
seu 90 aniversario: “Victorino me entiende a mi más que yo mismo”.
Desde o comezo, xa me animara a camiñar en liberdade na teoloxía,
como expresou ao remate do prólogo citado, facéndome unha petición:
“tu colaboración a la liberación de la teología de las estrecheces microdóxicas a las que demasiado a menudo se la ha querido reducir”.
Tivemos un encontro na amizade e na conexión de intereses e ideas
comúns, aínda que non coincidiramos completamente; ideas e intereses que non sempre tiveron boa acollida noutros teólogos e pensadores, como el sabía moi ben. Panikkar como mestre curtido en mil
avatares intelectuais e existenciais entre Oriente e Occidente; coas
súas viaxes e estancias nos máis distintos puntos do globo, as lectuEncrucillada 169, setembro-outubro 2010
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ras multirrelixiosas e multiculturais realizadas na ducia de linguas que
utilizaba; a súa cuádrupla identidade cristiá, hinduísta, buddhista e
secular, como adoitaba repetir. Pensamento e experiencia transmitidos
nas súas ducias de libros e centos de artigos, conferencias, etc. Teño
elaborado exhaustivamente a súa bibliografía (completa ata o ano 2005
no meu libro Más allá de la fragmentación...*) e non foron corenta nin
oitenta, como se dixo estes días, senón 65 libros, aínda que con numerosas edicións en tódalas linguas occidentais e varias orientais coma o
chino, o támil, etc. Un traballo recoñecido por uns –moitos- e non tan
recoñecido e mesmo criticado por outros –bastantes–. Que se era ou
non filósofo, que se era ou non teólogo, que se sabía ou non escribir,
que se non era “actual”, que se era sincretista, panteísta ou non cría en
Deus… E eu, máis modestamente, cos meus mil avatares máis locais,
con pouco máis da metade de anos, con só unha ducia de libros…
Pero tamén, coma el –salvata distantia– sendo valorado e querido por
uns, calumniado por outros e incomprendido por bastantes... O teólogo xesuíta Juan Masiá manifestábao desde Xapón nun artigo escrito
a pouco do pasamento de Panikkar: “El teólogo gallego y el pensador
catalán-indio coinciden en ser, como habría dicho Unamuno, muy universales por ser muy particulares, personas que llegan al centro de la
esfera global ahondando en las raíces locales. Por eso son católicos
radicales y dialogales”.
Raimon viviu intensamente una larga vida; por iso lle custaba aceptar nos últimos tempos vivir dunha maneira menos intensa. Porque
o de Raimon Panikkar foi sempre todo ou nada; nunca foi home de
medias tintas. O seu pensamento sempre buscou a reflexión sobre
o todo, a integración do conxunto de toda a realidade recollendo ata
os máis insignificantes elementos. Trátase de recoller os fragmentos
esparexidos, ata os máis pequenos, para reconstruír o todo harmónico: “Todo está integrado, asumido, transfigurado... Pensar todos los
fragmentos de nuestro mundo actual para reunirlos en un conjunto
armónico” (La intuición cosmoteándrica). É a “perspectiva cosmo-teándrica”, a interconexión de todo con todo. Fronte ao reducionismo
–ás “estreitezas microdóxicas”–, o pensamento de Panikkar ten como
Encrucillada 169, setembro-outubro 2010

83
439

Victorino Pérez Prieto

principal característica a busca da harmonía entre as dimensións da
realidade, as disciplinas particulares –filosofía, ciencia e teoloxía– e
as distintas concepcións culturais de occidente e oriente: “No se trata
de ir a ninguna parte. No es cuestión de parte alguna. No es cuestión
de parcialidades... Es cuestión del todo” (El silencio del Buddha.Una
introducción al ateísmo religioso).
Así era este mestre que non quería discípulos miméticos, senón xente
que pensara e actuara por si mesma. Así era este home grande, que tivo
tamén as súas contradicións e fallos, co que tiven a graza de compartir
vida e pensamento, aprender del e camiñar cara adiante, sabendo que
cada día nos trae algo novo se sabemos velo.
Moitas grazas Raimon, irmán, mestre e amigo.
Victorino Pérez Prieto
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Na morte de Ana Kiro1
Xosé Luís Barreiro Rivas

Ana Kiro só quería ser –usando a tautoloxía de Nicolás de Cusa– o
que realmente era. É dicir, unha muller de aldea, que coñecía Galicia
polas súas vivencias e sentimentos, e á que lle gustaba cantar para a
xente. O momento e as circunstancias nas que nacera non lle permitiran gozar dunha formación intelectual e musical á altura dos seus
desexos. Pero estaba dotada dunha intelixencia prodixiosa, que, unida
ao seu tesón, ao seu infinito sentido común e á súa natural humildade,
fixérona posuidora dunha madureza espléndida, que tanto podía apreciarse no cultural e artístico como no cívico e humano.
Como personaxe público que chegou a ser, entre os máis importantes da Galicia actual, a características máis destacables de Ana Kiro
eran a súa autenticidade e a súa coherencia. O seu galeguismo nunca
foi impostado. A súa popularidade nunca foi explotada fóra das canles
profesionais. E o seu labor de normalización, no lingüístico e no artístico, sempre foi eficiente, honrado e gratuíto.
Coñecín a Ana tras a primeira fase da súa enfermidade. Atopábase
ben e animada e a entrevista que lle fixen no programa Volver ao rego,
que emitía TVG, serviu para reintroducila, despois dun longo tratamento, no mundo mediático. E foi nesa ocasión, máis alá dos tópicos,
cando puiden confirmar todas as boas impresións que dela me formara.
Sobra dicir que non me atopo entre os fans de la cantante Ana Kiro.
Pero si entre os seus admiradores. Porque creo que o seu labor foi
fundamental no proceso cultural de Galicia. Porque os sentimentos e
a autenticidade valen tanto como as ideas e os engolamentos acade1 Este artigo, na súa versión castelán, apareceu publicado na Voz o día 25 de setembro
de 2010. Reproducímolo en Encrucillada, como homenaxe a Ana Kiro, por xenerosidade
do seu autor
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micistas. Porque a vin enteira e exemplar na súa enfermidade. Porque
quedei impresionado pola forma na que conduciu en TVG un programa de tarde que, a pesar de facer as obrigadas concesións á hora e ao
público, resolveuse cunha elegancia e un equilibrio que xamais vin
en programas similares. E porque, sendo unha muller de fe profunda,
chegou ao final con dignidade exemplar.
O destino quixo que Ana falecese o mesmo día en que este xornal
informaba de que os libros de música das nosas escolas traducen ao
castelán A saia da Carolina. E traio isto a colación para recordar que
ela sempre fixo o contrario. Porque, na terrible competición que se
está a xogar en Galicia entre os que viven o galego e os que o intelectualizan –porque o ensinan, ou o aman, ou o detestan, ou o regulan,
ou o aprenden, ou o impoñen, ou o converten en libre opción–, Ana
Kiro sempre foi o dianteiro centro dos primeiros. E por iso sinto moita
pena ao comprobar que, ademais de ir perdendo, xa somos un menos.
Descanse en paz.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Tempo de vacas fracas
Xosé Luís Barreiro Rivas

1. Mil millóns de euros
menos
Unha das características máis
sobranceiras da crise que estamos
vivindo está nos seus sucesivos
atrasos, que, adoptados inicialmente como fórmula máxica que
podía paliar as súas consecuencias, producen agora gran confusión e fortes efectos negativos.
Aos comezos da crise tardamos un
ano en recoñecela. E, á hora de
xestionala, tardamos outro ano en
repercutila nas contas públicas.
E de aí se deriva que, ademais de
termos agravado o problema de
fondo, estamos facendo coincidir
os primeiros indicadores da saída
do túnel cos efectos máis graves e
perniciosos do que xa parece pasado. E iso xera unha confusión
que tanto os políticos como os
cidadáns procesamos con grandes
dificultades.
Na mesma semana en que Zapatero daba por superadas as tensións da débeda, e proclamaba o
Estado español como unha eco-

nomía segura e atractiva –reunión
co consello de redacción do The
Wall Street Journal o pasado 2109-2010–, e coincidindo tamén
co discurso no que Núñez Feijoo anunciaba que “Galicia está
mellor que España, aínda que as
cousas non marchan ben” –acto
de presentación dos candidatos
das tres cidades da Coruña o día
17-09-2010–, anunciábase tamén un recorte do 10% nos presupostos galegos para 2011, que
é tanto como dicir que o ano que
ven ímosnos ter que arranxar con
1.100.000.000 de euros menos
que neste ano 2010. E tras poñer esa cifra mareante enriba da
mesa, ao presidente da Xunta non
lle quedou máis remedio que recoñecer que os recortes ían ser
xeneralizados, alcanzando incluso
a parte dos gastos sociais –sanitarios, educativos e de prestación
social–, á investigación e á obra
pública considerada produtiva e
imprescindible.
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Claro que, inmediatamente despois, o propio presidente intentou
demostrar que tódolos recortes se
producen por culpa de Zapatero,
e que todo sería moito peor se Galicia non estivese valida polo PP e
por el mesmo. Pero esa estratexia
xa está moi vista, repítese con
idéntico descaro en tódalas autonomías, e en modo algún consegue aliviar as preocupacións duns
cidadáns aos que lle da o mesmo
que o desequilibrio se xere aquí
ou acolá, ou que os recortes se
lle carguen nas contas do Estado
ou da Comunidade Autónoma.
Porque o sistema político é un só,
os contribuíntes de ámbolos dous
niveis son os mesmos, e porque
o nivel de ineficiencia non varía
nada polo feito de que as obras
paralizadas ou os servizos recortados sexan competencia do Estado
ou da Comunidade Autónoma.
Sobre tales supostos, parece
evidente que os cidadáns galegos
estamos abocados a vivir unha forte contradición, xa que, mentres
van empezar a chover datos negativos orientados a xerar confianza
e ilusión nos empresarios e consumidores, tamén se van percibir
con verdadeira crueza os efectos
dunha crise que deica hoxe ficou
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case oculta debaixo das faíscas do
Plan E, das subvencións ao consumo, do gasto desmesurado das
Administracións públicas e das
prestacións sociais –ordinarias ou
complementarias– orientadas aos
parados.
Pero esta contradición podería
evitarse se nos dixesen dunha vez
–e ademais o fixesen efectivo–
que non todo é malo na crise, e
que unha parte das medidas de
control e austeridade no gasto
están aquí para quedarse. Porque
unha parte da sensación de penuria que vivimos xorde da equivocación de considerar que toda a
reestruturación do gasto público
é conxuntural, e que tan pronto
como o tren da economía empece
a saír do túnel volveremos a gastar
coa mesma irracionalidade e coa
mesma dilapidación coa que viñamos tirando cos cartos ata que a
crise nos freou en seco. Se fósemos capaces de pensar que estamos alumeando unha nova xeira
no marco do liberalismo económico, e que algúns principios como
o da rendibilidade política e social
das inversións non poden ser conculcados sen consecuencias, e so
por motivos propagandísticos ou e
populistas, a situación na que nos
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estamos internando sería moito
máis levadeira e, sobre todo, máis
útil.
Se os galegos deixásemos de
valorar as accións dos nosos gobernos baixo o enganoso principio
de que “todo o que cae na rede
é peixe”, decatariámonos axiña
de que, no medio dos drásticos
recortes que nos están impondo, segue a orxía de gasto que se
manifesta nos dous portos exteriores do Golfo Ártabro, nas tres
entradas que se presupoñen para
o AVE, nas autovías prometidas e
feitas a golpe de promesa electoral e localista, do gasto universitario desordenado e reduplicado ata
cotas intolerables, e un longo etcétera. E iso significa que, a pesar
de que a crise nos deu importantísimas leccións cara á construción
de Europa e o desenvolvemento
de Galicia, da a sensación de que
temos aprendido moi pouco e de
que, se Deus non o remedia, estamos condenados a repetir tódolos
erros moito máis axiña do que esperamos.

