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Guieiro
A recente desaparición da Catedral compostelá do Liber
Sancti Iacobi, máis coñecido como Códice Calixtino, é un feito
profundamente lamentable que, oxalá, se resolva en breve. Nesta
obra capital na consolidación do camiño de Santiago e na propia
configuración das formas medievais do cristianismo occidental, os
autores do texto — como sinalou o historiador Ramón Villares (La
Voz de Galicia, 8-7-2011)— «designan a Galicia como a “terra dos
galegos”, cos seus lindeiros orientais xa ben demarcados a partir
dos montes de León e do Cebreiro». Temos nel a primeira guía dos
peregrinos, xunto con lendas, música, liturxia e, tamén, historia.
Nunha palabra: temos cultura galega aberta a Europa e ao mundo
coñecido. Comenta o propio Villares que «o Códice Calixtino forma
parte, coa coetánea Historia Compostelá mandada escribir polo
propio Xelmírez, da diarquía fundacional da imaxe de Galicia como
unha cultura cristiá de Occidente. Poucas culturas europeas poden
gabarse de contar entre o seu acervo patrimonial con obras tan
ambiciosas e tan influentes como estes dous monumentos literarios,
aos que decontado se sumarían os Cancioneiros, xa compostos en
lingua romanceada».
Neste número de Encrucillada queremos ofrecer ao lector uns
estudos serios e competentes que nos acheguen máis de preto a
eses tempos de entre milenios durante os cales, logo do acaecido
verbo dun sepulcro comezado a venerar como depositario de restos
apostólicos aló polo ano 813, Galicia comeza a amosar unha fasquía
propia ante a historia. O perfil propio dese rostro colectivo non pode
ser axeitadamente acaído se non se atende ao papel configurador de
figuras eclesiais tan decisivas como, p. e., o arcebispo compostelán
Diego Xelmírez. Á súa figura está dedicado o primeiro dos estudos
elaborado por Carlos Andrés González Paz. Do Códice Calixtino
propiamente encárgase o estudo de Francisco Buíde del Real. Xesús
Portas Ferro completa estes traballos cunha análise da literatura
medieval en galego tentando ofrecer unha resposta cabal á cuestión
da súa orixe e formación, así como ao problema do seu posterior
declive.
Unha ilustrativa achega de Xosé Antón Miguélez reflexiona sobre
a inculturación do Evanxeo e a tradición eclesial dos bispos nativos.
Cunha ollada na historia e outra no Concilio Vaticano II concreta
en Galicia unha urxencia ao respecto que, neste número, colle moita
máis forza á luz dos estudos históricos precedentes.
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Unha achega sobre o ecumenismo, escrita por Josep Carles Laínez,
formula a necesidade de reavivar un tema cuxa importancia teolóxica
non se pode deixar esmorecer. Centrados na realidade do Reino de
Deus é realmente factible percorrer un camiño común que, xuntos,
nos faga ir descubrindo aspectos, dimensións ou niveis nos que xa é
posible vivir de xeito ecuménico.
O Documento pola Paz, escrito no Nadal pola Coordinadora
de Crentes Galegos, non deixa de ter plena actualidade á vista da
contumaz permanencia desta terrible crise económica que estamos a
padecer. Hai futuro? Cal debe ser a resposta das comunidades cristiás
ante esta dolorosa realidade? A crise pode ser unha oportunidade
para a rexeneración.
Falando de traxedias. Tamén no pasado Nadal, en concreto, en
Noiteboa, morreu Miguel Carneiro Mosquera. «Jamé» para os amigos.
O seu inesperado e dramático pasamento conmocionou a toda a diocese.
Desde Encrucillada queremos recordar a súa entrega persoal e o seu
dinamismo eclesial publicando as súas propias verbas de agradecemento
a unha das súas comunidades antes dun traslado pastoral.
Das roldas habituais na revista, cómpre neste número dicir
unha palabra moi especial sobre a rolda da cultura. As leccións de
historia, as anécdotas curiosas pero sempre instrutivas, os datos
menos coñecidos sobre calquera tema, deixan hoxe de ocupar esas
primeiras páxinas que o autor sempre lles dedica, para facerlle sitio
á sincera confesión dun pai dorido pola repentina morte dun dos
seus fillos. Paga a pena lelas de vagar como un especial e singular In
memoriam. Ben poderían ser publicadas como texto independente,
pero preferimos non modificar un texto tan delicado para o seu autor.
Da crónica política, se algo tivese que destacar, porque toda ela
é sempre interesante, recomendo encarecidamente ao lector as
páxinas que dedica a avaliar con realismo a figura de M. Fraga.
Ninguén mellor que X. L. Barreiro Rivas para dicir unha palabra
con fundamento sobre o expresidente da Xunta de Galicia. A rolda
de Igrexa ofrécenos desta vez, xunto con interesantes novas, unha
acaída reflexión sobre o Concilio Vaticano II, a nova evanxelización e,
tamén, sobre iniciativas e realidades concretas que, modestamente,
intentan manterse vivas bebendo nas fontes puras das que nace o
propio cristianismo. Tres interesantes recensións, xunto cos debuxos
de Soedade Pite completan este novo número de inicio de ano.
Pedro Castelao
4
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Vitae1, res gestae et memoriae:
Diego Xelmírez e Santiago de
Compostela na historia compostelá2
Carlos Andrés González Paz
Cando Anne-Lise Barbanès sinalaba, en 2003, que a Historia Compostelá “constitue l’une des sources fondamentales pour
l’histoire médiévale hispanique”3 facíase eco da corrente de opinión
que se iniciaba, cando menos, con motivo da súa primeira edición,
realizada polo humanista Agustino Enrique Flórez e publicada en
Madrid no ano 17654. Dende aquela, abundantes foron os autores
que, ou ben situaron esta crónica medieval como obxecto —historiográfico, histórico ou filolóxico— das súas investigacións, ou ben
utilizaron os seus contidos como instrumento heurístico5.
Nestas páxinas intentamos ofrecer unha visión sintética, esencialmente intratextual e divulgativa da vida, dos feitos e da memoria de dous elementos que na Historia Compostelá6 van intimamente unidos: Diego Xelmírez —primeiro arcebispo da diocese
xacobea— e Santiago de Compostela, significante toponímico que
conxuga dous significados —sede episcopal e cidade— que presentaremos nesa mesma orde nun formato necesariamente adaptado
e reducido.
1

Mantemos o plural Vitae por indicación expresa do autor (nota de edición).

Este artigo foi realizado dentro do proxecto de investigación “A cultura dos pazos en
Galicia: ou Pazo de Tovar” (código 10 SEC 606033 PR). Programa Sectorial de Investigación
aplicada do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica.
Dir. Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. Consellaría de Economía e
Industria. Xunta de Galicia. Investigador principal: Dr. Antón M. Pazos

2

Barbanés, A. -L. “Écrire l ‘histoire d ‘un évêque et de son Église au XIIe siècle: le cas de
Diego Gelmírez (1100-1140) et de l ‘Historia Compostellana” en Rives méditerranéennes.
[En lia]. Jeunes chercheurs 2003. Consultado: 21/12/2011. URL: http://rives.revues.org/85.

3

4
Flórez, E. (edit.). Historia Compostellana, sive de rebus gestis D. Didaci Gelmirez, primi
compostellani archiepiscopi. Madrid, 1765.
5

A bibliografía vai ao final do artigo (páx 25).

Neste artigo empregaremos a seguinte edición anotada e traducida: Historia Compostelana. Falque Rei, E. (edit.). Madrid, 1994.
6
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En ambos os dous casos, suxeito activo e obxecto material configúranse como obras. Diego Xelmírez —nun claro exercicio de
propaganda case mesiánico— é presentado como instrumento que
“desexaba con infatigable solicitude en toda ocasión a dignidade e
crecemento da súa igrexa, construíu igrexas, adquiriu propiedades
e posesións, construíu edificios e fortificacións”7, contando sempre “coa axuda de Deus e a intercesión de Santiago”8.
Diego Xelmírez —novo modelo de báculo e nova comprensión
da bésta— estendeu a súa actividade a todos os ámbitos, temporais e espirituais, porque, como asegura Giraldo de Beauvais, “no
ministerio da Santa Igrexa como no campo do Señor, traballa o
que mostra tanta preocupación e coidado cara á Igrexa que preside, con tanta solicitude cultiva o campo a el encomendado, como
convén, a saber, cultivando o que ha de cultivarse, extirpando o
que ha de extirparse, renovando o que ha de renovarse, edificando
o que ha de edificarse”9.

1. Diego Xelmírez «oriúndo de Galicia», ou a críptica biografía
do primeiro arcebispo de Santiago de Compostela
Un achegamento focalizado no desenvolvemento dun perfil
biográfico definido e completo de Diego Xelmírez a través da información recompilada na Historia Compostelana será, ademais
dun intento arduo, un labor con resultados certamente escasos.
Esta crónica medieval non foi concibida como unha biografía do
primeiro arcebispo compostelán, achegándose máis o seu xénero —neste sentido— a unha mestura entre xesta e haxiografía,
sendo estes elementos aqueles que permiten procesar en moitas
ocasións a validez plena dos datos transmitidos polos seus redactores (Munio Afonso, Xiraldo de Beauvais, etc.).
Nese sentido, o ton xeral da Historia Compostelana, dende esa
óptica esencialmente intratextual, céntrase no enxalzamento da
figura e das obras de Diego Xelmírez, converténdose en testemuño
7

Ibid., libro I, capítulo C, p. 233.
Ibid., libro I, capítulo LXXV, p. 185.

9

Ibid., libro II, capítulo LIV, p. 401.
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de “cantos señoríos, cantas propiedades, ornamentos e dignidades
o arcebispo adquiriu para a súa igrexa e cantas persecucións e
perigos sufriu por parte de poderosos tiranos na súa defensa”10.
A misión principal xelmiriana era que se recoñecese a verdadeira
condición de igrexa de Santiago como “sede apostólica”11; aínda
que para a súa consecución se recorrese ao mito da translatio como
fórmula indirecta que permitía regatear os graves problemas que
tivera o seu antecesor Cresconio de Iria co pontificado, que remataron coa súa censura conciliar en Reims en 104912.
Ao mesmo tempo, o sentido haxiográfico derívase da inclusión no
seu libro segundo dunha serie de sete acontecementos cuxa presentación —títulos e descricións historiadas— aseméllase formalmente ás usuais narracións de feitos milagrosos, que acontecen sempre
pola “protección da divina graza” e que no seu conxunto colaboran
na construción dunha especie de lenda áurea xelmiriana, sendo
este prelado o suxeito beneficiado con eses portentosos sucesos13.
Son certamente escasas as referencias familiares que se ofrecen
na Historia Compostelana deste prelado “oriúndo de Galicia”. Excluíndose calquera tipo de indicación relacionada coa súa estirpe
de orixe e con determinados membros femininos con parentesco
directo —coma a súa nai—, sinálase que o seu pai se chamaba Xelmirio —antroponímico que asume o prelado compostelán como
apelido— e que este miles —alusión á súa ascendencia social—
desempeñara significativas responsabilidades de goberno territorial como oficial ao servizo do bispo Diego Peláez.
En nome dese prelado iriense posuíra, por un lado, a tenencia
do castelo das Torres de Oeste —considerado na Historia Com10

Ibid., libro I, “advertencia, p. 63.

11

Ibid., libro I, capítulo XX, p. 110.

Herwaarden, J. Van. Between Saint James and Erasmus: Studies in latexa-medieval
religious life: devotion and pilgrimage in the Netherlands. Leiden, 2003, p. 364. 	
López Alsina considera que foi consciente a supresión -na Historia Compostelana- de
calquera tipo de referencia á “tradición da missio de Santiago en Occidente”, concretamente
á “predicación de Santiago en Hispania”. López Alsina, F. “Santiago” en Caucci Von
Saucken, P. (edit.). El mundo de las peregrinaciones. Roma, Santiago, Jerusalén. MadridBarcelona, 1999, pp. 313-314.
12

13

Historia Compostelana, libro II, capítulo LIII, pp. 391-399.
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postelana como “a chave e o selo de Galicia” xa que “se pobos estranxeiros se apoderasen deste lugar, dende alí mesmo, aprestada
a fortificación, terían ao seu alcance atacar Galicia e devastala”14
e, por outro lado, a administración das circunscricións de Iria, A
Mahía e Postmarcos, é dicir, terras santiaguesas situadas entre os
ríos Tambre e Ulla15.
Diego Xelmírez tivo cinco irmáns que integrou na cúpula de poder
da igrexa e da cidade compostelás. Pedro Xelmírez, que acompañaba
ao seu irmán cando foi capturado por tropas aliadas da raíña Urraca
de Castela tras o seu regreso de terras portuguesas16; Xoán Xelmírez, cuxa entrega como refén foi esixida por Arias Pérez para proceder á liberación do prelado compostelán tras o seu apresamento
no lucense castelo do Miño17; Gundesindo Gelmírez que foi vicario
da cidade santiaguesa18, sendo asasinado durante a revolta compostelá de 1116-111719; Munio Xelmírez —tesoureiro catedralicio— foi
o verdadeiro home de confianza do prelado, acompañando ao seu
irmán en episodios clave como o seu secuestro. Actuou como emisario ante a curia pontificia e ante a corte castelá-leonesa, exerceu a
tenencia de fortalezas como Oeste e A Lanzada ou dirixiu as tropas
episcopais contra aragoneses e almorábides. Adquiriu un pequeno
patrimonio territorial localizado nas terras do Sar, concretamente
no actual termo municipal de Rois (San Pedro de Herbogo, San
Miguel da Costa, Santa Mariña de Ribasar, etc.), que coñecemos
a través da súa doazón á sede de Santiago. En definitiva, segundo
a Historia Compostelana, situouse entre os “notables de Galicia”20.
14

Ibid., libro II, capítulo XXIII, p. 343.

15

Ibid., libro I, capítulo IV, p. 80 e libro II, capítulo II, p. 298.

16

Ibid., libro II, capítulo XLII, pp. 364-365.

17

Ibid., libro I, capítulo LX, pp. 166-167.

18

Ibid., libro I, capítulo CX, pp. 260-261.

“Gundesindo Xelmírez, irmán do bispo, ao saltar no medio foi traspasado por lanzas
e espadas”. Ibid., libro I, capítulo CXIV, pp. 275-276. Sobre esta revolta -orixes e
consecuencias- pode consultarse: Portela Silva, E. e Pallares Méndez, Mª do C. “Revoltas
feudais no Camiño de Santiago. Compostela e Sahagún” en Ruiz da Pena Solar, J. I.
(coord.). As peregrinacións a Santiago de Compostela e San Salvador de Oviedo na Idade
Media. Oviedo, 1993, pp. 313-333.
19

20
Historia Compostelana, libro I, capítulo XLIX, pp. 158-159, libro I, capítulo LX, pp. 166167, libro I, capítulo LXXII, pp. 180-181, libro I, capítulo LXXV, p. 185, libro I, capítulo
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Finalmente, Pedro Gelmírez, segundo que presenta este nome,
que foi asociado coa hipotética descendencia dun segundo matrimonio de Gelmirio21, pero que tamén podería tratarse dun fillo
ilexítimo do miles que exercera a tenencia do castelo das Torres de
Oeste22.
Ademais, a ese listado de familiares de Diego Xelmírez coñecidos a través da Historia Compostelana, debe engadirse o seu sobriño Pedro. Aínda que Fletcher considera este eclesiástico como
hipotético fillo dunha suposta irmá do primeiro arcebispo compostelán23, o seu antropónimo podería vincular a súa ascendencia
igualmente con aqueles dous irmáns do bispo cos que comparte
nome24.
Alcanzou a dignidade de cóengo e de prior da igrexa de Santiago, converténdose —ao igual que o seu tío Gundesindo Xelmírez— no branco dun sector da revolta de 1116-1117, pois ambos os
dous eran acusados de que debido aos seus consellos “o bispo se
separara da raíña e que se iniciara así a discordia en Galicia”. Reposto nas súas responsabilidades —quizais grazas á intervención
rexia—, Diego Xelmírez confioulle unha parte das negociacións
establecidas co papa Xelasio II acerca da concesión da dignidade arcebispal á sede compostelá, emprendendo o seu camiño disfrazado de peregrino, sendo capturado, desvalixado e retido en
Castroxeriz por tropas aragonesas cando se dirixía precisamente
a Roma25.
XC, pp. 216-218, libro I, capítulo C, p. 236, libro II, capítulo VIII, p. 311 e libro II, capítulo
XLII, p. 366.
Fletcher R. A. Saint James ‘s Catapult. The life and estafes of Diego Gelmírez of Santiago
de Compostela. Oxford, 1984, p. 103.

