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Guieiro

O domingo 25 de setembro de 2011, en Friburgo de Brisgovia, o papa Bieito XVI dicía o seguinte: “Cando [a Igrexa] é
realmente ela mesma, está sempre en movemento, debe poñerse
constantemente ao servizo da misión recibida do Señor. Por iso
debe abrirse unha e outra vez ás preocupacións do mundo, do
cal ela precisamente forma parte, dedicarse sen reservas a estas
preocupacións, para continuar e facer presente o intercambio
sagrado que comezou coa Encarnación”. E na liña seguinte afirma: “Porén, no desenvolvemento histórico da Igrexa maniféstase
tamén unha tendencia contraria, é dicir, a dunha Igrexa satisfeita
de si mesma, que se acomoda neste mundo, é autosuficiente e
adáptase aos criterios do mundo. Así, non é raro que dea maior
importancia á organización e á institucionalización, que non á
súa chamada de estar aberta a Deus e a abrir ao mundo cara
o próximo”. A todo isto engade: “as secularizacións —sexa que
consistan en expropiacións de bens da Igrexa ou en supresión
de privilexios ou cousas similares— significaron sempre unha
profunda liberación da Igrexa de formas mundanas: despóxase,
por dicilo así, da súa riqueza terrea e volve abrazar plenamente a
súa pobreza terrea. [...] Liberada de fardos e privilexios materiais
e políticos, a Igrexa pode dedicarse mellor e de maneira verdadeiramente cristiá ao mundo enteiro; pode verdadeiramente estar
aberta ao mundo”.
Como debe estar presente a Igrexa na sociedade na que vive?
Cunha presenza definida, cun perfil belixerante que acentúa as
diferenzas ou coma lévedo na masa que actúa e transforma desde
dentro? Que relación hai realmente en España entre a Igrexa e o
Estado? Cal é a letra miúda dese mal chamado «concordato» que
tantas veces se pide derrogar? Cal é verdadeiramente o sistema de
financiamento que a Igrexa ten en España? É certo que vive de
privilexios herdados da ditadura? E, sobre todo, o tema de fondo:
é compatible un estado laico coa presenza pública das relixións?
Que sucede cos seus símbolos? Como se vive en España e en
Galicia este fenómeno?
Tres estudos realmente sólidos abordan maxistralmente estas
cuestións. Avelino Seco Muñoz escribe sobre os modelos de Igrexa
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en relación coa sociedade. Juan Ferreiro Galguera ocúpase das
cuestións relacionadas coa economía. E o noso cronista político,
Xosé Luis Barreiro Rivas, estuda o tema da relixión, a laicidade e
a democracia. O lector atopará nos seus traballos datos fundados,
análises rigorosas e conclusións claras. Poderase estar ou non de
acordo, pero aquí hai materia abonda de reflexión e discusión.
Unha crónica reflexiva sobre a Xornada Mundial da Xuventude,
realizada por Juan Rubio, director da revista Vida Nueva, recolle
un evento eclesial e social que, na propia pluralidade das interpretacións que se deron del, ilustra á perfección os problemas
teóricos discutidos máis arriba.
O recente pasamento de Xulio Lois e do P. Silva, levaron a
Engracia Vidal e a Pedro Gómez Antón, a lembrarnos a vida e
a obra de dous homes tan significativos —por motivos distintos,
pero coincidentes no fondo— na vida da Igrexa do noso país. Da
man de Victorino Pérez Prieto achegámonos á sempre interesante
figura de William James (1842-1910), pensador estadounidense
cuxo nome é inseparable da corrente filosófica coñecida como
pragmatismo. Finalmente, unha crónica de Marisa Vidal fainos
rememorar a última Romaxe celebrada no monte Xiabre a comezos de setembro. As habituais crónicas de política, cultura e
actualidade eclesial, tan ricas en datos, opinións e suxestións,
completan un número no que tamén incluímos a recensión dun
libro-monumento á vaca, ademais das ilustracións de Soedade
Pite.
Pedro Castelao
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Presenza pública definida ou sal e fermento?
Dous modelos de Igrexa
Avelino Seco Muñoz

Vivimos hai pouco tempo un acontecemento que fixo correr
ríos de tinta, multitude de imaxes e ondas sonoras que resoaron
nos nosos oídos e pasaron polas nosas retinas: a celebración en
Madrid da XMX 2011 co protagonismo do Papa Bieito XVI e o
entusiasmo de centos de miles de raparigos de todo o mundo.
A presenza pública dunha porción numerosa de mozos católicos,
arroupando o Papa, causou entusiasmo nunha grande parte da
Igrexa que, ás veces, se sente incómoda por ir perdendo protagonismo e relevancia nunha sociedade pluralista, laica e con ansia
de autonomía. Hai, tamén, unha porción de Igrexa que se sentiu
pouco entusiasmada, e ata molesta, ante unha forma de presenza
que considera pouco evanxélica e encubridora das características
máis significativas do Reino de Deus.
Temos, pois logo, unha parte moi significativa dos que compoñemos a Igrexa, que viviu festivamente a visita do Papa como
un triunfo de equipo e un balón de osíxeno que lle fai recobrar
relevancia social, e temos, paradoxalmente, outra parte da Igrexa
que di: non é así, non é así. Ningún destes grupos nega que a
Igrexa, se quere ser “sacramento de salvación”, necesita facerse
presente nun mundo que Deus quere salvar.
Debe quedar claro que, cando formulo a disxuntiva entre presenza definida ou sal e fermento na masa, lle dou un si á presenza pública da Igrexa; pero falo de dous modelos distintos e,
ademais, coido que é tan importante acertar coa forma axeitada
de presenza que diso vai depender, en boa medida, que a Igrexa
apareza como sacramento de salvación ou como grupo de poder
que intenta posuír o monopolio da verdade.
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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Neste momento o que está en xogo é como os crentes estarmos presentes nunha sociedade pluralista e democrática e como
facermos posible que as distintas cosmovisións, sen perderen a
súa radicalidade, non xeren posicións intransixentes e fundamentalistas. Ambas as dúas formas de presenza fan xurdir críticas ou
parabéns segundo sexa a concepción teolóxica, antropolóxica e
social subxacente nos que emiten o xuízo.
Podémolo ver con claridade a través destes datos observados.
As persoas e grupos cristiáns que, nos diversos movementos sociais, sindicatos, asociacións ou partidos, intentan transformar
a realidade social, política ou cultural e para iso se agrupan en
asociacións e partidos xa existentes, onde os membros, crentes ou
non, coinciden na busca dun mundo máis xusto, están claramente presentes na vida pública; mais non como bloque relixioso definido fronte a unha realidade considerada adversa, senón como
fermento transformador e sal que se disolve. Que fixeron moitos
cristiáns comprometidos nas acampadas e asembleas do movemento de indignados do 15M senón disolverse e ser fermento,
a carón doutros, do anhelo dun mundo novo con sementes do
“Reino”?
Que valoración se fai destoutra forma de presenza pública? Estes crentes, que son sal e fermento, son admirados e admitidos
como loitadores coherentes e persoas de ben por parte dos seus
compañeiros, son evanxelizadores (baixo sospeita) do seu mundo
e da Igrexa á que pertencen; porén, en moitas ocasións, foron
e son acusados de temporalismo e de colaborar con ideoloxías
adversas. Álvarez Bolado fainos unha fina análise de como foron
considerados: “Dende as trincheiras do nacionalcatolicismo despoxábase os militantes obreiros cristiáns do mesmo chan sobre o
que se alzaban as súas conviccións relixiosas e as súas opcións
políticas, pois só se lles permitía esta alternativa: recoñecérense
parvos útiles ou traidores enmascarados.” (Álvarez Bolado, 1981,
321-22) No fondo, desconfíase deles porque non fortalecen a
institución eclesiástica.
Xunto a estes grupos hai outros católicos agrupados en plataformas confesionais para defender posturas da Igrexa ante pro6
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blemas morais, educativos e sociais. As manifestacións contra a
lei de matrimonios homosexuais, a lei do aborto, a materia de
Educación para a cidadanía, ou as concentracións pola defensa
dun modelo de familia son un exemplo de presenza definida. Son
grupos homoxéneos tanto na súa posición eclesiástica como política; eríxense, na práctica, como a voz defensora das posicións da
Igrexa. Estes grupos son moi apreciados pola Xerarquía da Igrexa,
están numericamente en alza; porén baten de fronte non só cunha sociedade pluralista defensora da súa autonomía, senón tamén
con sectores de Igrexa que non comparten, por considerala pouco
evanxélica, esta forma de presenza.
Isabel Gómez Acebo axúdanos a definir as características destes
grupos con formulacións de presenza pública radicalmente distintas. Aínda que sexa extensa, a cita é esclarecedora e paga a pena
manter a súa integridade literal:
“Coido que se poden dividir en dous grandes grupos que foron
chamados de moi diversas formas. Entre as máis utilizadas atópanse as de integristas e aperturistas, neomísticos ou militantes.
Dous grupos que poñen o seu interese en lugares distintos. Para
os primeiros prima a salvación persoal, a conversión e a relación
directa con Deus. Teñen a súa ollada posta no pasado, onde atopan as verdades de toda a vida que lles dan tranquilidade fronte
á oferta pluriforme do mundo actual. Senten aprehensión polo
novo e tachan de relativismo a evolución e os desexos de cambio.
Priman a unidade sobre outros conceptos e favorecen unha estrutura de goberno autoritaria. Neste tipo de asociación perde forza
a conciencia individual mentres que se acentúa a persoa do líder.
O Opus, o Movemento Catecumenal e Comuñón e Liberación
son exemplos paradigmáticos destes grupos.
Os aperturistas acentúan o compromiso histórico e o cambio
das realidades políticas e económicas que oprimen e coartan as
liberdades tanto no mundo coma no seo da Igrexa. Non senten
repugnancia por militaren en sindicatos ou partidos políticos de
todo tipo se cren que dende alí poden facilitar o fin de situacións
inxustas. Critican un pasado eclesiástico que non mostrou interese por redimir situacións de escravitude e que primou a salvación
individual do cristián esquecendo as realidades temporais. É nas
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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Comunidades de Base onde mellor se descobren as súas características”. (Gómez Acebo, 2006, 231-32)

Ata aquí a cita, que serve para nos irmos situando. É máis visible a actividade dos grupos de presenza eclesiástica definida;
porén é moi importante, tamén hoxe, o outro tipo de presenza
que, polas súas características, está máis oculta.
Hai cristiáns agrupados, como bloque, nas grandes manifestacións de defensa da Igrexa e as súas posicións morais e educativas; mais hai, tamén, moitos cristiáns mesturados na masa
loitando contra a pobreza e xerando un mundo máis de iguais,
participando nas reivindicacións veciñais e creando cultura solidaria, hai cristiáns nos partidos e sindicatos e nas concentracións
contra a violencia de xénero ou os accidentes laborais.
A etapa de ebulición teolóxica e de grupos eclesiásticos previa
ao concilio Vaticano II, a celebración do concilio e as reaccións
posteriores ao concilio son momentos claves á hora de formularmos o tipo de presenza. Todas as discusións e actuacións teñen
moita relación coa posición da Igrexa con respecto á modernidade
e a súa apertura ao mundo.
Non pasaran moitos anos despois da clausura do Concilio Vaticano II cando se abriu un intenso debate teórico e unha ruda
polémica práctica entre o cristianismo de mediación ou fermento
e o cristianismo de presenza. En 1985, no II Congreso da Igrexa
Italiana en Loreto, o debate centrouse no uso dos medios propios
para a acción política ou na colaboración e inserción nos medios
alleos (as organizacións existentes na sociedade). Fronte á posición oficial da Igrexa, que defendeu con ardor os medios propios,
moitos cristiáns de base, sobre todo a Acción Católica Italiana
(ACI), inclináronse maioritariamente pola inserción nas mediacións civís xa existentes. O teólogo Bruno Forte, novo daquela,
hoxe Arcebispo de Chieti-Vasto, foi un abandeirado na defensa
desta posición. En Italia, a “tese de mediación chamábase, tamén, da “opción relixiosa”, para aludir ao final duns determinados
compromisos políticos dos cristiáns en Italia, onde se impuxeran
unhas estratexias eclesiásticas de colateralismo que levaban algunhas asociacións católicas a colaborar con Democracia Cristiá
8
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(a través dos chamados Comités cívicos) e algunhas Parroquias
a se converteren en plataformas da Democracia Cristiá.” (García
Roca J. 1986, p.600).
Despois desta introdución aproximativa, imos delimitar o que
entendemos por estes termos e, para iso, servirémonos da definición que dá González Carvajal no seu libro, xa clásico, Cristiáns
de presenza e cristiáns de mediación, publicado en plena época
daquel debate.
Di dos cristiáns de presenza que “pretenden ser unha forza de
choque ou un bloque compacto fronte a un mundo en crise. O
nome alude ao feito de que propugnan unha presenza militante
dos valores cristiáns en oposición ás correntes de pensamento e
aos movementos políticos de matriz non cristiá.” (González Carvajal, L. 1989, 3)
O sociólogo García Roca, falando de dous modos de entender
o compromiso do cristián no mundo, defínenos esta forma de
presenza en parecidos termos: “Un compromiso unitario dos católicos no social e no político para obviar e remontar o proceso
crecente de descristianización na sociedade.” (García Roca, Sal
Terrae, 74, 1986, 603)
Os defensores desta forma de presenza pública da Igrexa afirman que nos enfrontamos a unha ameaza: un mundo secularizado que deu as costas á Igrexa, un afán de independizarse, na súa
lexislación, das leis morais propostas como cristiás, unha cultura
que deixou de lado os valores considerados cristiáns; por iso o
labor da Igrexa debe ser opoñerse a este proceso e, por outra
parte, construír espazos alternativos onde se viva o ser cristián
nos niveis político, cultural, educativo e moral, favorecendo unha
verdadeira cristianización do noso mundo e un ámbito dende o
que se poida vivir, dende as claves cristiás, todas as dimensións
da existencia. Evidentemente, dende esta perspectiva, a Igrexa
debe intervir todo o que poida, coa forza dun bloque sen fendas,
no ámbito educativo, no lexislativo e no cultural. Este modelo de
presenza chamouse, tamén, neoconfesional.
Estes sectores propugnan o reagrupamento confesional, é dicir,
consideran necesario que os católicos “pechen filas” para impedir
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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a dispersión e exercer, así, unha influencia maior na sociedade.
Esta presenza queda vinculada, na práctica, a unha certa “agresividade confesional” e aparece dificilmente compatible co respecto
ao pluralismo e á autonomía lexítima do mundo moderno.
Os Secretariados Sociais das dioceses vascas puxéronnos
en garda hai case 25 anos: “Nalgúns países do sur de Europa
abrollan actualmente tendencias favorables ao compromiso confesional para deter o proceso acelerado de secularización social e
facer eficaz a presenza da Igrexa na vida pública.” (Secretariados
Sociais Diocesanos, 1987, 225)
Ante este perigo de neoconfesionalismo o teólogo alemán Mezt
tenta de esclarecer o que significa cristianizar. “Cristianizar o
mundo, dinos, non pode significar que del hai que facer outra
cousa que o que é: mundo. Non pode significar que ao mundo lle
hai que botar enriba algo non-secular.” (Metz, 1970, 63)
Pasamos agora a definir a outra forma de presenza pública. Os
cristiáns de mediación ou fermento na masa intentan recuperar
a misión liberadora da fe, unha fe con función pública, mais sen
falsas saudades de dominio e respectando a autonomía propia da
razón política. Esta forma de presenza xorde como necesidade de
conciliar a condición cristiá e o compromiso activo e transformador no mundo. Segundo Fernando Urbina, acompañante ideolóxico e espiritual de moitos grupos cristiáns destas características,
sobre todo na XOC, a militancia cristiá hai que entendela como:
“acción no medio das masas, nos grandes espazos sociais do mundo, integrado nas diversas opcións concretas non confesionais “.
(Urbina, F. 1993, T.II)
Esta forma de presenza non crea espazos paralelos, pois a
Igrexa non ten solucións técnicas socio-políticas que ofrecer, senón principios e criterios orientadores. Co seu compromiso sociopolítico contribúe ao desenvolvemento da comunidade humana,
empregando as mediacións propias da sociedade e colaborando
na busca dun mundo máis xusto. Son mediadores do diálogo da
Igrexa co mundo, enriquecendo coa súa acción a Igrexa, no seu
proceso de encarnación, e o mundo, ao que se lle facilita recuperar a memoria de Deus.
10
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O xa citado González Carvajal definiranos esta forma de presenza como a daqueles “que prefiren vivir na fronteira contribuíndo,
co seu testemuño e actitude comprometida, a que os valores do
Reino penetren na sociedade e a que a sensibilidade e aspiracións
da sociedade penetren na Igrexa. O nome alude ao desexo de ser
mediadores entre os valores cristiáns e a cultura actual.” (González Carvajal, L., 1989, 3)
Estes cristiáns actúan máis como fermento a se mesturar na
masa que como dique de contención, aseméllanse máis ao sal que
se dilúe, conserva e dá sabor, que a un estandarte enarborado no
alto, provocador dunha confrontación de bandeiras e dominios.
Nestes momentos estas son as dúas opcións fundamentais que
se formulan: vivir encarnados nunha sociedade plural como sal e
fermento dos valores do Reino, ou actuar como grupo forte para
que os gobernos lexislen segundo a verdade, a recta razón e a lei
natural interpretada pola Igrexa.
Son tempos de confrontación e desacordos, non só entre a
Igrexa e a sociedade civil, senón, tamén, entre unha Igrexa que
quere ser forte e vivir de certezas e outro xeito de entender a
Igrexa, que ten a convicción de que na súa debilidade está a súa
fortaleza e de que, cando aparentemente se perde, é cando se
gaña.
Por cal das dúas opcións está a apostar a Igrexa? A nivel oficial, nos seus documentos públicos non desbota ningún dos dous
tipos de presenza. A 55ª Asemblea Plenaria da Conferencia Episcopal Española, en 1991, di textualmente: “Así mesmo presenza
e “mediación”, ou presenza pública eclesial e participación dos
católicos nas institucións seculares, son modalidades distintas
pero non alternativas, nin exclusivas ou excluíntes, da presenza e
actuación da Igrexa e dos católicos no mundo.”
A pesar desta aparente neutralidade, na práctica as preferencias
parecen saldarse, polo menos a nivel das posicións maioritarias
do episcopado, a favor da presenza definida, máis valorada por
asegurar, segundo os seus mentores, a identidade eclesial fronte
á sociedade secular. Monseñor Fernando Sebastián afirmaba no
seu relatorio do Congreso de Apostolado Segrar (Madrid, 16 de
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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Novembro de 2004): “necesitamos liberarnos máis a fondo das
consecuencias negativas duns decenios nos que pretendiamos
identificar artificialmente a Igrexa coa sociedade.” (Sebastián
Aguilar, F. 2004)
Nestas frases podemos atopar a clave para entender o cambio
progresivo que se dá na Igrexa, no referente á súa relación co
mundo, dende o Concilio Vaticano II ata estes momentos.
A década dos sesenta e principios dos setenta foi unha etapa de
apertura e esperanza utópica a nivel relixioso e político. Grandes
movementos renovadores fecundan diálogos, proxectos e novas
estruturas organizativas na Igrexa e na sociedade civil. En 1967
o líder comunista Santiago Carrillo declaraba a L´Unitá que as
relacións cos católicos pasaran a ser en España excelentes. E no
semanario da xuventude de Acción Católica, Signo, respondeuse que comunistas e católicos, diverxendo no doutrinal, podían
ir xuntos para conseguir profundas transformacións políticas e
sociais. “En Setembro de 1976 unha declaración do Comité Central do PSUC afirmaba que organizacións cristiás como a XOC, a
HOAC ou a ACO foran o fermento da democracia e da transformación social.” (Martinez Hoyos, 2001, 43)
Esta presenza transformadora de moitos grupos católicos fecundou a reflexión de importantes teólogos do Vaticano II. Yves
Congar mostra como é bo recordar que o sopro de aire fresco
que supuxo o Concilio xorde da vida concreta da Igrexa e, sobre
todo, do apostolado cristián. A XOC, di, é unha das cousas máis
puras deste movemento reformador e foi estimulante para todos
os demais, é enteiramente un movemento apostólico e pastoral.
O espírito aberto ao mundo do Concilio Vaticano II foi penetrando nos laicos, os sacerdotes e os bispos. A chegada do PSOE
ao goberno en 1982 sucede nun contexto da Igrexa Española con
pluralismo ideolóxico e político entre os bispos. Os dous principais líderes, os cardeais Tarancón e Jubany, teñen unha visión
das relacións entre política e relixión distinta ao novo Papa Xoán
Paulo II. O arcebispo Díaz Merchán, continuador da liña de Tarancón, chegaba a considerar posible a colaboración e o apoio da
Igrexa a un partido de esquerda: “Nós non prohibimos o voto a
12
372