2. O papa no Reino Unido
Cada vez é máis evidente que a
Igrexa Católica ten perdida, polo
menos en Europa, a batalla da

imaxe e a comunicación pública,
e que ese dato, de aparencia secundaria, está afectando de xeito
moi grave á crise xeral –de actualización, de división, de materialismo e de credibilidade– que vimos
padecendo os cristiáns dende hai
dúas décadas. Claro que, contra
o que adoita dicirse, a xerarquía
católica, dende o Vaticano ata as
dioceses máis humildes, ten neste problema unha grave e directa responsabilidade, xa que non
é fácil encontrar un exemplo de
dilapidación de recursos, de desorientación, de ineficacia e de falta de honradez como a que sofren
os medios de comunicación dende que –en aberta coincidencia
co pontificado de Xoán Paulo II–,
empezaron a ser utilizados para
potenciar os sectores máis reaccionarios e as estratexias de poder interno, e deixaron a misión
evanxelizadora que lle fora especificamente encomendada polo
Concilio Vaticano II.
A soia mención da COPE, posta ao servizo da extrema dereita e
dos seus negocios, ou a lembranza da dilapidación do patrimonio
xornalístico da Editorial Católica, son suficientes para abafar
–falando só de España– a tres
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xeracións de bispos que se sentaron na Conferencia Episcopal.
Pero a pouco que nos internemos
por outras corredoiras algo máis
subxectivas, calquera pode entender que a imaxe que se elixiu
para representar á Igrexa nos medios de comunicación –o “mozo
cristián” edulcorado, o sacerdote
estilo Camino, a estética simplificada e vulgarizada ao servizo dunha modernidade mal entendida,
a elección de foros e medios nos
que se fala e comparece, e a preferencia por mensaxeiros submisos antes que polos competentes–
fixeron verdadeiros e dramáticos
estragos que han tardar moito en
recuperarse.
O resultado é que a Igrexa Católica –se exceptuamos os medios
propios nos que adoita ensimesmarse– a penas chega xa aos medios de comunicación maioritarios,
e sempre que chega, por desgraza,
só é para falar da pederastia, da
cruzada –vaia desperdicio!– contra o preservativo, do branqueo
de diñeiro e de pouco máis. E a
constatación máis recente deste
problema foi a viaxe do papa ao
Reino Unido, que resolta con un
balanzo máis que satisfactorio,
foi relatada á opinión pública es90
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pañola, igual que noutros países,
dun xeito caricaturesco, miserable, e centrado case en exclusiva
nos casos de pederastia destapados en distintos países. O papa
é, xa que logo, a primeira vítima
dunha evanxelización mediática
abordada sen pes nin cabeza, e
non faría mal se, cambiando algo
a orde de prioridades que rexe no
seu pontificado, volvese a meditar
nas liñas deontolóxicas e operativas agromadas xa no Concilio Vaticano II.
Algo parecido está pasando tamén en Galicia, onde a importante peregrinación do papa está sendo abordada e organizada a base
de tópicos, e onde o único que de
verdade transcende a opinión pública, é o diñeiral que vai gastar
a Xunta nun evento que, a xulgar
polo que di a prensa ordinaria, parece perfectamente prescindible.
E por iso parece oportuno destacar
que, aínda que no fondo da actual
situación da Igrexa alentan difíciles decisións doutrinais, e uns difíciles equilibrios entre cambio e
estabilidade, entre doutrina e modernidade, entre eurocentrismo
e universalidade, entre historia e
presente, ou entre a ortodoxia e
as estratexias de aggiornamento,
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xa non hai dúbidas de que as estratexias de comunicación social
da igrexa están fallando de plano
no fondo e na forma, e que, mentres non se solvente o problema
dos medios, dificilmente poderá
brillar a mensaxe.

3. Europa entre lusco e
fusco
Na dimensión europea, que
tamén afecta a Galicia e dende
Galicia debe ser contemplada,
veñen de producirse dous acontecementos que, no marco doutros
importantes avances derivados da
resposta á crise económica, parecen alumear un camiño de esperanza. Refírome en primeiro lugar
a un principio de integración das
políticas orzamentarias da Eurozona, que, mediante a revisión
previa dos orzamentos nacionais
e da súa adecuación aos principios de integración previamente
acordados, está orientado a evitar
as desviacións dramáticas que se
produciron ao inicio da crise.
E refírome tamén, en segundo
lugar, á creación dunha autoridade
bancaria que, por defectos de actuación das autoridades estatais,
podería chegar incluso á intervención das entidades bancarias que

puxesen en risco a estabilidade
económica de Europa.
Contra a impresión que se deriva do escaso tratamento mediático destes dous avances, a crise
económica está provocando moi
serios e importantes avances na
integración política e económica,
na que xa se contabilizan algunhas decisións polas que ninguén
apostaría fai só tres ou catro anos.
E, posto que os avances da UE
son lentos e difíciles, pero endexamais volven atrás, ben poderíamos entender que no medio
das faíscas da crise relocen tamén
algunhas pebidas de ouro.

4. A folga ensimesmada
Unha folga xeral, referida a un
día simbólico, e reducida na práctica ás horas que son necesarias
para que as contas cheguen ao
“telexornal”, constitúen unha ritualización da vida sindical que só
é importante para as burocracias
sindicais que monopolizan os diálogos e acordos co goberno, pero
en modo algún contribúen a que
os conflitos laborais catalicen en
solucións eficaces e consensuadas. Esta impresión acentúase
máis aínda cando, como é o caso
do día 29-09-2010, os obxectiEncrucillada 169, setembro-outubro 2010
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vos concretos da folga apuntan
cara unha reforma laboral que
xa estaba tramitada e aprobada
no Congreso, e en algúns aspectos con alto consenso, ou cando
fai referencia a unha reforma das
pensións na que tódolos expertos
de tódolos países amosan unha
coincidencia case milimétrica.
O discurso sindical que presume que as condicións laborais
son negociables á marxe das condicións económicas nas que se
desenvolve a vida das empresas e
dos traballadores, ou que aínda se
permite discutir a vixencia de sistemas para os que temos amplas
críticas pero ningunha alternativa
razoable e realista, está pasado de
moda, e ten que ser en si mesmo
reformado. E o feito de non facelo
significa que, en vez de ter canles
de representación sociolaboral,
soportamos grupos de presión que
operan con ideais homologados
nunha práctica profundamente
diversa e complexa.
Por iso as folgas xerais de España ou Francia nunca pasan de ser
unha escenificación ritualizada do
pulso que manteñen os sindicatos
contra os gobernos, cuxa materialización se centra sempre no
bloqueo dos transportes e na vi92
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sualización do caos que tal acción
produce. A técnica é a mesma
que se empregou, por exemplo,
nas folgas do metal en Pontevedra, que afectaron de forma grave –pero absolutamente ilícita– a
toda a economía e a vida social de
Vigo. E por iso non teño ningunha
dúbida de que a folga do día 29 de
setembro vai ter unha influencia
nula –absolutamente nula– sobre
o deseño das futuras políticas laborais e sobre a inexorable reforma das pensións.
A situación é máis absurda
cando os sindicatos que agora
convocan a folga foron consentidores absolutos e interesados
das políticas que nos embarraron
na crise, xa que, lonxe de amosar
discrepancias coas políticas que
nos trouxeron ata aquí, só están
desconformes coas medidas que
houbo que tomar, necesariamente, para corrixir os desaxustes provocados durante un largo período
de paz sindical e moi en conexión
coas imposicións nada sistemáticas do sindicalismo. E por iso
espero que este sexa a derradeira
rexouba do vello sistema, e a apertura dun horizonte de representación sindical máis xusto, máis
moderno e máis eficaz.
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5. Eleccións e crise: un menú
difícil de cociñar
Cando esta crónica saia á luz, a
maquinaria electoral dos partidos
xa estará operativa e debidamente acelerada. E non só porque
hai eleccións municipais á vista,
senón porque será necesario interpretar de forma adecuada o
precedente que senten as eleccións autonómicas de Cataluña, e
porque o ciclo que agora se abre
ha de prolongarse sen solución
de continuidade ata as eleccións
xerais de 2012. Cos datos das enquisas na man non é aventurado
dicir que este ciclo electoral pode
cambiar absolutamente a fisonomía do poder político en España,
e que ese cambio pode ter, polo
menos nalgún dos seus aspectos,
un longo percorrido.
Nun contexto como o que agora
vivimos, as eleccións teñen dúas
facianas moi contraditorias, xa
que, se por unha banda constitúen un elemento mobilizador da
sociedade e unha oportunidade
para cambios esperanzadores, tamén xeran, por outra banda, un
ambiente moi propicio para a demagoxia e a xestión improvisada,
que, máis alá de facernos perder
magníficas oportunidades para a

