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Guieiro

Neste número hai un pouco de todo. Temos un estudo de Rubén
Aramburu no que o autor reflexiona sobre a idea de «comunidade» na Igrexa. A reflexión está moi ben ancorada na realidade
concreta das comunidades efectivamente existentes. E, porén,
non renuncia, nin á confrontación crítica co ideal expresado nos
Feitos dos Apóstolos, nin a propostas ben viables de reforma da
vida das parroquias.
Almudena Otero Villar enviounos un interesante ensaio sobre
unha beguina saxoa do século XIII, Mechthild von Magdeburg,
que escribiu un suxestivo libro coa súa experiencia de Deus. O
libro está cargado de erotismo e o estudo resalta, precisamente,
esa dimensión, subliñando, tamén, o carácter dinámico do ser de
Deus e da linguaxe que a Él se refira. O estudo é sen dúbida interesante, por máis que algunhas afirmacións podan ser discutibles.
Xusto por iso é realmente pertinente o tema de fondo que aquí
se propón: cal é o modo no que a linguaxe humana pode “dicir a”
Deus máis acaidamente?
A experiencia de Chema Caballero en Serra Leoa ábrenos, en
carne viva, o corazón de África. A terrible experiencia da guerra, xunto cos durísimos testemuños dos nenos e nenas soldados
que neste texto nos falan directamente, fannos tocar as feridas
abertas dun continente que segue a sangrar. Chema é misioneiro
xaveriano. Sabe ben do que fala.
A Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria alza a súa voz,
clara e serena, para manter aceso un facho que non debe esmorecer: a presenza da muller na Igrexa debe ser visible en todas as
súas dimensións. Se é masiva nos carismas de atención e sostén
practico da vida das comunidades, non se entende que non o sexa
alí onde se toman decisións.
Zildo Rocha achéganos a figura dun persoeiro crucial na historia da Igrexa brasileira do s. XX: Dom Hélder Cámara. Bispo
profético, home fondamente relixioso e humano, rostro e voz dos
máis pobres e desfavorecidos. O desafío do que significa a súa fiEncrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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gura proxéctase con todo merecemento sobre a Igrexa e o mundo
do s. XXI.
Sole Pite, a nosa fiel colaboradora, achéganos a súa reflexión
feita deseño tanto da figura de Mons. Helder Cámara como dos
textos de Mechthild von Magdeburg.
Engracia Vidal recorda a Antón Miramontes falecido o 17 de
Nadal pasado. Traballador incansable polo evanxeo e por Galicia,
estivo moi vinculado a Encrucillada dende o inicio da revista.
Quen teña a colección completa debe saber que os guieiros non
firmados dos primeiros números son obra súa.
Encrucillada anuncia con gozo, tamén, a nova incorporación
de Manuel Regal Ledo ás Roldas de Igrexa, sucedendo a Rubén
Aramburu en tan esixente labor. O excelente traballo de Rubén
atopa en Manuel un acaído relevo. Neste número o lector poderá
gozar, pois, dun estilo e duns contidos novos que nos fan reflexionar serenamente sobre os últimos acontecementos eclesiásticos.
A inxente cantidade de información que habitualmente ten a
crónica de cultura, ven precedida, nesta ocasión, dunhas interesantes novas sobre o almirante Cristobal Colón. Será certo que
era de Pontevedra?
A crónica política de X. L. Barreiro pivota, neste número, sobre
dúas cuestións tan importantes como urxentes: o novo escenario
financeiro que se está a construír coa nova lei de caixas e as
revoltas sociais e políticas da costa meridional do mediterráneo.
-Qué sucederá coa Novacaixagalicia e en qué rematará o iniciado en Tunes e xa estendido a Exipto e outros países? Lendo as
crónicas políticas de números anteriores hai que recoñecer que o
prof. Barreiro non soe equivocarse nas previsións que fai a partir
das súas análises.
Interesantes recensións e o elenco de libros chegados completan este número 171. Ata o Entroido.
Pedro Castelao
4
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Estudos

A Comunidade. Que Comunidade?
Rubén Aramburu Molet
Párroco de Santo André de Piñeiro e Sta María do Campo

Nos últimos anos medran nas parroquias os problemas arredor da celebración dos sacramentos. Conflitos que non existían
hai 30 ou 40 anos aparecen agora con difícil solución e non
deixan de ser un bater de cabeza para moitos párrocos. Poño por
exemplo o bautismo. As actuais esixencias para poder celebrar o
sacramento do bautismo chocan co que podemos chamar nova
realidade social da familia. Non é raro que unha alta porcentaxe
dos pais que piden o bautismo para os fillos non estean casados
canonicamente, ou estean nunha situación irregular (separados,
divorciados, casados de novo, parella de feito), o mesmo acontece cos padriños, amén de chocar coa cláusula da confirmación.
Normalmente é xente que non participa da vida parroquial, case
sempre animados polos avós e avoas que son os que levan o verdadeiro desgusto cando topan coa negativa canónica. “Antes se
non te bautizabas ían buscarte a casa, agora bótannos fóra” dicíame hai tempo unha avoa doída polo caso do seu neto. Realmente
houbo un cambio social nos últimos 40 anos ao que quizais non
se lle prestou a suficiente atención pastoral, e pasamos do “todos
dentro” ao “alto aí”, creando confusión e desconcerto. Ben sabemos que detrás das celebracións sacramentais hai máis unha
tradición individual que comunitaria, pensade senón o difícil de
celebrar vodas comunitarias. Tampouco é doada a celebración
comunitaria da morte cando coinciden varios defuntos nun día,
agás en caso de accidente .
Nas reunións, programacións, encontros, homilías… non deixo
de escoitar a palabra comunidade: a comunidade eclesiástica, a
Encrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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comunidade parroquial, a comunidade educativa, a comunidade
cristiá… a reflexión que pretendo nestas páxinas é precisamente
se existe esa comunidade da que tanto falamos e que tan importante nos parece.
Parto sobre todo da experiencia e da observación, despois de
máis de 10 anos como pastor dunha “comunidade parroquial” no
medio rural. Ten esta freguesía uns 1.500 habitantes. Regularmente participan da vida eclesiástica (misa dominical, catequese…) unhas 200 persoas. O resto moi puntualmente, sobre todo
en enterros, funerais, vodas… Damos por suposto que todos os
habitantes forman a Parroquia, e así o pensa a maioría. Pero responde isto a un modelo de comunidade cristiá? Dáme a impresión
de que funciona máis un esquema institucional, como pertencer
ao Concello ou á Deputación, ou se queredes, a unha entidade
que dispensa unha serie de servizos como pode ser un centro
médico. Podes pasar a vida sen pisar a Parroquia e sen participar
en nada, pero tes o dereito a recibir este ou aquel sacramento e
por suposto ser enterrado como Deus manda, polo simple feito de
ser habitante desa demarcación parroquial.
1. No primeiro foi a comunidade
Non son historiador nin tampouco teño espazo para analizar
aquí a evolución da Comunidade na historia da Igrexa e do cristianismo. Pero teño claro que todo parte da experiencia comunitaria dun grupo de persoas arredor de Xesús de Nazaré, primeiro
do que viviron con el, e despois, da compresión que fixeron da
súa vida e morte na experiencia pascual. De feito grazas a esta ou
estas primeiras experiencias comunitarias chegaron a nós a vida e
as palabras de Xesús nos evanxeos que foron redactando. O grupo
ou comunidade organizado por Xesús, non foi só un episodio da
súa vida senón que aparece como o modelo fundamental do que
ten que ser o novo pobo de Deus1
1
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Se botamos man dos sumarios que aparecen no Libro dos Feitos dos Apóstolos, atoparemos un ideal, o ideal da comunidade
cristiá. Ben sabemos que non foi a realidade histórica en todas
as comunidades, pero apunta cara aquilo ao que se debe aspirar:
“Eran perseverantes en escoitar a ensinanza dos apóstolos, na
comuñón de vida, no rito de partiren o pan, e nas oracións.
Apoderouse de todos o respecto, pois os apóstolos facían moitas
marabillas e sinais. Todos os crentes vivían unidos e tiñan todo en
común: vendían os seus bens e propiedades, e repartíanos entre
eles, conforme as necesidades de cada un. Todos a unha asistían
diariamente ao templo e partían o pan nas casas, comendo con
alegría e sinxeleza de corazón; loaban a Deus e eran ben vistos
por todo o pobo. Cada día o Señor aumentaba o número dos
salvos e xuntábaos ao grupo (…) A multitude dos crentes tiña
un so corazón e unha soa alma, e ninguén consideraba como
seu o que posuía, senón que todas as cousas eran comúns. Os
apóstolos con gran poder, daban testemuño da resurrección do
Señor Xesús, e todos eles eran ben considerados. Non había entre eles ningún necesitado, porque todos os que tiñan bens ou
casas vendíanos, levaban os cartos e depositábanos aos pés dos
apóstolos, que repartían a cadaquén segundo precisaba” (Feit 2,
42-47; 4, 32-35)

Non temos máis que botar unha ollada ás cartas de Paulo para
descubrir que a realidade era ben distinta, pero como dixemos
arriba os sumarios aparecen como ideal, coma proxecto e por iso
volveremos a vista a eles continuamente. Hai dous aspectos salientables xa de entrada e que servirán para subliñar dúas características orixinais das primeiras comunidades cristiás: non crearon
grupos pechados ou illados, como por exemplo os esenios, senón
que adquiriron un carácter misioneiro e doméstico, vivían no medio da xente, acudían ao Templo e celebraban nas casas.
Os sumarios de Feitos establecen os criterios-marco para unha
comunidade cristiá e que nos serviran para confrontar as nosas
realidades. Sen dúbida neles está un continuo latexar na evoluEncrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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ción da Igrexa, que orixinará sobre todo a experiencia da vida
monástica e relixiosa. O desexo de vivir este ideal creou e crea
aínda nos nosos días experiencias comunitarias. A experiencia do
propio Xesús de Nazaré que crea un grupo alternativo, ante a incomprensión cando non rexeitamento dos seus veciños e mesmo
da familia, apuntan a unha busca presente en todo ser humano,
e que pode ser central no noso tema: A fonda comuñón con Deus
expresase na comuñón total co creado.
2. Trazos da comunidade cristiá
Ademais dos sumarios de Feitos, buscaremos no propio Xesús
de Nazaré e no seu proxecto de vida en Deus o que aparece como
fundamental na vida comunitaria, sempre como resposta e alternativa a unha forma de vida despersonalizada ou individualista:
“As actitudes que Xesús recomenda a quen desexa acompañalo
son: desprendemento, renuncia ás ambicións de mando, actitude
de servizo, traballar polo reino de Deus, asumir a persecución por
mor da xustiza, perdoar e pedir perdón, gratuidade nas relacións
humanas, entrega da propia vida se for preciso como máximo xesto de amor, relación filial con Deus Pai-Nai, anunciar a salvación
que chega ás persoas empobrecidas”2

As comunidades pos-pascuais reproducirán este esquema e contemplaremos aos discípulos facendo os mesmos signos de Xesús
–a volta a Galilea–. Xesús actúa agora a través das distintas comunidades que se irán formando. Nesta liña poderiamos recoller
todas as recomendacións do apóstolo Paulo ás distintas igrexas,
nas que recoñecendo a diversidade de carismas e funcións non
deixa de chamar ao espírito fraterno que constrúe a comunidade.
Baste recordar os fermosísimos textos de Rom 12, 9-21 ou 1 Cor
13. Vai ser esta rede de pequenas comunidades a que vaia impulsando a expansión do cristianismo por todo o imperio.

2
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Pero podemos concretar de cara a unha confrontación coa realidade que características debería ter unha comunidade cristiá?
Que faría que a unha comunidade a poidamos denominar cristiá
ou non?
Do grupo de Xesús, das cartas apostólicas e do ideal expresado
en Feitos podemos establecer os seguintes trazos:
• Xesús e o anuncio do Reino como centro da comunidade.
• Vocación de servizo e non de dominio.
• Vida de oración e escoita da Palabra de Deus.
• Alimentados na fracción do pan, a vida como eucaristía.
• Comunicación de bens.
• Vida en común.
• Perdón e reconciliación como dinámica de fraternidade.
• Gratuidade.
A vocación á vida comunitaria dixemos, é antropolóxica e arraiga no fondo do ser humano, de aí as distintas formas de organización social desde a familia ata a vida nas grandes urbes. Penso
que incluso a vida eremítica na soidade e no silencio non deixa
de ser expresión de busca da comuñón total, cósmica. Tamén é
certo que as formas de vida e relación na actualidade abocan ao
individualismo e ao anonimato dentro da masa, e aparece así o
desacougo vital amosado nun ser con vocación comunitaria pero
condenado á soidade. Acontecerá tamén nas nosas comunidades
cristiás?
Centrareime na Parroquia, xa que é o elemento comunitario
máis presente e próximo, sobre todo na nosa terra. Comunidade de cristiáns ou comunidade de veciños? Ata non hai moito a
parroquia era o elemento dinamizador e organizador da vida no
medio rural. Rexistraba nacementos, casamentos e defuncións,
organizaba a vida familiar e política, fixaba as festas, traballos…
na actualidade permanece algo desta presenza, pero os conceEncrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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llos, deputacións, comunidades de montes, asociacións culturais,
foron ganando espazo e a parroquia limítase normalmente ao
culto e a unha catequese centrada tamén nos ritos: primeiras comuñóns, confirmacións, vodas, bautismos… Pensemos na maior
parte das nosas parroquias, tanto urbanas como rurais, responden
ao esquema de comunidade cristiá que presentamos?
Poderíamos dicir si desde un marco teórico, son grupos que se
reúnen arredor da Palabra e a Eucaristía, rezan xuntos e practican a caridade a través de doazóns, colectas, ONGs… pero
como son as relacións entre os membros da parroquia? Hai unha
relación entre as persoas de fraternidade? De vida en común?;
está presente a vocación de servizo, de corresponsabilidade, de
gratuidade? Son signo de perdón e reconciliación?
Penso que na maior parte das veces non se da unha realidade
de comunidade cristiá, e que quizais este é un dos problemas
máis serios e urxentes da Igrexa. O Concilio Vaticano II abriu as
portas a unha nova realidade de Igrexa Pobo de Deus no canto
dunha organización piramidal e xerárquica. O Concilio viu na
experiencia comunitaria das orixes o modelo non só da vida relixiosa senón de todo o pobo de Deus (Lumen Gentium 13,1,
Dei Verbum 10,1). Pero os vellos esquemas seguen funcionando,
e a absoluta dependencia do clero impide avanzar nun proxecto
comunitario. Nestes momentos unha parroquia depende exclusivamente do cura que teña, e da liña que este queira marcar,
o resto dos membros da comunidade pouco poden facer, a non
ser poñerse a favor ou a contra. Os mecanismos creados para a
corresponsabilidade parroquial (consello parroquial, económico,
cáritas) funcionan en poucos sitios e sempre dependendo do
párroco. Unha formación pobre nos segrares aumenta esta dependencia. É outro erro grave, o párroco non ten que facer todo,
debe velar para que todo se faga3

3
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O Código de Dereito Canónico fala da parroquia como comunidade determinada de fieis e creo que este é o punto desde onde
partir, que determina a eses fieis?
3. Parroquia de masa ou de minoría
É unha vella discusión. Unha igrexa minoritaria e crible, ou
unha igrexa masificada e dominante. Podemos aplicalo á parroquia. Quizais achemos un punto intermedio. En case todas as
parroquias existe un grupo reducido de persoas que colaboran
ben sexa na liturxia, na catequese, en Cáritas ou no arranxo do
templo. Son persoas sacrificadas e entregadas pero que non están
organizadas comunitariamente salvo excepcións. Acontece que o
párroco dedica máis tempo á parroquia “masa” que ao pequeno
grupo que ten arredor que as veces se ve arrastrado e ata queimado polo activismo sen máis. Pode xurdir aquí a tentación de
crear grupos pechados á marxe do resto da xente, creo que non se
trata diso, senón de conseguir un grupo-comunidade “motor” que
comece a vivir o ideal citado, e reverta no resto dos membros da
parroquia. Máis adiante proporei un posible esquema de traballo.
Desde o Vaticano II houbo un florecemento de iniciativas
comunitarias, algunhas cobraron moita forza hai anos, como as
Comunidades Eclesiásticas de Base ou as Comunidades Cristiás Populares. Foron se dúbida unha alternativa a unha igrexa
masificada e anónima. O compromiso radical e a análise crítica
da realidade de moitas delas provocou tropezos e conflitos coas
xerarquías e outros poderes e levou a non poucas a vivir á marxe
da parroquia.
Aparecen outras experiencias comunitarias, con dinámicas parecidas pero de distinto signo: neocatecumenais, carismáticos…
Tanto unhas comunidades como outras amosan coincidencias:
subliñan a dimensión comunitaria da fe, a eucaristía como centro, proceso catecumenal de formación, parten desde a experienEncrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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cia e dan moita importancia ao testemuño de vida.4 Pero tamén
grandes diferenzas en canto ao modelo de Igrexa, buscando as
primeiras a democratización, a dimensión sociopolítica da fe, o
compromiso cos sectores marxinados a través da participación
política, sindical… mentres as segundas son máis próximas as
xerarquías, acentúan o celebrativo, viven máis de cara ao grupo e
non gustan da implicación política dos seus membros5.
Pero como reacciona o resto da parroquia ante tales grupos?
Hai que sinalar que estas realidades danse maioritariamente en
enclaves urbanos, non é doado que prendan no rural, aínda que
xente do rural poida participar nunha cidade destas experiencias.
Maioritariamente contémplanse como grupos a parte, non entendendo moi ben o seu sentido e funcionamento, mesmo se chega
a falar de seitas ou partidos, se lavan o cerebro ou fan política.
Prodúcense problemas cando algún párroco delega toda a marcha
parroquial nalgún destes grupos e intentan impoñer o seu modelo
a todos.
Quizais detrás de todas estas experiencias poidamos ler apuntes cara algo que ten que ser pero que non acabou de callar,
e que haberá que estudar co paso do tempo. Pero é certo que
hai experiencias moi positivas como as de Toronto no Canadá
ou Poitiers e Evreux en Francia, onde os bispos caeron na conta
de que a parroquia como tal xa non representaba unha realidade
cristiá comunitaria e optaron por apoiar comunidades de base
formadas por cristiáns de distintas parroquias, cun ritmo de traballo, estudo, oración, celebración e convivencia que en poucos
anos multiplicou o compromiso de animadores e dinamizadores
nas dioceses. Concretamente na diocese de Poitiers en 15 anos
creáronse 200 comunidades locais, con 45 diáconos e 10.000
persoas comprometidas e implicadas.6
cf. Casiano Floristán, op cit. p.178
ibid, p.179.
6
Para coñecer máis afondo estas experiencias cf. Albert Rouet. Un noveau visage
d´Eglise. L´experience des communanté locales à Poitiers, Bayard, París 2005;
4
5
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O que parece claro é que o camiño non e nin a minoría nin a
masificación, senón comunidades dentro da parroquia e partindo
dun común itinerario pastoral, que pola súa forma de vivir e de
servir contaxien ilusión e renoven toda a vivencia parroquial converténdose ademais nun valioso instrumento de transmisión da fe
á mocidade.7
Deberían ser os bispos os primeiros en tomar esta iniciativa comunitaria, sen medo ao que poida parir a presenza do Espírito na
comunidade. Escribía Schillebeeckx que quen quere comprender
un texto debe estar disposto a aceptar o que di, quizais sexa este
o reto de cara a unha nova evanxelización, comprender as esperanzas da comunidade e camiñar con ela aínda que non resulte
o previsto.
Finalizando, son as parroquias hoxe en día comunidade cristiá
seguindo o esquema de Feitos?
Aínda que se dan algunhas características, creo que falta algo
primordial. Ademais de escoitar a Palabra, partir o pan, axudar
coa esmola e recibir algo de formación se non se dá o de vivir cun
único corazón, o de quererse e coñecerse, dificilmente podemos
falar de comunidade. Algo que mesmo acontece nalgunhas comunidades da vida relixiosa, onde os estatutos, as normas, están por
riba do amor entre as persoas que conviven, ás veces sen falarse.
É posible trocar o ritmo?
4. Comunidade de parroquias. Dificultades
4.1. O clero
Comezarei polas dificultades. Penso nunha das pequenas
cidades ou vilas da nosa terra onde podemos atopar entre 3 e
Pascal Bremaud, Que pastoral para a Congregación da Misión? Encrucillada, nº
158, p 277, 2008.
7
Neste senso recomendo a lectura do magnífico artigo de Luis González Carvajal
A vueltas con la nueva evangelización Vida Nueva nº 2.738, Pliego, 2011.
Encrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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10 parroquias, cada unha coa súa dinámica e ritmo. Manteñen
unhas liñas comúns marcadas desde a diocese e os planos de pastoral pero sen acabar de conformar un camiño comunitario. Non
atopamos unha pastoral xuvenil conxunta e real, nin familiar, ou
de enfermos. Funcionan segundo cada lugar as Cáritas locais.
Sabemos que nos últimos anos fixéronse moitos esforzos nestes
eidos, pero sen demasiados resultados. Non hai máis que acudir
a calquera convocatoria inter-parroquial para contemplar que
a media de idade dos presentes non augura moito futuro. Nos
últimos anos foron desaparecendo aqueles numerosos grupos de
mozos da confirmación que hai dúas décadas enchían os locais
parroquiais de alegría e esperanza. Convocatorias, campamentos
e movementos como as Pascuas xuvenís van esmorecendo lentamente.
Antes sinalabamos a presenza do párroco. Pode que sexa unha
das primeiras dificultades. Un primeiro paso debía ser a formación dos párrocos para ser animadores de comunidade, máis que
administradores e gobernadores. Non recordo en todos os meus
anos de formación unha charla sobre como organizar, animar,
acompañar unha comunidade cristiá, nin testemuños de comunidades existentes. Tampouco se fomentaba o traballo en equipo
entre nós, e o que había resultaba máis da propia iniciativa dalgúns estudantes. Non é de estrañar logo, que nas nosas vilas e
cidades cada párroco vaia tirando como poida e sen necesidade
de traballar co resto dos compañeiros máis que o imprescindible.
No mundo rural cada parroquia é unha illa.
Habería que sumar situacións desagradables, coñecidas por
todos, de párrocos que non se queren, mesmo se critican e as
veces se odian, coñecemento que non escapa a maioría dos fieis.
Tamén as pobrezas humanas que aparecen como a soidade e as
súas evasións, as veces patolóxicas, onde non sempre estamos
atentos ao acompañamento e coidado dos compañeiros. Por outra
banda é impresionante atopar párrocos que teñen unha auténtica
comunidade detrás, nótase na alegría, na saúde, no entusiasmo a
14
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pesar dos anos… pero tamén se poden converter en comunidadesrefuxio, onde atoparse ben, demasiado centradas no líder, e que
corren o risco de desaparecer co traslado do pastor.
Teño as miñas dúbidas sobre a necesidade de manter o esquema dos seminarios na actualidade, xa sei que é unha quimera,
pero apostaría por centros teolóxicos e pastorais abertos, onde os
candidatos ao sacerdocio estivesen sustentados polas comunidades e non se tratase tanto de opcións individuais. Pero partindo
do que temos, habería que facer dos seminarios auténticas comunidades cristiás comezando por escoller formadores e animadores
con experiencia pastoral e comunitaria, que souberan transmitir
a forma de estar e traballar, de crear e animar unha comunidade
cristiá. Non se trata de descoidar a formación teolóxica, espiritual
e doutrinal, senón de potenciar esta outra onde creo nos xogamos
o futuro da Igrexa. Materias como as que seguen debían constituír masters cando menos nos últimos anos de formación: “como
crear unha comunidade” “como dialogar en grupo” “como aceptar
a crítica”, “como solucionar e mediar en conflitos” “traballo en
equipo”… ademais de cousas tan importantes como “acompañar
na dor e no sufrimento”, “mediar nos conflitos familiares”, “acompañar na ancianidade” “droga, alcoholismo, violencia de xénero,
paro…” todos problemas presentes nas nosas parroquias e aos
que unha comunidade cristiá debería saber dar resposta como
realidade misioneira, evanxelizadora e curadora, como anuncio da
Boa Nova aos que sofren8.
Resumindo, unha primeira tarefa consiste en reorientar o traballo dos presbíteros, cara a conseguir proxectos comunitarios entre
parroquias nunha bisbarra, comarca, vila, darlle aos arciprestados
un carácter comunitario… unha segunda é potenciar a formación
de cara o traballo comunitario e en equipo dos candidatos ao
ministerio ordenado.
M. Paya Andrés La Parroquia como comunidad evangelizadora, PPC, 1989, p.32
ss.)

8
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4.2. Localismos e formación.
O sentido de pertenza a unha parroquia, xeograficamente, condiciona moito un proxecto comunitario, sobre todo no mundo
rural. Non é doado desarraigar o sentimento de “o noso” para
abrirse a outras experiencias. Quen non pon reparos en acudir
a unha vila, ao mercado, ao médico, ao concello… si que os encontra cando se trata da celebración da fe. Seguramente porque
durante séculos non houbo necesidade ao cubrir o clero case todos os recunchos. Pero a realidade manda. Creo que caemos no
erro de multiplicar a presenza do cura en todas as parroquias, en
vez de axuntar as parroquias arredor do cura, coa consecuencia
da présa, a mala atención e o serio perigo para a saúde do cura.
Hai un grave defecto de formación que temen debe ser reparado. No fondo entendese a vivencia da fe non como algo comunitario senón como unha administración de ritos. Unha pastoral
que non conduza a interiorización, que non leve os crentes ao
encontro persoal con Cristo, que se centre unicamente en medios
eficaces e de poder para asegurar a permanencia do cristianismo
fronte a outras ideoloxías, nunca creará comunidades cristiás9.
Estamos ante o reto dunha nova evanxelización, tan necesaria
nas nosas dioceses e que debe pararse a analizar como foi a transmisión da fe e que realidades creou. O pasado mes de xaneiro
celebrouse en Madrid a XXII Semana de Teoloxía Pastoral, organizada polo Instituto Superior de Pastoral cuxo tema de estudo foi
revitalizar as comunidades cristiás10. Analizouse a evolución das
comunidade cristiás desde o Concilio Vaticano II, o seu florecer
e declive debido en parte a aposta da xerarquía polos chamados
novos movementos e a desconfianza das primeiras demasiado
críticas e reivindicativas da xustiza social. O panorama non é moi
alentador, pero temos a convicción de que debe ser o camiño de
reevanxelización e renovación da Igrexa de Xesús. A transmisión
9 J. A. Pagola. Experiencia de Dios y evangelización, Idatz, Donosti, 2001, p25 ss.
10
cf. Vida Nueva, 2.739, p12-13.
16
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da fe non é posíbel á marxe da experiencia comunitaria, pero
primeiro hai que crear esa experiencia11.
5. Como crear comunidades: da diocese ás parroquias
Partindo da lectura dunha obra “clásica” de J.M. Castillo12 e
da interesante reflexión de Luis Briones13 farei unha serie de
propostas prácticas de cara a artellar unha rede diocesana de
comunidades cristiás e da creación destas en cada parroquia ou
unidade pastoral de parroquias.
5.1 Por onde comezar?
Xa apuntei que o primeiro e necesario é un rigoroso análise
da realidade parroquial, urbana e rural: que significado ten hoxe
a parroquia no medio da xente? En que lles afecta? Nivel de
implicación, sentido de pertenza xeográfico ou non… pode que
descubramos que a parroquia xa non representa o que foi e quizais haxa que buscar novos modelos que integren a cristiáns de
distintas parroquias.
Tamén haberá que ter claro o modelo de comunidade, de igrexa.
A Igrexa certamente non é unha democracia, pero tampouco unha
monarquía absoluta. O modelo ante todo debe ser de fraternidade14. A sociedade actual non aceptaría xa principios de autoridade
sen máis. O ideal é que o proxecto parta dos órganos diocesanos
co bispo á cabeza. Trala análise e aposta, viría a formación de
equipos de curas e leigos dispostos a por en marcha tal realidade.
Haberá que contar coa desconfianza cando non co rexeitamento
de moitos. Pero hai que partir do que hai, e coa xente coa que
se pode contar. Quizais a experiencia nunha zona ou arciprestado
vaia animando ao resto.
Cf.J. Martín Velasco, La transmisión de la fe en la sociedad contemporánea, Sal
Terrae, 2002, pp. 101-104.
12
J.M. Castillo La alternativa cristiana, Sígueme 1978.
13
L.Briones, Parroquia de barrio hoy, PPC, 2005.
14
cf. P. Casaldáliga. Cuando los días dan que pensar. PPC .2005 pp.111.
11
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Unha vez definidos os trazos das comunidades haberá que por
mans á obra. A quén convocar?, desde onde?, para que?... son
preguntas as que podemos dar variadas respostas. Intentarei algunha proposta desde a experiencia persoal.
5.2. Comezar desde a palabra.
Hai que botar con calma e serenidade unha ollada arredor, que
xente hai na parroquia que responda a un perfil comunitario. Nalgúns casos será desalentador, haberá entón que pensar en unificar esforzos con parroquias veciñas. Pero nas vilas e cidades non
é difícil atopar un grupo de colaboradores como xa dixen antes.
Deberemos buscar unha motivación para comezar a reunirnos, a
coñecérmonos mellor, aprender a convivir, escoitarnos, dialogar…
Un bo camiño é o do estudo da Palabra de Deus. Créase un
grupo que semanalmente pode ir dialogando sobre o evanxeo do
domingo, ou sobre un evanxeo en concreto, ou sobre un libro que
nos axude a entender a Escritura… Comeza así unha dinámica
lenta, pero segura. Unha vez á semana reunímonos, aprendemos,
compartimos e oramos. Hoxe temos excelentes materiais e experiencias15. O párroco, ou o animador ou animadora, deberán
esforzarse para que haxa un clima acolledor, de proximidade,
estudar técnicas de grupo, e sobre todo deben deixar que a xente
se exprese sen lles impor criterios ou dogmas. É moi importante
que a xente exprese o que pense aínda que poidamos non estar
de acordo.
Iremos engadindo pasos ao proceso, moi sinxelos: unha celebración da eucaristía unha vez ao mes, pausada, ben preparada por
todos. Eucaristía que será aberta para quen queira acudir aínda
que non forme parte do grupo. Cada certo tempo podemos organizar un retiro dun día, convidar a algunha persoa, máis experta,
para que afonde no estudado e axude na síntese. Tamén se pode
pensar nun retiro de varios días cara ao remate do curso.
15
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Como exemplo Casa da Biblia. Movemento Bíblico de Lugo.
Encrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011

A Comunidade. Que Comunidade?

