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Guieiro

“Por unha nova espiritualidade”. Velaí o lema do Foro pasado.
E velaí tamén o lente co que deben ser lidos os traballos principais deste número. José Antonio Pagola parte da convicción
de que unha nova espiritualidade só pode sosterse desde unha
nova centralidade de Xesús. Dun Xesús profeta, anunciador dun
Reino que humaniza a vida, que sitúa a compaixón e a curación
como centros polares da existencia. Volver a Xesús e á súa vivencia espiritual, tan achegada á liberación do sufrimento concreto,
é esencial para o cristián como individuo e para a Igrexa coma
institución. Non será doado que a lectura do seu traballo logre
transmitir a autenticidade e a paixón da súa comunicación oral.
Que os ausentes suplan con imaxinación a maxia da verba viva,
porque os presentes recordarémola con só iniciar a lectura.
Teresa Forcades i Vila sostén que a figura de María, debido á
súa importancia na espiritualidade cristiá e á formulación explícita de diferentes afirmacións dogmáticas, debe ser recuperada,
reformulada e reinterpretada no noso contexto actual, de xeito
que a súa maternidade e a súa especial relación con Deus e con
Xesús, na xeración de vida e na transición da morte, poidan ser
significativas para todos nós. O reto non é doado e, máis aló dos
resultados, o que cómpre valorar é ese espírito creativo que intenta propoñer novas e significativas interpretacións.
Luís González-Carvajal Santabárbara reflexiona sobre a espiritualidade no compromiso social e político. O cristián debe estar
aberto aos problemas do mundo, como os profetas de Israel e
como Xesús, ao tempo que debe estar aberto a Deus e á experiencia transformadora do seu Espírito. Cunha linguaxe tan sinxela
como ben fundada, González-Carvajal fuxe de todo espiritualismo
desencarnado para recuperar a dimensión contemplativa da vida
cristián.
Da man de Bieito Santos e de Manuel Cabada Castro achegámonos á vida espiritual dun home tan activo e traballador como
foi o P. Seixas. Para os que non o coñecemos a presentación de
Bieito Santos proporciónanos o marco axeitado para comprendermos a fonda vivencia espiritual do seu diario íntimo que nos
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transcribiu Manuel Cabada. Un testemuño de primeira man que
exemplifica á perfección unha espiritualidade mantida no medio
dunha actividade continua nuns tempos de cambio.
Con motivo do balbordo mediático xerado en Internet polo
Foro, o arcebispado de Santiago de Compostela publicou unha
«Nota» que o Consello de Redacción de Encrucillada non quere
deixar de comentar sequera brevemente.
No Foro de Encrucillada participaron moitas persoas, mesmo
de fóra de Galicia. Os seus ecos chegaron ata o país Vasco, desde
onde unha subscritora, Feli Alonso Curiel, lle escribiu unha carta
aberta a José Antonio Pagola. Por falta de espazo na revista non a
podemos incluír neste número, pero pódena ler completa na nosa
páxina web: www.encrucillada.es.
Completan o número as crónicas política, cultural e eclesial dos
nosos habituais colaboradores. Incluímos neste número, tamén,
os índices do ano que tan xenerosamente nos fai sempre o amigo
Ramón Díaz Raña. A man artística de Soedade Pite ornamenta
graficamente pensamentos, intuicións e sentimentos que poden
xurdir da lectura das reflexións, das experiencias e das novas que,
un ano máis, seguimos a ofrecer aos nosos lectores.
Pedro Castelao
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Presentación do XXVI Foro de Encrucillada

Por unha nova espiritualidade

Bo día, amigos e amigas de Encrucillada, benvidos á XXVI edición do Foro Encrucillada que este ano ten por título Por unha
nova espiritualidade.
A priori, a alguén lle pode parecer que o tema da espiritualidade
non é o que máis interese poida espertar hoxe, nunha sociedade
como a nosa, secularizada, plural, materialista, con tódalas expectativas postas no desenvolvemento científico e tecnolóxico, e
agora, preocupada por unha crise económica que nos trae a mal
traer e pon en cuestión o sistema global no que tiñamos postas
tódalas nosas esperanzas e enerxías.
A pesar de todo, ou precisamente por iso, nótase no ambiente
un interese crecente por este tema, así que pode ser o momento
para interpretar o que nos están querendo dicir os que andan á
busca, o que estamos a necesitar nós, e o que o Espírito parece
que nos quere dicir.
Non se pode negar que o ser humano, desde sempre, percibiu
que a realidade leva oculta unha fondura insondable; que non
todo se reduce ao que se capta polos sentidos, senón que ten
que haber algo máis. Esa chamada á busca desa outra dimensión
da realidade foi tomando corpo nas distintas tradicións relixiosas
que foron quen de desenvolvela e darlle forma.
Hoxe, seica a resposta relixiosa a esta busca está moi cuestionada e posta baixo sospeita por alienante e acrítica, e non nos
ten porque estrañar se analizamos como a estivemos vivindo e
ofrecendo, pero non quero entrar agora nisto.
O que é seguro é que hoxe, coma sempre, as persoas andamos
á procura de algo máis, de algo mellor. Estas buscas son as que
Encrucillada 175, novembro-decembro 2011
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van configurando as nosas vidas, ao que dedicamos o noso tempo
e afán. É como unha inquedanza interna que nos corroe e que
nos leva a estar sempre na procura de algo. No entanto, en canto
logramos o que desexamos, xa non nos é suficiente. Tales buscas
non acaban de levarnos a algo que nos encha plenamente. Cal é
a verdadeira necesidade? No fondo que estamos a buscar? a que
aspira verdadeiramente o noso corazón? Dámonos conta de que
todo isto oculta unha ansia de maior realización, de autenticidade, de sentido verdadeiro para as nosas vidas, nunha palabra: de
plenitude.
E, precisamente, a espiritualidade ten que ver con esa busca de
resposta ao anhelo de plenitude. O espiritual evoca o máis radical e inaccesible da nosa experiencia como seres humanos. Unha
especie de ansia de infinitude nas profundidades de nós mesmos.
Pois ben, hoxe, a pesar do dito sobre a nosa cultura secular,
fragmentada e individualista, que sospeita do relixioso e vaise
apartando del, experimentamos que ao noso arredor, case ao
mesmo ritmo, medra un interese crecente pola espiritualidade,
entendida como esa dimensión humana, fonda, que busca a unificación interior, a harmonía e a paz do espírito. Aínda que a busca non vai, maioritariamente, polos camiños clásicos da relixión,
tradicionalmente entendida.
Esta inquedanza constátase nos diversos campos da cultura e a
arte, nos novos movementos pseudo-relixiosos, en toda sorte de
maxias e esoterismos tan incriblemente en boga nunha cultura
racionalista, na moda do ioga e das medicinas alternativas, etc.
Mariá Corbi1 fala de que imos cara unha espiritualidade laica,
Ken Wilber2 dunha espiritualidade integral, en todo caso, unha
espiritualidade máis aló das relixións.
De feito a espiritualidade remite a unha experiencia interior
non necesariamente relacionada con doutrinas, ritos, dogmas ou
Mariá Corbí, Hacia una nueva espiritualidad laica. Sin creencias, sin religiones,
sin dioses. Herder, Barcelona, 2006.
1

2
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Ken Wilber, Espiritualidad integral, Kairós, Barcelona 2007
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institucións. Unha experiencia que transforma o modo de vivir
e mirar a realidade e lle confire sentido á vida e á morte. Unha
experiencia máis mística ca relixiosa.
Aínda así, moitos son os que pensan que é necesario un contexto relixioso organizado para poder cultivar a vida do espírito,
e pode que non lles falte razón, ou tal vez si; pero o que é unha
evidencia é que nestes últimos tempos moitos outros rexeitan o
institucional, pensando que estas estruturas afogan o espírito.
Con moita probabilidade, parte da culpa de que isto se viva
así pode deberse a que estas organizacións veñen doutros tempos, con mediacións propias dunhas sociedades premodernas,
onde unha cultura moi diferente á actual os levou a elaborar una
determinada teoloxía e praxe que, se non se repensa desde as
categorías actuais, conleva a imposibilidade de atoparlles sentido
e vólvese un obstáculo para a propia fe.
Ademais hoxe, como dicía ao comezar, estamos a vivir unha
grave crise económica que leva tamén aparellada unha crise de
sentido. Meloni3 di que isto pode ser unha oportunidade para nos
abrir. En tódalas tradicións, a pobreza e unha condición para que
agrome o espiritual. Pobreza como despoxo, como simplificación
para facerse dispoñible á dimensión do sutil, sen distraccións nin
accesorios. Hai unha acción misteriosa na carencia, que nos abre
a novas experiencias e sensacións.
Medra o número de buscadores pero faltan criterios sólidos e
orientación adecuada para non confundir o que é de calidade coa
pura charlatanería. Vainos a vida en cultivar esta dimensión e
recoñecer que as formas deste novo emerxer son moi distintas do
que tiñamos coñecido.
Por iso estamos chamados a afondar nesta, -como algúns lle
chaman- “revolta do espírito” ou “volta ao espírito” que está a
ter lugar entre os nosos contemporáneos. Por iso falamos dunha
nova espiritualidade. Nova non no fondo, pois toda espiritualiJavier Melloni, SJ, El mundo espiritual en un mundo material. Sal Terrae 97
(2009) 605-615.

3
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dade responde a esta busca primixenia, senón pola forma, polo
modo de asomarse a esa experiencia que ten que ver coa apertura
á dimensión de sentido, ao misterio á transcendencia, ao que uns
chamamos Deus, outros nomean doutras formas, e moitos non
dan co nome máis axeitado.
Os cristiáns atopamos en Xesús a icona do ser humano aberto
á transcendencia, a súa espiritualidade fálanos de que no máis
profundo da realidade hai un misterio último que é Amor. Isto
é o que nos revelou Xesús de Nazaret, un Deus Pai-Nai, que
crea por amor e coa única finalidade do ben das súas criaturas,
tendo como único límite o da súa inevitable finitude. Toda esta
realidade tan complexa non é froito dun azar ni está destinada
á extinción, senón que está habitada por unha enerxía amorosa
que a crea e a sostén. Ademais, Deus actúa nas criaturas e conta
con nós para que o seu proxecto do Reino se faga realidade no
mundo. Desde ese sabérmonos amados por El, e da experiencia
da confianza total na súa misericordia, nace en nós o desexo de
encarnar o amor no medio da historia.
Despois de tanto tempo vivindo a fe na nosa igrexa como unha
doutrina da que xorden moreas de normas, e cun paradigma dualista propio doutros tempos, nós tamén precisamos dunha nova
espiritualidade, pero partindo sempre da experiencia fundante
que atopamos na experiencia pascual, relendo esa experiencia
desde a nova mentalidade, coa liberdade e marxe de iniciativa que
os primeiros discípulos tiveron ao descubrir a Palabra de Deus no
fenómeno de Xesús. Precisamos volver a Xesús e, desde o mellor
do novo paradigma cultural no que vivimos, reler toda a tradición
eclesial e atopar os novos modos de vivir e anunciar a nosa fe.
Coa intención de poder reflexionar xuntos sobre como podería
ser unha espiritualidade cristiá para estes tempos, que nos sirva
a nós e lles sirva aos novos buscadores, temos o gusto de contar
hoxe neste Foro con tres especialistas de enorme talla persoal e
teolóxica que nos axudarán a asomarnos ao tema desde distintas
perspectivas.
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Para empezar, á mañá José Antonio Pagola afondará na importancia desta volta á experiencia de Xesús como punto de partida
para esta nova espiritualidade. Despois do descanso Teresa Forcades axudaranos a achegarnos dun novo xeito á figura de María
desde os dogmas marianos, e como tirar partido da riqueza do feminino na espiritualidade. Antes do xantar teremos un momento
para unha sinxela celebración. Xa á tarde Luís González-Carvajal
introduciranos polos camiños da praxe cristiá que se concreta no
compromiso coa realidade, no traballo e na vida cotiá, como sinal
inequívoca dunha espiritualidade verdadeira, lonxe dalgunhas fugas espiritualistas. E para terminar teremos unha mesa redonda
cos tres na que todos poderemos participar facendo preguntas,
pedindo aclaracións ou abrindo novos aspectos aos que nos poidan responder desde a súa dilatada experiencia.
María Cancelo
Asoc. Encrucillada

Encrucillada 175, novembro-decembro 2011
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Espiritualidade centrada en Xesús
José Antonio Pagola

Este é o tema que me propoño abordar neste Foro que trata
de buscar novos camiños para unha nova espiritualidade. Fágoo
dende a convicción de que nada hai máis urxente na Igrexa de
hoxe que volver a Xesús para centrar con máis verdade e máis
fidelidade a nosa espiritualidade na súa persoa e no seu proxecto
do reino de Deus. Fágoo tamén dende a conciencia de que non
é posible hoxe facer unha oferta de camiños novos de espiritualidade senón dende unha actitude de “humildade, nudez e amor”1.
No libro de Isaías dise que no exilio, os israelitas, vivindo
nun pobo estraño, lonxe da súa terra, preguntan ao profeta:
“Sentinela, que ves na noite?”. E el replica de xeito enigmático:
“Chegou a mañanciña e tamén a noite. Se queredes preguntar,
preguntade...”.2
Que podemos preguntar neste tempo de luces e sombras? Cara
a que noite se encamiña o nihilismo moderno, esquecido da
interioridade e sen un horizonte capaz de orientar e alentar a
existencia? Empeza a clarear algunha luz dende esa constelación
de espiritualidades que nacen, medran e se entrecruzan dentro
dese fenómeno complexo da “Nova Era” (New Age)?3 É posible
albiscar algún amañecer nesa noite pechada dunha Humanidade
inhumana que afunde na fame e na miseria a millóns de homes
e mulleres, mentres segue destruíndo de modo imparable a casa
de todos, e poñendo en perigo a trama mesma da vida? Está a
amencer realmente un día novo co nacemento desa espiritualidade laica disposta a substituír nun futuro non moi afastado as
relixións e crenzas do pasado?
Marià Corbí, Hacia una espiritualidad laica. Sin creencias, sin religiones, sin
dioses. Herder, Barcelona, 2007, p.191-294

1

2

Isaías 21, 12.

3

Jean Vernette, Jésus dans a Nouvelle Religiosité, Desclée, 1987.
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Mentres tanto, a xuízo de non poucos observadores e pastoralistas, é cada vez máis patente na Igrexa Católica a “mediocridade
espiritual” que denunciaba hai anos Karl Rahner con tanta lucidez. A nosa Igrexa non posúe hoxe o vigor espiritual que necesita
para enfrontarse aos retos do momento actual. Despois de vinte
séculos de cristianismo, o corazón da Igrexa necesita conversión
e purificación. Nuns tempos en que se está a producir un cambio
socio-cultural sen precedentes, a Igrexa necesita unha conversión
sen precedentes. Non estou a pensar nun “aggiornamento”, sempre necesario; tampouco nalgunhas reformas relixiosas, senón
nunha conversión ao Espírito que animou a vida enteira de Xesús. Se nas próximas décadas non se produce un clima novo de
conversión humilde, gozosa, radical ao Espírito de Xesús, o cristianismo entre nós corre o risco de diluírse en formas relixiosas
cada vez máis decadentes e sectarias, e cada vez máis afastadas
do que foi o movemento inspirado e querido por Xesús.
Estou convencido de que Xesús pode ser, nestes momentos
difíciles pero apaixonantes, fonte e camiño humilde dunha espiritualidade sa, creativa, liberadora e xeradora de esperanza. Entendo por “espiritualidade de Xesús” un estilo concreto de vivir
que se alimenta do seu Espírito, é recoñecible polas súas opcións
e a súa práctica, e conduce aos que o seguen a vivir ao servizo
dunha vida máis digna e máis aberta á esperanza no Misterio
bo de Deus4. Non pretendo elaborar unha exposición sistemática.
Desexo sementar neste Foro a inquietude por Xesús para espertar
as nosas conciencias e para empezar a crer que Xesús pode hoxe
acender entre nós ese lume que veu prender no mundo5.
Non vou falar da mística cristiá que afunde as súas raíces na cristoloxía ioanea;
tampouco da “cristoloxía interior” que é posible desenvolver dende a experiencia
paulina de “vivir en Cristo”, nin dos diversos camiños que se ensaian hoxe para
acceder á espiritualidade oriental dende a persoa de Xesús. Pódese ler a Xavier
Melloni. El Cristo interior. Herder, Barcelona, 2010.

4

“Lume vin traer á terra: e que máis quería eu ca que xa estivese a arder!” (Lucas
12, 49); “O que está preto de min, está preto do lume. O que está lonxe de min,
está lonxe do reino” (Evanxeo apócrifo de Tomás)

5
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1. Espiritualidade enraizada na paixón profética.
O primeiro que habemos de captar ben é que a espiritualidade
de Xesús se enraíza na experiencia ben coñecida dos profetas de
Israel. Xesús non é un sacerdote do templo ocupado no servizo
relixioso. Ninguén o confunde tampouco cun mestre da lei dedicado a defender o marco legal. Os campesiños de Galilea ven
nos seus xestos e palabras a actuación dun home impulsado polo
espírito profético: “Un gran profeta xurdiu entre nós”6.
Xesús, como os profetas de Israel, non forma parte da estrutura
política nin relixiosa. Non é nomeado por ningunha autoridade,
non é ordenado nin unxido por ninguén. A súa vida está marcada
polo Espírito de Deus empeñado en guiar o pobo polos camiños
da xustiza7. Tres trazos caracterizan a espiritualidade profética:
presenza alternativa, indignación profética; apertura á esperanza.
1.1.Presenza alternativa.
No medio dunha sociedade inxusta onde os poderosos non teñen conciencia de estar a arrebatar o pan aos pobres, onde os privilexiados buscan o seu propio benestar silenciando o sufrimento
dos que choran, o profeta introduce unha forma alternativa de
entender e de vivir a realidade á luz da compaixón de Deus e os
seus desexos de xustiza. Por outra parte, cando a relixión se acomoda a un estado de cousas inxusto; cando os intereses relixiosos
non coinciden xa cos intereses da xustiza de Deus, cando a crítica
non pode ser practicada dende o templo porque desapareceu a
paixón polo Deus dos pobres, substituído polo Deus da orde e do
culto,..., faise presente o profeta co seu xeito de ler e de vivir a
realidade dende a verdade de Deus.
Así habemos captar a presenza profética de Xesús no medio da
cultura dominante de indiferenza na sociedade xudía dos anos
trinta. A vida enteira deste home que percorre as aldeas de Galilea impulsado polo Espírito de Deus é un berro: as cousas non
6

Lucas 7, 16; ver Marcos 6, 15; 8, 27-28.

O profeta é “nabi”, é dicir alguén que foi chamado por Deus para escoitar unha
mensaxe que ha comunicar no seu nome. Chámaselle tamén “ro’eh” e “hozeh”, é
dicir, un vidente que, dende Deus, ve o que outros non ven.

7
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son como as quere o Pai. En Galilea non reina a súa xustiza. Hai
tempo que a política de Roma e dos seus vasalos herodianos vén
oprimindo aos máis débiles, mentres os dirixentes relixiosos do
templo se teñen desentendido do seu sufrimento.
1.2. Indignación profética.
A indignación é a primeira reacción de quen vive dende o Espírito de Deus, ante os abusos e inxustizas que aflixen aos inocentes.
Esta indignación expresa a rabia e a impotencia das vítimas, saca
á luz as causas que se ocultan baixo tanto sufrimento, sacode a
indiferenza, o conformismo e o autoengano xeneralizado. Esta indignación é necesaria para que non se apague a confianza na vida
nin a esperanza en Deus. Abre as feridas da sociedade, non para
destruír aos culpables senón para iniciar a curación. Cando outros permanecen calados por inconsciencia, cegueira ou covardía,
Xesús berra a súa indignación: o sufrimento dos inocentes debe
ser tomado en serio; non pode ser aceptado como algo normal
pois é inaceptable ante Deus.
Movido polo seu espírito profético, Xesús alza a súa voz: “Os
xefes dos pobos tiranizan, e os poderosos asoballan. Pero entre
vós non pode ser así”(Mt 20, 25-26a). Deus está contra o poder
opresor. Berra tamén: “Na cátedra de Moisés sentaron os letrados
e mailos fariseos... Atan fardos pesados e cánganos no lombo dos
outros, pero eles nin un dedo poñen para os mover”(Mt 23, 2-4).
Non ha ser así. Deus está contra a relixión opresora. A indignación de Xesús é a súa reacción profética ante unha sociedade non
suficientemente indignada.
1.3. Apertura á esperanza.
Cando a sociedade non permite apenas expectativas de cambio
para os pobres, cando a relixión pecha o paso a toda novidade
considerándoa coma unha ameaza para o establecido, cando ninguén sabe como e onde podería xermolar unha esperanza nova
para os últimos e para esa sociedade cínica e indiferente que lles
dá as costas,..., aparece o profeta loitando contra o escepticismo, criticando a ilusión de eternidade e absoluto que paraliza á
relixión, e recordando a todos que só Deus é dono do futuro. DaEncrucillada 175, novembro-decembro 2011

13
493

José Antonio Pagola

quela a indignación profética convértese en imaxinación e alento
para pensar o futuro dende a liberdade de Deus, amigo da vida.
Así habemos ler a traxectoria profética de Xesús. O imperio
romano pretende que a “pax romana” é a paz plena e definitiva;
a relixión do templo defende que a Torá de Moisés é inmutable
e eterna. Mentres tanto, os excluídos do imperio e os esquecidos
pola relixión, están condenados a vivir sen esperanza. Pode haber
algunha mellora na “pax romana”, pódese cumprir de xeito máis
escrupuloso a Torá de Moisés, pero nada decisivo cambia para os
pobres: o mundo non se fai máis humano. Non é posible imaxinar un novo comezo.
Xesús rompe ese mundo pechado anunciando a irrupción do
reino de Deus. Esa situación sen alternativa nin esperanza é falsa.
Esa política que non admite unha crítica de fondo, esa relixión
segura de si mesma que nin sequera sospeita a interpretación de
Deus dende os pobres, non responden á verdade do Pai. É posible
loitar polo reino de Deus e a súa xustiza. O mundo querido polo
Pai vai máis aló dos dereitos do César e máis aló do establecido
pola Lei. Impulsado por ese espírito, Xesús contaxia a súa esperanza cos seus berros subversivos: “os últimos serán os primeiros
e os primeiros últimos”8; “os que se enxalcen serán humillados e
os que se humillen serán enxalzados”9. Os publicanos e as prostitutas entran no reino de Deus antes ca os dirixentes relixiosos
(Mt 21,31). Será grande quen se poña a servir aos últimos (Mc
10, 43-44).
Esta espiritualidade profética, marcada pola presenza alternativa, a indignación e a apertura á esperanza é o marco da espiritualidade de Xesús e de todo aquel que segue os seus pasos inspirado
polo seu espírito.
2. Espiritualidade centrada no reino de Deus.
Cunha audacia descoñecida, Xesús sorprende a todos afirmando algo que ningún profeta de Israel se atrevera a declarar: Xa
Este dito aparece con pequenas modificacións en Marcos 10,31; Mateo 19,30;
20,16; Lucas 13,30.

8

9
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está aquí Deus, coa súa forza creadora de xustiza, tratando de
reinar entre nós. Marcos resume así a súa mensaxe: “O tempo
está cumprido, e chega o reino de Deus. Convertédevos e crede
na Boa Nova” (Mc 1, 15). Empeza un tempo novo. Deus non nos
quere deixar sós ante os nosos problemas, desafíos e sufrimentos.
Quere construír, xunto a nós, unha vida máis humana. Habemos
aprender a vivir desta Boa Noticia. Neste grande símbolo do reino
de Deus Xesús recolle as aspiracións e expectativas máis fondas
de Israel: o anhelo que atopou no corazón do seu pobo, que está
vivo en todos os pobos, e que Xesús soubo recrear dende a súa
propia experiencia de Deus, dándolle un horizonte novo e sorprendente. Este proxecto do reino de Deus constitúe o principio
estruturante da súa espiritualidade.
2.1. Buscar o reino de Deus e a súa xustiza.
O centro da experiencia mística de Xesús e da súa actividade
profética non o ocupa propiamente Deus, senón o reino de Deus,
pois Xesús non separa nunca a Deus do seu proxecto de transformar o mundo. Non o contempla encerrado no seu misterio
insondable, alleo ao sufrimento humano. Experiméntao coma a
presenza boa dun Pai que está a buscar abrirse camiño no mundo
para humanizar a vida. Este é o horizonte da espiritualidade de
Xesús. Por iso, non invita aos seus seguidores a buscar a Deus
por camiños de perfección e santidade, senón a “procurar o reino
de Deus e maila súa xustiza” (Mt 6, 33). Non chama á conversión
a Deus volvendo á observancia á Lei, senón que invita a entrar no
reino de Deus10.
2.2. Os camiños do reino de Deus.
Este reino de Deus non é unha relixión. É moito máis. Acoller
o reino de Deus vai máis aló da aceptación das crenzas, preceptos
e ritos dunha relixión. É unha experiencia nova de Deus que o
resitúa todo de xeito novo. Hai que aprender a captar e buscar a
Os profetas de Israel chaman á conversión (teshubá), que consiste en abandonar
os camiños desviados para volver (shub) ao Deus da Alianza. Xesús chama a entrar
no reino de Deus saíndo doutros reinados (Diñeiro, César,...).

10
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presenza humanizadora de Deus non no marco da relixión senón
na experiencia dunha vida cada vez máis sa, máis xusta, máis
liberada, máis acorde co que quere o Pai para os seus fillos e as
súas fillas. Adóitanse citar unhas palabras de Xesús que poden
distorsionar gravemente o seu pensamento11 pois a expresión
orixinal de Lucas “entos hymin” admite dúas lecturas posibles.
Seguindo unha primeira posibilidade, traduciuse tradicionalmente así: “O reino de Deus está dentro de vós” co risco de reducir
o reino de Deus a unha realidade íntima e espiritual, que se
produce no interior da persoa cando se abre á acción de Deus.
Hoxe, non obstante, seguindo outra posibilidade máis probable,
téndese a traducir: “O reino de Deus está entre vós” co risco de
facer do reino de Deus un proxecto ideolóxico ou político, alleo
á transformación das ciencias. En realidade Xesús está a pensar
nunha transformación que abrangue a totalidade da vida e que
humaniza todas as dimensións do ser humano. De ordinario, a
acollida do reino comeza no interior da persoa que se converte ao
Deus revelado en Xesús, e vaise facendo realidade social alí onde
a vida se vai facendo máis humana12.
2.3. A oración do buscador do reino de Deus.
Xesús deixou en herdanza aos seus seguidores unha oración, a
única que lles aprendeu para alimentar a súa actitude espiritual.
Esta oración constitúe o núcleo da súa identidade, de homes e
mulleres comprometidos na tarefa do reino. É unha oración confiada ao Pai de todos, que nos enraíza na fraternidade universal
recollendo tres grandes anhelos centrados no reino de Deus e tres
berros saídos dende as necesidades máis básicas do ser humano13.
“Santificado sexa o teu Nome” de Pai. Que ninguén o desprece
violando a dignidade dos teus fillos e das túas fillas. Que sexan
desterrados os nomes dos ídolos que matan aos teus pobres. Que
11

Lucas 17, 21

O evanxeo apócrifo de Tomás atribúe precisamente a Xesús estas palabras: “O
reino de Deus está dentro e fóra de vós” (3).

12

Lucas 11, 2-4 // Mateo 6, 9-13. Probablemente Xesús a entendía coma unha
oración para ser pronunciada cada día.