21

22

Historia Compostelana, libro II, capítulo XLII, pp. 364-365.

23

Fletcher R. A. Saint James ‘s Catapult, p. 103.

24
Souto Cabo e Frateschi Vieira supoñen que o trobador galego Airas Carpancho
corresponderíase co cabaleiro Airas Fernández, que á súa vez estaría emparentado con Pedro
Xelmírez. Souto Cabo, J. A. e Frateschi Vieira, e. “Para um novo enquadramento históricoliterário de Airas Fernandes, dito <Carpancho>” en Revista de Literatura Medieval, núm.
XVI (2004), p. 277.
25
Historia Compostelana, libro I, capítulo XC, pp. 218-219, libro I, capítulo CX, pp. 260261, libro I, capítulo CXII, p. 268, libro I, capítulo CXIV, pp. 275-276 e 278, libro II,
capítulo IV, pp. 304-305 e libro II, capítulos IV-VIN, pp. 304-309.
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Diego Xelmírez “foi instruído nas letras na igrexa de Santiago
e educado na curia” do bispo Diego Peláez26, adquirindo a condición de clérigo e a dignidade de cóengo “da igrexa de Santiago”
en cronoloxías aínda indeterminadas27. Con probabilidade arredor
do ano 1090, con seguridade antes do ano 1093, Xelmírez entrou
a formar parte do aparato administrativo que estaba ao servizo
do conde Raimundo de Borgoña —esposo da infanta Urraca de
Castela, filla do rei Afonso VI—, señores daquela dunhas extensas
terras galaicas que ocupaban unha franxa occidental peninsular
situada entre o Mar Cantábrico e o río Mondego.
Dende unha óptica eclesiástica, esa segunda metade do século
XI podería ser definida como unha época de abundantes sedes-vacantes na cátedra de Santiago, provocadas por múltiples factores,
en ocasións simplemente biolóxicos, en ocasións complicadamente
políticos. Tras a deposición rexia de Diego Peláez —acontecida entre 1085 e 1086— e tras o efémero episcopado de Pedro de Cardeña, en 1093 foi electo Diego Xelmírez como administrador diocesano, ocasionando ese nomeamento conxuntural o seu abandono
temporal da curia condal, a onde regresou nun prazo máximo dun
ano, despois da designación do cluniacense Dalmacio como bispo
titular da sede de Iria28.
Coartada a súa primeira oportunidade de acceso á mitra santiaguesa, Xelmírez retornou ao servizo do conde Raimundo de Borgoña, desempeñando múltiples funcións como “publicus notarius,
scriptor, cancellarius et secretarius e confesor”29; aínda que tamén
esas responsabilidades e ese novo período de vinculación directa
co conde galaico posuían data de caducidade.
En 1093 —cando Diego Xelmírez se atopaba en Santiago de
Compostela— Afonso VI recibiu do rei Umar ao-Mutawakkil de
Badajoz o dominio das cidades de Lisboa e de Santarém, así como o
Sobre a escola episcopal compostelá pode consultarse: Díaz y Díaz, M. C. “La escuela
episcopal de Santiago en los siglos XI-XIII” en Díaz y Díaz, M. C. Escritos Jacobeos. Santiago
de Compostela, 2010, pp. 45-51.
26

27

Historia Compostelana, libro I, capítulo IV, p. 80.

28

Ibid., libro I, capítulos IV-V, pp. 79-80.

29

Ibid., “introdución” de Falque Rei, E. (edit.)., p. 9.
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control da fortaleza de Sintra; a cambio o monarca castelán-leonés
comprometíase a ofrecer protección ao seu reino fronte á ameaza
que supoñían as tropas almorábides. Achándose eses estratéxicos
enclaves na área de continuación meridional do territorio administrado por Raimundo de Borgoña, segundo consta nos Annales
Portugalenses Veteres, encargóuselle a súa custodia e a súa defensa
ao militarmente inexperto conde borgoñón. Sen dúbida, foi unha
decisión táctica dotada de escaso acerto pero que, sen pretenderse
esa finalidade, abriu novos camiños no destino xelmiriano30.
As noticias da caída da cidade pacense e do avance almorábide
cara a Lisboa obrigaron ao conde Raimundo de Borgoña a concentrar as súas tropas en Coimbra onde se atopa acompañado do seu
notario, Diego Xelmírez, o 13 de novembro de 109431. Dende alí
levou a cabo o ataque ao exército musulmán, sendo estrepitosa a
derrota e humillante a toma almorábide da urbe lisboeta, que tan
só se recuperará en 1147 grazas á intervención cruzada32. Este episodio é narrado desta forma na Historia Compostelana:
“Así pois, como saíse o arcebispo en campaña antes do seu episcopado, é dicir, despois da primeira administración do señorío de
Santiago, xunto co conde Raimundo e cos próceres de Galicia para
extirpar a perfidia dos xentís, rodeando por todas partes aos sarracenos coas súas forzas reunidas os campamentos dos cristiáns
preto de Lisboa, asediáronos cunha inmensa multitude de combatentes. […]. Finalmente, mentres mataban uns cristiáns e facían
prisioneiros a outros, el, aínda que desarmado, protexéndoo a destra do Omnipotente, escapou libre e incólume da sarabia dos dardos, de tanto derramamento de sangue, máis aínda, das mesmas
mans dos sarracenos”33.
David, P. Études historiques sur a Galice et le Portugal du VIe au XIIe siècle. París-Lisboa,
1947, pp. 300-301.
30

31
Portugaliae Monumenta Historica. Diplomata et Chartae. Lisboa, 1868, vol. I, fasc. I,
doc. DCCLXXIII, p. 460.
32
Amaral, L. C. Formação e desenvolvimento do domínio dá diocese de Braga non período
dá Reconquista (século IX-1137). Oporto, 2007, pp. 367-368. [Tese doutoral inédita]. Reilly,
B. F. The Kingdom of León-Castilla under Alfonso VI Princeton 1988, pp.244-245. Sousa
Soares, T. de. «O governo de Portugal pelo Conde Henrique de Borgonha: suas relações
com ás monarquias Leonesa-Castelhana e Aragonesa» en Revista Portuguesa de História, t.
XIV, vol. III (1974), p. 368, nota 10.
33

Historia Compostelana, libro II, capítulo LIII, pp. 391-392.
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A impericia e a ineficacia do seu xenro foron sancionadas duramente por Afonso VI. Por un lado, confinouse a súa área de goberno a un territorio máis reducido —situado entre o Mar Cantábrico e o río Miño— que non posuía natureza de marca fronteiriza.
Por outro lado, concedeuse ao matrimonio formado pola infanta
Teresa de Portugal e polo conde Henrique de Borgoña a administración do espazo localizado entre as correntes fluviais miñota e
mondega que se constituíra nunha verdadeira “extremadura” militar. Iniciouse así, ante as portas de Lisboa, o principio da fin do
prometedor cursus honorum de Raimundo de Borgoña que, ante a
ausencia de descendencia real masculina, aparentaba rematar no
propio solio rexio castelán-leonés.
De regreso a terras galegas e tras a morte do bispo Dalmacio —que en 1095 conseguira a confirmación da mutación da
sede episcopal dende Iria a Santiago de Compostela—, elixiuse
novamente a Diego Xelmírez como vicario, responsabilidade que
se testemuña exercendo en 1096, concretamente o 21 de agosto, cando —nunha doazón outorgada por Raimundo de Borgoña
á sancti Martini menduniensis sedis— é referido como Didacus
Gilmiriz clericus et uicarius in ecclesia sancti Jacobi Apostoli et
notarius comitis34. Esa situación de interinidade rematou definitivamente co seu nomeamento como titular da mitra compostelá
o 1 de xullo de 1100 —pouco despois da elección de Pascual II,
antigo legado en terras hispanas, como sumo pontífice—, atrasándose a súa consagración ata o 21 de abril de 110135.

2. Santiago de Compostela versus Braga, ou a loita de
falcóns polo dominio eclesiástico do noroeste peninsular
Na Historia Compostelana refírese que “os pontífices da igrexa
de Santiago, protexidos con armas militares, adoitaban marchar á
guerra e reprimir duramente a audacia dos sarracenos, polo que
34
Cal Pardo, E. (edit.). Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de
Mondoñedo. Santiago de Compostela, 1999, doc. 9, pp. 22-23. Pola súa parte, no ano 1098,
o rei Pedro I de Aragón sitúa a Deo et Sancto Iacobo apostolo de Gallicia como receptores de
bens. Lucas Álvarez, M. (edit.). Tumbo A da Catedral de Santiago. Santiago de Compostela,
1998, doc. 96, pp. 206-207.
35

12

Historia Compostelana , libro I, capítulos VIN-XII, pp. 82-91.
Encrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012

Vitae, res gestae et memoriae: Diego Xelmírez

entre os galegos xurdiu este refrán: “Bispo de Santiago, báculo e
bésta”36.
Certamente, Diego Xelmírez non demostrou nunca as súas habilidades militares sobre o campo de batalla, como fixeran antecesores como Sisnando Menéndez, que morreu loitando contra os normandos no lugar de Fornelos37. Ao contrario, o primeiro arcebispo
compostelán critica a prelados como Gundesindo Aloitiz, quen “co
máis fervente desexo aspiraba ás cousas seculares que ás celestiais”,
atopando os feitos de armas nesa categoría de asuntos temporais
que debían ser abandonados; aínda que de facto tampouco se transforman en modelos morais de actuación biografías como aquela
correspondente ao bispo Sisnando I, quen “se esforzou tanto na
tarefa da santa predicación que, desprezando os asuntos seculares,
aspirou con toda a súa alma á contemplación celestial”38.
Como destaca Isla Frez na súa análise do Cronicón Iriense
—obra redactada cara a 1120 no scriptorium santiagués—, nun
momento de complicada implantación da reforma eclesiástica —
gregoriana e cluniacense— na Península Ibérica, a imaxe transmitida de Diego Xelmírez na Historia Compostelana integraríase
dentro da categoría de personaxes —neste caso bispos— “virtuosos e de bos costumes, sabios e industriosos”39. Ou, como se
sinala na advertencia introdutoria do libro primeiro:
“Diego, arcebispo da sede compostelá pola graza de Deus, ordenou
escribir este libro e gardalo no tesouro de Santiago para que, se
algún o quixese ler, poida ler e coñecer cantos señoríos, cantas
propiedades, ornamentos e dignidades o arcebispo adquiriu para
a súa igrexa e cantas persecucións e perigos sufriu por parte de
poderosos tiranos na súa defensa”40.

O bispo Xelmírez intentou conciliar as diferentes obrigas que
asumira cando accedeu á cátedra de Santiago, transformándose
36

Ibid., libro II, capítulo I, p. 297.

37

Ibid., libro I, capítulo II, p. 74.

38

Ibid., libro I, capítulo II, p. 72.

Illa Frez, A. “Ensayo de historiografía medieval. El Cronicón Iriense” en En la España
Medieval, vol. 4 (1984), pp. 416-417 e 430-431.
39

40

Historia Compostelana, libro I, “advertencia, p. 63.
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nun “bo pastor da súa Igrexa, o que supón compaxinar os negocios
eclesiásticos cos seculares” que, en múltiples ocasións, se mesturaban perigosamente41. Se resulta innegable que se consideraba
totalmente inaceptable —dende unha óptica reformada— a participación activa do prelado nas confrontacións armadas, non é
menos certo que Diego Xelmírez estivo presente na batalla de Viadangos en 1111, que supuxo a derrota das tropas galegas fronte ao
exército aragonés42.
En certo sentido, a actitude de Diego Xelmírez cara ao uso da
violencia seguiu, de feito, as antigas ensinanzas de Flavio Vegecio
Renato cando, na súa obra Epitoma rei militaris, recomendaba: Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum43. Así, por exemplo, fronte
aos ataques marítimos de piratas musulmáns ás costas galegas, por
un lado, contratou a un “construtor de naves de nome Ougerio” e de
procedencia genovesa para que procedese ao desenvolvemento de
dúas embarcacións “que o vulgo chama galeras” coa finalidade de
“darlles o seu merecido aos sarracenos”44 e, por outro lado, ampliou
e refortificou o castelo das Torres do Oeste que, como sinalamos
anteriormente, se consideraba “a chave e o selo de Galicia”45.
Non obstante, máis aló do ámbito militar, seguramente foron
canto menos igual de intensos os seus esforzos e as súas batallas
no convulso panorama eclesiástico que caracteriza o período comprendido entre mediados do século XI e mediados do século XII,
un momento de cambio que se resume desta forma na Historia
Compostelana:
“E non é de admirar, sendo daquela case toda España ruda e ignorante, pois ningún bispo dos hispanos rendía entón algún servizo
ou obediencia á nosa nai a santa igrexa romana. España seguía a lei
toledana, non a romana, pero despois que Afonso, rei de boa memoria, entregou aos hispanos a lei romana e os costumes romanos,
41

Illa Frez,, A. “Ensaio de historiografía medieval. O Cronicón Iriense”, pp. 418-419.

42

Historia Compostelana, libro I, capítulo LXVIII, pp. 175-177.

43

Flavi Vegete Renati. Epitoma rei militaris. Lang, C. (edit.). , 1885, libro III, p. 65.

44
Historia Compostelana, libro I, capítulo CIII, pp. 244-247 e libro II, capítulo XXI, pp.
339-341.
45
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dende entón, borradas por completo as tebras da ignorancia, empezaron a desenvolverse entre os hispanos as forzas da Santa Igrexa”46.

Contemporaneamente ao establecemento territorial da reforma
eclesiástica —quizais como un elemento máis dese proceso— levouse a cabo unha profunda reorganización do tecido diocesano no
noroeste peninsular, situándose na restauración da sede episcopal
de Braga un punto de referencia esencial. Aínda que o seu camiño
se iniciou na década dos anos setenta da undécima centuria co
bispo Pedro47, será co acceso de Xeraldo de Moissac á cátedra bracarense cando os prelados asentados en Santiago de Compostela
observen —cunha mestura de preocupación e de precaución— os
acontecementos acaecidos ao inmediato sur do río Miño.
No ano 1099, cando Diego Xelmírez se atopaba aínda administrando a sede-vacante compostelá, Xeraldo de Moissac era elexido
titular da igrexa bracarense. No ano 1101, cando Diego Xelmírez
accedía á cátedra santiaguesa, Xeraldo de Moissac encamiñábase
con paso firme ao recoñecemento papal da natureza metropolitana
de Braga que acontecerá en torno a 1103. Situábanse así baixo a
súa teórica dependencia a práctica totalidade das dioceses con presenza en terras galegas —incluída Astorga—, exceptuándose dese
grupo unicamente Santiago de Compostela que obtivera o privilexio da exención no Concilio de Clermont de 1095, considerándose os seus bispos como “especiais sufragáneos da sede romana”48.
Diego Xelmírez —que, recordemos, aparece intitulado como
“prelado da sede apostólica” na Historia Compostelana— non só
observaría, seguramente atónito, como Braga se transformaba en
sede metropolitana da súa área natural de expansión eclesiástica cara a 110349, senón como Toledo adquirira a natureza de
sede primada en 108850 e como —tras a conquista cruzada de
46

Ibid., libro II, capítulo I, p. 297.