Encrucillada 174, setembro-outubro 2011

Presenza pública definida ou sal e fermento?. Dous modelos de Igrexa

ningún partido. O feito de que non se citen expresamente partidos
marxistas ten moito valor nunha nota do episcopado español...
É posible que os Bispos teñamos, en xeral, unha propensión a
apoiar máis os partidos de centro ou dunha dereita moderada...,
a pesar de que na esquerda poida haber, e hainos, partidos con
valores humanos, de tendencia equilibrada e non dogmática, progresivos no social, que poden atopar respecto e mesmo apoio por
parte da Igrexa. “ (Calzada, J. 1979)
Cando se dá o cambio na forma de presenza da Igrexa na sociedade, abandonando, na práctica, a súa achega como sal que se
disolve ou fermento que transforma e pasando a ter posturas máis
definidas e de enfrontamento?
Seguindo a análise do sociólogo Rafael Díaz-Salazar, podemos
dicir que a chegada do PSOE ao poder, a visita do Papa a España,
o relevo do Cardeal Tarancón e o acceso á secretaría da Conferencia Episcopal de Fernando Sebastián e de Agustín García
Gasco foron factores moi influentes na nova liña dos documentos
episcopais con clara oposición a un partido que goberna e que
acusan de laicista, palabra que intenta resumir o conxunto dos
males que afectan á sociedade española.
García Gasco, en 1990, cando era secretario da Conferencia
Episcopal, realizou para a revista Época as seguintes declaracións,
que ratifican o que acabamos de afirmar: Nunha recente audiencia
constatei que a Xoán Paulo II lle estrañaba a falta de coherencia
entre a fe e o compromiso político. Nun momento expresou o seu
asombro pola cantidade de votos católicos entregados ao PSOE.
O PSOE dixo que renuncia ao marxismo, mais non renunciou
ao seu laicismo radical, que tanto dificulta a presenza activa da
Igrexa en España... O Santo Padre amosou perplexidade porque
unha España maioritariamente católica produza sucesivamente
vitorias socialistas tamén maioritarias. E instounos a que había
que formar a xente para que á hora de votar fose coherente cos
compromisos da súa fe. Referiuse ao divorcio, ao aborto, á eutanasia, á degradación da moral, ás leis civís que van configurando
unha cultura anticristiá.” (García Gasco, IX, 1990).
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A volta da Igrexa a unha postura de presenza definida, combativa e “sen complexos” para ocupar a rúa, non unha Igrexa en diálogo cálido co mundo e mesturándose como o fermento na masa,
xurdira antes en Italia do que en España. Despois de perder o
referendo contra a lei do divorcio, no que a Igrexa puxera grande
interese e intentara mobilizar, con éxito desigual, todos os grupos
de católicos, a Igrexa italiana deu como resposta ao avance dos
partidos radicais e da esquerda italiana a formación dun bloque
católico liderado por Comuñón e Liberación. As análises postelectorais levábanos a iso. Así di un dos seus principais membros:
“O 28 de xuño don Negri e Formigoni escribiron unha carta a
Monseñor Colombo e a monseñor Benelli, aclarando o xuízo postelectoral de CL: o resultado das eleccións pon de manifesto non
só un atraso da Democracia Cristiá e un enorme avance do PCI,
sinala tamén que están maduros os tempos para a reconstrución
dun movemento católico.” (Camisasca, M. 2004)
O ano seguinte xa fai acto de presenza este bloque católico co
nome de “Movemento Popular” e en Marzo de 1976 aparecen
carteis e panfletos con siglas propias, por exemplo: “Os profesores
do Movemento Popular”.
Nesta mesma dirección, en España, fortaleceuse un bloque
católico articulando as bases e infraestruturas dos católicos
conservadores e desprazando os antigos movementos de Acción
Católica e os movementos e comunidades que non se unen a
este proxecto. As clásicas ordes relixiosas non contan tampouco
nesta estratexia, pois sábese que non a comparten nin a asumen.
O bloque católico non necesita persoas dialogantes e traballando
por unha sociedade máis xusta a carón doutras persoas e institucións con outras visións de vida e crenzas. O seu obxectivo
é enfrontarse ao laicismo e ao modernismo relixioso, por iso a
condena non se reduce só aos gobernos considerados laicistas,
senón que se estende a todos os teólogos ou grupos católicos que
non se alistan incondicionalmente a favor das súas doutrinas ou
as súas actuacións.
O seguinte texto do sociólogo Díaz-Salazar resúmenos con
acerto o que estamos a expoñer: “O bloque católico defende
un proxecto unitario deseñado basicamente pola autoridade
14
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xerárquica da institución. Está formado por bispos, intelectuais
orgánicos (teólogos, pensadores laicos católicos, xornalistas, xuíces), organizacións de masas (CONCAPA, Opus Dei, ACNP e os
novos movementos eclesiásticos: Comuñón e Liberación, Camiño
Neocatecumenal, Lexionarios de Cristo, Focolares, E-cristians,
etc.), medios de comunicación e partidos de clara e vinculante
inspiración católica que teñen estreita relación coa xerarquía.”
(Díaz Salazar, R. 2006, 294)
Que xuízo podemos facer da presenza definida, de bloque, de
medios propios e desconfianza das mediacións seculares, de busca
da identidade eclesial fronte á sociedade secular? A experiencia
histórica da relación igrexa-sociedade moderna ensina que é preciso evitar as tentacións do atrincheiramento, da militancia activa
contra a modernidade para manter unha identidade ahistórica.
Juan de Dios Martín Velasco fai un xuízo moi acertado cando,
ao falar da presenza definida, nos di: “Cara a fóra (supoñen) unha
presenza unánime que se subtrae ao debate e ao diálogo característico das sociedades modernas e que pretende achegarlles
unhas solucións prefabricadas no interior da Igrexa, elaboradas
exclusivamente dende uns principios de pensamento e uns criterios de acción aceptados previamente como indiscutibles e “administrados” exclusivamente pola xerarquía da Igrexa.” (Martín
Velasco, J. 1988, 244)
Coido que é un xuízo que pon o dedo na chaga dos perigos
desa forma de presenza neoconfesional. Subtráese ao diálogo e
ao debate, pode caer no fundamentalismo relixioso por falta de
análise e comprensión histórica, pódese meter no mesmo saco
o indubidable, o fundamental e irrenunciable da mensaxe, e as
formas históricas e culturais en necesario cambio. Ao marcar a
xerarquía os criterios de acción e o que se debe pensar, pérdese
a riqueza da Igrexa, e adhírense a ela, sobre todo, os buscadores
de seguridades de todo tipo; entrementres ponse baixo sospeita
e bótase ás tebras e ao silencio os cocreadores dun mundo novo
que camiña cara á plenitude, cara ao punto omega. Reséntese a
Igrexa Comuñón ao pretender entender esta como submisión á
Xerarquía e non como riqueza comunitaria dos diversos dons e
carismas presentes en todas as persoas, crentes ou non.
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Neste momento en que a Igrexa non quere ser irrelevante
nunha sociedade secularizada, é importante buscar que tipo
de presenza pública é posible e cal é a mellor para que poida
cumprir a súa misión evanxelizadora. Potenciar unha forma de
presenza pública ou outra supón navegar na barca da Igrexa co
perigo de que se incline cara ao lado do fundamentalismo ou dun
relativismo superficial. “A igrexa española pode estar sometida a
unha simultánea tentación. Que unha parte dela crea que só un
Estado neoconfesional lle permitirá ser apostólica e misioneira.
Que outra parte dela crea que a laicidade consiste no abandono
da vocación apostólica e misioneira.” (Álvarez Bolado, 1981, 340)
É de xustiza recoñecer a grande achega que fixeron e seguen facendo moitos cristiáns inmersos nas mediacións seculares, como
fermento na masa. Pódese dicir que moitos cristiáns demostraron, coa práctica das súas vidas, que se pode ser home de Deus
e respectuoso coa autonomía do temporal, que se pode compaxinar o antropocentrismo co teocentrismo, Podemos estar a facer
continuamente un dobre acto de fe humanista e sobrenatural:
“creo en Deus, creo no home” (Verde, E.1964, 121). Este pode
ser o camiño para que a Igrexa poida reconciliarse con algúns
aspectos positivos da Ilustración, xa que, segundo Metz, “durante
longo tempo a Igrexa seguiu unicamente con resentimento este
proceso. Experimentouno exclusivamente como apostasía e falsa
emancipación.” (Metz, 1970, 189)
A un perigo se expoñen as persoas pertencentes a grupos cristiáns que actúan como fermento transformador. Intentan transformar a realidade social, mais, asemade, intentarán transformar
a propia Igrexa, comunidade de crentes. Será posible ou serán
marxinados do grupo? Casimiro Martí analízao con claridade e
crueza: “A Igrexa está implicada nunha situación que imposibilita
o compromiso ao que a mesma Igrexa –e sobre todo a fe no evanxeo– impulsa. Esta contradición é demasiado patente para que
sexa soportable.”(Martí, C. 1973, 72)
Moitos cristiáns atópanse ante a dificultade de traballar pola
transformación da institución que debía ser a súa casa e na que
atopan frío, resistencias e ata rexeitamentos. Isto provocou un
afastamento real de moitos cristiáns a respecto da Igrexa
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2ª parte: Función ideolóxica ou utópica das relixións
Pasamos agora á segunda parte, que intentará explicar o por
que destas formas tan dispares de presenza.
Por que no seo das relixións e as súas organizacións institucionalizadas de crentes caben formulacións tan diversas? Por que se
dan movementos fundamentalistas e movementos que se compaxinan co pluralismo e a democracia? Por que se dan grupos de
crentes defensores, custe o que custe, dunha ortodoxia xa fixada,
e grupos buscadores de novas formas de vida e progresiva comprensión da mensaxe revelada? Por que se pode falar, segundo
algúns, de cisma soterrado dentro da propia Igrexa?
Na análise aventúrome a afirmar que hai persoas e colectividades nas que a relixión ten máis un compoñente ideolóxico, e
que noutras se desenvolve máis a función utópica das relixións;
dito con outras palabras: pode predominar a función profética
(utópica) ou a función institucional ou “sacerdotal”, conservadora
e sacralizadora do existente.
Para validar esta afirmación, previamente habemos de esclarecela e analizala. En primeiro lugar fixaremos o que entendemos
por estas dúas palabras: ideoloxía e utopía, palabras, por outra
parte, tan usadas e mal interpretadas.
Entenderei por Ideoloxía, enriquecéndome coas achegas de
Paul Ricoeur, Marx e a escola de Frankfurt, o seguinte: “O
conxunto de ideas ou representacións que teñen por fin integrar
o individuo na realidade social existente, coa pretensión de lexitimar esa realidade para que o consentimento e a cooperación
dos integrados facilite a súa conservación, lexitimación que leva
consigo, en ocasións, de xeito consciente ou inconsciente, unha
ocultación e deformación co fin de manter os intereses das clases
dominantes, que pretenden facer crer que esa realidade social é
a mellor posible e que os intereses da súa clase son os xerais.”
(Seco Muñoz, A. 2009, 51-52)
Aparecen estas tres funcións da ideoloxía:
1ª) Integrar: busca a identidade do grupo para que estea cohesionado.
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2ª) Lexitimar: defende a forma de organización e a autoridade.
3ª) Deformar e ocultar: encobre as contradicións para que nada
cambie.
Entenderei por Utopía: A aspiración a unha forma de vida verdadeiramente razoable e xusta, abrindo posibilidades novas cara
a esa forma de vida desexada que, aínda, non se dá totalmente
en ningún lugar nin se pode definir o modelo rematado de como
pode realizarse e organizarse, mais camiñamos cara a ela guiados
polos nosos degoros e esperanzas de algo mellor, enxergado pero
non conseguido.”(Seco Muñoz, A. 2009, 53)
Estas son as súas funcións:
1ª) Abrir posibilidades: chamada a facerse, a explorar novos
camiños.
2ª) Deslexitimar o negativo: buscar outras formas posibles de
organización e de exercer o poder.
Todas estas funcións, as ideolóxicas e as utópicas, poden desenvolverse e potenciarse nas relixións, tanto nos seus aspectos
positivos coma nos negativos. As relixións desenvolven funcións
ambiguas: por unha parte son unha chamada a conseguir o que
aínda non se é, ou non se ten, e, por outra parte, son unha tentación ao inmobilismo, a conservar organizacións e situacións
que, interesadamente, se consideran sagradas, queridas por Deus;
cohesionan identitariamente o grupo, que garda na súa memoria e ritualiza as actuacións e xestos dos seus fundadores (ben
sexa Xesús Cristo, Buda ou Mahoma) procurando repetir e non
cambiar o que deles recibiron, confundindo, ás veces, o esencial
da súa mensaxe con formas accidentais e puramente culturais
petrificadas e carentes de virtualidade histórica.
O libro bíblico do Éxodo é eminentemente utópico, transformador; é unha chamada a romper cunha situación existente e buscar novas formas de vida; é unha chamada a saír da escravitude
de Exipto e poñerse en marcha, aínda que o camiño sexa longo
e a meta só se enxergue; pero, con frecuencia, o relixioso cae na
ideoloxía: fixa, sacraliza e conserva o existente como algo inmutable. Un exemplo axudaranos a entendelo: quérese manter unha
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forma determinada de ser sacerdote: varón e célibe, ao considerar
natural e definitivamente fixo o que é puramente cultural e, polo
tanto, suxeito a cambios.
Como diría Feuerbach, as relixións descóbrennos a plenitude
do aínda non existente, nelas descóbresenos o máis grande a que
pode aspirar a persoa; teñen, polo tanto, un grande compoñente
utópico como aspiración á xustiza, ao saber, ao amor; porén, segundo el, alienan, fan inmobilista a persoa, xa que todo iso que
lle pertence, pono nun ser distinto, en Deus e na outra vida. Esa
é unha función que, por desventura, pode cumprir a relixión.
As relixións poden ter, e de feito teñen en moitos casos, unha
función transformadora, utópica; porén poden ter, tamén, unha
simple función integradora nun grupo que ten unhas normas,
unhas formas de organizarse xa fixadas, e servir para lexitimar o
existente, teña validez ou non, dificultando calquera desexo de
cambio (función ideolóxica). Fixémonos no que custou quitar a
circuncisión e a obriga de non comer carne de porco para poder
ser cristián, no primeiro Concilio de Xerusalén, ou a polémica
dura para sacar adiante o decreto sobre liberdade relixiosa no
Vaticano II.
Neste momento, están as relixións a xerar utopía, transformación, ou, máis ben, domina nela o compoñente ideolóxico cos
seus elementos positivos e os seus grandes riscos? Podemos
afirmar que a etapa conciliar do Vaticano II era utópica, renovadora en todos os aspectos da vida: políticos, culturais, relixiosos;
mentres que na actualidade estamos nun pechamento de filas,
buscando seguridades e certezas en época de crise. Nun mundo
globalizado, no que as relacións son impersoais e fundamentalmente económicas, tendemos a protexer a identidade de grupo
para encontrar sentido, necesitamos algo no que estar afianzados
fronte ao que nos envolve e nos supera.
Manuel Castells, na súa triloxía sobre a nova época que vivimos, a era da información, dedica o terceiro tomo ao poder da
identidade. “A identidade, di, estase convertendo na principal,
e ás veces única, fonte de significado nun período histórico caracterizado por unha ampla desestruturación das organizacións
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e deslexitimación das institucións... Nun mundo coma este, de
cambio incontrolado e confuso, a xente tende a reagruparse en
torno a identidades primarias: relixiosa, étnica, territorial, nacional.” (Castells, 1983, 33). Non vemos aquí os perigos potenciais
de nacionalismos excluíntes, racismos e fundamentalismos relixiosos? A favor de que ou de quen se pon ese grupo organizado,
integrado, que reafirmou a súa identidade a través da súa etnia
ou da súa relixión?
A presenza definida, como bloque relixioso que, ás veces, se
considera ameazado, participa máis das funcións integradoras
propias da ideoloxía e corre o perigo de lexitimar en exceso a forma concreta de organización e a autoridade. (Vemos como estes
grupos apoian incondicionalmente o Papa ou os seus líderes particulares, aceptando formas de obediencia ou silencios impostos
que se volven prexudiciais como no caso recente dos Lexionarios
de Cristo.) Nestes grupos hai unha minusvaloración dos membros
individuais, que non teñen poder e necesitan líderes, caendo así,
con frecuencia, na negación e ocultación das contradicións para
non se veren na necesidade de cambiar. Os sentimentos relixiosos
teñen moita forza e en tempos de baleiro existencial existe o grave
perigo dun manexo ilexítimo, caendo nos vicios dunha ideoloxía
deformadora ao servizo de poderes de todo tipo.
Hoxe podemos atopar cunha Igrexa utópica, fermento transformador, crítica co existente e camiñando cara ao desexable,
unha Igrexa “semper reformanda”, que ve na realidade “razóns
seminais” onde descobre o paso de Deus no secular e a súa mensaxe oíndo a voz do pobo (vox populi, vox Dei) porque “Deus é
aquel que se vai amosando coa súa presenza activa nos distintos
avatares da historia. Aí é onde o iremos atopando, onde iremos
descubrindo os trazos auténticos do seu rostro salvador.”(Torres
Queiruga, 1992,12)
Atopámonos, tamén, cunha Igrexa preocupada por fortalecer
a identidade de grupo custe o que custe, por manter intacto o
“depositum fidei”, con vocación de mestra e garda da ortodoxia, o
labor fundamental da cal é un convite á estabilidade e a manter
o poder, unha Igrexa, en palabras de Paulo Freire, “cuxa tarefa
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fundamental debe ser a de facer a conciliación dos irreconciliables a través da máxima estabilidade social posible. Deste xeito,
di, castran a dimensión profética da Igrexa.” (Freire, 1975ª, 17)
Estas dúas concepcións de Igrexa, con dominio do compoñente utópico ou ideolóxico, xeran dúas formas de presenza e dúas
pedagoxías contrapostas á hora de dar formación aos seus compoñentes, formación que, tendo un mesmo referente fundamental,
a fe e o seguimento de Cristo, vai dar lugar a persoas con ideas
distintas sobre Deus, o home, a sociedade e a propia Igrexa á que
pertencen.
A estas concepcións responden dous métodos educativos: o que
parte da realidade, da vida, para comprendela en todas as súas
variantes e transformala; e o que parte do xa dado para transmitilo e conservalo en toda a súa integridade. O xa dado son valores, saberes, normas e organización social. Ao primeiro método
chamaralle Freire: liberador ou transformador, e ao segundo:
bancario ou transmisor.
Estes dous modelos educativos poden relacionarse cunha visión
ideolóxico- conservadora da realidade e cunha visión utópicotransformadora. Os modelos transmisores xogan o papel de integrar; aínda que con frecuencia lexitiman as situacións máis alá
do conveniente e perpetúan sistemas de dominación. Os modelos
crítico-liberadores xogan o papel de abrir o horizonte e apuntan
cara a un sistema de vida máis xusto, cara á utopía.
Os presupostos ontolóxicos, sociais e teolóxicos subxacentes
na educación transmisora ou “bancaria” podémolos reducir aos
seguintes: hai unhas leis naturais fixas, un modelo inmutable de
home que hai que reproducir e, no terreo da relixión católica,
unha Igrexa que recibiu o depósito da fe e debe ser garda, mestra
e transmisora fiel do recibido. En definitiva, o fundamental será a
transmisión de verdades e a integración no grupo (socialización),
con preferente atención á ortodoxia. Igrexa aferrada ao pasado.
Os principais presupostos da educación crítico-transformadora
son: unha ontoloxía do non-ser aínda; toda a realidade tende a
facerse, perfeccionarse, adquirir os atributos posibles que aínda
non ten; unha cristoloxía que presenta a Cristo como o punto
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omega ao que tende toda a creación, El recapitulará en si todas
as cousas; unha Igrexa, pobo de Deus en marcha, descubrindo
pegadas de Deus na realidade histórica. Igrexa profética en continuo Éxodo e Pascua.
A Igrexa asume preferentemente o modelo transmisor ou “bancario”. É máis doado transmitir que facer un proceso de descubrimento persoal; ademais teme a posible desviación doutrinal e
a perda do propio “status”. A formación que se deu a un grande
número de cristiáns, reducida en moitos casos a preguntas e respostas dun catecismo, non vai na dirección da busca, senón da
transmisión de doutrina por parte do que sabe ao que non sabe.
As reunións formativas van dirixidas a facer interiorizar o que os
seus líderes xa pensaron.
As circunstancias que nos envolven como católicos nestes
momentos, propician unha etapa de excesiva preocupación pola
propia identidade e o medo á desintegración do grupo, e isto faise
acompañar por un receo temeroso cara ao mundo circundante. O
medo a se contaminar por un mundo que se considera “adversario”, non amigo, leva a pechar portas e fiestras e fai difícil respirar
por falta de osíxeno. A busca dunha ortodoxia uniformadora en
doutrinas e normas fai difícil que a Igrexa sexa percibida como o
que debe ser: sacramento de salvación.
A Igrexa, que debía presentar con nitidez e sinxeleza a Xesús
Cristo e a súa mensaxe central, envolveuse en exceso de adherencias ideolóxicas que habemos de limpar. Remato con este belo e
suxestivo texto da teóloga Elisabeth Schüssler nun extenso artigo
titulado: “Ecclessia semper reformanda. A teoloxía como crítica
da ideoloxía”: “Ambos os dous modelos de Igrexa, o de submisión
e subordinación, característico do imperialismo romano, e o do
pobo peregrino de Deus, están presentes na Escritura e enraizados na tradición. Nesta loita sobre o futuro da Igrexa católica,
entendida, ou como discipulado de iguais, ou como encarnación
dun Grande Inquisidor, ten un papel importante que desempeñar
a teoloxía como crítica da ideoloxía.” (Schüssler, E. 1999, 108). É
preciso facer unha teoloxía que sexa teoloxía e non se converta en
ideoloxía que oculta para lexitimar.
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Ademais de boa teoloxía hai que facer experiencia de Deus,
abrirse ao misterio que nos envolve, ser místicos. Moitos grupos
fermento na masa reivindicaron para eles o ser místicos na acción, na vida. Só a mística pode integrar as persoas superando
normas, conceptos cousificados de Deus e ansias soterradas de
poder.
Avelino Seco Muñoz
Doutor en Filosofía e Humanidades
Traduciu Xesús Portas Ferro
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Concordato coa Santa Sé e
Financiamento da Igrexa Católica
Juan Ferreiro Galguera

1. Introdución
Para abordar este tema empezaremos por preguntarnos que
significado ten o mal denominado Concordato no marco dos
principios constitucionais, isto é, que lugar ocupa dentro das
coordenadas que establece a Carta Magna respecto ás relacións
entre o Estado e as confesións relixiosas. En segundo lugar analizaremos cales son as vías de financiamento da Igrexa católica á
luz da normativa española (basicamente o Acordo entre o Estado
e a Santa Sé do 3 de xaneiro de 1979 sobre asuntos económicos).
2. Principios que inspiran as relacións entre os poderes
públicos e as confesións
A Constitución establece un marco dentro do cal se deben
desenvolver as relacións entre o Estado e as confesións. Á marxe duns principios xerais que son a liberdade e a igualdade, os
principios específicos que deben respectar as relacións entre
entidades públicas locais, autonómicas ou centrais e as relixións
son o principio de aconfesionalidade ou laicidade e o principio de
cooperación.
2.1. Principio de aconfesionalidade do Estado ou laicidade.
A Carta Magna non utiliza nin o termo laicidade nin o de
aconfesionalidade. Pero, o espírito da laicidade ou o de aconfesionalidade (ao meu entender son termos sinónimos) vén recollido
na primeira frase do artigo 16.3 ao proclamar que: “Ningunha
confesión terá carácter estatal”.
24
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Esa redacción reflicte perfectamente o carácter laico ou aconfesional do Estado. A laicidade ou aconfesionalidade é un concepto
que, en termos metafóricos, ha sosterse sobre dúas columnas
conceptuais: a separación entre os poderes públicos e as confesións e a neutralidade dos poderes públicos en materia relixiosa.
2.1.1. Separación Igrexa-Estado.
A separación quere dicir que as relixións e os poderes públicos
(na súa triple dimensión: central, autonómica e municipal) son
entidades independentes e autónomas. Diso derívase unha primeira consecuencia: o principio de non inxerencia, se ben, en
ambas as dúas direccións. Isto é, a non inxerencia do Estado no
ámbito confesional e das confesións no ámbito estatal. É mester
matizar esta dobre afirmación, pois aplicada ao pé da letra pode
dar lugar a interpretacións erróneas.
Respecto á primeira premisa (non inxerencia do Estado en
asuntos relixiosos), a Constitución prohibe implicitamente a
intervención do Estado no ámbito propio das confesións. Dito
doutro modo, os poderes públicos non poden interferir na órbita
interna das igrexas, que teñen dereito a organizarse libremente,
mesmo á marxe dunha estrutura democrática (as asociacións deben ter un funcionamento democrático; as entidades relixiosas
non necesariamente). Como recordou o Tribunal constitucional,
os poderes públicos deben evitar que se produza calquera tipo de
confusión entre funcións estatais e relixiosas. Esta mistificación
produciríase, por exemplo, se o Estado interviñese na organización interna da Igrexa católica, do Islam ou do protestantismo
español.
En sentido inverso, o principio de non intervención (ou non
inxerencia) implica que as confesións (ou os seus ministros de
culto) non poden interferir no ámbito propiamente estatal en
virtude do seu carácter confesional. Trátase dunha afirmación
sumamente delicada que tamén esixe matizacións. Non poucos
interpretaron erroneamente o principio de non intervención
como unha restrición ao dereito fundamental á liberade de expresión. Cando unha confesión relixiosa, como calquera individuo
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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ou calquera grupo, decide criticar publicamente unha actitude ou
política concreta dos poderes públicos, non só non está a cometer
ningunha inxerencia no ámbito estatal senón que está a exercitar o dereito fundamental á liberdade de expresión. Como todo
dereito fundamental, deberá ser exercitado dentro do seu propio
ámbito legal, ou o que é o mesmo, respectando os seus límites legais (expresados no art. 20.4 da Constitución: os demais dereitos
fundamentais, especialmente os dereitos á honra, á intimidade, á
propia imaxe e á protección á xuventude e á infancia).
No suposto que as declaracións que fixese un dirixente relixioso
fosen lícitas no plano xurídico pero irreflexivas ou desmesuradas
dende o punto de vista moral, sociolóxico ou histórico, o dirixente
tería en todo caso unha responsabilidade moral ante os seus fregueses a ante a propia idea da mesura e o decoro. É obvio que os
poderes públicos, se o consideran oportuno, poderían contestar
a esas críticas polas mesmas canles que brinda a liberdade de
expresión. Os argumentos razoados (e non as meras descualificacións sen esqueleto argumental) duns e doutros non farían senón
enriquecer o debate público e como corolario a opinión pública
libre e plural. Polo tanto, o exercicio cabal da liberdade de expresión non só non erosiona o principio de separación senón que
fortalece a esencia da democracia1.
2.1.2. Neutralidade do Estado ante o factor relixioso.
O Estado é neutro ante o fenómeno relixioso. Iso implica que
o dereito, non xa a profesar, senón simplemente a valorar os diferentes credos relixiosos en tanto que tales, non corresponde aos
poderes públicos senón tan só aos individuos e ás comunidades.
Tal como se desprende do artigo 16.1 da Carta Magna “os individuos e as comunidades” son os únicos titulares do dereito
fundamental de liberdade relixiosa e polo tanto os únicos que
poden valorar a lexitimidade das crenzas relixiosas para optar por
elas, rexeitalas ou simplemente ignoralas.

O que realmente confunde ás veces é os silencios ante declaracións ou actitudes
que requiren unha resposta por parte dos representantes dos cidadáns.

1
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O Estado é, pois, radicalmente incompetente ante o acto de fe,
e polo tanto non pode valorar a lexitimidade das crenzas relixiosas,
nin establecer preferencias entre os credos. Iso é competencia
dos individuos e dos grupos. O Estado non debe diferenciar entre
a heterodoxia e a ortodoxia relixiosa dun grupo concreto.
Os poderes públicos deben recoñecer como comunidades relixiosas a aquelas que, considerándose como tales, solicitaran a
inscrición no Rexistro de Entidades Relixiosas do Ministerio de
Xustiza (RER), e fosen inscritas despois de que o encargado do
Rexistro verifique, mediante un acto de constatación, que non
de cualificación, que o grupo solicitante cumpre cos requisitos
que esixe a normativa vixente. Trátase de requisitos formais, tales
como denominación, domicilio, réxime de funcionamento ou os
órganos representativos. O requisito máis polémico é a declaración de fins relixiosos.
A neutralidade implica que o Estado non pode profesar ningunha confesión (pois estariamos no caso dun Estado confesional),
nin tampouco proclamarse ateo (sería o caso dun Estado perseguidor da relixión), nin manter unha actitude laicista. Neste
sentido, convén non confundir, como lamentablemente acontece
a miúdo, os termos laicidade e laicismo referidos ao Estado. Mentres que un Estado laico é un Estado neutro ante o relixioso un
Estado laicista é aquel que en vez de ser neutro alberga prexuízos
ante o relixioso ou ante os grupos relixiosos. E eses prexuízos
lévano a tratar aos grupos relixiosos peor do que se trata a grupos
doutra natureza (deportivos, culturais, etc.) sen que esa diferenza
de trato fose razoable ou xustificable. O principio de igualdade
permite aos poderes públicos (tanto ao poder lexislativo, xudicial
como ao Executivo) establecer diferenzas entre as persoas ou entre os grupos. Pero estas diferenzas haberán de ser proporcionais
á fin que perseguen e, en todo caso, razoables. Pola contra, isto
é, se as diferenzas establecidas non son razoables ou se basean en
razóns como o nacemento, o sexo, a raza, a relixión ou a opinión,
estariamos ante diferenzas discriminatorias.
Debido ao parecido semántico entro os termos laicidade e
laicismo, para evitar confusión moitos autores prefiren falar de
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011

27
387

Juan Ferreiro Galguera

aconfesionalidade en vez de laicidade e en vez de laicista utilizar
o termo “anticlerical” ou “antirrelixioso”
En suma, un Estado laico é un Estado neutro ante o relixioso,
isto é, que non pode asumir valores relixiosos (en canto tales)
como parámetros para medir a lexitimidade ou ilexitimidade das
súas actuacións2. O que a neutralidade prohibe é que se produza
unha confusión entre funcións relixiosas e funcións estatais.
2.2. Principio de Cooperación entre os poderes públicos e as
confesións.
Este principio vén reflectido na propia Carta Magna. Despois
de dicir que “Ningunha confesión terá carácter estatal”, o artigo
16.3 da Constitución engade dous mandatos concretos e expresos
dirixidos aos poderes públicos (Concellos, Comunidades Autónomas, Goberno central):
- Ter en conta as crenzas relixiosas dos españois.
- Manter as conseguintes relacións de cooperación coa Igrexa
Católica e as demais confesións.
A mención expresa da Igrexa católica non foi unha cuestión
pacífica cando a Asemblea Constituínte se encargou de elaborar
a Constitución. Para algúns, significaba unha especie de confesionalidade solapada. Para outros, un mero recoñecemento do
arraigamento histórico que a Igrexa católica gozaba en España.
Nos debates da Asemblea Constituínte, os que se pronunciaron
en contra da mención alegaban que era contraditoria coa aconfesionalidade proclamada na frase anterior. Non obstante, ao final
optouse por incluíla. Algúns dos partidarios da mención argumentaron que, aínda que a expresa referencia á Igrexa católica na
Carta Magna era xuridicamente cuestionable, dende o punto de
vista político era razoable e mesmo desexable, pois habida conta
que o delicado daqueles momentos de transición política o que
habería que intentar por todos os medios era que o tránsito dun
Sen dúbida poderá compartir valores coas relixións (a dignidade humana, a
solidariedade). Pero, o Estado adopta eses valores en tanto que valores políticos e
sociais, non pola súa etiqueta relixiosa.

2
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Estado confesional (como era o Franquismo) ao un Estado aconfesional ou laico, propio dunha democracia, se producise dunha
forma non traumática e sen brusquidades3.
En todo caso, dese dobre mandato constitucional (ter en conta
e cooperar) podemos extraer algunhas consecuencias. En primeiro lugar, que a cooperación se refire ás confesións relixiosas.
Aínda que obviamente o Estado tamén pode cooperar con grupos
ideolóxicos alleos ao relixioso, o artigo 16.3 estase a referir á cooperación dos poderes públicos coa Igrexa católica e coas demais
confesións.
En segundo lugar, as relacións de cooperación implican a existencia de dous suxeitos diferenciados: poderes públicos (sexan
do ámbito central, autonómico ou municipal) e grupos relixiosos
que, como xa recalcamos, son entidades independentes e autónomas. Noutras palabras, o mandato de cooperación está a reforzar
tacitamente o principio de separación.
En terceiro lugar, o encargo de cooperación por parte do Poder
Constituínte implica unha valoración positiva do fenómeno relixioso. Se a Constitución ordena aos poderes públicos cooperar
coas confesións quere dicir que as valora polo menos como algo
potencialmente positivo, pois pola contra aforraría ese encargo
imperativo de cooperar. O constituínte ten, polo tanto, unha
concepción positiva das confesións, aínda que só fose porque
son necesarias para o pleno exercicio da liberdade relixiosa dos
individuos (ámbito colectivo deste dereito fundamental).
En cuarto lugar, e en coherencia co principio de liberdade, a
cooperación haberá de producirse só a instancias da confesión,
é dicir, se a confesión a demanda. Porque algunhas confesións,
en virtude da súa autonomía interna, poden optar por unha seNese sentido, resulta elocuente a actitude do propio representante do Partido
Comunista na Asemblea Constituínte, Santiago Carrillo, quen avogou por
mencionar expresamente á Igrexa católica, aínda que só fose para disuadir a
“aqueles” que tras a II República avalaran á “Cruzada”, de apoiar nese momento
ás forzas reaccionarias contrarias á democracia. Vide. Diario de Sesións do
Congreso dos Deputados. Ano 1978, Nº 106. Sesión Plenaria. páx. 3994

3
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paración radical e, en consecuencia, quererse manter á marxe de
calquera axuda institucional.
2.2.1. Principal manifestación da Cooperación: os Acordos.
A Carta Magna non di como se han desenvolver as relacións
de cooperación. Dos seus termos pódese inferir que ofrecía un
camiño amplo. Non obstante, o Goberno non tardaría en deixar
claro que entendía que o principal instrumento de cooperación
son os Acordos. Así, cinco días despois de entrar en vigor a Carta
Magna asinaría catro Acordos de cooperación coa Santa Sé (o que
moitos denominan aínda de forma errónea o Concordato). En
realidade tratábase de cinco Acordos, un Acordo Marco asinado o
28.6.1976 (e polo tanto anterior á Constitución) polo que Igrexa
e Estado renuncian a respectivos privilexios históricos (o Estado
renuncia ao privilexio de presentación de bispos e a Igrexa ao
privilexio de foro de clérigos e relixiosos) e catro Acordos sectoriais asinados o 3 de xaneiro de 1979 entre o Estado español e a
Santa Sé (Acordo sobre Asuntos Xurídicos, Acordo sobre Asuntos
Económicos, Acordo sobre Ensino e Asuntos Culturais, Acordo
sobre Asistencia Relixiosa nas Forzas Armadas e servizo Militar
de clérigos e relixiosos).
Estes Acordos de cooperación, que substitúen ao Concordato
de 1953 (asinado polo Xeneral Franco e o Papa Pío XII) teñen
rango xurídico de tratado internacional. E polo tanto, de acordo
co artigo 96 da Carta Magna: “as súas disposicións só poderán
ser derrogadas, modificadas ou suspendidas na forma prevista
nos propios tratados ou de acordo coas normas xerais de Dereito
Internacional”. Os Acordos, polo tanto, como calquera tratado
internacional, non poden ser derrogados por unha lei interna,
nin sequera con rango de lei orgánica. Resulta unha obviedade
xurídica, pero aínda hoxe a algúns políticos escápalles.
Aínda que non fose a única vía posible, o Estado apostara moi
cedo pola opción dos Acordos de Cooperación para desenvolver
o compromiso constitucional coas confesións. Con iso condicionaba dalgún modo a senda pola que habería de discorrer a cooperación coas outras confesións. Así, un ano despois, en 1980, a
30
390

Encrucillada 174, setembro-outubro 2011

Concordato coa Santa Sé e Financiamento da Igrexa Católica

Lei Orgánica de Liberdade Relixiosa (LOLR) deixaría claro que a
senda dos Acordos debería ser a vía principal para desenvolver as
relacións de cooperación co resto de confesións. O artigo 7.1 da
LOLR asegura que o Estado, “tendo en conta as crenzas relixiosas existentes na sociedade española” poderá entaboar Acordos
ou Convenios de Cooperación “coas Igrexas, Confesións e Comunidades relixiosas inscritas no Rexistro que polo seu ámbito e
número de crentes alcanzaran notorio arraigamento en España”.
3. Financiamento da Igrexa Católica en España.
O financiamento das confesións teñen unha xustificación xurídica no marco do principio constitucional de Cooperación que
acabamos de ver. Basicamente, existen dúas vías de financiamento estatal das confesións:
a) Financiamento directo, a través dos Presupostos Xerais do
Estado.
b) Financiamento indirecto, basicamente mediante beneficios
fiscais.
Aparte das axudas directas, consignadas nas correspondentes
partidas orzamentarias, para pagar, por exemplo, aos profesores
de relixión católica da escola pública (que son formalmente empregados do Estado aínda que loxicamente teñen unha dependencia do bispado correspondente), ou nas partidas para financiar
o ensino concertado ou a preservación e coidado do patrimonio
artístico propiedade da Igrexa católica, esta recibe unha cantidade de diñeiro a través do Imposto da Renda das Persoas Físicas.
3.1. Financiamento directo da Igrexa católica: da dotación orzamentaria ata a asignación tributaria.
O financiamento directo está prevista no Acordo asinado entre
o Estado e a Santa Sé o 3 de xaneiro de 1979 sobre Asuntos
Económicos, onde se establecen as bases do que é o financiamento estatal da Igrexa católica. Non debemos esquecer que os
devanditos Acordos (aos que moitos seguen chamando o Concordato) teñen rango xurídico de Tratado internacional, isto é, unha
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norma que, como dixemos, non pode ser modificada por unha
lei, senón polo procedemento previsto para modificar, derrogar ou
suspender un Tratado internacional.
Analizamos superficialmente o texto do devandito Acordo, que é
onde afunde as súas raíces a actual asignación tributaria (o diñeiro proveniente do 0,7% da cota tributaria dos contribuíntes que
así o decidan) e dende onde se pode entender a súa evolución.
O Acordo sobre Asuntos Económicos do 3 de xaneiro de 1979,
despois de asegurar que «O Estado se compromete a colaborar
coa Igrexa católica na consecución do seu axeitado sostemento
económico» perfila un sistema de financiamento que se achega
progresivamente cara ao autofinanciamento, pasando dende a
dotación orzamentaria, que era o sistema que estaba vixente no
momento de asinar o Acordo e que se mantivo ata que entrou en
vigor o sistema de Asignación tributaria (de facto ata o ano 2006).
O antecedente da dotación orzamentaria era a antiga partida
de «culto e clero», a través da cal os Gobernos do século XIX e
de principios do XX querían reparar os danos causados á Igrexa
católica polos bens que o Estado lle confiscara durante as políticas desamortizadoras (basicamente sendo ministros de Facenda
Mendizábal e, anos despois, Madoz). O Acordo de 1979 prevía
unha fase inicial na que a dotación orzamentaria se prolongaría
durante tres anos, isto é, de 1979 ata 1982. Pero dito prazo dilatouse ata o ano 1987. Agora ben, como di o propio preámbulo
do Acordo de 1979 (que é un Tratado internacional consensuado
pola Igrexa e o Estado, non esquezamos), o Estado non pode descoñecer, pero tampouco prolongar indefinidamente obrigas xurídicas contraídas no pasado. Por iso se fixou un prazo indicativo4
de tres anos para que o Estado continuase consignado nos seus
orzamentos xerais a axeitada dotación á Igrexa católica, con carácter global e único. Isto significa que en vez de partidas finalistas
Non era un prazo taxativo: “Transcorridos 3 exercicios completos dende a
sinatura deste Acordo, o Estado poderá asignar a IC”

4
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dende onde se dicía a que materias hai que dedicar o diñeiro5, o
Estado entregaba á Conferencia Episcopal6 unha cantidade que
debía ser actualizada todos os anos (isto é, haberíaselle repercutir o índice de inflación)7. A Conferencia Episcopal obrigábase a
elevar ao Goberno unha Memoria anual na que debería reflectir
como invertera as cantidades recibidas do ano anterior así como
as novas necesidades.
Lonxe de durar 3 anos como se suxerira no Acordo, este primeiro prazo dilatouse cinco anos máis, ata 1987. As referencias
xurídicas para executar o paso seguinte viñan fixadas no propio
Acordo, que dicía que tras esa primeira fase, o Estado podería
asignar á Igrexa Católica unha porcentaxe do IRPF, do Imposto de Patrimonio ou outro de carácter persoal. Isto é, o Acordo
ofrecía un abano de tributos sobre os que se podería edificar o
sistema de asignación tributaria, se ben establecía que, optase
polo imposto polo que se optase, o contribuínte debería manifestar expresamente a súa vontade de destinar o tanto por cento que
se fixase a ese fin.
Na Lei de Orzamentos Xerais (en diante PXE) de 1987 (para
1988), cando se fixou un tributo e porcentaxe concretos, a LPG
Durante moito tempo realizáronse entregas dunha pluralidade de partidas a
cada diocese en función de diferentes conceptos (Seminarios maiores e menores,
universidades da Igrexa, reconstrución de templos, ao Tribunal da Rota), o que se
denominou “sistema de dotación orzamentaria por pezas eclesiásticas”.