13

16
496

Encrucillada 175, novembro-decembro 2011

Espiritualidade centrada en Xesús

todos bendizan o teu nome de Pai bo. “Que veña o teu reino”.
Que abramos camiños á túa xustiza, á túa verdade e á túa paz.
Que non reinen os ricos sobre os pobres, que os poderosos non
abusen dos débiles, que os varóns non dominen ás mulleres.
“Fágase a túa vontade na terra coma no ceo”. Que non atope
tanta resistencia en nós. Que na creación enteira se faga o que ti
queres, e non o que buscan os poderosos da Terra. Que se vaia
facendo realidade entre nós o que desexas no teu corazón de Pai.
“Dános o pan de cada día”. Que a ninguén lle falte pan. Non
che pedimos benestar abundante para nós, senón pan para todos.
Que os famentos da Terra poidan comer, que os teus pobres deixen de chorar e empecen a rir, que os poidamos ver vivindo con
dignidade. “Perdóanos as nosas débedas”. Necesitamos o teu perdón e a túa misericordia. Estamos en débeda contigo polo noso
baleiro inmenso de resposta ao teu amor liberador. Que o teu
perdón transforme o noso corazón e nos faga vivir perdoándonos
uns a outros. “Non nos deixes caer na tentación” de afastarnos
definitivamente do teu reino. Somos débiles e estamos expostos a
riscos e crises que poden arruinar a vida humana. Non nos deixes
caer derrotados. “Líbranos do mal”. Arríncanos da frustración.
Esta oración repetida diariamente, a soas e en comunidade,
fortalece o noso espírito, configúranos como seguidores de Xesús
e comprométenos na busca do reino de Deus e a súa xustiza.
Recuperar a espiritualidade de Xesús é centrar a relixión cristiá
na busca do reino de Deus, poñer á Igrexa ao servizo dun mundo
máis xusto, máis digno e máis ditoso para todos, empezando polos últimos, entender e vivir o seguimento a Xesús colaborando
con todos os homes e mulleres que camiñan e traballan nesa
dirección.
3. Espiritualidade ao servizo dunha vida máis humana.
Para entender e vivir esta espiritualidade do reino de Deus,
habemos captar ben a intención de fondo do proxecto de Deus,
que non é outra senón facer a vida máis humana, digna e ditosa.
Isto é o decisivo.
Encrucillada 175, novembro-decembro 2011
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3.1. A paixón polo Deus, amigo da vida.
Xesús non discute sobre Deus con ningún grupo xudeu: todos
cren no mesmo Deus, o Creador dos ceos e a terra, o Liberador
do seu pobo querido. A diferenza está en que, mentres os letrados
e os dirixentes do templo asocian a Deus co seu sistema relixioso,
Xesús vincúlao coa vida14. Os sectores máis relixiosos de Israel
séntense chamados por Deus a asegurar os sacrificios rituais,
a observancia da lei ou o cumprimento do sábado. Xesús, pola
contra, séntese impulsado por Deus a promover a vida: “eu vin
para que teñan vida e para que a teñan de abondo”15. Para Xesús, o primeiro é a vida das persoas, non o culto; a curación dos
enfermos, non o sábado; a reconciliación social, non as ofrendas
que leva cada un cara ao altar; a acollida amigable ao pecador e
o perdón sandador, non os ritos de expiación.
Ao parecer, Xesús tiña o costume de despedir aos enfermos
curados e aos pecadores perdoados con este saúdo: “Vaite en
paz”16 e goza da vida. Xesús deséxalles o mellor: saúde integral,
benestar completo, unha convivencia ditosa no fogar e na aldea,
chea das bendicións de Deus. O termo hebreo “shalom” indica o
máis oposto a unha vida indigna, desgraciada, maltratada polas
desgrazas ou a pobreza. O Deus de Xesús é amigo da vida17.
3.2. En dirección aos pobres.
O espírito de Deus empurra a Xesús cara aos últimos. Os primeiros en experimentar esa vida máis digna e liberada han ser
aqueles para os que a vida non é vida. Nesa dirección vívese a espiritualidade de Xesús. Lucas captouno moi ben cando o presenta
na sinagoga de Nazaret aplicándose a si mesmo unhas palabras
do profeta Isaías 61, 1-2: “O Espírito do Señor está sobre min,
porque o Señor me unxiu. Mándame anunciar a Boa Nova aos
pobres, curar aos de corazón desfeito, proclamarlles aos cativos a
Christian Duquoc, Dios es diferente. Sígueme, Salamanca, 1978, 39-55.

15

Xoán 10,10. o cuarto evanxelista resume ben o recordo que quedou de Xesús

16

Marcos 5, 34; Lucas 7, 50; 8, 48.

17

Sabedoría 11, 26.
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liberdade e aos presos que abran os ollos, para proclamar o ano
de graza do Señor”18.
Fálase aquí de catro grupos de persoas: os pobres, os cativos,
os cegos e os asoballados. Eles simbolizan e resumen a primeira
preocupación espiritual de Xesús: os que leva máis dentro do seu
corazón profético. Nós falamos de democracia, dereitos humanos,
progreso, benestar,... Aquí suxírese unha vida nova e liberada que
pode emerxer precisamente entre os últimos. Alí onde se cultiva unha espiritualidade marcada por Xesús, tarde ou cedo, dun
xeito ou de outro, o Espírito comunícase e difúndese como Boa
Nova para os pobres, como liberación para os que viven cativos
de tantas escravitudes, como luz para os que camiñan cegos e
en tebras, como liberdade para os asoballados e graza para os
desgraciados. Aínda que o eliminaramos practicamente da nosa
conciencia cristiá, ao home ou á muller espiritual coñécense pola
súa proximidade aos pobres, a súa defensa dos últimos e a súa
práctica liberadora.
3.3. Loitando contra os ídolos que dan morte.
O Deus de Xesús, “amigo” da vida, está sempre xunto aos seus
fillos e ás súas fillas, en contra do mal, o sufrimento e a morte.
Xesús vive a Deus como unha “Forza” contra o mal, unha “Presenza” boa que bendí a vida e atrae a todos a loitar contra o
que fai dano ao ser humano e ao mundo enteiro: o “antimal” en
expresión feliz de E. Schillebeeckx19. Así o experimenta Xesús e
así o comunica a través de toda a súa vida. Por iso loita contra
ídolos como o “Poder” ou o “Diñeiro”, que deshumanizan aos
que lles renden culto e esixen sempre máis vítimas para subsistir.
Lucas 4, 16-22. A escena é probablemente unha composición do evanxelista,
pero recolle ben a experiencia profética de Xesús e o seu programa de impulsar o
reino de Deus entre os últimos.

18

“Xesús, fenómeno persoal inédito en Israel, experimenta a Deus como unha
potencia que abre futuro, que é contraria ao mal, que só quere o ben, que se
opón a todo o que é malo e doloroso para o home... e, polo tanto, quere redimir
a historia da dor humana” (Jesús, la historia de un viviente, Cristiandade, Madrid,
1981, 209-232).

19

Encrucillada 175, novembro-decembro 2011

19
499

José Antonio Pagola

“Devolvede ao César o que é do Cesar, e dádelle a Deus o que
é de Deus”20. Se queredes dar culto a Tiberio, retirado xa na illa
de Capri, devolvédelle o seu diñeiro inxusto que é o único seu,
pero non deades a ningún César o que só pertence a Deus: os
seus pobres, os excluídos da cidadanía romana, os esquecidos por
todos. “Non podedes servir a Deus e ao diñeiro”21. Non é posible
vivir acumulando diñeiro e benestar, e estar ao mesmo tempo ao
servizo do Deus da vida que non pode reinar no mundo se non é
facendo xustiza aos que ninguén fai. Quen vive dende o Espírito
de Xesús loita contra ídolos, poderes, sistemas, costumes ou movementos que fan dano ao ser humano, deshumanizan o mundo
e introducen morte.
Recuperar a espiritualidade de Xesús é entender e vivir a súa
Igrexa como un espazo dende o que se defende e se difunde vida,
dende onde se loita por facela mellor. Facer das comunidades
cristiás un lugar onde os seguidores de Xesús aprenden a vivir de
xeito máis humano e humanizador. Nin a práctica relixiosa nin
os códigos morais nos han facer esquecer que seguir a Xesús é
vivir facendo a vida máis humana. Poucas tarefas poden ser máis
apaixonantes.
4. Espiritualidade alentada pola compaixón.
Esta espiritualidade ao servizo dunha vida máis humana está
alentada por unha compaixón activa e solidaria. Non o habemos
esquecer. Na raíz da súa traxectoria ao servizo do reino de Deus,
como principio dinamizador atopamos a compaixón polas vítimas.
4.1. A compaixón como principio de actuación.
Xesús capta e vive a realidade insondable de Deus como bondade
e compaixón. O que define a Deus non é o poder nin a sabedoría,
senón as súas entrañas maternais de Pai. A compaixón é o modo
de ser de Deus, o seu xeito de mirar o mundo e de reaccionar
ante as súas criaturas. O Pai víveo todo dende a compaixón. Esta
é a experiencia de Deus que comunica Xesús nas súas parábolas
20

Lucas 16,13 // Mateo 6,24

21

Lucas 20,25 // Mateo 22,21
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máis conmovedoras22. Movido por esta experiencia, vai proclamar
Xesús un novo principio de actuación. A espiritualidade máis estimada na sociedade xudía, contemporánea de Xesús, arrincaba
dunha esixencia básica, aceptada por todos os sectores e formulada así no Levítico: “Sede santos porque santo son eu, o Señor, o
voso Deus” (Lv 19, 2). O pobo de Deus ha imitar a santidade do
Deus do templo: un Deus que elixe o seu pobo e rexeita aos pagáns, bendice aos xustos e maldí aos pecadores, acolle aos puros
e separa aos impuros. A santidade é a calidade esencial de Deus.
O ideal é ser santos como Deus é santo.
Paradoxalmente, esta imitación da santidade de Deus, entendida como separación do “non-santo”, o impuro, o contaminante,
foi xerando de feito unha sociedade discriminatoria e excluínte. O
pobo xudeu busca a súa propia identidade santa e pura excluíndo
ás nacións pagás e impuras. Pero, ademais, dentro do pobo elixido, os sacerdotes gozan dun rango de pureza superior ao resto
do pobo pois están ao servizo do templo onde habita o Santo de
Israel. Os varóns pertencen a un nivel superior de pureza sobre as
mulleres, sospeitosas sempre de impureza pola súa menstruación
e polos partos. Os que gozan de saúde están máis preto de Deus
ca os leprosos, cegos e tolleitos, excluídos do acceso ao templo.
Esta busca de santidade xeraba barreiras e discriminacións; non
promovía a mutua acollida, a fraternidade e a comuñón.
Xesús captouno enseguida. Esta visión relixiosa non responde
á súa experiencia dun Deus compasivo e acolledor. Entón, cunha audacia e lucidez sorprendentes introduce un novo principio
que o transforma todo: “Sede compasivos como o voso Pai é
compasivo”23. É a compaixón e non a santidade o principio que
Parábola do pai bo (Lc 15, 11-32); parábola do dono bo da viña (Mt 20, 1-15);
parábola do fariseo e o recadador que subiron ao templo a orar (Lc 18, 9-14).

22

Lucas 6, 36. A versión paralela de Mateo 5, 48 traduciuse tradicionalmente
así: “Sede perfectos (teleioi) como o voso Pai do ceo é perfecto” xustificando e
promovendo unha espiritualidade de perfeccionamento progresivo en santidade.
É mellor traducir: “Sede bos de todo como é bo de todo o voso Pai do ceo” ou
“Non poñades límites á vosa bondade como tampouco pon límites á súa bondade
o Pai do ceo” (David Flusser)
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ha inspirar a conduta dos fillos e das fillas de Deus. Xesús non
nega a santidade de Deus, pero o que cualifica esa santidade non
é a separación do impuro ou o rexeitamento do santo. Deus é
grande e santo, non porque rexeita e exclúe pagáns, pecadores
e impuros, senón porque ama a todos sen excluír a ninguén da
súa compaixón. Esta compaixón activa non é unha virtude máis,
senón o único xeito de mirar a vida, de sentir as persoas e de
reaccionar ante o seu sufrimento, que nos aproxima ao Pai das
misericordias.
Nesta compaixón podemos diferenciar tres elementos. Nun
primeiro momento, por dicilo así, Xesús interioriza o sufrimento alleo, deixa que penetre nas súas entrañas, no seu corazón,
no seu ser: faino seu, dóelle a el. Nun segundo momento, ese
sufrimento interiorizado, provoca nel unha reacción, convértese
en punto de partida dun comportamento activo e comprometido;
vén ser un principio de acción, un estilo de vivir. Por último, este
principio de acción vaise concretando en accións e compromisos,
orientados a erradicar o sufrimento ou, polo menos, a alivialo.
4.2. A mirada compasiva.
As tradicións sobre Xesús conservaron o recordo da súa mirada
compasiva aos enfermos, leprosos e desequilibrados e, sobre todo,
a súa mirada conmovida ás xentes. “Así, cando desembarcaron,
atopouse cun gran xentío. El, conmovido, curou a tódolos enfermos” (Mt 14, 14); “Pero vendo á multitude, sentiu unha fonda
compaixón por ela, porque estaban todos derreados e esmorecidos
como ovellas sen pastor” (Mt 9, 36). Ao entrar en Naín, atópase
con que levan a enterrar ao fillo único dunha viúva: “Ó vela o
Señor compadeceuse e díxolle: Non chores”24. Johan Baptist Metz
recordou que, fronte á “mística de ollos pechados” máis propia da
espiritualidade de Oriente, enfocada sobre todo na atención ao
interior, quen se inspira en Xesús está chamado a cultivar unha
“mística de ollos abertos” e unha espiritualidade de responsabilidade absoluta cara aos que sofren.
Lucas 7, 13. Os evanxelistas empregan o termo “splanchnizomai” que expresa
unha reacción visceral, unha conmoción entrañable.

24
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A espiritualidade de Xesús fai vivir aos seus seguidores atentos ao sufrimento das persoas, ou como diría o filósofo francés
Emmanuel Levinas, atentos á aparición do rostro do outro, que
expresa, mesmo sen palabras, o carácter vulnerable e fráxil do
ser humano. A compaixón non xermola da atención á lei ou do
respecto aos dereitos humanos, esperta dende a mirada atenta ao
que sofre. A mirada ao rostro do que sofre libéranos de ideoloxías
que bloquean a nosa compaixón ou de marcos normativos que
nos fan vivir coa conciencia tranquila. Esa mirada arríncanos da
indiferenza, recórdanos a nosa propia condición vulnerable, esperta en nós a solidariedade fraterna25. En case todos os camiños
espirituais priviléxiase a importancia da consciencia, a atención
ao aquí e ao agora, a experiencia de unidade, o silencio interior,...
e con razón26. Non obstante, atreveríame a dicir que o camiño
máis eficaz para sintonizar coa espiritualidade de Xesús é aprender a mirar detidamente o rostro do outro con compaixón.
4.3. Xestos de bondade.
O bo samaritano da parábola é, para Xesús, o modelo de home
compasivo que vive imitando a compaixón do Pai do ceo: ve ao
ferido do camiño, sente compaixón e achégase a el: venda as súas
feridas, bota nelas aceite e viño, móntao sobre a súa propia cabalgadura, lévao á pousada, coida del, comprométese a pagar os
gastos...27 Este home non se sente obrigado a cumprir un determinado código moral, responde ao sufrimento do ferido inventando
toda clase de xestos orientados a aliviar o sufrimento e restaurar
a vida do ferido. A resposta aos que sofren sempre é insuficiente,
inadecuada e imperfecta, pero o decisivo é vivir sementando xestos de bondade e inventando respostas ao sufrimento.
Joan-Carles Mélich Ética de la compasión, Herder, Barcelona, 2010; Xosé María
Castillo, La sensibilidad de Jesús, en Varios, El grito de los excluidos. Seguimiento
de Jesús y teología, Estella, Verbo Divino, 2006, 153-172.

25

Ver a fermosa síntese de Willigis Jäger, Sabiduría eterna. El misterio que se
esconde detrás de todos los caminos espirituales, Verbo Divino, Estella, 2010.

26

Lucas 10, 30-37. Sorprende o carácter detallado e minucioso con que Lucas
describe a reacción «maternal» do samaritano

27
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Así é Xesús que, “unxido por Deus co Espírito Santo e con
poder, pasou a vida facendo o ben” (Feit 10, 38). Non ten poder
político, non posúe ningunha potestade relixiosa, non pode resolver as inmensas inxustizas que se cometen naquel recanto do
imperio, pero camiña por Galilea e Xudea, movido polo Espírito
de Deus sementando xestos de bondade. Abraza aos nenos e ás
nenas da rúa porque non quere que os seres máis fráxiles daquela
sociedade vivan como orfos; bendice aos enfermos e ás enfermas
para que non se sintan malditos de Deus ao non poder recibir a
bendición no templo; toca aos leprosos e acaricia a súa pel para
que ninguén os exclúa da convivencia; cura rompendo o sábado
para que todos saiban que nin a lei máis sagrada está por enriba
da atención aos que sofren28. Acolle aos indesexables e come con
pecadores desprezados por todos porque, á hora de practicar a
compaixón, o malo e o indigno teñen tanto dereito como o bo e o
piadoso para seren acollidos con misericordia.
Estes xestos non son convencionais. Nácenlle a Xesús da súa
vontade de facer un mundo máis amable e solidario no que as
persoas se axuden e se coiden mutuamente. Non importa que,
con frecuencia, sexan xestos pequenos. Deus ten en conta ata o
“vaso de auga” que damos a quen ten sede. Son xestos orientados
a afirmar a vida e a dignidade dos seres humanos. Recordan que
sempre é posible intervir para sacar ben do mal que existe no
mundo. Son xestos que van máis aló da resposta técnica e administrativa dos problemas. Acompañan a indignación profética
abrindo camiños directos e inmediatos fronte á pasividade e á
indiferenza social, para non deixar abandonado na súa desgraza a
ningún doente.
5. Espiritualidade curadora.
A espiritualidade de Xesús, alentada pola compaixón activa,
ten unha dimensión claramente terapéutica, orientada a curar a
vida tanto a nivel individual coma social. Os evanxeos subliñan
Marcos 2, 27. Deus creou o sábado por amor ao ser humano e non ao ser
humano por amor ao sábado.

28
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que Xesús é un Profeta curador: “Como Deus unxiu con Espírito
Santo e con poder a Xesús de Nazarét, que pasou facendo o ben e
curando a tódolos que estaban asoballados por Satán; pois Deus
estaba con el” (Feit 10, 38).
5.1 Curar a vida.
A clave máis importante dende a que Xesús vive a Deus e traballa por abrir camiños ao seu reino de paz e de xustiza, non é o
pecado, a moral ou o culto, senón o sufrimento, a enfermidade,
o deterioro da vida, as condicións insás da sociedade, a falta de
xustiza e compaixón solidaria. A xente tivo que captar o contraste
enorme que había entre o Bautista e Xesús. A traxectoria profética
do Bautista está inspirada e orientada pola loita contra o pecado.
É a súa preocupación suprema: denunciar os pecados do pobo,
chamar á conversión e purificar co rito do bautismo aos que acoden ao Xordán. O Bautista non cura a ningún enfermo, non toca
aos leprosos, non libera aos posuídos por espíritos malignos, non
alivia o sufrimento. Non fai xestos de bondade. Non cura a vida.
Os evanxeos, pola contra, presentan a Xesús camiñando por
Galilea, non en busca de pecadores para convertelos dos seus pecados, senón achegándose aos enfermos dos camiños e as aldeas
para curalos dos seus sufrimentos. A súa traxectoria profética
está encamiñada primordialmente a aliviar aos que viven sufocados polo mal e excluídos dunha vida sa. Cando os enviados do
Bautista lle preguntan se vén en nome de Deus, Xesús responde
coa súa actuación curadora: «Os cegos ven e os coxos andan; os
leprosos quedan limpos e os xordos oen; os mortos resucitan e
aos pobres estáselles a anunciar a Boa Nova. E ditoso quen non
se escandalice de min”29. Xesús proclama a proximidade do reino
de Deus curando; anuncia a salvación de Deus introducindo no
mundo saúde. Isto é o novo. E é necesario recordalo pois, con
frecuencia, a teoloxía cristiá acentuou ata o extremo a súa atención ao pecado atenuando a traxedia do sufrimento. J. B. Metz
Mateo 11, 4-6. Non nos ha escandalizar pois que para Xesús o pecado que
ofrece maior resistencia ao reino de Deus é precisamente causar inxustamente
sufrimento ou toleralo con indiferenza desentendéndonos del.

29
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denunciou repetidamente este grave desprazamento: “A doutrina
cristiá da salvación dramatizou demasiado o problema do pecado
mentres relativizou o problema do sufrimento”30
5.2. Ofrecemento de saúde integral.
Os enfermos que atopa Xesús no seu camiño son, sen dúbida, o
sector máis desvalido e marxinado daquela sociedade. Moitos deles son incurables. Abandonados á súa sorte, incapacitados para
gañaren o seu sustento, bastantes viven arrastrando unha vida de
mendicidade que roza a miseria e a fame. Non experimentan a
súa desgraza como un problema médico, senón como exclusión
inxusta da vida: non poden vivir como os demais. Son cegos que
non poden captar a vida do seu ámbito; xordos e mudos que non
poden comunicarse, nin cantar nin bendicir a Deus; paralíticos
que non poden moverse, traballar nin peregrinar a Xerusalén; enfermos de pel repugnante que son afastados do fogar e da aldea;
desequilibrados que perderon o señorío das súas vidas. A maior
traxedia destes enfermos é sentirse esquecido por Deus: o seu
Espírito creador de vida abandonounos probablemente por causa
dalgún pecado grave. Por iso, precisamente, son marxinados e excluídos en maior ou menor grao da convivencia social e relixiosa.
A exclusión do templo confírmalles o que viven no fondo da súa
enfermidade: Deus non os quere, non poden confiar nel.
Para entender en toda a súa fondura a actuación curadora
de Xesús, habemos notar que se achega a enfermos e enfermas
esforzándose por sandalos dende as súas raíces. Non busca só
resolver un problema orgánico de carácter físico ou psíquico,
senón reconstruír a súa vida enteira. A saúde física ou psíquica
vai incluída dentro dunha acción sandadora máis integral. Os
diferentes relatos suxiren con diversos trazos que o proceso de
curación xerado por Xesús é unha experiencia de recuperación da
vida, afirmación da propia dignidade, crecemento de liberdade,
reconciliación con Deus, integración na convivencia social.

Ver a obra de Johann Baptist Metz Memoria passionis. Una evocación provocadora
en una sociedad pluralista, Sal Terrae, Santander, 2007, 160-183

30
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Xesús pon ao enfermo en contacto con esa parte do seu ser que
está aínda sa para suscitar o desexo de vida que se esconde en
todo ser humano: “Ti, queres quedar san?” (Xn 5, 6). Esperta no
seu interior a confianza en Deus como forza curadora: “Érguete e
vaite. Salvoute a túa fe” (Lc 17, 19). Libera da culpa e do medo
a Deus, ofrecendo a súa paz e o seu perdón reconciliador: “Meu
fillo: quédanche perdoados os teus pecados” (Mc 2, 5). Desata
as ataduras e escravitudes para vivir en liberdade: “Muller, quedas ceiba da túa enfermidade” (Lc 13, 12). Devolve de novo á
convivencia: “Colle a padiola e vaite para a túa casa” (Mc 2, 11).
Oriéntaos cara a unha existencia nova vivida dende a loanza e o
agradecemento a Deus: “Vaite para a túa casa, onda os teus, e
cóntalles todo o que o Señor, compadecido, fixo contigo”31.
5.3. Impulsar un proceso de curación social.
Xesús nunca pensou nas súas curacións como unha forma doada de suprimir o sufrimento no mundo, senón só como un signo
para indicar a dirección en que habemos traballar para acoller e
introducir entre nós o reino de Deus. Por iso Xesús pon en marcha un proceso de curación tanto individual coma social, cunha
intención de fondo: curar a vida enferma. Toda a súa actuación
trata de encamiñar a sociedade cara a unha vida máis saudable.
Pensemos na súa preocupación por curar a relixión rebelándose
contra tantos comportamentos patolóxicos de raíz relixiosa (legalismo, hipocrisía, rigorismo, culto baleiro de xustiza e amor)32.
Xesús é un gran curador da relixión: libera de medos de relixión,
non os introduce; fai medrar a liberdade non as servidumes; atrae
cara ao amor de Deus, non cara á Lei; esperta a compaixón, non
o resentimento.
Pensemos nos seus esforzos por lograr unha convivencia máis
sa, creando unhas relacións máis humanas entre persoas que se
respecten máis, que se comprendan mellor, e que se perdoen sen

31

Marcos 5, 19; Lucas 13, 13; 17, 15; 18, 43.

32

Lucas 40-42; Mateo 23, 23-24.
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condicións33, defendendo a muller do dominio posesivo do varón34, invitando a unha vida liberada da escravitude do diñeiro e a
obsesión polas cousas35, ofrecendo o perdón a persoas afundidas
no fracaso moral e a ruptura interior36.
É significativo, que ao confiar a súa misión aos seus discípulos,
Xesús fale invariablemente dunha dobre tarefa: “Ide e anunciade
o reino de Deus”, “Ide e curade”37. O anuncio misioneiro e a tarefa sandadora son parte da mesma dinámica que ha abrir camiño
ao reinado de Deus. Xesús invítaos a promover a curación como
horizonte, canle e contido da acción evanxelizadora38.
6. A xeito de conclusión.
A existencia profética de Xesús alcanza a súa culminación ao
ser crucificado nos arredores da cidade santa de Xerusalén. Na
cruz revélase de xeito definitivo a súa paixón polo reino de Deus
e a súa compaixón por todas as vítimas, asumindo a súa aflición
ata o final.
A súa petición de perdón ao Pai para os verdugos que o crucifican é, ao mesmo tempo, un xesto sublime de compaixón e
unha crítica suprema á insensatez do poder político e relixioso
que crucifica aos inocentes: “Meu Pai, perdóaos que eles non
saben o que fan” (Lc 23, 34). Por outra banda, o seu berro a
Deus, identificado con todas as vítimas, pedindo algunha explicación a tanta inxustiza e abandono, e a súa entrega confiada ao
Pai quedan en labios do Crucificado reclamando unha resposta
de Deus máis aló da morte: “Meu Deus, Meu Deus, por que me
33

Mateo 5, 21-26; 7,15; 18, 21-22.

34

Marcos 10, 1-9; Juan 8, 1-11.

35

Mateo 6, 21; 6, 24.

36

Marcos 2, 1-12; Lucas 7, 36-50; Juan 8, 1-11.

37

Lucas 9, 2; 10, 8-9; Mateo 10, 7-8.

Sobre a actuación sandadora de Xesús permítome citar o meu estudio: Id y
curad. Evangelizar el mundo de la salud y la enfermedad, PPC, Madrid 2004,
sobre todo 9-50.
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abandonaches?”. Por que nos abandonaches? “Pai, ás túas mans
encomendo o meu espírito”, Pai, nas túas mans quedan as nosas
vidas39.
A resurrección do Crucificado, desautorizando ao representante
do imperio romano e ás autoridades do templo, constitúe a intervención definitiva de Deus, que abre un futuro novo á historia
humana. A esperanza nova que introduce Xesús no mundo só
é posible acollela e proclamala dende a fe nun Deus que non
abandona as vítimas. Un Deus libre e liberador, o amor salvador
do cal non ten por que acomodarse ás pretensións dos poderosos,
nin seguir os camiños que lle marcan os donos do mundo.
A actuación curadora de Xesús introducindo saúde nos enfermos de Galilea está xa anunciando a salvación eterna que nos
ofrece Deus. A súa acollida aos que viven excluídos é xa promesa
da acollida definitiva e do perdón reconciliador de Deus. As súas
comidas con pecadores, prostitutas e indesexables anticipan xa
o banquete do reino en torno ao Pai. A última palabra sobre a
historia humana tena Deus. Cando o seu proxecto do reino é
impedido polo mal, fracasa polo noso pecado, ou queda a medias
interrompido pola morte, Deus lévao á súa plenitude máis alá da
morte. Un día as benaventuranzas de Xesús cumpriranse. Deus
será todo en todos. El “enxugará tódalas bágoas dos nosos ollos,
e a morte xa non existirá máis. Nin haberá máis loito, nin pranto, nin dor, porque as primeiras cousas pasaron xa” (Ap 21, 4).
Entón escoitaremos do Resucitado as palabras máis consoladoras
que podemos ler nas Escrituras cristiás: “A quen teña sede, heille
dar de beber gratis auga das fontes da vida” (Ap 21, 6).
José Antonio Pagola
Teólogo
Traduciu: Chema Felpeto
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Estudos

Os dogmas marianos1
Teresa Forcades i Vila

É ben coñecida a afirmación de Karl Rahner: “O cristián do
século XXI será místico ou non será”2. Parece que Rahner parafraseou unha afirmación anterior de André Malraux, aínda que
Malraux mesmo negou dicir o que outros afirman terlle escoitado,
a saber: “O século XXI será relixioso ou non será”3.. En novembro
de 2008, no VII Congreso Trinitario de Teoloxía de Granada, o
fenomenólogo da relixión Xoán de Dios Martín Velasco afirmou:
“O cristianismo do s. XXI será teologal ou non será”4. Non me
propoño falar hoxe do futuro do cristianismo senón do futuro da
experiencia cristiá. Dou toda a importancia a esta palabra experiencia que nos recorda xa de entrada que a nosa pregunta sobre o
futuro non pode ignorar o ámbito de liberdade e amor irredutible
que constitúe a nosa interioridade. O recurso á interioridade non
implica unha renuncia ou menoscabo da dimensión política da fe
A primeira versión deste artigo foi publicada en catalán co título El futur de
l ‘experiencia cristiá (Espai Obert, 2009) e en castelán co título La co-creación
como fundamento y expresión de la libertad cristiana. María como lugar teológico de
esa libertad. El papel de las mujeres en el cambio de época no marco do Encontro
Ecuménico Internacional Teoloxía da liberación no cambio de época (Caracas,
Venezuela, 28-31 de outubro de 2009).

1

The Devout Christian of the Future Will ... Be a Mystic. Mysticism and Karl
Rahner’s Theology en William J. Kelly, ed., Theology and Discovery: Essays in honor
of Karl Rahner, sj. Milwaukee: Marquette University Press, 1980; 139-68.
2

The 21st Century will Be religious or will not Be: Malraux’s Controversial Dictum,
en Metamorphoses: André Malraux and the 21st Century, Harvard Colloquium, na
André Malraux Review, volume 30, numbers 1/2 (2001), 110.