É posíbel que comecen poucos e que algúns non continúen,
pero a constancia irá engadindo persoas co paso dos anos.
A Palabra de Deus terá de ser viva e activa, non un mero estudo de expertos. Haberá que confrontala coa vida, e a vida coa
Palabra. Situacións como a crise económica poden ser ben iluminadas desde a lectura da Biblia e apoiada por documentos sociais,
encíclicas… Sería moi interesante descubrir as preocupacións da
xente do grupo, poden ser a enfermidade, o paro, o mal, a morte,
a familia…
Resumo nun esquema os posibles pasos:
Ritmo
- Convocar persoas receptivas e partir da convicción de que
a Palabra de Deus é creadora (Is, 55).
- Comezar por un tema sinxelo (Evanxeo dominical) en
sesións semanais: Lectura, diálogo, oración persoal e en
grupo.
- Celebración mensual da Eucaristía (substituiría o encontro
semanal).
- Retiro dun día cada dous meses, nun lugar distinto o habitual.
- Alternar con outras experiencias, convidar a alguén de vez
en cando a dar testemuño sobre temas tratados.
- Convivencia final de curso.
- Fomentar encontros lúdicos (algunha cea, excursión…).
Actitudes
- Crear proximidade entre as persoas, relacións fraternas.
- Estar atento ás situacións e necesidades de cada membro
do grupo.
- Evitar discursos e monólogos, paternalismos. Axudar a que
todos falen e participen.
Encrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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- Non facer xuízos nin imposicións.
- Evitar o exclusivismo, o sentirse grupo distinto do resto da
Parroquia.
Signos
- Buscar algunha causa para practicar a comuñón de bens: o
grupo pode apadriñar algún neno ou nena, comprometerse
con algunha actividade de Cáritas, enfermos, asilos… E
importante que sexa xestionado polo grupo, non polo animador.
Fixen un esquema sinxelo partindo da experiencia da Palabra,
pero poderíamos partir tamén desde outras actividades, como son
os obradoiros de oración, meditación, lectio divina. Seguramente
unha das grandes necesidades e conseguir unha vida de oración
nos membros do grupo ou comunidade.
Se o proceso fose iniciado nas parroquias dun arciprestado,
habería que facer encontros entre todos os grupos, ou compartir
retiros e convivencias. E o mesmo a nivel diocesano.
Conclusión
Non se trata máis que de botar unha ollada ás primeiras comunidades cristiás. Ás veces mareámonos facendo planos de pastoral
que se suceden uns a outros, o que non quere dicir que non
sexan necesarios. O camiño está marcado. Haberá que deixar
atrás moita tradición que xa non é, haberá que deixar conviccións
de progresismo ou conservadorismo, e ante todo por no centro o
ser humano, como fixo Xesús de Nazaré. Nunha sociedade como
a nosa onde a vida é cada vez máis individualizada e anónima, a
experiencia comunitaria aparece como sacramento de liberación
(Lorscheider), mesmo coma un don para o proxecto humano e
lugar privilexiado onde se chega a ser verdadeiramente irmáns.
Penso en tanta xente con motivación relixiosa e espiritual que ao
longo da súa vida non dá atopado o lugar comunitario, e en tan20
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tas experiencias que comezaron con ilusión e foron afogadas pola
institucionalización, pola normativa, pola acomodación. Creo que
sen dúbida é o gran reto, polo que apostou o Concilio Vaticano II
cando proclamou que todo crente é chamado a vivir a dimensión
comunitaria da Igrexa. Hai que recoñecer que vivimos tempos de
crise, de incerteza, de busca e aparece a tentación do pasado, da
seguridade, das solucións de presenza fronte as de mediación.
Acho que a experiencia das comunidades de base marcaron un
camiño, que non foi debidamente apoiado e animado, penso que
é o camiño a retomar desde as parroquias ou zonas de pastoral,
aprendendo dos erros cometidos, liberando de ideoloxías…
Remato con esta reflexión de Rhaner que de cando en vez releo
como meditación:
“O perigo fundamental da Igrexa consiste en buscarse a si mesma
e cultivar o seu poder e o seu influxo tanto se é na liña dun
conservadorismo trasnoitado coma se é na liña dun progresismo á
moda. Ámbalas dúas cousas significarían que a Igrexa non cae na
conta de que ela non é a fin, senón o medio. Un medio para que
Deus sexa adorado e amado por si mesmo, e non só como camiño
para alcanzar a felicidade humana”

Rubén Aramburu Molet
Párroco de Santo André de Piñeiro e Sta María do Campo
En memoria de Samuel Ruíz,(+24-01-2011) bispo de San Bartolomé de las Casas, Chiapas. Durante os 40 anos que foi pastor
creou 200 comunidades cristiás de indíxenas, asemblearias e democráticas.
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Don Helder, tal e como aprendín a admiralo
Zildo Rocha

Don Helder era, antes ca nada, un home relixioso.
Con razón foi escollido, en enquisas feitas no Brasil no cambio
de milenio, como “o relixioso do século”.
A súa relixiosidade consistía basicamente en tomar en serio e
vivir en profundidade algunhas verdades, simples e basilares, do
credo cristián, tales como:
- Deus é Creador e Pai;
- Xesús é o primoxénito entre os irmáns;
- María é a nai de Xesús e a nosa nai;
- A humanidade é unha grande familia, da cal todos, sen excepción, formamos parte;
- A inmensa familia dos humanos esténdese e compleméntase
con outra familia de espíritos anxélicos, que lle ofrece compaña
fraterna, axuda e protección;
- O acto central de encontro das familias humana e anxélica
co Pai é a Santa Misa, entendida non como o ritual dunha seita
particular, senón como acto cósmico e universal nos que Cristo,
Sacerdote da Creación, recapitula e consuma en si mesmo todas
as cousas, levándoas, no Espírito, de volta ao Pai.
É imposible comprender a vida de Don Helder fóra dese credo
referencial básico. Da experiencia do Creador e Pai, que o enchía de confianza e de optimismo, extraeu el unha intimidade de
amor e submisión a Deus e unha case espontánea paixón polo
Universo; unha crenza no proxecto da creación e no progreso
humano; un encanto pola Natureza, unha tenrura polas plantas e
22
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polos animais, cos que, malia ser home visceralmente urbano, se
comunicaba a miúdo nas ás da imaxinación e da contemplación,
tal e como certifican os poemas e meditacións que poboaban as
súas vixilias.
É impresionante como naquelas vixilias, no silencio das madrugadas, el convivía con rosas, formigas, paxaros ou burriños,
privilexiando case sempre a porción fráxil, delicada e volátil dos
seres da natureza, como se mesmo nese campo do mundo vexetal
e animal lle resultase connatural e espontánea a opción preferencial polos máis febles e pequeniños.
Don Helder transpiraba ao seu redor esas verdades e manifestábaas nos máis simples xestos do día a día: no xeito no que trataba
a calquera que se aproximase a el; cando apuntaba cara ao ceo
ao ser aseñorado; cando, no medio das conversas máis informais,
saudaba cun xesto de cariño a imaxe de María posta sobre un moble ou fixada nunha parede; cando pedía axuda, ou simplemente
lle expuña ao seu anxo da garda (a quen chamaba cariñosamente
José) as dificultades nas que se encontraba; ou aínda cando na
Misa tomaba nas mans rindo, ou ás veces chorando, o pan e mais
o viño, como se vise a Xesús oculto baixo aquelas fráxiles e humildes especies.
Todo o demais na súa vida parece derivar da experiencia profunda desas simples e esenciais verdades, vividas por el de xeito
intenso como o foran por outros tantos místicos modernos e medievais.
Mais erraría quen, a partir desas afirmacións, imaxinase a relixión de Don Helder como unha especie de refuxio ou de nimbo
metafísico, onde ampararse fronte aos desafíos e ás intemperies
da historia e do mundo. Pois tan verdadeiro como o que se dixo
anteriormente é a afirmación de que non conseguía comprender
a vida e a misión relixiosas disociadas da acción social e política.
Nunca entendeu unha vivencia da relixión que non tivese impac-
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to e repercusión sobre a sociedade, na súa estrutura política e
social.
Os seus máis recentes biógrafos rexistran que foi ese o vórtice
dunha “forte crise vocacional” nas vésperas da súa ordenación sacerdotal, que a pouco máis lle fixo abandonar a carreira eclesiástica. Nun ambiente de marcada formación espiritualista, como
eran os seminarios tridentinos de entón, todos eles orientados
cara “á cura e á salvación das almas”, o mozo Helder víase “ao
mesmo tempo, pensando en dirixir a súa inquedanza intelectual
cara á acción política” e “imaxinando dedicarlle, si, a súa vida á
Igrexa, mais como un membro do laicado católico, como o inspiraban a vida e mais a acción de Jackson de Figueiredo”.
A inspirarlle tal proxecto alternativo había no Río de Xaneiro,
para alén da figura de Jackson, fundador do Centro Dom Vital,
a doutros leigos católicos reunidos ao redor daquel Centro, entre os cales se atopaba a de Alceu de Amoroso Lima (Tristão de
Ataíde), con quen Helder mantiña correspondencia sendo aínda
seminarista.
Esa vertente política, ou inclinación por un tipo de apostolado sacerdotal que non se circunscribise ao ámbito estritamente
relixioso e se debruzase directamente sobre as estruturas da sociedade, era unha marca tan clara e respectada na personalidade
do mozo Helder que, de entre os que se ordenaran sacerdotes
canda a el o 15 de agosto de 1931, el foi o único a quen os seus
superiores xerárquicos non enviaron a traballar nas parroquias.
Que eu saiba, xamais houbo vigairo ou párroco ordenado aos 22
anos que cos 23 incompletos xa se vise involucrado na tarefa de
organizar os mozos obreiros, ao tempo que asumía a función de
asistente eclesiástico da Liga dos Profesores Católicos na capital
cearense.

24
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As actividades da Juventude Operária Católica, ou do Jocismo1
liderado polo Padre Helder, andaban conxugadas coas da Legião
Cearense do Trabalho, capitaneada polo amigo Severino Sombra,
constituíndo ambos os dous movementos vertentes da Ação Integralista Brasileira, no sector da Juventude.
Máis tarde, en xullo de 1933, o Padre Helder fundaba tamén
o Movimento da Sindicalização Operária Católica Feminina, co
obxectivo de “reunir e defender os dereitos das lavandeiras, engomadeiras, criadas, cociñeiras, amas e camareiras da cidade”.
Despois desa fase na que, baixo a éxida da disciplina eclesiástica e da mística integralista, se dedicou con ímpeto xuvenil á
organización e sindicalización de obreiros e obreiras, ao sector
educacional do Estado de Ceará e á Liga Eleitoral Católica, unha
serie de factores adversos, que non cabe rememorar aquí e que
os biógrafos chegan a cualificar como “inferno astral”, levaron o
Padre Helder a pensar e a articular a súa partida para a cidade do
Río de Xaneiro (1936). E tamén aquí, unha vez máis, maniféstase
unha personalidade eclesiástica pouco convencional.
Malia actuar sempre de común acordo co seu bispo, o Padre
Helder consegue pola súa conta, a través de amigos, un emprego
no Ministerio de Educación. Asegura deste xeito o seu salario e
subsistencia, actuando fóra dos cadros propiamente institucionais
da Igrexa. Non busca, por exemplo, unha parroquia ou unha institución relixiosa á que se trasladar. Hospédase na pensión de dona
Cecy Cruz, o número 205 da rúa de San Clemente, no barrio
de Botafogo, considerada un “consulado cearense” por hospedar
fillos e fillas de familias influentes de Fortaleza. E canda ás tarefas do Ministerio de Educación, comeza o seu lento traballo de
adaptación e inserción na Igrexa e na sociedade cariocas.
Valeulle a axuda das amigas e amigos da pensión de dona Cecy
e dos membros do Centro Dom Vital. Cando máis tarde, por inAnterior ao movemento obreiro da Juventude Operária Católica-JOC, fundado
posteriormente en Bélxica por Joseph L. Cardjin.

1
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sistencia de Don Leme, se converteu en profesor da incipiente
Universidade Católica do Río de Xaneiro, foi ampliando o seu
concepto no medio intelectual, académico e eclesiástico, onde
impartía charlas e realizaba encontros con relixiosos.
Dese tempo é a “grande amizade” cunha alumna súa e tamén
brillante profesora, Virgínia Cortes de Lacerda, con quen se
correspondía case diariamente e con quen se encontraba con
frecuencia para compartiren estudo, lecturas e entretemento
espiritual e que, aos poucos, foise ampliando na formación do
grupo Confiança, integrado por algúns dos alumnos e alumnas do
Padre Helder e de Virgínia.
Tanto o grupo como a correspondencia son hoxe sinalados por
algúns investigadores como o embrión da Família Mecejanense,
como pasou a chamarlles aos seus colaboradores máis próximos,
e do inmenso epistolario (22 221 cartas) que lles escribiu entre
1962 e 19822.
Da convivencia con líderes católicos do Centro Dom Vital, especialmente con Alceu Amoroso Lima, xa influenciado e mesmo entusiasmado co pensamento de Jacques Maritain, e, quizais aínda
máis, en razón da experiencia democrática vivida no Movimento
da Ação Católica, baseado esencialmente na vida de equipo e na
avaliación conxunta dos problemas do ambiente segundo a metodoloxía do Ver, Xulgar e Actuar, o Padre Helder abandonou de
vez os esquemas mentais autoritarios do integralismo e iniciou a

En abril deste ano 2009 foron lanzados no Recife (editados polo Instituto Dom
Helder Câmara-IDHeC e a Companhia Editora de Pernambuco-CEPE) os dous
primeiros volumes dese epistolario, de tres tomos cada un, que recollen un total
de aproximadamente seiscentas cartas. O primeiro volume é o das Circulares
Conciliares, escritas en Roma durante as catro sesións do Concilio Vaticano II.
O segundo é o das Circulares Interconciliares, ou escritas a partir da madrugada
seguinte ao día 11 de abril de 1964, cando chegou á súa nova Arquidiocese de
Olinda e Recife, nos intervalos das sesións conciliares, até o inicio da cuarta
e derradeira sesión entre setembro e decembro de 1965. Unha tradución das
Circulares Conciliares xa fora lanzada en Francia en 2007 pola editora Cerf.

2
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descuberta do espírito democrático, na práctica e na teoría, como
xeito máis perfecto e evanxélico de vivir o cristianismo.
De aí ao seu primeiro traballo de ámbito nacional como viceasistente nacional da Ação Católica Brasileira só houbo un paso.
Os seguintes foron: a creación do Secretariado Nacional da
Ação Católica (1947), integrando as actividades realizadas polos
militantes en cada diocese e liberándoos deste xeito da tutela
exclusiva dos bispos particulares para lles dar unha vinculación
de ámbito nacional; e a partir de aí, e por suxerencia dos propios militantes da Ação Católica, o lento agromar da idea dun
Secretariado Nacional, semellante ao da Ação Católica, posto ao
servizo dos bispos do Brasil, espallados polas inmensas extensións
do noso país e, as máis das veces, illados e abandonados nas súas
dioceses, idea que veu a materializarse en 1952 na Conferencia
Nacional dos Bispos do Brasil.
Foi exactamente nese punto da súa traxectoria, a finais de 1951,
cando eu, que daquela iniciaba o primeiro ano da carreira de
Filosofía na Universidade Gregoriana, en Roma, tiven o primeiro
contacto persoal con Don Helder.
Eu chegara ao Colégio Pio Brasileiro na madrugada do día 15
de setembro e menos dun mes despois, en outubro, chegaba el a
Roma co pretexto de integrar a delegación brasileira no Congreso
Mundial do Apostolado dos leigos, mais, en realidade, co preciso
obxectivo de verificar a progresión da proposta que deixara en
decembro do ano anterior nas mans do Monseñor João Batista
Montini, daquela Secretario de Estado de Pío XII. A dita proposta referíase á creación no Brasil da Conferencia Nacional dos
Bispos.
Gardo a lembranza daquela e doutras visitas de Don Helder
ao Colégio Pio Brasileiro, pois sempre atopaba, nas súas viaxes a
Roma, xeito e maneira de lles dirixir unha palabra á comunidade
dos alumnos. Ao longo daqueles sete anos que alí pasei puiden
acompañar, especialmente a través dos comentarios de colegas do
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Río de Xaneiro, os feitos destacados da traxectoria de Don Helder,
tales como a fundación da Conferencia Nacional dos Bispos o 14
de febreiro de 1952, da cal foi unanimemente aclamado primeiro
Secretario Xeral (1952-1964), e o éxito espectacular en 1955 do
XXXVI Congreso Eucarístico Internacional, que o consagrou, en
calidade de responsable principal, como un grande articulador e
organizador.
Foi naquel momento cando Don Helder oíu do Cardeal Gerlier,
presente na celebración do Congreso, as seguintes palabras: “Eu
teño certa práctica en organización, e por ter participado nese
Congreso débolle dicir que vostede ten un talento excepcional
como organizador. Por que o querido irmán non pon todo ese
talento ao servizo dos pobres?”
Tal e como lle recoñeceu o propio Don Helder ao xornalista José
de Broucker, aquel foi un punto de inflexión na súa vida: “Biqueille as mans ao cardeal e díxenlle: Voume dedicar aos pobres! Non
estou seguro de ter un talento particular como organizador, mais
vou ofrecer todo canto o Señor me deu ao servizo dos pobres”.
Xusto a seguir, xa a primeiros do ano seguinte, xurdía a Cruzada
São Sebastião, co ambicioso obxectivo de urbanizar as 150 favelas
existentes no Río de Xaneiro no curto período de dez anos, de
xeito que a cidade puidese conmemorar en 1966 o seu cuarto
centenario xa plenamente urbanizada.
Este soño ambicioso non tardou en se ir esborrallando, até chegar, sete anos despois de se concebir, ao resultado nada desprezable (mais insignificante á vista do proxectado) da construción
e entrega de 956 apartamentos na Praia do Pinto e en Morro
Azul. No entanto, chegábase igualmente á dura constatación de
que o déficit de vivenda na cidade duplicárase desde o inicio da
Cruzada, debido en grande parte á migración de traballadores das
zonas rurais cara ao Río de Xaneiro, incluso coa esperanza de
conseguiren vivenda alí.

28
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Xurdiu entón na mente sempre fértil de Don Helder e dos seus
colaboradores, como unha expresión máis do servizo aos pobres,
a idea dun “Banco da Providencia”, “especie de superentidade filantrópica destinada a manter entidades asistenciais menores e a
socorrer persoas en situación de risco”, completada, máis adiante,
coa da “Feira da Providencia”, que provería dos recursos necesarios nela obtidos ás actividades asistenciais apoiadas polo Banco.
Todas estas iniciativas situábanse na liña do traballo para os
pobres, por máis que se puxese coidado en non caer no puro asistencialismo.
No entanto, xa se podían advertir nos inicios da década dos
sesenta, tanto na práctica como no discurso de Don Helder, os
sinais palpables dunha mudanza na análise e na comprensión do
problema da pobreza no Brasil e no mundo.
A experiencia do Concilio Vaticano II (1962-1965), ao cal achegou como inestimable colaboración o seu talento como articulador, tróuxolle á súa vez un enriquecedor contacto coa flor e nata
do pensamento teolóxico e social da Igrexa, na persoa de bispos
e de peritos de renome que o axudaron a ampliar a súa visión
teolóxica e a afondar nun novo tipo de acción social e política,
feita con e a partir dos pobres.
Como el mesmo suxire na súa entrevista autobiográfica, a evolución da súa visión socio-política deuse en tres pasos decisivos:
- da Acción Integralista de Plínio Salgado ao Humanismo Integral de Jacques Maritain;
- do Humanismo Integral ao Desenvolvemento Integral do Padre Louis-Joseph Lebret e François Perroux;
- e, finalmente, do Desenvolvemento Integral a unha Teoría da
Liberación dos marxinados e dos empobrecidos, na liña dos estudos da CEPAL e do noso sociólogo Fernando Henrique Cardoso
e, máis tarde, dos Teólogos da Liberación.
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Ou, dito doutra forma, na década dos cincuenta Don Helder
foi coñecido como “o bispo das favelas”; na década dos sesenta,
converteuse no voceiro ou no profeta do Terceiro Mundo, defensor dun solidarismo cristián baseado na Cooperación Internacional, segundo o cal “o suicidio ou a supervivencia de Occidente”
dependía da existencia ou non dunha solidariedade efectiva dos
países ricos cara aos países pobres. Á fin, despois de se evidenciar
no Relatorio Prebisch “o resultado desastroso da década do desenvolvemento (1960-1970) e o dato incontestable de que, baixo
a capa da solidariedade internacional, os países ricos volvíanse
máis ricos e os pobres máis pobres”, Don Helder saíu, a partir do
inicio da década dos setenta, a convocar as persoas e os países a
unha “revolución dentro da paz”, a través dunha “presión moral
liberadora” exercida polas “minorías abrahámicas” sobre a estrutura e os mecanismos perversos do capitalismo e do comercio
internacional.
Cando chegou á Arquidiocese de Olinda e Recife, o 11 de abril
de 1964, pouco máis dun mes despois da morte do seu antecesor, Don Carlos Coelho, e menos de quince días despois do
golpe militar, Don Helder estaba en pleno apoxeo do seu segundo
momento e foi a el (ben me lembro) a quen lle oín por primeira
vez, sen saber con certeza o que podería significar, a expresión
“Terceiro Mundo”.
Nun discurso que pronunciei no Círculo Católico o 15 de agosto de 1966, nunha sesión conmemorativa dos 35 anos do seu
sacerdocio, eu facía un pequeno repaso das súas mensaxes até
aquela data no que se salientaba, en todas elas e desde diversos
ángulos, a mística do desenvolvemento da que se atopaba imbuído,
tal e como se reflicte, por dar soamente un exemplo, neste treito
da súa mensaxe de clausura do “Encontro do Nordeste”:
“Nós, os apóstolos do desenvolvemento, precisamos dunha sabedoría á altura da nosa ciencia. Necesitamos sabios e non só técnicos. Filósofos, poetas, artistas, dramaturgos do desenvolvemento.
É un erro pensar que o desenvolvemento é responsabilidade tan
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só de técnicos e de administradores. O desenvolvemento incúmbelles á totalidade dos valores humanos e, por tanto, require a
mobilización de todas as enerxías humanas. Sen unha sabedoría
á altura da nosa ciencia, o progreso material producirá non o desenvolvemento, senón unicamente a deshumanización dos homes
que hoxe aínda se poden consolar con soños dun futuro mellor,
mais que mañá non terán o consolo desta ilusión”.

O seu soño, daquela moitas veces e de varias maneiras repetido,
era o de transformar o Recife, dada a súa posición no Nordeste
brasileiro, do Nordeste no País, do Brasil na América Latina e da
América Latina no Terceiro Mundo, en “Cidadela do Desenvolvemento”. O seu propósito era non só atender as urxencias daqueles que batían na súa porta no Palácio dos Manguinhos, vítimas
da miseria episódica das secas e das enchentes, ou mesmo da
miseria oculta e permanente dos cortiços e dos mocambos, para os
cales reeditaba traballos asistenciais da súa experiencia anterior
no Río de Xaneiro, senón o de convocar, sen perder ningunha
oportunidade, as forzas vivas da sociedade para romperen o “círculo vicioso da miseria” (Myrdall) e adherilas á causa do desenvolvemento integral, “do home todo e de todos os homes” (F.
Perroux), detectando e denunciando as condicións de inxustiza
cristalizadas desde hai séculos e que urxía comezar a desmontar.
Poden imaxinar (e non hei ter tempo para o rexistrar aquí, nin
tan sequera por encima) as loitas, os embates case diarios, as
vicisitudes que, nos así chamados “anos de chumbo” ou naquel
período de ditadura militar, lle ocasionara esa conciencia viva
do necesario avance cara ao desenvolvemento e do conseguinte
desmantelamento, no Nordeste brasileiro, de estruturas seculares
de inxustiza e de dominación deshumanizadora. Como exemplos,
cito aquí algúns episodios.
O 25 de setembro de 1967, Don Helder é agraciado pola
Asamblea Lexislativa do Estado co título de Cidadán Honorario
de Pernambuco: agradece a homenaxe preguntándose que diría
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Joaquim Nabuco3, patrono daquela Casa, se viñese do Alén e vise
a situación de desamparo e de miseria na que viven os labregos
dos canavais, para concluír: “Urxe completar a Abolición! Urxe
revivir Guarapes! Urxe ser digno da vocación democrática de Pernambuco!”
Certa vez, un grupo de fregueses acudiron desconsolados onda
el para lle dicir: “Don Helder, entrounos un ladrón na igrexa, forzou o sagrario e levou o copón dourado que as contiña, estrando
pola lama as hostias consagradas. Nós recuperamos as hostias
e trouxémolas de volta á igrexa en procesión. Gustaríanos facer
agora unha grande cerimonia de reparación”. Don Helder concorda coa idea e convoca a todos para a solemnidade. Nela, nun dos
seus momentos máis solemnes, fai a seguinte pregaria: “Señor,
pídoche perdón por meu irmán ladrón. El non sabía o que estaba
a facer. Non sabía que estás realmente presente na hostia consagrada. Estamos desgustados polo que fixo. Mais, meus amigos,
meus irmáns, até que punto estamos cegos! Estamos desgustados
porque un pobre ladrón guindou o Cristo eucarístico na lama.
Mais acontece que aquí, no Nordeste, Cristo vive na lama todo o
tempo. Debemos abrir os ollos! O mellor froito da nosa comuñón
co Corpo de Cristo na Eucaristía é ter ollos para recoñecer a
Eucaristía do pobre, do oprimido, do que sofre...”
Don Helder visita o cárcere para celebrar a misa de Pascua:
no sermón lamenta o feito absurdo de que aquela penitenciaría,
que fora construída para 120 presos, albergase de feito a máis de
800. Ao rematar a cerimonia, enxerga ao lonxe a cabeleira branca
de Gregório Bezerra, militante comunista preso e torturado, con
esaxerada crueldade, no cuartel de mecanización do barrio da
Casa Forte, no Recife. Rompe a pequena multitude dos presos e,
saudándoos un por un, avanza en dirección a Gregório para lle
dicir: “Gregório, meu amigo, eu estaba a velo, de lonxe, coa súa
cabeza branca, e vin saudalo. Que tal esa saúde?”.
Joaquim Nabuco, un notable home público brasileiro que se destacou na loita
pola liberación dos escravos.