boa gobernación, tamén poden
enchernos de obrigas pouco meditadas que enchan de trampas o
camiño de futuro.
A resolución deste paradoxo
non é posible, xa que forma parte
desa realidade poliédrica e complexa que é a política. Pero o que
si debería ser posible é que as
circunscricións máis relevantes,
e moi especialmente as urbanas,
contribuíran a crear un marco de
debate e participación no que Galicia fose vista como un todo, e no
que a política municipal, sempre
tendente ao localismo, non anulase a visión dun sistema integrado
de obxectivos e servizos que ten
que superar o atranco perpetuo
da fragmentación e do gasto ineficiente.
Na situación na que estamos,
unha parte moi importante do debate inherente ás eleccións locais
debería xirar sobre a reforma da
estrutura territorial do poder –reestruturación de concellos, creación de comarcas e áreas metropolitanas, e os problemas da cidade
difusa e da poboación dispersa–,
e a dotación articulada dos servizos que –como son os aeroportos,
as infraestruturas ferroviarias e as
grandes infraestruturas culturais–
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perden eficacia e incrementan
custos coa dispersión. Pero moito
me temo que a realidade electoral
de Galicia volve a ser –por falta
de liderados claros e dun discurso
político asentado– exactamente a
contraria: unha nova fuxida cara
diante nas estruturas aeroportuarias, un derradeiro e lamentable
episodio na loita pola fragmentación da caixa que xurda da fusión,
e un impulso da competencia –en
clave interna– entre tódalas cidades, que máis ala do dano e do
gasto que produce nas políticas
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municipais, repercute de forma
moi grave na desvertebración do
país.
En teoría, a sete meses das eleccións, aínda é posible reconducir
o debate e adoptar posicións xenerosas e institucionais. Pero na
práctica creo que imos cara outra
oportunidade perdida, como se a
crise e a miseria da actual xestión
municipal non nos tivese ensinado nada. Un sino quizá insuperable.
Xosé Luís Barreiro Rivas

Rolda da Cultura

A virxe de Guadalupe
Xoán Bernárdez Vilar

Na noite do pasado 10 de setembro máis de cincuenta mil
persoas, que se axuntaran na vila
de Rianxo co gallo da celebración
da festa da súa Patroa, cantaron
á luz de candeas e de fachicos a
celebérrima “Rianxeira”. O feito
foi amplamente difundido polos
nosos medios. Meditando agora
no que puideron e deberon sentir
todas elas nese especial intre, non
puiden menos que lembrar a íntima exaltación que experimentara
nun tempo xa bastante afastado
como foi o ano 1967, por algo estreitamente relacionado con esta
cantiga. Fora no decurso dunha
peregrinación por Terra Santa.
Naquela ocasión, logo de subir
dende as ribeiras do Mar Morto,
ao pasar o altiño que ocupa Betania, a patria de Lázaro, case que
de repente ofrecéronse á nosa
contemplación o esplendor e a lumieira de Xerusalén, as murallas
do Templo e a Cúpula da Rocha,
silueteadas sobre as luces e os reflexos dos modernos edificios que
se erguían detrás. Entusiasmadas
polo espectáculo, un grupo de

monxas propuxo entón que, ao
igual que os millóns de peregrinos que nos precederan, entraramos na cidade entoando unha
cantiga. En todo caso debo dicir
que no autobús non había ningún
outro galego aparte de min. Pois
ben, coas xanelas abertas, a mítica Rianxeira, o cántico por elas
elixido, resoou de xeito admirable
no Val de Xosafat, contra o Monte
do Templo, contra as murallas e
baluartes cos que o sultán otomán
Solimán o Magnífico arrodeara Xerusalén en 1538, así como
contra a basílica de Todas as Nacións, a tumba da Virxe, a Porta
dos Leóns, a Igrexa de Santa Ana,
ou a Porta de Damasco, o lugar
onde rematou o percorrido, próxima ao hotel Holy Land, e próxima
tamén á impresionante construción de “Notre-Dame de France”,
daquela xa en plena fronteira xordano-israelí. Mais debo confesar
que, mentres os demais cantaban,
eu non cheguei a artellar palabra.
Tan só chorei. Chorei de auténtica emoción.
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Banda deseñada
A famosa e aparentemente incombustible editorial Bruguera,
unha das que máis rexistros e
personaxes deu a coñecer, vai pechar as súas portas. Algo que vai
a acontecer a finais deste ano ou,
todo o máis, a comezos do que
ven, cando remate de publicar as
obras que ten xa contratadas. Trátase esta dunha mala nova para os
afeccionados á Banda Deseñada,
xa que esta editorial foi a responsable de ilusionar a varias xeracións de seguidores de todos os
xéneros. Afortunadamente, como
anticipo do triste feito, Joan Navarro e Tino Regueira deixáronnos
coma despedida e regalo, na Editorial Glenat, unha monumental
publicación, “Guía visual de la
Editorial Bruguera” que recolle
todo o relativo á mesma dende o
ano 1920 –Editorial El Gato Negro– ata o 2005.
Do 9 ao 15 de agosto celebrouse na Coruña a XIII edición
do seu Festival da Banda Deseñada, Viñetas dende o Atlántico.
A ela asistiron e falaron oito destacados autores, e foron presentadas 200 pranchas orixinais dos
clásicos americanos. Das varias
exposicións organizadas con este
motivo na cidade herculina des96
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tacou a feita en honra de Will
Eisner (1917-2005), o admirable creador da novela gráfica, na
que demostrou que o “cómic”
era tamén unha fala e un código.
Segundo explicou Miguelanxo
Prado, director do evento, Eisner
puxo tamén en marcha o concepto de obra de autor ao contar
historias en viñetas coma se fose
un cineasta, prescindindo das limitacións da estrutura comercial.
Viñetas dende o Atlántico editou
nesta ocasión un magnífico folleto a gran tamaño cunha selección
das principais páxinas e biografías
dos autores representados.

Cine e Teatro
Os Premios María Casares,
fallados en abril na Coruña, estiveron un tanto deslucidos pola
política, e faltos de pulo polo
tanto por esta circunstancia. A
Esmorga, de Sarabela e O segredo
dos Hoffman foron os gañadores,
sendo ambas pezas dirixidas por
mulleres. Así mesmo o IV Premio
de Teatro Radiofónico foi para
Vanesa Sotelo pola súa obra Indoor. Actriz e dramaturga Vanesa
traballou en distintas compañías
teatrais e na Aula da Universidade
de Santiago, na francesa AmphiThéàtre, no Teatro no Aramio e
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en Inversa Teatro. Tamén o fixo
no Centro Dramático Galego coa
obra Estigma. Para completar esta
xornada enteira a favor das mulleres o Premio do Público recaeu en
O vento da illa, de Begoña García
Ferreira.
O premio Abrente de textos teatrais recaeu o pasado 24 de xullo
no dramaturgo e académico Manuel Lourenzo González (Ferreira
do Valadouro, 1943) cadrando coa
clausura da Mostra Internacional
de Teatro de Ribadavia. A obra
pola que se fixo acredor ao mesmo foi Aquelas cousas do verán.
O 11 de setembro falláronse os
Premios do Festival Internacional de Curtas de Bueu. “Pablo”,
da catalana Nely Reguera, foi a
triunfadora con tres premios. O
segundo recoñecemento foi para
o director de “Cannon Beach. A
praia de Berlín”, de Manuel Calvo. A mellor produción galega
foi considerada “O soldadiño de
chumbo”, animación de Virginia
Curiá e Tomás Conde. Ao mesmo
tempo o público seleccionou “La
historia de siempre”, de José Luís
Montesino como a mellor curta
e “Kain”, do director belga Kristof Hoormaert. Por outra banda
Laura de La Uz foi a actriz máis
puntuada, mentres que a mellor

dirección artística recaeu en Iñigo
Navarro con “Yanindara”.

Decesos
O 18 de xuño pasado, faleceu
en Tías, illa de Lanzarote, José
Saramago, destacado autor na
fala irmá portuguesa. Nado en
Azinhaga, Santarem, en 1922,
Saramago, ademais de escritor
e novelista, foi poeta, xornalista
e dramaturgo. En 1998 recibiu
o Premio Nobel de Literatura.
Portugal, o seu país natal, do que
se exiliou durante case que dúas
décadas, recibiuno agora con honores propios de xefe de Estado.
A escritora e catedrática galega
Pilar García Negro deitou sobre a
súa tumba unha amora das silveiras. A obra de Saramago foi moi
ampla, destacando nela tanto o
seu iberismo coma un acendido
antisemitismo. O diario vaticano
L’’Osservatore Romano afirmou del
que foi un populista extremista de
ideoloxía antirrelixiosa e ancorado
no marxismo.
O 21 de xuño deixounos Gerardo Sacau Rodríguez. Nado
en Arbo en 1940, filólogo, autor,
investigador e profesor de latín e
de grego, foi tamén membro cofundador e ex-director do Instituto de Estudos Vigueses, no que
Encrucillada 169, setembro-outubro 2010

97
453

Xoán Bernárdez Vilar

tivo unha activa participación.
A súa derradeira obra, que tiña
pensado dedicar ao bicentenario
da Cidade, “A lingua grecolatina
na rotulación dos establecementos
de Vigo”, non se publicara aínda
cando faleceu. Mais nela recolleu
máis de seiscentos e variados rótulos comerciais da mesma que,
segundo el forman unha maraña
de falas, cores e formas en estreita competencia entre si. E sinalou tamén o feito sorprendente de
que aparezan cinco ou seis perruquerías denominadas Atenas.