3

Martín Velasco, Juan de Dios. Más allá de la vieja idea del exclusivismo: hacia una
nueva espiritualidad para un mundo religiosamente plural. VII Congreso Trinitario
Internacional Granada 2008: Nova espiritualidade (liberadora, trinitaria) para
outro mundo posible. Granada, do 20 ao 22 de Novembro de 2008.
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senón un recoñecemento da súa raíz máis profunda: o compromiso social e político sen o cal o cristianismo non ten futuro nin no
século XXI nin en ningún outro, é simultáneo e indisociable da
experiencia persoal do amor de Deus. É neste sentido que hoxe
me propoño desenvolver unha tese que parafrasea as anteriores e
espero que nos permita descubrir aspectos quizais novos ou non
suficientemente tidos en conta do noso ser cristiáns. A miña tese
é: “A experiencia cristiá no século XXI será mariana ou non será”.
A figura de María tivo unha relación difícil tanto co cristianismo progresista en xeral como coa teoloxía feminista moi en
particular. A exaltación da figura de María asóciase a miúdo a
grupos e movementos católicos de tendencias socio-políticas conservadoras que botan de menos o modelo de familia patriarcal e
tenden a lexitimar as extremas inxustizas do sistema económico
imperante coma se fosen lei de vida. En contraste con esta desconfianza revolucionaria cara á marioloxía, cabe afirmar que o
texto bíblico que de forma máis clara e rotunda fundamenta a
teoloxía da liberación e a súa opción preferencial polos pobres
non é outro que o Magníficat de María de Nazaret. María, apenas
se sente grávida de Deus, proclama que o Todopoderoso “derruba do seu trono aos poderosos”, “fai subir aos humildes”, “aos
famentos éncheos de bens” e “aos ricos despídeos baleiros”. Un
cántico moi pouco politicamente correcto que cantamos cada día
en vésperas en honra da Virxe.
Presentarei a continuación unha lectura dos catro dogmas
marianos: María nai de Deus (Theotokos), María virxe, María
inmaculada e María asunta, que sitúa a figura feminina de María
como referente e catalizador dunha experiencia cristiá á altura
dos retos que lle formula o século XXI.
1. María nai de Deus Theotokos. Concilio de Éfeso, (ano 431)
O título de Theotokos (Nai de Deus) é a primeira afirmación
dogmática da Igrexa en relación a María. Este título foi moi debatido nos primeiros séculos do cristianismo. De feito, todos os dogmas cristiáns foron precedidos non por días, nin meses, nin anos,
32
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senón por séculos de debate teolóxico acendido, de polémica, de
loitas que pasaron pola descualificación persoal, polo exilio, pola
excomuñón ou mesmo a execución sumaria por parte do poder
civil dos que tiñan opinións contrarias. O obxectivo destes debates e o sentido da formulación dos dogmas non é -como moi ben
explicita John Henry Newmann5- encapsular a verdade da Revelación en fórmulas humanas, senón xusto ao contrario: evitar que o
misterio de Deus quede limitado por ningún universo conceptual
concreto por medio de formulacións que obrigan á nosa razón
a ir máis alá dela mesma. Esta dimensión mística da fe non se
ergue en contra da razón nin a ignora, senón que só é posible
dende a razón, aínda que a supera. O dogma trinitario (unha soa
natureza, tres persoas) e o cristolóxico (unha soa persoa, dúas
naturezas) obrigaron á razón humana, unha e outra vez ao longo da historia, a enfrontarse cos propios límites e a descubrir a
propia grandeza no xesto mesmo de recoñecelos. Algo parecido
lle acontece tamén á razón ante a arte, a poesía, a bondade ou a
beleza. O anónimo do século XIV fala da “nube do non saber” e
Kierkegaard do “suicidio da razón” expresións que poden ser mal
interpretadas se se esquece que para ambos os dous autores a
dimensión mística é unha dimensión antropolóxica irrenunciable
e eminentemente positiva, o recoñecemento da cal é un “sine qua
non” non soamente para a teoloxía senón para que a vida humana poida chamarse propiamente tal, vida subxectiva non instrumentalizable, vida que non é posible reducir a ningún esquema
racional. A nosa linguaxe (logos) sobre nós mesmos e sobre Deus
é sempre insuficiente (dimensión apofática), pero non é nunca
indiferente (dimensión catafática ou analóxica). Non é o mesmo
afirmar que Deus é bo e fiel que afirmar que Deus é malvado e
traidor (cf. Tomé de Aquino ST I qq. 12-13).
Que significa, pois, afirmar que María é nai de Deus? Se Deus é
o Absoluto, como pode ter nai?6. Xa no século V, o entón patriar5 Newmann, John Henry Essay on the Development of Christian Doctrine (edición
orixinal 1845; segunda edición modificada polo autor 1878).
6 Propiamente o título Theotokos debería traducirse non por Nai de Deus senón
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ca de Constantinopla Nestorio non o vía nada claro e consideraba
que o título que correspondía a María non era Theotokos senón
Christotokos, xa que María propiamente debía considerarse nai
só da natureza humana de Cristo e non da divina que é eterna.
Cirilo de Alexandría pola súa parte, consideraba que María non
xerara ningunha natureza, nin divina nin humana, senón que
dera a luz a unha persoa, e xa que esta persoa -tal como definira o
Concilio de Nicea un século antes- era plenamente Deus, María
podía e debía ser chamada con toda propiedade nai de Deus. A
fe cristiá afirma que Xesús é Deus mesmo que nace no tempo e
o espazo da nosa historia, Deus que a creou convértese en parte
desta historia e é xerado nela. Ao xerar a Xesús, ao dar a luz a
Xesús, María xera a Deus no tempo e o espazo da nosa historia.
Co cal vese claro (ou deberíase ver claro) que, de feito, Deus non
creou a historia. Deus creou todas as condicións necesarias para
que a historia existise, pero a noción de historia -a diferenza da
noción de ciclo vital ou de eterno retorno- presupón un diálogo
entre Deus e a súa criatura, a historia é o espazo común (de Deus
e da humanidade) que dá sentido á Creación.
Isto xa o expresou maxistralmente a teóloga do barroco María
Xesús de Ágreda (1602-1665). Na súa obra A mística cidade de
Deus esta grande teóloga á que a historia non fixo aínda xustiza,
vén a afirmar que a maternidade de María é o lugar teolóxico da
nosa liberdade. A nosa misión como persoas, o sentido da nosa
existencia, é a imitación de María: ‘’dar a luz á Luz’’, xerar a Cristo no mundo; e o único xeito de facelo é concibíndoo antes en
nós por obra -e graza- do Espírito Santo. Esta é doutrina antiga
e é o motivo polo que María é imaxe da Igrexa. Na economía
divina, María -que non é, foi nin será nunca persoa divina- non
está non obstante subordinada a Deus porque Deus, por decisión libre da súa soberanía, non nos busca como súbditos “senón
como amigos”. Deus non podía de ningún xeito encarnarse en
María sen o si libre de María. Non podía violar a María e non nos
pode violar a nós porque Deus é Amor (defender que Deus pode
por Xeradora de Deus (Genetrix Dei). Nai de Deus sería propiamente Theométer.
34
514

Encrucillada 175, novembro-decembro 2011

Os dogmas marianos

facer actos de desamor é unha contradición equivalente a afirmar
que o Amor pode non amar). Afirmar que non pode no caso de
Deus é o mesmo que dicir que non quere porque Deus é de todo
e só aquilo que quere ser. Deus é totalmente libre e fíxonos a nós
de xeito que tamén poidamos selo. Pero non o seremos sen a nosa
participación activa, non o seremos sen querelo, ao igual “mutatis
mutandis” que María non foi nai de Deus sen querelo. Deus é
totalmente libre porque é totalmente Amor. Nós somos libres na
medida exacta en que amamos.
Vexamos como expresa María de Ágreda esta toma de conciencia de María de Nazaret, o seu ponderamento tranquilo e lúcido
do que o anxo lle anuncia e este facerse cargo da propia liberdade
ante Deus:
“Consideró y penetró profundamente esta gran Señora el campo
tan espacioso de la dignidad de Madre de Dios para comprarle con
un fiat; vistióse de fortaleza más que humana y gustó y vio cuán
buena era la negociación y comercio de la divinidad. Entendió las
sendas de sus ocultos beneficios, adornose de fortaleza y hermosura;
y habiendo conferido consigo misma y con el Paraninfo celestial
Gabriel la grandeza de tan altos y divinos sacramentos, estando
muy capaz de la embajada que recibía, fue su purísimo espíritu
absorto y elevado en admiración, reverencia y sumo intensísimo
amor del mismo Dios..”7

Os verbos dos cales María é suxeito activo nesta descrición da
Anunciación son: considerar, penetrar profundamente, comprar,
vestirse, saborear, ver, entender, adornarse, conferir consigo mesma e co anxo Gabriel, estar moi capaz e, por último, recibir. O
único verbo do que María é suxeito pasivo é: o seu espírito foi
absorto e elevado.
Segue María de Ágreda describindo de que xeito foi o acto de
amor libre e consciente de María de Nazaret, que fixo posible que
do seu corazón xurdisen tres pingas de sangue que foron parar ao
María Xesús de Ágreda. A mística cidade de Deus (libro terceiro, 11.137). Texto
correspondente ao autógrafo orixinal da autora (1660) na edición dixital a cargo
de Antonio M. Artola Arbiza (www.es.geocities.com/mariajesusagreda/index.htm).

7
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útero e se converteron no principio material e ao mesmo tempo
en símbolo e expresión do amor de María, do don total, libre e
consciente de si sen o cal a Encarnación non podería ter lugar.
A Encarnación segundo María de Ágreda non é o resultado da
unión do Espírito de Deus coa materia de María. A Encarnación
é o resultado da unión do Espírito de Deus co espírito e a carne
-coa persoa enteira- de María. O “fiat” de María non é o seu
consentimento para que Deus tome o seu corpo e se encarne.
É infinitamente máis que iso. É verdadeiro diálogo interpersoal,
unión amorosa de dúas persoas plenamente libres: a persoa divina
do Espírito e a persoa humana de María. Deus, que é Amor, non
podería encarnarse en María sen o amor activo e consciente dela.
O misterio da Encarnación é o misterio do amor interpersoal, de
ti a ti, entre unha persoa divina e unha persoa humana, entre
Deus (Espírito Santo) e María, e nela cada un de nós. O misterio
de María é o misterio da Nova Creación pascual anticipada.
A teóloga de Ágreda fíxase nas palabras que María dirixe ao
anxo Gabriel:
“Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum”.
(Velaquí a escrava do Señor: cúmprase en min o que dixeches)

...e pregúntase cal é esa palabra de Deus (verbum tuum) a que
se refire María de Nazaret. O evanxeo de Xoán comeza: “Ao principio existía a Palabra”. María de Ágreda -tal como parece que
fixera catro séculos antes Tomé de Aquino8- pon o “Fiat” de María
fiat mihi en relación coa primeira palabra que Deus pronuncia na
Biblia, a saber: “Fiat lux” (Fágase a luz; Xén 1,3).
“Fiat lux”. De que luz se trata? A cita non pode facer referencia
á luz do sol posto que o texto bíblico indica claramente máis
adiante o momento en que son creados os astros do firmamento
Sermón Lux Orta (atribuído a Tomé de Aquino e considerado polos estudos
críticos de autenticidade probable): Isaiae 9, 2: populus qui ambulat in tenebris,
(scilicet ignorantiae ante adventum Christi et nativitatem beatae Mariae virginis)
vidit lucem magnam, scilicet beatam virginem, quae fuit lux magna, quia sicut
filius ejus totum mundum illuminat, sic beata virgo totum genus humanum. De ista
luce dicitur in Genesi 1, 3: dixit Deus, fiat lux et facta est lux. Fiat lux ad animae
beatae virginis creationem, et facta est lux in sanctificatione (Lux Orta, 2).

8
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(Xén 1, 14-18). Esa luz que fai emerxer o cosmos das tebras do
caos non é outra que o Logos concibido como principio de intelixibilidade da creación. O Logos en tanto que punto alfa e omega
da creación. O Logos en tanto que causa exemplar da Creación.
O Logos-Palabra que existía dende o principio é a segunda persoa da Trindade e non é de ningún xeito creado senón condición
de posibilidade da Creación; condición de posibilidade de que o
que non é Deus poida existir e teña un sentido. A diversidade da
creación e o “non” asociado ás coordenadas de espazo e tempo
que a caracterizan (aquí “non” é alí, hoxe “non” é mañá) son só
posibles porque na realidade inmanente de Deus -fonte e orixe da
creación- existen dende o principio unha forma de diversidade e
unha forma de negación: o Pai non é o Fillo e o Fillo non é o Pai.
A existencia do Logos-Palabra caracterizado pola receptividade
pura (o Fillo foi xerado polo Pai e todo o recibiu Del) e pola alteridade fai posible a existencia da creación en tanto que receptora
e verdadeiramente distinta de Deus.
Ao principio do Xénese, Deus declara: “Fiat lux”. Cando a plenitude dos tempos chegou, María declara: “Fiat mihi secundum
verbum tuum...” e dá a luz á Luz. Só entón se pode considerar
cumprida a Creación, cando o Logos-Luz non só está presente
como causa exemplar e principio de intelixibilidade, senón que
habita de forma histórica e persoal (cando, ademais de sustentalo, o Logos-Luz que é Deus mesmo se manifesta no mundo:
Epifanía). O vello Simeón anuncia: vin a “Luz da revelación” (Lc
2, 32); e Xesús mesmo afirma: “Eu son a Luz do mundo, quen
me segue non andará ás escuras, senón que terá a Luz da vida”
(Xn 8, 12; 3, 19-21; 9, 5; 11, 10; 12, 35-36; 12, 46). No “Fiat”
de María a Creación atopa a súa plenitude.
¡A nosa misión como persoas humanas non é outra que a de
‘’dar a luz á Luz’’. O Logos non pode existir no mundo sen a nosa
colaboración. A maternidade de María é extraordinaria e única na
súa historicidade porque só ela xerou a Deus na carne. Este é un
dato decisivo. Agora ben, a Encarnación e a Redención, que son
eventos únicos na historia, non alcanzan o seu obxectivo senón
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na medida en que cada un de nós nos dispoñemos libremente
para o diálogo amoroso con Deus tal como fixo María.
Cada un dos capítulos de A mística cidade de Deus de María de
Ágreda conclúe cunha intervención da Virxe que ratifica o que
escribiu a autora e fai algunhas correccións e achegas propias.
Considero da máxima importancia que sexa precisamente en
boca de María de Nazaret que María de Ágreda, a continuación
da pasaxe da Anunciación que acabamos de citar, poña a seguinte
explicación:
“Hija mía, admirada te veo, con razón, por haber conocido con
nueva luz el misterio de humillarse la divinidad a unirse con la
naturaleza humana en el vientre de una pobre doncella como yo lo
era. Quiero, pues, carísima, que conviertas la atención a ti misma y
ponderes que se humilló Dios viniendo a mis entrañas, no para mí
sola, sino también para ti misma como para mí. El Señor es infinito
en Misericordia y su amor no tiene límite, y de tal manera atiende y
asiste a cualquiera de las almas que le reciben y se regala con ella,
como si sola aquélla hubiera criado y por ella se hubiera hecho
hombre. Por esta razón debes considerarte como sola en el mundo,
para agradecer con todas tus fuerzas de afecto la venida del Señor
a él; y después le darás gracias, porque juntamente vino para todos.
Y si con viva fe entiendes y confiesas que el mismo Dios, infinito en
atributos y eterno en la majestad, que bajó a tomar carne humana
en mis entrañas, ese mismo te busca, te llama, te regala, acaricia y
se convierte en ti todo, como si fueras tú sola criatura suya, pondera
bien y considera a qué te obliga tan admirable dignación y convierte esta admiración en actos vivos de fe y de amor, pues todo lo debes
a tal Rey y Señor, que se digna de venir a ti , cuando no le pudiste
buscar ni alcanzar”.9

O cumio da Creación está iniciado en María, pero non está
aínda completo. Só o estará cando cada un de nós faga como ela
e exprese dende o núcleo máis íntimo da propia liberdade o “Fiat”
que xera a Luz no mundo.
O punto decisivo da maternidade de María para o cristianismo
do futuro é a toma de conciencia de ata onde chega o escán9
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Maria Xesús de Ágreda. A mística cidade de Deus (libro terceiro, 11.141).
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dalo cristián da Encarnación: ademais de relacionarse connosco
como Pai (como aquel que dá), Deus relaciónase connosco -con
cada un de nós- como Fillo (como aquel que recibe). Esta é a
dimensión trinitaria da experiencia cristiá: Deus é doazón pura
(a tradición exprésao coa palabra de Pai), recepción pura (Fillo)
e compartir puro (Espírito). A tarefa de co-creación á que Deus
nos chama pasa por descubrir a propia responsabilidade na relación con Deus e a radicalidade da reciprocidade que Deus quere
establecer con cada un de nós.
2. María virxe. Sínodo de Letrán (ano 649).
Que sentido tería pensar que María concibiu a Xesús por medio
dunha relación sexual con Xosé ou con outro varón, e que despois ou simultaneamente Deus dalgún xeito fixo que este que fora
ou estaba sendo concibido fose Fillo de Deus e verdadeiro Deus?
O problema dunha explicación así non sería que resulta incrible,
xa que a explicación de que María concibiu por obra do Espírito
Santo é igualmente incrible, senón que as súas consecuencias
existenciais, o que este xeito de concibir a Encarnación estaría
a afirmar sobre o potencial da nosa relación con Deus e sobre o
labor de dalo a luz no mundo (a nosa cristificación), vincularía de
feito a posibilidade de realizarnos humanamente á posibilidade de
ter relacións de parella. E non. A nosa realización persoal, a nosa
cristificación, a plenitude do noso potencial humano non depende de se temos ou non parella ou de se temos ou non relacións
sexuais; depende só da nosa capacidade de amar a Deus e esta
capacidade de amar a Deus recoñécese no amor aos demais, sobre
todo aos que non contan (opción preferencial polos pobres). Se
María non puidese concibir a Xesús sen Xosé ou sen outro varón,
a nosa cristificación (a posibilidade de concibir a Cristo dentro de
nós e de dalo a luz no mundo) non só quedaría vinculada a unha
relación de parella, senón moi particularmente a unha relación
de parella heterosexual (a única capaz de xerar fillos biolóxicos).
O dogma da virxindade de María, en cambio, sitúa a nosa realización persoal no plano que lle corresponde: na intimidade da
nosa relación con Deus (que se mostra no amor aos demais).
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Esta intimidade con Deus pódese vivir tanto se se ten parella
como se non. Por iso a parella cristiá non é sacramento do amor
de Deus en tanto que encerrada en si mesma, senón no seo da
comunidade de fe.
O tema da realización persoal sen parella foi historicamente un
punto particularmente difícil para as mulleres, tanto por presión
externa coma por convicción interior. A sociedade tendeu a definirnos en función da maternidade e as mulleres tendemos a asociar a felicidade cunha vida de parella exitosa. Noutras ocasións
tomei postura sobre o que penso que é a orixe desta situación10.
Aquí limitareime a sinalar que na medida en que sexa certo que
as mulleres tendemos en xeral a ter máis medo á soidade que á
dependencia e os varóns ao revés, o tema da virxindade concibida
como espazo interior irredutible e incomunicable a partir do cal
é posible amar en liberdade, pode ser para nós mulleres particularmente relevante.
O meu irredutible persoal é o espazo que non podo entregar
nin a Deus mesmo: é a condición de posibilidade da co-creación,
o núcleo da miña alteridade respecto a Deus e respecto a toda
outra criatura, a miña dignidade inalienable, a miña liberdade.
Non é un espazo que sexa necesario protexer ou preservar. Só hai
que recoñecelo. Canto máis centrada está a persoa neste espazo,
máis capaz é de darse, de amar sen dependencias e sen límites tal
como Deus nos ama.
O punto decisivo da virxindade de María para o cristianismo
do futuro é indisociable da súa maternidade: á maternidade correspóndelle a noción de co-creación e á virxindade a noción de
liberdade radical que a fai posible.

Cf. o epílogo de La Trinitat, avui (PAMSA, 2005). Cf. tamén o artigo A llibertat
feminista publicado en inglés no anuario da Sociedade Europea de Teólogas
(ESWTR, 2008), do cal existe unha versión en castelán accesible na web www.
benedictinescat.com

10
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3. María inmaculada. Pío IX, 8 de decembro 1854.
Afirmar que María foi concibida sen pecado orixinal equivale
non só a afirmar que o pecado non forma parte da nosa humanidade tal como foi creada por Deus (i.e. pódese ser plenamente
humano sen ter nada que ver co pecado e este é o caso de María
e de Xesús), senón que Deus segue garantindo -a pesar de todos
os horrores da historia pasados e presentes, a pesar da opacidade
de tantas situacións de inxustiza- que todos sen excepción podemos chegar un día a vivir sen pecado, a ser plenamente humanos,
plenamente divinos. O pecado nunca é froito da liberdade senón
unicamente do medo á liberdade, do medo a amar como Deus
ama. Por iso non só se pode ser plenamente humano sen pecado, senón que a ausencia de pecado (a ausencia de medo) é a
condición de posibilidade desta plenitude, é o horizonte cara ao
que avanzamos. A vida sen pecado de María e de Xesús é unha
anticipación escatolóxica na historia do que nos será posible a
todos coa graza de Deus, isto é, a nosa plena divinización que é o
mesmo que a nosa plena humanización.
Así pois, a dificultade de ver en María un modelo de humanidade plena non ten ningún fundamento, xurdiu da nada? Non.
Non creo que xurdira da nada, pero é moi importante precisar
que a dificultade non nace da ausencia de pecado de María (se
así fose, deberiamos ter a mesma dificultade con Xesús e entón a
redención mesma -que se basea na plena humanidade de Xesúsquedaría baleira de contido), senón da ausencia de tentación. O
problema é pensar que María non tivo tentación. E iso non o di
ningún dogma. María, como Xesús, tivo tentacións. María, como
Xesús e como nós, tivo que decidir en cada momento concreto
do espazo e o tempo da súa existencia que cousa é amar. Que
María nacese sen pecado orixinal non implica que non puidese
pecar. Podía. Como Xesús, que tamén podía (cf. o evanxeo das
tentacións; Mc 1, 13 e paralelos).
A resposta libre e responsable de María fixo posible a chegada
de Deus na historia sen a cal non habería Redención. Deus non
nos podía salvar sen o si libre de María. É neste sentido que
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Xoán Paulo II proclamou a María co-redentora. A dinámica da
co-redención, ao igual que a da co-creación, é única en María
pero non é exclusiva dela senón que se fai extensiva a todos nós.
Tamén en nós é verdade que a redención non pode levarse a cabo
sen o noso si libre e responsable. A mensaxe de Deus é clara e
foi belamente expresado por Santo Agostiño: “Deus creounos sen
nós, pero non nos pode salvar sen nós”11. Esta é a nosa dignidade.
A dignidade que corresponde ao noso ser imaxe de Deus, á nosa
liberdade. Tanto para a co-creación coma para a co-redención é
María lugar teolóxico na súa humanidade realizada que dá a luz
á Luz.
Non hai ningún dogma que diga que María non foi tentada. A
historicidade plena e total de Xesús é a mesma que ten María,
a quen o vello Simeón anuncia que unha espada lle atravesará
a alma (a psiqué). A dor que sofre María ao pé da cruz e que
a tradición artística converteu nun dos principais arquetipos da
dor humana, é auténtica de igual xeito como é auténtica a dor
de Xesús en Xetsemaní. Os camiños de Deus non son os nosos.
María, como Xesús, non o entende todo, non anda maxicamente
protexida da dúbida nin da angustia e debe decidir por si mesma
que é amar en cada momento, tamén ao pé da cruz cando o amor
parece irremediablemente vencido.
Ao inicio do evanxeo de Lucas atopamos un díptico que establece un paralelo e á vez un contraste entre a escena do anuncio do
anxo a Zacarías e a María. En ámbolos dous casos, a mensaxe de
parte de Deus parece imposible de realizar xa que obxectivamente
non se dan as condicións necesarias. Tanto Zacarías como María
expresan a súa perplexidade: Zacarías di que á súa muller Isabel
hai anos que lle pasou a idade de concibir e María di que non
coñece varón. E, a pesar do estrito paralelo da reacción de Zacarías e de María, Zacarías é castigado e queda mudo, sen poder
Santo Agostiño. Sermo 169, 11, 13: PL 38, 923. Citado no Catecismo da Igrexa
Católica, parte III (A vida en Cristo); sección primeira (A vocación do home a
vivir no Espírito), capítulo 1 (A dignidade da persoa humana), artigo 8, parágrafo
1847.
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proclamar a Palabra de Deus nin falar do que lle foi revelado, e
María en cambio é honrada e parte ao instante chea de gozo a
cantar polas montañas o anuncio do anxo. Que pasou? A diferenza entre Zacarías e María non é que Zacarías dubida e María non,
non é que Zacarías pensa e razoa coa lóxica e María non, non
é que Zacarías ten criterio propio e María non. A diferenza implícita no relato é que Zacarías absolutiza o propio horizonte de
comprensión e María non. María, ao igual que Zacarías, expresa
a súa obxección, pero a continuación, a diferenza del, dá testemuño co seu “fiat” da confianza radical que é condición “sine qua
non” da nosa relación con Deus. Vivir de fe, como María e como
Xesús, implica estar disposto a comprometerse por amor máis alá
da propia capacidade de comprensión, e esta actitude basea a súa
razoabilidade no feito de experimentar previamente que o propio
horizonte de comprensión ten límites que non se corresponden
coa realidade obxectiva.
O punto decisivo da inmaculada concepción de María para o
cristianismo do futuro é que calquera persoa é totalmente redimible porque o seu pecado non pertence á súa esencia e porque o
único que Deus lle pide é un acto de confianza que está sempre
ao seu alcance.
4. María Asunta. Pío XII, 1 de novembro 1950.
O dogma da Asunción remítenos ao sentido e o valor que outorgamos á nosa corporeidade e ao mundo material no seu conxunto. É sabido que a cosmovisión e a epistemoloxía cristiás son
incompatibles co dualismo. Isto non significa que non poidamos
atopar múltiples exemplos de desprezo do corpo entre os autores
cristiáns pasados e presentes, xa que o dualismo parece, dende
un punto de vista intelectual, a postura máis lóxica e de feito foi a
postura que prevaleceu na filosofía occidental, ben sexa nas súas
versións materialistas ou nas idealistas. As primeiras reducen o
mundo do que verdadeiramente é ou existe á materia e consideran
o espírito pura quimera, unha invención sen correlato consistente
na realidade; as segundas enxalzan a pureza do espírito e desprezan a materia como realidade continxente e limitada. As versións
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idealistas do dualismo foron as máis influentes. Dende Platón o
mundo material e en concreto o corpo humano foi visto como
unha prisión para o espírito. O mundo material concíbese como
o que limita o desenvolvemento do espírito: “cando chegará a
liberación desta materia que non nos deixa ser plenamente aquilo
que estamos destinados a ser!”. Este lamento non é compatible
coa visión cristiá, a cal considera a materia no seu conxunto e
o noso corpo en particular como totalmente transparentes á acción do Espírito. Para o cristianismo o que se opón ao Espírito
e dificulta a súa expresión non é a materia senón unicamente o
medo á liberdade. Durante a oitava de Nadal cada día cantamos á
hora de Laudes o canto dos tres mozos: “bendicide o Señor, todas
as criaturas, loubádeo, exaltádeo polos séculos... luz e tebras...
lóstregos e nubes... montes e outeiros... e peixes... feras e rabaños... todos os homes” (Dn grego 3, 52-90). A creación enteira,
na súa materialidade, foi feita por Deus para axudarnos e non
para obstaculizar o noso labor existencial que é o encontro con
Deus, a amizade con Deus que se concreta na amizade cos que
temos preto, especialmente os máis desfavorecidos. Todo o vivo e
todo o que existe é irmán/irmá no sentido de san Francisco, todo
agás o pecado, que non foi creado por Deus senón que é froito da
renuncia á nosa responsabilidade de co-creadores. No momento
de facer a creación, Deus decláraa boa e mesmo moi boa (Xén
1,10 ss), a materia creada é totalmente dinamizable polo Espírito
e grazas a esta potencialidade participa da graza deste Espírito
que pendía sobre a nada das augas primordiais. Todo o que chamamos mundo material, lonxe de ser unha prisión para nós é
condición de posibilidade de experimentar aquilo polo que fomos
feitos: o amor a Deus e o amor dos uns polos outros. Nesta tarefa
a materia non é a nosa inimiga senón a nosa aliada, xa que é só
a través dos límites de espazo e tempo que ela nos impón que
nos é posible tomar conciencia da nosa capacidade de optar, que
nos é posible tomar unha dirección ou outra na vida e en cada
situación concreta (Kant expresou de forma sucinta e poética o
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paradoxo do límite espazo-temporal: “a pomba cre que sen aire
voaría máis á présa”12).
O dogma da Asunción afirma que María foi levada ao ceo en
corpo e alma. San Paulo anuncia a transformación do noso corpo
terreal nun corpo espiritual (1Cor 15,44 ss) e no credo proclamamos a resurrección da carne. Non só na terra, senón tamén
na plenitude do ceo, a alma resta separada do corpo e a persoa
non é concibible sen ambos os dous. O corpo é o correlato da dimensión “esse in” da persoa, da súa liberdade, da virxindade concibida como espazo irredutible que a individualiza e lle permite
ser verdadeiramente distinto de todas as demais persoas e tamén
distinto de Deus. Afirmar que María foi levada ao ceo en corpo e
alma equivale a afirmar que o seu xeito de vivir a súa identidade
persoal na terra foi totalmente libre. María foi totalmente ela, sen
medo e sen pecado; asumiu plenamente a súa responsabilidade
de co creadora na continxencia do mundo e nas vicisitudes da súa
traxectoria vital, que non foi precisamente doada. Facendo uso
das expresións paulinas citadas máis arriba podemos afirmar que
o corpo terreal de María se correspondía en todo ao seu corpo
espiritual, o que -a causa do pecado- non pasa en ningún outro
de nós, pero si pasou en Xesús. O que significa en concreto a
correspondencia (no caso de Xesús e de María) ou ben a transformación (no noso caso) do corpo terreal en corpo espiritual non
é posible coñecelo mentres permanecemos no mundo do tempo
e do espazo. Non obstante, o que resulta decisivo afirmar é que a
alma non habita no ceo sen o corpo. O único que queda excluído
do ceo é o pecado, non o corpo.
O punto decisivo da asunción de María para o cristianismo do
futuro é a revalorización da unidade indisociable corpo-espírito
que dá un sentido absoluto á nosa historia e non permite interpretala como unha sucesión indefinida de segundas oportunidades. Non existe unha segunda vida no espazo e o tempo que
me permita aprender a amar mellor, porque os límites de ter só
unha non son un obstáculo senón precisamente o único xeito,
12

Kant, I. Crítica da Razón Pura (introdución, 3).
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a condición de posibilidade para aprender a amar. “A pomba
cre que sen aire voaría máis á présa”. E non. Sen límites non
aprenderiamos nunca a amar de verdade. Sen risco o noso amor
non valería nada. Amar é un xesto sinxelo ao alcance de todos,
que non depende das circunstancias senón só da capacidade de
confiar. En cristián, esta capacidade de confiar (e de responsabilizarse plenamente, ata as últimas consecuencias, da confianza
feita) hase de exercer nesta vida limitada polo espazo e o tempo
que é a única que temos e que por este motivo ten unha urxencia
e unha dignidade absolutas.
5. Conclusión
Este breve percorrido polos dogmas marianos puxo de relevo
a estreita unidade que existe entre eles dende o punto de vista
teolóxico. As circunstancias nas que foron proclamados son moi
diversas e non están exentas de conflito, pero tanto na súa formulación coma na historia da súa interpretación estes dogmas
apuntan cara unha mesma realidade esencial: o Deus cristián,
Deus trinitario, non se quere e non se pode relacionar connosco
soamente como aquel que dá, só como Pai, senón tamén como
Fillo, como aquel que recibe. María viviu ata as últimas consecuencias esta reciprocidade inaudita con Deus (a reciprocidade
do Espírito) e fiouse en todo dese Deus Todopoderoso que non
ten medo da vulnerabilidade nin do límite. É neste sentido que
debemos afirmar que a experiencia cristiá do século XXI será mariana ou non será.
Teresa Forcades i Vila
Teóloga
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Luis González-Carvajal Santabárbara

1. Espiritualidade
O vocábulo espiritualidade non se acha na Escritura. Certamente, non fai falta moita perspicacia para adiviñar que o devandito
termo vén de espírito; porén esa palabra é ambivalente:
No pasado foi frecuente entender espírito no sentido platónico
ou neoplatónico; é dicir, o relativo á alma, e por riba unha alma
que se vía encarcerada no interior dun corpo do que só a morte
a podía ceibar. Nin sequera Santa Tareixa de Xesús, a pesar do
seu gran talle humano e cristián, puido librarse desa hipoteca
intelectual. Lembremos aqueles famosos versos que din:
¡Ay, qué larga es esta vida,
qué duros estos destierros,
esta cárcel y estos hierros
en que el alma está metida!
Sólo esperar la salida
me causa dolor tan fiero,
que muero porque no muero2.
Interpretar a palabra espírito dende as categorías platónicas
conduce inevitablemente a restar valor a todo o relacionado coa
vida actual e -levado ao extremo- a unha espiritualidade máis propia do hinduísmo e do budismo que do cristianismo.
Esta conferencia é unha ampliación do capítulo que escribín para un libro
colectivo: El rostro comprometido de la espiritualidad; en García de Castro Valdés,
José, e Madrigal Terrazas, Santiago, (eds.), Mil gracias derramando. Experiencia
del Espíritu ayer y hoy, U. P. Comillas, Madrid, 2011, pp. 67-78.