5

O diñeiro vai ao Fondo Común interdiocesano e é o plenario da Conferencia
quen decide o reparto. Unha vez repartido, a Conferencia Episcopal non ten
ningunha competencia nin capacidade de decisión sobre os bens e recursos das
dioceses españolas, que non teñen nin sequera obriga de render contas. Giménez
Barriocanal, F. El financiamiento de la Iglesia católica en España. Madrid 2007,
pax. 11

6

O diñeiro que se entrega a IC faise polo concepto orzamentario de minoración
de ingresos e non de subvención ou gasto razón pola que se consigna como
unha Disposición Adicional e non se inclúe nos orzamentos de gasto de ningún
ministerio ou organismo autónomo concreto. E por iso, ao non se tratar dunha
subvención ou gasto, non se aplican as normas de fiscalización da Intervención
Xeral da Administración do Estado (IGAE) nin eventualmente a fiscalización do
Tribunal de Contas.

7
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de 1987 establecía que cada contribuínte podería decidir se quería destinar o 0,5239% da súa cota íntegra8 ben á Igrexa católica
ou ben a «outros fins de interese social»9.
Tratábase dunha fase de proba, porque en realidade seguiuse
aplicando a dotación orzamentaria. Isto é, a cantidade recadada
mediante o IRPF sería completada de modo que os recursos obtidos non fosen inferiores ao que se recibía na fase da dotación
orzamentaria. Isto é, garantíase a cantidade obtida por aquel sistema, que é como manter o mesmo. Un dos obxectivos desa fase
de proba era de índole informativo: calcular cal ía ser a recadación que ía recibir a I.C. durante eses 3 anos polo procedemento
de A.T. e así ver se tería que modificar a porcentaxe ou calquera
outra variante.
En principio, esa fase de proba debíase aplicar tan só durante
tres anos (este si que era un prazo taxativo, non indicativo) e en
1991 aplicaríase un sistema de asignación tributaria puro sen complementos posibles pero, como veremos, esta fase de asignación
tributaria pura non se establecería senón ata 2006. Efectivamente, a Lei de Orzamentos Xerais do Estado de 1990 (para 1991) en
vez de poñer fin a esa fase intermedia ou de proba, incluíu unha
disposición adicional que en definitiva viña substancialmente a
prolongalo. Nesa lei de PXE non só non se cambiou a porcentaxe
(0,52%) senón que mantivo en esencia o sistema, aínda que con
matices. Así, decidiuse que a principios do ano seguinte o Estado
entregaría á Igrexa católica unha cantidade igual á obtida no ano
anterior en concepto de entrega a conta (isto é, douche o que
Esa porcentaxe calculouse dividindo a última cantidade que o Estado dera á
Igrexa católica en concepto de dotación orzamentaria (PXE 1986 para 1987) polo
número de contribuíntes, isto é, dende a ficción de que todos declarasen o seu
desexo de financiar a Igrexa.

8

Segundo o Real Decreto 825/1988 considéranse outros fins de interese social os
propios de organizacións como Cruz Vermella, ONGs sen fins de lucro dirixidos
á solidariedade -discapacitados, drogadictos,... - e á cooperación internacional. A
I.C. mantivo entón que a redacción desa norma non era correcta porque parecía
formular unha incompatibilidade entre os fins propios da Igrexa e os fins de
interese social.

9
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correspondería ao sistema anterior de dotación orzamentaria pero
logo facemos contas se é que che dei de máis). Decidiuse tamén
que o Estado, en lugar de pagar a cantidade dunha vez, pagaría á
Conferencia Episcopal a parte correspondente cada mes (isto é,
unha doceava parte). Pero entregábase en concepto de entrega a
conta. Isto é, cando se dispuxese dos datos definitivos do IRPF do
ano 1990, procederíase á regulación: o Estado e a Igrexa farían
contas, de tal forma que se ao final o Estado tivera adiantado menos do que lle correspondería á Igrexa católica polas cruces que
marcasen os contribuíntes, teríalle que aboar a diferenza. Pero
se pola contra o Estado adiantara á Igrexa máis do que a esta lle
correspondía en función do cálculo da asignación tributaria, a
Igrexa debería devolver esa débeda no seguinte orzamento, pero
de forma indirecta, isto é, as cantidades debidas deduciríanse do
que debería ingresar o seguinte ano.
Esta segunda hipótese é a que se reflectiu nas contas de 1991:
o Estado dera á Igrexa máis do que lle correspondía polo IRPF,
polo que a Igrexa contraía unha débeda que en puridade contable
debería deducirse do que debería ingresar o seguinte ano. Pero,
que foi o que aconteceu?: que esa regulación non se produciu
nin en 1992 nin en 1993. É dicir, as Leis de PGP de 1991 e de
1992 (referidas aos anos 1992 e 1993, respectivamente), por un
lado, mantiveron o mesmo coeficiente da asignación tributaria
establecido en 1987 (isto é, 0,5239%), e por outro, non só adiantaron a mesma cantidade (en concepto de entrega a conta) que
se entregara en 1991 (iso si, sen actualizar) senón que non se
procedeu á regulación, isto é, non se fixeron as contas que reflectían un saldo a favor do Estado. A principal consecuencia é que
durante eses tres anos que en principio se ía aplicar o sistema
de asistencia tributaria puro e duro seguiuse aplicando de forma
encuberta á dotación orzamentaria (sen actualizar). En segundo
lugar, como non se procedera a executar a liquidación e o saldo
era favorable ao Estado, a Igrexa foise contablemente endebedando durante eses 3 anos.
En 1994 (Goberno de Felipe González) en vez de instalar o sistema de asignación tributario fixéronse os axustes que necesitaba
o acontecido os tres anos anteriores. Por un lado, actualizouse
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de golpe todo o que subira o IPC durante os 3 anos anteriores
e, por outro, condonouse a débeda que a Igrexa contraera co Estado os 3 anos anteriores. Como se realizou esta condonación?
Introducindo na lei orzamentaria unha disposición que dicía que
as cantidades entregadas se elevaban a definitivas (isto é, do que
me debiades esquecédevos, que o perdoo). Na práctica, era como
seguir recibindo as cantidades do sistema de dotación orzamentaria, pero xa actualizadas. En suma, estábase a manter de feito a
mesma fase de proba, co que se incumpría o prazo taxativo de 3
anos establecido no Acordo.
O seguinte reaxuste produciuse co PP no Goberno, que tampouco se decidiu a cumprir co mandato de instaurar a asignación
tributaria. A lei de PXE de 1999 (isto é, para o ano 2000) mantivo o mesmo coeficiente de asignación tributaria (0,52% da cota
íntegra do IRPF), pero introduciu uns cambios temporais. En primeiro lugar, permitiuse que a opción por outros fins sociais fose
independente e compatible coa opción polo sostemento da Igrexa
católica. Segundo isto, dábase ao contribuínte a posibilidade de
poñer unha cruz en ambas as dúas opcións polo que o 0,52%
da súa cota íntegra iría para a Igrexa católica e o outro 0,52%
a «outros fins de interese social». É dicir, segundo este sistema
o contribuínte tiña posibilidade de dirixir o 1,4% da súa débeda
tributaria. No caso de que non exercese ese dereito, isto é, no
caso de que non marcase ningunha cruz, o diñeiro iría ao Estado.
Nesa revisión fixáronse tamén unhas cantidades (topes) máximas e mínimas que non deberían exceder o entregado á Igrexa
e a outros fins. E, por outro lado, volveuse engadir a cláusula
que condonaba á Igrexa a débeda resultante da liquidación. En
termos da disposición adicional, para o ano 2000 elevábanse a
definitivas as cantidades entregadas a conta en 1999.
A propia revisión establecía unha duración de tres anos, «transcorrido o cal se poderá acordar a súa prórroga ou fixar unha nova
porcentaxe e suprimir o carácter de mínimo dos pagamentos a
conta».
Transcorridos eses tres anos, na lei orzamentaria de 2002 (para
2003) optouse por prorrogar o sistema outros tres anos máis (de
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2003-2005). E concluído ese prazo, e xa cos socialistas no poder,
a lei orzamentaria de 2005 decidiu prorrogar aínda un ano máis
ese sistema (ían xa 7 anos de prórroga...). Dalgunha forma, populares e socialistas incumpriran o Acordo porque ao prorrogar
ese sistema e ao aplicar o mecanismo de elevar a definitivas as
entidades entregadas a conta todos os anos, o que en realidade
se viña aplicando era un sistema de dotación orzamentaria con
matices, que debía entrar en vigor en 1994.
En realidade, o sistema de Asignación tributaria non se aplicaría ata 2007. En 2006, tras un longo proceso negociador no
que tiven a honra de participar, a instauración real do sistema de
asignación tributaria plasmouse na lei de orzamentos xerais do
Estado de 2006 (para 2007). As modificacións básicas foron as
seguintes:
Elévase a porcentaxe do coeficiente da asignación tributaria do
0,52% ao 0,7% e con carácter simultáneo, isto é, o contribuínte
podería elixir destinar un 0,7% da súa débeda tributaria á Igrexa
católica e outro 0,7% a outros fins de interese social. A cambio a
Igrexa renuncia ao carácter mínimo dos pagamentos a conta que
viña recibindo. A partir dese momento, só percibiría o 0,7% da
cota íntegra dos contribuíntes que manifestasen expresamente a
súa vontade marcando o lugar correspondente, fose a cantidade
que fose (acabou recibindo máis do que viña recibindo).
Nun troco de notas entre a Nunciatura Apostólica e o Ministerio de Asuntos Exteriores do 22 de decembro de 2006 plasmouse
o acordo para reformar o sistema de asignación tributaria (que xa
figuraba na lei orzamentaria) e a adaptación do réxime do IVE da
Igrexa aos requirimentos da Comisión Europea, isto é, tal como
esixía a lexislación comunitaria a Igrexa deixaba de beneficiarse
da exención do IVE na adquisición de bens inmobles e obxectos
destinados ao culto10.
Nas declaracións de IRPF do ano 2007, o primeiro exercicio
fiscal que se aplicou á reforma do sistema de financiamento, a
proporción de asignacións (os “x”) a favor da Igrexa católica su10

O que incluía a derrogación da OM do 29.II.1988
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biu un 0,93%, pero a Igrexa recibiu un 38,8% máis cantidade de
diñeiro, isto é, 241,3 millóns de euros fronte aos 173,3 millóns
do ano anterior. Ese ano, o 34,38% dos contribuíntes (un de cada
tres) marcaron o “x” á Igrexa católica. E ano seguinte (2008)
esa porcentaxe mantívose estable (7.195.155 contribuíntes, un
34,32% do total), pero a Igrexa recibiu uns 11 millóns de euros
máis ca o ano anterior, 252,6 millóns de euros.
Nos resultados da declaración do ano seguinte (2009) empezáronse a notar os efectos da crise, pois, a pesar de que aumentou o número de “x” -uns 66.000 máis ca o ano anterior- a Igrexa
católica recibiu 294,4 millóns de euros, uns 3,2 millóns menos
ca en 2008.
Agora si podemos dicir con propiedade que o sistema de financiamento estatal da Igrexa católica é o de asignación tributaria.
Agora ben, respecto ao futuro, debemos ter en conta que, aínda
que no propio Acordo a Igrexa católica declara a súa vontade de
chegar ao autofinanciamento, puntualízase que «cando fose conseguido este propósito» (o feito de que a Igrexa logre por si mesma os recursos suficientes para a atención das súas necesidades),
a Igrexa católica e o Estado «poranse de acordo para substituír
os sistemas de colaboración financeira expresados nos parágrafos
anteriores, por «outros campos e formas de colaboración económica entre a Igrexa católica e o Estado».
3.2. Financiamento indirecto da Igrexa católica: beneficios fiscais.
Respecto ao financiamento indirecto, o Acordo sobre Asuntos
Económicos e os seus posteriores desenvolvementos establecía
unha serie de beneficios fiscais para a Igrexa católica (basicamente supostos de exención11 ou de non suxeición12). Non obstante,
Prodúcese exención cando aínda que se dá o feito impoñible, a lei exclúe a obriga
tributaria por razóns especiais (determinadas ben pola natureza do suxeito pasivo
-ordes relixiosas- ou pola das actividades ou feitos gravados -fins relixiosos-). É
necesario que esa exclusión (exención) sexa recoñecida expresamente pola lei.

11

Nos casos de non suxeición non se chega a producir o feito impoñible porque
non se cumpren os requisitos legais para que esas rendas sexan gravadas.

12
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dito réxime fiscal foi amplamente superado pola denominada Lei
de Mecenado13, que establece nas súas disposicións adicionais
8 e 9 que os preceptos referidos ao imposto de sociedades (art.
5-14), aos tributos locais (art. 15), aos incentivos fiscais e ás
doazóns (art. 16-25) serán tamén aplicables á Igrexa católica e
ás confesións que asinaran Acordos de cooperación (musulmáns,
xudeus e protestantes). Isto é, a Lei do Mecenado considera a estes efectos ás 4 relixións que asinaron un Acordo de Cooperación
co Estado español como fundacións. Quizais a principal novidade
deste réxime é a posibilidade de aplicar maiores deducións fiscais
aos donativos. Tratándose de doazóns irrevogables, puras e simples, os bens doados terán as seguintes deducións:
- Se o doador é unha persoa física, poderá deducir da cota
íntegra do IRPF o 25% da base de dedución (nos donativos monetarios, o seu importe, é dicir, o doado) ata un límite do 10% da
base liquidable do contribuínte.
- Se o doador é unha persoa xurídica, poderá deducir da cota
íntegra do Imposto de Sociedades o 35% da base de dedución (a
cantidade doada ata o 10% da base impoñible, aínda que o que
excedese se podería aplicar nos seguintes 10 períodos impositivos).
Ademais, en caso de doazóns a acontecementos de excepcional
interese público determinados pola lei, poderanse incrementar
esas deducións nos termos previstos nesta.
Juan Ferreiro Galguera
Catedrático de Dereito Eclesiástico do Estado
Universidade da Coruña

Lei 49/2002, do 23 de decembro de Réxime Fiscal das Entidades sen Fins
Lucrativos e dos Incentivos Fiscais ao Mecenado.

13
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Un Estado laico compatible cunha cultura
cristiá
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- O transfondo cultural da relixión nas sociedades
occidentais.
Un Estado laico é aquel que se rexe por acordos constitucionais construídos pola sociedade civil, e que, fóra deses acordos,
non recoñece poderes nin principios orientativos que carezan
de lexitimación cívica en fondo e forma. Neste sentido o Estado
democrático é esencialmente laico, xa que ese laicismo –neutral
e respectuoso co feito relixioso– é unha condición necesaria do
pluralismo político e da liberdade de culto. Pero a condición laica
do Estado en modo algún compromete ao poder civil en procesos
de descristianización activa; nin impide que os cidadáns plasmen
a súa cultura cristiá en acordos e costumes de longa tradición
histórica; nin libera ao Estado dun respecto activo ás prácticas relixiosas despregadas polos cidadáns que practican unha calquera
das relixións ou manteñen determinados usos relixiosos asentados
na cultura e nos comportamentos civís; nin impide establecer
unha xerarquía dos feitos relixiosos –que en ningún modo afecta
á plenitude dos dereitos individuais e sociais de todos os crentes
das diversas confesións– en función das dimensións e do arraigo
dos feitos relixiosos concretos. O contrario –que sería, por exemplo, identificar a práctica cristiá coa budista en España– sería ir
contra a propia realidade, e sería tanto como non saber gobernar
as determinacións culturais e relixiosas da sociedade real.
O erro da era de Rodríguez Zapatero estivo, precisamente aquí,
xa que, ao confundir o laicismo do Estado coa erradicación activa
da cultura cristiá subxacente na cultura institucional e cívica de
España, produciu accións innecesarias e pouco meditadas que
40
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foron interpretadas como contrarias á maioría social, e que, sen
selo en realidade, deron a sensación dunha confrontación permanente entre a Igrexa católica e o Estado que, ao non ser resolta
de xeito claro, produce os efectos dunha fonda desorientación
política ou de inseguridade xurídica e institucional. As pautas do
laicismo activo, impulsadas só dende o poder central do Estado,
non se transmiten despois aos comportamentos e á cultura da
Monarquía, do Exército, das autoridades locais, aos calendarios
laborais e aos comportamentos de multitude de cidadáns e institucións que, facendo o que sempre fixeron, e o que unha inmensa maioría consideran razoable e correcto, constitúen profundas
desviacións do espírito laicista que queren alentar, dun xeito un
tanto artificioso, determinadas leis ou instrucións da Administración Pública.
E neste senso xa estamos en condicións de adiantar a tese central que este artigo trata desenvolver e xustificar, e que ben podería establecerse deste xeito: a presenza de símbolos relixiosos nas
sociedades occidentais, e especialmente na española, non é –ou
non o é necesariamente– o resultado dun activismo relixioso ou
de inxerencias do poder da Igrexa no poder civil, senón dun proceso histórico longo e continuado que describe a construción das
institucións do poder e da sociedade civil, dos códigos de valores
e dunha determinada cultura, e por iso no poden ser erradicados
artificialmente sen producir enormes danos no acervo cultural e
social das comunidades nas que vivimos.
A afirmación de que Europa non se entende sen a influenza do
pensamento cristián, e sen a presenza das diversas igrexas que
xestionan os servizos relixiosos en toda a amplitude continental,
desde os Urais ao Atlántico, é xa un lugar común, que lonxe de
esmorecer na azarosa confusión dos valores contemporáneos,
parece reverdecer con novo impulso –aínda que non sempre de
xeito oportuno– nos discursos dalgúns dirixentes políticos de
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países como Francia1, Alemaña2, Reino Unido ou Italia, e nos
discursos pontificios coma os pronunciados por Xoán Paulo II
na catedral de Santiago3 (1982), e Bieito XVI na Universidade
de Ratisbona4 (2006). Tal afirmación, que interesa de maneira
singular á Igrexa Católica, é aplicable tamén ás igrexas ortodoxas
rusa e grega, á Igrexa anglicana, e a todas as igrexas reformadas,
que lonxe de esquecer a tendencia manifestada polas xerarquías
romanas a relacionarse e mesturarse co poder político, e a facerse
presentes nun amplo abano de servizos sociais, asistenciais e culturais, acabaron imitándoa “cuius regio eius religio” ata o punto
de facer posible a clasificación dos distintos modelos sociais e das
distintas concepcións do poder en perfecta correspondencia coas
concretas áreas sobre as que opera cada igrexa. Así o fixo Max
Wéber na súa análise económica da moral protestante comparada
coa católica5, e así o fixeron numerosos científicos, historiadores
e politólogos –Gibbon, Ranke, Carlyle, Dowson, Sabine, Pirenne,
Cochrane, Gregorovius e Tilly, entre outros–, que botaron man
das diferentes culturas e interpretacións relixiosas para explicar
determinadas diferenzas estruturais que son tan perceptibles no
mundo da economía e da política como no conxunto da actividaEl cristianismo nos ha dejado una magnífica herencia de civilización. Discurso
pronunciado por N. Sarkozy en Le Puy-en-Vêlais (15-set-2011).

1

Seamos más abiertos para mostrar que somos cristianos. Discurso pronunciado por
Angela Merkel en Karlsruhe o día 14 de novembro de 2010, durante o congreso
da CDU.

2

3

Europa: encuéntrate a ti misma. Sé tú misma.

“Tendo en conta este encontro [entre a filosofía grega e a mensaxe bíblica], non
é sorprendente que o cristianismo, a pesar da súa orixe e de certo importante
desenvolvemento en Oriente, teña atopado por fin a súa pegada historicamente
decisiva en Europa. Podémolo expresar tamén ao contrario: este encontro, ao que
se une sucesivamente o patrimonio de Roma, creou a Europa e permanece como
fundamento do que, con razón, se pode chamar Europa”.

4

“Está fora de toda dúbida, e pódese considerar arestora un lugar común, que
esta cualificación moral da vida profesional profana é un dos aportes máis ricos
en consecuencias da Reforma e en especial de Lutero”. Cfr.: Wéber, M. A ética
protestante e o espírito do capitalismo. Fundación BBVA e USC. Servizo de
Publicacións e Intercambio Científico da USC, Cap. I,2 - p. 103. Santiago, 2006.

5
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de literaria, artística e musical desenvolvida en Europa, de xeito
portentoso, ao longo dos séculos.
Non é tan claro, en cambio, que os europeos de hoxe saibamos
a que nos referimos cando dicimos que Europa é cristiá nas súas
esencias, nin que esteamos en condicións de consensuar, nin
sequera nos ámbitos científicos e académicos, en que aspectos
da nosa vida transcende esta cultura e esta moral subxacente.
Máis alá das mensaxes que reciben os cidadáns comúns, que non
se dedican a estudar e reflexionar sobre estas cuestións, unha
grande maioría dos intelectuais e académicos de hoxe, pillados
nas redes do “eficientismo” investigador propiciado polas novas
TIC, están confundindo o carácter cristiá de Europa coa pátina
que deixou –no máis amplo sentido da cultura– o longo dominio
que tivo a Igrexa na cultura medieval e a forte adhesión á práctica
cristiá mantida polas sociedades europeas ata case os nosos días,
como se Europa e a Cristiandade fosen dúas cousas distintas que,
só pola longa convivencia e interacción, quedaron mutuamente
influídas e caracterizadas. Pero moi poucos son capaces de entender que, trala caída do Imperio Romano –sucedida en longos
séculos de crise intelectual, política e económica–, é a Igrexa a
que refunda o Occidente, transmitíndolle con tanta fidelidade
como sentido da modernización e adaptación, os fundamentos
xurídicos, os conceptos e formas políticas, o pensamento e os
modelos de organización da Antigüidade6.
A esta idea de refundación obedeceu ao Edito de Milán e ao recoñecemento do cristianismo como relixión oficial do Imperio, un
feito política e cosmoloxicamente rupturista co que o emperador
Constantino pensaba atallar a crise xurídica, moral e intelectual
de Roma. A este mesmo intento de enxergamento dunha nova sociedade e dunha nova comunidade política corresponde a defensa
da autonomía moral e espiritual da Igrexa mantida por San Ambrosio de Milán fronte ao temperá “cesaropapismo” de Teodosio.
Neste proceso incide tamén, de xeito decisivo e perenne, Santo
Rommen, H. A. El Estado en el pensamiento católico. Instituto de Estudios
Políticos, pp. 596-643. Madrid, 1956.

6
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Agostiño, que valéndose da contraposición de sino providencialista entre a Cidade do Mundo e a Cidade de Deus, consegue
salvar o abismo que abrira Anselmo de Milán cando nas honras
fúnebres polo seu amigo Teodosio, anunciara con impresionante agudeza o derrube moral do Imperio. E a este fin contribúe
tamén o papa Xelasio coa teoría dos “dous poderes”, que dá pé
para a creación dunha igrexa universalizada á escala do imperio
ideal cantado por Virxilio, e ao traslado ás nacentes estruturas das
sociedades romano-xermánicas dos conceptos xurídico-políticos e
organizativos da Antigüidade.
E a iso responde tamén, de xeito paradigmático, a culminación do proxecto de Cristiandade –ou de sociedade política de
inspiración cristiá– impulsado, baixo a dirección de Alcuíno de
York, por Carlomagno. Da importancia que tivo a reconstrución
carolinxia do Sacro Imperio Romano Xermánico dá idea cabal a
coincidencia de intelectuais como o propio Alcuino7, Eginhardo,
Hincmaro e Loup de Ferrieres. E os fundamentos ideolóxicos do
Occidente recóllense, lembrando en boa medida a formidable labor constituínte que tiveran os Concilios de Toledo, nas Formulae
merovingici et karolini aevi, nos Diplomata Karolinorum, e nos
Annales Laureshamenses.
Antes de Carlomagno, e grazas ao forte labor organizativo de
papas como León I o Grande, e Gregorio Magno –o chamado
Consul Dei–, o éxito da igrexa ameazaba con xerar un desequilibrio irreversible entre os “dous poderes” definidos por Xelasio,
e con provocar a temida substitución do Imperio pola Igrexa, e
por iso ten tanta importancia na historia de Occidente o fortalecemento do poder imperial desenvolvido con éxito no período
carolinxio, en tempos do papa León III, que fai posible o longo e
custoso proceso de separación e independencia do poder relixioso
As Epistolae de Alcuino, verdadeiro corpus doutrinal do renacemento carolinxio,
están recollidas no t. IV das Epistolae karolini aevi (6 tomos do I ao VI na súa
orde particular). Están recollidas en Monumenta Germaniae Historica, tomos III
a VIII, e foron publicadas po E. Dümmler e outros (5 vol. e 1 fasc.) en Hannover,
entre 1892 e 1939.