Etnografía
O pasado 22 de abril a Real
Academia Galega das Ciencias
celebrou a III Edición do Día do
Científico Galego que, nesta ocasión serviu para premiar o destacado labor de don Cruz Gallástegui
Unamuno (Vergara, Guipúzcoa,
1891, Pontevedra, 1960). Logo
de efectuar estudos Agropecuarios en Hohenheim (Alemaña),
trasladouse a Nova York e México, onde completou os seus coñecementos. Chegado a Galicia en
1921 conseguiu axuda para instalar en Compostela unha modesta
Misión Biolóxica, nun terreo dunha media hectárea de extensión,
pero que foi a segunda de Europa
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en facer hibridación de cereais.
Cruz Gallástegui defendeu a través dela a intensificación destes
cultivos como o mellor xeito de
fortalecer a nosa economía. Cara
a 1930 a Misión pasou por intres
moi difíciles, que se resolveron ao
ser trasladada definitivamente ás
moito máis amplas terras do Pazo
de Gandarón, en Salcedo, a dous
quilómetros de Pontevedra. Ao
ano seguinte, o Padroado decidiu
abrir aínda unha sucursal en Vigo,
na finca Miraflores, de sete Hectáreas.
Eduardo Méndez, o paleontólogo director da sección de Prehistoria e Arqueoloxía do Instituto de
Estudos Miñoranos de Gondomar,
e coordinador das escavacións do
xacemento do Paleolítico Inferior
de Arbo (Pontevedra), calcula
que o material ata agora nel atopado ten unha antigüidade duns
250.000 anos, o que o converte,
como xa se dixo moito antes, no
máis antigo de Galicia. Este xacemento parece ser contemporáneo
do famoso da Gran Dolina, en
Atapuerca. As súas escavacións
contan coa colaboración técnica
da Universidade viguesa e o asesoramento científico do Centro
Nacional de Investigación sobre
a Evolución Humana de Burgos.
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““Non sabemos se aparecerán xacementos máis antigos –afirmou
o investigador– pero cremos estar
no teito máximo da ocupación humana””.

As Letras
O pasado 23 de xullo un grupo
dos actuais responsables da Fundación Penzol fíxolle un sinxelo,
aínda que emotivo, acto de recoñecemento a Francisco Fernández del Riego, Don Paco, para
os máis achegados (Vilanova de
Lourenzá, 1913). Escritor, profesor, integrante da Xeración Nós,
co-fundador da editorial Galaxia,
director da Biblioteca Penzol ao
longo de 56 anos, e ex-Presidente
da Real Academia Galega, o señor del Riego recibiu á ducia de
comisionados no seu domicilio
da viguesa Praza de Compostela,
onde foi obsequiado cunha placa
e unha caixa de puros “Montecristo número 4”, un dos seus confesados “vicios”. E non lle tremeu a
voz á hora de falar e de lembrar
intres puntuais do devalar da súa
vida.

Novas en Xeral
Dous días antes da data arriba
indicada, a Real Academia Galega presentou nos tribunais un re-

curso contencioso administrativo
contra o tan eufemisticamente
denominado Decreto de Plurilingüismo da Xunta, que en realidade non busca senón limitar a
presenza da nosa fala no ensino
obrigatorio, non deixando aos pais
ningunha vía axeitada para se manifestar. Con anterioridade o Presidente da RAG xa solicitara ao da
Xunta que retirase o tal Decreto.
Coincidindo con isto, a Mesa
pola Normalización Lingüística
denunciou a exclusión da nosa
fala en toda a sinalización turística
do Xacobeo, incluídos os carteis
exteriores, instalados nos accesos
á Catedral de Santiago. Ademais,
esta sinalización, pagada có diñeiro de todos, tampouco respecta a
toponimia oficial.
Hai pouco máis dun ano que
están no mercado. Trátase dos
chamados “libros de cristal” ou
electrónicos”. Unha auténtica e
nova tecnoloxía que, con distintos
prezos, formatos, peso e capacidade, permite acceder á posesión de
modelos cos que gozar da lectura
de ata nove mil páxinas con cada
un. Nos EE.UU. entre o 2 e o 5%
dos libros que se venden son xa
dixitais, posiblemente por seren
máis baratos que as impresións
normais de papel con capa dura.
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Parece ser, non obstante, que
uns dos principais inconvenientes deste novo xeito de edicións
son tanto a falla de pantalla táctil,
como os títulos dispoñibles, así
como os idiomas que poden ofrecer. Fronte aos moitos xornalistas
que ven na súa aparición un serio
perigo para a literatura publicada
nos medios tradicionais, Umberto
Eco (1932), famoso autor e catedrático de Semiótica do Piamonte, reafírmase na súa opinión de
que pensar que o libro poida desaparecer a causa de tal competencia non é máis que unha obsesión
dos xornalistas. Visión esta coa
que coincide José Manuel Gómez
(1948), presidente do grupo Anaya e Medalla de Ouro ao Mérito
nas Belas Artes, así como moitas
outras e relevantes figuras.
A anterior información parece
estar conectada coa creación en
Compostela, en xuño pasado, da
nova plataforma dixital Meubook, integrada por Tórculo, Espiral
Maior, Libraría Couceiro, Academia Postal, Distribucións Grial e
Edición Bolanda. Esta plataforma, que pretende integrar a editores, impresores, distribuidores
e libreiros e conectar cos lectores e outros axentes culturais, vai
contar cunha libraría virtual para
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456

Encrucillada 169, setembro-outubro 2010

a venda e distribución de libros,
así como consulta e descarga de
arquivos, etc.

Premios
Manuel Gallego Jorreto (O
Carballiño, 1936) ven de recibir o premio Celanova Casa dos
Poetas. Co-fundador do Colexio
Oficial de Arquitectos de Galicia
e impulsor do Museo do Pobo
Galego, Gallego Jorreto foi seleccionado para este premio pola súa
achega á dignificación da nosa
cultura dende o ámbito da arquitectura.
Antonio Durán, ““Morris”” é
dende xuño o novo presidente da
Asociación de Actores e Actrices,
substituíndo a Vicente Montoto.
No sábado 12 de xuño foron
fallados na illa de San Simón, en
Redondela, os Premios Xerais de
literatura. Dúas rapazas novas,
nadas no mesmo ano, resultaron
as gañadoras. Por unha banda Iolanda Zúñiga (Vigo, 1975) fíxose
co Xerais de novela coa súa obra
Periferia, mentres que, pola outra,
Teresa González Costa (O Grove,
1975) fíxose co Merlín de literatura infantil con “A filla do ladrón
de bicicletas”.
A finais de xuño Mondariz acolleu a tradicional entrega dos Pre-

A virxe de Guadalupe

mios da Crítica que neste caso
chegaban á súa XXXIII edición.
En Creación Literaria o premio
foi para Suso de Toro, por Sete Palabras; en Ensaio e Pensamento,
Manuel Forcadela por A Mecánica da Maxia. Ficción e ideoloxía
en Álvaro Cunqueiro; en Investigación, Miguel Barros por Ramón
Piñeiro e a revisión do nacionalismo; en Ciencias e Artes da Representación, Xosé Enrique Acuña,
pola súa traxectoria de recuperación da memoria gráfica e visual
de Galicia; en Música Joam Trilho pola colección Ars Gallaecia
Musicae; en Iniciativas culturais
a Casa das Ciencias da Coruña.
O título de Galego Egrexio recaeu
no xuíz Xosé Xoán Barreiro Prado,
un dos pioneiros da galeguización
da xustiza..
Marcos Calveiro (Vilagarcía,
1968) foi o gañador do premio
“Raíña Lupa” de literatura infantil
e xuvenil da Deputación da Coruña. A obra que o mereceu foi
Centauros do Norte. Ao mesmo
tempo, Eva Moreda acadou o “Terra de Melide” por A veiga é como
un tempo distinto.
Para Manuel Darriba (Sarria,
1973), escritor e xornalista, foi
o Premio do Certame de Poesía
“Miguel González Garcés” convo-

cado pola Deputación da Coruña.
A obra por el presentada foi Os indios deixaron os verdes prados.
An Alfaya Bernárdez (Vigo,
1964) Diplomada en Maxisterio,
criminóloga, detective privada,
columnista e autora prolífica, conseguiu no mes de xullo o Premio
San Clemente do Instituto Rosalía
Castro de Compostela por a súa
obra “Areaquente”. Anteriormente
gañara xa o Premio “Lueiro Rey”.
A pesar da súa relativa xuventude,
An é xa unha autora sumamente
experimentada.
Elena Veiga Rilo (Guísamo,
1991), estudante de filoloxía na
USC ven de gañar o premio Biblos-Pazos de Galicia para menores de 25 anos coa súa obra Morto
en fucsia. Os membros do xurado
considerárona como unha crítica
mordaz e irreverente da sociedade actual. A obra publicarase
tanto en galego coma en castelán.
En segundo lugar ficou Andrea
Maceiras Lafuente.
Xosé Ramón Barreiro Fernández
(Ribeira, 1936), ex-presidente da
Real Academia Galega, e fecundo
autor, recibiu en xullo pasado o
Premio Trasalba, máxima distinción da Fundación Otero Pedrayo, como recoñecemento á súa
“traxectoria ao servizo da cultura
Encrucillada 169, setembro-outubro 2010
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galega e aos seus méritos como
intelectual galeguista, moi principalmente como renovador da historiografía galega”.
Os Premios Rosalía de Castro do
corrente ano concedidos polo Pen
Club de Galicia, foron entregados
no Pazo de Fonseca polo Conselleiro de Cultura o pasado 17 de
setembro. Os gañadores foron:
Antonio Gamoneda –Literatura
Castelá–, Leâo Ivo –Literatura
Portuguesa–, Itxaro Borda –Eusquera–, e Francesc Parcesisas
–Catalá–. A laudatio foi realizada
por Miguel Anxo Fernán-Vello.
O Premio de Poesía Victorino
Taibo da Entidade Local de Morgadáns, Gondomar, xestionado
polo Instituto de Estudos Miñoranos, foi gañado nesta ocasión
por Mª Goretti Fariña Caamaño
(Baión, Vilanova da Arousa, 1965)
co seu poemario Devastacións dispoñibles. A vencedora ten acadado xa numerosos premios. É Licenciada en Bioloxía e profesora
de Ciencias nun colexio de Vilagarcía.