1

2

Teresa de Jesús, Poesías (Obras completas, BAC, Madrid, 4ª ed., 1974, p. 502).
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Mantemos, con todo, que espiritualidade vén de espírito, se ben
escrito con maiúscula: Espírito Santo. Aínda que máis adiante
deberemos completar a definición, de momento diremos que espiritualidade é “un estilo de vida guiado polo Espírito de Xesús”;
é o que Paulo chama “a vida segundo o Espírito” (Rom 8, 2-17)3.
2. Espiritualidades
O Espírito de Xesús non conduce todos os cristiáns polo mesmo
camiño. Dicía Jean Guitton que o Espírito Santo ten por norma
non se repetir nunca: “Coma un escritor dotado de enxeño, é
incapaz de refacer do mesmo xeito o que xa fixera”4.
Por iso, no seo da común espiritualidade cristiá -ou católicapode haber diferentes espiritualidades, cada unha das cales acentúa determinadas verdades da fe, vive con especial forza algunhas
virtudes, persegue un fin secundario específico (o fin primario é,
para todos, a santidade) e sérvese de particulares medios e prácticas de piedade.
Desgraciadamente, no pasado unha desas espiritualidades, a
monástica, impúxose como modelo a todos os cristiáns. Era unha
espiritualidade que, centrándose en Deus como o único Absoluto,
desvaloriza a historia, o cosmos e ata o home mesmo. Esta espiritualidade atinxiu o seu momento culminante n’A imitación de
Cristo, “unha obra escrita para monxes -e ademais para monxes
de onte, engadiría eu-, aínda que utilizada masivamente polos
segrares”5. Alí podemos ler: “Todo este mundo estímao en nada
(...) Has de te afastar de amigos e coñecidos para poderes conser-

Cfr. Grelot, Pierre, La vie dans l ‘Esprit (d ‘après Romains 7-8): Christus 29/113
(1982) 83-98. Pode atoparse un resumo en Selecciones de Teología 23 (1984)
52-62.

3

Guitton, Jean, Valor de las espiritualidades (Varios Autores, Catolicismo uno y
diverso, Estela, Barcelona, 1964, p. 224).
4

Estrada, Juan Antonio, La espiritualidad de los laicos, Paulinas, Madrid, 1992,
p. 112.

5
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var o teu espírito libre de todo solaz temporal”6. A graza “renuncia
ás criaturas e inhíbese do mundo”7.
O tema do menosprezo do mundo (contemptus mundi) e o
pesimismo antropolóxico, coa natural insistencia na condición
pecadora do home e na depreciación do corpo, seguen presentes
aínda hoxe alimentando unha espiritualidade centrada no sacrificio e na renuncia, que desconfía fronte ao pracer e o gozo.
Wenceslao Fernández Flórez -o máis filósofo dos nosos humoristas e o máis humorista dos nosos filósofos- escribiu un pavero
conto satirizando esa forma de entender o cristianismo. Reproducireino aquí para que o lector poida sorrir un pouco antes de
seguir adiante. Trátase dunha abadesa moi virtuosa que, tras a
morte, se enfronta ao xuízo divino.
E o Señor falou:
-Coñezo o teu amor por Min -díxolle-; quero agora oír o que pensas da vida que che dei e do mundo de onde vés.
-Señor -suspirou a santa muller-, como evocar agora o que, ante
Ti, me parece, máis que nunca, lugar de horrible desterro?
Próugolle ao Altísimo a resposta; e mais insistiu amorosamente.
-Como xulgaches os humanos?
-Sempre os xulguei, Señor, viles criaturas, manchadas pola lama
do pecado, envorcallándose nas súas propias miserias, ignorantes
da súa infinita pequenez e da súa maldade enorme.
-Si, si -asentiu Deus, paternal, sen ira-; é tremenda esa xente, é
incorrixible. Porén sen dúbida existen entre eles seres fermosos e
gallardos, capaces de inspirar unha santa admiración.
-Cativos bens son os da beleza e a gallardía, Señor, que inflan a
quen os posúe e que o tempo ou unha enfermidade estragan.
-É verdade. Mais acaso entre os teus amigos houbese unha alma
nobre, un espírito intelixente...
Kempis, Tomás de, Imitación de Cristo, lib. 3, cap. 53, nums. 4 y 5 (Regina,
Barcelona, 1974, p. 519).

6

7

Kempis, Tomás de, Imitación de Cristo, lib. 3, cap. 54, núm. 15 (ed. cit. p. 526).
Encrucillada 175, novembro-decembro 2011

49
529

Luis González-Carvajal Santabárbara

-Señor, eu lin no Kempis: “O que se arreda dos seus amigos e
coñecidos, consegue que se lle acheguen Deus e os seus anxos”.
Eu renunciei ao enganoso trato dos homes.
-E logo o mundo? -inquiriu Deus, coma se tratase de cambiar de
tema-. A Terra mesma, que che pareceu?
-Val de bágoas, patria de aflixidos, palenque de loitas, cela de
mortificación.
-Sen dúbida..., sen dúbida... Aínda así, hai tamén algunhas cousas: unha posta de sol, as flores, certas paisaxes...
-Eu elixín para pasar os meus días un lugar tan árido, que nin a
herba daba crecido.
-Por que elixiches así?
-Para que buscar alegrías transitorias, Señor? Eu non devecía
máis que por regueiros de bágoas para me lavar e me purificar
neles.
-E logo a froita azucrada e madura non merece o teu eloxio? Non
chantaches nunca os dentes con pracer na polpa dunha pavía
sazonada?
-Teño comido as negras bolas de pan, e repetín moitas veces a
arrepiada súplica do Profeta: “Dádeme, Señor, a comer o pan das
bágoas e a beber con fartura a auga dos meus choros”. Sempre
estimarei os deleites do padal como unha porta para a tentación.
-Ben está; aínda que... non tanto, non tanto....
-Practiquei abstinencias rigorosas, non saín de entre os muros do
meu convento, non servín ao meu corpo nin apreciei ningunha
pompa mundana.
-Ben; aínda que... non tanto, non tanto...
-Coñecín, a través de moitas meditacións, canto hai de aflitivo na
miseria de vivir naquel baixo mundo.
-Abonda! -ordenou Deus.
E ao resoar o divino mandato, enmudeceu todo o Universo, e a
excelsa abadesa humillou a súa estarrecida figura. A voz do que
todo o pode volvía resoar, entre compasiva e indignada:
50
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-Infeliz muller! -dixo- Como te atreves a xulgar así o que é obra
miña? Só coidaches atopar na terra negrura, e maldade, e dores,
e bágoas. Sempre bágoas: regueiros, lagos, océanos de pranto.
Pechaches voluntariamente os teus ollos ao que fixen de bo, e de
belo, e de pracenteiro, e de amable, porque supuxeches que por
ser fermoso e grato era pecador. Como podes denigrar a miña
creación sen pensares que me denigras? Volve ao mundo outra
vez. Coñéceo. Ama un home, coida unha flor, gusta un froito,
enche o teu corazón, ata que reborde, de cariño a todo o creado;
desentraña e comprende a beleza que hai na vida, a alegría que
existe en vivir, e retorna entón. Velaí a miña sentenza»8.

Afortunadamente, nos nosos días revalorizáronse as diversas
espiritualidades laicais e, en particular, a espiritualidade do compromiso social e político.
3. A espiritualidade debe facerse consciente
Dixemos máis arriba que espiritualidade é un estilo de vida
guiado polo Espírito de Xesús. Non obstante, iso non parece suficiente para falar de espiritualidade porque, de feito, o Espírito
Santo non só actúa nos crentes, senón tamén nos non crentes.
Como dicía Xoán Paulo II, Deus guía o home “mesmo cando este
non se decata”9. Por iso, debemos completar a definición: Espiritualidade é un estilo de vida “experimentado conscientemente”
como guiado polo Espírito de Xesús. Isto resulta especialmente
importante para a espiritualidade do compromiso social e político:
Referíndose ao Éxodo, José Ignacio González Faus escribiu que
“de Deus se soubo a raíz dun conflito laboral”10. É moito máis
que unha frase enxeñosa porque, segundo demostrou von Rad,
as primeiras noticias que o pobo de Israel tivo de Deus, non se
Fernández Flórez, Wenceslao, Las siete columnas (Obras completas, t. 3, Aguilar,
Madrid, 2ª ed., 1947, pp. 238-239).

8

Juan Pablo II, Centesimus annus, 62 c (Once grandes mensajes, BAC, Madrid,
14ª ed., 1992, p. 809).

9

González Faus, José Ignacio, La Humanidad nueva. Ensayo de Cristología, Sal
Terrae, Santander, 6ª ed., 1984, p. 603.

10
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referían á creación do mundo, senón á liberación dos oprimidos
en Exipto. Só máis tarde comprenderon os israelitas que o Deus
que os tirara de Exipto, facendo deles un pobo, foi tamén o creador do mundo; e entón xurdiron os relatos da creación que hoxe
atopamos nas primeiras páxinas da Biblia11.
Aínda que no estadio actual das investigacións bíblicas é imposible reconstruír con exactitude os primeiros pasos do pobo
elixido, podemos imaxinalos máis ou menos así:
No Antigo Oriente Medio era frecuente que grupos nómades
procedentes dos países asiáticos do deserto do Sinaí, empurrados
pola seca e a fame, solicitasen a entrada nas fértiles bisbarras
regadas polo Nilo (tamén nos nosos días a pobreza está detrás da
maioría das migracións). Este sería o caso dunha parte das tribos
do pobo que máis tarde se chamou Israel. Unha vez en Exipto, os
homes foron empregados na construción das cidades de Pitom e
Ramsés, no leste do delta do Nilo (cfr. Ex 1, 11). Isto indica que
estamos no reinado de Ramsés II (1290-1223 a. C.), dentro de la
XIX Dinastía. Ramsés II sería, polo tanto, “o faraón da explotación” (tamén hoxe son moitos os inmigrantes explotados).
A sorte -ou máis ben a mala sorte- que lles coubo aos israelitas
en Exipto, non tivo nada de excepcional. Daquela os estranxeiros,
considerados socialmente inferiores, eran obrigados a traballar
como peóns e a arrastrar as pesadas pedras que se utilizaban para
construír as cidades e os templos, o que tivo que resultar especialmente insoportable para un pobo nómade, non acostumado á
disciplina laboral.
É comprensible que co paso do tempo os israelitas, esquecida
xa a fame que os levara a Exipto, quixesen recobrar a súa antiga
liberdade. Tamén é comprensible que os exipcios, nunha época
de intensa actividade construtora como foi a de Ramsés II, non
quixesen perder esa man de obra barata e que os perseguisen cos
seus carros de combate (Ex 14, 5-9). Porén, guiados por Moisés,
os israelitas acadaron a liberdade (Ex 14, 15-31).
Cfr. Rad, Gerhard von, Teología del Antiguo Testamento, t. 1, Sígueme,
Salamanca, 1972, p. 167.

11
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Cando eramos nenos, escoitabamos case coa boca aberta todos
os prodixios que acompañaron aquela xesta, que mesmo foron
amplificados aínda máis por Cecil B. DeMille no seu filme Os
dez mandamentos (1956). Hoxe sabemos que a maioría deses
supostos prodixios son recursos literarios para explicar dun modo
gráfico -como correspondía á cultura narrativa dos israelitas- que
Deus estivo sempre a carón deles mentres camiñaban após da
liberdade.
Con todo, se eliminamos as amplificacións e os prodixios, o
Éxodo non parece un acontecemento tan excepcional como para
xustificar a importancia que lle concede a tradición xudeo-cristiá;
á fin e ó cabo houbo outras moitas epopeas de liberación. De
feito, a mesma Biblia homologa o Éxodo a esas outras loitas. Recordemos aquilo de: “Non sodes vós para min como etíopes, fillos
de Israel? -oráculo do Señor-. Non tirei a Israel do país de Exipto,
como tirei os filisteos de Caftor e os sirios de Quir?” (Am 9, 7).
E porén hai algo que fai teoloxicamente significativo o Éxodo,
e é que, mentres a maior parte desas loitas se fixeron á marxe de
Deus -como a de Espartaco-, e mesmo contra Deus -como a de
Marx-, esta fíxose por inspiración divina. Todo comezou, en efecto, con estas palabras de Deus a Moisés: “Teño visto as miserias
do meu pobo en Exipto, oín as súas queixas contra os seus opresores, coñezo os seus sufrimentos. Vou baixar e libralo do poder
dos exipcios, e levalos desta terra a unha terra boa e largacía (...)
Agora nada. Mándote onda o faraón, para que saques de Exipto
ao meu pobo, os fillos de Israel” (Ex 3, 7-10).
Nótese o rechamante cambio de protagonista que mostran as
palabras divinas. Deus comeza dicindo: “Vou baixar...”. Calquera
pensaría que pensa resgar os ceos para vir poñer orde na terra;
aínda así, remata ordenando a Moisés: “Agora anda, mándote...”.
O xeito que ten Deus de liberar os oprimidos, é impulsarnos para
que os liberemos nós. Os teólogos medievais dicían, con frase
feliz, que “cando Deus traballa, o home súa”12.
Véxase o capítulo así titulado en González-Carvajal, Luis, Ésta es nuestra fe.
Teología para universitarios, Sal Terrae, Santander, 21ª ed., 2010.

12
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Polo tanto, os que rezamos todos os días cos salmos na Liturxia
das Horas, debemos utilizar esa clave hermenéutica cada vez que
topamos con afirmacións do tipo de:
“Cando te ergues, Deus, para xulgar, para salva-los oprimidos
da terra” (Sal 76, 10); é dicir, Deus pídeme que “eu” salve os
oprimidos da terra.
“Eu sei que o Señor lles fará xustiza aos pobres e lles dará o seu
dereito aos aflixidos (Sal 140, 13); ou sexa, o Señor quere que eu
faga xustiza ao pobre e defenda o dereito do aflixido.
O Señor “failles xustiza aos oprimidos, dálles pan aos famentos”
(Sal 146, 7) quere dicir que eu debo facer xustiza ao aflixido e dar
pan aos famentos en nome de Deus.
O Señor “ergue do po os indixentes, levanta os pobres do esterco” (Sal 113, 7); quere dicir igualmente que eu debo erguer do po
o desvalido e alzar do lixo o pobre porque mo está a pedir Deus.
Estamos, en resumo, ante “un Deus que vai en busca dos pobres e se compromete con eles para os facer saír á liberdade. Esta
é unha imaxe insólita, xa que resulta revolucionaria a respecto
dun Deus que garante a orde e dá estabilidade aos podentes e
aos reis”13. Un belo texto do libro de Xudit (9, 11) condensa esta
experiencia continua:
“Ti es o Deus dos humildes,
o socorro dos pequenos,
o protector dos que se ven abandonados,
o salvador dos que xa non teñen outra esperanza”.
Pois logo, non tratemos de poñer sordina ao clamor dos pobres,
coma moitos cristiáns no século XIX; sexamos conscientes máis
ben de que ese clamor chega deica Deus e emprázanos a nos
comprometermos.

Fabris, Rinaldo, La opción por los pobres en la Biblia, Verbo Divino, Estella,
1992, p. 88.

13
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O Éxodo foi ademais para os israelitas ocasión de fondas experiencias relixiosas:
Por unha parte, Deus reveloulles que o seu nome era Iahveh
(cfr. Ex 3, 13-15) e para os semitas descubrirlle a outra persoa
o propio nome era un xesto de amizade; algo así coma espirse
ante ela. Segundo o Islam, Alá ten cen nomes (Xusto, Misericordioso,...), pero só o último é o verdadeiro... e este non o coñece
ninguén. Pois ben, Deus revelou aos israelitas o seu nome; e curiosamente non o fixo durante un retiro espiritual, senón mentres
os invitaba a loitar pola súa liberdade.
En segundo lugar, Deus estableceu a súa Alianza cos israelitas
cando camiñaban polo deserto para a terra prometida (cfr. Ex
19, 1-8). Os que crecemos no interior da tradición xudeo-cristiá,
estamos tan afeitos a falar da Alianza que non somos conscientes da orixinalidade que representa na historia das relixións: “As
demais relixións explican a grandeza e o poder dun Ser supremo
que hai que temer ou reverenciar. Ningunha delas fala dun Deus
infinitamente paternal que se debruza cara á criatura para a introducir nunha inefable comuñón con El”14.
Pois ben, se o Éxodo foi para os israelitas ocasión de experiencias relixiosas tan fondas como as que acabamos de recordar,
quere dicir que o propio do cristianismo non é simplemente loitar
pola xustiza e o dereito -iso faino calquera persoa ben nacida-,
senón facer nesa loita a experiencia de Deus.
4. Experiencia de Deus no compromiso social e político
No noso caso trátase, pois logo, de facer a experiencia de Deus
no compromiso social e político.
Por desventura, parece que a maioría dos cristiáns non só carecen de experiencia de Deus, senón que nin sequera saben o que
é iso. Velaquí unha mostra:

Giblet, Jean, La alianza de Dios con los hombres; en Varios Autores, Grandes
temas bíblicos, Fax, Madrid, 5ª ed., 1972, p. 37.

14
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Case todos os españois famosos aos que Gironella preguntou
en 1969 se crían en Deus, responderon afirmativamente15. Vese
que por aqueles anos apenas comezara a desafección relixiosa no
noso país. O curioso é que, ao lles preguntar a continuación se
tiveran algunha experiencia de tipo relixioso, responderon negativamente. Polo visto, todo o mundo cría en Deus, e mais ninguén
tiña experiencia de Deus.
Vinte e cinco anos despois interrogou outros cen españois
famosos. Esta vez, aproximadamente a metade crían en Deus e
a outra metade non. Porén, igual que acontecera na primeira
enquisa, case todos os que se declararon crentes dixeron que
nunca tiveran unha experiencia relixiosa digna de mención. José
Mª Aznar engadiu mesmamente: “E mais non a espero nin sinto
desexo ningún dela”16.
Un teólogo poría de manifesto axiña a contradición que hai
detrás desas dúas respostas, dado que o máis importante da fe
non é a adhesión intelectual a unhas verdades (o credere Deum),
senón precisamente a experiencia íntima de Deus (o credere in
Deum)17.
E un sociólogo engadiría que moi axiña será imposible crer en
Deus sen algún tipo de experiencia persoal do Misterio. En efecto,
ao carecer a fe dos apoios externos que tivo noutros tempos, será
imprescindible interiorizala. No pasado -aínda nos anos sesenta,
como acabamos de ver-, abondaba deixarse levar para ser cristián.
No futuro, quen se deixe levar, precisamente por iso, deixará de
ser cristián. Acertaba, sen dúbida, Rahner cando escribiu que “o
cristián do futuro ou será un místico, é dicir, unha persoa que
experimentou algo, ou non será cristián”18.
15

Cfr. Gironella, José María, Cien españoles y Dios, Nauta, Barcelona, 1971.

Gironella, José Mª, Nuevos 100 españoles y Dios, Planeta, Barcelona, 1994, p.
50.

16

Cfr. o capítulo titulado La fe, ¿conocimiento o sensación de Dios? do meu libro
Ésta es nuestra fe. Teología para universitarios (Sal Terrae, Santander, 21ª ed.,
2010, pp. 163-175).

17

Rahner, Karl, Espiritualidad antigua y actual (Escritos de Teología, t. 7, Taurus,
Madrid, 1969, p. 25).

18
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De feito, foi e segue sendo frecuente unha crise de fe nos cristiáns comprometidos.
Poida que a palabra místico soe forte de máis. Porén o mesmo
Rahner matizaba o seu significado cando engadiu que se refería
simplemente a “unha persoa que experimentou algo”. A experiencia mística pode atinxir a graos moi diferentes de intensidade.
Existen, dende logo, as experiencias cumieiras de xenios como
Tareixa de Xesús ou Xoán da Cruz, e tamén existe o que poderiamos chamar unha “mística de baixa intensidade”; é dicir, a dos
que non se conforman con aceptar as noticias sobre Deus que lles
transmitiu a Igrexa, senón que entran en contacto persoal con El.
Son persoas que, a partir dun momento determinado, poden dicir, coma Xob: “Coñecíate eu de oídas, mais agora contémplante
os meus ollos” (Xob 42, 5). Como escribía Juan Martín Velasco,
entre os que realizan a experiencia mística nos seus graos máis
elementais e os que a realizan nos seus niveis altos, hai “menos
distancia que a que separa os primeiros dos que “non pasaron por
aí”; dos que, por moi meticulosa que sexa a súa práctica relixiosa e por moi extenso e fondo que sexa o seu coñecemento das
doutrinas relixiosas, non realizaron persoalmente, non viviron o
contacto co Misterio ao que se refire á súa fe”19.
Son ben coñecidas as reticencias que provoca a expresión
“experiencia mística” porque no imaxinario colectivo a mística
aparece vencellada a fenómenos extraordinarios: as éxtases de
Santa Tareixa; as levitacións de San Xosé de Cupertino, a quen
os seus contemporáneos chamaban “o frade voador”; os santos
que se mantiveron anos enteiros sen recibir máis alimento do
que a hostia eucarística (un estudo sobre os fenómenos físicos
do misticismo ten un capítulo titulado Os místicos, en folga de
fame20 e Jacques Maître pregúntase se Santa Catarina de Siena
non podería ser declarada patroa das anoréxicas21), etc. etc. Porén
19

Martín Velasco, Juan, El fenómeno místico, Trotta, Madrid, 1999, p. 291.

Thurston, Herbert, Les phénomènes physiques du mysticisme, Rocher, Monaco,
2ª ed., 1986, cap. 15.

20

Maître, Jacques, Sainte Catherine de Sienne: patronne des anorexiques?: Clio 2
(1-8-1995) 109-132.

21
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os fenómenos extraordinarios por si mesmos non teñen ningún
valor; remiten a causas psicosomáticas ou socioculturais22 e en
non poucos casos tiveron unha orixe fraudulenta.
Esquezamos, polo tanto, os fenómenos extraordinarios. O
mesmo San Xoán da Cruz desconfiaba de tales fenómenos23. O
Dicionario da Real Academia Española define a mística como
“experiencia do divino”24. Mística é simplemente iso: Un coñecemento de Deus non intelectual, senón experimental. Dito con
palabras de San Tomé de Aquino, “un coñecemento afectivo ou
experimental da bondade e vontade divinas”25. Poderiamos dicir
que mística e contemplación son practicamente o mesmo. A mística sería un trazo característico da vida relixiosa de certos individuos e a contemplación sería unha vivencia intensa da mística
en determinados momentos. Porque, loxicamente, os momentos
de contemplación non poden durar longo tempo. Como di un dos
máis grandes estudosos da psicoloxía da relixión, “sacando casos
de excepción, media hora, ou como máximo unha hora ou dúas,
parece ser o límite máis alá do cal desaparecen”26.
Naturalmente, sendo Deus o “Totalmente Outro”, a experiencia
d’El non se asemella en absoluto á experiencia que podemos ter
das realidades intramundanas. A experiencia de Deus é, sinxelaCfr. Domínguez Morano, Carlos, Experiencia mística y psicanálisis, Sal Terrae,
Santander, 1999.

22

“As obras e milagres sobrenaturais -dicía o Santo- pouco ou ningún gozo da
alma merecen” [Juan de la Cruz, Subida do Monte Carmelo, lib. 3, cap. 30, n. 4
(Vida y obras de San Juan de la Cruz, BAC, Madrid, 8ª ed., 1974, p. 599)]; “non é
de condición de Deus que se fagan milagres, que (como din) cando os fai, a máis
non poder os fai” [Ibidem, lib. 3, cap. 31, n. 9 (p. 602)]; “as cousas raras e de que
hai pouca experiencia son máis marabillosas e menos cribles” [Llama de amor
viva, canc. 1, n. 15 (p. 898)].

23

Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, t. 2, Espasa,
Madrid, 21ª ed., 1997, p. 1.381.

24

Tomás de Aquino, Summa Theologica, 2-2, q. 97, art. 2, ad 2 (Suma de Teología,
t. 4, BAC, Madrid, 1994, p. 158).

25

James, William, Las variedades de la experiencia religiosa, Península, Barcelona,
1986, p. 286.

26
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mente, unha experiencia humana interpretada relixiosamente; e,
xa que somos cristiáns, interpretada coas claves de interpretación
que nos proporciona la Biblia.
Torres Queiruga explica moi ben que a palabra de Deus lles descobre aos oíntes o significado profundo “que os acontecementos
levan nas súas entrañas”27. O profeta non crea ese significado, nin
enfronta as demais testemuñas con algo incontrolable que só poida ser aceptado cegamente, senón que dende dentro da experiencia común descobre algo que non era visible sen máis de forma
espontánea, aínda que -unha vez descuberto- pode ser verificado
polos demais sen ter que seguir dependendo das súas palabras.
Axiña os oíntes do profeta se recoñecen nas súas palabras. O que
estou a dicir aparece con moita claridade no encontro de Xesús
coa samaritana. Esta deu testemuño do que descubrira en Xesús
ante os habitantes daquel pobo. Eles pasaron dous días escoitándoo e, ao final, dixeron á samaritana: “Xa non cremos polo que ti
nos dixeches: nós mesmos o escoitamos e sabemos que este é de
verdade o Salvador do mundo” (Xn 4, 42). Seguramente, aqueles
homes nunca descubrirían eles sós quen era Xesús, e mais, cando
a muller samaritana lles facilitou a clave de interpretación que
necesitaban, puideron verificalo por si mesmos.
Pois ben, isto tan sinxelo é a experiencia de Deus: meditar, servíndonos das claves de interpretación que achamos na Biblia, sobre os acontecementos que vivimos. É, efectivamente, na oración
meditativa onde o crente, ao confrontar a súa vida coa palabra
de Deus, aprende a interpretar relixiosamente o que está a vivir;
e desta forma descobre que Deus é “máis interior que o máis
íntimo meu”28.
Cando se trata de vivir unha experiencia de Deus a partir do
compromiso social e político, que se realiza normalmente de forma asociada, é lóxico que tamén se busque comunitariamente
Cfr. Torres Queiruga, Andrés, La revelación de Dios en la realización del hombre,
Cristiandad, Madrid, 1987, especialmente pp. 117-146.