3
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Os xefes militares convídano e pouco menos que o intiman a
celebrar a misa do aniversario da Revolución: o día 30 de marzo
el envía a través do capelán militar unha carta dirixida ao xeneral
do IV Exército: “... a cerimonia é tipicamente cívico-militar e non
relixiosa. E hai serias razóns para descubrir nela unha nota política. O capelán xefe celebrará a Santa Misa. Eu, en privado, heille
pedir a Deus que ilumine os xefes revolucionarios...”

Tales xestos de grande coraxe cívica e profética causaban escándalo e irritación nos segmentos conservadores, e mesmo entre o
clero e laicado da propia arquidiocese había quen non conseguía
enxergar naquelas accións outra cousa que “vedetismo”, “demagoxia”, “laicización do Evanxeo” ou, incluso, “mundanización da
Igrexa”.
Pódese dicir que o drama de Don Helder, tanto naquel período
como nos seguintes da súa evolución espiritual e política, era o
dunha viva conciencia dos valores á procura de medios de eficacia:
como transformar en resultados palpables e concretos a causa do
Desenvolvemento Integral e da Liberación da grandes masa dos
empobrecidos e marxinados, imperativo inescusable da conciencia humana e cristiá, sen ao mesmo tempo adherirse ao camiño
da violencia armada, naquela época considerado por moitos como
inevitable e o único eficaz?
De aí o paciente e cotián esforzo de concienciación dos pobres
ou, como el prefería chamarlle, de “evanxelización dos pobres
polos pobres” que significou o Movimento Encontro de Irmãos,
xurdido e alimentado ao redor da palabra que pronunciaba todos
os días pola mañanciña na radio local da arquidiocese, axudando
os monitores e, a través deles, os pequenos grupos -embrión das
Comunidades Eclesiais de Base- a lanzaren “unha ollada sobre
a cidade” e a extraeren daquela ollada a unha situación humana
concreta unha mensaxe cristiá liberadora menos alienada e máis
comprometida co aquí e co agora do seu pobo.
De aí tamén o movemento da Pressão Moral Libertadora, máis
tarde denominado Ação, Justiça e Paz, que buscaba fórmulas non
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violentas de actuación sobre situacións de inxustiza, inspiradas
nos movementos conxéneres de Mahatma Gandhi e Martin
Luther King.
Dous factores viñeron darlle entón, a finais da década dos sesenta, un novo rumbo á acción político-relixiosa de Don Helder: o
Acto Institucional nº 5 do goberno militar de Garrastazu Médici:
“un golpe dentro do golpe”, volvendo aínda máis difícil calquera
movemento de protesta e resistencia, calquera testemuño libre e
sen medo, como os preconizados polo movemento Ação, Justiça e
Paz. Recruaron os apresamentos, os secuestros, as desaparicións
de militantes, mesmo de cristiáns e sacerdotes, particularmente
dos vencellados aos movementos de Educação de Base e de Ação
Católica, culminando co asasinato do Padre Antônio Henrique
Pereira Neto. Lembro que acompañei a Don Helder á morgue
para o recoñecemento do corpo do mozo sacerdote asasinado.
Aquela situación volveuse aínda máis incómoda e perigosa para
el por mor da denuncia que fixo, en maio de 1970, perante unha
audiencia de vinte mil persoas que enchía a rebordar o Palais des
Sports de París, das torturas perpetradas nos sotos da ditadura.
Aquela conferencia, sintomaticamente intitulada “Sexan cales
foren as consecuencias”, valeulle a exclusión total dos círculos
oficiais e unha censura completa (até a simple mención do seu
nome) nos medios de comunicación do país, pasando a ser un
exiliado na súa propia terra até o retorno do réxime democrática,
iniciado “lenta e gradualmente” polo Xeneral Presidente Ernesto
Geisel (1974-1979).
Ao mesmo tempo que os medios de comunicación lle pechaban
internamente as súas portas, os auditorios doutros países abríanse
á escoita da súa palabra profética. Foi a época do recoñecemento
internacional da súa predicación.
Multiplicáronse as viaxes ao exterior para recibir títulos ou condecoracións e para pronunciar sermóns, charlas e conferencias
en púlpitos e cátedras das máis renomeadas catedrais ou universidades de Europa e dos Estados Unidos. Até que a envexa clerical
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lle trancou tamén esa porta. Foron 14 premios internacionais,
entre os anos 1970 e 1976, e polo menos 16 doutorados honoris
causa outorgados polas máis prestixiosas universidades europeas
e americanas entre 1970 e 1984.
Entre os premios salientan os dous alternativos (Oslo e
Frankfurt, en 1974) ao Nobel da Paz, cuxa concesión foi sabotada de xeito impatriótico e mesquiño pola diplomacia brasileira,
especialmente pola Embaixada do Brasil en Oslo.
O resultado financeiro dos ditos premios foi a adquisición
dalgúns muíños de azúcar nos que a Operação Esperança, outra
das creacións de Don Helder, realizou experiencias de reforma
agraria.
Comezaron tamén a ser publicados, con grande aceptación no
exterior, os seus primeiros libros, compilacións feitas por el mesmo ou polos seus colaboradores de fragmentos dos seus discursos
e, principalmente, dos seus poemas-meditación: Revolución dentro da Paz, Terceiro Mundo apedrado, Espiral de Violencia, Para
chegar a tempo, O deserto é fértil, Oración polos ricos etc.
Sinto que sobrepaso os espazos reservados a este artigo. E non
se me ocorre outro xeito de o concluír que reproducir algunhas
anotacións nas cales tentaba rexistrar de memoria os meus encontros con Don Helder, na fase final da súa vida, na segunda
metade da década dos noventa.
Pregúntolle certa vez, ao chegar á súa casiña, nas dependencias
da Igrexa das Fronteiras:
- “Don Helder, como vai?”
- “Non me engano” -respóndeme- “Nacín en 1909 e sei a miña
idade. Coñezo a media de vida dos nordestinos. Deus, no entanto,
concédeme o privilexio de me poder preparar para a grande viaxe,
acontecemento aínda máis importante có nacemento. Dóenme os
brazos e mais as pernas, e hoxe, de modo particular, vénme unha
dor polas costas que me toma o peito... Son avisos de Deus: “Non
te enganes! O día está preto!” Por tanto, pídolle ao Pai poder
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confirmar agora co meu exemplo aquilo que procurei predicar
con sinceridade ao longo de toda a miña vida”.
Pregúntolle de novo se é difícil aceptar “a pasividade” da doenza
ou da vellez, cando se tivo unha vida tan activa. El respóndeme:
-”Se a xente cre que coa acción e a oración conseguiu axudar a
facer algo, teño a certeza de que, se o Pai me levar, poderei facer
aínda moito máis. E cando se ten a Santa Misa! Ás veces eu tiña
medo de que, coa repetición, ela caese na rutina. Mais a Nosa
Señora concédeme que sempre sexa para min a primeira misa.
Sempre procurei rezala unido aos padres que a celebran por todo
o mundo e a todas as misas xa celebradas”.
Dígolle que este pensamento tamén me resulta familiar. Gústame pensar que a misa á que asisto me une aos cristiáns de todos
os recantos do mundo e de todas as épocas da Igrexa. Entón, el
dime de novo: “É o punto álxido do meu día, que se divide en
preparala e en agradecela”.
Volve con frecuencia ao tema da morte. Refírese ao privilexio de
poder prepararse sen pánico para a grande viaxe (e deséñaa cos
dous brazos, elevándoos todo canto pode). Di que lle gustaría non
ter o menor asomo de dúbida de que a morte non é a fin, senón
o comezo. E que é moi importante ter naquela hora amigos cuxa
fe nos axude na pasaxe.
Lémbrolle as derradeiras palabras de Paul Claudel: “Teño unha
inmensa curiosidade!” (“J’ai une immense curiosité!”). El engade:
“Gustaríame poder dicir, naquela hora, algo un pouco diferente:
“Teño unha completa confianza!”.
Este, o Don Helder con quen tiven o privilexio de convivir e a
quen, ao longo desta convivencia, aprendín a admirar.
Zildo Rocha
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A palabra erótica: sobre a posibilidade da
unión con Deus
Almudena Otero Villar

Cando tiña aproximadamente corenta anos, Mechthild von
Magdeburg, unha beguina saxoa, decidiu plasmar en palabras a
súa experiencia de Deus, unha relación con Deus que –segundo
ela mesma conta– empezou na súa adolescencia e mantívose ata
a súa morte. O labor de escribir estendeuse durante máis de vinte
anos; o seu resultado é un texto fragmentario e complexo, unha
mestura de diferentes xéneros literarios: oracións, diálogos entre
Deus e a alma, ou entre a alma e o corpo, fragmentos narrativos, poemas na tradición do Cantar dos Cantares ou da lírica
cortesá. Unha colaxe por intres caótico, un torrente de verbas
que ten á vez algo de impoñente, a ambición dunha obra escrita
co pulo de querer amosar algo que case non se pode explicar, a
experiencia de Deus, ou Deus mesmo. A relación da que Mechthild fala en Das Fliessende Licht der Gottheit (algo así como
A fluente luz da divindade) é unha relación amorosa; sitúase así
dentro da tradición da mística nupcial, representada entre outros
por Oríxenes e Bernardo de Claraval. E con todo Das Fliessende
Licht prodúcenos unha impresión moi diferente á dos escritos
destes autores. É difícil reducir isto a unha soa causa, pero sen
dúbida unha razón fundamental é o maior peso que Mechthild
concede á sexualidade: a relación con Deus é unha relación erótica. A autora de Magdeburg leva así ao límite a súa experiencia
dun Deus persoal, e ao facelo pon tamén de manifesto o carácter
ambivalente do acto sexual, situado no punto de confluencia de
dous movementos antagónicos: o achegarse e o distanciarse, a
estrañeza ante o outro e o pracer de abandonarse nel, o pudor de
amosar demasiado e o desexo de se espir por completo, a nosa
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realidade coma seres escindidos do mundo que nos rodea e a
nosa capacidade (momentánea) de unión.
O texto sorpréndenos coa súa abundancia de alusión sexuais. O
erotismo é máis palpable nuns intres ca noutros, pero funciona
sempre coma un fío que – unhas veces máis visible, outras máis
agochado – percorre e mantén unido todo o texto. É por suposto
máis habitual cando se describen os momentos de encontro entre
Deus e o ser humano; en II, 9, p. 176, 15-16, por exemplo, o
Espírito Santo anúncialle a Deus Pai que lle levará a noiva ao seu
leito, onde Deus se achega a ela: “Entón Deus tomouna nos seus
brazos divinos e puxo a súa man de pai no seu peito e mirouna
á cara. Sabes se a bicou? No bico foi elevada ata o máis alto por
riba de todos os coros de anxos” (III, 1, p. 148, 4-8).1 A linguaxe
erótica posúe aquí un carácter tan real e concreto que esquiva
calquera posible espiritualización ou interpretación simbólica
das pasaxes: “Canto máis medra o seu desexo [de Deus], máis
grande é a súa voda [da noiva]. Canto máis estreito é o leito
de amor, máis íntimas se fan as apertas. Canto máis doce saben
os bicos, máis tenramente se ollan” (I, 22, p. 40, 10-13). No
capítulo II, 25, cando a alma se queixa de que Deus lle fai dano,
este respóndelle que a culpa é de feito dela, o seu desexo cara el
é demasiado intenso: “Non te podo penetrar con tanta suavidade/
sempre mancarei o teu pobre corpo” (II, 25, p. 130, 3).2
Mechthild von Magdeburg, Das fliessende Licht der Gottheit, G. Vollmann-Profe
(ed.), Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main, 2003. A tradución das
citas ao galego é miña.
2
No orixinal “Ich kan dich nit so kleine beriben”. O verbo rîben significa en
alemán medieval literalmente “realizar o acto sexual”, como xa sinalou Grete
Lüers (Lüers, Die Sprache der deutschen Mystik des Mittelalters im Werke der
Mechthild von Magdeburg, Ernst Reinhardt, München, 1926, 153, 161-162).
A favor desta tradución están tamén: Peter Dinzelbacher, “Die Gottesbeziehung
als Geschlechterbeziehung”, en H. Brall/B. Haupt/U. Küsters (eds.),
Personenbeziehungen in der mittelalterlichen Literatur, Droste, Düsseldorf, 1994,
21; Wolfgang Beutin, Anima. Untersuchungen zur Frauenmystik des Mittelalters.
Parte 3: Tiefenpsichologie – Mystikerinnen, Peter Lang, Frankfurt am Main,
1999, 142. Gisela Vollmann-Profe traduce pola contra “ich kann dich gar nicht so
1
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Co achegamento erótico esvaécese a barreira que separa a Deus
do ser humano, verifícase a unión entre ámbolos dous: o home
transfórmase en Deus (“entón ela convértese con Deus nun Deus,
é o que busca e só así poden estar unidos cunha unión absoluta”,
dise no primeiro capítulo do libro VI). As referencias ao intre da
unión están cheas de erotismo: “Él saúdaa cos seus ollos cheos
de amor, cando os amantes se ollan directamente, bícaa por enteiro coa súa boca divina. ¡Lóuvote, cunha louvanza inda máis
grande que a do intre máis sublime! Ámaa con toda a forza no
leito de amor” (II, 23, p. 118, 6-9). Uns capítulos despois, Deus
anuncia: “Agardareite no xardín do amor e collereiche as flores
da doce unión e fareiche un leito coa deliciosa herba do coñecemento sagrado; e o resplandecente sol da miña divindade eterna
iluminarate coa milagre secreta do meu pracer” (II, 25, p. 132,
27-33). A unión prodúcese cando Deus “colle as flores” (“briche
die bluomen”): esta expresión, habitual na lírica alemá medieval,
refírese ao acto sexual, pero pode posuír tamén o significado máis
concreto de roubar a virxindade.3
A unión entre Deus e a alma a través dunha relación erótica
só se pode producir porque Deus flúe (III, 2, 22-23, II, 6, p.
92, 20); Xesús é concibido no intre no que Deus flúe en María
uníndose a ela:
“Como a nosa Señora se relaciona coa Santa Trindade e como
Deus se une a ela máis que con calquera outro ser humano, isto
é indescritible. Canto máis se unían, máis gozaba alí Nosa Señora
e tanto máis fluía o Noso Señor nela, máis que en todos os santos” (VI, 39, p. 512, 21-25).

Deus flúe constantemente, Deus é movemento.4 É o “bluejende
got“ (I, 2, 22), o Deus que está sempre florecendo. En todo texto
zärtlich berühren” (“non te podo tocar tan tenramente”).
3
Grete Lüers, Ibidem 76.
4
Sobre a representación de Deus coma movemento en Mechthild: Grete Lüers,
Ibidem 110-111; Alois M. Haas, “Mechthild von Magdeburg - Dichtung und
Mystik”, en Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 2 (1972), 105-156,
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é constante a presenza de verbos de movemento ao falar de Deus,
sobre todo en construcións de participio I, que en alemán indican
unha procesualidade:
Oh! ti, Deus que te derramas nos teus dons,
oh! ti, Deus que flúes no teu amor,
oh! ti, Deus que queimas no teu desexo,
oh! ti, Deus que te dilúes na unión coa túa amada,
oh! ti, Deus que descansas nos meus peitos (I, 17, p. 36, 7-11).5

Mechthild recorre con frecuencia ás metáforas para expresar
esta realidade de Deus coma movemento. Unha destas metáforas
é a do lume: Deus era “un lume que ardía incesantemente no
alto, por riba de todas as cousas. O lume ardera sen principio e
arderá sempre sen fin“ (VI, 29, p. 488, 9-11). Deus é un lume
que se move (“o lume en movemento do amor divino [...]”, V, 1,
p. 320, 5-6) e enche de luz a alma. A imaxe do lume é paralela
á da luz: Deus é unha luz que flúe e non se pode atrapar, que
acaba transformándose en linguaxe en movemento, en música:
“As frechas da divindade alcánzannos cunha luz indescritible, o
Deus indivisible aliméntaos coa imaxe da súa faciana e éncheos
co delicioso alento da súa boca ao fluír [...] e cómo soa a divindade, canta a humanidade, toca o Espírito Santo a lira do ceo, de
tal xeito que soan todas as cordas que están tensas no amor” (II,
3, p. 80, 18-30). A luz divina flúe e transfórmase nunha linguaxe
que, ao igual que a luz, non é posible agarrar (“o delicioso alento
da súa boca ao fluír”).

aquí 115-116; James C. Franklin, Mystical Transformations, Fairleigh Dickinson
University Press, Rutherford, 1978, 87-89.

A situación de movemento resulta máis clara no orixinal pola – como xa
expliquei – presenza do participio I: O du giessender got an diner gabe/ o du
vliessender got an diner minne,/ o du brennender got an diner gerunge,/o
du smelzender got an der einunge mit dinem liebe, o du rGwender got an
minen brústen.
5
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A descrición de Deus coma unha realidade que flúe vai así máis
aló do emprego de metáforas, que, coma a luz ou o lume, posúen
un significado que alude ao movemento. A metáfora é xa en si
mesma unha linguaxe non estática: implica, segundo Aristóteles,
a translación de significado dun termo noutro, é dicir, un movemento semántico entre dúas palabras. O frecuente emprego da
metáfora, da linguaxe en movemento, para se referir a Deus amósanos daquela algo máis, que Deus mesmo é linguaxe que flúe,
palabra erótica. A palabra erótica de Deus é unha palabra que
crea, dá vida, que lle dá voz a Mechthild, que a transforma a ela
mesma en linguaxe, nun libro que é Mechthild pero que tamén é
Deus (“o libro é unha imaxe miña e expresa dun xeito admirable
o que son no máis oculto do meu ser”, dise no prólogo da obra; a
crítica non se dá posto de acordo sobre se é Deus ou é Mechthild
quen di esta frase, ou se son os dous ao mesmo tempo).
Hai por tanto na obra de Mechthild algo inestable, un rexeitamento a ofrecer algo seguro ao que aterse. E non só porque
a linguaxe que emprega sexa en si movemento: a única versión
completa que se conserva hoxe da obra non é en realidade o orixinal escrito por Mechthild, senón unha tradución ou adaptación
realizada case un século despois (cara o 1345) dende o baixoalemán ao dialecto de Basilea. Pero non é esta a única tradución
que se fixo do libro. Probablemente inda en vida de Mechthild a
obra tradúcese tamén ao latín, unha lingua que ela asegura descoñecer.6 O tradutor ao latín de Das Fliessende Licht modifica de
Revelationes Gertrudianae ac Mechthildianae II: Sanctae Mechthildis virginis
ordinis s. Benedicti Liber specialis gratiae, accedit sororis Mechtildis [...] Lux
divinitatis. Opus [...] editum Solesmensium O.S.B. monacorum cura et opera,
Poitiers/Paris 1877. A comparación entre o orixinal e o texto en latín baséase
fundamentalmente nas explicacións de Jörg Seelhorst e Gisela Vollmann-Profe
(Seelhorst, Autoreferentialität und Transformation. Zur Funktion mystischen
Sprechens bei Mechthild von Magdeburg, Meister Eckhart und Heinrich Seuse,
Francke, Francke, Tübingen/Basel, 2003, 104-107; Vollmann-Profe, “Mechthild
von Magdeburg – deutsch und lateinisch”, en Walter Haug (ed.), Deutsche Mystik
im abendländischen Zusammenhang, Niemeyer, Tübingen, 2000, 133-156).

6
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xeito importante o orixinal, se cadra no desexo de lexitimalo introducíndoo nun ámbito teolóxico. A nova versión é tan diferente
da alemá que se podería considerar - máis ca unha tradución
- unha interpretación da obra. Entre os cambios que realiza hai
dous que destacan (e que están ao mesmo tempo relacionados
entre si): a eliminación das alusión de carácter erótico e a busca
dunha linguaxe unívoca.
Comezo polo primeiro punto: a persoa ou persoas que adaptan
a obra ao latín semellan preocupados por suprimir calquera referencia á sexualidade cando se describe a relación entre Deus e o
ser humano. Onde o orixinal di “Mich lustet din” (“deséxote”, I,
44, p. 58, 12), o texto en latín traduce: “delectat me praesentia
tua” (p. 549); os “peitos deleitosos” (“lustlichen brúste”, II, 3,
33) de María son en latín “ubera incorrupta” (p. 473). A frase
do orixinal “el ámaa con toda a forza no leito do amor” (II, 23,
p. 118, 8-9) é agora “contingit virginem tactu mundissimo, in
florido castitatis lectulo” (p. 540); ao cualificar o leito coa palabra “castitatis” estase de feito a inverter o significado da frase en
alemán. O “loptanzen” (danza de louvanza) do capítulo I, 44, o
baile cargado de sensualidade da alma, transfórmase en “canto
de louvanza da bailarina”: o tradutor acentúa aquí a actividade
“espiritual” (o canto) por riba da corporal (o baile).
Se nunha relación sexual o amante supera os seus límites físicos
para unirse ao outro, ao eliminar as alusións sexuais o tradutor de
Mechthild está a subliñar a distancia entre Deus e o ser humano:
a unión é imposible. E se esta unión é imposible ten que suprimirse tamén calquera mostra de afecto entre ámbolos dous, como
os momentos nos que Mechthild (ou a alma) se dirixe a Deus
dun xeito directo e íntimo, facendo con frecuencia –ao engadirlle
un “mîn” (meu)– do nome de Deus unha parte de si mesma.
Outro exemplo deste arredamento entre Deus e o ser humano
é a tradución de “der min vater ist von nature” (“que é o meu pai
por natureza”) por “qui mihi pater venerabilis”: Deus pasa de ser
pai por natureza a ser un “pater venerabilis”, a nova formulación
Encrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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encerra un respecto que é tamén a distancia que agora separa a
Mechthild de Deus. É a mesma distancia que o tradutor quere
subliñar cando substitúe “Frouw sele, ir sint so sere genatúrt in
mich” (“Señora alma, vostede forma unha soa natureza comigo”)
por “Sic per unionem naturarum ineffabilis gratia nos coniunxit”.
Aquí si se mantén a referencia á unión da natureza divina e da
humana –a pesar do problema teolóxico que supón– pero con
todo o tradutor síntese na obriga de xustificala, de aclarar que só
se pode explicar pola intervención da graza.
No desexo de acentuar a distancia entre Deus e o ser humano
elimínanse tamén as metáforas máis arriscadas do orixinal. É o
caso dunha das máis fermosas metáforas da obra, que aparece no
capítulo I, 44: “Entón vai ao bosque dos santos, aló canta o máis
agarimoso dos reiseñores da doce unión”. Mechthild elude aquí
as regras da lóxica para crear unha frase aberta ao infinito, atravesada polo degoiro de ir máis aló das palabras que a compoñen,
de superar os seus límites. Con ela a autora transmite ademais
dun xeito conciso toda a realidade e orixe da súa actividade creadora: é da unión de onde nace a música, a metáfora. A Lux divinitatis mata a metáfora orixinal, e faino precisamente buscando
unha formulación que resulte lóxica, isto é, eliminando a unión:
“Procedit itaque ad nemora societatis sanctorum, ubi sonat philomena dulcius vox concordiae perfectorum”. Esta mesma busca de
lóxica, dun texto menos ambiguo, atopámola noutros momentos,
cando, por exemplo, o tradutor introduce comentarios que explican pasaxes non demasiado claras da obra, ou indicacións de
lectura que fixan o significado de certos fragmentos.
A busca dunha linguaxe máis unívoca (e a solidificación da
linguaxe do orixinal) está vencellada ao carácter do idioma empregado, o latín: ao ser unha lingua morta e en certo sentido
artificial, o latín medieval é un idioma invariable, menos suxeito
á arbitrariedade de cada falante, menos ambiguo, no que resulta
máis sinxelo construír conceptos sistemáticos. Préstase daquela
para ser empregado coma lingua da ciencia, pero tamén da TeoEncrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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loxía: só o latín pode chegar a expresar verdades absolutas sobre
Deus.
Este carácter do latín medieval achégao ao ideal de linguaxe
unívoca arelada por Aristóteles. Cal é logo esta linguaxe unívoca?
A busca dunha linguaxe o máis precisa posible é un dos principios que rexen a teoría da linguaxe aristotélica, exposta sobre
todo nos Analíticos Segundos. Nesta obra Aristóteles explica as
características que debe ter unha proposición para ser científica. Para iso introduce o concepto de demostración, que debe
formularse nun “conxunto de proposicións xustapostas seriadas
siloxisticamente”.7 Unha demostración é así un siloxismo, que
demostra unha verdade a través de premisas que amosan as súas
causas.
En relación coa demostración atópase a definición. Unha definición non é para Aristóteles a explicación do significado dunha
palabra, senón unha frase verdadeira e universal que identifica un
obxecto.8 A definición responde á pregunta de que é unha cousa
(Analytica Posteriora II, 90b 30); expresa por tanto o ser desa
cousa, a súa esencia (eidos) e chégase a el por medio dun método
sistemático.9 Para ser unívoca, unha definición debe, segundo
Aristóteles, comporse dun feixe unitario e non contraditorio de
características.10
Con todo, a palabra eidos refírese na filosofía grega non só ao
ser dunha cousa, senón tamén á aprehensión conceptual dese ser:
eidos é por tanto unha esencia que é tamén un concepto. O feito
de que Aristóteles presente o eidos coma algo que se pode fixar
nunha definición indica que o entende coma algo estático. Posto
que recoñece que as definicións son un dos primeiros principios
“a syllogistically seriated set of immediate propositions” (Patrick H. Byrne, Analysis
and Science in Aristotle, State University of New York Press, Albany, 1997, 130).
8
Wolfgang Detel, Aristoteles, Reclam, Leipzig, 2005, 14.
9
Eduardo Sinnott, Untersuchungen zu Kommunikation und Bedeutung bei
Aristoteles, Nodus-Publ., Münster, 1989, 110.
10
Metaphysica IV, 4, 1006a 29-1007a 20. Sobre a definición ver Top. VI.
7
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das demostracións (é dicir, as premisas dun siloxismo poden
comporse de definicións: Analíticos Segundos I 72a15–25),11 esta
concepción estática do eidos implica tamén unha concepción estática da linguaxe “científica”. Dende este punto de vista é posible
entender que Aristóteles rexeite o emprego da metáfora na Filosofía. Aristóteles define a metáfora coma a translación dun nome
alleo (Poética 1457b, 6-9). Implica por tanto un desprazamento
ou movemento de significado, por medio do cal un nome adquire
un significado (metafórico) distinto do seu habitual; a metáfora
supón unha desviación da linguaxe común que só introduce ambigüidade e confusión (Top. 123a 33; Top. 139b 32; Rhet. 1404b
36 y 1406b 24; Poe. 1457b 1), dificultando a comunicación.
O pensamento racionalista do século XVII compartiu e radicalizou este rexeitamento da metáfora: para Locke a metáfora só
entorpece o pensamento racional. Nietzsche dálle a volta a esta
concepción da linguaxe ao considerar que –fronte á oposición
que Aristóteles establece entre linguaxe habitual e metáfora– é
a metáfora a fonte de toda linguaxe; os conceptos eran na súa
orixe metáforas que logo ficaron solidificadas, producíndose unha
fixación reducionista dun significado. Xa no século XX Richard
Rorty vai seguir a Nietzsche ao reclamar o carácter transgresor
da linguaxe metafórica: chama a acabar coas metáforas mortas,
que nalgún intre tiveron vida pero foron reificadas polas teorías
filosóficas, acabando por se converter en algo estático, e a crear
metáforas novas, que dean lugar a novas verdades, que reinventen a realidade.
Michael Ferejohn, The Origins of Aristotelian Science, Yale University Press,
New Haven, 1991, 39-41. A relación que Aristóteles establece entre demostración
e definición é, con todo, un tema sobre o que a crítica non se dá posto de acordo.
O problema ven dado sobre todo polo feito de que Aristóteles non emprega sempre
o concepto de “definición” co mesmo significado, o que o leva a contradicirse en
ocasións (comparar con Jaakko Hintikka, “On the Ingredients of an Aristotelian
Science”, en Nous 6 (1972), 55-69, aquí 66). Así, nos Analíticos Segundos I.
10. 76b35-77a5 rexeita por exemplo que as definicións podan funcionar coma
premisas.