Sobre o proceso de restauración da sede episcopal bracarense pode consultarse: Costa,
A. de J. dá. O bispo D. Pedro e a organização dá diocese de Braga. 2 vols. Coimbra, 1959.
47

48

Historia Compostelana, libro I, capítulo V, pp. 80-82.

Costa, A. de J. dá. (edit.). Liber Fidei. Sanctae Bracarensis Ecclesiae. Braga, 1965, t. I,
doc. 3, p. 6.
49

50

Mansilla Reoyo, D. (edit.). A documentación pontificia ata Inocencio III (965-1216).
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Xerusalén en 1099— se establecera alí o Patriarcado Latino51;
constituíndose este último, talvez, no espello que mellor reflectía
as ambicións de Diego Xelmírez para unha sede episcopal que
custodiaba os restos do Apóstolo Santiago. Así se desprende de
afirmacións coma esta:
“Consideraba que en todo lugar da terra onde descansaba o corpo
dalgún apóstolo, alí existía ou o Papado ou un patriarcado ou polo
menos un arcebispado, agás na igrexa de Santiago. Isto parecíalle
case aldraxante e inxurioso, principalmente porque Santiago fora parente do Señor, un dos seus máis familiares e predilectos discípulos”52

integrándose nas primeiras páxinas da Historia Compostelana a
narración da translatio do corpo apostólico dende terras palestinas
como medio de xustificación da presenza e da custodia das súas
reliquias en Santiago de Compostela:
“Pero os seus discípulos, aos que el ordenara en vida que levaran o
seu corpo a Hispania para enterralo, recolleron o corpo coa cabeza
durante a noite, segundo testemuña o papa León, chegaron ata a
beira do mar con paso apresurado e, ao buscar alí un barco para
facer a viaxe a Hispania, encontraron na praia unha nave que lles
preparara Deus, na cal se botaron ao mar cheos de gozo dando
grazas a Deus de maneira unánime tras embarcar o sacratísimo
corpo, e despois de evitar Escila e Caribdis xunta coas perigosas
Sirtes, seguindo o rumbo da man do Señor, arribaron a bordo do
afortunado navío primeiro a porto de Iria e logo levaron o venerable corpo ao lugar que daquela se chamaba Liberum donum e que
agora se chama Compostela, onde o sepultaron seguindo o rito
eclesiástico baixo uns arcos de mármore”53.
Roma, 1955, doc. 27, pp. 43-45.
51
Sobre este proceso pode consultarse un estudio xa clásico: Runciman, S. History of the
Crusades. II (The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East, 1100-1187). , 1952; e un
máis recente: Limor, O. e Stroumsa, G. G. (edits.). Christians and Christianity in the Holy
Land: From the Origins to the Latin Kingdoms. Turnhout, 2006.
52
Historia Compostelana, libro II, capítulo III, pp. 300-301. Nese mesmo sentido indícase
que o abade Poncio de Cluny expuxo ante Calixto II que: “Ademais a igrexa de cada un dos
apóstolos, en calquera lugar onde estea, ten poder e é enxalzada coa dignidade eclesiástica.
Só a igrexa de Santiago, oculta na parte occidental, se contenta só co episcopado”. Ibid.,
libro II, capítulo XV, pp. 328-329.
53
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Aparcando a espiñenta cuestión da primacía e da legación apostólica toledana54, o prelado compostelán focalizou o seu punto de
mira na igrexa de Braga que, en dous momentos clave, sufriu a
violencia de Diego Xelmírez.
A primeira aconteceu en 1102 e consistiu no espolio —”pío latrocinio” segundo a Historia Compostelana— dos restos de San Frutuoso,
San Silvestre, San Cucufate e Santa Susana que se custodiaban en
diferentes templos da cidade bracarense, ordenando o seu inmediato traslado a Santiago baixo a escusa de que alí “carecían da honra
debida”55. A verdadeira razón da subtracción desas reliquias consistía en impedir que fosen reunidas na nova catedral de Braga que se
deseñara como un gran templo con deambulatorio e con tres naves56.
A segunda aconteceu o 29 de outubro de 1110 e tivo como obxectivo o quebranto material da basílica bracarense. Cando a parte
substancial do conxunto conformado pola igrexa e polo claustro
estaba a punto de ser rematado, algúns parentes da infanta Teresa
de Portugal —a instancias de Diego Xelmírez— tomaron as obras
e provocaron cuantiosos danos nas súas estruturas, que obrigaron
a modificar o seu deseño e a súa configuración iniciais57.
O exercicio da violencia sobre a sede bracarense —reliquias e
catedral— impediu a aparición, nese momento concreto e nesta área noroeste, dun novo centro de peregrinación que actuaría
como competencia directa do santuario xacobeo. Non obstante, a
cuestión da metropolitaneidade —posuída por Braga, ambicionada
por Compostela— obrigou ao abandono da espada e á asunción
da toga e da diplomacia, nun tempo especialmente convulso para
aquela mitra portucalense.
Un ano despois da morte de Xeraldo de Moissac en 1108, nomeouse a Mauricio Burdino —daquela bispo de Coimbra— titular da igrexa de Braga cuxo carácter primado defendeu contra a
54

Ibid., libro II, capítulo LXXIII, p. 446.

55

Ibid., libro I, capítulo XV, pp. 94-99.

Mattoso, J. “Portugal no Reino Asturiano-Leonês” en Mattoso, J. (dir.). Historia de
Portugal. Vol. I (Antes de Portugal). Lisboa, 1994, pp. 545 e 555.
56

57
Feio, A. “O têrmo de Braga” en Boletim da Biblioteca Publica e Arquivo Ditristral de
Braga, vol. II (1921), p. 11.
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sede toledana que, dende 1088, gozaba desa condición. A ausencia de apoio á súa demanda por parte do papa Pascual II, levou
ao arcebispo bracarense ao ámbito de Henrique V de Alemaña en
plena “querela das investiduras”, participando activamente na súa
coroación en Roma en 1117, supoñendo este feito a súa censura e a
súa deposición en todos as súas dignidades, arcebispal e metropolitana. Tras o falecemento pascualino en 1118, a curia romana elixiu
como sucesor a Xelasio II, mentres que os partidarios do emperador
elevaron a Mauricio Burdino á cátedra de San Pedro co nome de
Gregorio VIII58.
O 25 de marzo de 1118 o papa Xelasio II comunica ao arcebispo
Bernardo de Toledo a excomuñón do prelado bracarense —Mauritius Bracharensis episcopus— e comina a este primado et ceteris
Hyspaniarum episcopis á elección dun novo pastor para a igrexa de
Braga59. Diego Xelmírez viu nesta crise unha oportunidade e propuxo ao romano pontífice o traspaso da dignidade arcebispal e do
carácter metropolitano dende a sede bracarense á cátedra xacobea60.
Non obstante, Xelasio II faleceu en 1119 sen que se tomase
decisión algunha sobre a mutación formulada por Diego Xelmírez, sendo electo inmediatamente Calixto II. O novo papa era o
cardeal Guido de Vienne, irmán do conde Raimundo de Borgoña —que estaba sepultado na basílica compostelá— e tío do rei
Afonso VII, a quen precisamente bautizara e coroara o prelado
santiagués61. Abríase neste punto unha vía que, finalmente non
supuxo a aceptación “de trasladar o arcebispado da igrexa de
Braga á igrexa de Santiago”62, senón a concesión do seu propio arcebispado en 1120, herdando o carácter metropolitano da
antiga igrexa emeritense e adquirindo, ademais, a dignidade de
legado apostólico para as provincias eclesiásticas de Braga e de
58
Sobre Mauricio Burdino pode consultarse: Erdmann, C. Maurício Burdino (Gregório
VIII). Coimbra, 1940.
59
Mansilla Reoyo, D. (edit.). La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216),
docs. 52-53, pp. 71-72.
60

Historia Compostelana, libro II, capítulo III, pp. 302-303.

61

Ibid., libro II, capítulo VIII, p. 312.

62

Ibid., libro II, capítulo XI, p. 319.

18

Encrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012

Vitae, res gestae et memoriae: Diego Xelmírez

Mérida63. Alcanzaba Diego Xelmírez nese ano a cúspide do seu
poder.

3. Santiago de Compostela en tempos de Diego Xelmírez
ou a cidade como propaganda na Historia Compostelá
Sentenciaba un apoloxeta xelmiriano que este prelado “iluminado por recta intención e axudado polo prudente consello de nobres
varóns, empezou con grande esforzo a restaurar o destruído, conservar o restaurado e mellorar o conservado”64.
Durante o seu mandato Diego Xelmírez desenvolveu un intenso programa construtivo en Santiago de Compostela, epicentro da
diocese que custodiaba os restos do Apóstolo Santiago. A materialización desas obras pode ser interpretada como un instrumento de
propaganda da sede episcopal xacobea e, por suposto, da figura do
seu primeiro arcebispo, parangonable e relacionada co fenómeno
das peregrinacións.
Certamente o concepto de “propaganda” resulta multiforme e
polisémico65 e, neste apartado deste artigo, intentaremos observar
como esas obras desenvolvidas na urbe compostelá por parte de
Diego Xelmírez se transformaron nunha excepcional ferramenta
de expansión social e cultural da relevancia da sede apostólica xacobea e do prelado que dirixía os seus destinos.
Nese sentido, non nos interesa a Historia Compostelá concibida como instrumento de propaganda —como acontecería co Liber Sancti Iacobi que Díaz e Díaz definiu como “libro dedicado á
exaltación do culto de Santiago, e unha especie de obra de propaganda da súa devoción”66 —, senón como canle transmisora dunha
mensaxe de natureza propagandística que un suxeito múltiple en63
Ibid., libro II, capítulos XV-XVIII, pp. 329-335. Esta concesión foi confirmada catro
anos máis tarde (1124): Ibid., libro II, capítulo LXIII, pp. 421-424.
64

Ibid., libro I, capítulo V, p. 80.

Sobre esta cuestión, aplicada á propaganda do poder, resulta moi interesante: Torres
Sevilla, M. “La propaganda del poder y sus técnicas en las crónicas leonesas y castellanas
(siglos IX-XIII)” en Aragón na Idade Media, núm. 18 (2004), pp. 57-82.
65

66
Díaz y Díaz, M. C. El peregrino en las fuentes compostelanas. Su tratamiento” en Díaz
y Díaz, M. C. Escritos Jacobeos, 2010, p. 192.
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cabezado por Diego Xelmírez está a materializar construtivamente
en Santiago de Compostela e que tiña como plurais destinatarios
a veciños e a estranxeiros, englobándose nesa segunda categoría
viaxeiros, comerciantes e peregrinos.
Ou sexa, a nosa análise non se focaliza na mensaxe como construción filolóxica con dimensión histórico-ideolóxica, senón na
mensaxe como transmisor ideolóxico dun programa arquitectónico
que se está a levar a cabo en Santiago de Compostela durante a
primeira metade do século XII, posuíndo —cando menos nunha
parte significativa— unha evidente funcionalidade propagandística
urbi et orbi.
Así, a cidade e a crónica, a crónica e a cidade, rematan asumindo unha mesma finalidade, aínda que empregándose diferentes
medios. As obras realizadas co patrocinio xelmiriano —testemuños pétreos do seu episcopado— achábanse integradas na paisaxe
do trazado urbano, sen que fose necesaria a realización dun activo
esforzo intelectual para a súa asunción.
A arquitectura remata converténdose en propaganda e a Historia
Compostelá transfórmase no medio de comunicación onde se levanta acta da edificación dunha nova Xerusalén no extremo occidental
da Cristiandade e da intensa actividade deste novo Salomón67.
Dentro dese programa construtivo, ademais das obras de edificación da basílica compostelá que, como acontecía co altar de
Santiago, “non era acorde con tan grande Apóstolo”68, materializáronse as seguintes actuacións que exporemos a continuación por
categorías.

En certo sentido, compartimos a consideración da importancia simbólica das obras
arquitectónicas defendida en: Martín, T. Queen ás King: Politics and Architectural
Propaganda in Twelfth-Century Spain. Leiden, 2006.

67

68
Historia Compostelana, libro I, capítulo XVIII, pp. 106-107. Diego Xelmírez consagrou
os altares situados a ambos os dous lados do altar maior ou altar de Santiago. Trátase dos
altares de Santa María Magdalena, de San Salvador, de San Pedro, de San Andrés, de San
Frutuoso, de San Xoán Bautista, de San Xoán Apóstolo, de Santa Cruz, da Santa Fe e de
San Miguel -que estaba acompañado polo altar de San Bieito e polo altar de San Paulo e
San Nicolás-. Ibid., libro I, capítulo XIX, pp. 108-109.
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3.1. Arquitectura Sacra
Diego Xelmírez ordenou a ampliación e a terminación da igrexa
monástica de San Martiño Pinario69 e, tras proceder ao derrubamento dunha “igrexa moi vella e miserable”, decidiu a edificación
da igrexa monástica de San Paio de Antealtares70. Así mesmo, encargouse da renovación de varios templos parroquiais situados no
complexo urbano compostelán: San Miguel dos Agros, de San Fiz
de Solovio e de San Bieito do Campo71.
Extramuros da cidade santiaguesa tamén interveu Diego Xelmírez. Por un lado, ordenou a reconstrución da igrexa do Santo Sepulcro —localizada na área coñecida como Outeiro de Poldros— onde depositou os restos de Santa Susana traídos dende
Braga como resultado do pío latrocinio72. Por outro lado, dispuxo
a reedificación da igrexa da Santa e Venerable Cruz —situada no
Monte do Gozo—, establecendo unha procesión “na festividade
de San Marcos evanxelista cuxa sagradas reliquias se atopaban alí
reunidas”73. Por último, estableceu a reforma da igrexa de Santa
María de Conxo —”que era pequena e pola súa antigüidade case
estaba en ruínas”— onde instalou unha comunidade de monxas74.
3.2. Arquitectura Civil
O prelado compostelán Diego Xelmírez considerou que o pazo
episcopal existente “non era suficientemente idóneo” porque “alí se
reunían reis, cónsules e outras personalidades, que acudían de todas
as partes á cidade de Compostela”. Entón, convencido de que “conviña ter un pazo axeitado e mesmo propio dun rei, como correspondía
a un arcebispo de Santiago de Compostela e legado da santa igrexa
romana”, tomou a decisión de que se edificase “un pazo xunto á
igrexa de Santiago, amplo e elevado, apropiado e rexio, suficiente
para acoller, como convén, a un grande número de príncipes e de
69

Ibid., libro I, capítulo XIX, p. 109.

70

Ibid., libro II, capítulo LV, p. 402 e libro III, capítulo XX, pp. 522-524.

71

Ibid., libro II, capítulo LV, p. 402.

72

Ibid., libro I, capítulo XIX, p. 109.