7
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e o temporal ao que van contribuír de xeito decisivo, a partir do
século XIII, Dante Alighieri, Guillerme de Ockham, Marsilio de
Padua e outros defensores da chamada teoría conciliar.
Todo isto que estamos dicindo, viaxando a uña de cabalo por
unha etapa histórica de extremada complexidade, corresponde
expresamente ao chamado Imperio de Occidente. No Oriente bizantino, e polas mesmas épocas, desenvolveuse tamén un proceso
paralelo, e en moitos casos coincidente, impulsado por bispos e
intelectuais como San Atanasio, San Xoán Crisóstomo e San Xoán
Damasceno. E é o seu fracaso, e o trunfo do cesaropapismo no
ámbito bizantino, o que marca a diferenza política, visible aínda
hoxe, pero extraordinariamente importante ata a deposición dos
tsares en Rusia, entre os modelos político-sociais do Occidente
católico e aqueloutros do Oriente ortodoxo. Unha diferenza que
constitúe a proba evidente do diálogo entre o poder político e a
Igrexa na azarosa construción de Europa.
2. Os símbolos do cristianismo como testemuñas da historia social e política de Europa.
Como resultado da forte implicación da Igrexa na construción
das institucións políticas e sociais de Occidente pode dicirse que
os símbolos e monumentos da Cristiandade, inseridos de xeito
masivo nas estruturas de Europa, non se limitan a ser a testemuña dun período de influencia no azaroso devir do Occidente
europeo –como poderíamos dicir da presenza dos árabes en España, dos bizantinos en Italia, dos turcos en Grecia ou dos árabes
en Bosnia–, senón que conforma en termos estruturais, o modelo
social, as formas xurídicas e a identidade colectiva da sociedade
europea8. O que a Igrexa envorca sobre as terras do Occidente
continental son as estruturas xurídicas do Imperio reelaboradas
e cristianizadas, a cultura clásica grecolatina reelaborada, e o carácter omnicomprensivo da sociedade –un mundo unificado alén
8
Dawson, Ch., Así se hizo Europa. La Espiga de Oro; Buenos Aires, 1947, Cap.
XI e XII, pp. 249-303.
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dos marcos comunitarios– baseado na concepción humanista
xurdida do cristianismo.
Dun xeito específico, a Igrexa constitúe o elemento de fusión
máis efectivo entre as culturas xermánica e latina, que caracteriza
a concepción carolinxia do Occidente. Quen recrea unha cosmovisión restauradora da unidade das antigas terras do imperio
non é o poder político –que nunca foi tan amplo nin tan efectivo
como nolo fixo ver a chamada “lenda carolinxia”– senón o intenso
labor socializador desenvolvido pola igrexa a través, sobre todo
das ordes monásticas. E quen creou uns símbolos e institucións
de aceptación universal –entre os que figuran por dereito propio
as universidades– foi a Igrexa.
A influencia do cristianismo é particularmente intensa no
modelo territorial, que, ao tempo de cristianizar a topografía e a
ordenación territorial imperial, consegue salvala do caos xerado
polas invasións, ademais de dotala de suficientes elementos de
atracción para controlar a dispersión poboacional e o derrube da
vida socializada xerada pola caída do modelo imperial romano.
Cristiá é tamén o calendario, que coa súa estrutura de festas e
domingos xera o primeiro sistema laboral sostible tralo derrube
da economía escravista. Na igrexa xorden así mesmo os primeiros modelos asistenciais, que, alén do que constitúe un aporte
directo á solución de problemas singulares ou de intres de crise,
determinan a aparición da conciencia social e solidaria da cultura
europea.
Entre os séculos V e XIV, período no que se produce o derrube
da orde imperial e o enxergamento dun novo orde social e dunha
nova cultura, o poder político apenas cobre máis obxectivos que o
de organizarse, lexitimarse e asentarse no territorio, cousa que fai,
tamén, baixo a inspiración ideolóxica e xurídica de sabios e xuristas de estrita inserción e educación cristiá, deixando nas mans da
igrexa a creación e organización da nova sociedade, da cultura,
dos usos sociais e dos mecanismos de identidade de Europa. E
ben pode dicirse que, no intre en que o nacente estado empeza
a reclamar o seu protagonismo na ordenación e impulso da so46
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ciedade civil, cando xa se pode falar con todo rigor e agudeza
expresiva dun verdadeiro “renacemento” baixomedieval, a cultura
europea xa estaba plenamente formada e madura, e empezaba a
gañar unha autonomía xurídica, cultural e axiolóxica que, a pesar
das gravísimas quebras e catástrofes rexistradas nos últimos oito
séculos, non ía ser menos potente nin menos exitosa que a do
período de preeminencia do poder eclesiástico.
Cabe dicir, no entanto, que a Igrexa, que foi cedendo protagonismo e influencia desde o século XIII, distou moito de quedar
quieta, e mesmo no terreo do mecenado artístico volveu a destacar con extraordinaria forza ao longo dos períodos renacentista e
barroco, nunha liña que se mantivo sobre o propio protagonismo
do Estado ata o trunfo das revolucións liberais do século XVIII.
Neste período revolucionario cambian os escenarios europeos de
xeito radical, cando, ao tempo de culminarse con éxito o proceso de laicización do Estado, agroman con forza os movementos
sociais, as doutrinas filosóficas e as ideoloxías políticas propensas –cando non abertamente partidarias– dun laicismo activo
que consideraba o influxo da igrexa como algo contrario non só
á modernidade, senón tamén aos valores de xustiza, liberdade e
igualdade que conforman o ideal revolucionario liberal.
3. As revolucións liberais e a laicización da sociedade
española.
En aberto choque co modelo revolucionario liberal, a Igrexa
tamén comprende moi axiña que a súa coexistencia co Estado
como un poder fáctico de extraordinaria importancia –non só no
referente á administración dos servizos relixiosos, educativos e
asistenciais, senón na determinación da estrutura axiolóxica da
sociedade moderna– tiña rematado, e por iso inicia moi cedo,
no contexto mesmo da Revolución Francesa, un período de recondución da súa organización e a súa influencia que acabaría
por cambiar substancialmente a propia relación interna entre os
fieis e a propia Igrexa. Deste xeito sucede que, unha vez perdido o potencial económico que acumulara na Idade Media e
no Renacemento, e diminuído tamén, de xeito sensible, o seu
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liderado moral e asistencial, a Igrexa inicia unha nova forma de
organización que a levará a abandonar as pautas e tendencias que
a converteran na sociedade máis poderosa e con máis iniciativa
social e económica ata ben entrado o Renacemento.
Cómpre subliñar, porén, que esta evolución non se produciu
nunha soa dirección nin nun único proceso, e que, ademais de
contar en toda Europa con dilatados episodios dispersos e contraditorios, tamén se constata a forte diferenza que se produce nos
distintos países dentro incluso dun ámbito xeográfico común. O
paradigma deste proceso é Francia, que ademais de ser a indiscutible protagonista histórica das revolucións liberais continentais,
cumpre de xeito sucesivo, e con extraordinaria regularidade, todos os pasos –laicismo activo, secularización social e laicidade
institucional– que definen a maioría das sociedades do noso
tempo. Pero hai outros casos, como España, nos que a tardía e
superficial penetración dos ideais revolucionarios, a alternancia
de progresión e regresión imposta polos distintos movementos
políticos e militares, e a prolongación da alianza entre as ditaduras conservadoras e a Igrexa Católica, impide o desenvolvemento
gradual dos procesos de laicización, polo que este se vai manifestar de forma serodia en movementos abertamente descristianizadores, como os que se deron nos réximes republicanos, e outros
de evidente confusión entre unha igrexa intensamente politizada
e unha ditadura fondamente aliada co poder de control social
exercido pola xerarquía católica.
Así se explican algunhas características da sociedade e da igrexa
española a comezos da transición política, cando o noso país manifestaba enormes diferenzas con outros países do seu contorno,
como Francia e Alemaña, e incluso Italia. España entra no derradeiro cuarto do século XX nun ambiente relixioso moi marcado
polo tradicionalismo, e cun modelo de relacións entre a Igrexa e o
Estado profundamente anticuado, que, resolto teoricamente pola
Constitución de 1978, tardaría moito en cambiar, ata o punto de
que nin sequera nos nosos días se pode dar por normalizado. Esa
é a razón pola que a crise da igrexa e da práctica relixiosa parece
aínda máis acentuada na sociedade española que noutras socie48
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dades veciñas –Francia, Holanda, Inglaterra e Alemaña– de tradición menos católica, xa que no noso país coinciden a un tempo
varios procesos evolutivos –modernización social tardía, laicismo
activo, secularización social e laicidade institucional– cun movemento de reacción pendular, de corte político e relixioso, contra
os excesos cometidos na alianza estratéxica entre o franquismo e
a Igrexa Católica.
A sensación que temos, e que en boa parte demostran os estudos
do CIS, é a de que este movemento pendular, que a Transición
parecía ter conxurado nos tempos do cardeal Tarancón, aparece hoxe profundamente radicalizado por dúas actitudes que se
antollan igualmente trabucadas: a actitude resistente da Igrexa,
que baixo a inspiración e dirección de Rouco Varela volveu a politizarse dun xeito moi notable e a aliarse coa dereita política que
representa o Partido Popular9; e a actitude de laicización activa
que impulsou Rodríguez Zapatero, especialmente na súa primeira
lexislatura, como forma de gañar identidade e progresismo para o
seu proxecto esquerdista e como forma de contrarrestar a alianza
abertamente política entre Mariano Rajoy e Antonio María Rouco.
E nestas circunstancias resulta unha obviedade dicir que a crise
do cristianismo en España parece –como o mesmo papa Bieito
XVI veu a recoñecer na súa última peregrinación a Santiago en
outubro do 2010– de consecuencias apocalípticas, como se o país
máis católico de Europa, que por tal nos tivemos e proclamamos,
e o país que xerou o proceso de evanxelización máis extensa e
eficiente a raíz da descuberta e conquista de América, estivese
hoxe no camiño de converterse no pesadelo máis grande da era
Ratzinger.
Aínda que son maioría os sociólogos que interpretan esta crise
en termos de confrontación xerárquica entre a Igrexa e o Goberno socialista, dándolle, por tanto, unha condición transitoria e
Barreiro Rivas, X. L. La ruptura del discurso eclesial de la Transición: claves para
una interpretación del actual marco de relaciones Iglesia-Estado. RIPS (Revista de
Investigaciones Políticas y Sociológicas) Servizo de Publicacións USC., vol. 1, nº
2, 1999/2001, pp. 35-49.

9
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unha radicalidade en grande medida aparente, que non se correspondería coa realidade sociolóxica do país, cómpre recoñecer,
con obxectividade científica, que os vinte anos transcorridos entre
1990 e 2010 foron demoledores para a práctica relixiosa e para a
consideración social da Igrexa, que, ademais de ter perdido unha
gran parte da audiencia que tiñan os púlpitos e os medios de comunicación expresamente católicos, tamén perdeu a condición de
referencia na interpretación do modelo familiar, da súa influencia
no sistema educativo, a condición de práctico monopolio relixioso
e, o que deberiamos considerar peor aínda, a súa influencia sobre
os modelos axiolóxicos vixentes e sobre a súa acelerada transformación. Claro que, como consecuencia deste proceso tan intenso
e acelerado, impulsado en parte a través da lexislación, tamén se
aprecian notables síntomas de cansazo nunha sociedade que empeza a decatarse de que o seu afastamento da igrexa produce un
baleiro cultural e institucional enorme, que tende a encherse con
fórmulas de moi escasa aceptación e con contidos notablemente
máis febles e estraños que os que tiñamos asimilado ao longo
dunha cristianización intensa, vertebral e multisecular.
Fronte aos procesos de laicización conformados como resultado
dun cambio de cultura política, dos usos sociais ou mesmo dos
procesos de descristianización progresiva e espontánea das sociedades europeas, os procesos de laicización activa como o que
se está operando en España, que derivan inevitablemente cara
políticas indirectas de descristianización, adoitan manifestarse en
procesos de deconstrución simbólica, nos que os avances sociais
acaban confundíndose cos intentos de facer invisible –ou pouco
visible– a práctica relixiosa como tal ou a influencia da Igrexa
como institución. E no ánimo de impulsar cambios que afectan
a usos, costumes e culturas de moi longa implantación, acábase
perdendo a perspectiva complexa de moitos símbolos e prácticas
que, alén da súa esencia relixiosa obxectiva e recoñecida, constitúen tamén unha explicación acaída da nosa realidade histórica,
ou unha pauta de socialización nos valores que crearon e fundamentan a nosa realidade social, política e económica. E por iso
cómpre lembrar que a presenza de símbolos cristiáns nos espazos
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públicos europeos –porque nisto estamos absolutamente unidos
os países de Occidente– vai moito máis alá de ser unha manifestación de fe, e que a súa destrución activa ou pasiva é equivalente
ao que sería o derrube por incuria ou substitución do patrimonio
arquitectónico, literario ou estético de Europa.
Neste marco teórico que vimos de esbozar ten moito sentido
que, nun país tan pouco sospeitoso de clericalismo como é Francia, o presidente Sarkozy chamara a atención sobre o carácter
de patrimonio común que ten a cultura cristiá europea, e a súa
chamada a defender “sen complexos” –como defendemos as tumbas etruscas, os monumentos gregos, as catedrais románicas e
góticas ou os pazos da burguesía renacentista– unha simboloxía
e unha cultura cristiá que ten carácter fundante e explicativo da
nosa identidade.
4. A compatibilidade dos símbolos coa cultura laica e a
democracia plural.
As sociedades son cada vez máis plurais en todos os ordes. Sono
en termos ideolóxicos, como é obvio, pero tamén o son en termos de mestizaxe cultural, en termos axiolóxicos, e en termos de
profesión relixiosa. E por iso non é posible introducir ou manter
códigos relixiosos que, ademais de selo, respondan aos consensos
básicos sociais. Ao mellor xa non era posible noutros tempos, pero
a decisión que imperaba entón era a de homoxeneizar as sociedades mediante a expulsión, a marxinación ou a aniquilación de
elementos non integrados, e a de impoñer estes códigos –mestura
de cultura e relixión– como bases da identidade e da orde política
e social. Existía a idea de que era posible manter altos niveis de
coherencia interna das sociedades nos aspectos culturais e valorativos, e de que a introdución de certos principios fundamentais
no ordenamento civil non producía rupturas nos acordos políticos
de base cos que viña funcionando.
Pero esa homoxeneidade social traballada e forzada coa que
o Estado moderno iniciou a súa andadura converteuse nunha
quimera –e nun modelo integramente rexeitable– a causa da
52
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evolución dos marcos políticos en dúas liñas importantes: porque
o Estado está atravesando unha profunda crise na súa coherencia interna entre territorio, poder e sociedade –iso era o Estado
moderno, a pura coherencia do marco social, territorial e político– que fai que os nosos intereses xoguen en boa parte fóra dos
marcos estatais; e porque os modelos de integración social forzada que conformaron a vella realidade de Europa entre terribles
conflitos bélicos e feroces catástrofes humanitarias é rexeitado
masivamente, e mesmo considerado patolóxico, no marco dos
valores humanitarios construídos a partir das declaracións universais de dereitos.
As nosas referencias de lealdade sobordan fronteiras, bandeiras e himnos, monarquías e soberanías legais, e todas as nosas
preocupacións están dirixidas a facer funcionar sociedades abertas, multiétnicas e multirrelixiosas compostas por cidadáns libres
e iguais. E para iso só caben consensos constitucionais que teñen
que situarse, por propia definición, por enriba do que antes se
consideraba fundamental e propio. A isto apunta Hans Küng10
cando fala da construción dunha ética mundial, xa que, ou somos capaces de facer un mínimo resumo de principios éticos
compatibles por todas as civilizacións e por todas as relixións, ou
nos veremos abocados a enormes conflitos provocados por unha
mundialización que é xa inexorable. Porque non é posible manter
unha actividade relixiosa belixerante e cohesionada en sociedades que están penetradas á súa vez por outras relixións ou por
persoas que non pertencen a ningunha relixión, por xentes que
foron educadas en códigos diferentes. Porque os únicos referentes compartidos son os valores constitucionais, a ninguén se lle
pode permitir a ruptura deses marcos de consenso en aras de
principios concretos –persoais ou comunitarios– que non sexan
compartidos
A única forma de seguir adiante sen xerar conflito é dicir que
todos eses valores de orden étnico, relixioso, ideolóxico e social
Küng, H., El cristianismo y las grandes religiones: hacia el diálogo con el islam,
el hinduismo y el budismo. Ed Cristiandad. Madrid, 1987.

10
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teñen que quedar encadrados nun marco de absoluta liberdade
de práctica e conciencia que non altere, nin aspire a alterar, a
orde constitucional, aínda que esta, lonxe de ser inalterable, teña
e cultive as súas inercias de transformación e progreso.
Cando renovemos a nosa Constitución, por exemplo, cabe supoñer que o 70 % dos que van votar esa constitución son católicos bautizados, que o 30 % vai á misa algunha vez, que só un
16 % son católicos practicantes, que o 90 % asiste aos enterros
da xente e escoita os sermóns dos cregos nos funerais católicos,
e que todos foron educados na súa familia ou na escola, nunha
visión do mundo que estaba profundamente entrefebrada de visión relixiosa e cultura cristiá11. E por tanto cabe supoñer que esa
xente teña algún interese en trasladar unha parte deses principios
que ten asumidos á súa Constitución. O que non cabe e pensar
que tales principios poden universalizarse por maioría, ata facerse
incompatibles cos principios e regras da mesma natureza que están asumidos por outras minorías ou simples individuos.
A relación entre relixión e poder político ten que establecerse
–con toda a súa importancia e transcendencia– no marco dos
consensos sociais e políticos construídos e esencialmente modificables, e por elo hai que abandonar a idea de que a condición
de maioritarios pode xerar exclusións étnicas ou relixiosas con
pretensión de lexitimidade. E por iso creo que o debate sobre
a introdución do concepto Cristianismo no frustrado Tratado
dunha Constitución para Europa estivo mal planeado en termos
radicais. Porque os que estaban a favor ían moito máis alá dun
recoñecemento ao proceso histórico, que non nega ninguén. E
os que se opuxeron radicalmente en nome do progreso e dos
valores democráticos e da convivencia estaban afirmando que
nese recoñecemento histórico se quería meter algunha forma de
dirixismo ou de fundamentalismo sobre a construción da futura
Europa que podería devir nun galimatías constitucional insuperaPara unha fácil visión estatística da Igrexa católica en España pode verse:
Santos Juliá: ¿Va dejando España de ser católica?. www.tendencias21.net/espana/
VA-DEJANDO-ESPANA-DE-SER-CATOLICA_a19.html, 19-06-2010.

11
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ble. Neste punto hai que facer unha afirmación moi radical sobre
os valores politicamente supremos do marco constitucional e das
liberdades persoais nas que estes valores se encarnan. E a partir
de aí poderemos preguntarnos que pode esixir a Igrexa nunha
situación coma a da España actual.
O que pode esixir é liberdade para seguir facendo o seu labor,
para utilizar os seus recursos, para xerar, se quere, as súas estruturas educativas, para todo o que debe seguir sendo a vida
da igrexa. E o que non pode esixir é capacidade para montarse
sobre as estruturas do Estado e, aproveitando a inercia histórica,
facer un debate sobre o multiculturalismo e sobre os problemas
axiolóxicos, non só desde a actividade dos cristiáns políticos que
fan política, senón desde unha posición preeminente que fixese
inviable os consensos constitucionais propios dunha sociedade
avanzada.
Pero a cambio desa modificación de status que a igrexa ten que
aceptar, o Estado no pode impoñer procesos de laicización activa
que vaian máis alá do que os cidadáns van facendo, nin programas
de descristianización directa ou indirecta, ni programas de erradicación simbólica que destrúan un patrimonio histórico e relixioso
do que o Estado non é nin dono nin administrador principal, nin
xerar un adoutrinamento colectivo no que os valores relixiosos se
convertan en atavismos insostibles contrarios ao progreso social
e democrático12. E ese é un equilibrio do que en España estamos
moi lonxe. Moito máis, aínda, do que se atopan a grande maioría
dos países europeos.
Xosé Luís Barreiro Rivas
Universidade de Santiago

Barreiro Rivas, X. L. (2011): Filosofía de las cosas humanas. Fundación
Novacaixagalicia Claudio San Martín, A Coruña 2011, pp. 403-430.

12
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O orgullo de ser cristiáns
Reflexións sobre a presenza pública da Igrexa na
Xornada Mundial da Xuventude Madrid-2011
Juan Rubio

Os escenarios para a Nova Evanxelización son distintos. A
Igrexa debe facer o esforzo de discernir sobre eles e mostrarse
audaz para seguir presentando a mensaxe de Xesucristo nos novos espazos sociais, culturais, económicos, políticos e mediáticos.
En como gastamos moito tempo, esquecendo aos dous polos da
evanxelización: A mensaxe da Boa Nova do Reino e o destinatario; o home e a muller plantada aquí e agora neste momento da
Historia. O discernimento é un exercicio de fidelidade suprema.
Preguntámonos hoxe se a Xornada Mundial da Xuventude, no
formato que coñecemos e que se escenificou en Madrid durante o
verán, se axusta a estes criterios; se serve ou máis ben obstaculiza
a tarefa evanxelizadora e se é así cales son as tentacións que asaltan e que hai que vencer e cales han ser os trazos positivos que
hai que alentar. Houbo moitos cristiáns que nos meses previos á
XMX tiñan as súas reticencias sobre este modelo de encontros.
A maioría, e eu inclúome, tivemos a nosa pequena “conversión
persoal” ao respecto, axustando os criterios para sacar o mellor de
todo e aproveitar os acontecementos, non sen deixar de ter certos
medos á utilización triunfalista dun acontecemento que non pode
esquecer o silencio e a sinxeleza o Misterio de Xesucristo, pero
non debe eludir a necesidade de “poñer a luz para que a vexan
todos os da casa. Insisto “para que se vexa”, non só “porque se
vexa”. É un “para” testemuñal; non un “por” egocéntrico e triunfalista.
1. A mercadotecnia na Igrexa
Hoxe non nos vale só con facer un bo produto, ter unha boa
idea ou lograr un bo proxecto. Hai que saber vendelo, poñelo
56
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no mercado e introducilo nas canles axeitadas de comunicación.
Cando cambian os escenarios, non podemos seguir ofrecendo
os produtos en lugares solitarios. Hai que saber discernir sobre
eses escenarios e estudar como ofrecer a mensaxe en formatos e
lugares axeitados. Toda boa empresa que se prece de tal, ten no
seu organigrama un departamento de mercadotecnia, deseño e
publicidade que promove e financia con interese prioritario. Hoxe
a mercadotecnia é parte importante na filosofía empresarial. Non
só hai que facer ben as cousas. Hai que sabelas vender, acertar
coas demandas e que as ofertas poidan encher os ocos demandados. Saber colocar o produto é un reto que trae de cabeza a unha
sociedade cada vez máis pendente da efectividade.
Habería que preguntarse se tamén a Igrexa necesita desa mercadotecnia ou se, pola contra, non é necesario e hai que deixalo
todo ao sopro do Espírito e nos brazos da Providencia. O “providencialismo” e o “ostracismo” sonnos bos conselleiros. O sociólogo Juan María González Anleo, un dos autores do Informe sobre
Xuventude, realizado pola Fundación Santa María, dicía nun foro
de debate organizado pola revista Vida Nueva nos días previos á
XMX-2011 nestes termos:
“Hai moitos novos católicos non practicantes que non teñen ningún contacto coa Igrexa. É a eses mozos que aínda manteñen
algo aos que hai que dicirlles que esta é a Igrexa dos indignados,
dos sen teito, dos que non poden pagar a hipoteca,... Hai que
facer un pouco de mercadotecnia da Igrexa cos mozos (...) É importante que a Igrexa estea preto dos mozos, non como débiles
mentais, senón para acompañalos nos seus problemas de todos
os días. Toda a xuventude comparte uns problemas e a Igrexa
ten a grande oportunidade de dicirlles a cada un que está con
eles día a día (...) Canto menos coñezan á Igrexa real, menos se
van achegar, porque reciben unha imaxe distorsionada. É unha
bóla de neve. É un problema de tipo misioneiro, pero tamén de
mercadotecnia porque hai que achegarse aos mozos falando a
súa linguaxe, e hai que achegarse a eles, porque eles non o van
facer”. (Prego Vida Nueva, 20-Xullo-2011)

Recoñezo que encontrei ben formulado o que eu viña pensando
dende antes da celebración da Xornada Mundial da Xuventude.
O problema é como presentar a mensaxe que para nós é vital.
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011

57
417

Juan Rubio

Curiosamente, ao pouco tempo, e durante a súa viaxe a Alemaña,
o Papa volvía a esta cuestión, falando da necesaria renovación
da Igrexa aos laicos comprometidos no seu encontro con eles en
Friburgo. Preguntándose polo masivo abandono de moitos cristiáns da Igrexa nalgunhas sociedades europeas, Ratzinger apelaba
á necesaria renovación eclesial e dicía:
“Non se trata aquí de atopar unha nova táctica para relanzar a
Igrexa. Trátase máis ben de deixar todo o que é mera táctica e
buscar a plena sinceridade, que non descoida nin reprime nada
da verdade do noso hoxe, senón que realiza a fe plenamente no
hoxe, vivíndoa integramente precisamente na sobriedade do hoxe,
levándoa á súa plena identidade, quitando o que só aparentemente é fe, pero que en realidade non é máis ca convención e
costume (...) Hai unha razón máis para pensar que sexa de novo
o momento de buscar o verdadeiro distanciamento do mundo,
de desprenderse con audacia do que hai de mundano na Igrexa.
Naturalmente, isto non quere dicir retirarse do mundo, é máis
ben o contrario. Unha Igrexa alixeirada dos elementos mundanos
é capaz de comunicar aos homes -tanto aos que sofren coma
aos que os axudan-, precisamente tamén no ámbito social e caritativo, a particular forza vital da fe cristiá (...) Estar abertos ás
vicisitudes do mundo significa polo tanto para a Igrexa desligada
do mundo testemuñar, segundo o Evanxeo, con palabras e obras,
aquí e agora, a señoría do amor de Deus”.

Trátase pois de mostrarnos como somos, sen nada que impida
apreciar o valor da fe. Fai falta, pois, revisar as nosas formas e facer un profundo exercicio de discernimento para saber estar nos
escenarios sociais, culturais, políticos, mediáticos e económicos
que hoxe o mundo nos presenta e nos que hai que levar a cabo a
nova evanxelización. A mercadotecnia que a Igrexa ha facer, debe
facela como esixencia misioneira, pero acorde coa súa esencia e
cos novos escenarios.
Esta é a pregunta que me fago tras a celebración da Xornada
Mundial da Xuventude. A masiva presenza de mozos en Madrid
durante os días do 16 ao 21 de agosto, así como no resto das
dioceses durante os días previos con motivo da Xornada Mundial da Xuventude, non deixou indiferente nin á sociedade nin á
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Igrexa. Fálase de dous millóns de persoas, entre novos e adultos,
participantes neste evento eclesial que xa cumpriu os seus vinte
e cinco anos dende que Xoán Paulo II o propuxese. Trátase da
maior concentración de poboación na historia do noso país nunha semana e nun lugar, Madrid. A significación social, eclesial e
mediática foi importante. Houbo reaccións e lecturas diversas,
vividas con distintos graos de vehemencia que van dende os que
se opuxeron de forma radical, mesmo nas filas eclesiásticas, ata
os que converteron o acontecemento nunha ocasión para unha
exacerbada “papolatría”. Ben é verdade que foron sectores pequenos da poboación, aireados polos focos mediáticos. A maioría dos
asistentes viviron o acontecemento de forma plural, cada un dende a súa diocese, congregación relixiosa ou movemento apostólico
e valorouno positivamente na súa totalidade. Todos viñeron, non
obstante advertindo que o importante é o “día despois” e que a
XMX ha servir, ademais de cumprir co seu carácter festivo, cun
impulso evanxelizador que haberá que facer agora. O evento ha
servir máis para alentar a urxente tarefa da nova evanxelización á
que o Papa nos convocou, precisamente baixo o lema “transmitir
a fe ás xeracións futuras”. Os mozos son esas xeracións futuras
que empezan a asomarse aos escenarios nos que habemos predicar con obras e palabras a Xesucristo. É tempo de reflexión
serena sen paixón. É tempo de situar o acontecemento, importante sen lugar a dúbida, nese escenario e analizar o impacto que
tivo nos mozos, na sociedade e na Igrexa para, cunha avaliación
serena que saiba distinguir as voces dos ecos, o ruído das noces
e o fundamental da accesorio, non deixando que a luz cegadora
do evento impida unha visión ampla. Ofrezo estas reflexións ao
fío desta xornada. Ante o acontecemento cabe preguntarse sobre
a significación social e eclesial deste tipo de eventos, amplificados
pola cultura mediática. A iso trato de responder a continuación,
non sen antes botar unha ollada a dúas premisas que non debemos perder de vista e que están moi presentes na xeografía actual.
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2. Unha contextualización necesaria.
Por un lado hai que ter en conta o ambiente xuvenil que se
respira nestes momentos. O ano 2011 foi considerado como o
Ano das Revoltas Xuvenís. As Youth Riots conforman a xeopolítica
mundial hoxe: “Revolución dos Xasmíns” no Magreb, con epicentro na Praza Tahrir de El Cairo. En Siria, os mozos berraron
contra Al-Assad e en Israel, xudeus, árabes e cristiáns arremeteron contra a suba de prezos. As cazoladas en Santiago de Chile
seguen o seu curso e en Madrid, o Movemento 15-M, con parada
en Sol, excitou o ritmo dunha sociedade zarandeada pola crise
económica e política. En Tottenham, Londres, 35 anos despois
evocouse o London’s Burning do grupo The Clash. Ondadas violentas
en Manchester e Liverpool puxeron contra as cordas aos bobbys
ingleses. Aínda soan ecos dos brotes de violencia xuvenil na banlieue parisiense en 2005 e agroman disturbios en Alemaña. Twitter
e outras redes sociais ocultas, como o famoso BBM, alentaron o
cotarro con alaridos de guerra. Sirenas de alerta. Releo ¡Indignados!, de Hessel: “Cando alguén te atropela, a xente vólvese militante, forte, comprometida”. Quen é o atropelado?, pregúntome.
“Que está a fallar?”, dicía o londiniense The Estafes. The Guardian
cuestionábase: “Onde nos equivocamos?”, e o semanario católico
The Tablet dicía en portada: “What’s gone wrong?”. Neste escenario
celébrase a XMX Madrid 2011. Unha ondada xuvenil distinta, pero
tamén revolucionaria ao seu modo. Ao baixar do avión na T4 de
“Barajas”, Bieito XVI dicía: “Esta xornada tráenos unha mensaxe
de esperanza, como unha brisa de aire puro e xuvenil, con aromas
renovadores que nos enchen de confianza ante o mañá da Igrexa
e do mundo”. Escoitábano mozos de case 200 países, chegados
para celebrar o que xa se deu en chamar a “Catholic Youth Pride”,
o orgullo de ser novos católicos. O Papa recordouno: “Volvo dicirvos con todas as forzas do meu corazón: que nada nin ninguén
vos quite a paz; non vos avergoncedes do Señor”.
Por outro lado non hai que esquecer o chamado “Estilo Xoán
Paulo II”. A Xornada Mundial da Xuventude foi instituída por
Wojtyla en 1985 como réplica ao Festival Mundial da Xuventude
e dos Estudantes que dende 1947 organizaba o bloque soviético
baixo a bandeira da paz e o antiimperialismo. A convocatoria máis
numerosa do Festival da Xuventude tivo lugar en Moscú no verán
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de 1957. A mediados dos anos oitenta, o festival soviético perdera
moito gas. Os mozos de Occidente achábanse baixo a radiación
de Maio do 68 e a URSS aproximábase ao colapso. Karol Wojtyla
sabía que o renacemento católico en Polonia podía ser o principio
do fin do bloque soviético e traballaba detrás dese obxectivo cun
gran sentido da escena, non en van fora actor e autor teatral na
súa xuventude. Xoán Paulo II quixo que os mozos católicos fosen os protagonistas da principal mobilización de masas a escala
internacional, na era dos grandes eventos televisados. Mentres a
vida relixiosa declinaba en moitos países na súa vertente tradicional (menos vocación sacerdotais, menos asistencia á misa...), a
Igrexa recuperaba pulso e visibilidade organizando grandes acontecementos: o festival trienal dos mozos, os encontros da familia,
as viaxes do Papa por todo o planeta e as grandes cerimonias de
beatificación e canonización en Roma. Bieito XVI respectou o
legado do seu antecesor, pero non pode afirmarse que sexa un
mero continuísta. Cada Xornada Mundial da Xuventude é unha
mensaxe ao mundo e á vez un acontecemento de dimensión local.
A aliaxe do global e o local foi inventada por Roma moito antes
de que en 1993 se autorizase o uso comercial de internet.
3. Hai que fuxir dalgunhas tentacións.
O primeiro é saber o chan que se pisa e o momento no que estamos. Hai que fuxir, para unha boa mercadotecnia, dun concepto de Igrexa como masas, usando o poder da masa para un simple
alarde bélico para mostrar a forza do cristianismo en países nos
que, por razóns diversas, ás que non é allea a mesma Igrexa e os
seus defectos, estase a producir unha grande sangría de crentes.
Neste contexto nace unha tentación de querer mostrar a forza da
Igrexa no numérico
A segunda tentación é considerar nestes eventos un solo modelo de Igrexa e apostar por el, afastando na organización todo
o que non se axuste á súa visión. Presentar unha eclesioloxía
concreta, un perfil de mozo concreto, unha resposta soa ao reto
evanxelizador é a segunda grande tentación na que poden caer
moitos dos que vibraron nestas xornadas. O pensamento único
tamén chega a estes eventos en discursos, homilías, catequese e
encontros nos que primou, como é o caso da vida consagrada, un
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só modelo de Igrexa. É o que chamo a “apropiación indebida” da
mensaxe do Papa.
E a terceira tentación é a da militancia de trincheira que atopa
nestes actos un movemento á contra. É unha tentación sociolóxica que leva moito de morriña e restauracionismo, crendo
que todo tempo pasado foi mellor e reproducindo formulas xa
obsoletas, que moitos mozos non coñeceron, que pode ter o seu,
poden chamarlle a atención pero que resultaron ser pouco efectivas. Mostrar unha Igrexa triunfante de masas no medio dunha
sociedade laica leva a unha pastoral de trincheira que é perigosa
e que pode facer saltar as alarmas sobre o que é unha Igrexa que
propón ou unha Igrexa que impón.
4. Haberá que aproveitar o evento.
Considero que hai que ter en conta algúns aspectos para que
se aproveite o acontecemento xuvenil no seu xusto termo, sen
quedar no externo e espasmódico duns días de “viño e rosas”, uns
días de “buen rollito” no que todos sacaron as súas mellores galas
e viviron a festa con paixón nova.
Pode ser unha ocasión para abrir a mente a outras experiencias
e formas de vivir a fe persoal. O intercambio é sempre positivo,
pois axuda a entender a outras culturas e experiencias e alenta a
vivir a fe en comuñón. O carácter festivo que os mozos achegan
e viven pode axudar a este obxectivo: vivir a fe de forma global e
alegre. A comunicación é sempre base importante da comuñón
e se esa comunicación é aberta, respectuosa, positiva, é un paso
importante para vivir a profunda comuñón eclesial. Nestes días
viviuse unha intensa experiencia eclesial. É a Igrexa o marco de
referencia desta experiencia. O Papa recordouno nalgún dos seus
discursos. Púidose ver nestes días como a fe foi compartida polos
máis diversos grupos dentro da comuñón eclesial. Esta riqueza
que se puxo de manifesto non só na diversidade de procedencias xeográficas, senón tamén de sensibilidades eclesiásticas, non
debera dilapidarse, senón que debe continuar de forma lenta e
harmoniosa para ofrecer a sinfonía eclesial axeitada. Foi unha
experiencia eclesial rica, plural e aberta. Non se debe, baixo
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ningún concepto, capitalizar por grupos interesados o rico patrimonio destes días, senón servir para potenciar nas Igrexas locais
un auténtico traballo de harmonía ao interior da comuñón eclesial, compartindo a mesma fe, o mesmo entusiasmo, as mesmas
preocupacións e problemas, aínda que as respostas nas formas
sexan variadas. Nestes días, máis ca en ningún outro momento,
viviuse a riqueza da comuñón eclesial no ámbito xuvenil. Dicía
tamén Bieito XVI:
“Os mozos teñen aquí unha ocasión privilexiada para poñeren en
común as súas aspiracións, intercambiar reciprocamente a riqueza das súas culturas e experiencias, animarse mutuamente nun
camiño de fe e de vida, no cal algúns se creen sós ou ignorados
nos seus ambientes cotiáns. Pero non, non están sós. Moitos
coetáneos seus comparten os seus mesmos propósitos e, fiándose
por enteiro de Cristo, saben que teñen realmente un futuro por
diante e non temen os compromisos decisivos que enchen toda
a vida “.