Varia
Bernardino Graña Villar (Cangas, 1932), converteuse en Académico da RAG o 12 de xuño. O
acto celebrouse na súa vila natal.
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Bernardino Graña, articulista, integrante dende a súa xuventude
do Consello de Redacción da revista poética Alba, poeta, dramaturgo, autor de narrativa xuvenil,
gañador tamén do “Premio Eixo
Atlántico”, foi catedrático de Secundaria e Primeiro Presidente
da Asociación de Escritores en
Lingua galega. A súa intervención
baseouse nos contos populares e
Rosalía Castro, sendo respondido
por Ramón Lorenzo.
A Nosa Terra, un dos máis vellos selos editoriais do país, deixa
de se publicar. Segundo parece a
causa de dificultades económicas.
É certo que, nalgúns aspectos,
nos últimos anos parecía andar
un tanto desnortada, o cal puido
influír na perda de lectores. Mais
tamén o é que, dende o punto de
vista cultural, tratábase do noso
mellor referente. Como consecuencia, facemos votos para que,
ademais da súa edición dixital,
volva a aparecer de novo e canto
antes nos quioscos.
Xoán Bernárdez Vilar

Rolda de Igrexa

Santa Bárbara bendita...
Rubén Aramburu Molet

Está crónica ten data de folga
xeral, a do 29 de setembro. Contemplando a marcha Negra dos
mineiros leoneses non deixa de
encollerse o corazón, cun canto
case litúrxico atravesan as poboacións baixo os aplausos da
xente: “Santa Bárbara bendita, patrona de los mineros…” hai pranto
e emoción. Marcha negra porque
o futuro é negro, para os nosos
gandeiros, mariñeiros, labregos e
traballadores. Os bispos da Comisión Permanente da CEE deciden traballar durante a folga e a
ninguén lle preocupa, o que non
deixa de ser preocupante. Moitas
delegacións diocesanas de Pastoral Obreira solidarízanse coa folga
e algunhas son recriminadas polos bispos. A HOAC recórdanos
que os que roubaron os cartos
son os mesmos que empurran o
decretazo do goberno. Os prexudicados, os de sempre, as clases
máis baixas e traballadoras. Hoxe
na manifestación fun de conversa
cun mozo moreno e de cabelos e

barbas longas, contoume que era
carpinteiro, do gremio da construción.

IGREXA NO MUNDO
Após o verán gardo demasiada información e a escolla non é
doada. Comezarei pola visita do
Papa a Inglaterra xa que tivo moito seguimento e repercusión. Os
augurios non eran bos, falaban
de indiferenza, crítica e protesta
ante a presenza de Ratzinger no
berce do anglicanismo. No entanto parece que foi un éxito persoal
de Bieito XVI, que apareceu humilde e próximo, e din as crónicas que gañou o corazón dos ingleses, agás de varios milleiros de
manifestantes na súa contra. As
imaxes da manifestación contra
o papa foron censuradas en moitos países, en internet podemos
ver a dura intervención de Richar
Dawkins, recordándolle a Ratzinger que Hitler era católico. Unha
das cousas que máis me chamou
a atención das retransmisións
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que puiden seguir foi o mal gusto dos decorados dos altares que
prepararon para as celebracións
en espazos abertos. Tiña idea do
bo estilo inglés, pero asemellaban
estudios de televisión con poucos
medios, onde abundaba o cartónpedra. Porén, se foi por aforrar
custes, parabéns.
Bieito XVI chegou en visita de
Estado, convidado pola Raíña Sabela II, que lle deu a benvida en
Edimburgo o xoves 16 de setembro. A viaxe durou catro días, un
en Escocia e tres en Londres cunha axenda moi apertada. A Raíña
de Inglaterra xunto co Primado da
Igrexa anglicana, Rowan Williams
agradeceron ao Papa o labor da
Igrexa católica no Reino Unido
sobre todo nos eidos educativo e
social. Bieito XVI recibiu un baño
de masas polas rúas da cidade.
En Glasgow celebrou unha eucaristía no Bellahouston Park na
que participaron milleiros de persoas e onde animou aos mozos a
se liberar das tentacións do mundo e buscar o amor de Xesús. Xa
en Londres reuniuse con nenos e
axentes de pastoral, educadores e
ministros do Goberno británico,
o venres 17 pola mañá. Veu logo
a visita a Lambeth Palace sé do
primado anglicano onde partici104
460
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pou nun encontro cos bispos anglicanos e católicos do país. Tras
este acto, veu un dos máis agardados, a intervención do Papa no
Westminster Hall do Parlamento
Inglés, ante o corpo Diplomático,
os membros das Cámaras dos Lores e Comúns, e demais representantes da sociedade civil. Foi sen
dúbida o discurso máis intenso
de Ratzinger. Recordando a San
Tomé Moro, xulgado na mesma
sala, reclamou dar ao César o que
é do César e a Deus o de Deus.
Perfilou así unha intervención
difícil sobre as relacións entre a
política e a relixión, no Parlamento dun dos países máis plurais do
mundo. Non esqueceu a crise
económica que achacou á falta
dunha ética do ben na toma de
decisións que afectan a millóns
de persoas. Sinalou que non lle
corresponde á política lexislar a
relixión, senón entrar nun diálogo
sen medo e entender o feito relixioso como conselleiro e corrector das decisións políticas. Avogou
pola non inxerencia das Igrexas
na política, pero recordou que a
eliminación do relixioso foi cerne
de grandes males como os totalitarismos do século XX. Neste
senso mostrouse preocupado pola
crecente marxinación do cristianismo nas sociedades modernas e
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convidou aos presentes “a buscar
medios de promoción e fomento
do diálogo entre fe e razón en todos os ámbitos da vida nacional”
Tras este encontro o papa dirixiuse a Abadía de Westminster
onde participou nunha celebración ecuménica xunto ao arcebispo de Canterbury e fieis de varias
confesións cristiás. Na alocución
o papa recordou os 100 anos do
movemento ecuménico coa chamada da Conferencia de Edimburgo á unidade dos cristiáns, e
repasou os logros e decepcións
durante todos estes anos, sen
deixar de apostar por un camiño
común entre os cristiáns.
O sábado o papa celebrou unha
eucaristía na catedral católica de
Westminster e expresou a súa dor
polas vítimas de abusos sexuais
por parte do clero. Durante a
viaxe, Bieito XVI reuniuse con varias destas vítimas, e fixo a condena máis dura, recoñecendo tamén
que a Igrexa non soubo responder
a tempo ante estes delitos.
Ante unhas 80.000 persoas celebrou o sábado pola noite unha vixilia de oración en Hyde Park como
preparación do motivo principal
da viaxe: a beatificación, na misa
do domingo, do cardeal Newman.
Bieito XVI regresou a Roma tras

esta celebración, deixando tras
de si unha pegada positiva para a
sociedade inglesa. “O corazón fala
ao corazón” foi o lema desta visita,
que quizais o papa logrou entre a
maioría dos ingleses, pois a maior
parte dos xornais, moi críticos co
pontífice de primeiras, volvéronse en parabéns e agradecemento.
Non faltou a crítica dos sectores
progresistas católicos que demandaron a ordenación das mulleres,
o fin do celibato e a democracia
na Igrexa.
A visita de Bieito XVI estivo precedida de varias polémicas a nivel
mundial, a continua aparición de
casos de pederastia –sobre todo
en Bélxica–, as declaracións do
cardeal Kasper sobre os ingleses,
pero sobre todo os titulares que
resaltaban a declaración do astrofísico Stephen Hawking con motivo da publicación do seu libro
The Gran design, “Xa non é preciso invocar a Deus como a figura
que apertou o botón que puxo en
marcha o universo”. Tremenda a
discusión por parte da comunidade científica e teolóxica que
inundou blogues, xornais, radios
e tertulias na televisión. Recurso
publicitario? Quizais, pero non
creo que Hawking estea precisado de cartos nin de publicidade.
Encrucillada 169, setembro-outubro 2010
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En xullo a publicación por parte
da Congregación para a Doutrina
da Fe das Normas sobre os delitos
máis graves creou algunha polémica. Recollendo lexislación xa existente enumera os delitos contra a
fe, os sacramentos da Penitencia,
Eucaristía e Orden e os abusos
sexuais cometidos polo clero sobre menores de idade. Entre os
delitos graves inclúe o documento a ordenación de mulleres como
sacerdotes. Os movementos que
defenden a ordenación feminina
protestaron pola equiparación cos
abusos sexuais a menores. O Vaticano quixo quitar leña ao lume,
pero o conflito estaba servido. Hai
pouco souben que nalgúns países,
sobre todo nos EE.UU. funcionan comunidades clandestinas de
católicos, asistidas por centos de
mulleres sacerdotes. Será o comezo dun nova realidade?
Non é frecuente que un bispo apareza nos medios falando
con liberdade sobre o celibato, e
menos se é un bispo acabado de
nomear como é ocaso de Jozef
de Kesel, novo titular de Bruxas:
“para moitos sacerdotes o celibato
é imposible de respectar, a Igrexa
debería reconsiderar a obriga do
celibato” . Kesel fixo estas declaracións a mediados de setembro,
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cando toda Bélxica coñecía con
estupor novos casos de pederastia, entre eles o dimitido bispo de
Bruxas, Roger Vangheluwe, que
foi acusado de abusos por parte
de tres sobriños.
En xullo soubemos que o Papa
nomeou ao arcebispo Velasio de
Paolis, presidente da Prefectura
de Asuntos Económicos do Vaticano, como Delegado Pontificio
para os Lexionarios de Cristo.
Que o xefe das finanzas vaticanas
sexa o novo superior dos lexionarios non deixou de levantar
suspicacias debido ao potencial
económico que ten a Lexión no
mundo.
O Cardeal Walter Kasper foi relevado da presidencia do Pontificio Consello para a Promoción da
Unidade dos Cristiáns o pasado
1 de xullo. Case dez anos de bo
traballo e varias decepcións por
parte de Roma. O substituto é o
bispo de Basilea, Kurt Koch.
Non quería rematar este apartado sen volver a mirada cara os
xitanos romaneses expulsados de
Francia polo goberno Sarkozy,
nunha clara manobra para gañar o
voto da estrema dereita. Non contaba o presidente galo co rexeitamento da Conferencia Episcopal
apoiada polo mesmo Bieito XVI,
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tanto que o seu ministro de interior tivo que prometer un inminente encontro cos bispos para falar do tema. Un cura francés que
leva anos traballando cos xitanos
chegou a dicir que rezaba para
que a Sarkozy lle dera un infarto.
O do infarto paréceme excesivo,
pero a cousa promete un tirón de
orellas nas eleccións. A esquerda
amosouse feliz coa “inxerencia”
episcopal.