27

Agustín de Hipona, Confesiones, lib. 3, cap. 6, n. 11 (Obras completas de San
Agustín, t. 2, BAC, Madrid, 5ª ed., 1968, p. 142).

28
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a devandita experiencia de Deus. Na miña opinión, o segundo
momento do método da revisión de vida (ver-xulgar-actuar), empregado pola XOC (Xuventude Obreira Cristiá) dende a súa fundación en 1924 e seguido hoxe por moitos militantes cristiáns, é
moi útil para descubrir que a través da loita pola xustiza fálanos
Deus. De feito, ese segundo momento adoita comezar cunha fórmula do tipo de: A través deste feito de vida, que quere dicirnos
o Señor?; ou ben: Que pensa o Señor deste feito?.
Sería un erro crer que ese segundo tempo -o xulgar- existe unicamente en función do terceiro -o actuar-; coma se nos propuxésemos tan só ser máis eficaces no noso compromiso. Certamente
que a revisión de vida pretende orientar a acción dos membros
do equipo, mais o segundo tempo ten entidade por si mesmo.
É o momento da contemplación; de descubrir que a realidade é
sacramental e a través dela fálanos Deus. Mediante a revisión de
vida lévase a cabo unha ampliación do espazo no que tradicionalmente se alimentaba a oración contemplativa.
A revisión de vida é, polo tanto, moito máis do que un método
pedagóxico. É unha nova forma de espiritualidade cristiá que intenta vivir a fe no tecido mesmo do mundo e non só no interior
das comunidades cristiás; a santidade no mundo e por el. Cando
a Igrexa recoñeceu a experiencia da XOC como eclesial -e, máis
aínda, cando Xoán XXIII recomendou a todos o método da revisión de vida29- estaba a manifestar que xa non se recoñecía a si
mesma no modelo do “contemptus mundi” que lembrabamos ao
principio.
5. A experiencia de Deus leva a falar del
Para rematar quero dicir algo que quizais resulte hoxe un tanto extemporáneo: Os que teñen experiencia de Deus non poden
deixar de falar d’El. Digo que pode resultar un tanto extemporáneo, porque parece como se na nosa sociedade existise un código
Xoán XXIII, Mater et magistra, 236 (Once grandes mensajes, BAC, Madrid, 14ª
ed., 1992, p. 192).

29
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implícito de conduta polo que se considera de mal gusto falar
de cuestións relixiosas. Como puxo de manifesto un estudo de
Andrés Tornos e Rosa Aparicio, iso semella propio “de persoas
algo esaxeradas, algo fanáticas, e non de persoas correntes”30.
A tolerancia social ante as cuestións relixiosas é limitada: acéptase a presenza pública do cristián en canto ética, mais non en
canto relixión; é politicamente correcto falar de solidariedade e
de xustiza social, mais non de Deus nin da fe. Quizais por iso
a maioría dos cristiáns comprometidos na tarefa de mellorar o
mundo expresan moi raramente as súas motivacións; é dicir, a
fe que os anima. Atrévome a dicir que os cristiáns europeos en
xeral, e os españois en particular, levamos bastante tempo vivindo
unha fe vergoñenta e temesiña, de rigoroso incógnito, coma se
fose unha debilidade que debemos ocultar. É a famosa “herexía
emocional” da que falou Biser31.
Na miña opinión, o feito de que a maioría de nosos contemporáneos apenas valoren o relixioso non é motivo para gardar silencio,
senón máis ben para todo o contrario. Como dicía Chesterton
referíndose aos santos, unha xeración sálvase grazas ás persoas
que se saben opoñer aos seus gustos32. É, por outra parte, unha
cuestión de vida ou morte. O que nunca se expresa remata desaparecendo, e non só nos demais, senón tamén en nós mesmos.
Xesús dixo que “non se acende unha lámpada para poñela debaixo do ferrado” (Mt 5, 15). O ferrado era unha medida para cereais que non faltaba en ningunha casa xudía, entre outras razóns
porque era indispensable para medir os décimos; de tal xeito que
os oíntes de Xesús comprenderon axiña o que quería dicir: Poñer
a lámpada -unha lámpada de aceite, como as que se empregaban

Tornos, Andrés, e Aparicio, Rosa, ¿Quién es creyente en España hoy?, PPC,
Madrid, 1995, p. 70.

30

31

Biser, Eugen, Pronóstico de la fe, Herder, Barcelona, 1994, pp. 11-17.

Chesterton, Gilbert Keith, Santo Tomás de Aquino (Obras completas, t. 4, Praza
& Janés, Barcelona, 3ª ed., 1970, p. 999).

32
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entón- debaixo do ferrado non só é absurdo porque así non pode
alumear, senón porque acabaría apagándose por falta de osíxeno.
Necesitamos, polo tanto, desbotar de nós o “demo mudo” e
ofrecer con naturalidade o testemuño persoal da nosa experiencia
de Deus33.
Quizais outros poderían obxectar que a experiencia mística
non leva a falar, senón a gardar silencio ante o misterio inefable.
Lembremos o modo abrupto con que San Xoán da Cruz remata
o comentario da Lapa de amor viva: “Naquel aspirar de Deus eu
non querería falar, nin aínda quero, porque vexo claro que non o
teño de saber dicir, e parecería menos se o dixese (...) E, por iso,
aquí o deixo”34.
Certamente, a mística non é a única experiencia humana inefable. Sono tamén, por exemplo, a experiencia amorosa, a experiencia estética e outras moitas. Ortega dicía con razón: “A cor que
ven os nosos ollos e o son que oe a nosa orella son, en rigor, indicibles. O matiz peculiar dunha cor real non pode ser expresado
en palabras; hai que o ver, e só o que o ve sabe propiamente de
que se trata. A un cego absoluto non se lle pode comunicar o que
é o cromatismo do mundo, para nós tan evidente”35. Porén, sen
dúbida, no caso da experiencia mística esa inefabilidade radicalízase aínda máis porque é a experiencia do “non-experimentable,
sen que esteamos a formular unha contradición (aínda que si, se
cadra, un paradoxo)”36.
E, mesmo así, os místicos sentiron á vez unha necesidade
imperiosa de falar. San Tomé de Aquino dicía que é necesario
Recomendo, sobre isto, a lectura do libro de García de Andoain, Carlos, El
anuncio explícito de Jesucristo, HOAC, Madrid, 1997.

33

Juan de la Cruz, Llama de amor viva, canc. 4, n. 17 (Vida y obras de San Juan
de la Cruz, BAC, Madrid, 8ª ed., 1974, p. 977).

34

Ortega e Gasset, José, Defensa del teólogo frente al místico (Obras completas, t.
5, Revista de Occidente, Madrid, 5ª ed., 1961, p. 455).

35

36
Schillebeeckx, Edward, Los hombres relato de Dios, Sígueme, Salamanca, 1994,
p. 125.
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“comunicar a outros o contemplado” (contemplata aliis tradere)37.
De feito, se moitos místicos sufriron a hostilidade da Inquisición,
é porque falaban. Nada lles acontecería se gardasen para eles
mesmos o seu segredo.
E, en todo caso, as reservas para falar referíanse unicamente
á súa experiencia do misterio divino, porque no relativo á vontade de Deus, que a súa intimidade con El lles permitira coñecer,
non podían deixar de falar. Lembremos, por exemplo, as impresionantes cartas que Santa Catarina de Siena dirixía aos papas
do seu tempo. No seu encabezamento empregaba unha fórmula
de evidentes resonancias proféticas: “No nome de Xesús Cristo
crucificado e da doce María”38.
Luis González-Carvajal Santabárbara
Teólogo
Traduciu: Xesús Portas Ferro

Tomás de Aquino, Summa Theologica, 2- 2, q. 188, a. 6 (Suma de Teología, t. 4,
BAC, Madrid, 1994, p. 728).

37

38

Cfr. Catalina de Siena, Cartas espirituales, Emecé, Bos Aires, 1947.
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Recordando ao Padre Seixas
Bieito Santos

A publicación por parte de Encrucillada dunhas pequenas cuartillas mecanografadas, Falando con Deus, e que mostran o xeito
de orar do Padre Seixas anima a seguilo recordándoo a el e ao seu
traballo con admiración e gratitude.
El foi e segue sendo una desas persoas salientables que souberon integrar en si toda unha serie de sensibilidades enriquecedoras, abrir modos e camiños novos no sempre difícil eido da
convivencia, da cultura e dos valores humanos e relixiosos.
Da man do libro Conversas do P. Xaime Seixas con Silvestre G.
Xurxo e o testemuño de diversas persoas vencelladas con el tratarei de recordar o moito que supuxo a vida do Padre Seixas para
numerosas persoas e para Galicia.
1. O Padre Seixas, un home bo, alegre, entregado
No libro Conversas o entrevistador e o Padre Seixas, como interlocutor, lograron transmitirnos unha vida enormemente rica,
aberta e libre sen convencionalismos nin freos e que mostra sempre un ton amigable e a aceptación e acollida do diverso e plural.
O Padre Seixas quería ser un pioneiro e foino de verdade. A
súa sensibilidade, a formación, a convicción fonda capacitárono
para situarse nesa forma de ser e de actuar. Amaba o galego fondamente. Traballou moito pola aprobación da liturxia en galego
tralo Vaticano II e logo pola súa implantación, o que facía sen
contrapoñelo ao castelán no noso caso. Ao contrario, mostrábase
feliz polo feito de que tralo concilio numerosísimos pobos e linguas puidesen rezar e celebrar a súa fe na propia fala.
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Era un home fondamente humano, ceibe de prexuízos, acolledor, animador, provocador das mellores calidades e potencialidades daqueles que por diversas vías entraban en contacto con
el. Recoñecíao el mesmo e referíao como un don persoal. Os
seus servizos eran moi solicitados: acompañamento, consello, sacramentos, celebracións. A isto unía a súa creatividade. Coa súa
iniciativa sumada á iniciativa e colaboración doutras persoas e
grupos puxéronse en marcha moitas realidades organizativas. Ao
pouco tempo de chegar aos sucesivos destinos o Padre Seixas xa
tiña argallado ou participaba nunha variada serie de colectivos e
obras. O seu carácter era como un imán que atraía e dinamizaba
e facía sentirse a gusto aos que se atopaban con el.
O Padre Seixas foi unha bendición de Deus para os que o tratamos e para moitos outros que sen estar en contacto con el son
coñecedores ou herdeiros dalgunha maneira, das súas calidades
persoais e da súa obra.
O libro Conversas é una auténtica xoia. Nel aparece o que o
Padre Seixas di de si mesmo, os seus sentimentos, ideas, diversas
iniciativas, destinos, accións e o estilo de relacións que tivo con
institucións e persoas concretas.
2. Falando con Deus. Home de oración
Os apuntes “Falando con Deus” móstranos unha parte significativa do mundo interior do Padre Seixas, da súa oración e relación
con Xesús e con Deus, e como se fan presentes aí os seus traballos, preocupacións e desexos.
Comeza no escrito valorando o que representa para el a oración:
“A primeira cousa máis importante da miña vida é falar con
Deus. Falar e escoitalo. Non hai cousa máis importante. El é o
meu Pai; eu son o seu fillo”
En Conversas (p.44) incide bastantes anos despois, no tema da
oración e no significado que ten para el: “A oración é un xeito
de unión con Deus, de quen dependemos, e nela recoñecemos
esa dependencia e a necesidade da súa axuda e neste senso re66
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presenta moito para min”. Alude a continuación a como se foi
consolidando o seu hábito de oración: “Os exercicios espirituais
que facemos na Compañía déronme unha grande experiencia na
oración e tamén me permitiron coñecer e tratar a grandes homes
de oración que me serviron de exemplo”.
3. Fe e compromiso
Educado na fe pola familia, fai unha presentación consciente
da fe a partir dos doce anos axudado pola súa participación en
organizacións xuvenís da Igrexa. É a súa unha fe que sinte como
universal e misioneira. Unha fe que ten, como el di, a súa vivencia no próximo: “A miña vivencia da fe é no próximo, nos demais.
Deus e Cristo están na humanidade, creo firmemente que cando
lle fago algo bo aos homes, estou vivindo a fe. Quere isto dicir
que a fe se concreta na caridade cristiá” (C.1346). Sente a convicción de que a súa fe ha de estar sempre vencellada ao mundo
do traballo e ás misións: “Para min Cristo é o Cristo obreiro”
(C. 136). “Fun alí (República Dominicana) con unha ilusión tremenda, cun grande idealismo. Non fun como misioneiro clásico,
senón como misioneiro obreiro” (C.71).
Os tres anos de traballo en Bordeus, Francia, constituíron unha
grande experiencia humana e de fe. Exprésao así: “A miña estadía
en Francia concedeume unha fe máis vivida, máis humana, máis
participada, unha fe comunitaria. Descubrín o senso comunitario
da vida no Corpo Místico. Fíxenme máis humano, progresista,
máis comunitario. Pero todo isto é máis unha práctica, unha vivencia ca unha teoría ou unha definición. En resume, sentinme
máis preto de Deus e do home”. (C.138).
Preguntado o Padre Seixas se consideraba un xeito de vivir a fe
o traballar pola identidade e a defensa do pobo galego, responde: “Si, porque é unha relación de amor ao próximo, e o máis
próximo para o cristián galego son os propios galegos. Xa recollía
isto o Bispo Lago ao dicir: “ Amando a Galicia amaremos a Deus
e seremos profundamente relixiosos”. Ademais o amor cristián
sempre ten preferencia polos máis necesitados, polos oprimidos,
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e o pobo galego leva séculos de opresión, de asoballamento, de
pobreza, o que xustifica terlle un especial amor. E Galicia aínda
hoxe segue sendo un país asoballado, que non lle dan o dereito
de vivir como pobo e de chamarse nación”.
4. Amor ao concreto, ao máis próximo e sentido universalista
“Recordo vivamente varias cousas, unha delas é o contacto
directo coa xente das aldeas... eu quería moito a aquela xente
e considerábame un deles, aí comezou a xurdir en min desde
pequeno un grande espírito social, un espírito de irmandade do
pobo galego a través do idioma, dos costumes, da vida, iso é algo
que nunca esquecerei” (C. p. 11).
No Padre Seixas o concreto non se opón ao universal, senón
que o fortalece. Como afirma el mesmo: “A experiencia de estar
en varios países axudoume moito porque me fixen máis aberto e
comprensivo coa xente..”
A derradeira e máis longa etapa da súa vida pasouna en Vigo,
o que non minguou en absoluto o seu sentido universalista: “Eu
non perdín nada do meu universalismo por quedarme en Galicia,
eu sigo fomentando as miñas relacións. O universalismo pódese
localizar e concretizar e non se contradín universalismo e galeguismo”. (C.p.141).
Desde moi novo o Padre Seixas sempre tivo un carácter moi
aberto e manifestábao de mil maneiras e en aspectos moi diversos. Falando do seu traballo en organizacións obreiras como a
HOAC, XOC, Irmandade do Traballo, veo como algo necesario,
pero puntualiza referíndose ás Vangardas Obreiras nas que tivo
un maior protagonismo: “nós non utilizábamos un nome confesional para abranguer máis”. É unha mirada recorrente ao sentido universalista. Tan pronto di: “sempre me identifiquei coa clase
proletaria”, como recoñece que sempre estaba disposto a atender
calquera necesidade que se lle presentase.
O Padre Seixas tiña unha gran facilidade para crear unha relación de amizade e fomentar as iniciativas e ideais desas persoas
68
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coas que se relacionaba. Coñecemos diversas anécdotas deste
tipo, pero citarei unha ocorrida durante a súa estancia en Bordeus: “Aquel día acabamos brindando pola revolución. Despois
de todo, díxenlles, vós facédela en nome do proletariado e eu
tamén defendo a revolución da clase obreira no nome de Cristo”.
Estaba falando con persoas exiliadas e militantes políticos.
Na súa estadía en Santo Domingo e logo en Vigo o Padre Seixas
tivo unha excelente relación con outras confesións cristiáns sobre
todo os evanxélicos.
Incluso lle propuxeron ser o seu pastor. Falando das clases que
daba nun Instituto dicía: “... todos se apuntaban libremente e sabendo que eu era o cura católico de alí, incluso me ían ás clases
rapaces doutras relixións, porque eu xa dixera ao comezo, non
vou dar relixión católica, vou dar relixión, vou dar cristianismo,
cun gran respecto para todas as crenzas, e cando había cousas
propias do catolicismo dicíaas e contrastabámolas coas propias
dos evanxélicos, por exemplo”. (C. p.77).
Da capacidade de encarnación e adaptación do Padre Seixas
poden ser significativas as seguintes anécdotas. Díxolle o cociñeiro da súa residencia: “Sabe o que di a xente por aí? Que vostede
quere á xente de color, que vostede non é racista, a xente fala ben
de vostede”. (C. p. 81). Na páxina anterior constata o seguinte:
“Fixen todo o posible por integrarme, cheguei a aprender todo o
seu vocabulario e falaba como un dominicano, chegou a cousa a
tal punto que dicían: “el padre sólo es blanco por fuera, porque
por dentro es la mitad negro y la mitad indio”, e por iso me miraban cunha enorme simpatía. E era verdade, “eu sentía en negro
porque procuraba que houbese moita irmandade entre eles, que
non se mirasen mal”.
5. Algúns testemuños sobre a vida e a obra do Padre Seixas
A continuación intentarei reflectir a percepción e a experiencia
que unha serie de persoas tivemos no contacto e colaboración co
Padre Seixas ao longo do tempo da súa estancia en Vigo. Algunhas das manifestacións poden ser coñecidas xa, outras son novas,
aínda que teñan sido expresadas tempo atrás.
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“Seixas era unha persoa moi vitalista, que vivía con intensidade as
experiencias, e as súas foron moi ricas, e foron esas experiencias
as que o levaron a ser unha persoa aberta, progresista. E aínda
me atrevo a dicir que foi unha persoa profética, porque sempre
estivo abrindo camiños para o futuro.
Era moi extrovertido e tiña un carácter moi afable, polo que se
levaba ben con todo o mundo. El achegábase a quen fixese falta
para resolver calquera problema. Como os favores que pedía nunca eran para el, iso dáballe moita liberdade en todo o que facía.
En síntese, foi unha persoa cun espírito profético, que soubo
responder ás necesidades do seu tempo e abrir campos de acción
para o futuro, foi así mesmo un espírito galego, cun amor e unha
entrega total á Nosa Terra, e foi un universalista, tanto no senso
de comprender e respectar a outros pobos coma no senso ecumenista de integración coas demais igrexas”. (Xaime Isla)
“Coñecín ao Padre Seixas en Vigo, 1973. Eran anos fermosos:
todo presentía a desaparición da Ditadura. O ambiente social
exhalaba todos os aromas; inestabilidade laboral, busca de liberdade, alento relixioso, mobilidade. No medio o Padre Seixas.
Nós (un grupo de tres relixiosos paúis) fomos recibidos na Comunidade de liturxia galega que o Padre Seixas compartía e que
celebraba a Eucaristía semanalmente. Unha comunidade importante na Igrexa galega da que formaba parte o colectivo de SEPT
e numerosos cristiáns galeguistas. Esta actividade do Padre Seixas
deunos unha entrada misioneira, de alta espiritualidade para experimentar a vida apostólica no magma social vigués.
Para nós o Padre Seixas foi garantía de acerto: el compartía en
Vigo as arelas máis significativas do país: a galeguización, a formación obreira, o diálogo con todos, a paciencia e a amabilidade.
Seixas gustaba da serenidade; non era partidario do grito nin da
exaltación. Home de humor e da confiada espera no día seguinte.
Era un home maduro que coñecía culturas, continentes e situacións ben diferentes na evolución social e política. Sobre todo
tiña ben asimilado o Concilio Vaticano II para aceptar sen timideces os cambios imprescindíbeis. Era un galego ecuménico.
Vin con el como se relacionaba cos pequenos grupos cristiáns de
diversas tendencias, cos primeiros africanos a emigrar a Galiza,
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cos necesitados e cos gardiáns das tradicións: con todos paciente,
sorrinte, dialogante. (Francisco Carballo).

Extracto dunha carta aberta de Evaristo Rivera, S.I. ao Padre
Seixas:
“Engaiolabas como poucos á xuventude, segundo demostraches
(entre outros casos) cando o ano 1979 fuches capelán dos mozos
e mozas de COU, un cargo nada arelado por ninguén.
Posuías un despacho pequeniño na Residencia de Marqués de
Valladares, onde traballabas cun sobranceiro equipo de xesuítas.
Pero o teu despacho real estaba nas beirarrúas e nas prazas. Alí
atopabas un día sí e outro tamén a moitos que querían parolar
contigo, resolver unha dúbida ou propoñer un problema. Eras un
crego ambulante e aberto, como o deberon ser os discípulos do
evanxeo.
Sempre falabas con todos no idioma galego. Tiñas o dereito e a
tradición da túa parte. Fillo de galego e catalá, a túa xenética histórica non podía non ser autonomista. Cataluña e Galicia estableceran a súa lei normativa antes da ditadura. E ti foras testemuña
directa destes acontecementos, que, daquela, eran pouco máis
que unha esperanza.
Pero tamén falabas galego con Deus. E tan ben debías facelo
que fuches escollido polo Arcebispo de Santiago para celebrar a
primeira misa que se dixo oficialmente no noso idioma. Aquela
tarde quente do día do Apóstolo de l965 na igrexa compostelá de
San Domingos sentiches unha fogueira que che subía do corazón. Recordarías decote a forte aperta e as verbas emocionadas
do patriarca Don Ramón: “Estaba agardando que chegara este
día. Chegou. Xa podo irme tranquilo”.
Un día pedíronche que te definiras. E respondiches que eras
un pobre home que procura estragar o menos posible a obra de
Deus. A túa humildade non che permitía ver que, no canto de
estragar o labor de Deus, llelo coidabas teimosamente cada día.
Deixaches aquí moitas testemuñas delo”.

Quico Domínguez escribía en BADAL trala morte do Padre
Seixas:
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“Para Seixas a auténtica liberación das xentes pasaba pola dignificación da persoa dentro da propia cultura, sen imposicións alleas
nin atrancos que tollan a personalidade dos pobos. Con esta convicción firme, aplicouse a traballar intensamente por Galicia e
polas súas xentes. Fíxoo con bondade, sempre aberto a todos, con
unha humildade e pobreza material que a todos nos cativaban e
engaiolaban. El foi un auténtico mensaxeiro do Reino de Deus”.

Avelino Pousa Antelo, con motivo da homenaxe e a erección
dunha estela na rúa que leva o nome do Padre Seixas na Bouza
viguesa, escribía fai agora cinco anos:
“Como agasallo de aniversario a unha das miñas fillas, un grupo
de amigos e amigas mandáronlle esta dedicatoria: -Hai persoas
que nos falan e nin as escoitamos, hai persoas que nos firen e nin
deixan cicatriz; pero hai persoas que simplemente aparecen nas
nosas vidas e márcannos para sempre coma ti-”.

Á lembranza do Padre Seixas acáelle doadamente esta dedicatoria porque -para min e para moitos galegos do meu tempo- foi
unha estrela de esperanza, unha luminaria ilusionante naqueles
anos escuros que nos tocou vivir.
Esta é, pois, a miña emocionada homenaxe á figura egrexia de
Xaime Seixas Subirá, aquel home bo e xeneroso, modelo en tantas actividades, adaíl da loita pola liturxia en galego, o que dixo a
primeira misa en galego en San Domingos de Bonaval en 1965, o
autor daquel libriño 400 nomes galegos para homes e mulleres, en
1977; o home que me emocionou e me fixo sentir unha fe anovada, entroncada na mellor tradición do “Deus fratesque Galleciae”.
O profesor e escritor Alonso Montero participou na homenaxe
arriba citada desta maneira:
“Súmome, con fervor á homenaxe que se lle tributa en decembro
do 2006 ó P. Seixas, ao cidadán Xaime Seixas Subirá. Porque foi
un exemplar cidadán na cidade e na sociedade de Vigo en anos
en que era sumamente arriscado emitir xestos cívicos dignos de
tal nome. Da súa bondade hai mil probas. Eu sei dunha da que
fun beneficiario”.
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Teño diante de min a homilía que pronunciou o 3 de abril de
1968, dita na igrexa de San Xosé Obreiro (Vigo) na misa pola
alma do doutor Antón Beiras. Creo que debería imprimirse, pois,
no seu xénero, é unha peza maxistral, dito sexa por quen non
pensa con categorías relixiosas. Finaliza a homilía con palabras,
daquela, non exentas de valentía:
“Beiras foi un pioneiro, un pioneiro da nova Galiza que xa alumea, dunha Galiza de diálogo, de irmandade, de xustiza social e
santa liberdade”.

Sobre o seu compromiso (referido ó Dr. Beiras) coa lingua galega o Padre Seixas fai unha formulación redonda e case pioneira:
“Amaba o idioma galego non só por ser o seu senón por ser a
linguaxe habitual do pobo: do pobo traballador, do pobo labrego,
do pobo mariñeiro”.

Para a familia da mestra e escritora Loliña Chamadoira do
Casal, igual que para outras moitas, o Padre Seixas era un da
casa. Na homenaxe do ano 2006 dedicoulle un poema do que
referimos aquí dúas estrofas:
“As mágoas que levabas agachadas
no cerne do teu peito,
transformadas en albas gargalladas
van ecoando ventos,
escintilan nas noites caribeñas,
asubían nos paxariños negros.
Escoitase o silencio,
repinico de perpiaño vello.
Repouse mestre, amigo,
o teu lembro ó abrigo
na pedra de granito;
xuntando co exemplo
da vizosa vida, o noso agarimo”.

O Padre Seixas caíalle ben a todo o mundo, porque era unha
fervenza de amor para todos. Rematamos este grato e agradecido
recordo da súa persoa e a súa vida cunhas lembranzas infantís de
Laura Cobas:
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“Antes os nenos cativos, o domingo á mañá iamos a Misa. Lembro as primeiras consagracións das mans e os beizos do Padre
Seixas. Ao rematar o oficio achegabámonos a el toda a familia.
-Veña xantar connosco Padre-. Case sempre, co seu maino sorriso, aceptaba ledo.
Aínda era eu moi nena. Teño a lembranza limpa e nidia das súas
grandes gargalladas inzando o seu queixo cara o ceo. A súa barba
branca... e as fondas, ceibes gargalladas perante a sobremesa,
que me asombraban e engaiolaban. Tamén recordo a miña nai
remendando a mesma cazadora todos os domingos, ao remate do
xantar. -Padre, que fixo coa chaqueta que lle din-. -É que había
un moreniño que non tiña ningunha.Hoxe, despois de case trinta anos, teño esculcado o recendo da
madeira dos bancos, da cera da igrexa dos Apóstolos. Aínda podo
escoitar ao mestre Prieto, o harmonio, o coro de homes que era o
que máis me gustaba daquela familiar -obriga- da Misa dominical.
A min xa non me deu a Comuñón el, fíxoo Bieito. Xa non podía
misar, estaba maliño, aínda que estivo na cerimonia. Mais lembro ao Padre Seixas traballando polos demais, verbas de xustiza,
de igualdade, tolerancia, solidariedade. E todo elo no estoupido
algareiro daquelas gargalladas, fondas, brancas e libres.
Benaventurados os limpos de corazón porque eles verán a Deus.”

Somos moitos os que facemos nosas as palabras coas que remata Laura as súas lembranzas: Grazas sempre Padre Seixas por
deixarnos achegarnos a vostede, coñecelo, percibir os valores altos, humanos, do seu amor por todas as cousas. Por ser un home
de ben!
Bieito Santos
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Falando con Deus
Texto inédito do Padre Xaime Seixas
Manuel Cabada Castro

O P. Seixas (1915-1994) foi un xesuíta galego, nado en Santiago1. Home dunha peza. Pioneiro, tal como el sempre quixo ser,
en moitas cousas na súa terra e fóra dela. Incomprendido para
algúns poucos, ás veces os que mellor terían que comprendelo,
pero querido e admirado pola meirande parte de cantos o coñeceron e puideron experimentar a bondade e grandeza da súa persoa.
Axudou a moitos. Sobre todo a ser plenamente persoas, tanto humana coma relixiosamente. Comprometeuse vivamente co mundo
obreiro, formando grupos de persoas que loitasen pola propia
dignidade e pola súa responsabilidade social. Buscou libremente
sempre apostolados de fronteira, ben sexa pola dificultade mesma
desta actividade, pola discriminación cultural daqueles cos que ía
exercer o seu labor humanizador e amplamente cristianizador ou
pola miserábel situación persoal ou social dos mesmos. Atendeu
con total entrega a españois, portugueses, etc. en Bordeos, a pretos e indios na República Dominicana, a galegos dos de a pé na
súa terra. En cada un destes diferentes destinos integrouse plenamente na cultura, na lingua, na concreta situación das diversas
xentes coas que convivía. Por iso o querían e apreciaban. E cando
finou e trouxeron desde Villagarcía de Campos (Valladolid) o seu
corpo a Vigo, alí estaban no cemiterio persoas de todas as clases
e niveis sociais, intelectuais e obreiros, cristiáns e non cristiáns,
pretos e doutras razas. Seixas cría plena e consecuentemente na
O lector interesado en coñecer datos máis concretos sobre o P. Seixas pode ler
nesta mesma revista: X. Isla Couto, S. Gómez Xurxo, O padre Seixas: profético,
galego e universal: Encrucillada (1994), nº 90, pp. 539-544. E, de maneira máis
ampla, Conversas do Pai Xaime Seixas con Silvestre G. Xurxo (Vigo, SEPT, 1985).