73

Ibid., libro I, capítulo XX, p. 110.

74

Ibid., libro I, capítulo XXI, pp. 115-116 e libro III, capítulo XI, p. 511.
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xentes”75, un “pazo episcopal de triple bóveda cunha torre” que se localizaría “entre a muralla da cidade e a obra da igrexa de Santiago”76.
Ao mesmo tempo, reformou o complexo construtivo que conformaba a “Canónica” que rematou constituída, cando menos, por un
dormitorio e por un refectorio que eran comunitarios e que estaban separados por unha praza, engadíndose unha capela “edificada de forma extraordinaria e máis extraordinariamente pintada”77.
Ademais, antes da súa consagración episcopal, Diego Xelmírez
adquiriría o hospital de peregrinos e inválidos que ordenou que
fose axeitado, destinándose ao seu mantemento as esmolas dos altares catedralicios de Santa María Magdalena e da Santa Cruz78.
O 20 de xullo de 1128 doou a este Hospital de Santiago un terreo
que se atopaba entre a catedral e o mosteiro de San Martiño Pinario “para construír unha pequena igrexa para utilidade e salvación
dos pobres e peregrinos que xacen xa alí sepultados, e para sepultura de outros, que aínda han de ser enterrados alí”79.
A “Moeda” —como se coñecía ao edificio dende onde se emitía
numerario— atopábase en fronte do pórtico norte da basílica compostelá, “á dereita segundo se sae da mesma igrexa do Apóstolo”80.
Esta prerrogativa era froito da concesión do rei Afonso VI, quen
outorgou á sede xacobea “a cuñaxe de moeda de Santiago, totalmente libre e con esta condición legal: que unha vez rematada a
obra da construción da catedral, permanecese en diante e para
sempre tanto para os gastos dos clérigos que alí prestan servizo
como para as necesidades propias da igrexa”81.
Finalmente, destaca a remodelación do acueduto. Ante a constatación fidedigna da insuficiencia da subministración de auga —”os
peregrinos de Santiago soportaban unha grande escaseza”— o te75

Ibid., libro II, capítulo XXV, p. 345.

76

Ibid., libro I, capítulo XX, pp. 110-111.

77

Ibid., libro I, capítulo XX, p. 111 e libro I, capítulo CXVI, pp. 284-285.

78

Ibid., libro I, capítulo XIX, p. 109.

79

Ibid., libro II, capítulo XCIV, pp. 489-490.

80

Ibid., libro II, capítulo XXV, pp. 345-346.

81

Ibid., libro I, capítulo XXVIII, p. 123.
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soureiro Bernardo mellorou a súa captación fóra dos límites urbanos, acondicionou o acueduto previamente existente e levou a cabo
unha canle subterránea, derivando o caudal —mediante “canos de
madeira, reforzadas con ferro e chumbo”— ao claustro do mosteiro de San Martiño Pinario e ao pórtico norte da catedral onde
se instalou unha fonte. Sentencia un cronista xelmiriano que “se
alegraban vivamente os peregrinos pola afluencia de tanta auga,
chamábana auga de Santiago, santificada, salubérrima e preparada por Deus para o uso dos homes”82.
******
“Saiba a vosa fraternidade, dilectísimos reitores de toda a cristiandade, como foi trasladado a España, ás terras de Galicia, o corpo
enteiro do moi benaventurado apóstolo Santiago”.

Así comeza a “carta que se intitula co nome de San León” e que
describe a translatio dos restos do Apóstolo Santiago dende o oriente mediterráneo ata “un pequeno predio chamado Libredón” onde
foron convenientemente sepultados83.
Centurias máis tarde, nas primeiras décadas do século IX, produciuse a inventio dos restos apostólicos xacobeos, dándose inicio
a un proceso histórico certamente intenso que rematou situando
á sede e á cidade de Santiago de Compostela nun posto principal
dentro do universo das peregrinacións cristiás:
“Irmáns, a nosa igrexa non polos nosos méritos senón pola graza
de Deus e polos do noso santísimo patrón o apóstolo Santiago é de
nome moi grande e célebre e a ambos os dous lados dos Pirineos é
tida por moi rica e nobre”84.

Sen dúbida, nese desenvolvemento a relevancia de Diego Xelmírez non foi aínda suficientemente avaliada. A Historia Compostelana como o Códice Calixtino, como o Cronicón Iriense, como
o Tombo son testemuños da intensa actividade do primeiro arcebispo compostelán, a misión esencial do cal foi, segundo os seus
82

Ibid., libro II, capítulo LIV, pp. 399-401.

Liber Sancti Jacobi. “Codex Calixtinus”. Carro Outeiro, X. (reedit.). Moralejo, A., Torres,
C. e Feo, J. (trads.). [Santiago de Compostela], D.L. 1992, libro III, capítulo II, pp. 393395.
83

84

Historia Compostelana, libro III, capítulo I, pp. 493-494.
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scriptores(mestura de cronistas, apoloxetas e haxiógrafos), ofrecer
a “un lugar tan santo, tan rico e tan famoso” a súa posición nun
espazo e nun tempo convulso á vez que dinámico, tanto na Península Ibérica, coma nunha Cristiandade que aínda se mantiña
conmovida tras a recuperación cruzada de Terra Santa.
Diego Xelmírez, personaxe histórico cunha existencia e cunhas
actuacións dotadas de tantas luces como sombras, deseñou unha
cidade de Shant Yakub en Compostela destinada a traspasar fronteiras, cuxo epicentro eclesiástico é descrito nestes termos polo
cosmógrafo musulmán al-Idrisi a mediados do século XII:
“Esta igrexa é coñecida como lugar de destino e peregrinación. Os
cristiáns acoden a ela peregrinando dende todas as rexións e non
hai unha igrexa maior ca ela á parte da de Xerusalén. Parécese ao
Santo Sepulcro pola beleza da súa construción, a amplitude do seu
espazo e a abundancia de diñeiro e de esmolas. Hai nela cruces
de ouro e prata, incrustadas con diferentes clases de pedras de xacinto coloreado e de topacio, e ademais disto o número de cruces
forxadas alcanzaba o de trescentas entre grandes e pequenas. En
[esta igrexa] hai preto de douscentos retablos incrustados con ouro
e prata, e nela serven cen sacerdotes, aparte dos axudantes e servidores. Está construída con pedra e cal alternándose, e rodeada
por casas que habitan os sacerdotes, os monxes, os diáconos, os
acólitos e os chantres”

sinalando al-Bakri, practicamente media centuria antes, que Santiago de Compostela era o núcleo urbano “da Igrexa de Ouro, onde
se celebra unha festa á que acoden xentes de Francia, Roma e de
todas as demarcacións próximas”85.
Carlos Andrés González Paz
Instituto de Estudos Galegos
“Padre Sarmiento”(CSIC-XuGa)

85
Cit. Carballeira Debasa, A. M. Galicia y los gallegos en las fuentes árabes medievales.
Anexo XXXVI de Cuadernos de Estudios Gallegos. Madrid, 2007, pp. 68 e 78.
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O Códice Calixtino, Liber Sancti Iacobi,
tradición e patrimonio de composteláns e
peregrinos do mundo
Francisco Buíde del Real

1. O libro dos peregrinos a Santiago
Os visitantes e peregrinos chegan a Compostela e contemplan,
pisan e gozan do patrimonio monumental que a cidade foi acumulando, protexendo e actualizando durante séculos. Aqueles, os peregrinos, que chegaron á pe, a cabalo ou en bicicleta, co seu esforzo, poden saborealo dunha maneira distinta que os simples turistas,
pois o esforzo fai máis prezado o tesouro na chegada, conquistado
pola suor, o cansazo, a amizade dos quilómetros sufridos con outros, antes descoñecidos, agora compañeiros de camiño. Os crentes, en tantos graos e niveis como persoas hai, unen á experiencia
cultural e corporal a experiencia interior do espírito. Tantos outros, non crentes, polo menos segundo pensaban ao poñerse a camiñar, pasan por unha experiencia persoal tan intensa que non
podemos menos, os crentes, de sentir tan preto da nosa experiencia de iniciación e maduración á fe, noutro camiño, o dos nosos
días, suores, encontros persoais, busca de respostas, contemplación da beleza que nos achega a Deus.
Esta reflexión, tan dos nosos días, escóndese na expresión da
arte e da beleza dos séculos precedentes, pois toda obra de arte
e da cultura é expresión de vivencias persoais e comunitarias.
Por iso, cando falamos hoxe de patrimonio, non nos quedamos
só na arquitectura, na escultura ou pintura, que na nosa húmida
terra se conserva tan mal se falamos da Idade Media. Patrimonio
son as historias dos nosos vellos, historias e contos que foron
antes dos seus vellos e así ata perdernos no tempo. Patrimonio
son as cantigas e a música con que acompañaban os momentos
de festa e con que superaban os malos tragos da vida. Patrimonio son os contos, lendas e tradicións con que mantiñan unha
identidade común de pobo e comunidade. Patrimonio é o relixio26
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so, e tamén o cultural sen matices, e todo aquilo que, sen se
poder distinguir, facía parte da vida dos pobos e aldeas onde
Deus estaba tan preto da vida humana en tódolos seus momentos, porque a relixión non era cousa de minutos ou horas dentro
do recinto sacro, senón da vida mesma baixo o amparo dun ceo
que tocaba a terra. Por iso, tamén é difícil, nas antigas historias
e contos, separar lenda, historia e tradición. Os nosos espíritos
críticos, que tamén existían noutros tempos remotos, intentan
separar, distinguir e crear nítidas parcelas na existencia. Noutro
tempo a crítica buscaba, tamén, separar as lendas sen fundamento, falsidades ou supersticións, daquelas probadas pola autoridade dos antigos escritores ou recollidas no pergameo e conservadas co rigor dun tesouro, tesaurus non só de ouro e prata,
senón de sabedoría e historia antiga, recollido polo secretario, o
gardián deses tesouros secretos, porque segregados, apartados
para poder ser consultados, copiados e levados a outros sitios,
sen menoscabo da súa integridade e conservación para as xeracións vindeiras.
Todo isto é o Códice Calixtino, o libro de libros que leva o nome
de Iacobus, de Xacobe, Santiago.1 Patrimonio e tesouro non feito
na pedra románica contemporánea, ou na prata de cálices e outras
pezas nacidas para celebra-la fe e o orgullo cristián, ás veces coa
humildade do anonimato, aínda común ata eses séculos, outras
veces tamén co orgullo do nome de quen o deixaba para a historia,
querendo deixar tamén o seu nome inscrito por séculos. Patrimonio escrito con nobres carácteres sobre pergamiño coidado, como
canta un dos máis antigos himnos xacobeos antes do descubrimen“Confírmase polo contido: Xacobe chámase este libro. Acade a gloria o escritor e non menos o lector.” Título do Códice Calixtino compostelano que precede á carta do papa Calixto
que lle da nome tamén o Códice. Libro I, p. 43. Nas citas referireime sempre ás páxinas na
versión galega de X. López Díaz, Códice Calixtino. O Codex Calixtinus en Galego, Santiago
2009. Máis adiante darei outras indicacións bibliográficas que o lector pode consultar. Con
todo, non hai mellor presentación dun libro que a mesma obra, e desde o comezo aconsello telo aberto diante, nesta edición ou na versión castelán de A. Moralejo Laso, Casimiro
Torres Rodríguez, y J. Feo, Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, Santiago de Compostela:
Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos. CSIC, 1951 (reimpresión: Santiago: Xunta
de Galicia, 1998). Non hai edición crítica do texto, pero sí unha transcripción do Códice
Calixtino compostelano: Klaus Herbers y Manuel Santos Noia, Liber Sancti Jacobi. Codex
Calixtinus, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1998.

1
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to da tumba de Santiago. Cantar, recitar, proclamar ou ler son os
verbos propios do patrimonio escrito, porque como tal non naceu
escrito, senón que o pergameo é xa un feito de conservalo para os
séculos. O Liber Sancti Iacobi é todo iso, antes de seren un conxunto de máis de douscentos folios de pergameo conservado no Códice Calixtino compostelán e noutras recompilacións do mesmo
contido, de partes, doutros textos adxuntos. O Libro de Santiago é
ese conxunto de celebracións compostelás executadas por músicos
e clérigos composteláns, de nacemento ou adopción, vidos das terras hispanas, galas, italianas ou británicas. O Libro de Santiago é
ese conxunto de milagres onde o maior milagre é cantar xuntos os
que veñen de terras tan dispares e distantes, moito máis cando se
miden a pé, en besta, a cabalo, baixo a neve ou o duro sol castelán,
o milagre de supera-lo egoísmo e a picaresca de negociantes que se
enriquecen coa vida dos peregrinos pero que ao final son superados pola intercesión do peregrino máis afastado de todos, o que
navegou desde a Terra Santa, vivo ou morto, el ou a súa memoria.
Todo isto percorre as páxinas que introducen o Códice e as diversas partes, os diversos libros, reflectindo a mesma admiración que,
xunto coa fe, aínda que en expresións tan diversas, nos seguen
unindo a aqueles homes de quen nos separan máis de oitocentos
percorridos do sol e das estrelas, esas estrelas que, como guiaran
noutrora ós sabios magos de oriente, oitocentos anos despois guiaron ao eremita Paio, dos primitivos habitantes de Solovio, antes de
ser Compostela, campo da estrela, ou a fermosamente composta.
Tantas outras tradicións e patrimonio escrito, coma o nome do
eremita Paio, descansan e viven en tantos outros códices do maior
tesouro da Catedral, que non está feito de pedra, prata ou pergameo, senón de sangue e vida humana. Por iso o nome que levan
todos é o de Iacobus, Santiago, “o primeiro en bebe-lo cáliz do
Señor” e entregar ou comparti-lo seu sangue e vida, como reza
unha das antífonas máis coñecidas do Libro de Santiago. De todo
isto eran conscientes naqueles tempos, sabendo que eran ideas
profundas para meditar e cambia-la vida, como reflicten os sermóns e homilías, pero tamén sentimentos fondos para animar,
compartir e acrecentar, mediante o canto e a oración, como mostra
boa parte do Códice, de forma que a beleza da escritura e a deco28
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ración sexa expresión do que non pode ser conservado por escrito,
só indicado, como é a voz cantada, recitada ou proclamada. Aínda
faltaban dous, case tres, séculos para os primeiros impresos occidentais, e eran ben conscientes que a conservación do Códice,
máis alá das copias físicas, radicaba na continuación do culto e da
celebración, e a súa promoción fóra dos estreitos límites dunha
pequena terra lonxe de todo, na fin do mundo, pero que en moitos
lugares recorda, con orgullo e satisfacción, como un milagre máis
de Santiago, que “alí veñen xentes bárbaras e civilizadas de todas
as partes do mundo: francos, normandos, escoceses, irlandeses,
galos, teutóns, iberos, gascóns, bávaros...”.2 Milagre que nos recorda as raíces das nosas verbas, que puidemos esquecer nós no galego pero resaltaban no latín do Codex: o milagre e a marabilla están
próximos, pois son aquilo admirable, digno de admiración, miraculus e mirabilia, porque no Libro de Santiago hai espazo para milagres: todo o libro segundo, como apoio e continuación do libro da
liturxia e celebracións que é o primeiro. Hai espazo tamén para as
marabillas, que, ao modo dos antigos libros clásicos de Mirabilia
Urbis, as marabillas ou cousas admirables da Cidade, de Roma, fai
o mesmo con Santiago e co Camiño enteiro. Pero a admiración, o
milagre e a contemplación non restan pragmatismo e realismo ós
homes da Idade Media, e todos eles van acompañando a constatación da beleza do Camiño e o milagre nel, cos perigos e corrupcións que o acompañan de parte de quen vive na avaricia da riqueza persoal ou a perversión da violencia e o abuso. Da mesma
maneira que todo xira, non o esquezamos, ao redor dunha presenza, a do apóstolo, O Beate Iacobe, Sant’Iago, que é tan física e
palpable coma o esforzo físico dos seus devotos. A devoción medieval das reliquias, coma a descrición física nos milagres, fai parte
dese realismo onde o ceo non é só cousa do corazón ou o sentimento, senón fisicamente presente, da mesma maneira que a fe
que require non é tampouco mera devoción subxectiva ou sentimento pasaxeiro, senón que move ao peregrino, nun notable esforzo, cara a Santiago, pero non o fai volver da mesma maneira. Os
milagres de Santiago non son del, na súa vida once séculos antes
2