CONFERENCIA DE EDIMBURGO
Volvo a vista aos comezos do verán para recoller algunha nova de
importancia como creo que foi a
conmemoración dos 100 anos do
movemento ecuménico en Edimburgo, que reuniu no mesmo lugar que en 1910 a 300 delegados
duns 60 países entre o 2 e o 6
de xuño. Encrucillada ten intención de publicar o “Chamamento
conxunto” no que se sintetizan os
nove temas da Conferencia: chamados a autocrítica en canto ás
estruturas de poder, chamados a
novas formas de educación teolóxica, á apertura ante realidades
como a inmigración… non ten
desperdicio.
Moi atrás nos quedan a clausura do ano sacerdotal en Roma na
que uns 16.000 curas de todo o

mundo renovaron as súas promesas ante o papa o 11 de xuño en
San Pedro, o asasinato de Monseñor Padovese, presidente dos bispos en Turquía, o día 3 de xuño
a mans do seu chofer, e a visita
de Bieito XVI a Chipre no mes de
xuño onde presentou o “Instrumentum laboris” para o Sínodo
de Oriente Medio a celebrar en
Roma no mes de Outubro.

ESPAÑA
Son tantas as novas acumuladas
que hai que facer escolla e citar
brevemente algúns eventos.
O ritmo é de tal vertixe que quizais non recordemos que o presidente Zapatero entrevistouse con
Bieito XVI o 10 de xuño. Parece
que a paralización da lei de liberdade relixiosa estivo nas conversas, así como Cuba e a próxima
visita do papa a España.
Varias beatificacións en España: o 12 de xuño en Linares a de
Manuel Lozano Garrido, Lolo,
xornalista e militante da Acción
Católica. O 12 de setembro foi
beatificado Frei Leopoldo de Alpandeire en Granada, relixioso
capuchino e venerado esmoleiro
dos pobres. O 18 de setembro en
Sevilla, foi beatificada a Madre
María de la Purísima de la Cruz.
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Na cerimonia puidemos escoitar
unhas estrañas afirmacións sobre
o Vaticano II do salesiano e presidente da Congregación dos Santos, o arcebispo Amato.
Deixáronos dúas figuras da Igrexa española e universal. José María Díez-Alegría, todo un símbolo
da transición e da opción polos
pobres, faleceu o 26 de xuño aos
98 anos en Alcalá de Henares. Foi
presidente da Asociación de teólogos Xoán XXIII. Censurado en
numerosas ocasións polas súas
posturas, comprometeuse coa
realidade máis pobre de Madrid,
xunto ao P. LLanos, no Pozo do
Tío Raimundo en Vallecas. A publicación do seu libro Yo Creo en
la Esperanza foi unha bomba nos
últimos tempos do franquismo.
Foi un auténtico profeta.
O 26 de agosto faleceu no Tavertet, aos 91 anos o filósofo e
teólogo catalán Raimon Panikkar.
Con máis de 80 libros foi un dos
autores máis recoñecidos internacionalmente, tanto por gobernos
como universidades. Iniciador do
diálogo entre relixións fixo do seu
ministerio sacerdotal un camiño
libre de prexuízos institucionais.
Neste número atoparades o In
memoriam que lle dedica Pérez
Prieto.
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Houbo revolta e protestas no
País Vasco. Primeiro foi o nomeamento de Mario Iceta como bispo
de Bilbao o 24 de agosto. Aínda
que se agardaba, non sentou nada
ben a un importante sector da
igrexa biscaíña. En xuño enviaran
unha carta ao nuncio do Vaticano, asinada por 700 persoas, pedindo participar na elección do
novo bispo, ante os rumores do
nomeamento de Iceta. O novo
bispo, aínda que vasco, formouse
na Universidade de Navarra, do
Opus Dei e logo ordenouse en
Córdoba onde exerceu, ata o seu
nomeamento como auxiliar de
Bilbao no 2008. Días antes da
toma de posesión de Iceta, o mesmo grupo envioulle unha carta
pedíndolle que conte coa opinión
da xente e non someta a diocese a
un proceso de “restauración”.
O arcebispo de San Sebastián,
Ignacio Munilla, non deixa de
aparecer nos medios debido as
polémicas do seu contorno. Se
convulso foi o seu nomeamento,
as declaracións sobre Haití, dicindo que había males peores ou o
enfrontamento con parte do clero de Donosti, veuse envolto nun
conflito co teólogo franciscano
José Arregi, que levou ao último
a abandonar a orde franciscana.
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Arregi sentiuse forzado polos seus
superiores e optou por un camiño
no que non se lle impida falar e
continuará como sacerdote e profesor na Universidade de Deusto,
dos xesuítas. Recentemente máis
de mil sacerdotes, relixiosos e leigos dirixiron unha carta a Munilla preguntándolle como pode un
pastor exiliar a un irmán.
Detrás destas polémicas está
sen dúbida a forma de nomeamento dos bispos que vai quedando obsoleta nunha sociedade
cada vez máis democrática. Hai
opinións que ven unha manobra
restauracionista e anti-nacionalista dirixida desde Madrid.
Outra realidade é a de Cataluña,
onde de momento parece difícil
unha operación semellante. No
mes de xullo os bispos cataláns
publicaron unha nota amosando
a súa preocupación pola sentenza
do Tribunal Constitucional sobre
o Estatut de Cataluña, na que piden que se recoñeza e respecte a
súa realidade nacional.
A Asociación de Teólogos Xoán
XXIII celebrou o 30 Congreso de
Teoloxía entre o 9 e o 12 de setembro centrado este ano en Xesús
de Nazaré. Unhas 800 persoas,
con presenza de varias confesións
debateron e dialogaron sobre Xe-

sús destacando a plena vixencia e
actualidade da súa figura. Entre
os poñentes destacados: Jon Sobrino, Mayor Zaragoza, González
Faus e Rafael Aguirre. O Congreso rematou coa tradicional mensaxe final e unha declaración de
solidariedade co teólogo José Agirre.

IGREXA NA GALIZA
Dicía Miguel Hernández que
somos galegos de chuvia e calma.
Chover non choveu moito neste
verán, e calma, pois houbo bastante. Os acontecementos máis
salientables fóra da Romaxe, foron a denominada cun nome raro
de dicir: PEJ(Peregrinación Europea de Jóvenes) e a tradicional
ofrenda ao apóstolo o 25 de xullo.
Desta última non contarei moito máis, pois penso que se collo
unha crónica de hai 20 anos, vale
perfectamente para contar o sucedido. Habería que trocar o nome
do oferente ou do arcebispo, pero
os discursos variarían pouco. Este
ano estivo el Rei e contestoulle o
arcebispo Xulián Barrio. Houbo
desfiles, misa e xantar, ao que non
quedou el Rei.
A PEJ xuntou a uns 12.000 mozos en Compostela a mediados de
agosto. Recuperando o esquema
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do que foi a Xornada Mundial
da Xuventude con Xoán Paulo
II, desenvolvéronse catequeses,
obradoiros, actuacións… e unha
gran vixilia previa a eucaristía presidida polo delegado pontificio, o
cardeal Rylko, no estadio de San
Lázaro o domingo 8 de agosto. Se
a participación de mozos galegos
non foi moi alta, veuse reforzada pola presenza de centos de
mozos de Toledo, Xetafe, Alcalá,
Sevilla… moitos deles chegaron
andando polos distintos camiños
a Santiago. Uns 40 bispos, entre
eles varios cardeais, asistiron e
encargáronse das catequeses previas. Foi un traballo excepcional
para os organizadores e voluntarios. Moitos deles quedaron en
volver a verse con motivo da visita de Bieito XVI a Compostela
no mes de novembro. Porén non
se libraron das críticas dos ultracatólicos que andan ao asexo de
calquera nimiedade, nunha actitude enfermiza. Pareceulles que
unha mociña danzando diante do
santísimo era cousa sacrílega…
pobre rei David!
Os bispos que están na Galiza
escribiron unha carta aos mozos
a comezos do verán con motivo
do Ano Santo, da PEJ, a visita
do papa a Santiago, e da Xornada
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Mundial da Xuventude en Madrid, no 2011. Convidan a todos
a camiñar unidos como Santiago
cara o encontro do Señor. Hai
uns días participei na Semana
dos Curas de Galicia en Poio, que
trataba tamén sobre a pastoral da
mocidade. Non estiven en todos
os momentos, pero tanto na carta,
como nas charlas nas que estiven
botei en falta algunha cousa como
a realidade antropolóxica dos mozos, os seus problemas: o paro,
a droga, a disolución familiar, o
sexo, a sedución do consumo,
a droga… Supoño que falarían
algo.
Hai meses que non piso Santiago. A última vez tardei case dúas
horas en entrar, entre as obras e
os atascos. Leo e escoito que a
afluencia de peregrinos e turistas é unha tolemia, que hai que
pasar horas de cola para entrar
na Catedral ou recoller a Compostela. Hai pouco algún político
expresou o desexo de que o Ano
Santo fose prolongado pola Igrexa
un ano máis… supoño que desde
o sentido común non houbo máis
resposta que o sorriso. Os lectores
desta crónica xa sabedes que non
son moi dado a grandes concentracións, das que procuro fuxir, e
paréceme un erro centrar o éxito

Santa Bárbara bendita...

no número de asistentes a calquera acto, sexa a Romaxe, ou a visita
do papa. Estou máis preocupado
pola reflexión e o acompañamento día a día. Creo que a nosa Igrexa caeu un pouco nesta febre das
masas e grandes concentracións.
Non teño capacidade para xulgar os resultados, sei que non me
atopo moi ben onde non queda
moito espazo para o diálogo, o debate e incluso a disidencia. Pola
mesma razón case nunca acudo a
partidos de fútbol, concertos ou
corridas de touros, aínda sabendo
que nestes últimos casos pódeselle berrar ao árbitro, aos toureiros
e mesmo ao touro. Recórdame un
pouco o dos enterros, cando preguntan: é foi moita xente?.
En xullo desenvolveuse un interesante curso sobre Prisciliano
organizado pola Universidade I.
Menéndez Pelayo. Dirixido polo
profesor Victorino Pérez Prieto,
contou coa presenza dos mellores
expertos sobre o tema, chegados
de distintas universidades do estado e de Portugal.
Quero destacar a riqueza das intervencións, non sempre coincidentes, pero sobre todo o debate e
o coloquio entre os participantes.