A vivencia da fe nun mundo plural, con mensaxes afastadas do
catastrofismo, con palabras cheas de sentido, coas mans abertas
e cun traballo da man dos que buscan o ben común, é outro reto
ao que os mozos son sensibles por natureza. A xuventude non debera repregarse a unha presenza militante simplemente, facendo
da fe unha ideoloxía en confrontación cunha sociedade ás veces
agresivamente laicista. A resposta ha darse con armas distintas. O
Papa dicíao no seu discurso de despedida:
“A graza de Cristo derruba os muros e franquea as fronteiras que
o pecado levanta entre os pobos e as xeracións, para facer de
todos os homes unha soa familia”.

Os mozos, en diálogo cos que van de camiño, han propoñer
a fe coa forza da convicción, pero coa mansedume da caridade.
Un perfil de xuventude cunha militancia agresiva e apoloxética
podería emerxer en momentos de tensión. É posible vivir a fe
con fortaleza, pero é necesario vivila no marco da serenidade e
o compromiso coa tarefa de reconciliación e caridade para co
mundo no que vivimos e ao que hai que comezar a amar de forma apaixonada, como primeiro paso da proposta evanxélica. Estes
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días ensinaron tamén a valorar o continxente xuvenil da propia
Igrexa e os moitos traballos que se veñen facendo dende diversos
lugares. A riqueza de carismas, formas e traballos é grande. As
experiencias recollidas e que se coñeceron nun ambiente de sa
alegría debera levarnos a considerar a importancia do traballo
conxunto nas Igrexas locais. Neste sentido, cabe salientar a necesidade de que as conferencias episcopais traballen para vigorizar
os seus departamentos de Pastoral Xuvenil. En España, sen ir
máis lonxe, non deixa de ser unha pequena cinsenta no conxunto
da súa actividade. Cumpriría elevar o rango e dotar de máis medios o departamento pertinente para que poida traballar cunha
maior liberdade e riqueza. Neste sentido, sería conveniente que a
Conferencia Episcopal, dentro do Plan de Pastoral, puxese acento especial na Pastoral Xuvenil e que, mesmo, animase e alentase
a realización dun plan de traballo cos mozos das Igrexas locais
españolas. O Sínodo da Nova Evanxelización que o ano próximo
se celebrará en Roma pode ser unha data importante na axenda
deste plan, que podería ter na XMX o seu arranque inicial. Toda
festa acentúa algúns aspectos, como é o celebrativo, pero non
debe ocultar outras realidades.
A Pastoral Xuvenil seria non debera quedar nas celebración
litúrxicas, que, ás veces, por solemnes, perden proximidade. A
xuventude necesita unha aproximación ao verdadeiro sentido da
Liturxia e non deixarse arrastrar tan só polo “spectaculum admirabilis” que todo rito litúrxico leva consigo, senón que debe
afondar aínda máis no seu sentido sagrado, con todas as súas
implicacións e compromiso para que non quede o acto litúrxico
reducido a un acto de rito baleiro. Por iso, un programa serio de
formación litúrxica é prioritario.
Tamén o compromiso coa Xustiza e a paixón polos pobres e
polas novas e emerxentes formas de pobreza coas que conviven
deben forxar novos cristiáns atentos a estas necesidades. En moitas ocasións, os máis pobres son os seus compañeiros de camiño,
aos que lles falta a presenza de Deus e a oferta evanxélica. No Vía
Crucis, o Papa dicía:
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“Que o amor de Cristo por nós aumente a vosa alegría e vos
alente a estar preto dos menos favorecidos. Vós, que sodes moi
sensibles á idea de compartir a vida cos demais, non pasedes de
longo ante o sufrimento humano, onde Deus vos espera para que
entreguedes o mellor de vós mesmos: a vosa capacidade de amar
e de compadecer”.

A clave da paixón polos pobres será o mellor termómetro para
unha Pastoral Xuvenil seria. A experiencia destes días supuxo un
caudal forte que agora necesita estruturas para canalizalo. Pola
contra, pódese desbordar e perder, quedando todo nun salón
baleiro cos restos da festa. Canalizará no ámbito das vocación
sacerdotais e da Vida Consagrada. Tamén nas familias cristiás,
nas diversas ocupacións profesionais e nos diversos ambientes. A
festa será tal festa se o recordo vai acompañado do compromiso.
É posible. Agora toca testemuñar a festa. Dicía o Papa na Eucaristía de “Cuatro Vientos”:
“Non gardedes a Cristo para vós mesmos. Comunicade aos demais a alegría da vosa fe. O mundo necesita o testemuño da vosa
fe, necesita certamente a Deus”.

Juan Rubio
Director do semanario de información relixiosa Vida Nueva.
Traduciu Chema Felpeto
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William James e as crenzas relixiosas
Victorino Pérez Prieto

“Durante moito tempo veño sostendo ante os meus
discípulos a lexitimidade dunha fe adoptada voluntariamente, e teño observado que, en canto o espírito
da lóxica ía apoderándose deles, por regra xeral, empezaban a rexeitar a miña alegación por antifilosófica,
aínda cando de feito os mesmos que a rexeitasen
fosen moi devotos de calquera fe”.
(William James, La voluntad de creer)

1. William James, filósofo, psicólogo e estudoso do fenómeno relixioso
Neste 2010 estamos a celebrar o centenario de William James
(New York 1842-New Hampshire 1910), filósofo e psicólogo
norteamericano de longa e brillante carreira na universidade de
Harvard-USA; un dos pensadores fundamentais que marcou decisivamente o pensamento dese país. A súa filosofía é coñecida co
nome de pragmatismo; creada por Ch. S. Peirce (1839-1914), e
completada por John Dewey, o terceiro dos grandes persoeiros do
pragmatismo norteamericano.
A obra de James desenvólvese sobre todo entre dúas disciplinas:
a psicoloxía e a filosofía. Na primeira salienta o seu libro Principles of Psycolgy (1890), e na segunda Pragmatism (conferencias
pronunciadas en Boston e Nova York entre 1906-1907)1. PragmaW. James, Principios de psicología, México 1989; Pragmatismo: un nuevo nombre
para viejas formas de pensar, trad. de L. Rodríguez Aranda (Madrid 1997) e de R.
del Castillo (Madrid 2000), por onde citaremos; esta obra foi continuada en The
Meaning of Truth; a Sequel to Pragmatismo (1909), El significado de la verdad,
Madrid 1957.

1
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tismo pretende ser un método para aquietar disputas metafísicas
interminables: É o mundo un ou múltiple? Material ou espiritual?
O método pragmático trata de interpretar cada noción, trazando
as súas respectivas consecuencias prácticas.
Tanto nos seus traballos de Psicoloxía como nos de Filosofía, un dos
intereses fundamentais que moveron a William James foi o fenómeno
relixioso. Froito deste interese deu a luz The Varieties of Religious Experience (1902)2; voluminosa obra pola que é considerado como

fundador da psicoloxía da relixión. Este traballo naceu das súas
leccións nas prestixiosas “The Gifford lectures” da Universidade
de Edimburgo (1901-1902). Darían estas leccións (1888-2010)
tamén outros prestixiosos filósofos (Bergson, Ricoeur...), teólogos
(Barth, Tillich, Moltmann...) e físicos; décadas despois, faríao
outro gran experto en relixións e diálogo interrelixioso: Raimon
Panikkar (1989-1990)3. Manifesta W. James nestas leccións que
cando se estuda a relixión compre ter en conta o peso fundamental da experiencia relixiosa na vida da humanidade, alén das institucións relixiosas; aínda que esta intensa e lexítima experiencia
converteuse algunhas veces en patolóxica. Exista ou non exista
Deus –di James–, as relixións si existiron na historia e existen
hoxe con non menos forza que no pasado; porque a súa razón de
ser está inserida fondamente na natureza humana.
A este coñecido libro de W. James sobre a relixión, únense outros traballos seus verbo deste tema. Sobre todo, algúns capítulos
da súa obra máis difundida, Pragmatismo, e outro breve ensaio
de referencia The Will to Believe (1897)4. Centrareime en algúns
capítulos do primeiro e no segundo ensaio: La voluntad de creer;
John Dewey escribe del:
“James dá un criterio para determinar as implicacións vitais das
crenzas... Aportou un elemento máis ao pragmatismo mediante a
2

W. James, Las variedades de la experiencia religiosa, Barcelona 2006.

3

R. Panikkar, The Rhythm of Being, New York 2010.

W. James, La voluntad de creer: un debate sobre la ética de la creencia, trad. de
Lorena Villamil, Madrid 2002; La voluntad de creer y otros ensayos de filosofía
popular, trad. de R. Vilà Vernis, Barcelona 2009.
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súa teoría da vontade de crer, ou, como el mesmo a denominou
despois, o dereito de crer... Mantivo a tese de que a meirande
parte dos problemas filosóficos, en particular aqueles que rozan
o terreo do relixioso... non son susceptibles de acadar evidencias
decisivas... E reclamou o dereito de cada home a elixir as súas
crenzas... e o seu dereito a asumir os riscos da fe”5.

2. As crenzas relixiosas en “Pragmatismo”
A primeira das conferencias que compoñen Pragmatismo ten o
expresivo título O dilema actual na filosofía. Di alí que, aínda que
nunca houbo como hoxe tantos homes decididamente empiristas
(“os nosos fillos nacen case científicos”), isto “non neutralizou en
nós a relixiosidade”. As necesidades dos seres humanos do século
XX, son para James “ciencia, pero tamén relixión”. O problema é
que, esa xeración, cando tenta atopar respostas ás grandes preguntas humanas, ou atopa “unha filosofía empírica que non é
suficientemente relixiosa”, ou atopa “unha filosofía relixiosa que
non é suficientemente empírica”. Pero, mentres un empirismo
chato chega a dicir: “A relixión é coma un somnámbulo para o
que as cousas reais non existen”, James ofrece no pragmatismo
unha filosofía “relixiosa coma o racionalismo; pero que, ao mesmo tempo, conserva o máis íntimo contacto cos feitos, coma o
empirismo” .
Na seguinte conferencia (Que significa o pragmatismo), James
afonda no que chama “anticuado teísmo”, coa súa “calamitosa
noción de Deus como un monarca elevado, formado por unha
porción de atributos inintelixibles e absurdos”. Un teísmo “desaloxado polo darwinismo dunha vez para sempre da mente dos
homes de ciencia”; sendo reemprazado no noso maxín “por unha
especie de deidade inmanente... que obra nas cousas máis que
sobre elas”. Por iso, James cre que os aspirantes a unha relixión
filosófica, encamíñanse hoxe “máis esperanzadamente cara ao
panteísmo idealista que cara ao antigo teísmo dualista”. E engade: “Se as ideas teolóxicas proban posuír valor para a vida, serán
J. Dewey, “La evolución del pragmatismo norteamericano”, en La miseria de la
epistemología. Ensayos de pragmatismo, Madrid, 2000, 67-69.
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verdadeiras para o pragmatismo na medida en que o consigan.
A súa verdade dependerá enteiramente das súas relacións coas
outras verdades que tamén deben ser coñecidas”. Por iso, cre que
debería chamar ao Absoluto “certo en tanto que”. Para xustificar
este “en tanto que”, James acode a outro dos seus conceptos importantes para estes casos: as vacacións morais: “O Universo é
un sistema no que os seus membros individuais poden descansar
ocasionalmente das súas inquedanzas e no que son adecuadas
para os homes a indiferenza, as vacacións morais” (96-98).
Ante a estrañeza que pode causar o feito de dicir que “unha
idea é verdadeira en tanto que crela é beneficioso para a vida”;
James argumenta que “se é boa é porque é útil”; o que supón
unha “bondade intrínseca da idea mesma”, e, en consecuencia,
“seremos mellores por posuíla”. Máis aínda, recoñece que está
precisamente aquí o punto capital da doutrina da verdade que
defende: “A verdade é unha especie do bo”; e non “unha categoría distinta de aquilo coordinada con iso”. Por iso, “a verdade
é o nome de canto en si mesmo demostra ser bo como crenza e
por razóns evidentes e definidas” (98). Consecuentemente, James
afirma que o inimigo meirande de calquera das nosas verdades
pode selo precisamente o resto das nosas verdades; posto que estas posúen sempre un desesperado “instinto de autoconservación
e desexo de aniquilar o que as contradí”. Pero o pragmatismo non
ten “prexuízos, dogmas obstrutivos, ou canons ríxidos aos que
apelar”, sendo quen de examinar calquera hipótese ou evidencia.
Isto é o que fai que para James teña unha gran vantaxe no campo relixioso sobre o positivismo empírico antiteolóxico e sobre
o racionalismo relixioso caracterizado por un exclusivo interese
no abstracto. Desta maneira “o pragmatismo amplía o campo da
busca de Deus”. Mentres o racionalismo se aferra ao lóxico e o
empirismo aos sentidos externos, o pragmatismo está “disposto a
ámbalas dúas cousas”, a seguir a lóxica e os sentidos; por iso, non
ten dificultade en ter en conta as experiencias místicas, se posúen
consecuencias prácticas. “Admitirá un Deus que habite no po
mesmo dos feitos particulares, se lle parece un lugar verosímil
para atopalo” (101).
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Volve sobre o tema relixioso na IV Conferencia (O un e o
múltiple). James considera que este problema, tan presente na
historia da filosofía, é “o máis importante de tódolos problemas
filosóficos, o problema central”, pola súa fecundidade: a cuestión
da unidade do mundo e a pluralidade das cousas, vista desde a
perspectiva monista ou pluralista da realidade. É a cuestión da
unidade do Ser e a pluralidade dos seres. James semella coñecer
algo o pensamento vedanta, que presenta coma o modelo de tódolos sistemas monistas. Recoñece que o método da filosofía vedanta é un método místico: máis aló da razón, o místico, tras un
camiño de disciplina e revelación, ve; e tendo visto pode falar da
verdade. E cita unhas palabras de Vivekananda, que seguramente
teñen hoxe máis actualidade aquí que a principios do século XX,
a xulgar polo eco de pensadores como Raimon Panikkar.
“Que maior miseria para o que non ve esta Unidade do Universo,
esta Unidade da vida, esta Unidade de todo?... Esta separación
entre home e home... átomo e átomo, é realmente a causa de
toda miseria. O Vedanta di que esta separación non existe, non
é real; é só aparente, superficial. No corazón das cousas persiste
a unidade. Quen afonda atopa a unidade... Todos son Un se se
afonda ben; e o que acadara isto non padecería máis engano...
Coñecería a realidade de todo, o segredo de todo... cara ao Señor”.

James recoñece o atractivo desta perspectiva mística, que
chama emoción cósmica: “Emocionalmente considerada, ten un
alto valor pragmático; proporciona unha seguridade perfecta e
espléndida”, “eleva e conforta”... Chega a dicir: “Todos temos
en nós o xermolo do misticismo” (144). E conclúe: “O mundo
é Un en canto que as súas partes está vinculadas entre si por
algunha conexión definida. É múltiple en canto esta conexión
falla. E vai facéndose dun modo gradual máis e máis unificado
mediante aqueles sistemas de conexión que a enerxía humana vai
estruturando a medida que o tempo avanza” (145).
Finalmente, James toca o tema na VIII e ultima conferencia
(Pragmatismo e relixión). O punto de partida é:
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“Segundo os principios pragmatistas, non podemos rexeitar hipótese algunha se dela se desprenden consecuencias útiles para a
vida. As concepcións universais, como cousas que se deben ter
en conta, poden ser tan reais para o pragmatismo como o son
as sensacións particulares... O significado será verdadeiro, se a
aplicación cadra ben con outras aplicacións á vida. Agora ben: a
utilidade do Absoluto está demostrada por todo o curso da historia relixiosa da humanidade” (214).

E a conclusión é clara: “Se a hipótese de Deus actúa satisfactoriamente, é verdadeira no máis amplo sentido da palabra” (231).
Pero cómpre ter en conta que a perspectiva relixiosa cabe tanto no
monismo –o camiño místico da “pura emoción cósmica”– coma
no pluralismo, que impón a visión empirista da realidade; así é
coñecido nas diferenzas entre as relixións orientais e occidentais,
marcadas tamén polo espírito científico e secular.
O libro conclúe:
“O pragmatismo pode chamarse relixioso... Pero o que se adopte
ou non un tipo de relixión é cousa que só un mesmo pode decidir; debe aprazar toda resposta dogmática, pois non sabemos con
seguridade que clase de relixión será mellor a longo prazo. O que
se precisa para achegar algunha evidencia, son as distintas supercrenzas coas súas apostas de futuro (aventuras de fe). Cada quen
correrá distintamente a súa propia aventura. Ao espírito rudo
bastaralle co barullo dos feitos da Natureza... O espírito delicado
adoptará a forma monística de relixión... Pero se vostedes non son
espíritos rudos nin delicados, senón de complexión mixta, como a
maioría de nós, talvez lles pareza que o tipo de relixión pluralista
e moralista que lles ofrecín constitúe unha síntese relixiosa tan
boa coma calquera outra” (231-232).

Ningún problema, logo, para James en que o pragmatismo poida chamarse relixioso, alén das súas crenzas persoais. Pon entre
paréntese toda afirmación relixiosa dogmática, e séntese afín a
unha dimensión relixiosa que prime a moral e a praxe, as apostas
concretas de hoxe ou as de futuro, máis que as ideas e as crenzas
abstractas.
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3. O dereito a unha crenza relixiosa en “La voluntad de
creer”
W. James empeza este ensaio contando con áxil prosa unha
vivencia persoal, que manifesta tamén as intencións do ensaio6.
“Na Biografía de Fitz James Stephen... descríbese a escola a que
asistía de pequeno e na que o mestre facía preguntiñas do xeito:
Cal é a diferenza entre a xustificación e a santificación? Pois nada
menos que a cuestións de tal orde, parécenos a nós, fríos e indiferentes librepensadores de Harvard, que continúan dedicándose os
vosos beatíficos colexios. Para probarvos que a pesar de tal fama
non deixan de interesarnos tan vitais cuestións, tráiovos... algo así
como un sermón sobre a xustificación pola fe: a defensa do noso
dereito a adoptar unha actitude crente en materias relixiosas, sen
que por iso saia condenada a coacción algunha a lóxica do noso
intelecto” (135).

Desgraciadamente, a anécdota manifesta unha triste e repetida
realidade onte coma hoxe; aínda que nos últimos tempos está
menos presente: a transmisión da mensaxe relixiosa desde preguntas abstractas e irrelevantes para a vida. Cando a relixión só
ten sentido se é experiencia vivida da presenza do Misterio, máis
que a aceptación duns dogmas (“crer o que non vimos”, dicía o
vello Catecismo).
A tese repetidamente manifestada por James é “a lexitimidade
dunha fe (relixiosa) adoptada voluntariamente, a pesar de ser
considerada como algo antifilosófico”. O fundamento da súa
aserción é: “O máximum de vivacidade nunha hipótese indica
voluntariedade irrevogable para obrar; e realmente, isto define a
crenza, pois onde queira que existe unha tendencia a crer, hai
unha vontade de actuar” (138).
Pero James critica a coñecida “aposta de Pascal”, que aparece
nos seus Pensées, e que o pensador norteamericano traduce así:
Cito pola edición de Tecnos K.Clifford-W.James, La voluntad de creer. Un debate
sobre la ética de la creencia, op. cit. trad. de Lorena Villamil García e introducción
de L.M. Valdés Villanueva; un volume que contén o traballo de W. James xunto ao
de W. Clyfford “La ética de la creencia”.

6
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“Un debe crer ou non que Deus existe. Que facer? A razón non
pode dicir nada sobre iso. Hai un continuo xogo entre nós e a
natureza das cousas que no día do xuízo revelarase se o seu resultado é cara ou cruz. Olla cal serían as túas ganancias e as
túas perdas se apostases todo o que tes a cara: á existencia de
Deus. Se gañases, gañarías a felicidade eterna; se perdeses, non
gañarías nada en absoluto... Vaite, toma auga bendita e fai que se
digan misas: a crenza chegará e matará os teus escrúpulos”.

Para James, semella que Pascal tenta “obrigarnos a abrazar o
Cristianismo por medio dun razoamento que procede como se a
nosa preocupación pola verdade se parecera á nosa preocupación
por un xogo de azar”. Penso que hoxe gran parte das persoas que
temos crenzas relixiosas coincidimos con James en que unha fe
na misa e na auga bendita adoptada friamente, nun cálculo mecánico, non ten o espírito fondo, auténtico e persoal da realidade
que a fe debe ter; por iso, non é realmente unha opción viva.
Máis aínda, cando se fala do discurso elaborado seriamente
polas ciencias en base a un traballo con feitos científicos, semella
ser pouco serio o voluntarismo doado que supón tal fe relixiosa.
Por iso, James confesa: “Como marabillarnos de que os homes
endurecidos pola severa disciplina da ciencia, ao sentirse menosprezados se ergan iracundos contra ese fatuo subxectivismo?”
(145).
Pero James pensa tamén: “Atopámonos con que cremos, sen
saber como nin por que; e non só no referente ás crenzas relixiosas, cremos nas moléculas, na conservación da enerxía, na
democracia, no progreso… e non todo por razóns merecedoras
de tal nome”. Porque en moitos casos a nosa fe é “a fe na fe
doutros”. “Queremos ter unha verdade”. Por iso, “non adoitamos
crer naqueles feitos e teorías que non teñan algunha importancia
para nós”. James resume desta maneira tan sumamente lúcida a
súa tese:
“A nosa natureza pasional, non só pode, senón que debe optar
entre proposicións onde queira que se presente unha opción xenuína, que pola súa natureza non pode ser decidida no campo
intelectual; pois dicir, en tales circunstancias, ‘non decido, deixo
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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a cuestión sen resolver’, é en si mesmo unha decisión pasional,
equivalente a dicir si ou non; e córrese o mesmo risco de perder
a verdade que no primeiro caso” (152).

Porque -como recoñece- a fe en que existe a verdade e en que
a nosa intelixencia pode atopala, pode obterse de dous modos:
o empírico e o modo absoluto dos idealistas. Na ciencia ten
prevalecido a tendencia empírica, mentres que na filosofía ten
prevalecido máis a tendencia idealista. Na escolástica, esta convicción exprésase na doutrina da evidencia obxectiva (“adequatio
intellectus nostri cum re”); e James recoñece que, no fondo, o noso
estado mental é moi semellante ao deste xeito de razoar, cando
“deixamos ir solto o noso xuízo”, tanto por parte da xente relixiosa
como da que non o é. “Todos somos igualmente idealistas por
instinto”, di; pero non debemos abandonarnos a iso doadamente
se somos persoas reflexivas.
Máis aínda, pensa que nunca se ten acadado acordo algún
sobre unha proba concreta de que debe considerarse como realmente verdadeiro. Atopamos numerosas opinións fundamentais
contrapostas ao longo da historia: O mundo é racional, é un feito
incomprensible; existe un Deus persoal, é inconcibible un Deus
persoal; existe un mundo físico coñecido, a mente só pode coñecer as súas propias ideas; existe un imperativo moral, a obriga
moral non procede máis que dos desexos; existe en todo ser un
principio espiritual permanente, non existen máis que mudables
estados mentais… todo procede dunha Unidade primaria, a orixe é múltiple... Por iso conclúe James: “Non houbo nada que
non fose invocado por absolutamente certo e por absolutamente
falso”; peor aínda, a máis estrita aplicación práctica da doutrina
da certeza obxectiva manifestouse no labor do Santo Oficio da
Inquisición.
“Crer a verdade, evitar o error” son dúas leis xenuinamente diferentes. Pero, James confesa que, aínda que tampouco el quere
ser enganado, non acepta a exhortación ao escepticismo; parécelle “algo así como a orde dun xeneral expondo ás súas tropas ás
vantaxes de non entrar en combate para evitar todo risco de ser
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ferido” (161). Porque a necesidade de tomar unha decisión é, ás
veces, tan urxente que “é preferible adoptar unha crenza falsa,
que pasar sen ningunha” (163). A ciencia busca teimudamente
esa verdade co chamado método de comprobación; aínda que –
recoñece o empirista James– “chega a poñer nel tales amores,
que podería dicirse que a mesma verdade parece en moitos casos
sacrificada en aras dela”.
El sabe que, alén da ciencia, o espírito humano tamén ten importancia na busca da verdade; para o que acode á coñecida frase
de Pascal: “O corazón ten as súas razóns que a razón non entende”.
Pero isto non obsta para que o ideal na consecución da verdade
deba ser “deixar libre e desapaixonado o xuízo da intelixencia,
purificada en canto sexa posible das opcións que nos induzan
ao engano”. Con todo, continúa: “Non existen no campo especulativo opcións forzosas, e, a pesar do noso natural interese en
posuír a verdade de modo positivo, e evitar o engano, poderemos
agardar friamente até que a evidencia completa chegue polas vías
coñecidas?”. Para concluír: “Non parece, a priori, que a verdade
deba chegar só por tan estreitas e enmarañadas canellas” (167).
Son as cuestións morais as que se nos presentan como cuestións
cuxa solución non se pode agardar que teña unha demostración
sensible: “Unha cuestión moral non é unha pregunta sobre que
existe sensiblemente, senón sobre que é bo”, di James. Se do
sensible é a ciencia a que se encarga de falarnos, para comparar
o que é valioso non temos que consultar á ciencia, senón ao
que Pascal chama “o noso corazón”, e decídeo a nosa vontade:
“É a nosa intelixencia quen deba fallar o preito? Se o corazón
non quere, xamais ela poderá levarnos á crenza nese mundo da
realidade moral” (168).

“A fe nun feito pode crear o feito”, di James. Por iso, considera
que “é ousada e pretensiosa a lóxica de que a fe sen completa
evidencia científica é “a máis detestable inmoralidade” en que
poida caer un ser pensante” (Clifford); e ven ser “a lóxica coa que
pretenden regular a nosa vida eses absolutistas científicos”. En
consecuencia: “Para as verdades dependentes da nosa acción perEncrucillada 174, setembro-outubro 2011
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soal, a fe baseada no desexo é unha cousa certamente lexítima,
posible e indispensable” (172). Este é o caso non só das cuestións
morais, senón tamén das cuestións relixiosas. Considerando a
lóxica desta situación, se a hipótese relixiosa fose verdadeira, e
admitida tal posibilidade como case, vemos que: “a relixión ofrécese a si mesma como unha opción importante… e perderiamos
en caso contrario”; e, segundo, “a relixión preséntasenos como
unha opción forzosa en canto fai relación ao ben que podemos
perder”. Por iso conclúe James:
“Non podemos librarnos de tomar unha decisión declarándonos
escépticos, agardando máis probas, porque aínda evitándonos de
tal modo caer no erro de admitir a relixión como unha verdade,
perderiamos o ben que por ela adquirimos, outro tanto que se
optásemos por non crer... O escepticismo non evita a opción; é
unha opción por unha determinada clase de risco: mellor arriscar
a perda da verdade que a posibilidade do erro, tal é a divisa dos
escépticos” (174).