Sermón Veneranda Dies, Libro I, cap. XVII, p. 209.
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do Libro de Santiago, senón que son o “exemplo” e ensinanza, ou
milagre e admiración, dos fieis que, máis alá de mocións interiores
e subxectivas, experimentan un Deus moi física e materialmente
comprometido.
Todo isto, é ben certo, ten moito da nosa hermenéutica contemporánea, do século XXI, dun texto do que nos separan máis de oitocentos anos. Ata aquí esta presentación contrastará coa lectura
efectiva do texto, que invito ao lector a facer cando remate de ler
estas liñas, ou antes incluso. Coa presentación e exposición dun
libro medieval, ademais da descrición e explicación detallada que
seguirá, debemos facer nós unha peregrinación particular e unha
viaxe, en parte no espazo, cando o libro nos leva a outras terras, ou
mellor dito, doutras terras nos conduce cara o coñecido, pero unha
viaxe que é sobre todo no tempo, cara xentes que cultural, mental,
espiritual e materialmente están moi lonxe de nós. Viaxe que, por
certo, é preciso facer ante calquera monumento do pasado, pero
no caso dos monumentos escritos é necesario para comprendelos.
Comprensión e admiración, ou contemplación, van intimamente
unidos, e por iso o traballo de filólogos, historiadores da arte e
musicólogos vai unido ao dos filósofos, teólogos, liturxistas ou incluso politólogos e historiadores, en xeral, para non perder, no estudo dos detalles, a visión xeral dunha obra que, sendo unha recompilación de moitos libros e volumes diversos, nun momento
determinado adquire a unidade nun Códice, que é como nos chegou ata o noso tempo, que é como nolo quixeron transmitir naquel
tempo nunhas imprecisas datas de finais do século XII.
Despois de esta presentación, e antes de empezar a describi-lo
Códice Calixtino máis en detalle, compréndese por que o Libro de
Santiago é moito máis que o Códice compostelán que, hai medio
ano, deulle unha popularidade nova que non tiña, como por desgraza sucede con tantos monumentos antigos, precisamente ao
desaparecer e perdelo. Esperamos que sexa unha perda provisional
e momentánea, aínda que, na escala de tempo habitual para os
medievalistas, poida ser moi longa. Compréndese entón que a perda, ademais de material, ten moito de simbólica, pois ese Códice é
a expresión e transmisión dunha experiencia viva, compartida, uni30

Encrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012

O Códice Calixtino, Liber Sancti Iacobi

Encrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012

31

Francisco Buíde del Real

versal tamén nas súas orixes, moito máis que compostelán e galego, como é expresión a súa lingua latina chea de particularidades
non só compostelás, como expresión da súa complexa orixe xeográfica e humanamente plural. Transmisión non só dende finais do
século XII ata nós, senón que, a súa volta, xa cando se compón no
século XII pretende recoller e transmitir tradicións e memorias
moito máis antigas. O mesmo que todo xira arredor duns restos
humanos materiais, as reliquias da Catedral, e non obstante poucas veces é preciso falar delas pois todo vai moito máis alá dun
simples osos, da mesma maneira os pergameos medievais encadernados no Códice teñen unha importancia similar á reliquia que
non termina na súa presenza física, ou ausencia neste caso. E
como tódolos manuscritos, ten a importancia dos séculos pasados
sobre el, pasados na forma de folios e cadernos perdidos, substituídos, reescritos, glosados ou corrixidos, voltos a encadernar.

2. Descrición e composición do Códice Calixtino
O Códice Calixtino compostelán é un dos manuscritos conservados, ata a recente fecha da súa desaparición, no Arquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago. É, ademáis, un dos documentos máis
antigos, un códice do século XII composto por 225 folios e cunhas
medidas que a recente edición do texto latino, en transcrición, reproduce ben, e son similares ás dun libro moderno de formato
mediano: 294x224 mm.3 Como é de esperar no tempo, está escrito
sobre pergameo pregado en cadernos (catro folios) e bifolios.
Como sucede tamén con moitos manuscritos medievais, o que nos
chegou non é totalmente o orixinal, pois algúns folios e cadernos
O mellor estudio do Códice Calixtino é o de Manuel C. Díaz y Díaz, El Códice Calixtino
de la Catedral de Santiago. Estudio codicológico y de contenido, Centro de Estudios Jacobeos
(Monografías de Compostellanum), Santiago de Compostela, 1988. Na descrición que farei
do Códice sigo o seu estudo, especialmente nas seguintes páxinas: Díaz pp. 33-42. Para a
composición das diversas partes, capítulos, e textos previos no Códice, pp. 42-62. Para a
descrición completa e detallada do Códice compostelano por folios e libros, coas referencias
bíblicas e de autores ós textos que recolle o Códice: pp. 103-118. Acompáñoo da edición
da transcrición do texto latino, pola cal cito os folios, e da edición en galego, pola cal cita
as páxinas. A razón fundamental da cita dos folios, ademais de acercarnos ó Códice e texto
orixinal latino, é a de dar idea da extensión efectiva e tan diversa de cada parte en relación
ó conxunto.

3
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foron substituídos, noutros hai correccións e emendas, e o propio
códice tivo unha encadernación distinta ata os anos sesenta do
século pasado en que foi restaurado nun só volume coa orde actual
dos libros. Como sucede tamén en moitos manuscritos medievais,
e noutros da Catedral, como os da Historia Compostelá de Xelmírez, o Códice recolle diversos libros, e xa máis tarde foi copiado e
conservamos outras copias, non exactas, en diversas bibliotecas do
mundo. A primeira copia foi xa no 1173 por un monxe de Ripoll,
en Cataluña, e hoxe consérvase parcialmente na Biblioteca do Arquivo do Reino de Aragón en Barcelona. Grazas a esa copia sabemos que o Códice é anterior a esa data, e por diversos datos internos do contido, como a data dos milagres e outras, sabemos que
debe ser posterior o 1160. Algo tamén habitual nos textos antigos
e medievais son estas incógnitas sobre data e autoría. No século
XIV consérvanse tres copias en pergameo que foron levadas no seu
tempo a Salamanca, unha despois de varios traslados volveu á Biblioteca Universitaria, a Roma, e quedou na Biblioteca Vaticana, e
outra que, non se sabe cómo nin de onde, acabou no século XIX na
British Library de Londres. No XVI fíxose outra copia en papel que
hoxe ten a Biblioteca Nacional de Madrid, a partir do Códice de
Salamanca, e na cidade italiana de Pistoia conservan unha copia,
non enteira, que ten o valor de aporta-la correspondencia entre o
bispo Xelmírez e o desa cidade, relación importante para a tradición xacobea italiana e que lles deixou outra reliquia moi importante, do corpo do apóstolo Santiago. Tarragona, Tortosa e Lisboa
teñen tamén copias medievais e parciais, ademais de moitos máis
manuscritos que os autores distinguen do Libro de Santiago, Liber
Sancti Iacobi, chamándolle Libellus, libriño, pois de todo o texto
recollen só unha parte, que normalmente exclúe a liturxia compostelá, e recolle a tradición e lenda xacobea, milagres, e dúas interesantes partes: a historia de Carlomagno, España e o Apóstolo,
baixo o nome do bispo Turpín, e o libro de Guía do Camiño e a
cidade de Santiago. Sería unha versión breve recollendo o de máis
interese fóra de Compostela, e a súa grandísima difusión europea
ilustra a importancia do Camiño, e o peregrinar non só de persoas,
cara a Santiago, senón tamén de cultura, libros, e ideas nos dous
sentidos. Finalmente, os estudosos do libro distinguen o Códice
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compostelán, reducindo ás veces a este o termo de Códice Calixtino, do Libro de Santiago, Liber Sancti Iacobi, que sería a obra en
si, pero que realmente conservamos, como versión probablemente
máis antiga, no Códice compostelán.
Xa se veu parte do contido desta obra complexa, polifacética, de
moi diversos contidos pero todos en torno ao nome con que comeza: Santiago.
A primeira parte, o libro primeiro, é a máis extensa, 139 folios
dos 225 do total. É unha obra litúrxica composta polas oracións,
antífonas e lecturas para diversos oficios e misas de Santiago, sobre as dúas datas da festa do patrón. A primeira, a máis universal,
o 25 de xullo, que era a celebrada no calendario litúrxico e martiroloxio romano. Pero xa antes, nos antigos calendarios hispanos,
algún dos cales data do século VIII e conserváronse en árabe e latín, tiñamos unha data propia hispana, o 30 de decembro. Nos
tempos de Xelmírez e Calixto II, os tempos inmediatamente anteriores o Códice, os tempos en que naceu o que despois se recolleu
neste libro, a Igrexa occidental viviu un movemento de reforma
cara a unha unificación e unidade maior, en torno a Roma, evitando unha excesiva dispersión e, polo tanto, buscando a liberdade
fronte aos diversos reinos, liberdade na apelación a unha unidade
maior, a romana. A reforma gregoriana, así se chamou este movemento, levou a unha forte relación entre Santiago e o resto de
Occidente: Francia, a través de Cluny primeiro e co Camiño enteiro, Italia, especialmente Roma, e outros lugares no Camiño, que
sería a inversión das antigas vías romanas que ademais de levar a
Roma, traían de Italia peregrinos a Santiago, e con eles, cultura,
arte, libros. Así é como no Códice se manteñen as dúas datas, a
primeira como data do martirio de Santiago, a segunda como data
da elección, vocación e translación a Galicia e Compostela dos
restos do apóstolo. Neste libro de liturxia recóllense homilías e
textos dos santos padres, algúns auténticos, outros probablemente
atribuídos a eles, outros sermóns baixo o nome de Calixto, probablemente composteláns, e recóllense oracións que xa se empregaban na liturxia da Catedral. Como é propio destes oficios, sepárase
o que se debe e pode ler na Misa do que, menos sagrado e solem34
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ne, se reserva para a devoción e lectura nos refectorios, lugar tamén de reflexión dos clérigos, ou lectura persoal. Entre estes textos recóllese o antigo texto da paixón do apóstolo, en dúas versións,
unha das cales é de recoñecida antigüidade, e como indica o propio libro traída do grego ao latín. Non fala da presenza de Santiago
en Galicia, máis que naquelas partes que, recollendo tamén unha
antiga tradición, se refiren á translación.
Este libro primeiro é unha composición variada, polo tanto, unitaria en canto a razón de ser dos textos: a súa proclamación nun
contexto celebrativo, litúrxico, oracional. Hai un texto especial, un
sermón diferente que ven podería ter sido unha peza independente, arredor da cal puido xurdi-la idea de todo este libro primeiro. É
o sermón Veneranda Dies, “O venerable día da festividade de
Santiago”,4 que polo seu contido e a notable extensión non pode
ser un simple sermón nin unha peza máis do Libro, senón probablemente independente. Realmente é un pequeno tratado, completo, da espiritualidade e teoloxía da peregrinación: dende os precedentes bíblicos, de Adán, Abraham e Moisés ata Cristo e os
apóstolos, ata o sentido e mística contemporáneas. O simbolismo
paralelo do lirio e a palmeira, da peregrinación a Roma e a Santiago, os apóstolos; do bordón ou báculo e a oración de bendición dos
peregrinos ao partir, o simbolismo da cuncha de vieira que traen de
volta, e tantos outros pequenos elementos que reciben un sentido
espiritual, pero tamén material, palpable, sensible. O libro esténdese nos perigos materiais da peregrinación nas moitas degradacións que hai no Camiño, sobre todo froito da avaricia, roubo e
abuso que sofren os peregrinos. Máis alá dunha notable descrición
medieval da picaresca, transfórmase nun tratado moral onde o
voto ou a peregrinación non suple a transformación e peregrinación interior, e onde o enriquecemento externo da xente que vive
ao longo do Camiño, e do Camiño, non compensa a degradación e
morte interior. O sermón admírase, tamén, da gran variedade e
cantidade de peregrinos que de todo occidente veñen a Santiago:
das diversas terras hispanas, das illas británicas, de Francia e do
centro e norte de Europa, de Italia e, máis aló, tamén do Oriente
4

Capítulo XVII do libro I, folios 74v. a 93v. no orixinal; pp. 201-241 da edición galega.
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do Mediterráneo. Sen dúbida, este sermón, xunto cos dous relatos
da paixón do apóstolo Santiago5, son os textos de referencia deste
libro primeiro que o lector non debería deixar de ler, e facelo ademais da maneira en que o farían a maior parte dos destinatarios do
Libro: como texto escrito pero para ser lido, proclamado e escoitado. Moito máis, unindo aquí os últimos textos con outros en apéndice ao final do Códice, o lector pode escoitar moitos dos himnos,
poemas e versos, musicalizados no propio Códice compostelán, e
unirse a eles na interpretación das diversas versións gravadas, algunha delas, na propia Catedral compostelá.
O segundo libro do Códice complementa, en certo modo, ao libro litúrxico. É unha colección de milagres de Santiago, pero non
en vida, como poderíamos esperar con mentalidade de historiadores modernos, senón de milagres dos seus devotos, fieis e peregrinos, milagres do seu corpo. Algo máis común na literatura haxiográfica medieval arredor dun santuario, aínda que, neste caso,
destaca a universalidade, pretendida e querida, da actuación e da
devoción de Santiago. Son vinte dous milagres e para a súa lectura
debemos entrar no contexto da mentalidade medieval e da literatura haxiográfica, que implica unha visión do mundo onde as limitadas posibilidades e os fenómenos de aquí poden ser superados e
mellorados dende o alto cunha intervención que, para a nosa mentalidade rompe coas leis da ciencia, e resulta violenta, pero para
eles as leva a novas posibilidades, de forma non natural senón sobrenatural. De todas formas, xa nestes tempos o espírito crítico
puña coto ós excesos literarios da haxiografía e, como noutros textos, inténtase dar fe do acontecemento, por un lado, e resérvase a
unha segunda parte fóra do libro litúrxico, e tamén dos históricos,
a parte dos milagres, libro moito máis breve que o anterior.6
O terceiro libro completa, en certo modo, un bloque dos tres
primeiros libros.7 É o libro da translación, o máis breve, pero que
Capítulo IV e capítulos VIII e IX do libro I, folios 18v.-19v. e 44v.-53r. respectivamente,
pp. 85-87 e 114-147 respectivamente. Compárese a diversa extensión distes e dos outros
capítulos respecto o sermón Veneranda Dies.

5

6

Libro II, folios 140r.-155v., pp. 337-373.