11
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Volvo a Mechthild: Como xa expliquei, Mechthild emprega repetidamente unha linguaxe metafórica na súa obra para intentar
expresar a natureza de Deus. E faino porque Deus é movemento
que non se pode agarrar, atrapar nun concepto. O vencello entre
“apañar” algo e convertelo nun concepto non é se cadra moi evidente no galego, pero si no alemán, idioma no que existe unha relación etimolóxica entre “Begriff” (concepto) e “greifen” (atrapar,
agarrar, no sentido máis concreto e físico do termo). Mechthild
rexeita de xeito explícito a posibilidade de “begreifen” a Deus, ao
que describe varias veces coma unbegriflich (IV, 2, 25; IV, 12, 67;
VII, 21, 8-9). A autora de Magdeburg non está soa nesta descrición, tamén a Teoloxía medieval sinala que é imposible definir e
falar de Deus: Tomás de Aquino explica que non podemos saber
o que Deus é (STh, I, 3). Con todo, e paradoxalmente, define
a Deus, e faino cunha definición que contradí a imaxe de Deus
de Mechthild: Tomás afirma, seguindo a Aristóteles, que Deus
é motor inmóbil (STh, I, 2, 3), e, por tanto, non cambia (I, 9,
1). Deus é perfecto (I, 4, 2), simple (I, 3, 7) – é dicir, non é
composto –, eterno (I, 10, 2) e unitario (I, 11). Deus é o Ser:
se os outros nomes designan a esencia dunha cousa, o nome de
Deus designa o Ser mesmo. Se os outros nomes son xerais, o
nome de Deus é o máis xeral. Esta definición de Deus correspóndese de feito co significado que Aristóteles dá ao concepto
nos Analíticos Segundos: o concepto (eidos) é unitario, xeral e
correspóndese co ser dunha cousa; posto que está fixado nunha
definición, tampouco, por dicilo dalgún xeito, se “move”. Compréndese daquela que Nicolás de Cusa describa a Deus coma o
concepto absoluto.12 Deus é o concepto ideal e total, que nunca
poderá ser acadado, pero non porque sexa movemento constante
(como dicía Mechthild), senón só porque o ser humano, na súa
imperfección, nunca poderá chegar a posuír unha linguaxe comEn Idiotia de Sapientia responde á pregunta “Cómo se forma un concepto
para Deus?” do seguinte xeito: “Audisti, quomodo in omni conceptu concipitur
inconceptibilis. Accedit igitur conceptus de conceptu ad inconceptibilem.”

12
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pletamente unívoca. Esta imaxe de Deus está así vencellada á
concepción aristótelica da linguaxe: o modelo de Aristóteles parte
da crenza nunha hipotética linguaxe unívoca, que o ser humano
debe buscar ata onde lle sexa posible pero que ao mesmo tempo
nunca será quen de acadar.
A razón imperfecta do ser humano nunca poderá por tanto
concibir a Deus, Deus é unha realidade máis ou menos arredada
do home, pero en calquera caso externa a el. Deus é un obxecto de coñecemento, e como tal unha entidade diferenciada do
ser humano, do suxeito cognoscente que intenta – sempre dun
xeito imperfecto – definilo. A imaxe de Deus que aquí se debuxa
esboza ao mesmo tempo un xeito concreto de relacionarse co
mundo, de se integrar nel, baseado na dicotomía suxeito/obxecto
cartesiana. A esta forma de coñecemento opón Georges Bataille a
experiencia erótica: a través dela o ser humano é quen de romper
o seu illamento, a súa descontinuidade, superando a oposición
entre suxeito e obxecto observado por este. Non é estraño daquela que Bataille dedique parte do seu libro L’Erotisme a falar
da relación entre erotismo e experiencia mística: ao igual que a
relación erótica, a unión con Deus implica a superación desta
dicotomía suxeito/obxecto. Neste sentido exprésase tamén Julia
Kristeva ao falar de Teresa de Ávila: a relación de amor de Teresa
co Outro –que se atopa fóra, pero tamén dentro dela– é unha
relación sensitiva, na que se supera a separación entre mente e
corpo, entre a palabra e o obxecto ao esta se refire, entre o un
e o Outro: “a oración, que funde o ego e o Outro, tamén funde
palabra e obxecto: o falante sofre, ou está a piques de sufrir un
catastrófico mutismo, o seu ser “pérdese a si mesmo”, “dilúese”,
“vólvese delirante”.13 Deus está fóra e ao mesmo tempo dentro

“prayer, which amalgamates the ego and the Other, also amalgamates the word
and the thing: the speaking subject undergoes, or nearly undergoes a catastrophic
mutism, the self ‘loses itself ’, ‘liquefies’, ‘become delirious’” (Julia Kristeva, “The
Passion According to Teresa of Avila”, en www.kristeva.fr/the passion.html).

13
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de min. Ou mellor: Deus só está presente, só é visible no mundo
cando ten penetrado en min.
Se na experiencia mística Deus deixa de ser obxecto de coñecemento, entón o mesmo concepto de Deus ten que ser tamén
superado: “Deus non é nada se non é superación de Deus en
tódolos sentidos […] Non podemos engadir impunemente á linguaxe a palabra que supera as palabras, a palabra Deus”.14 Deus
é, como explicaba Ángela de Foligno, o que non ten nome. Para
nós, persoas de principios do século XXI, esta afirmación de Ángela ten probablemente unhas resonancias moi diferentes ás que
tiña na Idade Media: a desaparición do nome evoca dun xeito
case instantáneo a tan anunciada morte de Deus. Con todo, Mechthild amósanos algo que semella a primeira vista contraditorio:
que para poder (como dicía Meister Eckhart) liberarse de Deus
hai primeiro que poder amalo, amalo tanto que o único que se
arela é ser Deus mesmo, e para iso hai que ser quen de velo, de
descubrilo coma o Outro, de darlle un nome.
Almudena Otero Villar,
Doutora en filoloxía alemá
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Serra Leoa: diamantes, menores soldado e
fútbol
Chema Caballero1

1.- Introdución
Serra Leoa é un bonito país situado na costa de África occidental. Cando chegas a el por primeira vez sorpréndenche as
súas praias de area branca, as súas selvas e a amabilidade dos
seus habitantes. A pesar diso, é uns dos países máis pobres do
planeta e ten a maior taxa de mortalidade de menores de cinco
anos e de mulleres por problemas relacionados co embarazo ou
o parto. O país conta cunha esperanza de vida de 48 anos. Os
menores de 15 anos representan o 43% do total da poboación,
pero non existen oportunidades para os mozos: non hai traballo e
a educación é un privilexio que moi poucos poden permitirse. Por
iso, os rapaces e rapazas emigran das aldeas ás grandes cidades
buscando un futuro mellor. Ao chegar alí atopan con que o soño
que perseguían non existe e moitos deles caen vítimas das mafias
de tráfico de drogas ou de trata de persoas. Nos últimos anos, a
costa de África occidental, dende Freetown a Bissau, converteuse
no centro do tráfico de droga procedente de Latinoamérica con
destino a Europa. Moitos mozos son captados por estes grupos
coa promesa dunha pasaxe para deixar o país, que poucas veces
se materializa.
Chema Caballero (Castuera, Badaxoz, 1961) é misioneiro Javeriano. Licenciado
en Dereito pola Universidade Autónoma de Madrid, Bacharel en Teoloxía pola
Universidade de Salamanca e Máster en Ciencias Sociais pola Universidade de
Long Island, Nova York. Viviu e traballou durante 18 anos en Serra Leoa e é autor
de varios libros e artigos sobre temas relacionados con África, os menores soldado
e a cooperación internacional.

1
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O que máis doe desta pobreza é que Serra Leoa é un país rico
en recursos naturais, entre eles os diamantes, pero que só xeran
riqueza para uns poucos privilexiados.
2. A guerra de Serra Leoa (1991-2002).
Son, precisamente, os chamados “diamantes de sangue” os que
están detrás da guerra que asolou Serra Leoa durante once anos.
En 1991, un grupo rebelde coñecido como o RUF (Fronte Unida
Revolucionaria) liderado por Foday Sankoh e apoiado polos presidentes de Libia, Gadafi, e Liberia, Charles Taylor, entre outros,
intentou derrotar o goberno de Joseph Momoh, co único obxectivo de facerse co control das minas de diamantes de Serra Leoa.
Esta guerra caracterizouse, como tantas outras guerras africanas
de finais do século XX e principios do XXI, por:
1. A falta de ideoloxía: detrás do movemento rebelde só existía
o desexo de controlar a riqueza do país, en ningún momento
mostrou un mínimo interese por mellorar as condicións de
vida das mulleres e homes do país.
A violencia gratuíta sobre os civís: ademais dos miles de
mortos que produciu a guerra, a maioría civís, houbo centos
de persoas ás que lles amputaron pernas e brazos co único
obxectivo de aterrorizar á poboación civil, miles de mulleres
e nenas violadas e abusadas sexualmente, miles de aldeas
arrasadas, campos queimados, infraestrutura destruída,…
O continuo secuestro de nenas e nenos para ser utilizados
como soldados ou escravas sexuais: esta foi unha práctica
común dos rebeldes e que se repetiu en todas as guerras
africanas.
Así, os civís, principais vítimas do conflito, quedaban no medio
dos grupos armados, desprotexidos e sen saber ben a que aterse. Recordo que en 1998 as tropas de pacificación nixerianas
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da CEDEAO2 empurraran aos rebeldes do RUF ao interior das
selvas do leste e do norte do país. Eu estaba en Kenema, a capital da provincia do leste, traballando en temas de Xustiza e Paz
e promoción de Dereitos humanos. Era o único branco que se
aventuraba a entrar nas aldeas fronteirizas, as que case todos os
días cambiaban de man entre os rebeldes e os kamajors3..
Un día cheguei a Giema, unha aldea que acababa de ser reconquistada polos kamajors despois de estar varias semanas baixo
o control dos rebeldes. Saudei os xefes militares, intereseime
polos feridos e logo achegueime aos poucos civís que quedaran
atrapados no pobo intentando defender as súas casas e as súas
colleitas. Estaban reunidos baixo un mango, algo apartados dos
combatentes. Sentei con eles e empezamos a falar de cousas non
relacionadas co que acababa de suceder, xa ninguén se atrevía a
comentar nada. De pronto apareceu unha garrafa de viño de palma que alguén conseguira esconder dos kamajors, e empezamos
a beber. O único vaso dispoñible ía circulando. Amparado pola
calor e a valentía que dá o viño, atrevinme a preguntar, en voz
baixa, a aqueles homes:
- Pero vós, a quen apoiades? Fíxose un silencio tenso, o vaso de
viño detívose, todos miraban ao chan. De pronto Moris contestou:
- Con quen queres que esteamos? Con ningún.
- Por que? -insistín eu.
- Mira -animouse a continuar Gbessay- veñen os rebeldes, toman a nosa aldea e, que nos piden? Diñeiro e mulleres. Chegan
os kamajors, reconquistan a aldea e, que nos piden? Diñeiro e
mulleres. Chegan os nixerianos dicindo que veñen a protexernos
e, que nos piden? Diñeiro e mulleres. Veña quen veña, todos

Comunidade Económica dos Estados de África Occidental. As tropas estaban
compostas principalmente de continxentes nixerianos.
3
Sociedades de cazadores e guerreiros tradicionais organizadas para defender as
súas aldeas tras unirse ao exército serraleonés aos rebeldes do RUF
2
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queren o mesmo e nós non podemos facer nada para opoñernos
a eles.
Neste punto cabe preguntarse por que se produciu unha guerra
como a de Serra Leoa ou a de Liberia; e aínda hoxe séguense
producindo guerras como as de Sudán, República Democrática
do Congo, República Centroafricana, Chad,... Os medios de comunicación sempre nos presentan as guerras africanas como un
grupo de negros matando a outros negros ou como un enfrontamento entre musulmáns e cristiáns. Iso é mentira, non existen
guerras étnicas nin guerras de relixión. Estes poden ser elementos que se manipulen á hora de provocar o conflito, pero todas as
guerras africanas están orixinadas por:
1. O desexo de Occidente de controlar os recursos do continente. Detrás de cada guerra africana hai unha materia
prima que interesa ao Primeiro mundo: os diamantes de
Serra Leoa, o coltán da República Democrática do Congo,
o petróleo de Sudán, Darfur, República Centroafricana ou
Chad, o uranio de Níxer...
2. O tráfico de armas. Os cinco países membros permanentes
do Consello de Seguridade de Nacións Unidas son os principais exportadores de armas e detrás deles vén España. Pero
é que ademais, o noso país é o principal exportador de armas
lixeiras e munición á África subsahariana. Armas españolas
utilizáronse na guerra de Serra Leoa e estanse a utilizar,
agora mesmo, nas guerras africanas en curso. Durante o ano
2009, en plena crise económica, o noso país vendeu un 44% máis
de armas que no ano anterior4.

Por iso pódese afirmar que as empresas e os gobernos do Primeiro mundo, incluídas as empresas españolas e o noso goberno,
provocan, apoian e manteñen as guerras para, así, facerse co conEspaña aumenta un 44% la venta de armas en el peor año de la crisis. El País, 7 de
xuño de 2010: http://www.elpais.com/articulo/espana/Espana/aumenta/44/venta/
armas/peor/ano/crisis/elpepiesp/20100607elpepinac_2/Tes
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trol das materias primas ou manter as súas posicións estratéxicas
no continente.
3. Os menores soldado.
No ano 1998, os meus superiores pedíronme que iniciase un
programa de rehabilitación e reintegración de menores soldado.
Non se sabía moi ben que se podería facer con eles, só se tiña
claro que había que sacalos da violencia en que vivían e darlles
unha nova oportunidade. Ao primeiro, eu non estaba moi convencido de que eses rapaces e rapazas se puidesen rehabilitar.
Atopáraos moitas veces nos postos de control da estrada ou en
momentos antes de entrar en batalla, completamente drogados,
con armas máis grandes que eles e sen ser capaces de razoar.
Pero pouco tempo despois, cando abrín o centro St. Michael para
a rehabilitación de menores soldado, en Laka, aos arredores de
Freetown, a capital, decataríame de que a miña primeira impresión era errónea.
Un dos menores soldados cos que convivín contoume: “O comandante nomeou aos que debían de utilizar o machete para
abrilos en canal e sacarlles o fígado e o corazón. Os nixerianos
berraban aterrorizados e aseguraban que os obrigaran a combater
en Serra Leoa. Eu matei a un, saqueille o fígado e coloqueino
nun pucheiro. Era obrigatorio beber o sangue ou utilizala para
lavar a cara e as mans. Non había elección: matábante se te negabas. Como tiñamos fame comemos as vísceras con polo e arroz”.
A pregunta aquí é: como se converte un neno, que debería estar
no colexio ou xogando na súa aldea, nun soldado? Os rebeldes do
RUF cando atacaban unha aldea secuestraban o maior número
posible de nenos e nenas, aos que, nun primeiro momento, facían
cargar sobre as súas cabezas os obxectos saqueados. Así, facíanos
camiñar durante días ata chegar aos campamentos rebeldes. Unha
vez alí, as nenas eran repartidas, como escravas sexuais, entre os
combatentes e os nenos como escravos para realizar os traballos
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pesados do campamento: buscar leña, auga, limpar, cociñar ou
transportar mercadorías e municións.
Cando o comandante do grupo o consideraba oportuno, enviaba
os nenos e as nenas a campos de adestramento, moitos dos cales
se atopaban en Liberia. Alí os menores aprendían a instrución
militar, o manexo de armas, técnicas de guerrilla e emboscada,
técnicas de supervivencia,... Superado o período de adestramento,
os novos soldados eran conducidos ante un feiticeiro que a través
dunha serie de ritos máxicos lles facía crerse inmunes ás balas
inimigas. Tras iso, recibían a súa primeira arma e a súa primeira
misión, que xeralmente consistía en regresar á súa aldea de orixe
e matar o pai, a nai ou algún membro relevante da familia.
Con esta técnica os rebeldes conseguen manipular aos menores;
se quixesen fuxir, non terían onde xa que as súas familias non os
recibirían. Así, os raptores convencían aos nenos e nenas de que
o RUF era a súa única familia e tal era a identificación que se
producía que os nenos chamaban aos seus comandantes “papá”
e mesmo as nenas chamaban “papá” os seus abusadores. Desta
forma, os xefes rebeldes conseguían que os menores se fiasen cegamente deles e obedecesen as súas ordes, de igual modo que un
neno se fía do seu pai. Isto unido ao feito de crerse inmunes ás
balas e a que antes de entrar en combate aos menores facíaselles
un corte nas tempas onde se lles introducía cocaína, convertíaos
en auténticas máquinas de matar que non tiñan medo, que non
vían o perigo, que consideraban a guerra como un xogo e que
obedecían cegamente.
Estes eran os menores que dende 1999 foron chegando ao centro de St. Michael onde se desenvolveu un programa pioneiro de
rehabilitación de menores soldado. Ata ese momento, os programas levados a cabo noutros países limitábanse á reclusión dos
menores para que non seguisen participando na guerra. Agora,
por primeira vez formulábase a súa rehabilitación.
A primeira fase do programa caracterizábase pola disciplina e
as moitas actividades co obxectivo de que os menores non tivesen
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demasiado tempo para recordar a experiencia vivida e que, ao
mesmo tempo, fosen entrando nunha rutina de horarios e obrigas.
A finalidade deste período era conseguir que os nenos e nenas falasen. A experiencia ensinounos que os menores que non falaban
non se rehabilitaban. Evidentemente, cando os rapaces e rapazas
chegaban ao centro contaban as súas fazañas cheas de mortes,
amputacións e destrución, pero todo iso, aínda que era verdade
e era parte da experiencia vivida, non era a súa verdadeira historia. Esta xurdía cando, amparados pola noite, posiblemente para
non ser vistos polos seus compañeiros, falaban do frío pasado, da
fame, do medo ou das malleiras recibidas. Algúns dicían:
“Estaba tan canso que xa non podía máis e quería morrer, pero
logo acordábame da miña nai e non me quería morrer sen volver
vela”. “Quería morrer pero acordaba do cabrón que me secuestrou e non quería morrer sen darlle dous tiros antes”.
Empezaban a aflorar os sentimentos: fame, frío, cansazo, medo,
desexo de ver á nai, desexo de vinganza, ... As máquinas en que
estes menores foran convertidos non tiñan sentimentos, pero cando estes aparecían producíase o momento máxico no que rexurdía
a persoa humana e, polo tanto, se podía empezar a traballar con
eles. Entón, facíase un pacto con cada un dos menores que daba
o salto. Preguntábaselles que era o que querían facer: volver ao
colexio, aprender un oficio,... e prometíaselles axuda a cambio
de que deixasen as actitudes violentas e se esforzasen en vivir de
forma que a sociedade puidese acollelos de novo.
Pouco a pouco íase preparando a súa saída do centro cara a
pisos tutelados na cidade ou cara ás súas familias, para aqueles
que conseguían ser perdoados e acollidos polos seus. Así, máis
de tres mil nenos e nenas conseguiron deixar atrás a violencia
e reintegrarse na sociedade. Algúns deles están na universidade
nestes momentos, outros son carpinteiros, xastres, perruqueiros,
condutores de taxi, ... Moitos casaron e formaron a súa propia
familia. Todos aprenderon a vivir coa súa dor e o seu trauma, sen
esquecer as experiencias pasadas.
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A min gústame quedar con eles, de cando en vez, e ver como
lles vai a vida. Por exemplo, cada vez que vou a Freetown aparco
o coche e espero na rúa porque sei que tarde ou cedo pasará
algún dos moitos taxistas que saíron de St. Michael. Cando un
deles me ve, para o coche e lévame á cidade. Así aproveito para
falar con eles. Hai pouco, parou Sheik e cando empezamos a
falar contoume que o seu primeiro fillo xa ía á escola infantil
e que a súa muller estaba a esperar o segundo. Faloume tamén
do duro que tiña que traballar para sacar adiante a súa familia
porque todo era moi caro na cidade. Cando lle preguntei como se
atopaba el, respondeume: “Sigo sen poder durmir, paso as noites
en vela, porque cada vez que pecho os ollos volvo ver o momento
no que tiven que disparar ao meu pai”.
4. A postguerra
“Aínda que pasaran meses sen un só combate, a guerra non rematou oficialmente ata xaneiro de 2002 e St. Michael pechouse
en abril dese mesmo ano, unha vez que xa non chegaban menores
e que os últimos que pasaran por el foron trasladados aos pisos
tutelados ou reunificados coas súas familias.
En 2003 interneime na selva do Tonko Limba, no norte de Serra
Leoa, unha zona moi illada e de difícil acceso que, xusto por iso,
fora utilizada polos rebeldes do RUF como santuario; alí tiñan
os seus campamentos e alí retirábanse a descansar e avituallarse
despois dos combates. Foi unha das últimas zonas do país en
desmobilizarse e por iso moitos dos menores que foran utilizados
como soldados ou como escravas sexuais non tiveran a oportunidade de pasar por un centro de rehabilitación e conseguir axuda.
Entrei na zona buscando eses rapaces e rapazas para ofrecerlles
a posibilidade de sacar fóra a experiencia vivida e ter unha nova
oportunidade. Pronto me din conta de que non podía centrarme
só nos menores soldado porque nas aldeas onde vivían tamén
existían mozos que foran vítimas súas. Non podía axudar aos vi58
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timarios (aínda que eles tamén fosen vítimas) e esquecer as súas
vítimas.
O novo reto que se presentou foi como traballar conxuntamente
con vítimas e verdugos. A resposta veu da man do fútbol. Todo o
mundo en África se volve tolo por este deporte. Así que o aproveitei e empecei a organizar equipos coa intención de atraer os
rapaces e así poder coñecelos e empezar a falar con eles. Un
segundo paso foi formar equipos nos que a metade dos xogadores
fosen ex-menores soldado e a outra metade vítimas deles. A idea,
sobre o papel, era boa, pero na práctica trouxo moitos problemas
porque os rapaces aproveitaban os adestramentos para sacar a
flote toda a agresividade que tiñan gardada e vingarse os uns dos
outros. Como máximo, as sesións de adestramento duraban media hora antes de converterse nunha batalla campal.
Foi necesario facer moito traballo cos distintos grupos e cos
individuos para que gardasen as súas retesías e se centrasen no
xogo, pero con paciencia conseguiuse e foi nacendo amizade dentro do campo de fútbol entre os antigos inimigos; esa amizade
foise prolongando fóra do campo e, pouco a pouco, foron xurdindo actitudes de perdón e reconciliación. Por iso, o fútbol, que
nun primeiro momento era só unha escusa para atraer os rapaces
e empezar a traballar con eles, converteuse en parte central do
programa actual e nun elemento importante de reconciliación e
paz.
O resto do traballo que se fai cos rapaces e rapazas que entran
no programa é similar ao que se facía en St. Michael: inténtaselles
axudar para que saquen fóra a experiencia vivida e ofréceselles a
oportunidade de volver á escola ou aprender un oficio.
Nesta fase do programa estase a facer moito fincapé na prevención da violencia e en crear actitudes de paz para que se un día
xurdise un novo conflito en Serra Leoa, os mozos optasen pola
paz e non pola violencia. Para iso, estase a investir en educación:
construción de escolas, formación do profesorado, pagamento do
salario dos mestres e bolsas de estudo. O obxectivo é conseguir
mozos educados que lideren ás súas xentes, vexan as necesidades
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e decidan as solucións que se deben dar aos seus problemas para
que non teñan que seguir dependendo do que lles dicimos os que
vimos de fóra.
O programa compleméntase con formación profesional, microcréditos, axudas á agricultura e á sanidade. Todo isto co obxectivo
de dar oportunidades socio-laborais aos mozos da zona para que,
ao conseguir unha vida digna nas súas propias aldeas, non teñan
que emigrar ás grandes cidades”.
5. As rapazas.
As rapazas presentaban unha problemática especial da que
non fomos conscientes nun primeiro momento. Moitas delas,
ao volver ás súas familias ou integrarse en pisos tutelados, tiñan
dificultades para adaptarse á nova vida e fuxían dos seus fogares
e refuxiábanse na prostitución. Como dixen anteriormente, a
clave da recuperación dun menor está en que fale e conte a súa
historia. As rapazas contaban a súa parte de nenas soldado, pero
era moi difícil que sacasen fóra a súa parte de mulleres usadas e
abusadas. Estas feridas quedaban nas profundidades do corazón
e non lles permitían vivir en paz.
Nos últimos anos, tivemos a oportunidade de volver traballar
con algunhas desas rapazas unha vez que se viron con fillos ou
que o negocio da prostitución diminuíu porque os 17.000 soldados de Nacións Unidas e a maioría das ONGs internacionais
abandonaron o país.
No centro de Formación Profesional, creado principalmente
para elas, produciuse un fenómeno curioso: nas clases, onde
todas son mulleres con experiencias similares de abusos sexuais,
empezaron a falar entre elas e a compartir as súas historias e
así, empezaron a sacar a flote as súas experiencias. Isto estáas
a axudar a recuperar a súa autoestima. Logo, unha vez que rematan a aprendizaxe, axúdaselles con microcréditos para que
poidan iniciar os seus propios negocios. Aquí tamén se produciu
un feito interesante: moitas delas, ao ver que poden gañarse a
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vida e manterse xunto cos seus fillos e fillas, comprenderon que
non necesitan estar sometidas a un home e estase a producir
unha pequena revolución entre mulleres que anteriormente foron
escravas sexuais e que agora empezan a ser donas das súas propias vidas. Unha delas, Efe, dicíame: “Os homes fixéronme sufrir
moito, agora non necesito estar sometida a ningún. Se necesito
un chámoo, facemos o que teñamos que facer e logo el á súa casa
e eu á miña”. Imaxino que o tempo porá as cousas no seu sitio,
pero mentres, as rapazas están a gozar da súa nova liberdade.
6. Oito anos de paz.
En Serra Leoa levamos oito anos de paz, pero as condicións de
vida que existían antes da guerra non cambiaron moito: a pobreza, o analfabetismo, a falta de oportunidades para os mozos,... Os
diamantes tamén seguen estando aí e a pesar dos acordos internacionais como o Proceso de Kimberley seguen saíndo ilegalmente
do país. Os que quedan benefician só a uns poucos, mentres que
a maioría da poboación vive con menos dun dólar ao día. A pesar
do Tribunal Especial para Serra Leoa ou da Comisión da Verdade e a Reconciliación, as vítimas non tiveron a oportunidade de
expresar a súa dor e de que se lles escoite e se lles pida perdón.
Ninguén se ocupou delas e, polo tanto, hai moito sufrimento e
frustración que pode aboiar en calquera momento.
Por iso, hai que seguir investindo en iniciativas de reconciliación e paz e creando oportunidades para os mozos a través
da educación e o emprego para que se convertan no verdadeiro
motor de desenvolvemento de Serra Leoa.
7. Para saber máis sobre o tema.
ONG DYES: www.ongdyes.es
F. Miralles Sangro & J. M. Caballero Cáceres, Yo no lo quería hacer, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2002.
G. Sánchez, Salvar a los niños soldados, Madrid, Debate, 2004.
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Nós, as mulleres na Igrexa
Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria

Nós, as mulleres na Igrexa... Somos mulleres de gran fe, sentímonos moi queridas por Deus e sentímonos pertencer de pleno
dereito á Igrexa.