1
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irmandade universal de todos, fosen da raza, cultura ou relixión
que fosen. Non foi un intelectual, pero tiña unha fina sensibilidade e destacada capacidade de intuición para decatarse do que as
xentes do seu arredor precisaban e do que el como evanxelizador
lles podía ofrecer. Moitos poderán preguntarse de onde tiraba el
forzas, estando como estaba sometido tantas veces a non pequenas doenzas corporais, para a súa múltipla actividade. Pero Seixas
era no fondo un verdadeiro home de oración. Mais unha oración,
que, como é doado ver no texto que presento a continuación, ía
sempre unida á súa actividade evanxelizadora, humanizadora e
culturizadora.
O texto procede dun escrito do P. Seixas, conservado no Arquivo
Histórico da Compañía de Xesús en Galicia do Colexio Apóstolo
Santiago de Vigo. Son unhas pequenas cuartillas mecanografadas
e depositadas no interior dun sobre con esta indicación: Falando
con Deus (X. Seixas – Privado). Pola miña parte só me permitín
facer algunha moi lixeira corrección no galego orixinal de Seixas,
respectando polo demais o seu léxico e gramática. Cando Seixas
escribe este texto, é dicir, entre outono e Nadal de 1968, levaba
en Vigo os tres primeiros anos da súa segunda e máis longa permanencia nesta cidade. Son anos de dificultades, de proxectos
e realizacións, que deixarían unha fonda pegada na sociedade
viguesa. A oración de Seixas reflicte moito desta problemática.
Coido que os interesados na figura do P. Seixas agradecerán
poder acceder así, nun certo grao, á riqueza interior deste cristián
que teimou por abrirse ó mundo.
Manuel Cabada Castro
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FALANDO CON DEUS (Xaime Seixas Subirá)2
(Galiza, 14 outono 1968, segunda feira)
A primeira cousa máis importante na miña vida é falar con
Deus. Falar e escoitalo. Non hai cousa máis importante. El é o
meu pai; eu son o seu fillo. Un bo fillo ten que preguntar ó seu
pai o que ha de facer e, se o pai e podente, como Deus, cómpre
que lle pida axuda nas súas labouras.
Eis por iso que pra falar con Deus cómpre ter sempre tempo:
pra o máis importante sempre hai tempo e isto é o primeiro na
miña vida. Non nos enganemos: cando temos interese por unha
cousa atopamos tempo pra facela.
Polo tanto, hoxe posto na presencia de Deus hei falar con El
deste xeito: Pai Deus, axúdame a ter tempo pra falar contigo e a
reparar deste xeito tantos esquecementos antergos. Cantas cousas
mal feitas, sen xeito, por non preparalas a soias contigo!
Perdoa, Pai amado, tanto esquecemento, tanta ignorancia, tanto crer máis nas cousas, nos medios humanos que na túa axuda
sempre meirande e necesaria.
Dinde hoxe eu quero preparar o meu día falando, ante todo,
contigo das miñas cousas. Pois, ollando ben, as miñas cousas son
as túas. Eu fago ou quero facer todo o que fago ollando para Ti,
é dicir, pra o ben meu e de todos en Ti.
Escoita, pois, ouh Pai bendito, a miña pregaria de hoxe: a laboura é moi grande; teño entre mans moitas cousas. Coido que
serán para ben dos irmáns, pra ben de Galiza e o que facemos
nós neste recunchiño do mundo é para ben de todo o mundo.
Axuda, pois, Pai meu, a miña laboura de hoxe. Primeiro a miña
intención: que todo sexa dirixido a Ti co xeito que ti queres. Despois os meus actos de culto dirixidos a ti. Logo, xa con forzas,
os actos dirixidos ó ben do próximo: a laboura de formación dos
meus irmáns preparando o ambiente pra espallar as boas lecturas
que Ti sabes, de información de feitos e de formación de men2

Encrucillada respecta o léxico e a ortografía orixinais
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talidade, descubrindo novos vieiros pró traballo eficaz en ben da
nosa comunidade e do mundo.
Tampouco hei de esquencer atender a miña correspondencia.Gracias por todo: axúdame, Pai eterno.
(Galiza, 15 outono 1968, terceira feira)
Eu agradézoche moito, meu Deus, que me deixes chegar con
vida a este novo día. Que sexa todo pra Ti. Que aproveite cada
intre pra glorificarte a Ti coa pequena gloria que eu che podo dar,
mais que ti gostas de recibila por ser dun fillo teu.
Que este sentido transcendente da vida humana cara a unha
eternidade onde se ha realizar plenamente a nosa existencia sexa
testemuñado con toda a miña vida e con cada intre dela.
Axúdame hoxe, meu Pai, a labourar neste senso traballando
decote por ti e polo tanto por toda a humanidade sempre, namentres Ti o queiras, neste fermoso recuncho galego onde cómpre
que eu realice a túa mensaxe
Prégoche que me axudes no meu programa de hoxe: nos actos
do culto e na preparación, aínda material, de outros que Ti ben
sabes que teño nas miñas mans. Na preparación do espallamento
da boa lectura que Ti sabes. E derradeiramente na preparación da
reunión dos dirixentes obreiros cristiáns.
Antes de rematar a miña pequena pregaria de hoxe, quero, meu
Pai, pregarche por tantas intencións que teño a cotío e nestes
días de xeito especial.
Polos estudantes que van xa comezar os seus cursos. Que acerten no escollemento dos seus estudos. No xeito de estudar, nas
amizades e amores, nas labouras polos dereitos humanos, especialmente dos traballadores do agro e da cidade (e do mar) e do
pobo galego. Que en todo loiten e traballen como bos fillos teus
e irmáns de tódolos homes do mundo.
Eu prégoche por tantos que están a sufrir as inxustizas doutros
homes: polos perseguidos de Biafra, do Sudán do Sur, na América
Latina, tan mal demediada, polas minorías étnicas da India e por
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tantos irmáns nosos que sofren no mundo por causa da súa raza,
lingua ou relixión.
Failles a todos xustiza a dálles a túa Paz. Que sexan felices, que
non sufran máis. Que non haxa máis no mundo perseguidores
nin perseguidos. Que todos sexamos de veras verdadeiros irmáns!
Remato, querido Pai, a miña pregaria de hoxe. Deixo todo nas
túas mans. Eu farei o que poida, mais Ti darás a forza. Amén.
(Galiza, 16 outono 1968, cuarta feira)
Veleiquí un novo día. De vento lesteiro. O vento soán do que falaba o noso Pondal. Eis a miña alma atópase fría, “lesteira” sen o
teu apoio. Ven, Pai-Deus, ven axiña, pois sinto a túa necesidade.
Aínda que a pregaria feita decote na túa presencia enfortece a
miña alma, nembargantes sinto a desorde no meu ser. Por que
non habemos ter os homes sempre unha perfecta xerarquización?
A falla de xerarquía que advertimos ás vegadas no noso ser é consusbtancial a toda natureza humana ou son cousas adquiridas ó
correr dos anos ou herdadas dos antergos?
Veleiquí un dos meirandes misterios que nos fan acudir a Deus
e pedirlle que nos bote unha man a cotío. Somentes o Infindo
pode organizar ben a nosa vida. El é a razón da nosa existencia e
o noso fin.
Pai-Deus, organiza hoxe a miña vida asegún os teus desexos.
Coa intención de glorificarte a Ti, cumprindo ben os cultos que
che debo e sendo útil ós demais en tódalas cousas deste día.
Pai-Deus, cheo de novos anceios pola confianza que teño en
Ti, vou comezar un novo día. Axúdame no traballo espiritual da
mañán. E na laboura cos demais do serán. Na reunión cos meus
irmáns os outros cregos. Que sexamos fieis ás nosas obrigacións.
Que respondamos ó que nos pide o intre de arestora, este intre
de grandes sacrificios pra sermos fieis ó espírito de Cristo, do seu
evanxeo, do derradeiro Concilio.
Axúdame no arranxamento das pequenas cousas que teño entre
mans e, sóbor de todo, no espallamento da boa doutrina polos
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medios que Ti sabes. Dáme acerto en todo isto e espírito de sacrificio pra loitar sempre a rentes de Ti.
Cristo-Deus, irmán e amigo noso, axúdanos ós teus seguidores
e a tódolos homes do mundo. Dános a túa paz e amor. A túa
xustiza e benevolencia connosco. Coa túa meirande axuda todo o
podemos. Sen Ti, ren. Ven, pois, neste día. Párate ó noso carón
e que as oracións de María e os demais santos nos axuden na
laboura.
Sacro Corazón de Xesús, nós confiamos en Ti!
(Galiza, 17 outono 1968, quinta feira)
Hoxe atraseime un pouco na conversa contigo, meu Deus e
amigo; foi por atender a un irmán, que é atenderme a min mesmo
e a Ti, tanto pola súa persoa como polo obxecto da visita na liña
pastoral propia dun verdadeiro ministro de Deus.
Por outra parte, algúns pequenos achaques obrigáronme a cambiar o plan do día. Mais veleiquí que xa estou de novo a rentes de
Ti pra escoitar as túas verbas e presentarche as miñas.
Despréndeme cada vegada máis das cousas deste mundo no
senso de poñer nelas o meu fin; que as sirva somente servíndote
a Ti nelas pra que todas a min e ós demais nos leven a Ti.
Cómpre que hoxe continúe a miña laboura polo espallamento
do teu Reino, é dicir, polo trunfo da Verdade, da Xustiza, la Liberdade e do Amor. Facer isto coido que é labourar polo Reino de
Cristo e somentes Ti es o verdadeiro Salvador, Redentor, Libertador meu e de tódolos homes.
Ven xa, Señor, ven xa Libertador!
Prégoche moito que axudes á miña laboura de hoxe, á miña
e á de todos, pois coido que todos temos un mesmo fin, se te
buscamos somente a Ti, a túa gloria, o teu reinado.
Dáme, amigo Xesús, o xeito de ser hoxe eficaz nesta laboura tan
grande. Na cidade na que laboure e tamén no País enteiro e, polo
menos coa intención, tamén no mundo.
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Benzoa, Pai-Deus, esta laboura. Que vaia adiante sendo prá túa
gloria. Que chegue o teu reino de amor a tódolos irmáns!
Remato xa poñendo en Ti de novo a miña confianza. Nembargantes facer o que poida, poño o trunfo nas túas mans, pois soio
Ti es o omnipotente, o verdadeiro; nós somentes somos reflexos
pequenos da túa Vida eterna.
Xa remato, Cristo amigo: lémbrate de tódolos irmáns que loitan
e sofren polo mundo enteiro, dos pequenos, dos humildes, dos
probes, dos doentes, dos perseguidos, dos indios, dos pretos... Pra
todos paz, liberdade, AMOR!
(Galiza, 18 outono 1968, sexta feira)
Meu Deus e amigo: coas labouras de hoxe fixéronme retardar
moito a miña entrevista cotiá contigo. Mais ti ben sabes que en
todo o día non me esquenzo deste intre. A cotío pensei en falar
contigo e agora estou contento, pois podo cumprir este deber tan
grande.
Xa pasou case que todo o día e pasou ben, gracias a Ti: a laboura da mañán arranxando cousas necesarias. Coido que foi ben
aproveitada.
E dimpois de xantar a laboura do serán. Foi importante. A xuntanza dos irmáns no sacerdocio: falouse moi claro; foise dereito ós
problemas de fondo da nosa Eirexa. Vin moito espírito evanxélico,
nalgúns mesturado con algunha acedume moi explicable polas
actitudes pouco definidas de certas persoas.
Volvín fatigado da laboura e aínda me esperaba máis. Un xoven
dos nosos estaba a esperar pra traballar na grande laboura de
espallamento do Ben. Fixemos moito en pouco tempo e movemos
a outros polo bo camiño. Deus sexa louvado pra ben da Terra e
do Mundo. Deus sóbor de todo.
E agora, xa serodio, aínda me resta tempo pra repousar a rentes
de Ti preparando o acto arnelo do culto do día e recomendarche
as cousas de mañán.
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Irmán Xesucristo, Ti ben o sabes: mañán hai moito a facer. A
misa no noso idioma de tan grande influencia pra o noso pobo. A
preparación litúrxica e outras cousas.
Seguir a laboura de espallamento destes días que se me ten
encomendado e tamén outras obrigas.
E para remate bótase enriba a xuntanza de Santiago: días de
moita responsabilidade, de intimidade cos irmáns do clero galego.
Ti que es o noso Presidente, fai que todo sexa pra ben da nosa
eirexa tan esquencida; que Ela sexa verdadeiramente a eirexa de
Galiza e do seu pobo.
A eirexa dos obreiros, dos labregos, dos mariñeiros, dos estudantes, dos mozos galegos: que ela se sinta nosa e nós nos sintamos dela.
E pra iso fai que os cregos esteamos á altura do intre de arestora. Deste intre de encrucillada. Así sexa!
(Galiza, 19 outono 1968, sábado)
Meu Deus e amigo, Xesucristo irmán, atópome cansado. Non
sei se é o tempo, as preocupacións, a laboura... Ademais, sinto
moito o esquecemento que tiven en dous días pasados, pois perdín xuntanzas moi boas pra min, pra o apostolado, pra todo. Deus
sexa louvado. El suplirá agora.
Hoxe moita laboura: a mañán pasouse rápida, sen sentir; e o
serán na grande laboura de preparar o culto da noite. Espero que
sairá todo ben. A nosa vida é chea de dificultades, mais o Reino
irá endiante. ¡Deus connosco!
Bota unha man, Señor. Non esquenzas que Ti es o meu Pai. A
laboura polo “Mundo Social” vai ben. Hoxe chamaron de Madrid.
Dinlles boa orientación: supoño que a aproveitarán. Mañán vou
prá capital co gallo do curso de cregos; aproveitarei pra labourar
polo M.S. [Mundo Social].
Serán días de moito traballo. Cómpre estudar en equipo, propoñer, etc. Espérame unha grande laboura. Eu prégoche polo éxito
do choio. Que Deus axude a Sant-Iago!
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Despois, volta a Vigo, que xa estará eiquí o M.S., e logo será a
ocasión de ganar o perdido. Adeus!
(Galiza, 25 outono 1968, sexta feira)
Veleiquí, meu Deus, de novo contigo na miña cidade, é dicir,
onde labouro, despois de varios días fóra. Na capital da Patria,
onde estiven, non tiña máquina pra facer a miña conversa diaria
contigo.
Foron días de moito trafego. Ti ben o sabes. As meirandes
xuntanzas dos cregos de Galiza (antre cen e douscentos) e mais
algúns militantes leigos, sóbor de todo dos movementos especializados: XOC, XEC, etc., tanto de homes como de mulleres.
Cantas experiencias novas e vellas! Atopei un maior aumento
de mentalización social e galega, é dicir, máis anceios de encarnación nas nosas realidades. Todo isto é positivo. Nembargantes,
aínda hai moito a facer: artellarse máis, aclarar máis os principios
ideolóxicos, concretar más as accións, etc.
Eu prégoche moito polo froito futuro. Que as conclusións sexan
ben aqueladas e que se leven adiante. Coido que se vai gañando
moito en todo. Deus, é dicir, Ti sexas louvado!
Neses días, xa o sabes, non sempre estiven ben de saúde: houbo
diferentes doenzas; fun saíndo delas, mais perdín eficacia de traballo e non puiden asistir a tódalas xuntanzas. Por outra parte, a
obriga que tiña pra co amigo X.I. [Xaime Isla?] obrigoume a estar
onda el o día da concelebración: máis de cen cregos concelebrando xuntos no noso grande idioma! Isto foi o martes 22 de outono
de 1968! Pasará á historia!
Os ponentes, sóbor de todo os galegos, estiveron moi ben:
Xaime Castiñeiras, Xohán López Facal, Camilo Nogueira e Xosé
Manuel Beiras. É a nova onda galega! Moi ben!
Eu prégoche perdón polo tempo perdido en extensión ou en
actuación; e prégoche por que agora sigamos adiante na grande
laboura de promocionar ó noso pobo pra levalo a Ti, onde está a
derradeira promoción.
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Benzoa o meu traballo de hoxe: a preparación dos cultos de
mañán e o espallamento do M.S., que xa chegou e pode facer
moito ben na nosa Patria esquencida e asoballada, moitas veces
polos mesmos galegos.
Xa remato, amigo-Deus. Poño todo a rentes de Ti. Polo irmán
Cristo benzoa a laboura de hoxe. Que todo sexa prá túa gloria e
ben do próximo. Amén!
(Galiza, 26 outono 1968, sábado)
Veleiquí, meu Deus, un novo día. Moitas gracias por chegar a
el. Eu son todo de Ti e quero vivilo por Ti e ó teu carón. Axúdame, meu Amigo, pois a laboura (aínda que non se vexa) coido
que é moi grande, polo fin que ten e polo que pode supoñer pra
moitos individualmente e prá nosa colectividade.
As novas de onte de Roma (letra do P. M. S. [P. Manuel Santos?]) danme moito que matinar. De quen é a culpa de non ter
aprobada a nosa liturxia? A culpa física parece ser do noso episcopado; e a moral? Non me atrevo a acusar a ninguén, nin eu son
xuíz de vivos e mortos... Ti saberás. Soio che pido unha cousa:
fai xustiza co noso pobo e pra iso faina coa nosa lingua. Nas túas
mans (poñendo nós os medios) deixo todo o choio.
E agora un novo día. Moita laboura. O culto de hoxe ben
preparado. A continuación do espallamento do “M. S.”: xa van
espallados máis de cincocentos exemplares. Cómpre chegar hoxe
ó milleiro. Coido que pode ser unha grande laboura encol da
Eirexa e do Pobo galego: cómpre que estas dúas arnelas cousas
camiñen xuntas.
E arestora vouche ir pregando por cada cousa de hoxe. Fai que
pola mañán remate (despois das monicións) as xestións diversas
e cousas atrasadas. E que siga todo ben: o espiritual e o material.
Polo serán que remate ben todo o da liturxia de hoxe. Que saia
ben a misa, de tanta importancia, nembargantes as incomprensións daqueles que queren servirse da Eirexa prá súa dominación
capitalista e imperialista.
Que sexa este un día cheo pra continuar mañán coa reunión do
“Castro”, tan importante: é o mellor da nosa mocidade. Non os
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hai que dar a esquecemento, aínda que cómpre que vivan na súa
completa autonomía: así fórmanse máis.
E dimpois ir preparando a nova estructuración do SEPT. Cómpre poñelo no intre presente, despois das xuntanzas de Santiago.
E derradeiramente a visita ó Señor Cardeal, que despois das novas
de Roma ten unha moi grande, e quizabes definitiva, importancia.
Xa están a buscarme na portería. Non me deixan ter orde na
miña vida. Prega por min, polo Irmán Xesucristo. Que El sexa a
nosa orientación e vida coa súa doutrina e exemplo. Adeus e bos
días, Pai!
(Galiza, 29 outono 1968, terceira feira)
Amigo e Pai Deus: de novo contigo pra falar das nosas cousas.
Onte non pasei ben o día: deprimido física e moralmente. Hoxe
atópome máis a xeito. Prégoche pola laboura deste serán. Axudar
ó Pai Laredo no acto penitencial; as miñas cousas privadas; preparar a reunión da Vang. [Vanguardia]; ir con eles a outra reunión
dos MM. cristiáns, etc.
Que teña xeito en todo e acerto, xuntando a valentía coa prudencia evanxélica (non coa outra do mundo).
Xesucristo, irmán e amigo: axúdame Ti moito, que a responsabilidade é moi grande! Que acertemos todos co traballo que
cómpre nestes tempos tan turbulentos!
Xa estou pra rematar: atópome cansado de tantas cousas e de
tan pouca colaboración aberta nas alturas. Polo menos isto é o
que se ve. Pon, pois, Ti a man, pois doutro xeito non conseguiremos ren.
Tamén che prego que acerte nas letras importantes que cómpre
que escriba hoxe. É unha obrigación moi grande.
Adeus, Xesús, prega por min e por tódolos homes do mundo.
Amén!
(Galiza, 30 outono 1968, cuarta feira)
Xa estamos, meu Deus, a rematar o mes. Mañá é o derradeiro
día. Fai que hoxe o aproveite ben por ti. Son moitas cousas a facer
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e moitas e moi grandes responsabilidades. Ti sabes ben as cousas
que teño entre mans. Polo irmán Xesús axuda a miña probeza, a
miña pequenez, pra que coas túas forzas poida levar adiante as
moitas cousas que Ti puxeches nas miñas mans.
E comezo por encomendarche a laboura espiritual de hoxe:
comigo e cos demais. Despois o referente á nosa misa; a visita á
Moradía, o espallamento do “M. S.”, etc.
E polo serán prégoche sóbor de todo pola visita que Ti sabes.
Axúdame, Xesús, pra que eu axude a esta alma tan atribulada.
Pódese facer moito por el; ten boas cualidades; somente cómpre
centralo, darlle unha nova espranza na súa vida e que comece de
novo consciente dos seus grandes valores, pois todo o que ten é
totalmente de orixe temperamental: non somente non hai falla,
mais moito mérito.
Axúdame pra axudalo. Que el sexa feliz de novo e deste xeito
dará tamén felicidade ós demais.
(Galiza, 4 novembro, mes de santos, 1968, segunda feira)
Meu Deus: xa estamos nun novo mes e levo varios días sen
falar contigo das nosas cousas. Perdoa, meu Señor e amigo (aínda
que eu non mereza chamarte así), o meu abandono. A miña vida
andou revolta entre cousas e cousas. Ti ben o sabes; mais sen Ti
non podo ren. Perdoa e axuda. Máis que xamais, soio teño posta
en Ti a miña confianza.
Xesús, Deus feito home: Ti es o meu irmán. A Ti chego case
como a compañeiro de traballos e labouras: home coma min,
nembargantes a túa orixe divina. Contigo podo falar máis a rentes. Gracias pola túa chegada a este mundo e axuda ó teu irmán
pequeno.
Cada vegada aumentan as miñas responsabilidades: o SEPT
(agora cos plans de presentación do misal); a Comunidade de
Vida Cristiá coas súas prolongacións tan cheas de vida: “O Castro”, máis podente que xamais; a Moradía, cada día mellor axeitada; a V.O. [Vangarda Obreira] co novo grupo de xente nova que
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vén chea de pulo e que forma unha unidade de pensamento e
acción cos rapaces do “Castro” e da Moradía.
É moita a responsabilidade que teño. Que acerte, Xesús, nesta
grande laboura!
(Galiza, 6 de Santos 1968, cuarta feira)
Veleiquí, meu Deus, que dimpois dunha pequena interrupción
chego de novo a rentes de Ti. Hoxe díxenche a misa dos pequenos. Nembargantes ser na língoa imposta polo poder imperialista
(e pola eirexa sometida a el), non foi mal a cousa. Probes nenos
burgueses que non se decatan de que o mundo xa cambiou! Agora temos que ir necesariamente (pra ben de todos) a un estado
de igualdade e pra iso é necesario botar abaixo o capitalismo
imperialista español aínda que haxa que tombar tamén os seus
satélites, os malos galegos. Isto será pra ben de todos; polo tanto
isto será tamén o máis conveniente ó Cristianismo, que non é
verdadeiro se non vai de acordo co pobo, co ben xeral do pobo.
A laboura polo espallamento do M.S. segue ben. Xa está colocado case que un milleiro e aínda seguiremos espallando o ben.
Gracias, meu Deus e irmán Xesús. Que todo sexa prá túa meirande gloria e ben do Pobo teu!
Hoxe teremos tamén a reunión do equipo da Residencia. Ilumina, Pai, as nosas mentes para que acertemos.
Vou falar contigo, meu Deus, da reunión de Ra [Residencia].
Amóstrame o xeito de ben preparala pra, da miña parte, facelo
ben. [...]3.
(Galiza, 26 de Nadal de 1968, quinta feira)
Pai Deus, canto tempo sen falar contigo nestas letras! E nembargantes pasaron moitas cousas dinde a derradeira letra. Sóbor
de todo (e foi o mellor regalo de Nadal) a nova (aínda oficiosa) da
aprobación por Roma do noso querido idioma como lingua oficial
(non exclusiva) na liturxia do País. Gracias, meu Deus, por poder
Omito aquí algunhas liñas do escrito que só aluden a puntos concretos de orde
exterior relativos á Residencia xesuítica de Vigo.

3
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xa sen medos nin tapullos pregarche no noso tan querido idioma!
Que saquemos todos o meirande froito que Ti queres de nós co
gallo deste grande acontecemento.
Na miña vida interior todo foi máis ou menos do mesmo xeito.
Mais onte noite fixen unha misa moi especial no meu cuarto.
Coido que foi unha grande gracia túa, pois vin claro a necesidade
de deixar algunhas cousas e cambiar a distribución sóbor de todo
das derradeiras horas da noite. Deste xeito terei máis tempo prás
miñas labouras por Ti e polo Reino do teu Fillo, o noso Libertador Xesús.
Isto darame tamén máis autoridade dentro e fóra prá meirande
laboura túa e mais paz interior. Adiante, e non pasar de hoxe sen
un plan novo e eficaz!
Outros acontecementos foron as labouras por erguer a situación económica do Colexio e da Residencia.
Nas miñas labouras concretas: a Moradía segue a ir ben, mais
hai que coidar certos perigos que poden xurdir. Outra posible e
aínda probable moradía pode facerse tendo xeito sóbor de todo
no comezo.
“O Castro” vai moi ben no seu subgrupo de Teatro. Traballan
ben e teñen boa moral.
A V.O. no seu pequeno grupo de dirixentes vai ben e na súa
influencia nas clases. Hai que asegurar ben isto (xa tivemos unha
reunión e cómpre ter outra con Villamil). Que acertemos en todo,
Señor!
O espallamento do M.S. foi ben en xeral. Cómpre rematar de
cobrar pra enviar a Madrid os cartos.
Unha meirande parte da eficacia da miña laboura, Ra, Trinitarias, Moradía, “O Castro”, V.O., etc., depende moito da organización da miña vida privada. Cómpre facer un plan e botar fóra
as oposicións atávicas que dificultan esta grande laboura interior.
Pra iso, matinar nisto e executar. Axúdame, irmán Xesús, non me
deas a esquecemento.
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Do Consello de Redacción aos nosos
lectores e subscritores, a propósito dunha
comunicación do Arcebispado de Santiago
referente ao Foro 2011
A maior parte de vós xa saberá do feito e o teor dunha nota de
prensa que a Secretaría de Medios de Comunicación do Arcebispado de Santiago de Compostela publicou o día 8 de novembro de
2011, expresando a súa non implicación coa nosa revista e coas
súas actividades. Ante tal acontecemento, o Consello de Redacción de Encrucillada quere manifestar:
- En primeiro lugar, coidamos que a publicación desa nota
era innecesaria. As tres afirmacións nela realizadas —que
Encrucillada é autónoma na súa organización e xestión, que
os relatores que participan no seus Foros son invitados de
Encrucillada e que o Maxisterio e, en concreto, o Catecismo
son referentes necesarios para avaliar os contidos e as opinións de todo pensamento cristián— responden a feitos reais
de dominio público, no caso das dúas primeiras, e a un criterio de discernimento doutrinal, no caso da terceira, abondo
coñecido entre o pobo cristián.
- En segundo lugar, ficamos tristemente sorprendidos e non
damos entendido de feito cales son o motivo e o obxectivo
da publicación dunha nota que, polo dito enriba, nos parece
superflua. Efectivamente, a nosa Asociación iniciou a súa andaina coa edición da súa revista en febreiro de 1977 e celebra
os Foros Relixión e Cultura en Galicia desde 1986. Cremos,
pois, que o motivo inmediato da publicación de tal nota se
terá que buscar en causas alleas á Asociación Encrucillada e
ás súas actividades.
- En terceiro lugar, referido agora a esas probabeis causas alleas,
ben sabemos da hostilidade dunhas poucas persoas que, baixo
o anonimato que facilitan os foros de Internet, descualifican,
insultan e calumnian a nosa Asociación en nome dunha
suposta ortodoxia católica. Unha ortodoxia, por certo, que,
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vista a súa forma de se conduciren e expresaren, demostran
descoñecer no seu cerne máis íntimo. Sospeitamos que a nota
do Sr. Arcebispo veña máis motivada pola preocupación de
poñerse a cuberto destas continuas invectivas ca pola propia
índole das actividades da Asociación Encrucillada.
- En cuarto lugar, coidamos que, estando situada Encrucillada, por propia opción, no difícil terreo da raia que une –e
por veces separa– a Igrexa e a sociedade, esperaríase do Sr.
Arcebispo de Santiago de Compostela que, no caso de intervir publicamente verbo das actividades de Encrucillada,
como mestre na fe e referencia de comuñón que é, dirixise
a todos unha palabra de ánimo e apoio. Unha palabra que
asemade dilatase os espazos eclesiais para facilitar a convivencia respectuosa, pacífica e evanxélica daqueles sectores ou
movementos que teñen concepcións diferentes sobre o modo
en que debe encarnarse o cristianismo na nosa terra. En calquera caso, sentimos señardade pola falta de actuacións dos
nosos pastores tendentes a desactivar esa carraxe anticristiá
que ameaza con facer irrespirábel a atmosfera intraeclesial. A
publicación desa nota e as causas que a motivaron serían, ao
noso entender, unha boa oportunidade, infelizmente desaproveitada, de encher este baleiro.
- En quinto lugar, como ben sabedes, a Asociación Cultural
Encrucillada, a través da súa revista galega de pensamento
cristián e dos seus Foros, quere crear espazos de encontro,
de diálogo e de reflexión sobre a significación perenne do
Evanxeo nunha situación social, por tantas razóns, sempre
cambiante. Os invitados aos Foros dispoñen de absoluta liberdade para expoñer o seu pensamento verbo do tema escollido, e nin o público asistente nin o Consello de Redacción
da revista confunden «escoitar» e «reflexionar» con asentir a
todo acriticamente. Os nosos convidados non son a voz oficial
da revista, pois Encrucillada pretende facer pensar e non ten
medo de escoitar pensamentos que, con rigor e seriedade, con
honestidade e amor ao Evanxeo e á Igrexa, ensaien solucións
inéditas a problemas comúns, de xeito que estas contribucións
poidan ser tidas en conta, independentemente de que sexan
máis ou menos acertadas.
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- En sexto lugar, no Consello de Redacción de Encrucillada
pensamos que a teoloxía non cumpre de xeito acaído co seu
cometido cando se conforma con ser un simple comentario
ás declaracións maxisteriais. A teoloxía debe enfrontar directamente os desafíos que a significatividade e a vivencia da fe
poñen actualmente, tanto respecto da bimilenaria Tradición
eclesial, como respecto da sociedade coetánea. O seu referente básico debe ser, a máis do Maxisterio e a Tradición,
a lectura viva e actualizada da Sagrada Escritura. Escritura
lida, interpretada e transmitida en linguas diferentes e en
contextos cambiantes. Como di moi expresamente o Concilio
Vaticano II, “o Maxisterio non está por riba da Palabra de
Deus, senón ao seu servizo” (DV, 10). Verbo do Catecismo
debemos dicir que, sendo un dos compendios da doutrina
da Igrexa, debe ser tido en conta; mais non coma se a súa
existencia supuxese a fin de toda teoloxía, ou coma se fose un
freo para pensar con plena e total liberdade os novos desafíos
que ten ante si a fe cristiá. O catecismo de hoxe é froito dos
problemas e solucións da teoloxía de onte. A teoloxía de hoxe
debe facerse pensando nos problemas que terá que tratar o
eventual catecismo de mañá.
- En sétimo e último lugar, moitos de vós fostes testemuñas
presenciais –e a outras chegaríanvos novas neste sentido– de
que no Auditorio de Galicia, co gallo do Foro 2011, máis
de trescentas persoas fixeron explícita a súa libre pertenza
á Igrexa, o seu amor ao Evanxeo e a súa fonda e honesta
preocupación por todos os problemas que suscita a vivencia
da fe cristiá e a súa difícil transmisión xeracional. En Encrucillada traballamos trinta e catro anos –e estamos aínda
a traballar con toda a ilusión e dedicación– a fin de que en
espazos sociais públicos coma estes, a fe e a praxe cristiá se
encarnen social e culturalmente, angueira máis necesaria ca
nunca nos últimos tempos. A nosa independencia institucional é, xustamente, a condición de posibilidade da nosa libre,
construtiva e plena pertenza eclesial.