7

Libro III, folios 156r.-162r., pp. 377-390.
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explica e recolle o antigo texto da tradición que nos tempos de
Xelmírez fundamenta e da orixe á peregrinación e á Catedral de
Santiago. Relátase a translación e, despois da explicación contemporánea, do século XII, transcríbese o documento antigo que sería
a fonte, para eles, desa tradición, e que se coñece como a carta,
epístola do papa León, Epistula Leonis Papae, falsamente atribuída
ao papa León, sen precisar, ben pola autoridade do nome de León
Magno, o primeiro, ou máis ben do inmediatamente anterior ao
descubrimento da tumba, e contemporáneo de Carlomagno, León
III. En todo caso desta epístola temos algún manuscrito máis, independente do Códice Calixtino, que nos permite data-lo orixinal
do texto en tempos posteriores ao descubrimento da tumba de
Santiago no século IX. O brevísimo libro complétase cunha explicación das festas de Santiago, e as súas datas, e unha curiosa nota
sobre as cunchas dos caracois mariños, bucinas ou “cornas” que
levaban de recordo os peregrinos.
Ata aquí estes tres libros gardan unha unidade e coherencia no
litúrxico, celebrativo e compostelán. Os dous seguintes libros son
moi diversos, e independentes, ata o punto de conservarse copias
deles sos, ou versións reducidas do Libro de Santiago cun ou dous
deles.8
O libro cuarto titúlase a Historia de Turpín, Historia Turpini.9
Preséntase como escrita por Turpín, arcebispo de Reims e asiduo
compañeiro do emperador Carlomagno. O texto non é do século
IX, senón próximo as xestas e historias francesas e hispanas da
época, e de feito nalgún manuscrito consérvase unida a crónicas
hispanas do século XII, a súa época. Por iso se denomina comunmente o pseudo-Turpín. A relación con Francia e centroeuropa, no
texto, sigue sendo verdadeira. Descríbense as campañas de Carlomagno no norte da península na guerra contra a invasión árabe,
Díaz y Díaz ofrece unha tabla dos manuscritos do Libro de Santiago, Liber Sancti Iacobi,
co contido deles, e pódese observar isto. Non fai a comparativa dos manuscritos do Libellus
pola gran cantidade e variedade deles, descontando as traduccións posteriores do latín das

8

linguas vernáculas do baixo medioevo e idade moderna. Vid. pp. 327ss.
Libro IV, folios 163r.-191v., ou Ir.-XXIXv. na numeración independente da antiga
encardenación como libro solto, pp. 391-463.

9
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sobre todo nos Pireneos. O feito desta interesante conexión política entre os diversos reinos europeos medievais e cos reinos hispanos, uníndoo ao Camiño de Santiago e ao apóstolo Santiago, deu
moita bibliografía e literatura ao respecto. Aínda hoxe ten moita
importancia o discurso do Camiño de Santiago non só para europeizar Galicia e Hispania, senón para unificar Europa, un Camiño
de ida e volta, ou máis que un camiño, como liña indiferente unindo un punto de partida e punto de chegada importantes, unha
verdadeira columna vertebral ou eixo que da vida aos puntos e
rexións intermedias, e que no intercambio cultural, literario e artístico, político e relixioso, crea unha unidade en comunidades totalmente fraccionadas e dispersas no político, pois no cultural e
relixioso a Igrexa xa viña facendo moito, volvendo á reforma gregoriana e aos comezos dunha etapa medieval nova dende o século XI.
O que no libro dos milagres era máis difícil de ver, a importancia
histórica detrás de lendas e textos aparentemente míticos para o
home moderno, aquí resulta máis claro. Este libro, onde a actualidade terminou por suplantar á lectura orixinal, fálanos do carácter
europeo, tamén no político, do Camiño de Santiago no tempo en
que se escribiu, aínda que convén non perder de vista que tamén
ten a súa importancia remontándose ao pretendido tempo que se
nos narra, que quere ser xa o tempo do descubrimento da tumba
de Santiago. A mellor expresión e exemplo disto é o propio comezo
do libro, o capítulo primeiro, que narra o soño de Carlomagno que
ve “un camiño de estrelas que empezaba no mar de Frisia [mar do
Norte] e, estendéndose entre Alemaña e Italia, entre Galia e Aquitania, pasaba en liña recta por Gascuña, Vasconia, Navarra e España ata Galicia, onde entón estaba oculto, descoñecido, o corpo de
Santiago.”10 O libro describe as orixes, coa predicación de Santiago
en Galicia e o esmorecemento da fe en Galicia e da noticia de Santiago, ata tempos de Carlomagno e como chega a ser emperador
dos diversos reinos facendo un imperio cristián, e termina co soño,
por tres veces, do apóstolo explicándolle ao emperador o sentido
dese camiño: “O camiño de estrelas que viches no ceo significa
que irás desde estas terras ata Galicia cun gran exército combater
10
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as pérfidas xentes pagás, e liberar o meu camiño e a miña terra, e
visitar a miña basílica e o meu sepulcro. E despois de ti irán peregrinando todos os pobos, de mar a mar, pedindo perdón dos seus
pecados e pregoando as loanzas do Señor, o seu poder e as marabillas que obrou.” Ao Santiago do Camiño e dos peregrinos únese
aquí o padroado e protección de Santiago na clásica iconografía de
cabaleiro, allea ao Códice pero contemporánea noutras crónicas e
atestada no tímpano da batalla de Clavijo, románico pero anterior
a actual basílica dos tempos do Códice. O propio Camiño aparece
aquí como algo con entidade propia, facilitando a posterior unidade co libro V, independente deste, que é unha das máis antigas
guías de viaxe medievais, e a máis antiga do Camiño de Santiago.
Non se fala só do destino, como correspondería a calquera outro
santuario, Roma e Terra Santa incluídos. O propio Camiño ten un
sentido en si. Sen dúbida este libro, sendo unha mitificación do
punto de vista histórico, facilmente desmontable criticamente no
valor dos eventos históricos narrados, ten unha importancia actual
tremenda e está na base da recuperación europeísta do Camiño de
Santiago. Sen dúbida este breve pero transcendental e imaxinativo
primeiro capítulo e a recomendación de lectura para quen siga este
artigo. Este si que foi un texto escrito para ler, ademais de recitar,
prosa, non poesía nin litúrxica para cantar, sen esquecer que pertence ao xénero dos “cantares” de xesta. As numerosas copias manuscritas, en latín ou traducido xa no medievo, con outras partes
do Códice, coa Guía do propio Camiño e algúns milagres, ou el
solo, dan fe disto.
Finalmente chegamos ao libro V e último, a Guía do Camiño de
Santiago, no sentido espiritual e no sentido máis pragmático e material.11 Fala dos santuarios e experiencias relixiosas que non se
poden deixar de visitar no Camiño, pero tamén de perigos, do carácter da xente, amigos ou non, das fontes e pousadas, de etapas e
distancias. E fálase, ao chegar, das marabillas da Cidade e da súa
Igrexa, da Catedral, como nas antigas descricións que xa os peregrinos dos primeiros séculos despois de Constantino facían de
11
Libro V, folios 192 r.-213 v. ou 163r.-184v. na numeración anterior excluido o libro IV;
pp. 465-516.
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Roma ou Terra Santa, sen esquecer que tamén de Galicia saíu
unha das primeiras, o Itinerario de Exeria. Poida que esta Guía
teña autor compostelán, polo destino e descrición, ou foráneo,
pois describe unha viaxe concreta datable, polo contido, no 1130 e
tal vez escrita no 1135.
Fóra dos cinco libros, o Códice compostelán recolle abundante
material litúrxico e poético, himnos a Santiago coa súa música, no
que podería ter sido un libro VI de materiais dispersos e recollidos
despois no único volume compostelán no que se recompilaron os
cinco libros do Libro de Santiago.12 Acompañan aos textos a musicalización en partituras dos mesmos, parte moi estudada, e interpretada, do Códice, onde o manuscrito compostelán fai achegas
interesantes á historia da música medieval.

3. A complexidade, riqueza e relevancia do Códice
Para terminar esta breve presentación, debo recapitular aquí
toda a riqueza do Códice que, en referencias bibliográficas máis
extensas, se pode percibir.13 É un patrimonio histórico, e sen ser
un libro de Historia, unha crónica, historia ou xesta, fálanos da
historia nos tempos en que foi creado, recompilado, composto e
copiado este libro, ou estes libros. Cabería face-la comparación
entre o que nos transmite da historia e tradición xacobea, a paixón,
predicación (apenas nada) e translación do apóstolo, e o relato
histórico, case contemporáneo, que Xelmírez manda escribir na,
esta si, Historia Compostelana; Historia Compostelana, ou Xestas e
Feitos de Xelmírez, como a quixo titular el. Percíbese o sentido
crítico da Historia, fundado en fontes e testemuñas, que xa existía
nestes tempos tan dados á mitificación e falsificacións, pero non
12
Apéndice, folios 185r.-225v., pp. 517-548. Aquí, desafortunadamente, as traduccións e
edicións existentes, tanto a transcripción latina como as traducións castelá e galega, editaron só o texto, perdendo a noción fundamental do contido musical deste apéndice. Respecto á dimensión artística, en miniaturas, escasas, e decoracións, no resto do libro, tan só
a primeira edición en castelán publica reproduccións: unha segunda limitación da edición
galega que cito. O facsimil non é unha edición facilmente accesible para os lectores non
investigadores ou especializados.
13
Para máis referencias vid. Díaz y Díaz, pp. 129-125, ata o ano 1988. A edición latina e
a versión galega inclúen bibliografía, nas pp. 285-301, e 569-579, respectivamente.
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tanto coma nos parece a nós. A historia era, para o Códice, non o
relato preciso da Historia Compostelana, senón o canto, a celebración, e a vida de peregrinos chegados de fóra, e composteláns que
os acollen e reciben, nunha comunidade que rompeu barreiras e
fronteiras en tempos onde as diferenzas e distancias pesaban demasiado. Por iso o Códice é tamén literatura, obxecto de estudo de
filólogos e historiadores da literatura, é fonte histórica para a historia da arte, e é unha obra litúrxica e haxiográfica. O Códice é
música, porque todo iso non podía lerse sen máis: tiña que ser recitado ou, mellor, cantado, de forma que se algunhas partes podían
copiarse e transmitirse como libro de man, a meirande parte tiña
que ser vivida nas celebracións da Catedral, escoitada en grupo
como un cantar de xesta, proclamado como lectura para levalo no
corazón, aqueles que levaban no peito a cuncha, a vieira de Santiago, cando facían o Camiño de volta, camiño que fixeron os manuscritos na saca de tantos peregrinos copistas ao longo dos séculos.
E para terminar, invito ao lector a recoller as recomendacións de
lectura feitas neste artigo, incluído o libro V na Guía de Santiago
e da Cidade, e finalmente escoitar os cantos, na gravación só se
non pode ser en vivo, na casa só se non pode ser na Catedral de
Santiago. E se vive lonxe dela, xa ten a Guía para poñerse en camiño.
Francisco Buíde del Real
Crego e profesor de Historia da Igrexa
no Instituto Teolóxico Compostelán
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Cando se perdeu
Xesús Portas Ferro
Cando,
cando se perdeu,
este gran Reino?
(Celso Emilio Ferreiro, “O Reino”)

1. Posición do tema
Houbo uns tempos dourados en Galicia? Hóuboos, particularmente, na igrexa galega? Hóuboos nos séculos XII e XIII. Tempos dourados no senso pleno da palabra, isto é, doados, sen preparación , tanto así, non; desbotemos o relato mítico. Tiveron a
súa xeración, nacemento e crecemento. Tamén o seu declive e a
súa morte abondo temperá, abofé. Como se preparou aquela lenta eclosión? Que persoas e forzas ou circunstancias propicias a
posibilitaron? Despois, cales foron os froitos máis logrados? Finalmente, a pregunta máis triste: cando, como e por que finou,
esborrexéndose todo polo chan? Cando se perdeu este gran reino?
Aduzamos datos, anticipando con eles parte da resposta. Dito
está que os séculos XII e XIII os podemos propor, globalmente,
como o tempo da eclosión e o florecemento. A preparación viña
de atrás.
No século XII, en canto ao plano institucional, cabe fitarmos as
figuras de Xelmírez, os condes de Galicia Raimundo e Urraca, os
condes de Traba... Xelmírez consegue a creación do arcebispado
de Santiago. Dáse o meirande pulo ao desenvolvemento da propia
cidade e arrequécese a súa influencia nas angueiras políticas, culturais e eclesiásticas do “imperio” hispánico. Afonso VII, entronizado rei de Galicia sendo neno, desentendeuse abondo desta terra
cando se viu dono dun imperio. Porén os seus sucesores Fernando
II e Afonso IX, reis de León e Galiza, non de Castela, tiveron por
acá presenza notábel e intensa actividade; e finalmente ata os seus
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corpos deixaron para sepultados no interior da catedral compostelá, o que para o seu prometera e non cumprira Afonso VII. Por
concesión deste último, durante máis de cen anos o arcebispado
de Santiago rexeu a chancelería real de León por medio dun delegado. En resumo, desde polo menos o século XI e ata ben entrado
o século XIII, Galicia ocupa, no eido institucional, un posto de
primeira importancia no imperio hispánico.
En canto ao plano artístico e cultural, durante o século XII redáctanse tres obras senlleiras: o Liber Sancti Iacobi, o Tombo A e a
Historia Compostellana; edifícase a catedral románica de Santiago
—case ao mesmo tempo, a de Lugo; logo, a de Ourense, Tui— e
érguense por todas partes obras arquitectónicas de moito mérito.
Sobre todo asístese ao florecemento dunha clase intelectual autóctona formada no intercambio vivo coa que rexurdía noutras partes
de Europa (Cluny, Boloña, París), a configuradora do renacemento
do século XII, precursora da escolástica e das primeiras universidades. Chegou a intelectualidade galega a fornecer o cadro docente da Universidade de Salamanca, a primeira en se consolidar na
Península Ibérica, fundada no primeiro terzo do século XIII por
Afonso IX e patrocinada polo arcebispo de Santiago.
No propio século XII —na derradeira década se cadra— teñen
lugar as primeiras relacións plenas da nosa lírica autóctona coa
primeira poesía europea moderna, a escrita na lingua d’oc (occitana). Comeza entón a floración da segunda poesía europea moderna, a galega precisamente, e Galicia convértese, en palabras do
profesor Giuseppe Tavani, nunha segunda Provenza. O século XIII
é o da recolleita dos froitos, no concreto eido literario. Realizouse
esta coa colaboración dos reis e dos nobres, entre os que houbo
moitos e bos poetas. Porén cómpre rebaixar o mérito da realeza e a
aristocracia. Semella que foi maior o das pequenas cortes señoriais
e igrexas galegas: na primeira época coma na culminante —segunda metade do século XIII— foron estas as que no interior do país
mantiveron ese facho aceso e ergueito. Os príncipes lucíanse con
esa poesía nas cortes e nas prazas a onde se estendían contra o sur;
mais as pequenas cortes señoriais galegas e as nosas igrexas, mesEncrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012

43

Xesús Portas Ferro

mo as moi humildes, incardinábana na vida cotián do pobo galego
como demostran, por exemplo, as cantigas de romaría.
Soa daquela no ar de Galicia, mesturada coa da cantiga de amigo, a música da obra dos canteiros que aquí e aló soerguen as
edificacións románicas —velaí toda a arquitectura e escultura románica, a conservada aínda hoxe e a que desapareceu por descoido
ou por substitución innecesaria. Comezan axiña a inzar as de estilo
gótico, sobre todo nos novos ou renovados burgos (Noia, Pontevedra, Baiona, Ribadavia, Betanzos, Viveiro, Sarria ). O idioma galego dá en se empregar no canto do latín como lingua administrativa
e comercial. Os mesmos nobres, aínda en pleno século XIV e deica
principios do XV (caso dos Miragres de Santiago), senten a necesidade de traducir ao galego as súas lecturas de divertimento ou de
formación, como a Crónica troiana e a General Estoria, unhas do
latín e outras do castelán.