A. Individualmente
As mulleres na Igrexa somos valiosas, vimos traballando nas
parroquias e nos diversos ámbitos da Igrexa, empregando a nosa
enerxía, o noso tempo e moito amor, con grande implicación ao
longo de moitos anos da nosa vida.
Dende hai décadas, as mulleres vimos desenvolvendo actividades, traballos e funcións numerosas dentro da Igrexa: como
animadoras de grupos de catequese e confirmación, como profesoras de relixión, como encargadas da limpeza e do coidado
dos templos, participando en movementos, estudando teoloxía,
promovendo grupos de oración, exercendo cargos directivos en
colexios, coordinando catecumenados de xente adulta, traballando en formación, colaborando en asociacións eclesiásticas, animando a liturxia dos domingos...
Na actualidade, observamos que se están a vivir diferentes situacións enmarcadas nunha busca plural:
a. Unhas sentímonos acollidas e aceptadas nos espazos eclesiásticos nos que participamos.
b. Outras, malia notarmos a involución eclesial, seguimos participando nas nosas parroquias, grupos e movementos, ben
por inercia ben por fidelidade.
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c. Unhas decidimos non ter implicación parroquial. Decidimos
non ir á misa. Decidimos non desempeñar ningún papel
dentro desta estrutura eclesial. A nosa pertenza á Igrexa é
nula na práctica e non sentimos necesidade de “estar aí”.
Experimentámonos na fronteira.
d. Outras vivimos crises vitais e nelas descubrímonos na nosa
dimensión de muller, ampliando a propia conciencia feminista e entendendo a vida e a fe con novos criterios, desligándonos dos ámbitos eclesiásticos por saúde e buscando
outros espazos onde non sentírmonos anuladas.
e. Unhas de nós vivimos o noso compromiso promovendo e
participando noutros espazos eclesiásticos de base existentes
en Galicia (Escola de Espiritualidade, clases de Teoloxía,
Irimia, Encrucillada, Movemento Rural, grupo de Acompañamento Espiritual, Romaxe de Crentes Galegas/os, misas e
actividades de certas parroquias e outros grupos...) que nos
permiten seguir vinculadas desde a nosa fe.
f. Outras optamos por crear colectivos de mulleres e participar
neles, desde aí, recreamos novos camiños circulares e igualitarios. Tanto en Galicia como a nivel do Estado español, as
mulleres estamos a autoorganizarnos na Igrexa.
g. Unhas sentimos cansazo e dor acumulada. Sentímonos
defraudadas tras moitos anos dedicados ao traballo dentro
da Igrexa. Desde a fe persoal cuestionamos e vivímonos en
conflito constante, fartas de tanta dobre moral. Éntrannos
enfado e carraxe, doídas coa “montaxe eclesiástica” que sentimos lonxe do camiño de Xesús. A nosa relación coa Igrexa
tórnase de amor/odio e na medida en que nos “empoderamos” sabemos que “eles” sos non representan a Deus na
Terra.
h. Outras sentímonos desorientadas: o que viviamos antes xa
non nos vale e aínda non temos outras referencias claras.
i. A maioría seguimos a vivir desde unha dimensión espiritual
que nos resulta vital e que xorde desde o fondo do noso ser
de mulleres.
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Como colectivo
a. Somos maioría numérica dentro da Igrexa e somos conscientes de que, durante séculos, estivemos a sostela. Notamos
que deixamos moitas das nosas enerxías na Igrexa e descubrimos que se dá, en cambio, unha total falta de recoñecemento cara a nós.
b. Os mecanismos de relación aprendidos son xerárquicos (de
“arriba a abaixo”). Para os estamentos xerárquicos (curas, bispos...), as mulleres somos un colectivo ao que dirixir. O noso
papel aprendido socialmente é aceptar e traballar, coidar e
servir, e iso levámolo aos ámbitos eclesiásticos, reforzado por
unha espiritualidade patriarcal sacralizada.
c. Constatamos que a Igrexa nos invisibiliza como mulleres e
como colectivo de mulleres. Reforza que existamos en silencio e caladas, sen reaccionar ante esta situación. As mulleres
provimos dunha formación social e eclesial onde a norma
é “estar caladiña e portarse ben”. A nosa configuración de
xénero obstaculiza saír dese patrón de conduta e lévanos a
claudicar e contemporizar en moitas ocasións.
d. Non podemos deixar de ser consideradas menores de idade,
non podemos expresarnos como adultas, non podemos mostrar a nosa madurez nin manifestar pensamento propio. Non
temos voz nin autoridade. Non temos ningún poder nin peso
nas decisións.
e. Sentimos un desexo fondo de ser fieis á Igrexa e iso impídenos tomar distancia, porque semella que facer ruptura coa
xerarquía é facer ruptura coa Igrexa.
f. Tendemos a situármonos nos espazos eclesiásticos a título
persoal, repregándonos na nosa vida individual; un patrón de
opresión que nos dificulta ter clara a nosa identidade como
mulleres e significarnos como colectivo.
g. Na Igrexa xerarquía, a estrutura e o funcionamento son patriarcais. Os espazos eclesiásticos están liderados exclusiva64
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mente por homes, a autoridade é masculina e as decisións,
nese contexto, adquiren lexitimidade sagrada desde un Deus
masculino.
h. Nos espazos eclesiásticos de base existentes en Galicia, onde
hai equipos de homes e de mulleres -incluso con maioría de
mulleres- son os compañeiros homes quen maiormente desempeñan imaxe pública e recoñecemento, mentres moitas
mulleres realizamos traballos, gastamos enerxías e tempo e
quedamos en segundo plano. Neses equipos e grupos mixtos,
tenden a reproducirse as situacións de dominio da sociedade.
i. As mulleres tendemos a priorizar e traballar en proxectos
“para todos” (que tenden a ser masculinos e en perspectiva
masculina) e, en cambio, non priorizamos os nosos proxectos
e os nosos intereses de xénero.
l. As mulleres estamos espertando á conciencia de sermos
mulleres. Estamos empezando a exercer visiblemente a nosa
capacidade de autoorganización desde esa nova conciencia
feminista. Isto sérvenos de alimento persoal e fai agromar
iniciativas con bondade intelixente. Situámonos nas marxes,
noutros tipos de espazos, denunciando. Estamos desaprendendo a submisión e os modos de relación patriarcal.
m. Estamos aprendendo a tomar a palabra, a “empoderarnos”, a
crear pensamento teolóxico propio, a exercer liderados horizontais e a recoñecer os liderados das outras. Estamos practicando a solidariedade de xénero, reforzándonos e apoiándonos mutuamente; estamos practicando o autorizarnos, que é
recoñecérmonos mutuamente autoridade. E esa práctica vai
á vida, ao traballo, á familia, á parroquia, á parella, á comunidade, á política, á veciñanza... cun efecto multiplicador.
n. Co feminismo espertamos á conciencia de sermos mulleres
e coa nosa espiritualidade facemos achegas ao mundo do
feminismo.
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ñ. As mulleres, individual e colectivamente, abrimos para a sociedade e para a Igrexa, un camiño de ir espertando a unha
nova conciencia.
Nós, mulleres da asociación Mulleres Cristiás Galegas
Exeria, individualmente e como colectivo organizado, queremos
tomar o noso espazo e exercer liderado para os cambios. Queremos dicir a nosa palabra pública, queremos relacionarnos desde a
horizontalidade e construír estruturas de Igrexa desde a igualdade
e o respecto ás diferenzas.
Daquela:
a. apostamos por unha igrexa democrática e plural, onde as
mulleres teñamos liberdade para ser; unha Igrexa que poña
en práctica os dereitos sociais e sexa respectuosa coa achega de mulleres e homes; unha Igrexa de base, de fronteira,
tecendo redes en horizontal e nas marxes; unha Igrexa alternativa cun liderado distinto.
b. Apostamos por unha Igrexa que volva ás súas orixes, ao espírito de Cristo e á súa mensaxe sempre anovadora, liberadora
e humanizadora. Os cambios na Igrexa están a ser lentos,
mesmo involutivos nos últimos tempos. Sabémonos nas marxes e non queremos soster esas estruturas involutivas.
c. Apostamos por unha Igrexa de mulleres e homes sen medo
do propio corpo e, en concreto, sen medo ao corpo das mulleres, demoñizado ao longo dos séculos pola moral eclesiástica.
d. Apostamos por unha Igrexa festiva, de celebración e gusto
pola vida, que recupere o sentido e a dimensión de pracer.
e. Apostamos por unha Igrexa que rompa co modelo patriarcal:
co Deus masculino e afastado e coas estruturas de dominación masculinas; unha Igrexa que recupere o feminino de
Deus e capaz de celebralo tamén como Deusa.
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Contra a pobreza e o paro:
“Compromiso e solidariedade”
Documento da Paz 2010 (xaneiro 2011)
Coordinadora de Crentes Galegos-Galegas

1.-Nun contexto de forte crecemento do desemprego e da
pobreza
Todo o pasado ano 2009 e o ano 2010 que está a piques de rematar caracterizase de forma determinante polo forte incremento
do desemprego. O desemprego estase a converter para moitas
persoas nunha situación dramática e está a provocar un notable
incremento das situacións de pobreza e exclusión social. Unha
crise que apareceu como financeira, nun primeiro momento,
derivada da aplicación de políticas ultra liberais por parte dos
países enriquecidos do Planeta e duns gobernos ao servizo dos
grandes mercados financeiros que son os que dirixen o mundo,
remata por provocar, en xeral, e en concreto no caso español e
galego, unha fonda crise de paro, sen expectativas reais de que a
situación mellore no curto e no medio prazo.
Neste tipo de contextos, as persoas en situación de especial
vulnerabilidade son as primeiras excluídas do mercado laboral e/
ou as que se sitúan nunha posición máis afastada para acceder
ao mesmo, a Coordinadora de Crentes Galegos-Galegas quere
neste Documento da Paz 2010 amosar o seu compromiso e solidariedade coas persoas en especial situación de vulnerabilidade residentes en Galiza, xa que non é posible a verdadeira Paz
nunhas condicións de flagrante inxustiza. Quere tamén facer un
chamamento ao conxunto da sociedade galega para que asuma
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como prioridade fundamental reverter os datos concretos que
recollemos a continuación:
1.- As persoas en situación de desemprego que chegan aos
4´574 millóns no conxunto do Estado Español (máis dun
millón de familias de desempregados non perciben ingreso
algún), pasan das 195.000 persoas en Galicia, segundo a
EPA – 235.000 segundo os datos do Servizo Público de Emprego (máis de 55.000 familias de desempregados galegos/as
non perciben ingreso algún).
2.- Ese panorama ten coma complemento os datos referidos á
pobreza e a exclusión social, aínda referidos ao ano 2009,
que sinalan 8 millóns de persoas nesa situación no conxunto
do Estado e que no caso de Galiza se concretan en 580.000
persoas en situación de pobreza (con ingresos inferiores a
7.000 € anuais) e 60.000 en situación de pobreza severa
(ingresos inferiores a 1.000 € anuais). Entre os datos globais, a porcentaxe de mulleres en situación de pobreza é superior ao dos homes e finalmente, no último lugar da cadea
da pobreza atopamos as persoas sen teito, transeúntes que
deambulan por Galiza e zonas próximas de albergue en albergue ou que viven en situacións de infravivenda máxima,
ou directamente na rúa, falamos de cerca de 4.000 persoas
en Galiza.
2.- Os procesos de exclusión social. Un chamamento á solidariedade
Nese contexto de cifras, a realidade social máis preocupante é
que a situación de desemprego crecente e sobre todo prolongada
no tempo, está a provocar un forte incremento das persoas que
entran en procesos de exclusión social, segundo este modelo que
tipificamos nas seguintes fases:
1.- Perda de posto de traballo e escasas posibilidades de acceder a outro.
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2.- Forte diminución dos ingresos persoais e familiares.
3.- Situación de perigo de perda da vivenda habitual (en réxime
de alugueiro ou de propiedade con hipoteca).
4.- Entrada en dinámicas de dependencia de axudas sociais e
de relación con entidades públicas e privadas de asistencia.
5.- Problemas complementarios novos ou reforzados: relacións
familiares conflitivas; dependencia de drogas; dificultades
para a relación persoal e social; dinámicas de ingresos irregulares ou semi-delituosos; etc
6.- Alongamento estrutural da situación.
A Coordinadora de Crentes Galegos-Galegas neste Documento da Paz 2010 quere advertir de forma clara ao conxunto da sociedade sobre o aumento das persoas en situación
de exclusión social que se está a producir nos últimos dous
anos derivadas do aumento do desemprego e a súa prolongación do tempo, segundo o modelo que rematamos de
describir.
3.- Unha caracterización das persoas e colectivos en situación de exclusión social
Cando falamos destas persoas, falamos de: persoas maiores con
prestacións mínimas;
mulleres, especialmente con cargas familiares non compartidas,
maiores de 35 anos, con escasa formación e experiencia laboral,
e/ou vítimas da chamada “violencia de xénero”; persoas pertencentes a determinadas minorías étnicas; persoas inmigrantes
(especialmente as que se atopan en situación de irregularidade
administrativa) ou emigrantes retornados; persoas novas procedentes de medios socio-familiares difíciles e/ou con experiencias
de fracaso escolar; persoas que pasan ou pasaron por situacións
de dependencia de drogas; persoas con diferentes graos de discapacidade física ou intelectual; persoas que sofren enfermidades
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mentais; reclusos/as, e exreclusos/as; persoas con situación de
desemprego longo e estrutural; outros e outras,…
4.- Algúns rostros concretos da pobreza
1.- María 42 anos, divorciada, dous fillos, debería cobrar unha
pensión paternal que nunca chega. Percibe unha RISGA.
Busca traballo, pero só traballou como limpadora en casas
particulares,…
2.- Carlos, 19 anos, deixou o Instituto aos 16 anos, andaba por
2º da ESO. Fixo algún cursiño do INEM, e traballou unha
tempada de camareiro. Na casa a situación económica e moi
xusta. Súa nai levaba xa algún tempo en paro, pero agora
tamén está seu pai, con case 50 anos atópase co peche da
empresa na que levaba case 20 anos traballando.
3.- Xoana, 34 anos, ven de facer unha denuncia contra o seu
home, que levaba ano e medio longo maltratándoa física e
psicoloxicamente. Non sabe se chegará ao final coa denuncia. Marchou para a casa da súa nai, o seu fillo de 9 anos
acompañouna, aínda que probablemente teña que quedar
co pai. Traballaba de dependenta antes de casar.
4- Rosa 51 anos, casada cun home que leva en paro xa máis de
8 meses, que ademais leva un tempo bebendo de máis. Está
a buscar traballo, pero en realidade non sabe facer nada,
salvo o traballo doméstico. Xa case non lles queda prestación e van empezar os problemas,
5.- Luís, 29 anos, colombiano, cunha muller e dous fillos, leva
case dous anos en España, aínda lle falta un para o arraigo.
Cada vez resúltalle máis difícil atopar traballo sen papeis,…
6.- Mar, 27 anos, empezou no mundo da droga aos 15 anos,
ten unha filla que coida a súa nai. Estivo varios anos dando
tombos e tamén ten SIDA. Está cubrindo a última fase do
Proxecto Home, a punto de conseguir a alta terapéutica.
Ten esperanzas, pero,…
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7.- Ramón, sobre 48 anos, leva polo menos 8 anos na rúa. Polo
albergue dos franciscanos pasa cada 3 meses. Di que é de
Zaragoza e que traballou nun banco. Aínda soña con atopar
traballo cando non está bébedo.
5.- Compromiso e Solidariedade
Diante desta situación grave que a todos e todas nos afecta,
a Coordinadora de Crentes Galegos-Galegas formada por grupos
de cristiáns de base que traballan a reo en moitos casos contra
a pobreza e a exclusión social, quere por unha banda recoñecer
e salientar o traballo que desenvolven ás entidades sociais en
Galiza, reivindicar para elas un maior protagonismo social e denunciar que as administracións públicas, nomeadamente a Xunta
de Galiza, nesta época de forte crise con rostros concretos como
os que rematamos de ver, reducen nos orzamentos para o ano
2011 de forma substancial os recursos destinados ás políticas de
loita contra a pobreza e a exclusión social. Intolerable actitude
nun momento en que os recursos debían incrementarse de forma
notable, convertendo en principal obxectivo político e social a
“Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social”.
Nós, pola nosa parte como cristiáns e cristiás da Igrexa de
base de Galiza, seguidores de Xesús de Nazaret que foi quen de
enfrontarse aos poderosos do seu tempo na procura de xustiza
para os empobrecidos, comprometemos o noso traballo arreo
nesa Loita, para a que requirimos tamén o compromiso activo
da nosa xerarquía eclesiástica que cómpre no caso galego que
levante unha voz clara e forte a prol das persoas en situación de
pobreza e exclusión social e contra as políticas xeradoras desas
situacións, tamén fronte as actuacións políticas que non destinan
nin garanten polo tanto os recursos necesarios para esa loita.
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Buscar o pau para o lombo
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Un novo horizonte para a
Novacaixagalicia.
Salvo os que queren enganarse –que en Galicia hai moitos–,
esperando que a realidade siga
ás definicións, e non á inversa,
todos sabiamos que o proceso
de reforma das caixas de aforros non ía rematar nunha fusión forzada, pouco estudada e
esencialmente patriótica, e que
pronto se tería que propoñer un
novo horizonte no que, ademais
de operarse unha forte redución do número de entidades,
se propuxese unha mellora cualitativa na operatividade destas
institucións e, sobre todo, un
indiscutible nivel de solvencia,
que debería estar baseado na
capacidade de financiarse nos
mercados de capitais.
O que case ninguén sabía,
nin sequera Fernández Ordóñez, era que este proceso
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se ía acelerar desta maneira, e
que, antes de que os signos de
identidade da Novacaixagalicia
se estendesen polo país, xa
íamos ter que buscar un novo
camiño que –magoa dos esforzos tirados– non vai na mesma
dirección que propoñía Núñez
Feijoo. Á vista do que vai suceder, a nosa situación sería
infinitamente mellor se, en vez
de ter adelgazado a estrutura
comercial das dúas caixas anteriores, tiveramos acudido a fusións externas baixo a fórmula
do SIP. E tamén nos iría moito
mellor se, en vez de envolvernos na bandeira de reivindicar
un modelo financeiro propio e
un centro galego de decisión,
nos envolveramos nos balances
e tiveramos fuxido da melancolía que outra vez nos está
invadindo.
Se fosemos conscientes do
tempo que vivimos, e xogáseEncrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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mos nel cos moitos recursos
dos que dispoñemos –intelixencia, contexto europeo, novos
mercados e novos nichos de actividade– a reforma das caixas
non tiña porque ser una mala
noticia, xa que todos sabemos
–menos Feijoo, quizás– que as
caixas non teñen máis recursos
que os que lle damos, e que os
enredos co diñeiro non son menos perigosos que os enredos
coa pólvora. Pero o que fixemos
coas caixas, como tantas outras
veces, foi fuxir cara adiante,
coma se a “lea” na que de verdade deviñeran fose sostible
polo Estado no medio da crise,
e camiñando –como estivemos
facendo– en dirección ao abismo. Lonxe de preguntarnos
cal era de verdade a saúde das
caixas, e de analizar o contexto
económico no que tiñamos que
actuar, deixámonos levar polo
engado das verbas, e a base
de dicir cousas como “grandes
caixas”, “sistema financeiro
galego”, “reparto de decisión
e servizos entre as Grandes
Urbes”,
“solvencia
plena”,
“centro de decisión en Galicia”,
e outras parvadas polo estilo,
acabamos crendo o noso propio
conto. E por iso nos pasa agora

algo peor que perder as caixas
–ou perdelas, polo menos, no
senso en que as entendiamos–,
xa que colectivamente estamos
invadidos outra vez de fonda
melancolía.
Lonxe de explicármonos o
que nos pasa, e poñer rumbo
a unha nova estratexia, volvemos a estar no pesadelo de que
nos roubaron o noso, de que
Zapatero nos quita as xoias da
nosa coroa económica, de que
non nos queren ben en España,
de que nos enganan a diario
porque nos teñen envexa ou
porque somos pequeniños, ou
de que os éxitos que pertencen
a varias xeracións de galegos
foron postos polo Goberno ao
servizo das comunidades que
lle dan ao PSOE máis votos
que nós. E o resultado, plasmado en sucesivas frustracións
colectivas, é cada día máis demoledor e máis desmobilizador.
Claro que desta vez enganouse quen quixo, e para comprobalo sen dúbida algunha basta
con que vostede repase o que
escribín sobre este tema nos
números 165 e 167 desta revista, a finais de 2009 e principios
de 2010. E por iso hai que deEncrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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nunciar con toda a forza e con
toda a ira que nos sexa posible
o veo de estupidez que teceron
sobre a sociedade o poder político –Feijoo, especialmente–, e
os medios de comunicación. E
non podemos deixar que unha
infantil e mentireira interpretación do sucedido –“O Goberno
e o Banco de España atacan
a Galicia”, ou “unha errática
política do Goberno ameaza o
futuro da Novacaixagalicia”–
nos rouben a impresión de
que estamos gobernados por
irresponsables, informados por
ignorantes, e enguedellados nas
redes de “elitiñas” ignorantes,
leves ou abertamente ananas.
O problema de Galicia, neste
intre concreto, non é que as
caixas xa fusionadas se transformen nun banco capitalizado
–como ten que ser– dende o
éxito da súa xestión no mercado
de capitais, porque iso é o que
lle vai pasar a tódalas caixas de
España e o que xa lle pasou ás
caixas de media Europa. O problema é que este proceso suceda unha vez máis nun marco
de ignorancia, desinformación,
e inhibición dos intelectuais e
académicos que, dominados
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pola máis desprezable demagoxia política, converteron un
proceso razoable nunha frustración colectiva, e, no tanto
de darnos unha lección sobre a
formación histórica dos novos
tempos, nos deixa fundidos nun
pozo de escuridade que non
nos vai deixar camiñar co ritmo
e a dirección que precisamos.
E quen son os responsables?,
preguntan algúns. Pois son
todos aqueles que se puxeron
medallas coa fusión frustrada,
tódolos economista que en
vez de ler os números fixeron
poemas épicos, tódolos que impediron un debate aberto sobre
o problema de fondo, e tódolos
que pensan que fuxindo cara
adiante se pode evitar o derrube das torres feitas na area. O
que acaba de suceder, digámolo
claro, é a historia de sempre. E
por iso espero que estas frases
escritas agora, máis preto do
epitafio que da análise, deixen
translucir a vehemencia e o
enfado radical que me embargan. Porque as mentiras que
foron televisadas non poden ser
interpretadas agora como erros
fatais ou desgrazas sobrevidas,
e porque, cando un pobo en-
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teiro se pon unha venda diante
dos ollos, por servidume ou
ignorancia, non pode ser exculpado da gravidade dos erros
colectivos que embargan ou
destrúen as grandes oportunidades históricas.
2.- Unha pregunta mal feita.
Mentres eu escribía estas
liñas, La Caixa de Cataluña
anunciou a cesión do seu negocio bancario á súa filial Criteria,
posuidora das participacións
industriais, e a súa conversión
nunha fundación que manterá
a maioría do capital do novo
banco. Na mesma liña, as caixas
vascas anunciaron tamén a súa
total aquiescencia con un decreto que impón condicións de
solvencia que as tres entidades
cumpren sobradamente, e que
lles permitirá optar por diferentes solucións en cada caso,
bancarización posible da BBK,
e continuidade como caixas,
con un core capital próximo ou
superior ao 11 % das entidades
de Guipúscoa e Álava.
A reacción inmediata da
Xunta, dos medios de comunicación galegos e de moitos
“expertos” acomodados, foi, en

vez de preguntarse por que as
entidades vascas e catalás están
en tan boa posición e poden optar por calquera das solucións
que, previsiblemente, proporá
Facenda, foi a de preguntarse
por que non se fixo a norma á
medida da nosa debilidade e da
nosa obcecación por fuxir de
solucións racionais e abertas e
por recluírse numantinamente
nunha galeguidade que, lonxe
de estar definida en termos
económicos, reproduce os aires patrióticos cos que se fixo
aquela colosal fusión que agora
xa non vale.
E así volveron a saír frases e
titulares que volven a insistir
en que o Goberno “acosa” á
nosa caixa, ou que Zapatero
quere controlar o aforro galego,
ou que se a fusión foi aprobada
non pode ser sometida a novas
normativas desgaleguizadoras.
A miña opinión, sen embargo, é
que por este camiño so se chega á melancolía e á ineficiencia,
xa que, aínda que puidésemos
salvar in extremis a fusión xa
realizada, é evidente que tal
modelo de caixa nos vai custar
máis do que nos aporta, e nos
vai manter en vilo permanente
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fronte a un modelo de modernización cara o que, como se
ve, non queremos camiñar. E
por iso hai que concluír que
non aprendemos nada, e que,
sen que ninguén saiba por
que, seguimos perdendo case
tódalas batallas e tódalas oportunidades.
3.- Chegou a terceira ola da
democracia?
Coa chegada da crise, os
periódicos galegos colleron a
estraña manía de titular con
cousas que non son substancialmente importantes, ou que,
simplemente non son noticia. E
así podemos ver portadas cheas
de noticias como estas: “Galicia
ten a poboación máis vella de
España”; “o 30 % dos estudantes galegos están en paro”; “este
fin de semana chovera nas provincias atlánticas”; ou “están
diminuíndo os divorcios”. É
a nova era traducida en anécdotas, que esquece case todo
o que é importante e determinante para o noso futuro, e que
se alonga nunha reivindicación
disimulada de todo aquilo que
se está perdendo. Quizá por
iso están pasando sen pena nin
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gloria os importantísimos movementos sociais que se están
producindo no Norte de África,
e que, ao tempo de escribir esta
crónica, xa tocaran con forza a
Túnez e Exipto, que xa se fan
ver en Xordania e Alxeria, e
que poderían estenderse, segundo a evolución dos feitos,
a Marrocos. Por iso creo que
tales acontecementos deberían
suxerirnos, polo menos, tres reflexións de enorme e gravísima
importancia.
A primeira das reflexións
ten que proxectarse sobre a
facilidade coa que as ditaduras
se asentaron e mantiveron no
Medio Oriente e no Norte de
África, poñendo en corentena
a manida explicación de que o
islam e a democracia casan de
mala maneira. Porque a verdade é que a maioría destas ditaduras son pezas esenciais das
políticas internacionais desenvolvidas por Occidente, e moi
especialmente por Estados Unidos e Inglaterra, que armaron e
deron cobertura diplomática a
réximes corruptos, opresores e
cleptómanos ao longo de varias
décadas. A idea de que a democracia e para nós e o control e a
orde son para eles segue asen-
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tada nas chancelarías europeas
e americanas, e por iso resulta
que agora, cando chega a hora
de favorecer a transición á democracia, temos que vérnolas
cos carros de combate que lles
demos, cos recoñecementos internacionais que lles regalamos
sen ningunha condición, e co
enorme e merecido desprestixio
que temos entre os pobos árabes. E iso é tanto como dicir
que somos parte do problema,
e non da solución, e que dificilmente imos poder compaxinar
a xustiza e a democracia cos
nosos intereses.
A segunda cuestión ten moito
que ver coa forma na que estouran estes conflitos, sen que
ninguén acerte a prevelos e sen
que teñamos nos arquivos dos
gobernos ningún estudo que
nos informe da realidade, nin
ningunha posición coordenada
que poidamos adoptar. Mentres
os tunesinos e exipcios tratan de
defender a democracia nas rúas
e prazas das cidades, enfrontados a exércitos brutais e a policías corruptas, Estados Unidos
está improvisando, os Estados
europeos andan á rebusca de
vantaxes de curto alcance, e a
UE está desaparecida. Ningún