Falando de números quero dicir
que na Romaxe de Monterroso
había preto de 3.000 persoas, así
a ollo, que se fosen 100 non pasaba nada, pois o importante foi celebrar a fe e a amizade. Hai crónica aparte neste número. O día foi
grandioso e non tiña máis obxectivo que compartir, cantar, troulear
e dar grazas a Deus por vivirmos
nesta Terra, nesta paisaxe e nesta lingua. Para min o máis bonito
da Romaxe non é tanto a celebración, que algún ano é algo pesada,
senón o conxunto, o encontro, as
apertas, as risas, os cantos, o xantar, o baile… a festa! Coma foron
sempre as romaxes na Galiza. O
máis emotivo, facer memoria de
Manolo Espiña e outros amigos.
Ao final do verán atorden as
convocatorias: Semana de Formación Permanente en Poio, Semana de Teoloxía na Coruña, Xornadas de Teoloxía no ITC, Reunión
da CONFER cos bispos tamén
en Poio, Xornadas Sacerdotais…
Habería que repartir un pouco.
Ben, todo é de boa vontade e con
moito esforzo. Ogallá acertemos.
Bo curso!
Rubén Aramburu Molet
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Levántate e come!
José Ramón de la Torre

O 11 de setembro celebramos a
XXXIII Romaxe de Crentes Galegos. A idílica paraxe de A Peneda,
no concello de Monterroso, acolleu
con gala a 3000 persoas chegadas
de diferentes puntos do país. Para
milleiros de persoas, crentes galegos –como versa seu nome– a Romaxe é unha das citas ineludibles
do ano. E alí estaban os mozos, a
xente de Monterroso que traballou
a reo para que todo estivese listo;
os que foron o día anterior, e os de
sempre, os de Aguiño, os de Campañó, os de Vilagarcía…. así ata
completar un total de 30 autocares
e varios centos de automóbiles.
Sobre as 10 da mañá, as dúas
entradas que cruzaban o río Ulla
recibían aos primeiros grupos de
xente que coa súa mochila cargada
de ilusión, ían poboando o campo
onde estaba situado o palco da
celebración; despois de probar o
queixo con pan, agasallo de benvida da xente de Monterroso.
“Trinta e dous anos despois de
renacermos galegos no pedregal
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de Irimia, velaquí estamos aínda.
Velaquí estamos de novo!! Uns,
sobreviventes; outros, continuadores. Dos fundadores, os que estades
aquí, sodes moitos ou poucos? Erguede as mans os que estivestes no
Pedregal de Irimia o 16 de setembro de 1978. Deste xeito recibíase
á xente cos mozos de Monterroso
como protagonistas e música de
A Quenlla. Recordos aos primeiros inicios, á xente fundadora e ao
contexto social da época inicial:
emigración e despoboamento representada no poema O Carro de
Manuel María.
A Peneda xa era un fervedoiro
“romaxeiro” cando dous peregrinos xacobeos, home e muller
asomaban por alí e no seu diálogo
–guión de Xesús Portas Ferro– ían
descubrindo a verdadeira mensaxe de ser cristián galego: “comprometidos coa mensaxe cristiá e
coa causa galega”. Uns feirantes
fixeron aparición posterior para
falarnos de Monterroso “Velaquí a
vila onde se celebra desde hai séculos unha famosa feira, cada día
Encrucillada 169, setembro-outubro 2010
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primeiro de mes. Coñécese en media Galicia, nomeadamente a de
novembro, a Feira de Santos; a ela
acoden os pobos á procura dos mellores produtos desta terra”
E nesa condición de galegos
achegáronse o xastre, a costureira, o estudante, o poeta e o frade
para, con poemas de Xoán Manuel
Pintos, Méndez Ferrín e Xosé Luis
Rivas Cruz (cantado pola Quenlla) afondar nos problemas sociais
e históricos de Galicia, no trato
recibido ao longo dos anos, no
trato que recibiu e recibe a nosa
Lingua, na emigración, na severa
pobreza das familias... Unha pregunta pois ao poeta, fuxir ou loitar
co lobo? Recordamos pois a Elías
no libro dos Reis cando as forzas
esvaecían e desexaba a morte.
Resultou que se lle aparece un
anxo para convidalo a comer e a
beber en dúas ocasións. Así foi
como Elías chegou ao monte de
Deus en Horeb após de corenta
días e corenta noites. Valla para
a reflexión esperanzadora dos alí
presentes en Monterroso. E sobre
esperanza falounos tamén Lucas
co relato do camiño de Emaús.
Cristo Resucitou vencendo á
morte fíxonos libres, sabedores da
verdade. Así proclama o Evanxeo,

e nós somos quen de transmitir
a forza, de vencer ás inxustizas.
A auga purificadora de Monterroso traída dunha vella fonte,
máis a auga do Ulla foron os signos chamados a renacer no senso que transmitía a Escritura. O
pan compartido tamén nos recordou ao anxo que se lle apareceu a
Elías e convidounos novamente a
renacer nós, a renacer nos outros
e a renacer na terra como así insinuaba Manuel Rivas.
Con alma renovada, chegou o
relevo para a próxima Romaxe,
recollendo a xente do Salnés o
ramo que os comprometía para a
vindeira cita. Será no Monte Xiabre, emblema paisaxístico de Vilagarcía que garda na súa historia o
progreso da Ría de Arousa. Sabemos que levan meses traballando.
Deixádeme que faga homenaxe a
un cura da zona, Daniel Espiño,
párroco de Sobradelo que alenta
o traballo desta xente. Agradecemos contar cunha nova Romaxe.
En palabras de Xavi Blanco, “chegaremos ás 50 edicións e entón
veremos se facer outras 50”.
Nin que dicir ten a nota de humor de Antonio Ageitos, (Tonhito
de Poi) encargado do Berro Seco
no que apuntou tres loitas: a do
Encrucillada 169, setembro-outubro 2010
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leite, a da Lingua e contra críticas
inxustificadas que se fan á celebración. O Berro anovou as facianas
enchendo Monterroso dun eterno
sorriso que levou o Ulla por toda a
ribeira.
Concluíu a celebración unha
vez máis co Himno Galego interpretado pola Quenlla e todos os
irimegos para pechar unha mañá
inesquecible.
Levántate e come! E así foi, que
como Elías, recuperamos folgos
no xantar compartido polas campas e carballeira. Fermoso intre
de saúdos apertas e convites. Chamounos de novo a festa para escoitarmos o concerto de A Quenlla
que traía novo disco con poemas
de Manuel María: “Os irmandiños”. Quedamos abraiados coa
actuación do grupo “Falcatrueira”
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de Monterroso, desde aquí envíamos parabéns moi merecidos.
Un paseo de máis de 10 minutos
levounos á Igrexa Parroquial, que
cumpre os 100 anos. A oración da
tardiña guiada pola Comunidade
do Home Novo de A Coruña, axudounos a rezar con Manuel Espiña, e con Carme Puente, e Xosé
Carlos Peleteiro e Mercedes do
Castiñeiriño, xa Irimegos na gran
Romaxe do Ceo. Regresamos as
nosas casas coa mirada agradecida, polo acompañamento manso
do Ulla, pola carballeira, por Miguel Rico e Giorgina e os mozos e
mozas de Monterroso, polo queixo
da Ulloa e por tanta xente querida… ai! se ti viras o que eu vin, aló
enriba, en Monterroso…
José Ramón de la Torre

Recensións

A graza daquel verán
Manuel Regal Ledo
Ed. Encrucillada. Monografías, Santiago de Compostela, 2009. 225 páx.

Recomendo apaixonada e razoadamente este libro tan auténtico e
singular, o máis persoal do autor,
ben coñecido polos lectores de Encrucillada: deixoume un pouso de
enorme respecto e asombro e de
grande alegría. Con moita sinxeleza e fondura foi capaz de conducirme polas lindes que asoman,
case en vivo, á intimidade persoal
do autor, tocada toda ela da experiencia cotián e graciosa do Deus
de Xesucristo. Ten moito de autobiografía espiritual, e como toda
auténtica comunicación, lévanos
espontaneamente ás fronteiras do
noso propio misterio, mesmo a lugares do noso ser e vivir cos que
non acertaríamos a dar se non os
vísemos tan iluminados no outro,
neste caso en Manuel Regal Ledo
ao que hai que agradecer esta xoia
que estou seguro fará moito ben a
quen a acolla.
O autor comparte as vivencias
duns meses de especial escoita da
Palabra de Deus, de valente procura da Voz do evanxeo para el e
para a súa vida moi concreta. O
libro é o eco (vivísimo) dos Exercicios Espirituais clásicos de San