2. O milagre da literatura medieval en galego
Como se explicou ata non hai moito o milagre da aparición e
puxanza da literatura galega medieval? Fundamentalmente, a partir dos datos que testemuñaban a súa promoción polas cortes reais.
As dos reinos de León e de Portugal, primeiro. Despois, a de Castela e León e a de Portugal. Tense sinalado como uns dos primeiros
testemuños da promoción rexia o feito da presenza do xograr Palla
na corte de Afonso VII e a dalgúns dos primeiros trobadores, coma
García Méndez d’Eixo, na de Afonso IX . Aínda así, á influencia
destes dous reis nunca se lle deu moita importancia. Déuselle toda
ou máxima á de Afonso X de Castela e á de Afonso III de Portugal,
remarcando a “época alfonsina”, sinalando as cortes de Toledo e
Lisboa como lugares desta suma protección e fixando cronoloxicamente a súa efectividade aló contra a metade do século XIII.
Obsérvese que tal explicación coxea abondo; se é certo que explica
bastante ben o momento do pleno florecemento, apenas dá razón
da preparación e da eclosión do proceso, moi anteriores e máis
amplos con toda seguridade.
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A historiografía literaria deu, durante moito tempo, esa resposta
explicativa ao milagre da grande poesía producida durante dous
séculos na metade occidental da Península Ibérica en lingua galego-portuguesa, é dicir, —segundo esta explicación— non propiamente en lingua galega. Mentres non foron gurgullando varios
fitos de sospeita, todo canxaba ou se facía canxar. De corte real a
corte real, e todo quedaba dentro da familia. De Toledo a Lisboa,
de Afonso X a Afonso III o Boloñés, logo a D. Dinís e finalmente
ao fillo deste, o conde de Barcelos. Outro tanto no referente ao
tempo: desde os anos 40 do século XIII deica mediados do século
XIV. Entre as causas de tal milagre, sinalouse como primeira e
principal a influencia da literatura occitana, baseándose en feitos
como que o trobador García Méndiz d’Eixo escribiu unha composición en occitano, ou o da presenza de trobadores provenzais na
corte de Afonso X.
Só a partir da admisión xeneralizada desa explicación das orixes
entendemos a formulación de estrañas conxecturas coma unha de
Filgueira Valverde referente á situación vital da produción das cantigas de romaría. Aínda que as liga co fenómeno social das romaxes
galegas, á hora da verdade é incapaz de as relacionar funcionalmente con estas. Só se lle ocorre supoñer que foi nunha “corte de
amor” celebrada en Toledo, ou nun momento de lecer con ocasión
dalgunha expedición militar por terras do sur, cando un fato de
xograres galegos ao servizo dos nobres, cheos de saudade pola terra
de orixe, romperon a compor e cantar as lembranzas das romarías
do seu país. De xeito semellante, dando por sentado que a nosa
lírica medieval se iniciou fóra de Galicia, o historiador A. Resende
de Oliveira vese forzado a postular un desprazamento xeográfico
e sociolóxico —o “desvío galego”, que lle criticará atinadamente
Xosé Ramón Pena–; porque, se non, como explicar a cantidade de
trobadores galegos ligados á pequena nobreza desta terra durante
a primeira metade do século XIII, seguida da de moitos e grandes
xograres, a maioría deles descoñecidos nas cortes reais, na segunda metade da mesma centuria? Precisamente a natureza galega
da maioría dos autores desta época, así como a da súa lingua, son
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feitos que non achan suficiente atención na explicación tradicionalmente admitida. Por iso Giuseppe Tavani —e mais Giulia Lanciani— sitúan en Santiago a orixe da lírica medieval galega, só
máis tarde galego-portuguesa, tese na que cada vez se reafirmarán
con maior claridade.

3. Un pouco máis sobre os feitos mal explicados
1º) Non se explica que esa literatura se exprese precisamente
na lingua que se falaba no recanto noroccidental do seu dominio
de expansión. Aínda que só considerásemos o vello reino de León
e Galicia anterior ao século XIII, como non se escribiu en asturleonés? De feito empregábase na chancelería e, cando se comezou
a escribir literatura tabeliónica en romance, producíronse, ata no
interior de Galicia, escritos nunha lingua mixta de galego e leonés.
Giuseppe Tavani e mais Giulia Lanciani fan fincapé nesta primeira
cuestión: por que en galego e non en asturiano ou en leonés.
2º) Non se explica, de por parte, como aquela literatura lírica
en galego a promove sobre todo un rei que non se educou en Galicia, un rei que castigou a Galicia e o galego, que promoveu só o
castelán como lingua oficial da corte e todos os seus reinos… Referímonos, claro está, a Afonso X. Era moda e seguiuna; só para a
poesía lírica? Non é razón abonda: contra as modas pódese reaxir.
Se non se foi contra aquela, é porque tiña moita forza. De onde lle
viña esta, como a collera?
3º) É moi probábel que a mutua relación das literaturas occitana e galega comezase bastantes anos antes da data das primeiras
cantigas de amor conservadas de trobadores e xograres galegos ou
portugueses. A primeira destas non é anterior a 1205, cando o
autor contaba só once anos de idade: trátase dunha peza moi rudimentaria e de feitío popular nas cobras, a única atribuída a Gil
Sánchez, fillo de Sancho I de Portugal. Raimbaut de Vaqueiras,
poeta en provenzal, recorreu entre 1197 e 1201 á lingua galega
para escribir a derradeira das cinco estrofas do descordo plurilingüe Eras can vei vedeiar. Isto fai supor a Tavani que Raimbaut
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entendeu, xa tan cedo, a importancia e prestixio da manifestación
lírica vertida na nosa lingua e quixo dala a coñecer en Europa.
Suxire Tavani que Raimbaut a debeu coñecer a través do nobre
portugués Johán Soarez de Paiva, que, vasalo do rei de Aragón, por
esas datas compuxo unha especie de canción de xesta en galego
ou portugués, Ora faz ost’ o senhor de Navarra. Non deixa de ser
unha conxectura. O máis seguro é que, quizais por outros medios
e máis numerosos, o contacto e a relación mutua se produciran
xa naquela altura. Mutua, é dicir, non unha simple influencia da
lírica provenzal sobre a galega.
4º) Como enriba se di, o groso dos autores e da produción da
nosa poesía medieval no século XIII ocorre precisamente en Galicia. Sobre todo, a dos xograres. Que aconteceu, pois logo? Un
vaivén de desprazamentos, de fóra a dentro primeiro e de dentro a
fóra despois, como supuxo Oliveira? Outra ben pode ser a resposta.
5º) Non se explica sobre todo a excelencia do xénero máis rico
da lírica medieval hispana, a cantiga de amigo. Velaquí o xénero
xograresco por antonomasia, mentres que a cantiga de amor era
máis acaída para os trobadores, membros da nobreza. No seu cerne, a cantiga de amigo nada lle debe á lírica provenzal; así que
de ningún xeito se pode explicar por influencia daquela.Velaquí
quizais, se for como parece un xénero culto criado en Galicia e
por galegos, o embrión da belida criatura que prezarían o mundo
cortesán e o pobo durante todo o século XIII, dentro e fóra do país
de orixe. Tavani outorga especial importancia a esta cuestión, a
relacionada coa orixe da cantiga de amigo.

4. Unha nova explicación das orixes
Para Tavani non cabe dúbida ningunha: en Galicia ocorre a
creación ou invención da poesía lírica medieval hispana. Baséase
en primeiro lugar nas características da cantiga de amigo, mantidas deica o final aínda cando é composta por non galegos, en canto reflicte sempre a paisaxe e as realidades socioculturais galegas.
Reafírmase logo nesa convicción sinalando que dentro do reino
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galego-astur-leonés, e mesmo en toda a Península Ibérica, Santiago de Compostela era nos séculos XI e XII o único centro cultural
de relevo internacional capaz de crear unha lírica precortés que,
aínda que asumise elementos de fóra no intercambio cultural privilexiado e directo que Compostela mantiña con Europa, asumiu
sobre todo unhas connotacións orixinais e fixounas nunhas fórmulas de xénero que darían lugar ao que no século XIII aparecerá ben
diferenciado so o nome de “cantiga de amigo”. A inserción das ensinanzas directas da lírica cortés occitana na poesía precortés galaica, ocorrida contra finais do século XII, contribuirá maiormente
á toma de conciencia sobre a propia profesionalidade artística por
parte dos autores. Estes deberon de ser maiormente cregos formados na escola catedralicia, segundo o propio Tavani. Para resolver
o problema da falta de testemuños directo de tales inicios, sinala
que os produtos eran culturalmente subalternos verbo dos textos
en latín, e de por parte o carácter oral ou cantado da súa transmisión non facilitaría a conservación. A cuestión da lingua, en tales
inicios, non lle presenta ningunha dificultade, pois entende como
o máis natural que nacese empregando a lingua vernácula local.
Cuestión diferente é por que na expansión da lírica cortés hispana
o galego se mantén invariabelmente como lingua única. A explicación dada é que a lingua orixinaria se converteu nunha especie
de koiné e acadou a súa condición de “lingua de xénero”, como
acontecía noutras áreas xeográficas, caso da lingua d’oc en Cataluña. Dáse, pois logo, un monolingüísmo xenérico, que sempre é
bastante ríxido e, no caso de Galicia, moi ríxido —observa Tavani.
Parécenos abondo largo o salto dado desde o nacemento en galego no século XII ata o estado de xénero e lingua definitivamente
unidos contra a metade do século XIII. Temos dereito a preguntarnos polo que ocorreu entremedias e como chegou a se consolidar
ese apertado vencello. Ao arranque da boa acollida da lírica medieval galaica fóra de Galicia e Norte de Portugal semella ter contribuído en grande medida a súa aceptación na corte leonesa durante
o século XII e deica os inicios do segundo terzo do século XIII. Os
trobadores recoñecen e loan nese senso o favor do derradeiro rei
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de León e Galicia, isto é, de Afonso IX. Na súa corte foron acollidos, a principios do século XIII, os primeiros trobadores portugueses dos que temos noticia, García Méndiz d’Eixo e Gil Sánchez,
e mais os xograres galegos Abril Pérez e Bernal de Bonaval. Vese
aínda cousa natural que non se dese alí o paso do galego á lingua
vernácula leonesa?
A resposta a tal pregunta só pode ser afirmativa con dúas condicións non independentes. A primeira, que para entón a lingua
galega estivese xa prestixiada á xunta coa lírica que a empregaba.
E isto parece fito logrado a finais do século XII, á vista do recoñecemento acadado alén os Pireneos como viamos enriba falando do descordo plurilingüe de Raimbaut de Vaqueiras. A segunda
condición previa é que, por algunha razón, os reis e a súa corte lle
tivesen unha querenza especial á lingua galega.

5. O galego, lingua dos reis
Hai máis dun motivo para asegurar que esta segunda condición
tamén se deu. Influíu moito a lingua materna dos reis, seguramente. Malamente influiría nese senso a lingua dos reis que non falaban galego, coma Fernando III ou Afonso X, contra unha vella
asunción do galeguismo histórico. Agora ben, o galego foi a lingua
materna de moitos dos reis de León. Foina con toda seguridade
para Afonso VI, Urraca, Afonso VII, Fernando II e, poida que finalmente, Afonso IX. Foi a de García e a de Afonso VI, en pleno século
XI e principios do XII, como xa antes fora a de súa nai, a raíña Sancha, muller de Fernando I, criada e educada en Galicia. Aínda que
Afonso VI tanto se envorca sobre Castela e Toledo, cando lle morre
o seu fillo Sancho sendo el xa un vello, chora en galego se o cronista
non mente ao inserir na súa crónica latina un sentido pranto paterno. Que o galego foi a lingua primeira de Afonso VII e de Fernando
II é, aínda se cabe, máis seguro, pois pai e fillo foron criados polos
condes de Traba Pedro Froilaz e o seu fillo, respectivamente .
Mais que forza e singularidade lle podían outorgar á nacente
literatura uns reis que non a cultivaban en por eles? Moi pouca.
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Que saibamos, non foron poetas como o serán os seus descendentes de entre 1250 e 1350 en Castela e en Portugal. A maior
parte daqueles reis, aínda por riba, na súa mocidade e idade adulta
estiveron moi ocupados en lides desempeñadas lonxe de Galicia.
Algo influiría en calquera caso. Criados en galego e educados basicamente en latín, usarían principalmente estas dúas linguas e
ademais, incidentalmente, calquera das outras linguas vulgares
circundantes: leonés, castelán e outras. O primeiro rei non criado
en Galicia —contra o que Menéndez Pidal supuxo— foi Fernando
III, a quen, sendo un meniño, seu avó Afonso VIII de Castela reclamou para o criar e educar en Burgos.
Malia o exposto, o comportamento lingüístico dos reis e das
súas cortes non explica suficientemente a extensión desta lingua
á poesía producida durante os cen ou douscentos anos seguintes.
A explicación básica hase achar supoñendo que esa literatura e
cultura en galego estaban a se desenvolver no seo da sociedade
na que ocorreu a primeira socialización dos infantes reais e, máis
concretamente, a súa formación cultural e a da nobreza que os
rodeaba. Criados en Galicia, non só recibiron a súa lingua, senón
a cultura expresada nela, especialmente a cultura de elite do momento, á que como membros da familia real foron expostos polos
seus aios e preceptores, pertencentes á alta nobreza galega. Así e
todo, finalmente, a causa principal que buscamos, non reside en
que os reis e as súas cortes participasen desa cultura e literatura. A
causa principal está na propia consistencia do sistema lingüístico,
cultural e literario establecido en Galicia; consistencia e forza que
o fixo merecente de se expandir, coa protección rexia seguramente,
a todos os territorios dependentes da autoridade destes.