servizo secreto nos avisou da
que se nos viña enriba, e lonxe
de termos establecido plans
realistas para unha transición
cara a democracia, e grupos de
líderes coñecidos e organizados
para iso, estamos obrigados a
contrapoñer a seguridade que
nos daban os ditadores coas incertezas que nos producen estes movementos populares que
van dende a desesperación e a
miseria cara unha democracia
apenas intuída e dificilmente
consolidable.
A posibilidade de exercer a
tutela sobre os movementos democratizadores só existe cando
se mantivo unha actitude de
defensa dos dereitos humanos,
de denuncia da opresión e de
axuda aos movementos favorables á instauración de réximes
de liberdades. E por iso temos
que recoñecer que, se penosa
resulta a impotencia de Europa, peor parecen aínda os que
queren transfuxir –como fan
os Estados Unidos– dende a
complicidade coa ditadura á
paternidade da democracia.
Nestas circunstancias, xa que
logo, é máis probable que sexamos cómplices de novas ditaduras, a que empurremos con
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ventos frescos unha nova ola
democratizadora que tocase,
por fin, cos países islámicos. E
de tal desfeita somos cómplices
tamén, en termos estritos, os
cidadáns das democracias ricas
e opulentas, seguras e estables,
que non lle esiximos aos nosos
gobernos posicións internacionais rexidas pola xustiza e pola
igualdade na liberdade.
A terceira das reflexións ten
que ver, finalmente, coa cegueira específica da UE, que
tendo os conflitos na súa propia fronteira, cos seus propios
e inevitables veciños, e nunha
área xeopolítica historicamente
fráxil, deixa que sexan os Estados Unidos os que definan as
posicións de política internacional coas que inevitablemente nos imos ver comprometidos.
Tal cousa sucede, como é obvio,
porque Europa ten un enorme
déficit de política externa e
interna que lle impide actuar
coordinadamente, e que substitúe o nome da UE por unha
serie de oportunistas enfrontados –nunca faltan Francia e
Alemaña neste coro– que, na
súa actuación separada, resultan ineficientes e ridículos.
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Pero o peor da cegueira de
Europa non é a súa ineficiencia, xa que, obrigados polas
circunstancias, os pobos do
Medio Oriente e do Norte de
África seguen dependendo de
nós en moitas cousas. O grave é
que esa ineficiencia deixa paso
a actuación dunha nación poderosa, belicista e afastada que,
cunha cosmovisión radicalmente distinta da nosa, e cunhas
claves de seguridade modeladas
polas barreiras oceánicas que a
separan de tódolos escenarios
violentos, vive e actúa na permanente tentación de solucionalo todo pola guerra. Se ben
se mira, tódolos conflitos que
subsisten arredor de Europa,
agás o de Chechenia, serían
abordables en pouco tempo,
e mediante pactos políticos
intelixentes, con só evitar que
a política exterior dos Estados
Unidos fose a dominante.
Se non se resolven axiña e
de forma eficiente as transicións democráticas do Norte
de África, será difícil evitar un
conflito cos fundamentalismos
que virán a substituír, como xa
sucedeu en Alxeria, á frustrada
expectativa da democracia. E
nese suposto será Europa, e
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non os Estados Unidos, os que
teñan que resolver os problemas xerados por migracións
masivas, por escenarios económicos desarborados, por políticas confusas e enfrontadas, e
pola inestabilidade xeral –outra
vez– das áreas mediterráneas.
A crise económica, que entre
nós se está resolvendo de formas moito menos dramáticas,
perfectamente abordables dende a solidariedade e a redución
case imperceptible do nivel de
vida, agroma nos países con
políticas máis precarias –en
África e Medio Oriente– unha
problemática endiañada que
se foi acumulando ao longo de
decenios de incuria, insensibilidade e dominio que agora nos
acusan. E por iso faríamos moi
mal en pecharnos nos nosos
castelos e ollar cara outro lado.
Porque os conflitos que non se
alivian sempre acaban por estourar, e a violencia que agora
agochemos debaixo da alfombra
–reprimíndoa e afogándoa na
inxustiza– volverá máis pronto
que tarde con forzas anovadas.
Esta crónica está pensada
para Galicia. Pero Galicia, polo

que eu sei, non está illada do
resto do mundo, nin é allea ás
circunstancias que dominan
na política rexional europea
ou na política global. Tódolos
nosos problemas e vantaxes
estruturais, que son as que
definen o modelo e o nivel do
noso benestar, decídense hoxe
en grandes espazos e en ámbitos competenciais europeos
ou multinacionais. E case todo
o que entretén a diario a nosa
política resulta ser un enredo
que nos oculta a verdadeira
dimensión da crise económica,
social e política que vivimos.
Por iso me nego a que en
momentos cruciais sigamos
falando do vellos que estamos,
do mal que nos quere Zapatero, das tensións localistas que
caracterizan a nosa política, ou
dos moitos cartos que gañamos
co Xacobeo. Porque para iso
non nos ha faltar tempo cando
poñamos orden no espazo ao
que pertencemos e volvamos
caer na tentación de vivir outra
xeira leda e confiada.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Cristóbal Colón tamén entre nós
Xoán Bernárdez Vilar

Por sorprendente que poida
parecer non se conserva ningún
escrito de Cristóbal Colón anterior ao ano 1493. Existen nada
máis que copias abreviadas do
relato da súa primeira viaxe; ás
que podemos engadir un memorial seu dirixido a Antonio
de Torres (1494), que recolle
a segunda, e senllas cartas que
lle enviou posteriormente aos
Reis Católicos nas que relata
a terceira e a cuarta viaxes, así
coma copias dunha parte dos
demais escritos efectuadas polo
historiador frei Bartolomeu de
Las Casas (1474-1566). Como
consecuencia deste baleiro,
para reconstruír a vida e as
rotas colombinas, os investigadores non teñen outro recurso
que o de acudir a documentos
e informes colaterais posteriores, determinadas testemuñas,
e outros escritos, entre eles
tanto os do seu fillo Hernan80

do Colón, coma os do propio
Padre Las Casas, ademais de
varios, tamén posteriores, do
propio Almirante, algúns aínda
mesmo baixo a sospeita de non
ser por completo xenuína a súa
firma.
Mais, ao efecto que estamos
a comentar, resultan tamén
dunha inestimable axuda as
numerosísimas
anotacións
manuscritas que aparecen nalgunhas das obras por Colón
manexadas, anotacións das que
unhas aparecen en latín, e as
demais nun castelán ateigado
de lusismos. En canto ao Padre
Las Casas, nos documentos
que copiou, dos que se conserva aínda a fonte, advírtese
a exactitude coa que o fixo. De
Hernando Colón temos que dicir que a biografía que do seu
pai fixo é “tendenciosa e parcial”, en favor do mesmo. Existe, ademais, unha monumental
Encrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011

Cristóbal Colón tamén entre nós.

obra realizada en Italia baixo a
batuta do investigador, ensaísta
e literato, Cesare de Lollis, en
1892, denominada Raccolta di
documenti e studi pubblicati
dalla Reale Comisione Colombiana nel Quarto Centenario
dalla Scoperta dell’America, na
que foron recollidos todos os
documentos con Colón relacionados, que entón existían.
Polo que a Portugal se refire,
o país no que o navegante comezou a súa empresa descubridora, a documentación con el
relacionada redúcese a simples
citas de algúns cronistas, así
como á carta que lle dirixiu o
monarca Joâo II en marzo de
1488, que se conserva aínda,
afortunadamente. Así mesmo,
na illa de Madeira, na que viviu por algún tempo, sinálanse
varios lugares e edificios nos
que parece que residiu. E na
inmediata de Portosanto, en
Vila Baleira, onda a igrexa da
Nossa Senhora da Piedade, hai
aínda unha vella construción
que se considera que foi a
súa morada durante o tempo
que alí permaneceu. Esta está
convertida hoxe nun museo
Colombino. Portosanto é unha

illa relativamente pequena, que
conta cunha longa e luminosa
praia.
Dedúcese, pois, desta breve
análise, que cos informes que
sobre Colón contamos, non é
fácil elaborar un relato coherente e seguro que nos permita
pronunciarnos de xeito claro
acerca da vida, navegacións e
actuacións do descubridor. Se a
isto lle engadimos que son dubidosas moitas das afirmacións
tanto do seu fillo Hernando
como doutros autores, aínda
que algúns deles tivesen ocasión de convivir co Almirante,
comprenderemos os motivos
da enorme controversia que
arredor del xurdiu, e aínda se
mantén.
De Colón hai variadas propostas que o fan oriúndo tanto
de Xénova, coma de Portugal,
de Cataluña, de Mallorca, de
Sardeña, de Rusia…. E, dende
os últimos anos do século XIX,
o pontevedrés Celso García de
la Riega, comezou a impartir
conferencias nas que, baseándose en datos de marcado
interese e firmeza, defendía
que Pontevedra fora a auténtica patria de Colón. En 1914,
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practicamente no momento da
súa morte, saíu da imprenta o
seu traballo “Colón español. Su
origen y Patria”. Unha obra autenticamente decisiva, a pesar
das dúbidas de moitos.
En Poio, no lugar de Portosanto, preto do río, había aínda
naquel intre una vella e medio
abandonada casa, chamada da
Cruz, que fora dun tal Juan Colón, vivo en 1490. Esta inscrición, que figuraba no cruceiro
situado diante da construción,
foi limada no ano 1917, pero,
afortunadamente, consérvanse
fotografías da mesma tomadas antes do vandálico acto.
Ademais da presenza deste e
doutros posibles familiares de
Colón, localizados noutros documentos da época, entre eles
nun altar da igrexa de Santa
María, faise notar tamén o feito
de que as denominacións que o
Navegante lle impuxo aos lugares que foi descubrindo, eran
case que todas da ría de Pontevedra. Tamén sorprende o feito
de que, segundo o relato da súa
Primeira Viaxe, Colón fixo festa
a bordo o día da “Virxe da O”,
daquela Patroa de Pontevedra..
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A partir das continxencias
que suxiren todas estas circunstancias,
imaxináronse
outras posibilidades, e se ben
que as ideas de Celso García
de la Riega conseguiron superar determinadas acusacións de
falsidade, outros continuadores
da investigación, como Alfonso
Philippot Abeledo, así como
varios historiadores e cineastas,
recrearon e ampliaron, coa
presentación de novos documentos, as posibilidades que se
adiviñaban detrás da presenza
destes Colón tanto en Poio
como en Pontevedra.
Como consecuencia, nos últimos días do mes de novembro
pasado, a vella Casa da Cruz
de Portosanto, foi renovada
axeitadamente e convertida
noutro dos moitos museos que
sobre Colón hai no mundo. En
torno a ela foron elevadas tres
estruturas de cristal, que van
albergar, posiblemente mesmo
antes de que este número de
Encrucillada saia do prelo,
mapas, libros, cadros e cantos
traballos se relacionan con esta
apaixonante temática. Porque
Colón, a pesar de non ter sido
excesivamente ben xulgado por
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moitos analistas, foi un grandísimo e admirable navegante do
que podemos deprender aínda
moitísimo. Nada máis que hai
unha cousa que parece caer
fóra da lóxica. E así o dicimos.
Porque non nos parecen autenticamente axeitadas as ultramodernas construcións das que
acabamos de falar, inmediatas
ás fermosas paredes de perpiaño da vetusta e admirable “Casa
da Cruz” de séculos pasados.
Audiovisual
O 22 de xaneiro estreouse
no Círculo de Belas Artes de
Madrid un documental relacionado coa reconstrución que do
Casco Vello de Vigo está a tentar a Concellaría de Turismo.
Cun presuposto de 175.000
euros e unha duración duns 52
minutos, a esta estrea privada
asistiron 300 persoas, ademais
do actor Luís Tosar, embaixador honorífico do Casco Vello,
así como o produtor, o director,
e varios actores. Nesta historia
en parte de ficción, non se regatearon esforzos nin ideas, incluso a de comparar este Novo
Vigo Vello, co mítico Shangri-la
tibetano.

Cine e Teatro
O Premio Estornela de Teatro
Infantil, convocado pola Fundación Neira Vilas, foi gañado por
Carlos Labraña Barrero (Cedeira, 1969), polos seus traballos
presentados baixo o lema “Teatro de Xoguete”. Como finalista
ficou Xosé Luna Sanmartín (A
Estrada, 1965), Licenciado en
Xeografía e Historia, pola súa
obra “Tulipáns vermellos”.
Decesos
O pasado 5 de Decembro
deixounos Marcos Valcarcel
López (Ourense, 1958-2010).
Historiador, xornalista e autor,
Marcos Valcarcel doutorárase
na Universidade de Santiago
de Compostela, exerceu constante actividade a prol da nosa
cultura, fundou o Centro Cultural Alexandre Bóveda e, no
ano 2009, recibiu a Medalla
Castelao. Os seus restos foron
aventados no mar de Fisterra.
O seis de xaneiro seguinte faleceu en Tenerife, onde estaba
a pasar uns días de lecer, e de
xeito inesperado, Francisco Río
Barja, Xeógrafo, Catedrático e
Escritor de grande relevo. Nado
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en Lugo en 1919, o finado tiña
xa 91 anos. En 2001 recibira o
Premio das Letras e das Artes
de Galicia, e formaba parte
tamén do Consello da Cultura
Galega, mentres que, dende
1962, era Correspondente da
Real Academia. Segundo se
informou, faleceu mentres
durmía, logo de terse bañado
unhas horas antes.
Etnografía
Nas proximidades do Miño,
entre os concellos ourensáns de
San Amaro e Punxín, atópanse
os restos do castro denominado
San Cibrán de Las, ou das Lás.
Trátase dun dos máis extensos
cos que conta Galicia, unha
auténtica cidade amurallada,
na que na actualidade estase
levando a termo unha axeitada musealización, así como o
acondicionamento dun Centro
de Interpretación.
Descuberta nos anos 20 do
pasado século por Florentino
López Cuevillas (1886-1958),
as escavacións efectuadas nos
últimos dez anos permitiron
importantes avances culturais,
entre eles o achado de varias
inscricións, de resulta das cales
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podemos pronunciarnos con
certa seguridade respecto a que
na antigüidade, esta poboación
chamárase en realidade Lansbricae. Os responsables das
escavacións consideran tamén
que a súa ocupación durou
dende finais do século II a.C.
ata o II d.C. Porén Idacio Lémico (c.391-469) parece facela
durar algo máis, se é que, como
se pode tirar do contexto, se
corresponde coa Lais da que se
ocupa na última anotación da
súa “Chronica”.
O Concello de Catoira aprobou nos primeiros días do
presente ano 2011 senllas e
importantes actuacións culturais. Botando man de axudas
económicas procedentes do
Ministerio de Fomento van ser
rexenerados tanto as denominadas Torres do Oeste, como
a Lagoa de Pedras Miúdas. As
Torres do Oeste, todo o mundo
o sabe xa, están intimamente
vinculadas coas celebracións
dos ataques viquingos ás nosas
costas, e aínda a Compostela.
Pero, ademais diso, sabemos
tamén que nelas residiu o cabaleiro Gelmirio, cuxo terceiro
fillo, Diego Gelmírez (1059-
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1139) foi, ademais de bispo,
o primeiro Arcebispo de Compostela. Baseándonos nestes
imprecisos datos é moi posible
que este Gelmírez, secretario
do Conde Reimundo de Borgoña, fugaz conquistador de Lisboa aos mouros, da que tiveran
que fuxir ambos pouco despois,
a uña de cabalo, nacera nesas
fascinantes torres de Catoira,
próximas agora a ser axeitadamente restauradas.
A Parroquia de Nespereira,
no concello de Pazos de Borbén, inaugurou o pasado día
16 de xaneiro a súa Casa da
Cultura, unha gaiosa instalación realizada pola comunidade de montes nun terreo duns
5000 m2, próximo ao Campo
de Fútbol. Nesta obra foron
invertidos 700.000 euros, e
conta con auditorio, cafetería,
tres salas de usos múltiples, biblioteca, aula de informática e
outra para xuntanzas, así como
un amplo soto para levar a
termo toda clase de actividades
lúdicas e cursos de formación.
As dependencias do Centro
abranguen 800 m2, ademais
de aparcamentos. No acto de
inauguración actuaron a Coral

de Pensionistas de Pazos, e as
pandeireteiras Novas Amistades e Anduriñas de Pazos. Estivo presente no acto Faustino
Freaza, de 97 anos, o avó da
parroquia, que se amosou entusiasmado pola obra.
Letras
Camiño Noia Campos (Compostela, 1945), Catedrática Licenciada en Filoloxía e Letras,
Sección Linguas Románicas,
vén de publicar un elaborado
traballo sobre o “Catálogo Tipolóxico do Conto Galego de
Tradición Oral, Clasificación,
Antoloxía e Bibliografía”. A
obra, editada no pasado ano
pola Universidade de Vigo,
conta con 1016 páxinas, e está
baseada no sistema AarneThompson and Uther, reelaborado no 2004. Contén case
que 700 tipos e subtipos de
narracións, nese sistema, nos
que se advirten as semellanzas
da nosa cultura coa do resto
do mundo. Camiño Noia, ao
mesmo tempo, prestouse a advertir, que os nosos contos son
moito menos misóxinos que os
doutras partes.
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Hai aproximadamente un
ano, o falecemento do sacerdote lugués José María Regadío
(Monterroso, 1920) fixo temer
a todos os galegos que chegara
o final do calendario “O mintireiro Verdadeiro”. Esta pequena
obra, que se viña publicando
dende 1963, e chegou a ter
tiradas de ata 15000 exemplares, era un calendario agrícola
practicamente infalible. O
director da mesma, José María
Regadío, Xepe, como lle gustaba que o chamasen, incluía
nel predicións meteorolóxicas,
refráns, chistes, e termos galegos xa caídos en desuso. Neste
momento podemos dicir que o
número do ano 2011 xa está
nas librarías, mentres que José
de Castro está a realizar unha
escolla cinematográfica sobre a
vida do seu fundador.
O Pen Club de Galicia ven
de solicitar, por novena vez
consecutiva, o Premio Novel
de Literatura para o escritor e
Presidente da Real Academia
Galega, Xosé Luís Méndez
Ferrín, quen no seu día sufriu
prisión en defensa do Idioma
Galego.
86
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O Instituto da Lingua Galega
e a Real Academia van colaborar nos próximos tres anos na
elaboración dunha Gramática
institucional, así como nun Dicionario onomástico de apelidos, o que vai permitir recuperar canto neste eido se alterou
por inxerencias políticas nos
derradeiros séculos.
Novas en Xeral
Co gallo da celebración do
20 aniversario da “Fundación
Tutelar Galega Sálvora para
persoas con discapacidade
Intelectual”, dende o xoves 29
de novembro ao 2 de decembro tiveron lugar na Sala de
Conferencias do Centro Social
Caixanova, de Vigo, os actos
conmemorativos do acontecemento. A Fundación Sálvora
informa, asesora e aconsella ás
familias e responsables do xeito
de acadar as mellores condicións de desenvolvemento,
benestar e garantías de futuro,
para os pacientes, exercendo,
no seu caso, o cargo de titor.
No medio deste programa, o 1
de decembro realizouse tamén
a Peregrinación a Compostela

Cristóbal Colón tamén entre nós.

de tutelados, patróns, voluntarios e colaboradores.
O italiano Alessandro Malaspina (1754-1809), foi un
mariño que acadou o grado de
Brigadier e estivo ao servizo do
goberno español. Pasou á historia polas súas espectaculares
exploracións científicas, e militares, especialmente en Melilla, Filipinas e as costas do noroeste de América. Malaspina
foi un home tamén con ideas
políticas que defendía a idea
de que as posesións españolas
deberían gozar dunha ampla
autonomía, dentro dunha confederación comercial. Algo que
non foi nada ben recibido na
metrópole. No intre que escribimos este comentario partiu
de Vigo unha importantísima
expedición Científica que leva
o seu nome, así como a pretensión de efectuar decisivas
investigacións e análises das
augas e da posible contaminación das mesmas. O buque
Oceanográfico encargado desta
misión é o “Sarmiento de Gamboa”, así bautizado en honor
de Pedro Sarmiento de Gamboa (1532-1593), navegante e
cronista, quizais nado en Pon-

tevedra. Curiosamente, nesta
expedición aparecen relacionados dous navegantes como
foron Malaspina e Sarmiento
de Gamboa que, ademais de
ter efectuado numerosas exploracións, foron tamén dos
poucos que tiveron actividades
científicas ao longo delas.
O 15 de xaneiro Francisco
Fernández del Riego, falecido o día 26 de novembro, foi
obxecto dunha multitudinaria
homenaxe en Vigo, por parte
de amigos, e de cantos o admiraban.
O 21 de xaneiro, en Santa
Mariña do Vilar, Ferrol, foi colocado no parque público situado diante da Igrexa da que foi
párroco, un monólito en honor
de Xosé Chao Rego (Vilalba
1932), filólogo, teólogo e ensaísta antropolóxico, así como
finalista do Premio Nacional
de Literatura polo seu traballo
“Eu renazo Galego”. No 2002
tamén lle foi dedicado o Día
das Letras Chairegas.
A agrupación cultural O
Facho da Coruña celebrou o
29 de xaneiro dous actos de
especial relevo. No primeiro
homenaxearon aos Precursores
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e Mártires, efectuando unha
cerimonia diante da estatua
de Curros Enríquez. Pola tarde concedéronlle o “Facho de
Ouro” a Bernardino Graña Villar, (Cangas, 1932), catedrático xubilado, poeta, dramaturgo
e, dende o 12 de xuño pasado,
membro da Real Academia Galega.
Premios
Xosé L. Méndez Ferrín,
(Ourense, 1938), Presidente
da Real Academia Galega, foi
distinguido o pasado 26 de novembro co Premio Fernández
Latorre de “La Voz de Galicia”.
Na cerimonia de entrega do
mesmo, Méndez Ferrín pasoulle o Premio ao autor Agustín
Fernández Paz (Vilalba, 1947),
que uns días antes rexeitara
outro premio da Xunta de
Galicia. Con certa ironía, ao
facelo, comentou que o xornal
que o premiaba estáballe a dar
pulo ao galego, cando de todos
é sabido que tan só publica en
Castelán.
O Premio Victoriano Taibo de
poesía, recaeu nesta ocasión en
María Goretti Fariña (Baión,
Vilanova de Arousa). Esta auto88
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ra, bióloga, e monitora de medio ambiente, é tamén doutora
en Enxeñería e Residuos, e alterna a súa vocación como escritora coas clases que imparte
no Colexio Sagrada Familia de
Vilagarcía. Mª Goretti ten acadado xa numerosos premios, o
último dos cales, polo de agora,
é este “Victoriano Taibo” de
Gondomar, que conseguiu coa
súa obra “Devastacións Dispoñibles”.
A finais de Decembro, e coincidindo co tradicional concerto
de Nadal da banda de música
da localidade, celebrouse no
Auditorio Municipal de Lalín a
cerimonia de entrega do “Premio Lalinense do Ano”. Os galardoados foron o ex-presidente
do C.D. Lalín, Manuel Antel
Cortizo, o deseñador Florentino Cacheda López, e o Museo
do Títere. O xurado tamén valorou o carácter emprendedor
do modisto lalinense, e o seu
esforzo. Manuel A. Cortizo foi
distinguido pola súa implicación no mundo do deporte.
Varia
O Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España
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concedeulle a Medalla de Ouro
do ano 2010 ao arquitecto Manuel Gallego Jorreto (O Carballiño, 1936), pola alta calidade
da súa obra. Gallego Jorreto
foi tamén recoñecido polo seu
dilatado traballo, á procura da
expresión do universal, a partir
da presenza do particular, o
rigor construtivo e a precisión
formal na que os lugares e a
paisaxe están sempre presentes.
A Real Academia, en sesión
extraordinaria, inaugurou en
Pontevedra, o lugar do seu nacemento, os actos conmemorativos do ano de Xoán Manuel
Pintos (1811-1876), un dos
precursores da nosa literatura.
Xoán Manuel Pintos, que en
vida tan só publicou A Gaita
Galega (1853), foi avogado,
xuíz, rexistrador da propiedade,
e colaborador en moitos xornais.
O día 11 de xaneiro do presente ano (11-1-11), e coa
asistencia dos Príncipes de

Asturias, procedeuse á inauguración de parte da Cidade
da Cultura que se viña construíndo no monte Gaiás, nas
proximidades de Compostela.
O lugar ten unha área de case
que 150.000 metros cadrados
e sufriu numerosos cambios e
incrementos no seu presuposto inicial, ata o punto de que,
neste intre, non se sabe con
exactitude canto se inverteu
realmente na obra. O arquitecto da mesma foi o neoiorquino
Peter Eisenman (New Jersey,
1932), descendente de xudeus
alemáns, quen confía en que,
grazas a esta Cidade da Cultura, Compostela sexa tamén un
destino secular no mundo. De
momento o público tan só pode
visitar a Biblioteca e o Arquivo,
aínda que se confía en que, en
breve, medre esta oferta.
Xoán Bernárdez Vilar
http://www.facebook.com/
pages/Xoan-BernardezVilar/176139147659
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Rolda de Igrexa

Cartas desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Desde a Mesa de Redacción
da revista Encrucillada pedíuseme que me fixese cargo por un
tempo desta Rolda de Igrexa,
que debe acompañar cada número da revista. Aceptei por
obediencia. É dicir, desde unha
actitude de dispoñibilidade, de
colaboración, pensando que
pode ser un bo servizo que se
faga ao lector da revista. Pero
moi consciente tamén de que
neste momento do que menos
me gustaría escribir, opinar e
menos debater, é sobre cousas da Igrexa. Non sei ben o
porqué. Certo fastío de tanta
opinión e contra-opinión como
aparece en diferentes medios
de comunicación, maiormente nos blogues que os medios
dixitais nos ofrecen, nos que
frecuentemente abundan intervencións de moi mal gusto,
que, no nome da sensibilidade
e da implicación relixiosa, se
90

converten nun testemuño diario de malas maneiras, de agresión verbal, de intransixencia,
de calquera cousa menos de
sentido cristián? Non o sei. Un
sentimento fondo de que máis
ca nunca é hora de calar, escoitar e obedecer ao espírito, veña
de onde veña, máis ca de lanzar
ao vento palabras das que nas
Igrexas hai vana sobreabundancia? Quizabes. Algo de medo,
porque un ten a sensación de
que a palabra, cando non canta
loanzas e se fai reflexiva e algo
crítica, non é ben aceptada e
provoca clasificacións indebidas e mesmo desprezos? Pode
ser. O traballo de ter que estar
ao tanto do que aquí e acolá se
vai facendo, dicindo e escribindo, para facer unha oportuna
escolma e ofrecer, acompañado
da propia valoración, o que un
considera máis proveitoso para
o conxunto dos lectores e lecEncrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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toras de Encrucillada? De todo
un pouco.
Pois ben, dito isto para o
debido coñecemento das persoas que de agora en diante
poderedes ser, se así vos prace,
lectores e lectoras destas páxinas, póñome á tarefa. E fágoo
empezando por lle indicar a
quen aquí se asome os criterios
que van guiar estas Roldas de
Igrexa que moi a propósito subtitularei sempre Cartas desde a
banda da esperanza. Indica isto
dúas cousas: que o escrito vai
ter sempre o formato máis ou
menos coloquial dunha carta, e
que ao tempo vai ser composto
facendo un esforzo grave por se
situar desde o lado da esperanza no emisario como punto de
partida e como desexado punto
de chegada en quen as reciba.
Desde a esperanza e para a esperanza, esa virtude tan aflixida
e demandada nesta hora. Respectando e agradecendo moito
o labor de quen ultimamente
nestas Roldas de Igrexa me
ten precedido, renuncio á pretensión de ofrecer un balance
minucioso das mil e unha
cousas que na Igrexa galega,
española e universal vaian su-

cedendo, e comprométome ao
servizo simple de recoller algo
do acontecido nos diferentes
ámbitos xeográficos sinalados,
esforzándome por lelas e compartilas algo a fondo, de xeito
que a súa entrada nas nosas vidas se converta sempre nunha
motivación para seguir amando, para seguir loitando, para
seguir vivindo, como homes e
mulleres desta nosa sociedade
e desta nosa Igrexa.
Non quero por nada do mundo faltarlle nunca a ninguén.
Tampouco faltarlle á verdade
da vida, das cousas pasadas
e vividas. Non sei se o darei
acadado. Coido que poderei
contar coa benevolencia e coa
corrección oportuna de quen
me acompañe nesta viaxe ilusionante –adrede destaco este
adxectivo– polo corpo e pola
alma da nosa Igrexa e do noso
mundo, que vale tanto coma
dicir polo misterio humilde,
por veces humillado, de Deus
nas nosas vidas, ante o cal só
se pode andar cos pes e co
espírito descalzos. Imos, logo,
aló.
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De homes e de deuses
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Abro esta carta de hoxe compartindo convosco algo que
foi e está sendo moito do meu
agrado. Refírome á película
titulada no orixinal francés Des
hommes et des dieux, dirixida
por Xavier Beauvois, e que
anda nas nosas carteleiras co
título de De dioses y hombres.

traballo, convivencia veciñal,
servizo desinteresado, diálogo
e práctica interrelixiosa...; xa
sabiamos algo dixo polo diario
dun dos monxes asasinados, o
irmán Christophe (El soplo del
don, Biblioteca Cisterciense,
Monte Carmelo, 2002). A súa
vontade de permanencia levounos á morte violenta.