Desta maneira, o escéptico está xogando a súa aposta tan activamente coma o crente: “ataca a hipótese relixiosa do mesmo
modo coma o crente sostén a súa crenza relixiosa”. Así, James
conclúe sabiamente que non existe oposición nos dous bandos;
en ambos funciona tanto a intelixencia como a paixón.
“Se a relixión é luz cuxa incerta claridade con esforzo albiscamos,
por que permitir que coloquedes ante os meus ollos, arelantes
desa luz eterna, pantallas que me impiden posuíla na única ocasión oportuna, achegada pola miña voluntariedade de arriscarme
a obrar por necesidade pasional, de considerar relixiosamente o
mundo, necesidade que eu aprecio como xusta e até profética?...
O aspecto perfecto, eterno, do universo, está representado nas
nosas relixións coma se tivesen forma persoal. Unha vez adquirida a fe relixiosa, o universo deixará de ser para nós un mero iso
e será un ti, verdadeiro interlocutor invisible. Así, aínda que en
certo sentido, aparecemos sendo partículas pasivas do universo,
de este outro modo gozamos de autonomía, vindo ser centros
activos, independentes” (175).
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Por iso James, que admite con outros dos seus contemporáneos
a súa dificultade persoal para chegar a esa fe relixiosa, conclúe:
“Non podo ver como aceptar as regras agnósticas para a procura da verdade... Non podo facelo por esta simple razón: que
considero irracional toda regra de procedemento mental que me
impedise coñecer certas clases de verdade no caso de que esas
existisen verdadeiramente. Tal é o meu xuízo resumido acerca
desta materia, e, sinceramente, non se me alcanza máis” (177).

A sinxela conclusión deste traballo pode ser: ninguén pode prohibir a cada quen a súa crenza, nin chamarlle ignorante por facelo; como aínda se segue a facer, de xeito expreso ou só implícito.
Polo contrario, debemos respectar a liberdade mental do outro de
maneira delicada e fonda: “Só entón –como di James– teremos
ese espírito de íntima tolerancia, orgullo do empirismo; só así
progresaremos no mundo especulativo coma no práctico” (179).
Victorino Pérez Prieto
Teólogo
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Xulio Lois Fernández
Engracia Vidal Estévez

“Para min foi sempre un referente sen volta nin dúbida.” Así
expresou Andrés Torres Queiruga o seu primeiro sentimento
ao saber a morte de Xulio Lois
(R.D.-08-2011). E, coñecendo
aos dous, confírmase a autenticidade da frase. Son moitos os
escritos, reflexións, sentimentos que encheron nestes días
prensa e redes sociais. Cada
quen quixo expresar os seus
sentimentos e avaliar a personalidade humana e cristiá de
Xulio.
Hai quen fala de dezaseis, de
vinte achegas; é o mesmo. Está
clara a unanimidade no concepto que temos del e da súa
personalidade, marcada sobre
todo por tres características:
bondade sen límites, intelixencia e preferencia polos pobres.
Coñecino, se non me falla a
memoria, no primeiro trimestre do curso 1971-72, cando
volvía de Bolivia despois de
traballar alá como profesor no
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seminario de Cochabamba e de
participar nos primeiros pasos
da teoloxía da liberación e no
movemento obreiro da diocese.
Viñan tamén Xoán Calvo Toxo,
Luís Alfredo Díaz e Díaz e un
cuarto que non estou segura
do seu nome. Santiagueses os
dous. Xulio era de Pontevedra.
Na residencia de San Roque,
en Santiago, recibímolos cun
grupo de compañeiros cregos.
Eran outros tempos e todos estabamos famentos de aprender,
de afondar na renovación conciliar e na teoloxía da liberación. A súa presenza de trinta e
tantos anos irradiaba bondade
e atención a todos, dous trazos
que o caracterizaron sempre.
Lembro que, máis tarde,
se fixeron xestións co cardeal
Suquía para que o trouxese
para Santiago, pero non puido
(?) ser. Madrid tiña daquela
mellores posibilidades. E Xulio
desenvolveu alí a súa actividade durante case corenta anos.

Xulio Lois Fernández

Unha parroquia en Vallecas,
da que foi coadxutor, non párroco. O Instituto Superior de
Pastoral, do que foi profesor
e director moitos anos. A Asociación de teólogos e teólogas
Xoán XXIII, os congresos de
Teoloxía da mesma asociación,
que presidiu de 2005 a 2009.
“Somos Iglesia”, “Redes Cristianas”, movementos obreiros
e moitas outras institucións
de menos sona, pero non de
menos valía, foron centros de
actividade onde deu a vida.
Unha acción sempre determinada polos pobres, polos máis
necesitados, pola maior marxinación.
Con esta actividade pastoral
resulta difícil crer que tivese
tempo para coller a pluma e
transmitirnos o froito da súa
reflexión teolóxica aprendida
na letra e, sobre todo, na vida.
1986, Madrid: Teología de la
liberación, opción por los pobres
1989, Madrid: Identidad cristiana y compromiso socio-político
1991, Madrid: Los movimientos cristianos de base en España:
revisión crítica y perspectiva de
futuro
1995, Madrid: Jesús de Nazaret, el Cristo liberador

1997, Vitoria: Los pobres, un
desafío para la vida religiosa
2002, Vitoria : La experiencia
del resucitado en los primeros
testigos y en nosotros hoy
2007, Salamanca: El Dios de
los pobres
E incontables artigos en revistas de moitos países.
Finalmente, no 2006, con
motivo da súa xubilación publicouse o libro homenaxe:
Seguimiento de Jesús y teología. Homenaje a Julio Lois
Fernández (Verbo Divino).
Reflexión e acción, acción e
reflexión en harmonía perfecta,
reflectiron a súa gran personalidade e a súa sensibilidade en
dar a Deus, na humanidade,
concretamente nos máis pobres, a resposta da súa chamada a seguilo.
Nestes días quixen saber
máis do Xulio da primeira época e concertei un “café” no
Carabela, na praza da Ferrería
de Pontevedra, lugar entrañable para eles, con Xosé Fortes
Bouzán, compañeiro e amigo
desde o bacharelato no Valle
Inclán. Pena non podelo transmitir todo! Pero vese que Xulio
xa naceu “convertido”. Moi
normal no seu comportamento.
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“Arramplaba con tódalas matrículas, e non provocaba envexas
nin antipatías. Amigo de todos,
pero cunha gran sensibilidade
para axudar, defender e prestar
atencións aos que vía con maior
necesidade de axuda. Xogaba ao
fútbol con paixón e, se había que
pelexar, pelexaba coma calquera. Nas falcatruadas Xulio tiña
un límite, non soportaba que alguén sufrise pola súa condición
de maior debilidade.” Participaba na Acción Católica xuvenil,
como era normal neses anos.
Ao rematar o exame de estado,
matriculouse en Dereito en
Santiago. E fixo os cinco anos
de carreira por libre, sen deixar
Pontevedra, pero ben orientado
e dedicado ao estudo.Víñalle de
familia. Ao rematar, comunica
a súa decisión de ir a Salamanca a estudar para ordenarse
crego. Fortes non perdeu o
contacto con el. Cando vai á
cadea (no 1975 por participar
no grupo da U.M.D. –Unión
militar democrática- contra
o franquismo), Xulio busca
cartos, que el non tiña un can,
para irllos levar á muller por se
os necesitaba. Lembra tamén,
moi especialmente, o paseo
nocturno pola Pontevedra vella
no verán do ano pasado cando
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veu “despedirse”, e non pode
disimular a súa nostalxia.
Esta despedida vivímola tamén no Foro de Encrucillada
de Outubro 2010: como “xa
estaba mellor”, volvía a Madrid
para proseguir o traballo. A súa
expresión era a dun convencido
de que ía vivir a súa “subida
a Xerusalén” sen permitir que
ninguén o arredase do seu calvario.
Teño que rematar, pero non
podo resistir a necesidade de
expresar un sentimento forte
que me invade e me produce
dor: por qué a igrexa xerárquica
ten tantas reservas e reticencias
con persoas coma Xulio? Neste caso non o condena, pero
mantén cautelas. Amosa máis
recoñecemento pola fidelidade
á institución que pola fidelidade ao evanxeo. E para min, que
quen é fiel ao evanxeo, é fiel a
igrexa.
Agora, Xulio, xa estás na
VERDADE.1
Engracia Vidal Estévez
1 A quen queira saber máis aconsello
buscar o seu nome en Internet. Atopará
unha boa serie de escritos e vídeos con
entrevistas que falan por si mesmas.
Non perderán o tempo.

Xulio Lois Fernández
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In memoriam

Padre Silva
Por Pedro Gómez Antón

Xesús César Silva Méndez
naceu o ano 1933 en Ourense
e finou neste mesma cidade
en 2011. Un traxecto vital, 78
anos, que enche un período vital abondoso e rico. O seu primeiro tramo abrangue a década
dos anos corenta no Seminario
Menor de Ervedelo; alí irrompe
como un adolescente alegre
que toca a filharmónica.
Fai logo Filosofía na Universidade Pontificia de Comillas
(Cantabria), onde exhibe un
espírito vivaz con misiva e fragmentos humorísticos a cada
entrada e saída do recreo. O
P. Reino marca a súa primeira
pegada de espiritualidade ignaciana. Pasa a Teoloxía e dirixe
un grupo de espiritualidade
baseado na devoción ao Corazón de Xesús, que culminará
cunha peregrinación de estudo
á localidade francesa de ParayLemonial, berce de santa Margarida de Alacoque, vidente
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das aparicións do Corazón de
Xesús.
A gran forxa espiritual viralle
do P. Nieto, director espiritual
dos teólogos, cuxa causa de
beatificación está hoxe aberta.
Nas vacacións do terceiro curso de Teoloxía (1956) iniciará
o seu proxecto da “Ciudad
de los Muchachos”. Coa súa
moto percorría os barrios do
casco vello de Ourense e as
súas rúas máis marxinais recollendo rapaces e reuníndoos
nun pequeno local da Praza do
Corrixidor, para pasar despois a
un salón máis amplo, situado
na Barreira.
Termina os estudos e, ordenado presbítero, incorpórase á
diocese na parroquia da Santísima Trindade, e desenvolve, entre outras actividades pastorais,
as de consiliario da xuventude
de Acción Católica e director
espiritual do Instituto Otero
Pedrayo. Ao mesmo tempo se-

Padre Silva

gue coidando aquela semente
dos “Muchachos”, agora con
residencia na súa casa paterna
baixo a vixilancia maternal de
dona María, súa nai, que vai
cumprir un rol importante no
nacemento desta nova familia
dos “Muchachos”.

artísticas memorables cos seus
artistas, todos eles nenos e mozos, que actuaron en Ourense e
en moitas outras cidades como
Vigo, e sobre todo en Madrid e
Barcelona, e saíron a fóra das
fronteiras españolas, especialmente a América e ao Xapón.

Despois dunha estadía en
Celanova, no histórico mosteiro, sitúase definitivamente na
finca chamada Benposta, na localidade de Seixalvo, dentro do
concello ourensán. Alí comezan
a se erguer os edificios dedicados a aulas, residencia infantil,
sede do concello propio, a “casita do cura” coas súas oficinas
e máis tarde a pequena capela
que levará o nome de “Niño
Rey”, unha das grandes iconas
da súa obra. Logo, o hotel, a
gasolineira e a carpa do circo.

Todas estas actividades e outras teñen unha clave interpretativa especial, que é a grande
aventura, considerada a alma
de Benposta e por iso mesmo
orientada a todos os cidadáns
que traballan na mesma. Nun
libro escrito en alemán por
un benposteño e a súa muller,
profesores de lingua estranxeira
nos colexios alemáns da cidade
de Darmstadt e arredores, descríbese todo o contido: obxectivos, etapas e procesos, da
grande aventura.

Neste contorno créanse as
escolas: infantil, de Primaria
e de FP, homologadas a nivel
oficial. Despois, a emisora TV
Benposta, que emitirá programas de toda índole, entre eles
de modo especial a misa dominical e a Semana Santa. Fluían
tamén outras actividades, como
o excelente grupo musical Benposta e un equipo de hóckey.
A grande eclosión de Benposta
foi o circo, que acadou cotas

E chegamos ao tramo final do
traxecto vital do Padre Silva, ao
momento cume: a súa enfermidade e o seu pasamento. Aquí
están o misterio e o segredo da
súa vida, o soño derradeiro de
todo o proxecto de Deus nesta
personalidade senlleira. A súa
despedida desde Benposta,
onde estivo a capela mortuoria,
amortallado co medallón distintivo da cidadanía benposteña, signo que el mesmo ideara.
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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O funeral diocesano presidido
polo Administrador apostólico
e concelebrado por máis de
medio cento de presbíteros e o
templo repleto de fieis. A misa,
salpicada de canto gregoriano e
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co canto clásico da Ave María,
que levou a todos os presentes
un ton especial de emotividade
e de esperanza cristiá.
Pedro Gómez Antón

Crónica do Finis Terrae

A crise que non cesa
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Eleccións anticipadas: a
árbore que oculta o bosque
O día 27 de setembro de
2011 publicouse no BOE o
Real Decreto de disolución das
Cortes Xerais, e a convocatoria
de eleccións para o vindeiro
20-N. Con iso pónselle o remate a unha lexislatura azarosa
marcada pola crise económica
que empezou no 2008 e aínda
se prolonga, e por unha esaxerada e histriónica personalización desa crise en Rodríguez
Zapatero, que chegou a converterse no chibo expiatorio de
todos os males que se cernen
sobre España e de todos os
erros persoais e colectivos, institucionais e privados, morais
e económicos cometidos nos
derradeiros catro anos. E iso
quere dicir que temos unha
crise mal diagnosticada, e que
non só levamos unha tempada
dando paus de cego, senón que
estamos enfocando unhas eleccións transcendentais, que de-

beran servir para afrontar unha
rexeneración política, moral e
económica do país, en clave de
pura confrontación partidaria,
coma se todo o futuro puidese
fiarse a un simple relevo do
inquilino do Pazo da Moncloa.
Aínda que resulta difícil dicilo neste intre, cando Rodríguez
Zapatero deixa o poder deostado por case todos –incluídos
moitos militantes do PSOE–,
e cando todo o mundo dá por
sentado que o PP gañará as
eleccións por moi ampla maioría ou por maioría absoluta,
non será marcado pola historia
coma un desastre absoluto.
Ben pola contra, é posible que
os chamados “avances sociais”
–igualdade, feminismo, dependencia, matrimonio plural
e variable, reforma da lei do
aborto, forte incremento das
pensións e fortes inversións na
protección laboral e na compatibilidade do traballo coas diferentes circunstancias familiares
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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e sociais– sexan protexidos e
consolidados polo mesmo PP
que os utilizou como instrumento de acoso e derrubamento contra Zapatero. Tampouco
me estrañaría que o período
das grandes emendas, o que vai
de maio do 2010 ata novembro
de 2011, sexa estudado polos
politólogos como o prodixioso
xiro que permitiu tomar as
medidas de choque que nos
libraron –Deus o queira– do
inevitable e custoso rescate no
que incorreron Portugal, Irlanda e Grecia. E tamén espero
–porque sería de xustiza– que
a historia da economía rescate
o contexto de opinión no que
se tomaron as medidas máis
trabucadas de Zapatero –as
que nos levaron a agrandar o
déficit de forma irresponsable e
situar a conxunción de débeda
pública e privada ao borde do
abismo, cando os keynesianos
mal aprendidos xurdían por todas partes para propoñer unha
saída da crise a base de fortes
inxeccións de euros destinados a manter un consumismo
disparatado e unha actividade
empresarial artificiosa e suicida –haberá que recordar o
Plan E?– coa que se esperaba
salvar un recesión considerada
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conxuntural, e conectar na inminente saída coa locomotora
alemá e con outras economías
de moda –favorecidas pola case
total ausencia de políticas sociais e ambientais– que todos
os papáns queren converter
en milagrosos paradigmas dun
futuro crecemento de características indesexables.
Zapatero caeu, é certo, no
erro de inxectar liquidez contaxiosa a unha economía que
xa necesitaba daquela fortes
axustes. Pero nese erro de
apreciación estivo acompañado
non só pola inmensa maior
parte da economía científica
–que tiña abrazado o dogma
do crecemento a calquera prezo–, senón por unha opinión
pública que lle deu, en contra
das teses do PP, a maior votación en termos absolutos da
historia da democracia. E por
iso faríamos moi ben en volver serenamente cara análises
máis serenas e comprensivas
antes de aliviarnos cunha gran
derrota infrinxida a un chibo
expiatorio fabricado á medida.
Porque esta fuxida cara diante
pode desinchar as ínfulas da
vindeira lexislatura –de ilusións
xa non quero nin falar– moito

A crise que non cesa

antes de que a saída da crise
estea encarrilada.
Por se algo lle faltaba a este
panorama escuro e desilusionante, o máis que probable
futuro presidente, Mariano
Rajoy, chega ao poder inédito
de iniciativas, diagnósticos e
opinións. Salvo algunhas afirmacións moi xenéricas sobre
a austeridade, a demonización
de Zapatero e a idea de que é
mellor que haxa traballo que
paro, Mariano pode chegar á
Moncloa sen terse pronunciado nunca sobre o futuro de
Europa, sobre as intervencións
internacionais, sobre a relación
cos Estados Unidos, sobre as
relacións Igrexa-Estado, sobre
as políticas de Estado relativas
a Euskadi e Cataluña, sobre
o problema lingüístico, sobre
a revisión do modelo autonómico, sobre a cooperación
internacional, sobre os modelos familiares instaurados en
España, sobre o copago sanitario, sobre a enerxía nuclear,
sobre a reforma fiscal e sobre a
cooperación social das grandes
fortunas, e sen que saibamos
nada de nada de por onde poden virnos os tiros dentro de
moi poucos meses.

O peor, no entanto, é que a
crise está considerada só económica, e só baixo a exclusiva
responsabilidade –“la culpa de
todo la tiene Zapatero”– do
presidente que agora se retira.
E por iso non temos debates
sobre a gravísima crise política
que precede á crise económica,
nin sobre a crise ética que se
mestura con efectos multiplicadores coas crises política e
económica, nin sobre a degradación sistémica e humana
da democracia, nin sobre as
causas sociais da especulación
financeira que se enseñorou
das nosas políticas e das nosas
institucións. E por iso teño a
sensación de que estas eleccións xerais chegan prematuramente, xa que os problemas
que non están ben presentados
son moi difíciles de resolver.
2.- España e Alemaña reciben
ao Papa
Só un inxusto complexo de
culpa fronte á propia historia
de España pode explicar as
políticas de descristianización
activa que, baixo a falsa desculpa dunha secularización
democrática do Estado, desenvolveron –hai que dicir que con
moi pouco éxito– os gobernos
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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de Zapatero. Mentres se poñen
en práctica políticas culturais
e de igualdade que fan ceder
algunhas das características
esenciais da Europa cultural e
política diante dos novos fetiches da igualdade, a multietnicidade, o pluralismo relixioso e
o uso abusivo do concepto de
liberdade individual, preténdese definir a cultura cristiá como
unha anomalía das sociedades
modernas e democráticas. E
resulta preciso recoñecer que
tales políticas terían producido
un enorme dano a unha visión
coherente da nosa sociedade
se non fose que, invocando a
perspectiva cultural do feito relixioso, e impoñendo a incuestionable realidade da relixión
popular, a inmensa maioría da
sociedade española segue sen
aceptar a idea de que a secularización activa segue sendo
un requisito indispensable das
democracias avanzadas.

riores, aos das principais nacións europeas, e sería absurdo
supoñer que o mantemento de
determinados símbolos do cristianismo ou a existencia dun
culto cristiá cada vez menos
practicado, pero socialmente
moi arraigado, condiciona de
maneira significativa o exercicio da liberdade política, modifica a acción dos gobernos ou
determina o sentido das leis e
o comportamento das Administracións. E por iso hai que concluír que unha secularización
activa, engadida a un proceso
acelerado de secularización pasiva –relativización dos valores
cristiás e caída importante do
número de practicantes católicos– achegaríase moito a un
proceso de pura descristianización incentivada polo Estado,
ou a un atentado directo ou
indirecto contra unha parte
esencial do acervo cultural de
Occidente.

Nunha perspectiva estritamente política, na que só se
analice a ausencia de inxerencias ou influencias relixiosas ou
corporativas sobre o goberno
da sociedade civil, xa fai moito
tempo que a sociedade española está secularizada ata niveis
comparables, ou incluso supe-

Como proba deste duro xuízo
que fago sobre España basta
con comparar o tratamento
institucional
proporcionado
á visita de Bieito XVI polas
autoridades e institucións do
Estado alemán –visita ao Bundestag o día 22 de setembro de
2011–, e pola mesma opinión
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pública daquel país, cos escrúpulos presuntamente democráticos exhibidos polo Estado
español e moi especialmente
por unha parte importante da
opinión pública e publicada,
onde a idea de non establecer
diferenzas discriminatorias entre a Igrexa católica e outras
confesións quedou substituída
por unha solicitude de baleiro
institucional que só a maioritaria actitude de amplísimos
sectores sociais de tradición católica logrou diminuír ou evitar.
Unha diferenza de trato que
xa se notara tamén na recente
visita do Papa ao Reino Unido,
onde as autoridades civís e a
igrexa oficial anglicana fixeron
gala dun tratamento institucional exquisito que a poboación
civil secundou de xeito natural
e satisfactorio.
A diferenza deste trato, ou
do enfoque institucional da
visita, é abismal, e favorece
aos Estados que, por ter un
pluralismo confesional moito
máis acusado e con notable
menor presenza dos católicos,
podería atopar máis desculpas
para adoptar unha posición
máis distante fronte ao pontífice dos católicos. Persoalmente
creo que España tocou cima

nesta actitude xurdida dun
movemento pendular, de natureza claramente acomplexada,
fronte á complicidade que a
Igrexa católica tivo coa ditadura franquista. Pero todo apunta
a que, partindo dunha aceptación cada vez máis explícita das
raíces cristiás da cultura europea, empeza a reformular claramente as relacións triangulares
entre as igrexas, o Estado e a
sociedade civil.
3.- O mito da “gran caixa
galega e solvente”
Na primavera de 2010, cando
empezou a falarse do proceso
de reestruturación do sistema
financeiro español, e máis concretamente das caixas de aforro, a Xunta de Galicia, e todo
o sistema de opinión correcta
–ese que só se move “polos
intereses de Galicia”–, creou
un mito que, ao esfarelarse en
pouco tempo e coram populo,
deixa a aceda sensación dun
fracaso monumental que, aínda que só sexa como lección
histórica, cómpre subliñar. A
construción daquel mito fíxose sobre tres afirmacións que,
por torpes e repetidas, deben
considerarse xa clásicas: a) que
temos un tesouro marabilloEncrucillada 174, setembro-outubro 2011
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so –neste caso as caixas– que
todos apetecen e nos queren
quitar; b) que o Goberno do
estado nos ten especial retesía
e conspira contra nós con celadas e normas que non lle aplica
aos demais; c) que os nosos
heroes domésticos manobran
con grande tesón e perspicacia e acaban abatendo a todas
as potencias e dominacións
conxuradas na nosa contra. E
así fomos, segundo o coñecido
apotegma de Groucho Marx,
“de vitoria en vitoria deica o
desastre final”.
Cando o Banco de España
(BE) insinuou o pésimo estado
das nosas caixas, e apuntou
cara a necesidade de reconducir
as dúas caixas cara dous procesos distintos de “fusión fría”, a
Xunta de Galicia puxo o grito
no ceo, e afirmando que só a
nós nos impoñía ese trato, para
gañar recursos destinados a
manter os sistemas financeiros
de Andalucía e Cataluña, encamiñounos cara unha fusión
interna que, iniciada sobre a
idea de que 2+2 podían sumar
cinco, concluíu finalmente en
que 2+2 deron 3. A acusación
de que as fusións frías nolas
querían impoñer a nós, e non
aos outros, rematou finalmente
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en que fomos os únicos que
fixemos unha operación puramente interior, e que mentres
a maioría das entidades foron
cumprindo obxectivos realistas,
nós empezamos a proclamar
vitoria coas caixas que non se
ían “bancarizar”, que ían ter o
seu centro de poder en Galicia, e que ían facer mundos e
moreas por unha economía –a
galega– á que ían ancorar todo
o seu negocio.
Para que tal cousa fose posible forzouse ás caixas a unha
negociación atrabiliaria que se
primeiro empezou pola teoría
da absorción da caixa do Sur
pola do Norte –cando o tamaño era o único importante–, e
despois pasou pola absorción
do Norte polo Sur –cando a
teoría era que o BE lle encargara a Caixanova a solución dunha Caixagalicia en situación
de pre-intervención–, acabou
finalmente na “fusión paritaria
e solvente” –é dicir, patriótica– feita á medida da Xunta,
sen máis estudos que unha
Due Diligence, e asinando
atropeladamente os papeis que
debían deixar en ridículo e ao
descuberto as malas intencións
do BE. Para iso montáronse
cirios de estupidez antolóxica,

A crise que non cesa

entre os que hai que subliñar
unha lei destinada a despolitizar as caixas da influenza das
administracións locais, e que
finalmente as politizaba aínda
máis a favor da Xunta; uns artigos destinados especificamente
a descabalgar Xulio Gayoso de
Caixanova, e que en realidade
acabaron nunha rectificación
legal en toda regra que o Parlamento de Galicia tivo que
executar de feito humillante;
uns lamentables recursos ao
Tribunal Constitucional cos
que a Xunta non obtivo ningún
resultado, e unha guerra ridícula entre a Xunta e o Dr. Zarrías
que é máis propia dun sainete
dos irmáns Quintero que dunha relación institucional entre
dúas Administracións públicas
do mesmo Estado.
Un ano despois, o balance
de todo aquilo é o seguinte: da
“gran caixa solvente e galega”
non queda nin a borralla; do
principal perigo a evitar, que
era a bancarización, queda, en
cambio, case todo, ata o punto
de que todas as esperanzas dos
que manipularon a eito a fusión están postas agora no novo
NCG Banco que preside Xosé
María Castellano. E, dado que
onde falan cifras calan barbas,

velaí os datos da fusión a 30
de setembro de 2011: valor en
libros de Novacaixagalicia, cifrado en xuño en 1.714 millóns
de euros, foi reducido pola
Comisión Reitora do FROB as
ó 161 millóns de euros, equivalente ao 10,56 % do valor
en libros. O peso de NCG no
accionariado de NCG Banco
queda reducido, por tanto, ao
6,84 % do capital, o que fai
depender á Fundación NCG
de acordos máis voluntariosos
que reais para achegar os seus
fins ao 15 % dos beneficios dun
banco que vai tardar moito en
ter beneficios, e pon en grave
risco a obra cultural e social
das caixas tal e como estaba
concibido. Os esforzos destinados a obter reforzos de capital
de procedencia privada, avaliados a 30-09-2011, tampouco
deron o resultado apetecido,
polo que o esforzo de capitalización do FROB, cifrado
en 2.465 millóns de euros,
converte a NCG Banco nunha
entidade nacionalizada, e, a
salvo de milagres que eu nunca
nego, nunha entidade financeira absolutamente inviable.
No camiño deste desastroso
proceso quedaron miles de
empregos, centos de sucursEncrucillada 174, setembro-outubro 2011
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ais pechadas, un patrimonio
fundacional que pesa coma
unha lousa sobre o futuro da
Fundación NCG, unha xestión
dubidosa que estende a desconfianza e o estupor aos que
contemplan a escena sen intereses directos, o risco de que o
capital de fondos especulativos
se faga coa propiedade real de
NCG Banco, un risco moi alto
de que o destino final de todo
isto sexa a partición e venta da
maraña resultante, e un mito
paspán e arroutado completamente esbraguelado. Tamén
quedou, claro está, a fonda
satisfacción que deixou este
proceso no presidente da Xunta, que, polo que se ve, segue
encantado de terse coñecido.
4.- Unha cita para a crónica
seguinte
Na vindeira crónica, cara fin
de ano, falaremos das eleccións
que lle van dar a vitoria ao
Partido Popular e a presidencia
do Goberno a Mariano Rajoy.
Porque, máis alá da plena seguridade que dan as sondaxes
sobre a derrota de Rubalcaba,
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haberá que ver ata que punto
chega a hexemonía do PP, que
algúns sitúan xa na maioría absoluta ou moi por enriba dela.
E aí radica unha das poucas
incertezas desta convocatoria,
que, non deixando dúbidas
sobre quen vai gobernarnos,
mantennos en vilo ante a posibilidade de que nos quedemos
sen oposición por varios anos.
Aínda que a Alemaña de
Merkel acaba de respaldar
por ampla maioría o reforzo
do sistema de rescates do que
depende a salvación de Grecia,
todo apunta a que a crise vai
seguir aumentando en dureza
durante dous anos máis. E iso
é especialmente grave con un
futuro presidente que, salvo
o uso abundante de tópicos e
argalladas, apenas dixo nada
sobre a situación que nos espera e sobre o que pensa facer
con ela. E de aí que deixemos
a análise de todo isto para a
derradeira crónica do 2011, na
que lle contarei todos os medos
que me dá o resultado previsto.
Xosé Luís Barreiro Rivas

Rolda da Cultura
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Amén das distintas ascensións en globos tripulados, das
que nos quedan informacións
de prensa, libros, e fotografías,
nalgunha das cales participaron
os lendarios irmáns Montgolfier de finais do século XVIII,
así coma os famosos Zeppelins
do século XX, tomámonos a
liberdade de entender que, ao
falar desta clase de experiencias, debemos de lle dar prioridade ás efectuadas utilizando
avións, as máquinas que deron
auténtica autonomía aérea ao
ser humano. E a este respecto
temos que dicir que o primeiro
que andou polos nosos ceos
e as nosas terras foi o Blèriot
XI do francés Leonce Garnier.
Con este piloto chegara a un
acordo o Concello de Pontevedra para que o fixese nesta cidade, utilizando como pista de
aterraxe a Xunqueira do Lérez,
pola entón fabulosa cantidade
de cinco mil pesetas. A mágoa
era que Vigo fixera un contrato
semellante antes.