Consello de Redacción de Encrucillada
Santiago de Compostela, novembro de 2011
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Unha elección divorciada da realidade
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Elixir en clave interna
Se algunha cousa está clara
é que os españois que fomos
ás urnas o día 20 de novembro
fixémolo en clave interna. E por
iso nos imos levar unha grandísima e desagradable sorpresa
cando empecemos a comprobar
que a inmensa maioría dos
argumentos e esperanzas que
serviron para derrubar a Rodríguez Zapatero e esnaquizar
electoralmente ao PSOE (110
escanos), non van servir para
nada á hora de encarar a endiañada crise que se meteu entre
nós con intención de quedarse.
Na nosa descarga temos que
dicir que a incapacidade que
teñen os pobos europeos para
distinguir entre as cuestións
puramente internas e as políticas comunitarias é compartida
pola maioría dos países da UE.
E do mesmo xeito que Francia
e Holanda chegaron por esta
vía ao lamentable derrube da
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Constitución para Europa, que
hoxe podería ser un instrumento esencial para afrontar a
crise; ou pola mesma vía que
Irlanda e a República Checa
se enfrontaron ao interese xeral
da UE en nome dun nacionalismo de Estado serodio e estéril,
tamén os españois acabamos
de enfrontar en clave interna
un problema -o da creación da
Europa política- de dimensións
e transcendencia globais. E
por iso me temo que a costa
de xaneiro, xa en 2012, acabe
poñendo de manifesto a dislexia política coa que creamos
a segunda maioría absoluta da
dereita (186 escanos).
Nas vésperas do debate electoral entre Rubalcaba e Rajoy,
publiquei un artigo que, baixo
o título de “Siete preguntas
para Mariano Rajoy”, trataba
de chamar a atención sobre a
esencia europea do problema
que padecemos (La Voz de
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Galicia, 05-11-2011), pedindo
que a crise se explicase na súa
verdadeira dimensión e coas
claves e diagnósticos cos que
debería abordarse, e tratando
de que a cuestión europea
ocupase de feito o centro do
debate. As preguntas eran, literalmente, as seguintes:
“¿Cree el señor Rajoy que la
UE precisa un refuerzo institucional y competencial aunque
sea a costa de fuertes cesiones
de soberanía? ¿Estaría dispuesto a dar impulso a un nuevo
Tratado de la UE? ¿Le parece
posible estabilizar la Unión sin
avanzar de forma rápida hacia
la coherencia fiscal y presupuestaria de la zona euro? ¿Es
tolerable el arrumbamiento
de las instituciones europeas
mientras somos gobernados
por una presidencia fáctica y
bicéfala -Merkel y Sarkozy- que
actúa al margen de todo procedimiento y formalidad? ¿Todavía piensa -como Aznar- que la
amistad con Estados Unidos es
más beneficiosa que la apuesta
por Europa? ¿Cree que el problema del paro se va a arreglar
aquí? ¿Habrá llegado la hora
de reflexionar la estructura territorial del Estado en el marco
de una nueva Europa? ¿Irá de
zascandil -como fue Zapateroa las reuniones del G-20?”.

A miña conclusión, adiantada
ao propio debate do día 7 de
novembro, xa era pesimista:
“Las incógnitas sobre nuestro
futuro, por extraño que parezca, están todas ahí. Y hablar
de otras cosas, incluso de las
que parecen mayores, es como
discutir el diseño de la manguera mientras el incendio se
expande”.

E, aínda que na última semana de campaña, movida polas
fortes convulsións da economía
euro, a política europea entrou
de cheo no discurso dos candidatos, temos que recoñecer que
o fixo con tan escaso bagaxe de
reflexión e coñecementos, e a
tan baixo nivel político, que só
serviu para aumentar a preocupación que xa nos embargaba.
O día 17 de novembro a prima
de risco cruzou –aínda que por
un erro metodolóxico- a barreira psicolóxica dos 500 puntos
básicos, coma se alguén quixera avisarnos de que os cambios
de goberno, por si mesmos,
non solucionan os problemas,
e de que as incógnitas políticas
que debilitaban á España de
Zapatero íanse trasladar todas
elas ao luns día 21, cando
Mariano Rajoy fose algo máis
que unha expectativa. Deste
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maior institucionalización do
poder europeo. Tales verbas,
que nada descobren nin nada
propoñen, teñen sen embargo
bastante importancia, xa que,
unha vez lidas ao dereito e ao
revés, representan a primeira
rectificación do único diagnóstico -“la culpa de todo la
tiene Zapatero”- co que o PP
navegou durante tres anos pola
crise financeira española e global, e implican un abandono da
euforia política coa que se daba
por suposto que o problema era
só de confianza, e que unha vez
que a dereita acadase o poder,
todas as tensións empezarían a
relaxarse.

Metidos xa neste marco, o
propio Mariano Rajoy se viu
obrigado a recoñecer que os
males que afectan a España
son de dimensión global e
europea, e que, fronte a tal
diagnóstico, o futuro de España distaba moito de ficar nas
mans do Goberno que habería
que constituír despois das eleccións, ao depender tamén, e
principalmente, das decisións
económicas adoptadas por cidadáns, familias e empresas, e
dunha política europea clara e
decidido que de ningún xeito
se podería abordar sen unha

No día de reflexión (19-112011) xa era evidente que a
dimensión do noso problema
económico e político excedía
con moito a entidade do chibo
expiatorio que tiñamos preparado para sacrificalo no altar
dos deuses do olimpo financeiro, e todo apuntaba a que a
creación dun “político malo”
-concepto que eu creei para
usalo en paralelo a ese “banco
malo” no que as entidades rescatadas depositan o lixo tóxico
que elas mesmas crearon- non
ía lograr que as esixencias dunha solución se situasen moi
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xeito o cambio de Goberno que
se estaba operando en España
mediante un proceso electoral
perfectamente
democrático,
ordenado e normal, non estaba
recibindo mellor trato que os
cambios xa operados en Italia
e Grecia, que, mediando unha
forte presión de Bruxelas, e
instrumentados en acordos
parlamentarios alleos ao proceso electoral, implantaron
gobernos de concentración de
perfil tecnocrático que parecían pensados para contentar
á pléiade de analistas, especuladores, agoireiros e charlatáns
que sobrevoan coma voitres as
finanzas da UE.
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lonxe da banal fronte electoral
que abriran, coma se estivesen
enredando, Rubalcaba e Rajoy.
O problema que nos atafega
ten nivel europeo e proxección
global, e os obxectivos e conceptos que están implicados
son a nova concepción do
Estado como un nivel intermedio das políticas europeas,
a superación do soberanismo
oculto que aínda determina a
imposibilidade de entender a
crise actual, e a participación
activa nun novo e eficiente
proceso de institucionalización
do poder europeo, que lonxe
de seguir sendo exercido por
un contubernio franco-alemán,
debería consolidarse nun novo
Tratado negociado con sentido
institucional activo por todos
os países que queiran continuar o proceso da UE. E nada
diso estivo na campaña. Nada
se dixo sobre as posicións que
España debe adoptar nesta ringleira de retos que temos para
os próximos anos. E nada nos
deu a entender que o candidato xa elixido polos españois
ten plena consciencia do terreo
no que se ten que mover, da
envergadura da misión que lle
caeu enriba, e dos supostos políticos, históricos, filosóficos e

xurídicos que han servir de alicerces ao novo proxecto. E por
iso falo dunha elección divorciada da realidade, porque non
resolveu ningunha das pesadas
incógnitas que arrastrabamos
xa cando estes comicios foron
convocados.
2.- Un corte electoral con
categoría de terceira transición
A contundencia da vitoria
electoral do PP non se mide
pola folgada maioría absoluta
(186 escanos) obtida directamente nas urnas, senón
pola diferenza de 76 escanos
establecida respecto do PSOE
(110 escanos). Procesados e
analizados de maneira conxunta ámbolos dous datos obrigan
a concluír que Mariano Rajoy
recibiu do electorado un poder
extraordinario que só pode
estar orientado a unha reestruturación xeral do Estado,
das relacións de España coa
UE, dos acordos internos que
determinan o modelo social definido en case todo polo PSOE,
e dalgúns dos consensos básicos sobre os que se asenta a
nosa democracia. Que estas
eleccións se facían no cumio
da crise e en clave de cambio
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era evidente, e o feito de que
o electorado decidira nun só
acto potenciar ao PP e afundir
ao PSOE apenas admite interpretacións máis benévolas e
distintas do que significa unha
lexitimación sobrada para un
“cirurxián de ferro”.
Neste senso a vitoria do PP
nas eleccións do 20-N parécese
moito á que obtivo Filipe González en 1982, cando o desbaratamento da UCD e a distancia de 95 escanos respecto de
Alianza Popular lle permitiron
ao PSOE superar os esquemas
da política centrista e abordar
a enorme transformación e modernización do país que, malia
a moitos erros e desmesuras,
tivo lugar entre 1982 e 1996.
Por máis que lle poida pesar a
moitos dos que se abstiveron de
votar ou dos que dispersaron o
seu voto cara un pluripartidismo difícil de xestionar como
oposición, o encargo que recibe
Rajoy das urnas é o de proceder
a unha gran transformación do
país que, a pesar das proclamas
informes que se fan contra os
mercados, as tecnocracias, a
banca e os especuladores, só
se pode entender en clave neoliberal, xa que ese é o marco
teórico no que cabe entender
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e aplicar os poucos puntos
programáticos
explicitados
polo PP. Porque só así se pode
entender o correlato das dúas
decisións tomadas o día 20:
fortalecer ao PP cunha maioría
absoluta que reforza o poder
local e autonómico que xa se
lle entregara nas eleccións de
maio, e deixar ao PSOE, polo
menos por un tempo, na máis
absoluta imposibilidade de facer unha oposición eficiente.
3.- Un estraño xeito de lograr os obxectivos
Preso dunha enorme desconfianza fronte a un candidato
acugulado de incógnitas, a
decisión do electorado non
tomou forma natural dun forte
incremento do voto popular,
xa que Mariano Rajoy quedou
moi lonxe da votación obtida
en 2008 por Rodríguez Zapatero, senón que se expresou
nun abandono desorganizado
dos votantes do PSOE cara
calquera parte. Uns fóronse
á abstención, outros á utopía
sempre verde de IU, outros
poucos cara unha aparencia
de rexeneración -UPyD- que
reviste características propias
da extrema dereita, outros cara
o nacionalismo -a votación
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obtida por CiU (16 escanos)
e PSC (15 escanos) non deixa
dúbidas deste punto-, e incluso
cabe pensar que tamén a exitosa aparición de Amaiur (7 escanos) se beneficiou directa ou
indirectamente da desbandada
do PSOE. Máis que enxergar
ao PP, os votantes marxinaron
ao PSOE, e esa situación de
debilidade do que foi o partido
dominante dende a Transición
vai ser a que lle facilite os labores de reforma a Mariano
Rajoy, e a que dea lugar a unha
reestruturación lexislativa dos
modelos de representación que
pode prolongar a fragmentación da esquerda -aos galegos
xa nos soa isto!- durante moitos
anos.
Pero os presaxios peores non
son os xa feitos, senón os que
afectan á inmediata traxectoria
dun partido -o PSOE- obrigado
a refundarse, a cambiar de cultura de partido e a fornecerse
de líderes que aínda non agroman no complexo horizonte
que abriron os resultados do
20-N. O día 21 de novembro, mentres eu escribía estas
letras, o secretario xeral do
PSOE Xosé Luís Rodríguez Zapatero anunciaba un congreso
ordinario do partido para o mes

de febreiro de 2012. Un pouco
máis tarde, e coma se quixese
chegar a Madrid cos deberes
feitos e coa ferida electoral xa
sandada, a Sra. Chacón tamén
anunciaba un inmediato congreso do PSC, para xaneiro.
E iso significa que, outra vez
e coma sempre, o PSOE vai
intentar correr un veo sobre
as eleccións cando a ferida
aínda está quente, cando falta
un verdadeiro diagnóstico da
catástrofe sufrida polo PSOE,
e cando aínda non houbo tempo para a reflexión persoal dos
líderes derrotados e para que
agromen outros líderes e outros
discursos que poidan reorientar
a errática liña ideolóxica e estratéxica seguida polo PSOE
dende hai tres anos. E iso só
pode dar lugar a solucións de
pura continuidade (Rubalcaba ou Chacón), que carecen
da lexitimidade esixida para
unha refundación estratéxica e
ideolóxica do PSOE, ou novas
oportunidades para liderados
previamente
frustrados,
e
agora acazapados (Bono, Patxi
López), que buscan a súa oportunidade no medio da desesperación. Porque a posibilidade
de que estes congresos precipitados se resolvan con saídas
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intelixentes, (como a que representa Eduardo Madina) son
practicamente inexistentes.
4.- O idilio de Galicia con
Feijoo
O Goberno máis incompetente da historia da autonomía de
Galicia, ao que lle corresponde
tamén o discurso presidencial
máis pobre e menos ambicioso
de cantos se teñen elaborado,
foi premiado polos galegos coa
votación máis abraiante obtida
polo PP na nosa terra, e cunha
relación de deputados entre a
dereita e a esquerda (15/8) que
certifica unha vitoria incontestable e a que ningún matiz lle
senta ben. Fronte á deriva das
outras dúas nacionalidades históricas, que foron capaces de
xerar e reforzar a súas propias
estruturas de partidos, Galicia
camiña cada vez máis de presa
cara unha homologación das
estruturas de voto con Madrid
ou Valencia, coma se a súa
identidade e a súa historia non
fosen créditos suficientes para
unha específica visión do momento de España e de Europa.
A esta situación poden ter
contribuído, certamente, as
traxectorias mal avidas e peor
presentadas do PSdeG-PSOE
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e do BNG. Pero para min non
é posible explicar esta votación
dun xeito suficiente se non se
bota man da crecente identificación electoral entre Galicia e
o PP, na que se encerra unha
concepción da política absolutamente dependente e de
tons moi clientelares que fai
imposible unha mínima autocrítica para un bo autogoberno.
Alberte Núñez Feijoo, din os
seus próximos, amósase endeusado, e a min, visto o que hai
que ver, no me estraña nada
que así sexa, e que o PP actúe
entre nós, dun xeito cada vez
máis visible, como un partido
dominante.
5.- Que cabe esperar destes
resultados?
O cravo ardente ao que se
vai agarrar Mariano Rajoy para
firmar unha boa xestión vai ser
a UE. E para iso cabe esperar
que -segundo se desprende
das primeiras verbas cruzadas
cos gobernantes de Francia e
Alemaña-, que se converta no
alumno máis aplicado da Sra.
Merkel. E para ser recoñecido
como ese bo alumno que serve
de exemplo para outros e ao
que nada se lle pode retrucar,
non creo que haxa mellor ca-
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miño que, máis alá de aplicar
con rigor todas as receitas da
ortodoxia europea, tratar de
adiantarse incluso ás recomendacións sempre encarecidas
de Merkel e Sarkozy. A idea é
responderlle ao descontento
interno coas gabanzas externas,
coa esperanza de que toda a
UE toque fondo antes de dous
anos e iniciemos xuntos unha
fenomenal remontada.
Cómpre dicir que, para os
tempos que corren, esta folla
de ruta non é nada desdeñable. Porque a xeira de recortes
e rigor orzamentario que nos
agarda para 2012 non vai ter
máis olladas positivas que as
que veñan de Europa ou nos
acheguen a ela, e porque,
dada a bagaxe ideolóxica e
programática coa que Mariano
Rajoy chega á Moncloa non

parece que poidamos esperar
del ningunha outra cousa nin
nada que sexa orixinal. Se o
PP non defrauda a Europa, e
cumpre iso que chaman “os
compromisos”, é posible que
a famosa “baraka” de Rajoy se
lle volva aparecer antes dos
novos compromisos electorais
de 2015. E ata poderíamos ver
a este galego que gañou a súa
particular volta ciclista sen saír
do pelotón convertido -como
xa dixo un xornal conservador- nun dos políticos europeos máis brillantes do último
século. Unha desmesura, sen
dúbida, á que non nos queda
máis remedio que adherirnos,
porque se Mariano Rajoy non
sae para diante teremos todos
un pésimo diagnóstico.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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As nosas orixes
Xoán Bernárdez Vilar

Ata o século XIX os investigadores apenas se molestaron
en estudar o pasado prehistórico do ser humano, habida
quizais a conta de que a Biblia
era naquel intre quen tiña a
facultade para Dicir a última
palabra, polo que parecía moi
pouco ortodoxo tratar de situar
a nosa orixe máis alá do quinto
milenio antes de Cristo, cronoloxía que parecía desprenderse
do que os textos sagrados
afirmaban. Investigacións máis
abertas, e descubrimentos arqueolóxicos producidos ao longo dese século XIX, así coma
do XX, demostrarían, porén,
que había motivos para pensar
que había moito máis que dicir
ao respecto.

que algúns deles foron datables
en arredor de un millón de anos
antes. Pero, máis pretéritos aínda resultaron os habitantes do
leste e do sur de África, onde os
grupos Australopithecus, Homo
Erectus, Paraustralopithecus, e
Homo habilis desenrolaron a
súa civilización dende entre hai
uns seis millóns de anos e un
millón. Tamén existen fósiles
de seres humanos, se ben que
algo máis recentes en Alxeria,
e utensilios, quizais de homínidos, en Europa, que chegaron a
se datar datar en hai 1.500.000
anos. No famoso Atapuerca
de Burgos pódense seguir poboamentos
ininterrompidos
que se situaron en dende hai
1.300.000 de anos.

En Asia, por exemplo, apareceron restos humanos que
se lle atribuíron tanto a un ser
chamado Pitecanthropus erectus como ao Sinanthropus pekinensis, bastante máis antigos
que esa lene franxa de anos, xa

O ser humano chegou a Galicia algo máis tarde, segundo
consideran os arqueólogos, e
aínda así sen excesiva seguridade, xa que a acidez dos nosos
chans impediu a conservación
neles de restos pertencentes
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á colectividade humana. Evidencias de ocupación, debidas
especialmente a restos líticos
e construcións, apareceron
nas terrazas do Miño, formadas arredor do 800.000 a. C.,
o noso particular Big Bang.
Membros da sección de Arqueoloxía do Instituto de Estudos Miñoranos e da Universidade de Compostela, suxiren a
hipótese de que a colonización
do noso chan chegou a través
de Xibraltar, posiblemente, por
vía marítima, para adentrarse
no país Miño arriba, nas inmediacións do cal están datadas
as principais estacións, como
son As Gándaras de Budiño, e
o Cabrón (Arbo), (- 300.000 a.
C.), As Neves (-500.000 a. C.),
Monforte (-250.000 a. C.) e
Louselas, Ribadeo (- 300.000a.
C.). Son asentamentos pertencentes ao Achelense e ao
Pleistoceno, períodos nos que
primou o Homo Heidelbergensis. O Homo Heandertalensis
sobrevivíu ata o – 25.000 a. C,
mentres que o Homo Sapiens,
a especie xurdida arredor do
150.000 a. C., perdura aínda.
Despois do -8000 a. C. comeza
o período denominado Holoceno, no que apareceron as grandes culturas da nosa terra:

Hai uns 4.000 anos construíronse diversos recintos amurallados, deseñáronse admirables
petróglifos, repartidos por toda
a nosa xeografía, como o de
Campo Lameiro, que conta
cun centro de interpretación
e é xa un dos máis extensos
de Europa, Borneiro e outros,
cronoloxicamente próximos aos
megálitos dos nosos montes.
En Castrelo do Val, Ourense,
descubriuse a única estela da
nosa Idade do Bronce (1.200
a 1.000 a. C). Está labrada en
granito e pesa uns 800 kg. Nela
figuran unha espada, un carro
tirado por un cuadrúpede,
unha lanza gravada con perfil
antropomorfo, tres círculos
concéntricos e unha apertura
en V semellante ás de Irlanda,
Dinamarca, Suecia e dalgunhas
partes do Mediterráneo. Certos
investigadores apuntan a posibilidade de que pertencera a un
clan guerreiro.
Coa aparición da cultura
Castrexa (séculos VII a. C. a
II d. C.) a fisionomía do país
mudou por completo e o castro
pasou a ser un feito diferenciado do país había máis de 2.500.
A principios de novembro o
realizador José Manuel Novoa
Ruiz (Madrid, 1954) recreou a
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vida castrexa, ata a chegada dos
romanos para Explora Films. A
fita titulouse “El legado celta” e
foi pasada polo Canal Historia
e por RTVE. Rodada nos nosos
principais castros, nela actuaron 350 figurantes.
Audiovisual
O director de cine Steven
Spielberg (Cincinnati, Ohio,
1946), admitiu o pasado 21 de
outubro, en Bruxelas, ao presentar a súa adaptación á gran
pantalla da aventura de Tintín
O secreto do Unicornio que, ata
que cumpriu os 30 anos non
lera a este personaxe. E fíxoo
porque, en 1981, fora coñecedor de varios comentarios que
atopaban semellanzas entre
En busca del arca Perdida, de
Indiana Jones, e os admirables
comics de Hergé. Ao mesmo
tempo afirmou que os lances
do reporteiro belga fixérano
volver a se sentir neno. Tamén
cre que Tintin non é ningún
superheroe senón que se trata
dunha persoa normal. Coa
proxección desta película apareceron nos andeis das librarías
novos ensaios sobre a figura do
seu protagonista, a vida do seu
creador, e as figuras nas que se
inspiraron os principais personaxes dos deus álbums.
102
582

Encrucillada 175, novembro-decembro 2011

Cine e Teatro
Crebinsky, película galega de
Enrique Otero, que anteriormente fora exibida no Festival
de Málaga, venceu no de Oaxaca (México) o día 21 de novembro. Para ela foi a distinción de
Mellor Actor para Miguel de
Lira (Lira, Pontevedra, 1964),
entre outras cousas cofundador, director e produtor do
Grupo de Teatro Chévere. Así
mesmo a súa Banda Sonora,
obra de Pablo Pérez, resultou a
gañadora.
Decesos
O pasado 6 de novembro faleceu en Vigo Rufo Pérez González. Nado na propia cidade
olívica en 1915, estudara no
Instituto da mesma e, en 1936,
pasara a facer a mili no Ferrol,
dende onde foi destinado ao
Fronte de Aragón. Rematada a
Guerra fíxose profesor de Matemáticas e impartiu clases por
algún tempo en Ponferrada,
para pasar despois ao acabado
de inaugurar Instituto Santa
Irene de Vigo, onde, moitos
anos despois, se xubilou. Rufo
Pérez, Don Rufo para os seus
alumnos, que naceu, viviu, traballou e faleceu na parroquia
de San Tomé de Freixeiro, foi
un dos fundadores, en 1950,
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da Editorial Galaxia. Nas súas
clases adoitaba lembrar tamén
que, despois da Guerra, cando
os vigueses debían de pagar
un tributo como axuda para a
construción do Aeroporto de
Peinador, el negouse a facelo,
polo que tivo que traballar,
xunto cos prisioneiros da guerra, nas súas obras. Eran os
tempos nos que se cantaba:
Se vas a Peinador,
mira o que vas facer,
leva o pico para traballar,
e o porrón para beber.