A película tráenos á lembranza a “morte matada” no 1996
de sete monxes cistercienses
da abadía de Notre Dame del
Atlas, en Tibhirine, Alxeria, ao
parecer a mans dun grupo da
GIA (Grupo Islámico Armado), aínda que recentemente
se lanzou a sospeita de que
as mortes se puidesen deber
a un erro do propio exército
alxeriano que os consideraría
equivocadamente un grupo de
resistencia islámica. A película
vainos propoñendo dunha forma sinxela e moi fonda e viva
os procesos persoais e comunitario do grupo de monxes que,
ante as ameazas manifestas do
radicalismo islámico, opta por
permanecer naquel lugar ameazado coa súa forma de vida,
caracterizada por unha sabia e
humilde mestura de oración,

A película foi merecedora do
gran premio de honor do festival de Cannes no ano 2010. Se
a vistes, seguro que estaredes de
acordo en que reúne unha serie
de características que a fan
merecedora dese recoñecemento. Pero non vos parece que de
moito maior recoñecemento é a
realidade histórica, de vida, na
que a película se sustenta? Ao
meu ver, a película ofrécenos
un maxisterio humilde sobre
cuestións que hoxe están na
boca de moita xente de Igrexa e
non de Igrexa, desde o Papa ata
o cristián máis inadvertido. Se
pensamos na evanxelización,
na Nova Evanxelización, os
monxes fálannos sixilosamente
da fraxilidade das palabras, do
valor da presenza, do recoñecemento da verdade do outro/a, da
forza da convivencia pacífica,
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dialogante, servizal, actitudes
vitais todas elas para compoñer
un talante evanxelizador nos
tempos de hoxe. Non o credes
así? E outro tanto cómpre dicir,
penso eu, acerca da maneira
de se situar coma crentes nas
nosas sociedades, cuestión esta
pola que uns e outros debatemos ás veces ardorosamente.
Imaxinádesvos o que seriamos
coma Igrexa, se tendo o rol e
o estado que cada quen temos
nas nosas aldeas, vilas e cidades, nos adherísemos a esa
forma de estar no mundo que
preconizan os monxes en cuestión? Por suposto que debaixo
deses estilos de vida e de presenza hai unha vivencia relixiosa sólida, probada, madurada
ao son da fraxilidade humana
acaroándose ao misterio tenro
e vigoroso de Deus.
Pero o fermoso é que comunidades coma esas hainas acó
e acolá, de monxes e de xente
que non son monxes, homes
e mulleres por suposto. Sempre me chamou a atención a
paixón dalgúns bispos por levar
comunidades monásticas aos
territorios así chamados de
misión (que hoxe o somos case

todos); vía que acentuaban o
valor da súa oración para promover a misión; polo que se ve
é moito máis: as comunidades
monásticas pódense converter
en paradigma de como estar
en misión, de como facer
evanxelización, máis aínda nos
tempos decepcionados nos que
vivimos. Cando poidades, botádelle unha ollada ao mapa de
presenzas de comunidades deste tipo polo mundo adiante. Eu
creo que son as que sosteñen o
sentido da Igrexa. Son luz ante
os de fóra e luz sobre todo ante
os de dentro, que nos podemos
ver neles aguilloados, pacificamente aguilloados, a algo máis
sinxelo e limpo, a algo sempre
máis evanxélico no complexo
campo das relacións, das interaccións humanas, das persoas,
pobos, culturas e relixións.
Gustaríame poder contar coa
vosa opinión ao respecto. Seguro que terei oportunidade de
facelo. Grazas por adiantado.
As monxas de Lerma: Iesu
Communio.
E dunhas comunidades a outras comunidades. Porque así
nolo ditan tamén as novas que
Encrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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nesta última tempada nos van
chegando. Supóñovos a todos
e a todas moi coñecedoras do
fenómeno das irmás clarisas do
mosteiro de Lerma-La Aguilera en Burgos. A súa chegada
por ducias, case duascentas, á
antiga e envellecida comunidade das Clarisas, o liderado
carismático de sor Verónica
Berzosa, o proxecto de creación
dun novo instituto relixioso que
se chamará Iesu Communio
(Comuñón de Xesús), rompendo co carisma da antiga orde
na que profesaran, os apoios
que recibiron de arcebispos,
cardeais e do mesmo Papa,
que permitiu saltar tempos e
pautas, para que ao final o día
12 de febreiro na catedral de
Burgos profesen publicamente
todas elas, menos catro que
non o quixeron facer, coma
relixiosas pertencentes á nova
institución, que parecen querer
optar por unha vida de clausura aberta a un apostolado entre
a mocidade.
A cousa podería quedar
simplemente nunha de tantas
iniciativas eclesiásticas deste
tipo, que ao longo da historia
da Igrexa se teñen dado. Pero
94
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neste momento este feito vivido en España está levantando
especiais apegos e desapegos.
E, senón, dicídemo quen
isto estades lendo. Na secura
vocacional do presente, é rechamante a presenza de 181
mulleres moi novas que deixan
carreiras ou profesións para
optar por unha vida relixiosa
en comunidade. Son persoas
todas elas, parece, vinculadas a
movementos eclesiásticos como
Comuñón e liberación ou os
catecumenados de Kiko Argüello, é dicir, persoas de trazos
conservadores, que, aínda nos
conventos, parecen seguir as
pautas formais dos movementos onde maduraron a súa vocación; movementos polos que
a institución eclesiástica en
xeral está demostrando especial
predilección. Isto leva a que se
cuestionen as formas de vida
relixiosa máis tradicionais, que
despois do Concilio fixeron un
esforzo de posta ao día e que
viron como se baleiraban as
súas comunidades ata o punto
de que moitas delas están en
práctica extinción. Cousa que
leva a que moitos cuestionen
tamén o valor e significado do
mesmo Concilio. E así máis
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cousas. Por iso non é só palla o
que aquí arde. Non o pensades
vós tamén así?
Hai en todo isto cousas que
a min me revolven moito.
Coñecendo por experiencia
propia e allea a complexidade
dos procesos vocacionais para
as vidas así chamadas “consagradas”, dáme un non sei qué
vendo esa troupeleada de xente
nova abrazando coma por contaxio camiños densos de vida.
Quizabes é pouca fe a miña.
Non podo deixar de lembrarme
daquel outro fenómeno –de
dimensións moito máis cativas– acontecido en Galicia nos
comezos dos 90, cando catro
mociñas galegas optaron por
entrar no mosteiro tamén de
Clarisas de Ribadeo, en Lugo.
O feito fora convertido en libro polo bispo Gea Escolano
co provocativo título de Ligar
con Dios, PPC, Madrid, 1991.
Os soños do Bispo non se levaron a cabo. Os favoritismos,
e menos por ser eclesiásticos,
tampouco me agradan moito.
E levar a profesión das case
180 monxas a unha catedral,
rompendo coa práctica normal,
privada e silandeira, de calque-

ra comunidade, parece querer
darlle un bombo publicitario
que tamén me desconcerta.
Non era este o estilo certamente da comunidade trapense de
Tibhirine que comentabamos
máis arriba. Acabo, emporiso,
escoitando ao fariseo Gamaliel,
quen, ante a efervescencia do
primeiro movemento cristián
aconsellaba aos seus correlixionarios: “Desentendédevos
deses homes, deixádeos estar,
que, se esta empresa ou esta
obra é cousa de homes, desfarase por si mesma; pero, se
é de Deus, non a poderedes
desfacer. Non vaia ser, mesmo,
que vos encontredes loitando
contra Deus! E cadraron todos
de acordo” (Feit 5, 38-39).
Non sei se todas e todos vós
cadraredes de acordo, pero por
un tempo ímonos desentender
desas monxas e deixalas estar.
Con Samuel Ruíz
Invítovos agora, se queredes, á que me acompañedes
un pouco ao velorio e enterro
do “bispo dos pobres” Samuel
Ruíz, morto o 24 de xaneiro, o
Tatik (paiciño) dos habitantes
de Chiapas na diocese de San
Encrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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Cristovo das Casas. Para acompañar aos milleiros de homes
e mulleres populares que quixeron agradecer coa súa presenza, coa súa palabra, coa súa
pregaria unha traxectoria limpa
ao lado da xente máis desherdada, maioría naquela sociedade mexicana. Lembrádesvos da
súa mediación entre o goberno
e o exército zapatista, e do seu
incansable labor de defensa dos
dereitos dos débiles? Podemos
poñernos tamén nós en oración
para agradecer a súa vida encadrada dentro da espiritualidade
da liberación, parte da teoloxía
da liberación, da que non era
un enxeñoso teórico, senón un
habilidoso práctico. Podemos
recoñecer ante el a banalidade
de moitas das nosas empresas persoais ou colectivas, de
moitos dos nosos crebacabezas, cando non teñen ao débil
por obxecto con mentalidade
liberadora. Podemos acoller
as palabras do seu sucesor na
diocese, Felipe Arizmendi, que
lle agradecía “por haber hecho
conciencia desde 1975 que
quien no asuma esta opción
por los pobres no tiene lugar
en esta diócesis”. Imaxinádesvos a calquera dos nosos bispos
96
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dicindo, por exemplo: “quen
non asuma a opción polo parados/as ou polos inmigrantes
subsaharianos que entre nós
se moven, non ten sitio nesta
diocese”. Seguro que mesmo
moitos e moitas de nós, que
imos tan de correctos e axustados pola vida, buscariamos
razóns ou sofismas para cando
menos protestar pola inoportunidade de tales palabras.
Por certo, ao lado do cadáver
de Samuel Ruíz, chufado polo
nuncio apostólico Cristophe
Pierre, doeume moito recordar
o que onte mesmo lin do noso
Papa Benedicto XVI, no seu
recente libro Luz del mundo,
onde afirma que a Teoloxía da
Liberación é soamente un moralismo social, un moralismo
político. Parécevos que Samuel
Ruíz foi o froito dun moralismo
social ou político?
E agora con Pepe Chao
Pouco máis vos vou ocupar
neste miña primeira entrega de
Rolda da Igrexa. Pero non quero acabar sen facer referencia
a un par de cousas, máis achegadas a nós. Unha delas, e non
pequena nin de pouco valor e
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aprecio, é a figura e obra de
Pepe Chao, que nestes últimos
días está sendo obxecto de recoñecementos agradecidos en
diferentes ámbitos. O sábado
22 de xaneiro puido asistir
ao acto no que o Concello de
Ferrol lle dedicaba unha praza,
a praza para el senlleira que
ocupa o contorno da igrexa e
da casa parroquial de Santa
Mariña nos arrabaldes ferroláns, onde el viviu e traballou
durante anos moi intensos da
súa vida sacerdotal. E o sábado
5 de febreiro estivo presente
e foi centro de atención e de
reflexión na Festa do Lume,
que organiza anualmente a
Asociación Irimia, ao redor da
Candeloria, nunha actualización da mesma promovida no
seu momento polo citado Pepe
Chao.
Estaredes de acordo comigo
en que Pepe Chao ben merece cantas homenaxes se lle
queiran facer. A súa sombra
benéfica espallouse e espállase
aínda agora polo conxunto da
Igrexa Galega cunha variedade
de tonalidades que nos forzan
a repetir recoñecementos por
ver de poder expresar tanto

agradecemento merecido. A
algúns poida que vos chamase
máis o Chao enérxico e vivo
dos tempos anteriores e inmediatamente posteriores ao
Concilio Vaticano II, que era
capaz de reflexionar, de debater
e de abrir camiños no terreo
pastoral que se converteron
en referencia de moita xente.
A outros e outras gustaravos
o Chao da “conversión”, que
opta por casar con Sari, a súa
entrañable muller, e por casar
tamén coa galeguidade e moi
especialmente co galego naquel
“Eu renazo galego”, que aparte
de testemuño persoal dun proceso converteuse en libro de
ensaio onde moitos/as puidemos vernos reflectidos. Ou, se
cadra, preferides o Chao creativo que deu pé a iniciativas tan
sonadas como Os cruceiros, As
Romaxes, Os Sábados Bíblicos,
A Festa do Lume, O Bienio Irmandiño..., ao redor dos cales
se foi vertebrando a fe e a praxe
cristiá apegada a Galicia coma
espazo natural e lóxico, empregado como lugar de encontro e
nunca de desencontro, agás por
parte de quen por tal os quixese
tomar. A xente amiga de libros
pode preferir introducirse na
Encrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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súa variada produción literaria,
obra sempre dun home galego
sabio, crente e fondamente humanizado, a quen os anos non
lle foron roubando o sentido
do achegamento á realidade
da vida que os tempos lle ían
fornecendo. E mesmo entre vós
pode haber alguén que prefira
este Chao silencioso e retirado
á forza, acolledor, papá grande,
que reverdece en agarimos, e
que non nega a súa presenza
alí onde alguén a considere
conveniente. En todo caso, estaredes moi de acordo comigo,
seguro, en que Pepe Chao foi
e segue a ser unha bendición
de Deus para Galicia. Haberá,
xa sei, quen así non o pense.
Síntoo por eles. Non saben o
que perden.
Por Reis en Montouto
E remato contándovos un
pequeno acontecemento vivido
na parroquia de Montouto, en
Abadín, alí onde nace o Eume
á sombra do Xistral, para iniciar a súa vagarosa camiñada
ata a vila do Ponte do Eume
ou Pontedeume, onde se volve
mar. Unha trintena de veciños
compoñen a comunidade pa98
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rroquial que, coma moitas máis
no noso medio rural, está sufrindo a redución da presenza
do crego para as celebracións
dominicais. Só unha vez ao
mes poden, se queren, asistir á
Eucaristía. Supoño que moitos
e moitas de vós me poderiades
ir dicindo: pois en tal sitio pasa
igual, e en tal outro, e naqueloutro, e aló na parroquia dos
meus sogros... É unha triste
realidade do mundo da aldea,
á que, por común e repetida,
xa non se lle concede apenas
lugar nas nosas conversas nin
nas nosas reflexións. Esmorece
o rural, esmorecen as xentes
que o habitan, esmorece a
presenza eclesial nese medio,
porque a alternativa parece
ser –coñecedes outras?– a de
irse retirando progresivamente
e concentrando os esforzos e
recursos en vilas e cidades.
Pero, a dicir verdade, non era
queixarme o que quería facer,
todo o contrario. Por Reis en
Montouto, cadrando coa Misa
mensual, para fortalecer a fe e
o sentimento comunitario, un
grupo de persoas acordou organizar un acto de convivencia
posterior á Misa, cun café con

Cartas desde a banda da esperanza

leite polo medio, cunhas lambetadas tamén, e con tempo
abondo para estar e falar, saudarse e contarse cousas sobre o
ano vello, sobre o novo, sobre
os Reis, sobre as penas, sobre
os soños, sobre o traballo, sobre o paro,... E así foi. Cadraba
que a Misa era ofrecida por
un veciño defunto non había
moito tempo, o Eduardo, cousa
que axudou a concentrar xente amiga e familiar, como ben
sabedes que pasa nestes casos.
Sen faltar para nada ao respecto ao familiar morto, xuntáronse á celebración comunitaria,
e veciños e veciñas festexaron
o seu particular Nadal. Houbo
rosca de Reis e houbo a promesa firme de recuncar para o
ano, e “de acó aló moitas veces”, como adoitamos dicir en
tales casos.
A fame –disque– aviva o
enxeño. E, se cadra, a pobreza
obrigada do presente no terreo
pastoral axúdanos a descubrir e
valorar formas novas, sinxelas,
que forman parte da nosa bagaxe celebrativa, pero que nunca
as consideraramos aptas para
transmitir e gozar a densidade
da vida, a densidade de Deus

na vida. Quizabes os veciños e
veciñas de Montouto se lembren da festa de Nadal en Reis
na súa parroquia por aquel
encontro veciñal que houbo
despois da Misa, e non por non
valorar a Misa, senón porque o
Xesús da Misa saíra de Igrexa
e era un máis naquela santa e
misteriosa comuñón con sabor
a café con leite e lambetadas,
a risas e paroladas. Iso de integrar fe e vida é máis simple e
doado do que ás veces podemos
supoñer, ou non?
E máis nada por hoxe, amigas
e amigos. “Buff!”, canto me
queda por comentar! O tema
dos anglicanos, co seu bispo
especial, o tema das comunidades catecumenais dos kikos,
dos que os xaponeses non querían saber nada por cinco anos,
polo seu xeito de ser e de actuar algo ás costas das igrexas
locais; as presións do Vaticano,
co Papa á fronte, levaron a intentar un camiño de concordia.
Mira que son moitos os homes
e mulleres englobados neste
tipo de comunidades, cos seus
milleiros de comunidades aquí
e acolá, cos seus seminarios
propios, cos seus cregos e
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bispos simpatizantes, cos seus
centos de familias enviadas en
misión polo mundo adiante,
coas súas fortes influencias nas
máis altas esferas vaticanas!
E tamén, iso parece, coa súa
mentalidade conservadora, e,
en correlación con isto, coa súa
particular maneira de entender
e de vivir a Igrexa e a presenza
da mesma no medio das nosas
sociedades. En fin, malo será
que o Espírito non abra camiños e rebente pechaduras, as
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nosas as primeiras! Para iso
–falabamos de cine ao comezo
e falamos de cine ao final–,
axudaravos algo ver a fermosa
película finlandesa Cartas al P.
Jacob de Klaus Härö.
Unha aperta. Bo entroido.
Verémonos de novo cando
a Coresma estea petando ás
nosas portas co seu galano de
graza nas mans.
Manuel Regal Ledo

In memoriam

Antón Miramontes Nieto
Engracia Vidal Estévez

Sempre é penoso facer un In memoriam. Sempre supón evocar
a alguén que xa se foi de entre nós. Sempre sentimos medo de
non dicir todo o que hai que dicir. Ou de violar a intimidade
falando de máis.
Con estes sentimentos vou tentar dicir algo de Antón Miramontes Nieto, que o 17 de Nadal nos deixou despois dunha breve
enfermidade.
Fágoo en primeiro lugar no nome de Encrucillada, a quen aportou moito máis do que eu poida dicir. E tamén no meu propio
nome xa que é moito o que debo á súa amizade e axuda.
Coñecino ao chegar a Santiago no 1970. Veu á nosa residencia
para pedirme que dese unhas clases de Historia e de Gramática
no Seminario Menor de Belvís, do que era xefe de estudos. Tiñan proxectos novos e querían abrir o profesorado a segrares e
a mulleres. Ousada decisión! Conseguiran o permiso do cardeal
Quiroga para que o aceptase. E alí empezaron intercambios de
pedagoxía e de métodos que falabamos mesmo no camiño no
coche que ás veces compartiamos. Xa dentro comprendín os seus
proxectos que nacían da inquietude de facer un centro educativo
para a vida, antes de para “fabricar curas”. Alí entraban os rapaces
con 10 anos e saían con 17 para o Maior, se o desexaban. Todos
sabemos o que significaron estes centros para moitos rapaces de
aldeas, que non tiñan outra forma de acceder ao ensino superior.
Tal vez a historia relate algún día o que foi aquel proxecto, de seminario para a educación cristiá integral, que axudase a discernir
vocacións sen presupoñelas polo feito de estar alí.
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Puiden apreciar nel e no grupo con que o compartía, as inquedanzas por unha educación integral e libre. El mesmo me dicía
que non fora esa a liña na que o educaran a el, pero que vía moi
claro, como debía ser, e supuxo, polo tanto unha conversión. Eu
que acababa de vir de París e dunha formación moi na liña de
Paulo Freire, tiña con el materia de conversa, e de insistencia,
pola súa parte, de que escribira… cousa que non cheguei a facer
daquela.
Xa sabemos que tan ambiciosos soños non se lograron. Suquía
cortou a experiencia, e Antón fixo oposicións a profesor de Instituto, por Linguas clásicas.
Moi pronto comezaron os traballos con tres profesores máis,
unidos no colectivo Trasancos, para pór en circulación un libro de
texto en galego: De onte a hoxe, que saíu á rúa no 1984, despois
de ter sido experimentado en fotocopias en varios centros. Sae do
esquema normal dun libro de texto por moitas razóns que non
son curtas de expor.
No 1977, era xa profesor e foi a Ferrol onde estaba afincada
Encrucillada. El participara desde o 1974-75 nas reunións da
súa xestación, e formou parte do Consello desde o principio. No
1981 cando empezamos a imprimir en Santiago, colleu el a responsabilidade dos contactos coa imprenta e o labor de redactorxefe, aínda que sen este título, que naceu despois. Non é doado
de explicar a quen no ten a experiencia, o traballo que dan estes
papeis de corrector e responsable da edición. Máxime que neses
tempos aínda non había ordenadores nin nada de todos os avances que viñeron despois.
O seu labor remataba na confección do Guieiro (por certo, daquela, ían sen firma) e a entrega das “galeradas”. Pero no caso de
Antón tiña a súa prolongación no empaquetado. Facíao Amalia
Tomé que ía a Santiago desde Galegos cos rapaces da súa escola.
Pola noite era Antón quen os ía levar despois de compartir unha
pequena merendiña e ás veces un paseo pola capital…
102
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O seu sentido crítico, pedagóxico, e práctico imprimiulle carácter a toda a organización das diferentes fases de acción, como
organizar os envíos de reembolsos escritos á man pondo catro
veces os enderezos, pegar selos, etc.
Coñecía Galicia por tódolos seus recunchos e gozaba deles amplamente dándoos a coñecer.
Cando decidiu deixar o exercicio do sacerdocio apartouse de
moitas actividades. Aínda que seguiu atendendo a grupos e outro
tipo de traballos menos públicos.
O seu carácter reservado e serio, tal vez por natureza, pero tamén por educación familiar e relixiosa, nunca puideron ocultar a
fondura do seu interior sensible e xeneroso ata o límite.
Engracia Vidal Estévez
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Mato sono io ... (Eu son o tolo)
100 Amigos falan de Xesús Mato Mato
AA.VV., Coordina Xulio Xiz, Ed. Fundación Manuel María da Terra Chá,
Lugo 2009.

Marmancón-Ferrol,
29-06-2010. Era día de San
Pedro.
Teño un libro do 1910: Lo
que puede un cura hoy. O respuesta a esta pregunta: ¿A qué
trabajar tanto si se consigue tan
poco? Leva unha nota despois
do título: “Colección de recetas contra el desaliento y el
pesimismo de los que trabajan
por la salvación de las almas.”
O autor: Arcipreste de Huelva,
aquel home santo, D. Manuel
González.
Este libro eu herdeino doutro
santo, o meu párroco, Don Xesús Veres Díaz, Cura de Roca,
cando eu fun neno e rapaz. O
libro é bo. E as persoas que hai
detrás, excelentes. Gardo coma
un tesouro o libro e moito máis
a memoria das persoas que me
axudaron. Grazas.
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E seguindo a saga das persoas
que axudan xa enlazo con Xesús
Mato. Di Mero, o músico da
Quenlla e de Fuxan os Ventos
doutrora, no prólogo do libro:
“Mato en italiano quere dicir:
tolo. Pero para nós quere dicir
que Mato é único, é un ser que
só pode ser así, como é. Ese
que nós coñecemos, tan desprendido que quere pasar desapercibido, sempre está nalgún
lugar, para dar un alento, para
botar unha man, para incitar
á actividade, á ilusión. Mato é
único polo seu porte xeneroso e
tamén porque sabe que todo é
posible se realmente se quere.
Sabe que outra Galiza é posible
e necesaria, que os máis débiles son os que máis necesitan
e que todo debe chegar para
todos, anque non deixamos que
chegue.”
Case podía deixar aquí a recensión. Fica claro que Mato
Encrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011

Mato sono io ... (Eu son o tolo) 100 Amigos falan de Xesús Mato Mato

forma parte deses homes-curas,
curas-homes que vale a pena
coñecelos, gozar da súa amizade persoal e da súa acción
pastoral inmensamente rica
e polifacética, que traballan
arreo “contra el desaliento y el
pesimismo por la salvación de
las almas”, como se le no libro
antigo citado. Non fagades
cuestión da palabra ‘almas’. Era
linguaxe do 1910. Mais Mato é
de Xoán XXIII e do Concilio
Vaticano II e unha cousa é
verdade: Traballa con ‘alma’,
vida e corazón en todo canto
emprende. E diso hai testemuñas: “100 amigos falan de Xesús
Mato Mato”.
Por máis que sexa repetitivo,
quero remarcar, adrede, que
actualmente temos a sorte na
Galiza de ver aparecer libros
sobre experiencias de persoas
exemplares que fixeron historia
e son modelos a imitar. De leigos e de cregos.
Son testemuños directos de
homes e mulleres con credos
e pensares moi diversos que
compartiron alma, vida e corazón e, por tanto, son verídicos
porque son homes e mulleres
veraces e sinceros. É dicir: Son

de fiar, porque falan do que lles
aconteceu e chegou á alma.
Hai que lelos. Son vida e non
vale resumilos. Quitariámoslles
a verdadeira esencia do existencial.
Xesús Mato, déixase levar
do Espírito, vai progresando
persoal e comunitariamente
coa circunstancia, sen perder
nunca o norte nin a profundidade da misión. A circunstancia, nunca se leva preparada.
Coma co ferido do samaritano,
sorpréndete no camiño. O que
si está preparada é a sensibilidade do que non sabe pasar
sen deterse. E Mato, como
se repite reiterativamente nos
100 testemuños, vive atento á
realidade máis real e acolle ás
persoas en concreto. Abaixase,
enzoufa as mans no sangue do
ferido, limpa, cura, alivia, carga
nos seus ombreiros e encima
paga. E logo, a seguir, sen pedir nada a cambio, que a tarefa
é moita e non hai tempo para
estar agardando inactivos por
parabéns.
Xesús Mato, coma Xesús, o
carpinteiro, busca sempre vivir
no hoxe de cada persoa e das
súas contornas, dos discapaciEncrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011

105

Xaquín Campo Freire

tados, no hoxe da Galiza rural,
emigrante, obreira, vilega, urbanita, litúrxica, festeira. No
hoxe da dor e do sufrimento,
feitos carne na súa propia historia persoal e no vivir solidario
coas comunidades, no acompañamento próximo e cotián
do enfermo, das familias, da
freguesía, dos coidadores. Nada
humano lle é alleo. Pero é que,
ademais, Mato sabe pórlle música e canto á vida e logo, na
radio ou nos xornais, pon as
mensaxes multiplicadoras de
esperanza e alento que chegará
a cantos nin se sabe. Mato sabe
crear festa.
Velaquí un excelente tratado
de Teoloxía Pastoral, máis un
outro, encarnado na Galiza: 76
anos de idade, 51 de sacerdote, 26 de crego no Cebreiro,
Courel e Os Ancares, etc. Coa
fondura da mellor teoloxía e
coa mellor práctica pastoral
que se pode dar no hic et nunc
de cada intre do acontecer de
Deus nesta terra nosa. Falan os
receptores. E falan os feitos. As
obras, como Auxilia ou o labor
de recollida e investigación de
todos nós.
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Por todos eles vemos como
lles chegou de fonda, pura
e vizosa a mensaxe humanoevanxélica. Aquí non hai trampas nin auto bombo. Falan del.
Non é el o que relata. O relato,
a súa palabra, foi precedente,
tal como foi acontecendo nese
‘hoxe de Deus’, que el soubo
captar coma ‘un sinal dos tempos’.
Vaia isto só para facer boca.
Se de verdade estás intresado/a
en achegarte a un mestre de
vida, procura ler o libro. Ende
non, anótao. Algún día farache
ben ir a el para traballar a propia vida, a dos que contigo camiñan e, por suposto, para todo
canto faga referencia á Galiza e
á nova humanidade. Son 238
páxinas que se poden ir lendo
relato a relato. Incluso, mellor
así, para percibir pausadamente na súa verdadeira dimensión
o saibo do sal da terra de cada
experiencia e a luz no mundo
da camiñada, no iter de cada
persoa.
E estes son só cen testemuños. Como di Xn 21, 25: Estes
mesmos discípulos son os que
dan testemuño destas cousas e
sabemos que o seu testemuño

Mato sono io ... (Eu son o tolo) 100 Amigos falan de Xesús Mato Mato

é verdadeiro. Mais “Xesús fixo
tamén moitas outras cousas.
Se se relataran detalladamente,
penso que non bastaría todo
o mundo para conter os libros
que se escribirían.” Con Xesús
Mato, pasa algo parecido.