Unha cláusula deste contrato, -en letra tan pequena que
parece ser que ninguén viu-,
fixo que o Gobernador Civil,
José Boente, interpretara, que
Garnier tiña que debutar en
Pontevedra e obrigouno a que
o fixese, deixando polo tanto de
cumprir o seu compromiso con
Vigo. Os problemas que entón
se produciron podemos consideralos como moi graves. O
Goberno Municipal vigués dimitiu en pleno e producíronse
manifestacións pedindo a saída
do Gobernador. Na cidade olívica, daquela bastante pequena
aínda, contabilizáronse unhas
25.000 persoas, un número
proporcionalmente superior ao
que hai case dous anos saíu
á rúa para protestar contra a
disparatada fusión das caixas
de aforros que impuxo certo
astuto político.
A pesar do comentado, o 23
de agosto do ano 1911 Garnier
fixo en Pontevedra a ledicia de
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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cantos acudiron a ver as evolucións do seu pequeno avión, o
primeiro que en Galicia actuou.
Case un mes despois, o 22 e
o 24 de setembro de 1911, o
piloto francés Jules Vedrines
(1881-1919) devolveulle aos
vigueses o ego ao facer diversas
exhibicións sobre a súa cidade
partindo do campo habilitado
nos arredores do actual Balaídos. Estímase que nesa ocasión
xuntáronse no Castro e Castrelos unhas 60.000 persoas.

ano seguinte interveu no raid
Sanxenxo-Vigo-Pontevedra-Marín-Sanxenxo, e foi padriño de
voo da pontevedresa Elisa Patiño, a primeira muller de todo
o estado que subiu a un avión.
Detrás de Piñeiro virían outros
grandes ases da nosa aviación:
Xoaquín Loriga (Lalín, 1895 Cuatro Vientos, 1927), Ramón
Franco (Ferrol, 1876- Mallorca, 1938), ou Francisco Iglesias
Brage (Ferrol, 1900- Madrid,
1973).

Pois ben, no mes de setembro
do corrente ano conmemorouse o centenario destes feitos
cun festival aéreo no areal de
Panxón, no que participaron
vinte e cinco avións e ultralixeiros, os cales actuaron sobre
a baía de Baiona. Non é correcta a afirmación de que se
conmemoraba o primeiro voo
de Xosé Piñeiro González (Mugardos, 1878). Porque Piñeiro,
inicialmente mecánico naval,
e máis tarde fabricante de gasosas, negocio do que se desfixo para mercar un Blèriot co
que deprendeu a voar en Pau
(Francia), e despois alcalde de
Sanxenxo, non tivo as súas primeiras experiencias, acrobacias
e desprazamentos invertidos
ata o ano 1912, utilizando a
praia de Baltar como base. Ao

O segundo aniversario que
queremos salientar aquí é o do
12 de abril de 1961, do que
no presente ano se cumpriu
medio século. Nesa data o soviético Yuri Alexeievich Gagarin
(Klúsino, 1934 –Novosyolovo,
1938), a bordo da nave Vostok
I, converteuse no primeiro ser
humano que acadou o espazo
exterior. Non no primeiro ser
vivo, xa que este honor recaería na cadeliña Laika, que o
fixera catro anos antes, o 3 de
novembro do 1957, se ben ela
pereceu no intento. Gagarin,
que en 1955 entrara na Escola
Militar de Pilotos de Oremburgo faleceu despois nun
accidente aéreo cando contaba
nada máis ca con 34 anos de
idade despois de deixar aberto
un importante camiño.
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Audiovisual
A soprano Begoña Salgueiro
(Vigo, 1976), que comezou
a cantar aos 15 anos, aínda
que non se iniciaría no estudo
desta arte ata os 18, tamén se
licenciou en Humanidades e
Filoloxía italiana. Entre as súas
experiencias atópase a de ter
actuado na Basílica do Vaticano para Xoán Paulo II. Tamén
o fixo no Teatro Real de Madrid con Plácido Domingo. Así
mesmo, o 26 de marzo pasado
estivo presente na memorable
inauguración do Auditorio Mar
de Vigo, na que interpretou
Summertime, de Gershwin e Il
mio bambino caro de Puccini.
Mais no ano 2009 Begoña Salgueiro creara a súa propia compañía, a Ópera Magenta, que o
pasado 15 de setembro estreou
no Teatro Arte Libre de Vigo a
obra Dous sopranos nun diván.
Fernando Quesada Porto
(Ourense, 1933), referente
humorístico da prensa galega,
ofreceunos o pasado 31 de
xullo a súa derradeira viñeta.
Colaborador de Faro de Vigo
ao longo de 50 anos ininterrompidos, -dende o 3 de xuño
de 1961-, publicou tamén en
ABC, Arriba, Pueblo, Blanco y
Negro, La Codorniz, Interviú
ou Cambio 16. Foi galardoado
cos premios Mingote, Plomada

Agromán e Xunta de Galicia.
Na súa viñeta final, na que lle
preguntaban: “E agora que?”,
contestaba: “Sempre nos quedará París!”
Banda deseñada
A incorporación ao cine
das obras mestras da Banda
Deseñada resultou, as máis
das veces, un enorme fiasco,
xa que case ningún director,
por experto que fose, soubo
manter nunca os contidos das
mesmas nin respectar o especial devezo dos seus guionistas.
Neste intre, sen embargo, hai
fundamentadas esperanzas de
que un cineasta da categoría de
Steven Spielberg (Cincinnati,
Ohio,1946), consiga consumar
o prodixio de ofrecernos unha
conspicua reconstrución cinematográfica dunha das obras
do famoso debuxante e guionista belga Hergé (1907-1983).
Trátase, concretamente, da de
Tintín e o secreto do Unicornio.
O filme vai ser estreado o 28
de outubro próximo, logo dun
pase case secreto feito en París
no mes de xullo.
Cine e Teatro
Xurxo Chirro (A Guarda,
1973) foi seleccionado para a
Competición Internacional do
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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Fid de Marsella do pasado mes
de xullo polo seu documental
Vikingland. O filme foi en parte
realizado por un mariñeiro galego, Luís Lomba, que traballaba nun ferry que une a cidade
danesa de Romo coa illa alemá
de Sylt. A obra pódese considerar coma o Moby Dick galego,
xa que recolle a vida dos nosos
paisanos no Norte de Europa.
Xurxo Chirro é licenciado en
Historia da Arte, así como
investigador, documentalista,
guionista e crítico de cine.
O pasado día 10 de setembro
rematou en Bueu o seu Festival Internacional de Curtametraxes. Nel foron exhibidos 25
filmes de 13 países. A clausura
celebrouse no Centro Social do
Mar, completamente ateigado
de público. O filme xermanorumano Silent River conseguiu
cinco dos quince premios outorgados, entre eles o primeiro.
O traballo polaco Esterhazy,
levou outros tres, o armeniofrancés Le Piano dous. A curtametraxe galega, Dúas letras
acadou o galardón do público,
mentres que a mellor actriz foi
considerada a arxentina Valentina Cottet pola súa actuación
en Nena. O premio á mellor
fotografía foi para o español
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Tres Razóns e para o alxerino
Garaouz.
Teresa Prados Costoya (Vigo,
1968), vén de debutar no cine
como guionista, produtora e
directora, presentando nos festivais de Sitges e de Ourense
o seu filme Karma, el camino
de vuelta a casa. Trátase dunha
longametraxe na que interveñen uns cen actores, e que
tardou tres anos en rodar. Os
contidos da mesma lévannos a
elevadas meditacións arredor
dos Templarios, das semellanzas entre as distintas relixións,
da reencarnación e mesmo
sobre a procura ou demanda
do Graal. Teresa, que visitou a
India e coñece a súa cultura,
actuou tamén no filme facéndonos deste xeito participar das
súas propias vivencias. Xunta
con estas referencias sorprenden, así mesmo, e moi gratamente, os exteriores utilizados:
a illa Coelleira, diversos templos antigos, a ría de Baiona,
o Vaticano, etc. etc. Tampouco
se pode pasar por alto a gran
interpretación da protagonista,
Ana Chimeno. A preestrea tivo
lugar o 26 de agosto no Centro Cultural de San Miguel de
Oia, completamente cheo de
público, pasando días despois
ao Parador de Baiona. Segundo
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datos que conseguimos chegar
a saber vai ser Editorial I quen
distribúa agora a película, complementada cun libro sobre o
Karma.
Congresos. Comunicacións
A principios do mes de xullo
pasado descubriuse en Compostela o roubo do famosísimo
Codex Calixtino, manuscrito
iluminado do século XII, de
autoría posiblemente francesa,
unha das máis importantes
xoias que existían en Galicia.
A obra, como xa temos comentado, era unha guía para peregrinos con descricións, liturxias
e cánticos. De momento, e a
pesar do tempo transcorrido,
non hai pistas sobre os autores
deste gravísimo atentado cultural.
Decesos
O pasado día 2 de setembro,
á idade de 78 anos faleceu
en Ourense Jesús César Silva
Méndez (Ourense, 1933), máis
coñecido coma Padre Silva. O
Padre Silva, ademais de estudar o Bacharelato e Debuxo
e Pintura, saberes que nunca
deixaría de practicar, fixo Licenciatura Pura e Teoloxía en
Comillas. No ano 1956 fundou

na súa cidade natal La Ciudad
de los Muchachos, e en 1964
Benposta, Ciudad de Muchachos e a Escola Internacional
do Circo, que levou por todo
o mundo a bandeira galega. O
Padre Silva recibiu ao longo do
seu dilatado labor numerosísimas distincións e mesmo foi
proposto para o Premio Nobel
da Paz. Os seus restos foron
inhumados no Panteón familiar
en Vilanova dos Infantes.
Á idade de 86 anos deixounos
Virxilio Fernández Cañedo
(Ourense, 1925). O seu óbito
tivo lugar en Vilamarín o pasado 8 de setembro. Virxilio estudara a súa arte na Escola de
Artes e Oficios da súa cidade,
auspiciado por Vicente Risco
(1884-1963). En 1957 fíxoo
na Êcole Nationale Superiore
des Beaux Arts de Paris. Dende ese momento prodigou as
súas exposicións en Europa, a
Península e América, ilustrando tamén a Gran Enciclopedia
Galega. Residiu en Alemaña
durante algún tempo.
Etnografía
Por terceira vez vén de se celebrar o Congreso Internacional de Cultura Celta, que nas
súas anteriores edicións tivera
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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lugar en Ferrol (anos 1997 e
1999), mentres que nesta foi
no Pazo da Cultura de Narón.
A el asistiron os mellores investigadores do mundo nesta área
de coñecemento, así como os
que temos en Galicia. Segundo se puido observar, a teoría
de que os Celtas non viñeron
á nosa terra, senón que foi a
súa civilización a que partiu do
noso vello país para se espallar
cara a Oriente, parece seguir a
gañar adeptos.
No pasado mes de xullo o
Ministerio de Cultura confirmou importantes inversións
tanto na ponte Vella de Lugo,
datable dos séculos I e II, coma
na fortaleza O Castro do Barco
de Valdeorras, sobre o río Sil,
e o Castelo de Santa Cruz, do
centro urbano de A Guarda,
que pasará a contar cun parque botánico e unha Praza de
Armas.
O Monte do Seixo, en Terra
de Montes, dacabalo entre os
ríos Lérez e Verdugo, foi considerado na antigüidade como o
Santuario do Centro do mundo, ou o Umbilicus mundi, dos
pobos que habitaban o oeste da
Gallaecia. Nesa zona, nun espazo de apenas 15 quilómetros
cadrados hai incontables restos
de cultos, megálitos, pedras e
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penedos sagrados, seres míticos e lendas que fan do lugar
un xeito de parque temático do
noso vello pasado. O Etnólogo,
Antropólogo e economista Rafael Quintía Villanueva, membro do grupo Serpe Bichoca,
vén de recoller agora as súas
investigacións sobre o tema
nunha obra que complementa a
triloxía recentemente publicada
(2007-2008) por Carlos Solla
Varela (Pontevedra, 1971),
profesor de Lingua Galega e de
Historia.
O patrimonio cultural de Galicia, aínda que non nolo pareza, é moito máis importante do
que poidamos crer. Tristemente
non se atopa axeitadamente
difundido. Estase a pensar agora na confección do primeiro
Catálogo Social do Patrimonio
de Galicia. Con esta denominación bautizouno Manuel
Gago Mariño (Palmeira, 1976),
xornalista e profesor da USC.
Con el van colaborar cantos
particulares o desexen, entre
eles Xosé Couñago Ribeira,
da Sección Galega de Veciños.
Agardamos, pois, que os incendios e as distintas construcións
non deterioren aínda máis o
noso Patrimonio antes de que
poida ser recollido o máis completo posible.
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As Letras
María Xosé Queizán Vila
(Vigo, 1939), catedrática, guionista de cine, poetisa e autora
de obras de teatro, de narrativa
e de ensaio, amén de feminista
intensamente activa, rexeitou a
mediados de setembro pasado
pasar a formar parte da Real
Academia Galega. Nunha carta ao Consello Municipal da
Muller agradeceu o apoio das
asociacións e particulares que
a ampararon, mais entende que
na Academia “consideran que o
saber é cousa de homes” e que
a “Academia será o último que
cambie na sociedade”.
Novas en Xeral
Outras dúas novas relacionadas coa Real Academia. En primeiro lugar a de que As Letras
Galegas do ano 2012 van ser
dedicadas ao poeta, ensaísta,
empresario e primeiro especialista hispano na FAO para misións en América, Valentín Paz
Andrade (Pontevedra, 1898,
Vigo,1987). A segunda relaciónase con Xosé Fernández Ferreiro (Espartedo, Nogueira de
Ramuín, 1931), quen vai ocupar a vacante do finado Francisco Fernández del Riego. Da
pluma de Ferreiro saíron, entre

outras moitas, a nosa primeira
novela de Ciencia Ficción, así
como o noso primeiro western.
Tal como xa informamos
noutras ocasións, en Ponteareas floreceu ao longo de bastantes anos unha publicación
de moi estimables calidades,
A Peneira, que, unha vez acadado o seu número Estrela, o
500, desapareceu do mercado
sen que saibamos, aínda que o
sospeitemos, cales puideron ser
as causas que o motivaron. Nas
súas páxinas A Peneira ofreceu
sempre ampla información
cultural sobre as terras do Condado, da Louriña e do Baixo
Miño. Pois ben, no mes de
xuño pasado, como se doutra
nova Ave Fenix se tratara, apareceu unha revista de características semellantes. Trátase de
Hermes e Atenea, dedicada ao
Deporte e á Cultura do mesmo
ámbito xeográfico. O director
deste órgano informativo é
Carlos Rey Bárcenas e o coordinador Guillerme Rodríguez,
anteriormente director de A
Peneira. A nova revista edítaa
Publicacións Tameiga, situada
na Avenida do Aeroporto, 83,
Tameiga (Mos). Como curiosidade respecto a este lugar digamos que esta parroquia fora
beneficiada, aló polos primeiros
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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anos da década dos 40 do pasado século, coa construción
dunha daquela moderna escola
que subvencionaron os emigrantes en América. Nela había,
ademais, un campo de fútbol
no que xogaba o seu equipo,
curiosamente chamado Suevia,
en lembranza daqueles suevos
que no ano 411 chegaran ao
noso chan para botar del aos
romanos. O Suevia de Tameiga,
hoxe tristemente desaparecido,
foi o invencible campión da
súa categoría durante moitos
anos. Sería interesante, pois,
que Hermes e Atenea nos lembrara agora algunhas das xestas
daquela lendaria formación,
especialmente polo triste feito
de que un dos máis destacados
integrantes da mesma, Ivo, vén
de falecer hai unhas semanas.
Aínda máis sorprendentemente
é o feito de que Ivo sexa un
nome xermánico, como foron
os suevos, e que se correspondería hoxe co noso Xoán, o Ives
francés, ou o Iván do leste de
Europa.
Premios
Nas Illas de San Simón, en
Redondela, en plena ría de Vigo,
fixéronse públicos o sábado día
11 de xuño pasado os Premios
Xerais do corrente ano. Máis
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de trescentas persoas asistiron
ao evento. O de Novela correspondeulle a Xavier Queipo
(Compostela, 1957), licenciado
en Bioloxía e Medicina, por
Extramunde. O director de
cine e escritor Héctor Carré (A
Coruña, 1960) obtivo o de Literatura Xuvenil por Febre, un
relato ambientado na Noia dos
tempos do wolfram. Por último, o ilustrador e licenciado en
Belas Artes Anxo Fariña (Vigo,
1977) acadou o premio Merlín
de Literatura Infantil con A
Chave da Atlántida. Na velada,
Mª Xosé Queizán lembrou que
as illas de San Simón son un
lugar que, no século XII, estivo
estreitamente relacionado coas
trovairtz que conformaron parte das nosas cantigas de amigo.
O 21de xuño foron dados a
coñecer os Premios Literarios
Arcebispo Juan San Clermente
na súa XVII edición. Estes premios ofrecen a particularidade
de contar cun xurado formado
por alumnos de distintos institutos galegos. Xulia Alonso Díaz
(A Rúa, 1961), estudante de
Psicoloxía, resultou a gañadora
coa súa obra Futuro imperfecto,
na que nos descobre o panorama do mundo das drogas. Riña
de Gatos, de Eduardo Mendoza
Garriga (Barcelona, 1943),
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acadou o premio no apartado
de fala castelá, e Brooklin,
de Colm Toibin (Enniscothy,
Irlanda, 1955) no de lingua estranxeira. Por outra banda, na
modalidade de ensaio, que se
celebraba por segundo ano, o
galardón foi para Viaje extraordinario al centro del cerebro de
Jean-Didier Vincent (Libourne,
Francia, 1935).
A mesma Xulia Alonso Díaz
que acabamos de mencionar,
e coa mesma obra, gañou o
Premio Losada Diéguez na
súa modalidade de Literatura.
Francisco Calo Lourido (Porto
do Son, 1948), doutor e catedrático en Xeografía e Historia,
patrón do Museo do Pobo Galego e correspondente da RAG,
foi o que acadou o de Investigación e Ensaio por Os Celtas.
Unha revisión dende Galicia.
Os premios foron entregados
no Carballiño o 17 de xuño.
As Medallas de Ouro da Xunta de Galicia entregadas o 15
de xullo, recaeron nesta ocasión en Ángel Carracedo Álvarez (Santa Comba), catedrático
de Medicina legal e xenética na
USC, así como no Instituto da
Lingua Galega, dirixido por Rosario Álvarez Blanco (Pontevedra, 1952), sendo ambos dous
destacados intelectuais.

O IV Premio de Poesía Victoriano Taibo-Entidade Local de
Morgadáns coñeceuse o 9 de
setembro pasado. O galardón
recaeu no poemario Holocausto
Zacoe do que é autor Carlos
Solla (Pontevedra, 1971), etnógrafo, profesor de Lingua Galega, autor de numerosas obras
e membro da Asociación Cultural e Ecoloxista Verbo Xido
así como do grupo Etnográfico
Serpe Bichoca.
O pasado 12 do mesmo mes
concedeuse en Guadalajara
(México) o VII Premio Iberoamericano SM de Literatura
Infantil e Xuvenil, nesta ocasión a Agustín Fernández Paz
(Vilalba, Lugo, 1947), autor de
dilatado historial e receptor xa
de numerosos galardóns literarios.
Universidade
En Shangai, China, vénse
elaborando todos os anos a clasificación das 17.000 Universidades que hai no mundo, entre
elas as 74 españolas. A indicada
relación, aínda que non sempre
comprendida e valorada, basea
os seus resultados en criterios
dificilmente cuestionables, que
son, ademais, os mesmos para
todos estes centros. Pois ben,
na última clasificación, e por
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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primeira vez na súa historia, a
Universidade de Vigo, creada
en 1990, pasou a ser incluída
entre as cincocentas mellores
do mundo. Algo que tan só
acadaron once centros españois, entre eles outro galego, a
Universidade de Santiago, fundada en 1495. Quer isto dicir
que o centro vigués, con nada
máis ca 21 anos de existencia,
ofrécenos un salto cuantitativo autenticamente envexable,
conseguido a base de avanzar
na captación de fondos a través
de contratos firmados con empresas e institucións, así como
coa súa investigación científica
e tecnolóxica, que a sitúan entre as seis primeiras do estado
na creación de empresas de
innovación.

A empresa galega GalChimia,
líder no Estado en química orgánica sintética, vai colaborar
coa empresa israelí HQL Pharmaceuticals en investigacións
oncolóxicas. A HQL é unha
compañía de descubrimento de
fármacos para fases temperás
da enfermidade.

Varia

A pequena vila de Forcarei
ten no seu monte das Casetas
un recentemente inaugurado
Observatorio
Astronómico,
o principal de Galicia, que
xa conseguiu fotografar dúas
supernovas e observar feitos
astrais relevantes. O presidente da Fundación Ceo, Ciencia
e Cultura, o vigués Enrique
Alonso, e o técnico do observatorio, o castellonense Germán
Peris Luque, de Astrogalicia,
están a recibir nel constantemente visitantes e alumnos de
distintos centros do país.

Ademais das celebradas en
Pontevedra e Ourense, nos últi-

Co gallo das Xornadas Europeas de Cultura Xudía estas

Na pequena cidade fronteiriza de Tui, acaba de abrirse
o prazo de matrícula do curso
de acceso á Universidade para
maiores de 25 e de 45 anos.
Tui conta dende hai un ano
cunha Delegación da Universidade a Distancia, instalada no
antigo edificio do convento de
San Domingos.
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mos meses tiveron lugar tamén,
na Coruña, senllas disertacións
organizadas polas agrupacións
O Facho e Alexandre Bóveda
sobre o caudillo suevo Hermerico, fundador no ano 411 do
Reino de Galicia que, como
xa temos comentado, cumpriu
agora o seu 1.600 aniversario.
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Dous aniversarios dignos de seren lembrados

conmemoráronse en varias
localidades do país, Monforte,
Ribadavia, Allariz e Tui, principalmente. Nesta ultima grupos
de visitantes percorreron a vila
e os museos da mesma guiados
e instruídos polo profesor de
Historia Suso Vila. O sábado
3 de setembro a maioría dos
visitantes fraternizaron nun
Sehudat Shabat no parador de
turismo San Telmo. Un Rabino
chegado do Porto dirixiu as
preces en hebreo e portugués.
Estreitando canto podemos
o pouco espazo que nos queda
témonos de lembrar tamén das
moitas festas e celebracións
que se deron ao longo deste verán: a Festa da Historia en Ribadavia, as Medievais de Noia
e Pontevedra, as de Monicreques e do Antroido de Verán en
Redondela, as Francesadas de
Pontesampaio e Pontecaldelas,
os distintos Salóns da Banda
Deseñada, o Roteiro ao Pico
Sacro para conmemorar o 125
aniversario de Castelao, o X

Encontro de Embarcacións tradicionais de Carril, as distintas
visitas etnográficas a xacementos tanto paleolíticos como do
Románico, o documental polo
primeiro centenario de Álvaro
Cunqueiro, as observacións
dende o Obradoiro Astronómico da Guarda, etc. etc. Sen nos
esquecer tampouco da conmemoración do Arde Lucus, dos
días 17 ao 19 de xullo, con
variados espectáculos, mesmo
de gladiadores, que nos ofertou
unha programación bilingüe,
en latín e galego. Parécenos
sen embargo que son merecedores de lembrar, a causa da
súa relevancia intrínseca, as
conmemoracións dos aniversarios dos distintos Xogos Florais
que houbo en Galicia, como
foron os da Coruña, 2 de xullo
do 1861, Pontevedra, 11 de
agosto do mesmo ano, e, 1880,
1882, 1884 e 1886, así como
os de Santiago, 1875, Ourense,
1876, Vigo, 1883 e Tui 1891.
Xoán Bernárdez Vilar
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Cartas desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Benqueridas amigas e amigos, que tedes tanto a ben
pararvos a ler esta revista e en
concreto esta Rolda de Igrexa,
saúdovos cordialmente e comparto convosco este abano de
feitos e nomes que, ao meu ver,
se converteron en referentes de
esperanza/non esperanza para a
nosa condición peregrina neste
mundo ollado desde Galicia,
neste anaco de historia que
son os meses pasados desde a
última Rolda e neste mínimo
de presenza do divino entre
nós que queremos ser as mulleres e homes que formamos a
Igrexa. Os catro meses que van
desde a Rolda anterior lévanme
a sentir que certas referencias
xa carecen de actualidade, e a
pretensión de reducir os símbolos da esperanza ao campo da
xente crente paréceme pouco
respectuosa coa grandeza e
humildade de Deus, que adoita
romper moldes e amosar a súa
novidade en lugares sorpren104
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dentes por inesperados. Con
estas reservas, pois, entremos
en materia, entremos en vida.
Coa memoria agradecida
Antes de nada permitídeme
que evoque o nome de dúas
persoas galegas, dous cregos
neste caso, que pasaron pola
existencia de todos nós, con
máis ou menos proximidade
física, sementando esperanzas
desde as realizacións concretas, que é onde as esperanzas
collen corpo e teñen atractivo
e sedución. Xa vos vexo adiantándome os nomes e non me
estraña, porque como pode
un esquecer a perda –e sobre
todo a ganancia– dunhas vidas
que durante decenios –e que
decenios!– foron para nós referencias sólidas do paso de Deus
pola nosa historia recente: o 22
de agosto pasado morría Xulio
Lois e o 2 de setembro facíao
Xesús César Silva, o Padre Silva.
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Calquera dos dous nomes ben
merecen un “in memoriam” especial, que supoño que chegará
ás páxinas desta revista da man
de persoas máis próximas e coñecedoras destes dous cregos
do que eu o fun. Pero non me
quero privar do pracer humano,
espiritual, de subliñar o engado
destas existencias cristiás galegas, abertas ao mundo en liñas
e dimensións ben diferentes,
pero coincidentes no empeño
común de traducir en feitos de
vida a experiencia dun amor de
Deus e a Deus que non sabe
desenvolverse senón é apegándose de corazón e con feitos
aos máis débiles da sociedade
que nos toca vivir.
O Padre Silva, desde unha
sensibilidade
conmocionada
por unha mocidade ferida en
flor, rompeu formas e moldes
e aproximounos coa iniciativa
espectacular da Cidade dos
Muchachos a unha maneira
creativa e eficiente de se situar
do lado de quen máis ten que
aturar os trompazos da inxustiza: nenos, nenas, adolescentes, mozos e mozas. Cando á
sociedade nin se lle pasaba
pola cabeza elaborar respostas
institucionais aos problemas
especiais que afectaban a moi-

tas destas persoas, soubo botar
a andar un carro de solidariedade inxente, atrevéndose moitas veces ao imposible: poñer o
carro diante dos bois. Non sei
se en todo tivo o Padre Silva
a prerrogativa do acerto, pero
que máis dá! A súa lembranza
sabe a auga doce en tempos de
secura, a chuchos do Espírito
en horas de invernía.
E que vos dicir de Xulio Lois?
Quen non recorda o seu rostro
afable e amable, a súa palabra
densa e próxima, o seu proceder manso e profético? Quen
non ten lido algún dos seus
moitos libros, para ver reflectidos nel o alento que guiou os
seus pasos por América Latina
e, sobre todo, por barrios do
Madrid menor, co que se fixo
corpo e alma, palabra, libro e
vida. Unha testemuña fidedigna dos tempos novos do Espírito que para todos e todas se
nos abriron, coma un regalo
maior, no inmediato postconcilio. Quen queira informarse
e ben saber sobre que é iso do
postconcilio –cousa que parece
estar bailando no cribo–, antes
de ignoralo ou de arremeter
contra el, atopará no talante
deste home, no seu labor de
ensinante e de escritor e no
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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seu exercicio de pastor unha
sabia, humilde e convincente
narración vital, que a ninguén
deixa indiferente.
Que descansen en paz. Que
a súa lembranza nos envolva a
todos nas redes da solidariedade creativa, nas redes de Deus.
Que dicir da Xornada Mundial da Mocidade?
Se vos digo a verdade, case
estaba por pasar de largo ante
este acontecemento que tanto
deu que vivir nestes últimos
meses. Tanto foi o que se escribiu, tantos os intercambios
de información e de opinións,
que case me sentía escusado de
entrar nun tema, sobre o que
todos, todas, teremos criterio
formado.
Con esta maneira de falar xa
dou a entender que o acontecemento, de tamaña dimensión
desde moitos puntos de vista, foi discutible e discutido.
Incluso desde os medios de
comunicación convencionais,
pero sobre todo desde órganos
de expresión máis particulares
e selectivos trasladáronse valoracións diversas, antes e despois do acontecemento vivido
especialmente en Madrid desde
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o 16 ao 21 de agosto. Abundou
o aplauso, pero non estivo ausente a crítica.
Eu non estiven, nin de preto
nin de lonxe, na Xornada Mundial da Mocidade, por iso non
me sinto capaz de falar con criterio abondo do que non vivín.
Sei, porque mo contaron, da
presenza de grupos de mozos e
mozas espalladas por dioceses,
parroquias e familias, na etapa
inmediatamente anterior aos
días de Madrid, entre os que
había persoas identificadas na
súa actitude crente e militante,
que chamaban positivamente a
atención da veciñanza, algunhas con riscos sorprendentes
dun ascetismo cumpridor que
me recordaba os meus tempos
mozos de neoconverso, cando
con pretensión de fidelidade
me negaba tenrura de toda
clase. Sei, tamén porque o oín
narrar, que o millón e medio
de mozos e mozas que avanzaron cara a Madrid con ánimo
de encontro na fe comprendía
xentes de sensibilidades diversas, algunhas das cales me falaban de opcións serias, que dan
que pensar. E vin tamén, en
parte, a través da TV o desenvolvemento dalgúns dos actos
dese macro-encontro, nos que
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percibín imaxes que a min me
resultaron conmovedoras xuntamente con outras que, pese a
todas as bendicións, me pedían
desapego, fondo desapego.
Que haxa mozos e mozas,
nos tempos de hoxe, que publicamente ousen manifestarse
crentes e seguidores de Xesús,
reconfórtame. Que a alegría e
a paz, a satisfacción, brille en
rostros humanos, tendo por
razón unha experiencia relixiosa tinguida de silencio e de
adoración, dáme alivio fronte
ás imaxes de miles de mozos e
mozas gratificados polo barullo e polo consumo absurdo e
desmedido de alcohol e outras
drogas, que case todos criticamos e case todos consentimos.
Gustáronme as homilías do
Papa, cálidas, próximas, sinxelas, densas, comedidas iso si,
como non querendo descompoñer demasiado a ninguén.
Non me gustou, en cambio, a
multitude aínda que respectuosa case asoballadora, irrompendo no marco dunha cidade, con
aires de exuberancia, cando visto o visto e pasado o pasado na
Igrexa, precisamente por sermos crentes e por selo con convicción, podiamos descubrir,
sen complexos tamén, os nosos

serios erros e limitacións, os
nosos pecados, como para andar por aí fachendeando de salvavidas e de salvapatrias. Non
me gustou que houbese que
arrimarse aos cartos dos grandes para anunciar o Deus dos
pequenos. O desenvolvemento
das Xornadas non me evocaba
en moitas cousas o estilo de
Xesús, montado nunha burra e
provocando aos xerifaltes políticos e relixiosos do momento,
e que, posto a rezar, prefería o
retiro e o silencio e recomendaba os lugares secretos, onde
o Pai que ve no segredo sabe
escoitar. Non me gustou –e
xa non é cousa só da XMX– o
constante ataque ao relativismo, como mal maior dos nosos
tempos, que me recorda outras
palabras que a Igrexa no seu
día considerou dignas de condenación, e que foi atopando,
e case que necesitando, igual
para fuxir de si mesma e xustificar a súa acción no presente:
liberalismo, modernismo, comunismo, evolucionismo, etc.
Se o relativismo realmente está
configurando a nosa realidade,
non sería máis intelixente tratalo amablemente e preguntarnos
que pode haber de graza e de
bendición nesa experiencia culEncrucillada 174, setembro-outubro 2011
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tural, analizando de paso canto
de relativismo, por exemplo,
hai na nosa mesma maneira de
vivir o Evanxeo de Xesús?
E, se nos preguntamos que
hai de graza mesmo no relativismo, non debemos pretender
menos, situados dentro ou
fronte á XMX. Que hai de graza na XMX? Invito ao lector ou
lectora a que revise os lemas
das ata o de agora vinte e seis
XMX. Son indicadores do seu
especial apego a Xesús, sobre
todo nos aspectos fortes e esenciais do ver, experimentar, compartir, transmitir. É imposible
que o apego a Xesús non faga
voar os límites mesmos nos que
os organizadores parecen querer situar as XMX. Imaxínanse
vostedes simplemente que un
ano o lema sexa “Non podedes
servir a Deus e ao diñeiro”,
ou “Non vin traer paz, senón
división”, ou “Non chamedes a
ninguén pai, pois todos e todas
vós sodes irmáns”. Ai, o Xesús
histórico, coas súas tolerías, cos
seus movementos incómodos,
coa súa palabra destemida, ousada, levando as cousas desde
as raíces do encontro persoal
máis firme e denso ata as dimensións estruturais, políticas
máis longas e comprometidas!
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468