Etnografía
No val do río Mendo, non
lonxe de Coirós e de Betanzos,
foi descuberta hai uns meses a
figura dunha muller tallada en
pedra. Denominada na actualidade A Moura, esta figura é o
elemento central a partir do cal
os antigos poboadores galaicos
ergueron un santuario dedicado á deusa Navia, asociada ás
augas. O arqueólogo coruñés
Antón Malde e o seu equipo
entenden que este santuario,
delimitado por foxos e muros
perimetrais, “excede a calquera
cousa deste tipo na Península
Ibérica. O mesmo equipo descubriu tamén unha calzada
romana de pedra de seis metros

de ancho nas inmediacións dos
Castros de Carral.
As Letras
Recentemente, dous galegos
afincados en Madrid, Xenaro
García e X. L. García Caride
veñen de crear na capital do
estado a Editorial Alento. A
segunda das obras por ela publicada foi a de Mar ao Norde,
de Alvaro Cunqueiro (Mondoñedo, 1911) o prolífico autor
do que este ano se cumpre o
seu centenario.
Vicente Sierra Ponce de León
(Vigo 1927- Madrid, 2010),
Avogado do Estado, Historiador
e persoa namorada de Baiona,
recibiu a título póstumo o
Lazo de Honra deste Concello
Miñorano ao que tanto honrou
nos seus libros, distinción que
lles foi entregada aos seus fillos
María e Pablo. A derradeira
achega cultural do homenaxeado foi a súa obra Galicia tivo
Reis que, aínda que incompleta
nos seus datos é unha amosa
máis das súas inquedanzas e do
amor á súa terra.
Esther Bendahan (Tetuán,
1964), ven de gañar a XXIII
edición do Premio Torrente
Ballester da Deputación da Coruña. A súa obra, que venceu a
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outras 610, titúlase Amor y ley.
El tratado del Alma Gemela.
Con ela converteuse na terceira muller que conseguiu obter
este galardón. A través dela fai
un estudo da Cultura Xudía.
Novas en Xeral
O Consello da Cultura Galego recoñeceu o pasado 27 de
octubre no Pazo Raxoi, a Olga
Gallego Domínguez (Ourense,
1923-2010), Arquiveira, Cartógrafa, e Premio Trasalba, coa
distinción Mulleres e Historia,
en honra á súa dilatada obra.
O venres 29 de novembro,
na Praza do Conde Santo de
Vilanova de Lourenzá (Lugo),
foi descuberto un busto a Francisco Fernández del Riego (Vilanova, 1913, Vigo, 2010). Ao
mesmo tempo foille concedido
o título de Fillo Predilecto da
vila, e realizouse unha ofrenda
floral na súa honra.
Premios
O 16 de setembro, o catedrático e investigador da Universidade de Santiago, Ángel Carracedo Álvarez, foi distinguido
coa Medalla Adelaida do Reino
Unido. Carracedo, tamén médico forense, fora, así mesmo
gañador xa do Premio Rei Jau104
584

Encrucillada 175, novembro-decembro 2011

me I da Generalitat Valenciana
e da súa Fundación de Estudos
Avanzados. Ten publicados 10
libros e más de 350 artigos de
investigación.
Doce días despois, Ofelia Rey
Castelao, investigadora e Catedrática de Historia Moderna
da Universidade de Santiago
de Compostela, foi distinguida co Premio María Josefa
Wonenburger Planells, que lle
concedeu a Unidade de Muller
e Ciencia da Xunta. Ofelia Rey
publicou xa unha ducia de libros e uns cen artigos, ademais
de dirixir a revista Obradoiro.
O pasado 1º de Outubro, en
Cambados, sede da fundación
Plácido Castro (Corcubión,
1902 Vilagarcía, 1967), humanista, poeta e profesor, fallouse a X edición do Premio de
Tradución do mesmo nome. O
Galardón recaeu no profesor
da Universidade de Vigo Fernando Moreiras Corral, pola
súa tradución á nosa fala do
Ensaio sobre a crítica do poeta
satírico inglés Alexander Popen
(Londres, 1688.1744).
O 22 do mesmo mes falláronse en Vigo os Premios da
Crítica na súa XXXIV edición:
Ana Romaní (Noia, 1962), en
Creación Literaria, o físico
e divulgador científico Jorge
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Mira (Baio, 1968), en Investigación, a Orquestra Son de
Seu, en Música, o Colexio
de Arquitectos de Galicia, en
Iniciativas Culturais, Ángela
de la Cruz (A Coruña, 1965),
en Artes Plásticas e Visuais, a
Compañía Chévere de Artes
Escénicas e Audiovisuais, foron
os galardoados.
Uns días máis tarde, o 2 de
novembro fíxose o mesmo cos
Premios da Cultura Galega
2011, que corresponderon a:
Carlos Núñez, gaiteiro, (Vigo,
1971), Rogelio Groba, compositor (Ponteareas, 1930), María Pujalte, actriz (A Coruña,
1966), Manolo Paz, escultor,
(Castrelos, Cambados, 1957),
Quico Cadaval, director e
adaptador teatral (Ribeira,
1960), Arcadio López Casanova (Lugo, 1942), profesor de
literatura e dramaturgo, e á
Fundación Aquae Querquennae
de Bande, Ourense, en Patrimonio Cultural.
O 30 de Outubro o Centro
de Estudos Medievais de Ribadavia recibiu en Xerusalén,
a capital do estado de Israel,
o importante Premio Samuel
Toledano que se lle ven concedendo ás actividades culturais
relacionadas co xudaísmo.

Universidade
Aléxia
Teles
Duchowny,
doutora en Lingüística, e interesada na Linguísta Comparada, a Lingüistica Histórica, a
Filoloxía Románica e a Crítica
textual, e tamén profesora na
Facultade de Letras da Universidade Federal de Minas
Gerais, Brasil, ven de publicar,
no número 100 de Agalia, a
Revista de Estudos na Cultura da Associaçom Galega da
Lingua, de Compostela, un
destacado traballo baseado na
súa Tese de Doutoramento: De
Magia (Ms. Laud Ord. 282, Bodleian Library), Minas Gerais,
2007. Nel fai unha non menos
fascinante análise das obras xudaicas, post-neotextamentarias
e Medievais ata hoxe escasamente estudadas, incluídas as
de Astroloxía.
Varia
Ata certo punto relacionado coa nova que incluímos a
continuación está o feito acontecido o pasado 19 de novembro no que xentes moi pouco
respectuosas estragaron un dos
pináculos do adro do Santuario
da Peregrina, en Pontevedra,
e deixaron avariado outro, así
como parte do seu muro acanalado. A prensa cualificou o
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acto coma vandálico, expresión
que debemos considerar nada
máis que virtual porque os
Vándalos, -que ocuparon unha
parte de Galicia apenas uns 9
anos do 411 ao 420- é difícil
que deixaran secuelas entre
nós. O Santuario pontevedrés
fora declarado Ben de Interese
Cultural había menos dun mes.
Segundo os medios informativos o feito aconteceu hai
uns trinta anos. Aclarada esta
circunstancia pasemos a dicir que no pazo de Montero
Ríos, en Lourizán (Pontevedra), amosábase, ao parecer
dende 1892, unha estatua do
Almirante Cristovo Colón en
xenuíno ademán de mando.
No ano 1949, esa estatua foi
trasladada ao centro da cidade,
concretamente aos Xardíns de
Vicenti, a petición do alcalde
Hevia, coa aquiescencia da
Deputación Provincial, propietaria da finca de Montero Ríos.
A partir de entón o acervo popular pasou a denominar eses
xardíns, Xardíns de Colón, e
puxéronse de moda as fotos familiares ao pe da emblemática
estatua. Lamentablemente esta
foi obxecto de numerosos actos
vandálicos ata o punto de que a
súa man esquerda foi seccionada e reposta en varias ocasións.
A última delas aconteceu, ao
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parecer accidentalmente hai
uns 30 anos e causada por uns
rapaces. Un deles gardouna,
sen embargo, ao parecer coa intención de devolvela algún día.
E hai unhas semanas, cando xa
é un home de 43 anos de idade
entregoulla anonimamente ao
Faro de Vigo para que este a
fixera chegar ao Concello de
Pontevedra. A parte recuperada, de mármore, como o resto
da estatua, parece xenuína.
Agora vai ser reposta en canto
o ditaminen os técnicos.
Seis días despois de ter admirado persoalmente, en Londres,
as marabillas que de todas as
culturas se exhiben no Museo
Británico, atopámonos con
que, o 29 de outubro, abrían
en Vigo a Vigo feira e a Expogalaecia cun total de 200 expositores, e que, por primeira vez
en tales eventos, figuraba neles
unha carpa con fascinantes réplicas itinerantes do Museo de
El Cairo, así como representacións das culturas do Uruguai,
Perú, a Arxentina e Cuba. Todo
o cal fixo as ledicias dos asistentes. Tamén houbo bailes
tradicionais de Portugal.
Xoán Bernárdez Vilar.
xoaberna(@mundo-r.com

Rolda de Igrexa

Cartas desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Benqueridos lectores e lectoras, paz e ben, e unha miguiña
de humor, que non sobra nos
tempos que vivimos.
Chégame notificación da
secretaria de Encrucillada,
avisándome da necesidade de
enviar esta “rolda” antes do 20
de novembro por razóns lóxicas
de conveniencia editorial. Vexo
que lle fai unha concesión de
demora ao redactor da rolda
política, para que poida cubrir
os resultados das eleccións do
mesmo 20 de novembro. Non
me quero maliciar e menos
sospeitar que se pretenda con
isto dar a entender que as cousas políticas non teñen que ver
coa Igrexa, coa fe, coa práctica
cristiá. Como se ía así facer,
se tanto pan e tanta paz, tanta
dignidade e tanta liberdade,
tantas esperanzas e tantas desesperanzas se xogan nese acto
minúsculo, pero sublime, de
pousar unha papeleta ou dúas

dentro da urna electoral! Así
que, coma homes e mulleres
crentes cristiáns que somos,
supóñovos ben interesados no
das eleccións, ben espertos
para analizar os seus resultados e para dixerilos –que pode
custar facelo–, e para, unha vez
máis, poñernos ante a realidade
de país que temos e somos, e
preguntarnos como poderemos
estar aí vivamente, creativamente, como xente cristiá. As
análises do meu colega de “rolda”, o profesor Barreiro Rivas,
seguro que nos prestarán unha
estupenda axuda.
As orientacións dos nosos
Bispos
Como é costume entre o episcopado español, en días previos
á data electoral os nosos bispos
remitiron un comunicado coa
intención de orientarnos “no
exercicio responsable do deber
de votar”, porque consideran
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que isto forma parte da súa
misión como tales bispos. Supoñemos que os cidadáns terán
lido ese comunicado, mellor
dito, supoñemos que a maioría
dos cidadáns, aínda católicos,
non terán lido ese comunicado,
porque, por altos e baixos que
todos máis ou menos coñecemos, a voz dos bispos non é voz
moi escoitada nin moi lidos os
seus escritos.
Pasadas as eleccións, quizabes non veña ao caso volver
sobre o asunto, soamente algún
breve comentario. Igual que
fan cos quen milita en política os seus líderes, tamén os
Bispos empregan o seu “argumentario”, que neste caso está
baseado en palabras do mesmo
Papa Bieito XVI, que fala dos
elementos prepolíticos do dereito (non é Deus quen fala,
pero fala a natureza, “a razón
aberta á linguaxe do ser”), e
que se refire tamén a eses que
“créndose deuses, pensan non
ter necesidade de máis raíces e
cimentos ca eles mesmos”.
Os bispos pasan a presentar
despois unha mostra de temas
importantes, perigosos, ante
os que unha persoa crente
debe pararse á hora de emitir
o seu voto. Volven os temas de
108
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sempre: dereito fundamental á
vida desde o primeiro momento
ata a morte, matrimonio heterosexual estable, educación
relixiosa na escola, educación
para a cidadanía; e engaden
tres apartados novos, un referente á situación de crise que
vivimos, no que din xeneralidades que lle escoitamos a calquera político, outro referente
aos nacionalismos, que nos
sorprendeu pola ambivalencia
que transmite, recoñecendo a
súa lexitimidade, pero ao tempo advertindo sobre os riscos
dunha manipulación da verdade histórica (!?) que iría contra
o ben común da nación española no seu conxunto; e outro,
que tamén nos sorprende, no
que indirectamente se sitúan
contra calquera negociación
cos terroristas.
Hai quen di que a nota respondía ao programa do PP.
Sintonías, desde logo, hainas.
Hai quen di que non, e que no
arco dos partidos políticos non
hai ningún que puidese ser
votado por alguén que seguise
estas orientacións. Cremos
que non vén ao caso a entrada
pola porta de atrás no tema
da configuración do Estado
español e das posibles, ou non,
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negociacións con ETA; son
lexítimas as propostas éticas do
episcopado, respectando que
nun estado non confesional,
haxa moitos que non as valoren
así nin configuren desde aí o
aparato legal; e, sobre todo,
ante a crise de valores e de sistema que estamos padecendo,
boto en falta unha voz simple,
directa, profética, que, como
acostumaban a facer os Santos
Padres da tradición eclesial,
sinalase co dedo aos causantes
de tanta desfeita, e nos situase
a todos ante a urxencia de algo
realmente novo. Pero, como
dicía a canción, “¿en dónde
están los profetas, que en otros
tiempos nos dieron las esperanzas y fuerzas para andar?”.
Quizabes os bispos (e todos nós
con eles), antes de redactar a
nota, deberan ter ido a algunha asemblea dos indignados.
E será bo recordar que o don
da profecía non é só privilexio
e responsabilidade dos bispos,
pois sacerdotes, profetas e reis
sómolos todos. E todas. Non é?

vivimos o día 5 de novembro. E
váiseme cunha sensación fonda
de pracer e de agradecemento
polo escoitado, polo compartido, polo vivido, pola provocación a unha fidelidade cristiá,
no seguimento de Xesús, na
procura de comunidades cristiás que configuren unha Igrexa
cada día máis fiel á proposta
referencial do mesmo Xesús de
Nazaret, para nós o Cristo de
Deus.

Saboreando o noso Foro

Falaron José Antonio
Pagola, Teresa Forcades e Luís
González-Carvajal, non todos
coa mesma consistencia teolóxica, porque cada quen é cada
quen, pero os tres, si, desde un
apaixonamento crente co que
nos contaxiaron, coido eu, a
cantos alí estabamos: homes
e mulleres, clérigos e leigos,
monxes e monxas, con toca e
sen toca –que de todo había–.
E acabamos o Foro máis enganchados ao proxecto de Xesús
de Nazaret, máis collidos pola
súa persoa, polas súas propostas, polos seus soños, polo seu
Deus, que diso en definitiva, e
non doutra cousa, se trataba.

Dito o dito sobre as eleccións, váiseme o recordo e os
sentimentos cara ao Foro de
Encrucillada que en Santiago

Por iso precisamente me
resultou sumamente chocante
a nota emitida polo Arcebispo
de Santiago de Compostela,
Encrucillada 175, novembro-decembro 2011
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Xulián Barrio, non dicindo
nada concreto contra o Foro,
pero sinalando reservas, coma
respondendo desde a distancia,
con medo e covardía –así o sinto eu, podo estar equivocado–
a posibles críticas de terceiros:
-non me digades nada, que eu
con todo iso non teño nada que
ver; nin teño que ver coa revista, nin cos Foros de Encrucillada, e o meu referente para
marcar pensamento cristián
son o maxisterio da Igrexa e o
Catecismo da Igrexa Católica-.
A cousa fíxome recordar cando
de pequeno, querendo evitar
unhas posibles azoutas do meu
pai ante algunha trasnada feita
polos irmáns, intentaba librarme dicindo: eu non fun, eu
non fun!
Despois de ter vivido o Foro,
non atopo palabras para expresar o que me produciu ler
esa nota: pena?, indignación?,
misericordia? de quen se quere
arredar o Arcebispo Xulián Barrio? Dos que viñan animar o
Foro coa súa palabra, coa súa
presenza? Da xente de Encrucillada? Dos homes e mulleres de
toda condición que se achegaron ao Foro co desexo sincero
de maior fidelidade a Xesús?
Non sei, dou por suposta a boa
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vontade do Arcebispo de Santiago, pero non entendo que
na nosa Igrexa estean pasando
estas cousas, se alimente tanto
descoñecemento, tantas distancias, tanta perda de forzas e
esforzos para camiñar cara ao
que se espera de nós: sermos
testemuños/as fieis da palabra,
da vida e do proxecto histórico
de Xesús de Nazaret.
Fórmulas que hai que traducir e captar de novo
Seguindo neste mundo de
cousas, aínda que sexan algo
tristes e desalentadoras, soubemos estes días pasados de dúas
prohibicións episcopais referidas a dous teólogos coñecidos,
un da casa, Andrés Torres
Queiruga, e outro madrileño,
Juan José Tamayo. Ao primeiro,
o bispo de Bilbao, monseñor
Iceta, impídelle dar un curso
no Instituto Teolóxico de Bilbao, coa sorprendente concesión, iso si, de que o curso se
podería converter nun encontro
a porta pechada cos profesores
e colaboradores do Instituto; e
ao segundo, Juan José Tamayo
o Arcebispo de Madrid, Rouco
Varela, impídelle tamén dar
unha charla nos locais da parroquia de San Félix no barrio
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de Villaverde Alto, en Madrid;
a conferencia darase, iso si,
noutro local da contorna.
Tamén ante estes feitos somos
moitos os que nos entristecemos, porque consideramos que
o pensamento teolóxico crítico,
serio, reflexivo, innovador, non
está para nada de máis na nosa
Igrexa, se é que non queremos situala en espazos dunha
relixiosidade non significante,
que nin nos encha da dita de
crer, nin nos capacite para responder razoablemente, como é
o noso deber, á provocación de
pensamento que, por sorte, nos
toca vivir.
E lembro unhas palabras significativas do noso Papa, Bieito
XVI escritas no seu libro de
conversas Luz del mundo (páx.
145 da versión da Ed. Herder),
nas que afirma:
“Pero, como dicía, a relixiosidade ten que rexenerarse
de novo neste gran contexto
e atopar así novas formas de
expresión e de comprensión. O
home de hoxe non comprende
xa sen máis que o sangue de
Cristo na cruz é expiación polos seus pecados. Son fórmulas
notables e verdadeiras que, sen
embargo, xa non teñen ningún

lugar en toda a armazón do
noso pensamento e na nosa
imaxe do mundo; trátase de
fórmulas que hai que traducir
e captar de novo. Por exemplo,
temos que entender de novo
que o mal debe ser realmente
elaborado, non se pode simplemente apartar ou esquecer. Ten
que ser elaborado, transformado desde dentro.”
E, só cinco páxinas máis
adiante, di tamén, abundando
nestas cuestións:
“Naturalmente hai que preguntarse sempre que cousas,
aínda que antes fosen consideradas como esencialmente
cristiás, eran en realidade
só a expresión dunha época
determinada. Que é, pois, o
realmente esencial? É dicir,
debemos regresar unha e outra
vez ao evanxeo e ás palabras da
fe para ver, primeiro, qué forma parte de iso; segundo, qué
se modifica lexitimamente co
cambio dos tempos; e terceiro,
qué non forma parte de iso. O
punto determinante é sempre,
en última instancia, atopar a
distinción correcta”.
Non coñezo moito o pensamento de Juan José Tamayo; si
que coñezo o de Andrés Torres
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Queiruga, e atrévome a dicir
que todo o seu labor teolóxico
responde a esta dobre perspectiva urxente marcada polas
palabras de Bieito XVI, que lle
acaen a Andrés como o fío á
agulla. O seu labor inxente de
repensar a fe, fuxindo de repeticións miméticas, na procura de
formulacións novas, sen renunciar ao esencial da mesma fe,
significa facer e abrir camiños
por terreos pedregosos, esforzo
ao que lle deberiamos estar
enormemente agradecidos. E
moitos, e moitas, estámosllo
certamente.
No espírito de Asís
O 27 do pasado mes de outubro tivo lugar o segundo encontro de Asís, 25 anos despois
de que o papa Xoán Paulo II
convocase o primeiro no 1986.
Representantes dos ortodoxos,
dos anglicanos, dos armenios,
dos xudeus, do hinduísmo, do
budismo, do islam, do catolicismo, por suposto, e máis grupos,
entre os que desta volta estaban incluso representantes de
xente gnóstica ou atea, todos
eles e elas, pois, manifestaron
conxuntamente o compromiso dunha aposta firme pola
paz, desvinculando os credos
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relixiosos de calquera comportamento agresivo, violento, por
consideralo radicalmente alleo
ao Deus creador e servidor da
vida.
Todos coñecemos o atractivo
suscitado por iniciativas deste
tipo, onde se comparte fraternalmente a experiencia de
que Deus é, debe ser, un gran
valedor da paz; pero todos sabemos tamén das resistencias
manifestadas ante estes eventos entre crentes de diferentes
confesións –neste caso quizabes máis da católica–, porque
se pensa que verse, compartir,
orar, comprometerse xuntos,
dalgunha forma de igual a
igual, resta preferencias a quen
ten o convencemento de que a
súa confesión é a verdadeira,
a única verdadeira, e todos os
demais, con mellor ou peor
vontade, son xente que anda
no error, lonxe dos camiños de
Deus, abertos con esplendidez
unicamente no propio credo.
Coidamos que o chamado xa
Espírito de Asís, é algo moito
máis fondo ca un simple verse
e rezar pola paz, que xa non
está mal, senón que, coa seriedade e axilidade que cada quen
lle queira conferir, estanos
empuxando cara a unha nova
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maneira de estar e convivir
as diferentes relixións, entendéndoas non desde espazos
de confrontación e de imposicións (aínda que estas sexan
só intencionais), senón desde
lugares de comprensión e de
complementariedade. Acabouse, pensamos, aquilo de “extra
Ecclesiam nulla salus” (fóra da
Igrexa non hai ningunha salvación), e atrevémonos a dicir
que, ben entendido, tampouco
podemos dicir xa “extra Christianismun nulla salus” (fóra do
Cristianismo non hai ningunha
salvación).
É un tema delicado, penso
eu, porque non se trata de
ter que renunciar á propia fe,
á propia tradición relixiosa,
nin a restarlle forza aos nosos
convencementos, á nosa vinculación crente, no noso caso,
coa persoa de Xesús na Igrexa.
Pero, mentres fagamos de todo
isto bandeira de oposición, factor de diminución do outro, e
elemento de empoderamento
sobre o outro, estaremos suscitando tensión, agresión, violencia, que chegará e acabará sabe
Deus onde. Disto, por desgraza, sabemos moito a maioría
das tradicións relixiosas, e bo
sería para todos ir aceptando

a chamada á conversión que
a través de acontecementos
como o de Asís Deus hoxe nos
está propoñendo.
Xuntanzas, sínodos e congresos
A todas, a todos, nos gusta
xuntarnos, porque por natureza
somos xente social, por crenza
somos xente eclesial, e por vocación concreta da vida formamos parte de tal ou cal grupo,
co que nos gusta afondar as
identidades e compromisos. A
vida eclesial está chea de encontros que responde a estas
múltiples demandas básicas e,
a maiores, á necesidade de dar
resposta humilde, sabia e coherente aos retos que os tempos
actuais lle están presentando
ás diferentes comunidades de
crentes. A modo de exemplo sinalamos algunhas que se están
dando nestes mesmos momentos.
Indo ao máis recente, ao pan
que hoxe mesmo está no forno,
o día 15 deste mes empezou en
Madrid a Asemblea Xeral da
CONFER, que nesta ocasión
adquire un significado especial.
Posiblemente sexamos sabedores da tensión existente en xeral entre a xerarquía e as ordes
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relixiosas. A cousa vén xa de
bastantes anos atrás. Quéixase
aquela ante estas da súa escasa comuñón eclesial, das súas
formas de vida excesivamente
mundanas e de colocarse excesivamente na fronteira, razóns
polas que os seus modelos de
vida relixiosa espantan as vocacións, e estas van a menos. A
esperanza da xerarquía parece
que se deposita máis nos novos
movementos, que se distinguen
por unha fidelidade devota á
xerarquía, por uns formatos
de vida relixiosa, internos e
externos, que desconectan co
mundo, por fuxir das fronteiras cara ao centro, o niño, do
espazo eclesial, e nos que, curiosamente, se está integrando
moita xente nova. Con xestos e
con palabras –as últimas as do
Nuncio Enzo Fratini na inauguración da Asemblea– desde
a xerarquía non se dubida en
transmitirlle aos relixiosos a
súa visión, a súa desconformidade.
Estase querendo reconducir esta realidade. Un novo
presidente da CONFER, o
xesuíta Elías Royón, un novo
bispo responsable da relación
do episcopado coa CONFER,
Vicente Jiménez, bispo de San114
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tander, esta mesma Asemblea
Xeral, poden constituír un
punto e aparte nun aspecto
da convivencia eclesial que
ten fondura, e que se converte
en algo representativo do que
está acontecendo no conxunto
da realidade eclesial. Oxalá a
diversidade poida convivir coa
unidade fortalecéndoa.
Os crentes asturianos andan
reunidos nun Sínodo, que terá
conclusión para o mes de decembro. Clérigos e laicos, estes
en alta proporción, buscan situarse como comunidade crente ante as luces e sombras da
cultura emerxente, para atinar
co labor de facer presente no
momento actual a boa nova de
Xesús.
Algo semellante se está empezando a facer na diocese de
Mondoñedo-Ferrol, onde hai
escasas semanas se botou a andar un Congreso de Laicos, que
de aquí ao outono do 2012, intentará revitalizar a presenza e
a acción dos crentes normais no
conxunto da igrexa diocesana.
Comprácenos comprobar que
o sistema de traballo pretende
axustarse ao método específico
dos movementos especializados
de Acción Católica: ver-xulgaractuar, método que en princi-
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pio, ben realizado, é garantía
dun contacto coa realidade,
dunha reflexión seria sobre a
mesma, e dunhas propostas
atinadas, en clave de cambio
e conversión, que afecten positivamente ao diario vivir das
comunidades cristiás, para mellorar a súa presenza significante no mundo que hoxe vivimos.
Esperamos que isto sexa así. O
material de partida está escrito
en castelán, porque, parece, é
recollido e adaptado de tarefas
similares realizadas noutras
dioceses españolas. “Humm!”
De aquí e de acolá
A Igrexa ourensá segue algo
desacougada. Aínda non teñen
bispo propio que os acompañe
no seu diario vivir cristián, e
van aló dous anos de orfandade. Non nos estraña que
ninguén aló entenda a que vén
tanta demora, e comungamos
coa sospeita de moitos de que
algo non bo se está cociñando
cando se alongan tanto os prazos. Oxalá nos equivoquemos.
É tan complicado atopar un
crego decente, formado, comunitario, traballador, apaixonado
polo seguimento de Xesús, ilusionado, disposto a desfacerse,
coma sal e lume, por transmitir

á sociedade de hoxe a boa nova
que Xesús nos regalou?
A máis diso o clero ourensán
anda tamén revolto co tema
ditoso do Seminario Maior,
convertido, parece que pola
porta de atrás, en residencia
de anciáns, selectiva, á que
poderá acceder só quen desembolse cantidades de diñeiro
prohibitivas. As cousas non
andan claras, e tampouco axudou a aclaralas unha recente
misiva do bispo Luís Quinteiro
que desde Vigo segue tendo
responsabilidades na diocese
ourensá. A aspiración de moitos ourensáns, cregos e non
cregos, así nolo contan, é que
o seu Seminario sirva ao seu
clero, ao longo do percorrido
completo da súa vida, e que,
excedendo en posibilidades, reverta nos sectores máis débiles
da sociedade, o que, falando xa
dunha residencia de anciáns,
debería significar unha residencia ofrecida a quen menos
posibilidades teña de acceder
a ela. Isto non sería negocio,
afirman, pero si transparencia
evanxélica. Que haxa sorte e
acerto!
Por Santiago, en cambio,
gózanse –e nós sumámonos
ao gozo– coa noticia de que o
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profesor Segundo Pérez López,
non sendo cóengo da catedral
compostelá, fose elixido recentemente polos cóengos da mesma como arquiveiro en substitución de Xosé María Díaz, que
presentara a súa dimisión despois da desaparición do Codex
Calixtinus. Todos coñecemos
a alta capacitación intelectual
de Segundo Pérez, tamén a súa
vinculación co que constitúe as
raíces culturais e eclesiais da
Igrexa galega, e estamos seguros que saberá poñer os seus
vínculos e saberes ao servizo
dun patrimonio que nos honra
e nos distingue.
Polo demais, e ata o de agora nunca nos referimos a isto
nestas roldas, nada se sabe do
Codex Calixtinus, por moito
que se deran en espallar informacións de que a cousa estaba
a caer, porque non se trataba
máis ca de pequenas argalladas
clericais, debidas a indebidos
celos de colegas. Dóenos a
desaparición do orixinal dese
monumento literario e artístico entrañable, tan achegado a
un momento de esplendor da
Igrexa e da sociedade galega
como tal, e ansiamos a súa
pronta recuperación.
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Pequenas suxestións
Para rematar esta rolda algunhas suxestións, por se alguén non sabe moito que facer
co tempo, ou de que botar man
para enchelo axeitadamente.
Caeu nas miñas mans por
doazón do seu autor (“Para
Encrucillada e Manolo Regal,
amigo e irmán nesta loita cotiá
da dignidade”, di a dedicatoria)
un libro de Baldomero Iglesias
Dobarrio, máis coñecido por
Mero, editado pola Fundación
Manuel María da Terra Chá;
leva por título No papel que
mudo escoita. Estouno lendo
con pracer nestes tempos en
que, aburados pola crise, nos
preguntamos –ou deberamos
preguntar– polas razóns máis
fondas da mesma; esas que
teñen que ver coas olladas
fondas ao pasado, ao presente
e ao futuro; esas que teñen que
ver coa humanización sólida,
limpa, honesta da nosa presenza na terra, na Nosa Terra
neste caso; esas que teñen que
ver con aquilo máis fermoso e
transcendente que os humanos
levamos dentro, no corazón,
na historia persoal, familiar e
colectiva que nos xera e nos
rodea. Coñecedes o primeiro
Fuxan os Ventos, coñecedes
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A Quenlla, coñecedes a Mini
e Mero capitaneando un estupendo equipo de músicos e
soñadores, con voos universais
desde o niño de Galicia; pois,
se ledes este libro, coñeceredes
tamén a alma fonda de Mero,
debullando con exuberancia
poética sentimentos, señardades, esperanzas, bágoas,
ledicias, soños, sempre e por
riba de todo, soños, baseados
na súa condición de crente primordial; a palabra, a abundancia da palabra, concrétase en
centos de poemas luminosos,
inocentes, nunca abandonados
á indolencia, salterio en loita
polo corpo e a alma espida de
Galicia. Palabras de crente,
repito –ben o coñecemos coma
tal–, que en páxinas preciosas
se abre tamén á confesión
concreta da súa condición de
orante cristián. Lédeo e sairedes confortados.
Para quen puidestes ler a obra
de Victorino Pérez Prieto, Más
allá de la fragmentación el saber
y la vida: Raimon Panikkar, sabede que ten tradución italiana

na editorial Mimesis de Milán
desde este 2011. Unha satisfacción, supoñemos, para o
propio autor, que compartimos
ao máximo polo que supón de
recoñecemento ao seu traballo
teolóxico e polo que supón
tamén de universalización de
saberes desde este recuncho
eclesial que é Galicia. Os nosos
parabéns.
E poño xa punto final. Cando isto leades, as eleccións
terannos situado ante un cadro
social e político distinto; posiblemente as penas, ledicias
e esperanzas do pobo do que
formamos parte seguirán máis
ou menos no mesmo índice
de expectativas. Xa andaremos
esperando futuros novos das
mans do Advento, ou gozando
a presenza cálida de Deus feito
carne e historia no medio de
nós, en Galicia, en España,
en todo o mundo. Feliz Nadal!
Feliz Ano Novo! Da man de
quen é quen de soster loitas e
esperanzas ata o fin, Deus!
Manuel Regal Ledo
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