Podemos cantar seguindo a
batuta do mestre: Graciñas á
vida que me foi dando tanto.
Si. Graciñas, Xesús, que nos
segues a dar tanto!
Xaquín Campo Freire
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Miguel, un cura grande en Parada de
Outeiro
AA.VV., Coordinador: Evencio Domínguez Lorenzo. Ir Indo Ed., Vigo 2009.

Mandiá-Ferrol, 31 - 05 -2010
(Día do 75 cumpreanos de
Miguel).
Como unha verdadeira graza
de Deus, están aparecendo
unha serie de libros sobre curas
da Galiza escritos por diversos
grupos de persoas que coma
no evanxeo: ‘Falamos do que
sabemos e damos testemuño
do que nós vimos’. (Xn 3,
11): Miguel Fernández Grande,
Moncho Valcarce, Eliseo Ruíz
de Cortázar, (Cuco), Gabriel
Vázquez Seijas, Xesús Mato,
Xosé Chao Rego, Alfonso Blanco Torrado, Xosé- Manuel Carballo Ferreiro, etc. Ben sei que
a lista é moito máis longa, por
sorte para todos nós.
Na encíclica Pastores Dabo
Vobis, Xoán Paulo II deulle á
Pastoral categoría de ciencia
teolóxica e así di: “ A teoloxía
pastoral ou práctica posúe
unha dignidade teolóxica ple108

na porque é unha reflexión
científica sobre a Igrexa na súa
vida diaria coa forza do Espírito Santo, a través da historia;
unha reflexión sobre a Igrexa
como ‘sacramento universal de
salvación’.”(PDV, nº 57). (Vat.
II, LG 48).
Non hai mellor teoría que
unha boa práctica, mais nunca
haberá unha boa práctica se
non ten detrás a mellor teoría.
Dicía Xesús: “Vinde e veredes.”
(Xn 1, 39). Pois isto é este libro: Miguel, un cura grande en
Parada de Outeiro.
Un tratado excelente de Teoloxía Pastoral encarnado na
Galiza de 1959-2009. Coa fondura da mellor teoloxía e coa
mellor práctica pastoral que se
pode dar no hic et nunc de cada
intre do acontecer de Deus
nesta terra. Porque Miguel vai
progresando persoal e comunitariamente coa circunstancia
Encrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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sen perder nunca o norte nin a
profundidade da misión. Dicía
o P. Astete: “Mostrad cómo”.
Aquí son 256 páxinas.
Miguel, como Xesús, busca
sempre Vivir no hoxe de Deus,
en frase do Irmán Roger de
Taizé, para vivir no hoxe de
cada persoa e das súas contornas, no hoxe da Galiza rural,
emigrante, obreira, vilega, litúrxica, festeira. No hoxe da dor e
do sufrimento, feitos carne na
súa propia historia persoal e no
vivir solidario coa comunidade,
no acompañamento próximo e
cotián do enfermo, das familias, da freguesía, dos coidadores. Nada humano lle é alleo.
Hai unha loita continua por
ser imaxinativos e creativos
para cambiar e mellorar as estruturas, moitas veces inxustas
e de pecado, moitas outras que
precisan mudanza ou actualización para pórse ao día. Mais
sempre será cunha loita dura,
difícil, prudente.
A súa metodoloxía é a de
Xesús cara Emaús, alcanzar
silandeiramente ao camiñante,
pórse humildemente ao seu
lado e escoitar activa e empaticamente. Sabe acompasar os
ritmos e os tempos. Non se

impón. Propón. E, só cando
xa hai festa, festa de comuñón
e de comunidade, daquela, é
cando nos vimos decatar de
que sempre estivo aí, presente,
e como o corazón foi acadando
a ardentía resucitadora do testemuño do discípulo do Señor
que fixo posíbel unha transformación radical da existencia
pola esperanza.
O libro ten o mérito de non
estar escrito por el. Responde á
pregunta: E que din por aí de
quen é o Miguel?” Nas distintas colaboracións imos vendo
como se vai trazando o perfil
exacto do que o pastor foi sementando. Vemos a clarividencia de tantos leigos que afinan
os conceptos, porque nacen
da experiencia vivida, dunha
experiencia que é historia da
salvación.
Di Evencio, o coordinador:
“Non busques a gabanza doada a unha persoa que sempre
rexeitou o protagonismo, saír
na foto. Miguel aparece en
toda a súa vida e obra nun segundo plano como se a cousa
non fose con el; pero está no
sitio preciso, coma o albanel da
casa de todos os días, homes e
mulleres de acción, que axuEncrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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dan a levantar o edificio pedra
a pedra, sen facer ruído, sen
levantar sospeitas.” Non fique
o lector no anecdótico. Sería
rebaixar a vida e mensaxe de
Miguel. Incluso o obxectivo do
libro. Hai un leitmotiv fondo e
vertebrador que lle dá sentido
a toda unha misión pastoral,
que vai reflectida na vivencia
profunda de cada testemuña.
Hoxe andamos á procura de
modelos para un novo mundo
que cambiou de paradigma
interpretativo e andamos tenteando camiños para acertar.
Están a renacer unhas propostas de integrismos que, con
medo e moita falta de fe, volven a vista cara atrás facendo
resucitar estilos do imperio da
lei pola lei. De censuras trasnoitadas. Mesmo, moitos coa
mellor boa fe e sen coñecelo a
fondo, cren que o Concilio Vat.
II, foi un grande erro. A lei se
non é para orientar a vida, que
vai acontecendo coa evolución
da mesma vida a cotío, convértese en lei de morte. Mantén
os ‘tinglados’, mais baleiros. ‘O
meu reino non é deste sistema’,
dixo Xesús.
Pois Miguel é un pastor segundo o Concilio Vaticano II,
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mais tirando das consecuencias
máis fondas e, daquela, vese
que non é un fracaso. Xusto o
contrario. Vaise comprobando
nas diferentes achegas como
a vida se converte pola fe en
esperanza, pola que vale a pena
entregar os esforzos persoais
e organizados en iniciativas
solidarias. Así nace a comunidade coa ‘caritas’ e a acción
de grazas, a eu-charistía. Así se
edifica a Igrexa, Pobo de Deus,
Corpo de Cristo, Templo de
Espírito, Sacramento universal
de salvación.
Non hai mellor teoría que
unha boa práctica, mais nunca
haberá unha boa práctica que
non teña detrás a mellor teoría.
Vale a pena.
É un libro para aprender a
ser cura, cura de verdade, cura
na Galiza, cura co lema: “Deus
fratresque Galleciae”, que é
onde segue acontecendo hoxe
o misterio de Deus para nós,
aquí e agora. Un bo tratado de
teoloxía pastoral na Galiza.
Miguel Fernández Grande,
50 anos de sacerdote na Galiza,
75 anos de idade:
Ad multos annos vivas!
Xaquín Campo Freire

Recensións

Prisciliano na cultura galega. Un símbolo
necesario
Victorino Pérez Prieto
Editorial Galaxia, Vigo, 2010, 332 páxs

Aínda que xa nos precede o
éxito editorial e social do libro
que estamos a presentar, non
está de mais facerlle os honores
na nosa revista. Non hai dubida da oportunidade e actualidade que ten afondar de novo
na figura de Prisciliano, tanto
pola recuperación dun personaxe senlleiro do cristianismo
antigo, como pola significatividade que ten para a historia e a
identidade galega.

sistematización dos datos existentes sobre Prisciliano, senón
tamén a memoria afectiva e
efectiva dese home, que simbolizou un modo de entender a fe
que foi máis aló da súa teoloxía.
Cada capitulo vainos mostrando a vitalidade do pensamento
e a vida deste asceta nas súas
múltiples facetas e sobre todo
esa forza da súa figura que non
eixou de latexar ao longo da
nosa historia galega.

O estudo que nos ofrece
Victorino Pérez e abondoso en
documentación e rico en suxestións e intuicións. A proposta
inicial de artellar a historia e
o mito coma dúas realidades
capaces de ofrecer significados
e de recuperar o noso pasado
evitando a falacia do obxectivismo historicista e sen dubida
uns dos méritos deste libro.

No primeiro capítulo respóndese a pregunta quen é Prisciliano?, artellando as fontes e a
bibliografía existente sobre este
teólogo xenial e herexe rehabilitado, como o propio autor
afirma, nun discurso coherente
e amplamente documentado.
Remata o capitulo cunha reflexión na que se reivindica a
necesidade de recuperar para
o noso presente a memoria
de Prisciliano como ese mito

Este libro, a través das súas
paxinas posibilita non so, a
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necesario que vitalice a nosa
identidade galega. Prisciliano,
dirá o autor, pode ser hoxe para
nós, un símbolo, para falar do
ser ou non ser de seu, porque
só afondando no propio, no
particular, se pode chegar autenticamente ao universal.
No segundo capitulo Victorino proponnos un percorrido
pola cultura e a espiritualidade
da Galiza dos séculos IV e V. Aí
atoparémonos con outras figuras controvertidas e relevantes
daqueles séculos iniciais, non
só para Galiza senón tamén
para o cristianismo. Aí atoparemos a Exeria ou a Baquiario
fondamente vinculados á estela
priscilianista e tamén as razóns
e autores que posibilitaron o
antipriscilianismo eclesial e
social. Aquí botamos un pouco
de menos unha maior explicitación das vinculacións que o
movemento priscilianista tivo
como gran movemento ascético, especialmente feminino,
de Asia Menor ou Roma. Con
todo, e de agradecer a visibilización das protagonistas femininas daqueles tempos, non só
neste capítulo, senón tamén no
seguinte.
112
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Nos tres capítulos seguintes
faise unha estupenda síntese
da pegada de Prisciliano dende
o século IV ata hoxe. A lectura
destes capítulos achéganos o
alicerce da nosa identidade, esperta en nós ese anhelo de pertenza, esa galeguidade ás veces
perdida nos recunchos da alma.
Hai nesas páxinas defensores e
detractores de Prisciliano, pero
todos han definir a súa relación
con este símbolo de galeguidade que é Prisciliano. Non hai
dubida de que Victorino Peréz
consegue implicarnos tamén a
nós, nesa decisión de acoller
ou rexeitar o mártir de Tréveris.
Como afirma Mª Pilar no
adro do libro, na lectura desta
obra“reencontrámonos
con
nós mesmos/a, isto é, coa
historia que nos fixo e da que
vivimos”. Coma galegos/as e
coma cristiáns temos neste
ensaio de Victorino Pérez un
referente para afondar no noso
ser galego e na nosa identidade
cristiá, que como ben demostra
o libro, van da man, e sempre
han atoparse no noso corazón
e na nosa historia se queremos
comprender o noso presente e
proxectar o noso futuro.

Prisciliano na cultura galega. Un símbolo necesario

Recuperar a Prisciliano é sen
dubida unha tarefa que temos
por diante, a obra de Victorino
ven botarnos unha man nese
camiño. Quizais ao rematar
de ler o libro poidamos sentir
aquilo que deixou escrito Vicente Risco: “Prisciliano é algo

tan grande, encerra un misterio
tan profundo, que non sei se os
galegos chegaremos endexamais a descubrilo. E quen sabe
si moito do noso provir non
pende nel!”
Carme Soto
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Materiais de educación en valores
Ed. Manos Unidas, 2010
Madrid

En setembro de 2010 Mans
Unidas recibiu o premio Príncipe de Asturias da Concordia. A
fundación Príncipe de Asturias
destacou que esta ONG “dende
hai medio século ven prestando
o seu apoio xeneroso e entregado á loita contra a pobreza
e en favor da educación para
o desenvolvemento en máis de
sesenta países e, ademais, pola
súa contribución, nos últimos
anos, en proxectos específicos
cuxa meta é combater a fame e
reducir a mortalidade materna
no mundo”.
Mans Unidas leva facendo
isto mesmo dende a primeira
campaña, hai xa 52 anos. En
Encrucillada xa fomos dando
conta dos diferentes materiais
pedagóxicos que foron editando
para ensino infantil, primario
e secundario. Nestes últimos
anos os temas foron elixidos
dos Obxectivos de Desenvol114

vemento do Milenio, aprobados pola ONU no ano 2000,
e dos que Mans Unidas elixe
un cada ano para centrar nel
a súa campaña e acción. Para
este curso 2011-12 o obxectivo
elixido é o número 4: Reducir a
mortalidade infantil. Por medio
de contos e carteis en infantil
e primaria, e con fichas de traballo adaptadas a secundaria,
todos nos podemos achegar a
este problema global. Ademais,
como novidade, este ano Mans
Unidas abre un novo espazo
en internet, unha nova páxina
web dedicada exclusivamente
á formación e orientada, sobre
todo, ao persoal docente. O seu
enderezo é www.educación-manosunidas.org. Nel poderemos
atopar actividades e recursos
para traballar na clase a Educación para o Desenvolvemento
(EpD) e a Educación en Valores
dun xeito máis práctico e dináEncrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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mico. O contido da Web está
en constante actualización e
ampliación. Contén actividades
e fichas descargables en formato pdf para traballar os Obxectivos do Milenio, recursos para
o traballo na aula, programas
de formación do profesorado
tanto en cursos presenciais
como on-line e un foro de diálogo. Un calendario de eventos
tamén vai informando das diferentes actividades programadas
en todo o estado ao longo do
ano. Tamén ofrecen cursos de
formación do profesorado, impartidos a través dos Centros
de Formación do Profesorado e
dirixidos a docentes en activo.
E o mellor de todo: a páxina
edítase nos idiomas oficiais do
estado, polo que poderemos
navegar e descargar materiais
na nosa lingua.
Mans Unidas leva 52 campañas sacando adiante non só

proxectos de desenvolvemento
en países empobrecidos, senón
elaborando e distribuíndo de
balde materiais educativos (carpetas, fichas, vídeos, materiais
en CD-rom) para o ensino, a
catequese e mesmo para as
celebracións cristiás. Pódese
acceder a todo o material publicado en castelán a través da
páxina web www.manosunidas.
org, onde se descarga de xeito
gratuíto, e non só material didáctico senón libros, folletos,
boletíns, memorias de actividades,... Ademais, as 71 delegacións que Mans Unidas ten
en todo o estado español están
ao noso dispor para o préstamo
de materiais que non poidamos
descargar (vídeos, por exemplo).
En Galicia temos delegacións
en Ferrol, A Coruña, Santiago,
Pontevedra, Lugo, Ourense e
Vigo.
Marisa Vidal Collazo
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Chittister, Joan, El año litúrgico. La interminable aventura
de la vida espiritual. Sal Terrae,
Santander 2010. 198 páx. Ritos
y símbolos.
A teóloga bieita Joan Chittister estuda os principais tempos
litúrxicos e festividades da
Igrexa tal como se celebraban
no pasado, mostrándonos como
estas antigas prácticas teñen
hoxe cabida na nosa vida espiritual. Na liturxia atopámonos
co Xesús da historia e chegamos a comprender ao Cristo
da fe, que segue con nós. Coa
repetición anual da liturxia, aos
poucos acadamos a nosa plena estatura na vida espiritual,
caendo na conta de que é no
tempo, na vida e no mundo real
onde encontramos a Deus.
Rodríguez Olaizola, José
María, Tú me salvas. Sal Terrae, 2010. 143 páx. El pozo de
Siquem.
Poemas do Xesuíta José María R. Olaizola nos que pon
de manifesto que a vida vivida
como Evanxeo ten moito de
busca e algo de chegada. Implica afrontar encrucilladas, saltar
ao baleiro e gastar a vida; pero
116

tamén é celebrar, aprender a
ver con ollos limpos e saber
acougar en brazos seguros.
González Faus, José Ignacio, Otro mundo es posible...
desde Jesús. Sal Terrae, 2010.
446 páx. Presencia Teológica.
Achegándose o máis posible
aos feitos (ao recordo e efecto
que deixaron nos seguidores de
Xesús) este libro tenta adiviñar
o que debería ser unha Igrexa
“sacramento de comuñón”
(contraposta á concepción da
Igrexa como sociedade “perfecta” dotada por Deus de
autoridade e poder) apostando
pola necesaria conversión que
hoxe precisa esta institución.
Esa conversión, amais de estrutural, ha ser persoal. Por iso se
incide tamén na paternidade de
Deus anunciada por Xesús.
Arranca a obra do profesor
emérito da UCA González
Faus, ex-director da Revista
Selecciones de Teología e responsable académico do Centro
Cristianisme i Justícia, cun poema de Pere Casaldáliga que,
despois de confesar que vive
“ao axexo do Reino diferente”,
define a súa existencia como a
Encrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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dun “guerrilleiro do mundo, da
Igrexa e de min mesmo”.
Codina, Víctor, Una Iglesia
nazarena. Teología desde los insignificantes. Sal Terrae, 2010.
215 páx. Presencia Teológica.
Vivido e escrito desde Bolivia,
onde reside dende hai 20 anos
o teólogo Víctor Codina, aposta
pola importancia evanxélica e
teolóxica dos pequenos e sinxelos que, nas marxes da Igrexa
oficial, constitúen a alternativa
evanxélica nestes momentos de
crise de credibilidade eclesiástica. A fe dos pequenos pode axudar a ir edificando entre todos,
coa axuda do Espírito de Xesús
de Nazaret, unha Igrexa menos
«davídica» e máis nazarena.
Este é un libro cristolóxico e
pneumatolóxico, eclesiástico e
mariano, espiritual e pastoral,
popular e narrativo, para todos
e todas os que cren que outra
Igrexa é posible e necesaria.
Troll, Christian W., Dialogar desde la diferencia. Cómo
orientarse en las relaciones entre cristianos y musulmanes. Sal
Terrae, Santander 2010. 253
páx. Presencia teológica.

Esta obra é unha introdución
facilmente comprensible sobre
as cuestións fundamentais
que afectan ás relacións entre
cristiáns e musulmáns, escrita
por un dos grandes expertos
mundiais. Nela clarifícanse as
cuestións de fondo que unen
e dividen ás dúas tradicións
relixiosas máis presentes no
mundo. Membro activo nas
conversas entre musulmáns e
cristiáns desde hai décadas,
Troll coñece desde dentro os
problemas e as deficiencias de
ámbalas dúas tradicións. Para
poder superalos no diálogo, é
moi importante esclarecer e
distinguir a través da análise
comparativa as figuras e ensinanzas centrais das dúas comunidades de fe.
O orixinal alemán: Unterscheiden um zu klären. Orientierung in christlich-islamischen
Dialogue
editouno
Verlag
Herder GmbH en Friburgo en
2008. A tradución é de José
Pérez Escobar.
González Buelta, Benjamín,
Caminar sobre las aguas. Nueva
cultura, mística y estética. Mensajero e Sal Terrae, 2010. 205
páx. Principio y fundamento.
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Benjamín González Buelta,
despois de 37 anos na República Dominicana é o superior
dos xesuítas en Cuba. Vivimos
nun “mundo líquido”, que
cambia con rapidez. Como os
discípulos no medio do mar
de Galilea, vemos a nosa barca
ameazada polas ondas. Necesitamos unha ascética que nos
faga dispoñibles e unha mística
que nos permita atoparnos con
Deus nunha experiencia integradora da nosa persoa e que
nos integre na realidade que El
ama e recrea sen descanso.
Iglesias, Ignacio, Misionero.
Breve semblanza de Pedro Arrupe. Mensajero e Sal Terrae,
2010. 213 páx. Principio y fundamento.
Ignacio
Iglesias,
estreito
colaborador do Padre Arrupe
durante dez anos en Roma. Falecido no ano 2009, deixou sen
publicar esta biografía do que
foi Xeneral dos xesuítas, sobrevivente á bomba de Hiroshima
e unha das personalidades máis
fascinantes da Igrexa do século
XX. Quen mellor que Iglesias
para mergullarse nas palabras
do propio Arrupe?
118

Encrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011

Brown, Raymond E., Cristo
en los Evangelios del año litúrgico. Sal Terrae, Santander 2010.
550 páx. Ritos y símbolos.
Raymond E. Brown (19281998) foi profesor de ciencias
bíblicas no Union Theological
Seminary de Nova York. Foi
presidente de tres das sociedades bíblicas máis importantes
do mundo. En 1972 e 1996
foi nomeado membro da Pontificia Comisión Bíblica. O seu
derradeiro libro, publicado uns
días despois da súa repentina
morte, formaba parte dunha
serie de seis estudos sobre predicación da Sagrada Escritura
seguindo o ano litúrxico. Eses
seis ensaios, cheos de sabedoría e vixencia, preséntanse aquí
nunha coidada edición conmemorativa, completada con tres
estudios introdutorios e útiles
índices.
O orixinal inglés: Christ in the
Gospels of the Liturgical Year
editouno Liturgical Press Saint
John’s Abbey en Collegeville en
2008. A tradución é de María
del Carmen Blanco Moreno.
Martini, Carlo María, ¡Remad mar adentro! Eucaristía y
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dinamismo eclesial. Sal Terrae,
Santander 2010. 133 páx. El
pozo de Siquem.
Antoloxía de meditacións
e oracións nas que o cardeal
Martini (bispo de Milán de
1980 a 2002) propón una
lectura orixinal e dinámica da
eucaristía, punto de partida
e de converxencia da vida. A
eucaristía é referencia dinámica, non un simple refuxio, e
empurra a barca da Igrexa cara
as correntes e tempestades da
historia humana, como suxire o
título deste libro.
O orixinal italiano: Prendete
il largo! Eucaristía e dinamismo eclesiale editouno Àncora
Editrice en Milán en 2009. A
tradución é de Ramón Alfonso
Díez Aragón.
Riera i Figueras, Francesc.
El Evangelio de Mateo. La
mirada a Jesús crea un difícil
consenso en una iglesia plural
Esta é a continuación dun libro anterior sobre o evanxeo de
Mateo. Nesta segunda parte o
autor aborda Xerusalén, o Misterio Pascual e a infancia de
Xesús (Mt 21,1 - 28,20 - 2,23).

a globalización obriga a repensar a fe desde perspectivas
non etnocéntricas, nin latinas
nin occidentais. Un reto semellante é o que vive a comunidade de Mateo, que foi libre,
carismática e aberta á universalidade. Os seus homes e mulleres souberon mirar o rostro e
a liberdade do Xesús dos anos
trinta. O autor, Francesc Riera,
é o responsable da Cova Sant
Ignasi, en Manresa, e durante
25 anos director de Cristianismo y Justicia.
Bermejo, José Carlos, Belda, Rosa María, Como educar
una sexualidad humanizadora.
Sal Terrae, Santander 2010.
110 páx. Pastoral.
Este novo Cadernos do Centro de Humanización da Saúde
dos Relixiosos Camilos, quere
ser un apoio ao traballo que
se realiza no ámbito educativo.
Os educadores han acompañar
tamén neste aspecto básico da
vida –a sexualidade–, fonte de
gratificación e de vida, pero
tamén de infelicidade e morte,
se non se afonda e se orienta.
J. Carlos Bermejo é director
do Centro San Camilo (CenEncrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011
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tro Asistencial e Centro de
Humanización da Saúde) en
Tres Cantos (Madrid). Rosa M.
Belda ten traballado nos Programas de «Muller», «Maiores»
e «Droga e Sida» de Cáritas.
Pertence ao Grupo de Mulleres
e Teoloxía de Cidade Real.
Rodríguez-Cerdeira,
Carmen (Coord) Fundamentos
básicos en psicodermatología.
TresCtres, Santa Comba 2010.
166 páx. San Salvador. Menciña e saúde. Ámbito hispano.
Con diferentes artigos escritos por recoñecidos especialistas, este manual está dirixido a
dermatólogos e estudantes de
dermatoloxía e psiquiatría. O
texto inclúe a evolución histórica destas áreas da medicina,
a evolución psiquiátrica e psicomédica do paciente dermatolóxico, a influenza dos factores
psicosomáticos, o impacto
emocional nas dermatoses
crónicas, a clasificación clínica
das psicodermatoses e os novos
psicofármacos e as súas aplicacións en dermatoloxía.
A coordinadora deste volume,
Carme Rodríguez-Cerdeira é
doutora no servizo de dermato120

Encrucillada 171, xaneiro-febreiro 2011

loxía do CHUVI e profesora na
Universidade de Vigo.
I.U. de Ciencias de las Religiones, Los rostros del mal.
KHAF, Madrid, 2010. 302 páx.
Expresar religioso.
Un dos obxectivos deste libro
e dar a coñecer o Instituto
Universitario de Ciencias das
relixións, fóra do ámbito da
Universidade
Complutense
Madrid. O tema elixido é a
presenza do mal. Nesta obra
colectiva abordase a cuestión
desde unha perspectiva histórica, relixiosa e filosófica. Búscase así reflexionar sobre unha
realidade que se nos escapa e
subliñar as constantes que se
evidencian nas distintas cosmovisións sobre esta cuestión. Os
mitos hindús e mesopotámicos,
a Biblia, a relixión grecorromana, o cristianismo, o islam,
os maias e a filosofía de Paul
Ricoer dialogan nesta obra colectiva.
Marisa Vidal Collazo