Encrucillada 174, setembro-outubro 2011

Non perdamos a esperanza! O
Espírito é máis forte e creativo
ca todos nós, aínda que nunca
foi nomeado responsable último dunha XMX nin de moitos
dos nosos encontros máis miúdos.
Dándolle voltas á XMX
lembrei tamén os meus anos
mozos, a miña viaxe ao mosteiro de Taizé, onde se deu un
movemento de mocidade que
desde a década dos 60 sorprendeu ao mundo enteiro. Sempre
me gustaron as súas claves,
no que eu as puiden percibir:
oferta de encontro, espazo de
expresión propia, oración, celebración, festa, compromiso,
preguntas, reflexión, liberdade
–non YOUCAT precisamente–,
nada con cheiro a fundamentalismo, sinxeleza. Quizabes as
XMX puidesen aprender moito
desta experiencia que aínda
convoca. O seu líder, o irmán
Roger, morreu vítima do ataque
dunha demente; tiña a sorte de
non usar papamóbil nin levar
gardacostas .
Guillermo e Miguel,
kikos e roucos, non.

si;

Dentro da variedade de grupos asistentes á XMX é dato
certo que unha parte conside-
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rable dos mesmos pertencen
aos “kikos”, ou, mellor dito,
aos grupos neocatecumenais
fundados por Quico Argüello.
Oín falar deles por primeira
vez polo ano 1972, cando un
amigo viaxara a Roma e entrara
en contacto coas súas comunidades. Nas nosas reunións
ese amigo quixo introducir
algo do estilo dos neocatecumenais. Gustábanos. Tiña un
aire novidoso, podiamos falar
todos, todas, non só o cura,
descubriamos un chisco iso
de ser comunidade. Foi cousa
pasaxeira. Sabía que seguían
aí, pero quedei sorprendido
cando informacións de Igrexa
nos empezaron a falar de miles
e miles de membros dos grupos
neocatecumenais
espallados
polo mundo enteiro. Souben
de persoas, incluso membros
de ordes relixiosas, que abandonaban a orde por se ter comprometido cos “kikos”. Tamén
fun sabendo dos seus aires
conservadores e algo sectarios,
tanto que os bispos de Xapón
en bloque lles chegaron a negar
a actividade evanxelizadora nas
súas dioceses, aínda que logo,
por presións de Roma, tiveron
que ceder polo de agora. Iso
tamén me advertiu do forte po-

der que teñen en Roma, como
para condicionar decisións
deste alcance. Sen dúbida son
unha das meniñas dos ollos da
xerarquía católica, que ve neste
movemento, e noutros afíns, o
remedio á situación de abandono e esborrallamento que se
está dando na Igrexa en certos
países.
Unha posta en escena de todo
isto puidérono ver os que o quixeron ver na xornada do 22 de
agosto, cando xa o Papa volvera
para Roma. Uns 200.000 mil
membros dos neocatecumenais
ocupan de novo a praza de Cibeles, co seu líder Kiko Argüello á fronte, ben acompañado
tamén polo cardeal Rouco Varela e un número considerable
de bispos. Non faltou, xaora,
a predicación do carismático
Kiko, moi arredado na palabra
da sabedoría e discreción do
Papa, que mostrou fachendoso
as súas armas e virtudes ante
as satisfeitas autoridades relixiosas sobre todo cando fixo
subir ao estrado 5.000 candidatos para o sacerdocio e 3.200
para a vida consagrada. Se algo
quitaría de toda a XMX sería
sen dúbida este acto, que tan
pouco me soubo a Evanxeo;
aínda que, quen sabe, igual
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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precisamente neste acto está
unha boa clave para entender
moito do que nas XMX se quere promover.

da para analizar o feito e poder
atopar camiños de solución. Os
“kikos” –parece– poderían ser a
solución.

Quedei sorprendido cando,
aos poucos días de todo isto,
chegou ao meu correo unha
carta do bispo de Mondoñedo,
Manuel Sánchez, invitando
cordialmente aos cregos da
diocese a unha convivencia
de presbíteros das dioceses da
zona noroeste de España xunto
cos seus bispos organizada polo
Camiño Neocatecumenal, en
Salamanca de 7 a 11 de novembro. A esa convivencia acudirán tamén, así o asegura na
invitación, entre outros, todos
os bispos galegos. Coido que é
unha nova sorprendente, para
algúns mesmo alarmante, que
nos fala de por onde poden ir
neste momento as expectativas
de rehabilitación eclesial para
os líderes das nosas igrexas. Un
dos problemas serios que temos en concreto na diocese de
Mondoñedo –compartido seguramente por outras– é o dun
clero moi avellentado que está
soportando a sobrecarga dunha
actividade pastoral para a que,
aínda que si idea, xa non ten
poder; nunca se fixo un traballo
a fondo de reflexión comparti-

Anúncianse tempos novos,
que, se cadra, de novidade teñen pouco. É certo que a vida
eclesial está moi diminuída
nunha situación de desprotección social, que antes a salvaba
das inclemencias, e polo tanto
necesitada de apostas persoais
maduradas e convencidas; é
certo que é necesario recuperar un sentido fondo e real de
comunidade –comunidade real
xa!, habería que berrar con voces indignadas–, pero por nada
do mundo renunciando ao que
foi a vagarosa e grande descuberta da Igrexa nos tempos modernos: a vinculación entre fe
e realidade mediante diferentes
maneiras de ver, de interpretar,
de actuar, que tanta lucidez
–e tamén conflito– lle ofertou
á experiencia relixiosa, e que
tanto nos ten axudado a tomar
en serio a realidade como lugar
de encontro con Deus.
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Anúncianse tempos de discusión e protesta, coma os
vividos estes mesmos días na
cidade de Lugo, cando ante
a pretensión de retirar a dous
curas da parroquia do Sagrado
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Corazón, para situar nela unha
Unidade Pastoral, que estaría
coordinada por un cura de orixe brasileira trasladado desde
Madrid (así informa a prensa),
os fregueses da parroquia,
homes e mulleres, saltaron á
rúa o pasado 11 de setembro
exhibindo e coreando lemas
como “Guillermo e Miguel, si;
kikos e roucos, non”; ou “Experimentos kikos en Lugo, non”.
Que Deus nos colla confesados
e ben apegados ao corpo e ao
espírito do Evanxeo de Xesús!
Aí si que está o remedio e salvación!
A voltas coa liturxia tridentina
Dúas palabras, non máis,
sobre un tema que está aí, á
sombra, pero que sinala liñas
e perspectivas dentro das comunidades cristiás, por moito
que a nós, en Galicia, moito
disto non nos estea chegando,
como non sexa algo da teima
de volver á comuñón na boca
directamente, de xeonllos, e do
gusto polo latín coma lingua de
celebración. Iso non é nada. O
pasado 13 de maio o Vaticano
emite a instrución Universae
Ecclesiae, para regulamentar o
uso da liturxia romana triden-

tina, retocada no 1962. Se estades interesados neste asunto,
remítovos a unha estupenda
análise sobre o mesmo feita
na revista Vida Nueva no seu
número 2.757 polo liturxista
Xosé Manuel Bernal Llorente.
Resulta abraiante a facilidade
absoluta coa que se permite
esta regresión nun aspecto
tan fundamental como é o da
celebración dos misterios da
fe, pois, aínda tendo en conta
todas as transcendentais consecuencias que o feito implica,
e que o autor sinalado analiza
polo miúdo no seu escrito, a
Instrución afirma: “Para dita
celebración da liturxia, seguindo un ou outro misal, o sacerdote non necesita ningún permiso, nin da Sede Apostólica
nin do seu Ordinario (Bispo)”,
por máis que contraditoriamente afirme con rotundidade
que “cada bispo é o moderador
da liturxia na propia diocese”.
Compartimos o comentario do
liturxista antedito: “Con certa
ironía non exenta de cinismo,
advírtese que ‘estas normas
pretenden precisamente liberar
aos bispos de ter que valorar
sempre os feitos e responder ás
diversas situacións’”. Detrás de
todo isto parece estar, a maioEncrucillada 174, setembro-outubro 2011
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res dunha indubidable atracción pola regresión litúrxica, as
ganas de congraciarse con grupos de crentes, especialmente
os lefebvristas, que ameazan
cunha escisión firme na Igrexa.
Cara ao final do seu escrito
Bernal LLorente escribe algo
co que estamos totalmente de
acordo: “Déixame sen palabras
a diferenza do trato ofrecido
aos tradicionalistas, aos que
ollan cara a atrás, cargado de
comprensión e tolerancia; e o
ofrecido aos grupos e comunidades progresistas, aos que alteran as celebracións litúrxicas
ollando cara a adiante. Hai, sen
dúbida, dúas varas de medir”.
E tanto. Que llo digan, senón,
aos que cada ano organizan a
nosa Romaxe, e aos que nela
participamos con devoción.
A esperanza convertida en
indignación. A indignación
convertida en esperanza
No monte Xiabre, ás costas
de Vilagarcía de Arousa, nunha
mañá de brétema e barruzo, o
día 10 de setembro estendéronse por terra e mar os ecos
dunha celebración agradecida,
eucarística, da fe e da galeguidade que nos deixou os ánimos
repletos. Brétema e barruzo
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cederon e permitiron que o sol
se achegase á festa. Grazas a
quen tanto loitan pola persistencia desta celebración que
cada setembro, coa comuñón
natural, cósmica, humana, comunitaria e sacramental, nos
permite enxugar bágoas, curar
penalidades e dispoñer o corpo
e o espírito para a loita cristiá
durante o curso. Grazas neste
caso ás persoas concretas que
tanta paixón puxeron e tanta
paixón nos transmitiron. Outros, outras, farán comentario
abundante do vivido naquela
xornada; róubolles só este
anaquiño de referencias para
adozar esta Rolda, que me está
deixando un pouso unha miguiña turbo e desacougante.
En Madrid no XXXI Congreso de Teoloxía organizado pola
Asociación Xoán XXIII, nos
días 9-11 de setembro, oíronse –disque—palabras sabias,
clarificadoras, ao redor dos
fundamentalismos. Sacaron un
comunicado final, que houbo
quen criticou por ter moito de
trincheira e pouco de fronteira.
Non sei, non é doado manterse
en sobriedade, sen deixar correr
o ánimo cara á indignación.
Pero boa é a presenza de indignados e indignadas que, aínda
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que só iso, nos sinalen que as
cousas non poden seguir así,
que hai que buscar e poñer
remedios.
Indignadas corren tamén as
augas por terras austríacas,
onde a protesta eclesial colle
unha forza e unha dimensión
excepcional; solicítanse cambios estruturais importantes
na maneira de ser e de facer
Igrexa, comunidade cristiá,
cada día, nunha dirección que
non parece ser a máis querida
e promovida desde o Vaticano. Son unhas demandas que
por aquí e por alá xorden con
persistencia por todo o corpo
eclesial; é difícil non caer na
conta de que tamén aquí hai
voz do Espírito, á que se debería prestar consideración e, se
cadra, mesmo obediencia. O
Patriarca de Lisboa, José Policarpo, aló por xuño, e non por
efectos das calores do verán,
ousaba (!) afirmar que “non hai
razóns teolóxicas para excluír
as mulleres do sacerdocio”, e
que a ordenación das mulleres
chegará “Deus mediante”.
O valor do cotián oculto
O verán é abundante en
encontros de diferente signo,
coincidentes case sempre no

aspecto de revisión, de valoración, de orientación cara á
programación do traballo a
realizar no seguinte curso. É
raro o grupo que, querendo ser
eficiente no seu traballo, non
o faga así. Persoas asistentes
valoraron moi positivamente o
curso de verán da USC dirixido
por Victorino Pérez Prieto durante os días 8-9 de setembro
sobre “Xudeus, musulmáns e
cristiáns: tres perspectivas diferentes chamadas a entenderse”.
Tamén o Instituto Teolóxico
Compostelán ente o 5 e o 7 de
setembro celebrou as súas XII
Xornadas de teoloxía co lema
“Que resuene en el corazón de
Europa: Prioridad de la pregunta por Dios”. Os grupos do
Movemento Rural Cristián de
Galicia celebraron o seu Cursiño de Verán os días 2-3 de setembro. As monxas cistercienses
de Armenteira programan,
aínda para os días 8-12 de outubro, para persoas comprendidas entre os 18 e os 35 anos, o
“I encontro monástico-juvenil.
Círculos de amistad”, cunha
oferta apetecible de convivencia monástica na oración, no
traballo, no coñecemento da
vida cisterciense (celebración,
traballo, lectio divina, espírito
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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monástico). E así poderiamos ir
dicindo de moitos grupos máis,
dos que non temos coñecemento, pero que, en Galicia e fóra
dela, están sustentando a actividade eclesial, e enchéndoa de
tons e cores diversos. Oxalá o
conxunto resulte avivador para
as comunidades cristiás desde
o seu limpo apego á Boa Nova
de Xesús!
E acabo xa por hoxe. Pero
non sen recomendarvos a
lectura dun libriño que me
está encantando, trátase do
título Un catecismo con sabor
a libertad, do que son autores
Jacques Gaillot e Alice Gombault. Traducido ao castelán
pola amiga Christina Moreira
e editado por PPC, trátase
dun catecismo orixinal que, no
canto de responder con verdades absolutas a preguntas que
pouca xente se fai hoxe, prefire
facerse eco das cuestións vitais
que crentes e non crentes nos
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facemos no presente, para, con
simplicidade non carente de
fondura, situar os temas, abrir
camiños de reflexión, provocar
á propia implicación, e así facilitar un traballo de toma de
postura persoal lúcida e comprometida. Certamente é un
catecismo que sabe a liberdade
e a madurez cristiá.
Na Igrexa estamos como estamos, no político-económico
estamos como estamos, en
Somalia e noutros países marxinais están como están, todo
isto e moito máis entra na esfera do divino, e debería entrar
na esfera do relixioso, na esfera
do eclesial, na nosa mesma esfera. Coma nunca son tempos
de lucidez e compromiso, de
facernos simples coma pombas e cautos coma serpes (Mt
10,16). Así volo desexo.
Manuel Regal Ledo

Crónica da Romaxe

Que ten o mar de Arousa, meu ben
Marisa Vidal Collazo

A piques estivemos de quedar
sen Romaxe, dada a inimizade
manifesta entre os aparellos
eléctricos e a auga, pero, por
fin, cando empezou a celebración o ceo concedeunos unha
tregua, as nubes marcharon
para outros montes e nós, no
alto do Xiabre, puidemos saborear unhas uvas brancas do
Salnés, que xa anunciaban o
viño e o brinde.
Organizaron desta volta,
coma sempre, as parroquias
dos arredores e Cáritas de Vilagarcía con algo de colaboración
do concello desta vila arousá.
A celebración tivo como figura
central o sal, lembranza das
salinas do Salnés. O sal que se
desfai nos alimentos que salga,
para dar sabor e vida. Así nós
tamén nos imos desfacendo
e entregando nas nosas loitas
cotiás para dar sabor e vida
á historia, facéndoa avanzar
cara o Reino de Deus nese “xa
pero aínda non” que rexe as

nosas vidas de crentes. Hai que
agradecerlle a Josecho e Xan
Guillén o seu bo facer literario,
que dun xeito sinxelo e natural
nos fixo esquecer a molladura
e adentrarnos no universo da
contemplación
emocionada.
Gustoume tamén o detalle de
poñer no folleto o nome dos
autores/as de letras e músicas.
Hai que saber recoñecer os traballos e valores de toda a xente
que se desfai, coma o sal, nesta
tarefa de facer Igrexa.
Non faltaron á cita o peregrino que nos acompaña todos
os anos, e máis dun ilustre
arousán que, en espírito e verdade, sentaron á nosa mesa.
Rosalía, Castelao e Cabanillas
animáronnos coa súa presenza
e faláronnos de Arousa como
unha porta: unha porta de entrada para moitas cousas boas e
malas, e tamén unha porta de
saída cara a emigración.
Encrucillada 174, setembro-outubro 2011
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Dende o alto do monte Xiabre, balcón da ría de Arousa,
esconxuramos a presenza dos
novos caciques, os narcotraficantes, que tanta desgraza
teñen sementado nas familias
desta bisbarra pola súa desmedida cobiza. Carme Cacabelos,
unha muller que leva toda a
vida loitando contra o mundo
da droga e as súas mafias no
Grove, falounos dende o corazón, e trouxo á nosa mesa
a todas as persoas que loitan
dignificando ás persoas drogadictas e denunciando ás redes
do narcotráfico. Con albariño
do Salnés brindamos pola vida
derramada, a vida que se da e
non ten fin, a vida que nos une
e congrega alí onde se celebra
unha Romaxe.
A Quenlla, coma sempre,
animou a festa coas súas cancións que fixeron saír o sol nos
corazóns de todos os alí congregados. O berro seco estivo
dedicado de xeito moi especial
á loita das mulleres inmigran-

tes, as mulleres que loitan contra a droga e as mulleres que
seguimos a ser discriminadas
no seo da Igrexa.
Na oración da tardiña, a coral
de Sobradelo, que leva vinte e
cinco anos de cantos dirixida
polo noso compañeiro de Encrucillada Suso Portas, puxo
o peche de ouro a un día que
abriu en nós unha esperanza
morna. Levamos trinta e catro
romaxes e un bo feixe de xente
asistía por primeira vez. Coido
que, igual que lle pasou ao día
no Xiabre, están xa perdendo
forza esas nubes de negrura
pesimista que hai anos voaban
arredor do futuro da Romaxe.
Claros ceos se van abrindo para
todas e todos neste noso xeito
de facer Igrexa.
Para o ano volverémonos a
ver, en terras de Lugo, en Castroverde. Pero iso xa será unha
nova Romaxe.
Marisa Vidal Collazo

Están xa dispoñibles na páxina web os materiais
didácticos de Manos Unidas para este curso.
Pódense descargar en
http://www.educacion-manosunidas.org/
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Recensións

O libro da vaca. Monografía etnolingüística
do gando vacún.
Pedro Benavente Jareño.- Xesús Ferro Ruibal,
Xunta de Galicia, Santiago 2010, 1637 páxinas.

Castelao, con moita razón,
pedía un monumento para a
vaca galega. Por fin teno. Non
é de pedra, nin, como pedía o
rianxeiro de “bronce dourado”.
Pero é un monumento literalmente monumental, como o
indican xa as 1.673 páxinas,
de amplo tamaño (caixa de 27
x 15 cm.) e letra miúda. Un
monumento “máis perenne có
bronce”: aere perennius, para
o dicir con Horacio, en honor
á fina especialidade dun dos
dous autores, Xesús Ferro Ruibal. O outro, Pedro Benavente
Jareño, é veterinario que “merece ben”, moi ben, de Galicia,
aínda que viñese de fóra para
achegar o seu saber e o seu
entusiasmo (hai que o dicir,
pois el é símbolo dun pequeno
exército de galeguistas nados
fóra de Galicia, pero que participan xenerosamente nas nosas
angueiras sen moitas das nosas
lideiras).

A verdade é que entre ámbolos dous lograron un monumento único, que, no meu
saber, non ten comparanza en
ningunha outra nación. E non
penso só na extensión, senón
tamén na intensión: competencia conxuntada dos saberes
lingüísticos e veterinarios, rigor
na exposición, precisión na metodoloxía, traballo incrible no
ámbito da pescuda. Sendo un
libro preciosamente editado,
é máis ben un mundo, para o
percorrer —acaso saltuariamente— nunha aprendizaxe
inesgotable e, talvez mellor,
para o pasear demoradamente
saboreando datos e paisaxes,
sorpresas filolóxicas e curiosidades biolóxicas, saberes
folclóricos e raíces históricas,
cultura popular e antoloxía literaria. O libro representa, de
verdade, Galicia como “o país
dos mil ríos e do millón de vacas” (p. 35).

Encrucillada 174, setembro-outubro 2011

117
477

Andrés Torres Queiruga

De todo hai nel, porque, segundo ben di o subtítulo, toma
en rigorosa consecuencia o seu
carácter etnolingüístico, a súa
opción de “libro globalizador
e monográfico”, que abrangue
toda Galicia, tamén a exterior,
sen ignorar, como marco, nin a
cultura portuguesa nin a española. Por certo, un dos primeiros datos ben curiosos é o de
nos facer caer na conta de que,
mentres en castelán se distingue estritamente entre “buey”
e “toro”, en galego só se usa
“boi” para os dous significados
(p. 40) e “touro”, en todo caso,
significa “becerro” (ou “becerra”, toura: p. 1174). Todo un
síntoma e acaso un símbolo,
como o demostra o amplo
tratamento (p. 1171-1244)
dedicado a probar a “excepción
galaico-asturiana” (p. 1174)
no rexeitamento das corridas,
estudando a súa historia e motivacións; sen esquecer as excepcións, sempre introducidas
non desde o pobo senón desde
o mundo oficial, eclesiástico ou
civil (p. 1204).
Outro dato que esixe ser salientado é a incrible abundancia do vocabulario en torno á
vaca, que, por certo, nos olla
desde a portada coa preciosa fo118
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tografía dunha vaca “cachena”,
de ampla cornamenta e ollada
filosófica. A colleita lingüística
dá estes resultados: 12.000
palabras, 2.000 locucións, 600
fórmulas, 2.700 refráns, 1.100
cantigas populares e ao redor
de 1.200 contos e lendas (p.
32-33). Advirtamos que, tratándose de datos ofrecidos por
Ferro Ruibal, a exactitude está
garantida. Como no outro aspecto o está, grazas á sabedoría
de Benavente Jareño, e a inxente achega de datos biolóxicos,
que abranguen anatomía, fisioloxía, patoloxía, crianza, aproveitamento, venda… e mesmo
a información sobre o “leite
negro” e o “horizonte escuro”
da súa comercialización.
Xa se comprende que non se
pode tratar aquí dunha análise
desta inmensa riqueza (tan só
o índice sistemático abrangue
27 páxinas ben apertadas), senón, sinxelamente, de animar
a unha lectura que non decepcionará a ninguén. Meréceo a
vaca, a nosa vaca, e meréceo
o traballo dos autores, feito
cun cariño e dedicación que
anima de lentura íntima cada
unha das páxinas deste libromonumento.
Andrés Torres Queiruga

Libros chegados

Nouwen, Henri J.M., Formación Espiritual. Siguiendo
los impulsos del Espíritu. Sal
Terrae, Santander 2011. 215
páx. El pozo de Siquem.
Michael
Christensen
e
Rebecca Laird fan esta recompilación do curso sobre a
formación espiritual de Henri
Nouwen, completándoo con
escritos inéditos do autor. Así
xorde este libro, a serie definitiva sobre o pensamento de
Nouwen acerca da vida cristiá.
Esta obra completa un primeiro volume titulado Dirección
espiritual (Sal Terrae 2007).
O orixinal inglés: Spiritual
Formation. Following the movements of the Spirit publicouno
HarperOne, sección de HArperCollins Publishers en Nova
York en 2010. A tradución é de
Isidro Arias Pérez.
Martínez, Julio L., Moral
Social y espiritualidad. Una
co(i)nspiración necesaria. Sal
Terrae, Santander 2011. 174
páx. Presencia teológica.
Este libro fala de globalización, dereitos humanos,
caridade, xustiza social, solidariedade, opción polos pobres,
ecoloxía,... e faino buscando
a clave da espiritualidade que

alimenta e sostén as opcións
cristiás.
O autor, Julio Martínez, é
xesuita, profesor de Teoloxía
moral na Universidade Pontificia Comillas (Madrid)
Berger, Klaus, Los primeros
cristianos. Sal Terrae, Santander 2011. 374 páx. Panorama.
Klaus Berger, catedrático
emérito de Teoloxía do Novo
Testamento na Facultade de
Teoloxía Evanxélica de Heidelberg, é dos eséxetas cristiáns
máis relevantes do momento.
Despois do seu bestseller teolóxico, Jesús, (2009) sorpréndenos agora cun panorama de
ousados perfiles da historia da
primitiva Igrexa.
O orixinal alemán: ADie Urchristen. Gründerjabre einer
Weltreligion editouno Pattloch
Verlag en Munich, en 2008. A
tradución é de Marciano Villanueva Salas.
Crossan, Jonh Dominic
Cuando oreis decid: “padre
nuestro...”, Sal Terrae, Santander 2011. 219 páx. Presencia
teológica.
Jonh Dominic Crossan, doutor en teoloxía polo Maynooth
College (County Kildare, Irlanda), é un dos maiores especiaEncrucillada 174, setembro-outubro 2011
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listas no Xesús histórico. Neste
libro estuda esta oración fundamental palabra por palabra,
para que poidamos entendela
en toda a súa riqueza e detalles.
Solórzano, José A. Sijor, el
cómplice. Ediciones Khaf Madrid, 2011. 326 páx. Expresarte.
Di un proverbio-maldición
chinés: “que te toque vivir
nunha época interesante”. Sijor
vive no século I, no cruce entre
as culturas grega, cristiá e xudía. En clave novelada, achegámonos a un tempo e a unhas
personaxes que marcaron a
nosa historia. O autor, José A.
Solórzano, é doutor en Filosofía e licenciado en Teoloxía
e Pedagoxía. Diplomado en
Literatura Infantil e Xuvenil.
Actualmente dirixe a revista
Educadores.
Martini, Carlo M. Una palabra para ti. Páginas Bíblicas
para los más pequeños. Ediciones Khaf Madrid, 2011. 77
páx. Expresiones.
O cardeal Martini presenta
aos máis pequenos algúns textos bíblicos arredor do perdón,
amizade, liberdade, coraxe,
lealdade, oración e paciencia.
Inés Burgos pon as ilustracións
desta edición.
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Moral, José Luis. Jóvenes,
religión e iglesia, Ediciones
Khaf Madrid, 2011. 373 páx.
Expresar teológico.
José Luis Moral é profesor
de teoloxía práctica na Universidade Pontificia Salesiana de
Roma. Foi director do Instituto
Sup. de Teoloxía Don Bosco de
Madrid e da revista de pastoral
xuvenil Misión Joven. Neste libro reflexiona sobre a relación
da Igrexa co mundo xuvenil,
ofrecendo un marco que facilita a revisión desta relación por
parte das diversas comunidades
cristiás.
Béjar, J. Serafín. ¿Cómo
hablar hoy de la resurrección?.
Ediciones Khaf Madrid, 2011.
175 páx. Expresar teológico.
J. Serafín Béjar é doutor en
Teoloxía Fundamental pola
Universidade Gregoriana de
Roma, e profesor de Cristoloxía na Facultade de Teoloxía
de Granada. Nesta lectura
simbólico-narrativa do relato
de Emaús, proponnos reflexionar sobre o contexto no que se
realiza hoxe o anuncio da resurrección, ofrecendo claves para
falar sobre ela dun xeito crible.
Marisa Vidal Collazo