Ignacio que Regal fixo inmerso
na vida diaria, sen especial retiro.
Paso a paso imos compartindo co
autor as súas meditacións sobre a
vida, a palabra, a paixón, a morte
e resurrección de Xesús, sempre
moi encarnadas na vida laboral,
familiar, veciñal, e mesmo política de Regal, que a cada pouco
contrasta o evanxeo co que el ve e
vive, sabendo actualizar a miúdo
luminosamente o que parecerían
textos e situacións só do pasado.
Aínda que é un libro que comparte con asombroso atrevemento a intimidade do seu autor, non
é un texto que para nada quede
pechado no intimismo abafante,
senón que abre constantemente
perspectivas de vida, porque o escritor amósase como un home en
busca de autenticidade no trato
cos demais e consigo mesmo, en
proceso de purificación e de serea
autocrítica, para servir con máis
eficacia, apaixonado por buscar
alternativas a tantas cousas que
non lle gustan, agradecido e gozoso por tantas cousas, persoas e
vivencias concretas, comprometido en acoller mellor a vida e coiEncrucillada 169, setembro-outubro 2010
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dala máis solidariamente. Lonxe
de enmarañarnos en teimas narcisistas, esta auténtica e íntima
comunicación axiña nos remite ás
nosas propias vidas e relacións, e
constantemente a Xesús de Nazaré, ao seu Deus de graza e aos
seus irmáns, ao próximo sen exclusións.
Estamos ante unha pequena
grande obra, entrañable e chea de
creatividade e sabedoría. Dela dinos o prologuista (Andrés Torres
Queiruga) que é moi destacable
dentro de toda a literatura relixiosa que el coñece, e dínolo quen
consideramos unha autoridade na
materia.
Que ten de grande? Non o seu
volume (son só 225 páxinas moi
esponxadas) senón o seu contido, todo el. Por salientar algo, en
primeiro lugar apunto á vivencia
de Deus que transpira, o Deus de
Xesús sempre maior e sempre menor (por humilde e solidario) en
luminosas palabras do noso autor.
Manuel Regal sitúase e sitúanos
ante o Deus do evanxeo percibido moito máis que con ideas, co
sentido e gusto interior, cunha
calidez gozosa, cunha beleza engaiolante que esperta admiración
e atracción, e cun proxecto e acción manifestado en Xesucristo
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que impresiona. É o Deus respectuosísimo e determinado a acompañarnos amorosamente no noso
esforzo por humanizarnos facéndonos fillos e irmáns. Ante a percepción do Deus de Xesús como
o Deus da graza total, apaixonado
polos que padecen máis fraxilidade, aparecen de cote no libro expresións de loanza, de alegría por
Deus, e denso agradecemento…
E sempre de respecto e adoración, de seguimento titubeante e
laborioso, porque o autor ponse,
e ponnos, ante un Deus vivo que
chama e atrae pero que a miúdo,
con esa chamada, esperta nel, en
nós, temores aos que só desde a
fe, e con titubeos e fallos, podemos encarar como camiños de
graza.
Que ten de entrañable? Que nos
ofrece o testemuño vivísimo dun
home pobre (Que non dun pobre
home!) cangando coas súas limitacións (que salienta por exemplo
no capítulo “Aínda así me queres?”) e desvelando grandezas. Un
home entrañable admirablemente empeñado nun seguimento
de Xesús máis humilde e apaixonado, buscando teimosamente
un mellor servizo total –mesmo
político– á sociedade, e milagrosamente renacendo de novo con
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esperanza aos sesenta anos, cando tantos ollan só atrás ou só con
amargura por tantos desexos fanados. Nada máis e nada menos. Ao
final de tanta comunicación o autor fáisenos máis familiar e achegado, mesmo máis querido, máis
real e menos mitificado, máis vivo
e carnal, máis compañeiro de camiño, máis irmán, en fin, que é
unha das súas grandes demandas
afectivas confesadas reiteradamente. Pero paradoxalmente, e
porque se nos dá con verdade e
como home de fe, a busca dunha
meirande fe, como home con fallos e covardías a carón de alta humanidade, como inacabado, como
humilde que respecta e acolle o
misterio da súa propia historia e
dos outros, resúltanos tamén un
ser que mansisimamente acaba
aparecéndonos máis respectable.
E acaba un tocado por ese baño
de humanidade sen artificios,
sentíndose chamado a respectar e
a querer máis a cada ser humano
e a un mesmo, chamado a reverenciar con máis fineza o misterio
de graza e amor, de sufrimento e
loita, de impotencia e novidade,
que se dá, máis ou menos perceptiblemente en cada ser humano.
A súa firme e delicada busca de
darse e encontrarse mellor re-en-

canta a realidade toda, por outra
parte nada idealizada, e por iso
resulta un libro entrañable e pacificador.
Que ten de creativo? A linguaxe
relixiosa resulta novidosa aínda
para os que estean acostumados
aos felices aportes do autor en
tantos libros anteriores; ao expresar unha experiencia tan persoal, e por iso única, a linguaxe
faise tamén nova en boa medida.
Nova porque á autenticidade da
busca persoal, o autor une unha
gran formación teolóxica que lle
permite sintonizar coa tradición
cristiá e serlle fiel sen repetir fórmulas anteriores; nova porque
ten unha poderosa capacidade
literaria que lle permite manexar
xéneros variados (aínda que predomina o apunte meditativo, o soliloquio ou diálogo con Xesucristo
e con Deus, no libro hai tamén citas comentadas doutros autores,
hai pseudoentrevistas, hai teatralización e hai apuntes de ensaio
teolóxico e social); nova porque
a miúdo nos dá as palabras como
se as estivese estreando e fai delas eficaces lóstregos que apuntan (fugazmente, poeticamente)
a paisaxes de Deus, de Cristo, de
nós mesmos e da sociedade, que
entrevemos grazas a elas. O resulEncrucillada 169, setembro-outubro 2010
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tado é que, aínda bebendo na tradición bíblica e cristiá, personaliza e ilumina como novos moitos
lugares comúns da experiencia relixiosa. Un dos máis salientables
é o seu achegamento a Xesucristo
callado de tradición e entroncado
coa ortodoxia e ao mesmo tempo
recuperado como persoa viva e
fondamente humana: Ofrécenos
Regal suxestivos modos de expresar o fondo misterio de Xesús,
conseguindo expresións de fe e de
seguimento moi luminosas, fondamente místicas e nada apoucadas. É creativo (aínda que en continuidade do que xa ten aportado)
no estilo oracional no que predomina a escoita de Deus (na vida e
na Escritura, en Xesucristo e na
xente fráxil e pobre), a confesión
de fe, o credo personalizado, a acción de grazas, o esforzo polo discernimento, a loanza, e o perdón.
Non aparece apenas (só algunha
vez veladamente) a oración en
forma de petición a Deus, cuestión esta na que con outros anda
experimentando o autor, (algo que
destaca entusiasticamente Andrés
Torres Queiruga no seu prólogo) e
da que, en xeral, apunta camiños
moi válidos aínda que algunha
vez teña un a sensación de algo
forzados, (falo só da ausencia de
118
474

Encrucillada 169, setembro-outubro 2010

linguaxe petitorio) como se nisto
estivese funcionando algo, a única autocensura que me parece
percibir nun escrito tan libre.
Escola de humanidade, de meditación, de introspección, de
oración, de cuestionamento, de
achegamento a Xesucristo, de
busca de fe, de linguaxe relixiosa anovada, de pacificación, de
conversión… É moito o que nos
ofrece esta grande obra, e é moito
o que lle debemos agradecer ao
autor e a Encrucillada. Como mellorable nunha posible nova edición (ou esperable tradución) só
tres cousiñas que poderían axudar
ao lector: darlle unha máis clara
estruturación á obra, por exemplo incorporando numeración
aos capítulos e subtítulos. Outra
sería informar (aínda que sexa só
en nota) dos textos bíblicos sobre
os que medita, que se dan por
supostos, e non debería, nunha
edición ao alcance de calquera.
E por último informar igualmente
ao lector algo máis explicitamente do itinerario dos Exercicios de
San Ignacio que están na base das
súas meditacións e que iluminarían o texto.
Xosé Antón Miguélez Díaz

Foro 2010

XXV FORO ENCRUCILLADA
Xornadas de teoloxía

Repensar a teoloxía. Recuperar o cristianismo
(Homenaxe a Andrés Torres Queiruga no seu 70 aniversario)
Este é o horario definitivo das xornadas.
Xoves 28 de outubro. Fac. de Filosofía da USC
9.00 De mestre a mestre. No Ano Xubilar dun emérito ruibaliano.
D. Xosé Luís Barreiro Barreiro (Santiago de Compostela)
10.30: Nova posición do problema da Filosofía da Saudade
D. Joâo Vila-Cha (Roma)
12.00: Creación e salvación
D. Pedro F. Castelao (Madrid)
16:30: Filosofía e teoloxía da revelación
D. Joâo Duque (Braga)
18.00: O compromiso de Andrés Torres Queiruga con Galicia
Dna Engracia Vidal Estévez e D. Xesús Ferro Ruibal
Venres 29 de outubro. Fac. de Filosofía da USC
9.00: Poder, autoridad y democracia en la Iglesia.
D. Santiago Madrigal Terrazas (Madrid)
10.30: O problema do inferno.
D. Alfonso Novo Cif-Fuentes (Santiago de Compostela)
12.00: O carácter persoal de Deus
D. Victorino Pérez Prieto (A Coruña)
16.30: O diálogo interrelixioso
D. Afonso M. Ligorio Soâres (Sao Paulo)
18.00: Sobre a resurrección
D. Giovanni Ferretti (Macerata)
19:30: El problema del mal y la teodicea.
D. Miguel García-Baró (Madrid)
22:00 Visita nocturna á cidade
Sábado 30 de outubro. Auditorio de Galicia
9.30: Aperturas feministas da obra de Andrés Torres Queiruga.
Dª. Gloria Viero (Río de Xaneiro)
11.00: La cuestión de la oración
D. Juan Martín Velasco (Madrid)
12.30: A teoloxía de Queiruga e a espiritualidade
Dª. María Pilar Wirtz (Santiago de Compostela)
Encrucillada 169, setembro-outubro 2010
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16.30: Pecado e perdón en Andrés Torres Queiruga. Un cambio urxente
e necesario na penitencia.
D. Ferdinando Sudati (Loidi)
18.00: Palabras conclusivas
D. Andrés Torres Queiruga
19:30: Acto final.

Como todos os anos, a xornada do sábado, no Auditorio de Galicia. é unha xornada de
portas abertas, na que poderá participar toda persoa que queira, sen necesidade de ter
asistido os dous días anteriores.

Para asistir os tres días hai que formalizar a matrícula ingresando 40 €
(estudantes 10 €) na conta 2091-0342-28-3040000681 e enviando xustificante de pago a: arantxa.serantes@usc.es, ou a Asociación Encrucillada.
Foro 2010, Travesa de Vista Alegre 21, 1º C. 15705 Santiago.
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