6. No principio foi Compostela
Onde se produciu a fermentación e fortalecemento desta cultura? A resposta máis satisfactoria por hoxe é a de que aconteceu
fundamentalmente na escola catedralicia de Santiago. É comunmente admitida —xa desde López Ferreiro— a excelencia da for50
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mación do clero compostelán do século XII e primeira metade do
XIII.
A Historia Compostellana, que tende a atribuír todo o mérito a
Xelmírez, pinta como moi ruda a situación cultural do cabido cando aquel se fixo cargo do goberno da diocese, e remarca o seu plan
de a mudar. Porén Xelmírez non creou, senón que reformou unha
escola catedralicia preexistente. Dotouna con mestres de alende os
Pireneos, coma o “magister” Giraldo de Beauvais e o mestrescola
Rainerio de Pistoia. De por parte, fomentou a saída de membros
do clero a estudar nos centros máis recoñecidos do momento en
distintas localidades de Europa.
A mesma Compostellana afirma que Xelmírez estudara de pequeno na catedral de Santiago. Vicente Beltrán de Heredia chámanos a atención sobre ese feito, engadindo que décadas antes se
formara tamén en Santiago, con moi bos resultados, Pelagio, bispo
de León en 1065. O bispo de Iria érao entón Cresconio, a quen
Fernando I encomendou a educación do seu fillo García.
Varios historiadores remarcan estes e outros indicios de que xa
a mediados do século XI a escola catedralicia estaba activa. Cresconio asiste en 1055 ao concilio de Coianza con varios bispos dos
territorios dependentes da autoridade real de Fernando I: Galicia,
Portugal, León, Asturias, Castela, Navarra. Queríase restaurar a
cristiandade en todos estes territorios. Ao fin de poñer en obra os
acordos de Coianza respondeu a convocatoria dos concilios composteláns de 1060 e 1063, unha de cuxas disposicións, orientada á
formación do clero, prescribe aos abades crear escolas e regular os
estudos nos seus mosteiros. Xelmírez recolle esa herdanza.
Esa política de elevación cultural do clero compostelán non decae coa morte do arcebispo Xelmírez en 1140. En 1169 o cabido
aproba un estatuto sobre o envío dos mellor dotados ás escolas
estranxeiras. Ben se ve canto ían por diante, en anos e en obxectivos, verbo do III Concilio de Letrán (1179), cuxo canon 18 ordena: que cada igrexa catedral dispoña dunha renda abonda para o
mantemento dun mestrescola encargado da instrución dos cregos
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e dos nenos pobres, e o mesmo todas as igrexas e mosteiros onde
xa houbese unha escola.
En 1207 o cabido publicará aínda a constitución Quoniam thesaurus sobre o mesmo asunto. E así non é milagre que, como afirma
Beltrán de Heredia, a diocese de Santiago chegue ter contra finais
do século XII o clero máis sabio da Península, de tal xeito, engade,
que ben se pode falar dunha Escola Compostelá, formada sobre
todo por canonistas. Algúns destes escribiron obras importantes
na historia do dereito; así, Bernardo Compostelán senior, activo
contra 1208; Lourenzo Hispano, bispo de Ourense en 1218; Xoán
Hispano de Petesella, natural de Santiago, docente en Boloña e
en Padua entre 1226 e 1236, ou Bernardo Compostelán junior,
brigantino, activo contra 1250. E mais non houbo só canonistas.
Desde López Ferreiro sabemos que Osoir’ Anes, un dos trobadores
da primeira época con obra conservada, era cóengo de Santiago e
contra 1220 estudaba en París.
Estes foron os mellores, o froito máis logrado. Antes houbera
outros, tamén eles excelentes. Do clero compostelán mellor formado saían as persoas que, delegados do arcebispo a quen o cargo
correspondía, rexían a chancelería do reino de León. O primeiro
foi, como recolle a Compostellana, Bernardo, tesoureiro do cabido
baixo Xelmírez. Outro foi Berengario, bispo de Salamanca entre
1135 e 1150 —en 1140 houbo de suceder a Xelmírez, por proposta de Afonso VII, aínda que o Papa non aprobou o nomeamento. Un dos chanceleres de Fernando II foi Pedro Suárez de Deza,
cóengo de Santiago que estudara, e mesmo chegara a ensinar, no
estranxeiro; en 1167 será nomeado bispo de Salamanca e de 1173
a 1202 exercerá como arcebispo de Santiago, onde tivo a boa ventura de ver rematados o coro pétreo mateano e mais o Pórtico da
Gloria. Estamos no cume, no clímax mesmo dunha traxectoria ascendente-descendente. Desde aquí hai que enxergar xa a vertente
de descenso; aínda que, no eido literario, a baixada prodúcese case
de súpeto cen anos máis tarde.
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7. Pois logo, como se perdeu?
Buscamos as causas máis do que os tempos. E elas son múltiples.
Carlos Barros ten sinalado a do comportamento da nobreza medieval galega ao ir tras do poder real alá a onde este se despraza, e
buscar con boa fortuna a maior influencia posíbel na corte, máis
que pensar na construción dun reino ampliado de Galicia centrado
en Santiago de Compostela. Xa Murguía e Castelao, malia o seu
aprecio por Xelmírez, apuxéronlle que comprometese a nobreza
galega nunha “empresa allea, na que perdemos todo, inclusive a
primacía eclesiástica” (Sempre en Galiza). Efectivamente, neste
último aspecto acadou Xelmírez un triunfo mínimo, pois rematou
rexendo non a igrexa primada do imperio hispánico, senón a igrexa
metropolitana dunha pequena parte da Galaecia histórica, da que
ficaron fóra Braga, a vella metrópole, e as demais dioceses da Galicia lucense e bracarense. Así que era metropolitano de Zamora e
Salamanca, mais non de Ourense e Tui, por exemplo.
Xelmírez e, bastante antes, o bispo Cresconio concibiran un
proxecto moito máis ambicioso. Os reis do seu tempo, Fernando I
nun caso e Afonso VII no outro, pretendían ser emperadores por
riba dos demais príncipes e reis hispanos. Eles, pontífices da “sede
apostólica”, aspiraban a unha xurisdición eclesiástica de igual extensión. Neste senso, é enormemente suxestiva a tese de López
Alsina segundo a cal a grande atención que o Libro V do Códice
Calixtino presta ás rexións do mediodía da Galia, débese non a que
tal libro sexa obra dun autor franco, senón á pretensión do arcebispo compostelán de incluír so a súa autoridade sacra aquelas terras
dependentes do rei de Aragón.
Xelmírez e a intelectualidade galega, e igualmente boa parte da
nosa nobreza, atoparon fóra de Galicia diversas renitencias, cando
non frontais resistencias, aos seus planeamentos hexemónicos. As
máis fortes e finalmente vitoriosas xurdiron nas rexións castelás.
Moi cedo, ao Apóstolo, celeste cabaleiro, sáelle o competidor San
Millán, que Berceo equipara a Santiago na función de valedor das
tropas cristiáns en loita coas musulmás. Na Vida de San Millán reEncrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012
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clámase para el o dereito a partillar das rendas do voto de Santiago.
Polas mesmas datas, Afonso X fai contrapublicidade ás peregrinacións a Santiago: propón aos peregrinos francos quedárense pola
zona de Carrión e desvíaos ao santuario máis milagreiro de Vila
Sirga (Cantigas de Santa María, nº 278). Elvira Fidalgo estudou
con xeito esta política relixiosa. Detalles simbólicos, estes; porén
moi significativos.
É que tamén o poder económico e político da igrexa compostelá —e das outras galegas— se ve grandemente debilitado por
eses mesmos anos. Como cabezas de señoríos temporais, tiñan o
arcebispo e os bispos un grave problema de coexistencia coa nacente clase dos burgueses. Non souberon resolver axeitadamente
estes conflitos. Algúns señores eclesiásticos perderían a vida nas
liortas. Os reis, Afonso X moi particularmente, oscilantes entre favorecer a unha parte ou á outra, empeoraron a situación no canto
de colaboraren a superala. O resultado foi a perda de ingresos e a
doutras forzas precisas para a realización de máis altas empresas.
É todo un símbolo do empobrecemento de Santiago o feito de que
ao primeiro vío de pedras dunha cabeceira gótica para a catedral
de Santiago houbese que lle botar terra por riba, sendo arcebispo
Xoán Arias, tratado pouco amigablemente polo rei Afonso X, en
pleno século XIII.
O século XIV será aínda moito peor. As divisións no seo da nobreza e as guerras do sur da Península esquilman a economía e a
mocidade, polo que as institucións se debilitan, tanto as eclesiásticas coma as laicas. Unha nobreza laica de orixe non galega substitúe en boa parte a nobreza galega tradicional e a parte desta que
remanece, convértese en violenta e escura. As igrexas e os mosteiros, por vontade ou por forza, caen nas mans dos encomendeiros,
membros da nobreza que, baixo a aparencia de os protexer, os rapinan. Os bispados son ocupados por eclesiásticos non galegos. Nalgún momento todas as dignidades do cabido compostelán están
ocupadas por estranxeiros que, por riba, non residen en Santiago,
preocupándose só de cobrar as rendas e non se responsabilizando
dos cargos.
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Resumindo con Ramón Villares, a sociedade galega baixomedieval, conflitiva e belicosa, carente dun liderado social adecuado,
non tivo azos suficientes para manter o esplendor cultural e artístico do período central da Idade Media. Así a magna obra do románico ou da poesía lírica medieval non terá digna continuidade,
malia a beleza do gótico dos mosteiros cistercienses e das igrexas
conventuais das ordes mendicantes. «Os “homes de a cabalo” necesarios para asediar igrexas e fortalezas substituíron a trobadores
e xograres (Villares). As vidreiras góticas e as cantigas de amigo
dos últimos grandes xograres (Mendiño, Martín Códax, Pero Meogo…) foron coma os foguetes de fin da festa, que por regra xeral
se botan de noite.
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Pastores galegos. A inculturación do
Evanxeo e a tradición dos bispos nativos
Xosé A. Miguélez Díaz
A ollada retrospectiva á época do Códice Calixtino e de Xelmírez
permítenos ver un tempo no que, con rémoras de ambicións e mesmo de criticables “latrocinios píos”1, a Igrexa galega estaba aberta a
Europa e á cristiandade, ao mesmo tempo que centrada en si. Sen
idealizala, que non cabe, esa ollada supón un estímulo para avivecer o desexo dunha Igrexa galega que poida ser exemplo e achega
da catolicidade, é dicir, desa capacidade que ten o evanxeo, de ser
un para todos e de xerar moi diversas concrecións da fe segundo as
comunidades e as culturas que acolle.

1. A universalidade e a encarnación da Igrexa
Que o cristianismo ten unha apertura universal ante todo é un
feito constatable, está implicado na boa noticia do amor de Deus
a todos e cada un, asoma no mandamento de amor sen exclusións (Cf Lc 6, 27) e responde ao descubrimento da irmandade
básica que achegan Xesús Cristo e o seu Espírito, pois neles non
se impón a distancia, senón a comuñón profunda : “Non hai xudeu nin grego, non hai escravo nin libre, nin home nin muller:
sodes un só en Cristo Xesús” (Gal 3,28). Nada debe impedir
que fraternalmente invoquemos a Deus como Pai común (Cf Mt
6,9).
Desde sempre a Igrexa sentiuse enviada a tódalas xentes (Cf
Mt 28,19) e cumpriu esa misión desde o respecto e a encarnación
respectuosa nos novos pobos, e por iso entre os sinais da presenza
do Espírito do resucitado apúntase xa nas Escrituras a capacidade
para aprender novas linguas (Cf Mc 16,17).
Alusión ao inxustificable expolio das reliquias que Xelmirez protagonizou na cidade de
Braga. Cf o traballo de Carlos Andrés González Pérez, neste mesmo número de Encrucillada.

1
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O ideal do entendemento universal entre os homes que tan
arraigado está no desexo colectivo, tense ensaiado a miúdo polo
falso atallo de pretender impoñer as linguas dos imperios marxinando as linguas dos sometidos. Aínda que a Igrexa caeu non poucas veces na tentación de servirse desas linguas imperiais e de ser
axente imperialista, o seu ideal profundo plásmase no relato de
Pentecoste: unha gran variedade de rexistros idiomáticos sentiron
falar das grandezas de Deus “cada un na nosa propia lingua nativa”
(Feit 2, 8.11).
Consecuente con ese Espírito do Deus comunidade, que é o
Deus cristián, e que vertido sobre os seres humanos busca non a
uniformidade co custo da simplificación, senón que aposta pola
fraternidade desde o laborioso respecto a toda a realidade, a Igrexa
ten contribuído moito a facer de moitas linguas idiomas literarios.
A tradución da Biblia, toda ou en parte, foi a miúdo o primeiro
documento escrito en moitas das linguas existentes.
A Igrexa de comuñón, que cre no soño de Pentecoste (no entendemento por riba das fronteiras idiomáticas) como superación
da dispersión que expresa o relato mítico de Babel (Cf Xen 11)2,
descubriu que ese soño só será posible cando sexa o Espírito de
respecto fraterno quen nos mova:
Xa sabedes que os xefes dos pobos os tiranizan e que os poderosos
os asoballan. Pero entre vós non pode ser así. Nin moito menos,
quen queira ser importante, que sirva aos outros, e quen queira ser
o primeiro, que sexa o máis servizal. Que o Fillo do Home non veu
a que o sirvan, senón a servir, e a entregar a súa vida en rescate por
todos (Mc 10, 42-45).

A raíz da encarnación da Igrexa está na revelación de Deus no
home concreto Xesús de Nazaret, xudeu e galileo. Desde a súa
concreción e desde a súa historia viva e real, afondando e non absPor iso di de si mesma a Igrexa no documento sobre a Actividade misioneira da Igrexa,
ou Ad Gentes: “A Igrexa da Nova Alianza fala en todas as linguas, entende e acolle todas
as linguas na caridade, e supera deste xeito a dispersión de Babel”( A.G., 4), con moitas
referencias aos Santos Padres, entre a que destaca a frase de santo Agostiño: “A Igrexa fala
todas as linguas e así reúne a todos na catolicidade da fe”.

2
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traendo, a Igrexa foi descubrindo a presenza e a Palabra de Deus
que trae graza e salvación para todos. É afondando na acollida e
no respecto á realidade concreta, é como chegamos verdadeiramente ao universal. É sendo cidadáns fieis a unha cultura, como
nos podemos facer cidadáns do mundo. É sendo coidadores do que
temos preto, do que está ao noso alcance, como contribuímos ao
ben común.

2. A encarnación na cultura, ou inculturación, un sinal
claro e imprescindible da presenza do evanxeo
A recepción e transmisión do evanxeo non está para nada libre
dos perigos da manipulación e da ideoloxización máis diversa,
por iso a Biblia está chea de testemuñas proféticas que chaman
á fidelidade ao Deus da Alianza, ao Deus liberador, e por iso, no
decálogo mosaico, inmediatamente despois de sinalar o amor e
entrega a Deus como o primeiro e gran mandamento salvador,
aparece en segundo lugar o aviso de estar alerta ante a manipulación do nome de Deus, cousa que se demostrou moi doada tanto
ao longo da historia de Israel como da Igrexa (e seguramente da
nosa propia historia de fe persoal se somos sinceros e verdadeiros).
Por iso, o evanxeo cristián debe levar consigo uns criterios de
verificación e de credibilidade, para distinguilo de posibles sucedáneos ou imposturas. Tense salientado moito, en toda a tradición,
algúns deses criterios, como o amor ao próximo, diversos modos de
sanación, a rectitude de vida, o respecto á vida e en xeral os froitos
do Espírito (Cf Gal 5, 22). O Concilio Vaticano II e o Papa Xoán
Paulo II salientaron3 a koinonía ou comuñón como a idea central e
fundamental da eclesioloxía. Como sinal desa complexa comuñón,
que debe incluír o respecto ás persoas e ás culturas, o concilio4
achega textos luminosos que chaman á inculturación do evanxeo.
3

Cf Xoan Paulo II, Christifidelis laici, 19 (1988).

Lembremos que representa o máximo nivel maxisterial ordinario de entre os que se poden
dar na Igrexa.

4
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Sen sermos para nada exhaustivos, propoñemos acoller algúns deles abondo significativos:
En primeiro lugar a Igrexa enténdese a si mesma asumindo e
respectando todas as culturas:
“A Igrexa, ou pobo de Deus, non arrebata a ningún pobo nada dos
seus bens temporais, senón que, ao contrario, favorece e asume
todas as posibilidades, riquezas e costumes que revelan a idiosincrasia de cada pobo no que teñen de bo; e asumíndoos purifícaos,
fortaléceos e elévaos” (Lumen Gentium 2,13 ; Cf tamén 2,17).

A Igrexa é capaz de encarnarse en cada cultura e pobo porque
non está reducida a unha soa cultura á que deban someterse as
outras:
“A Igrexa, enviada a tódolos pobos de calquera tempo e rexión, non
se sente ligada exclusivamente ou indisolublemente a ningunha
raza ou nación, a ningún xénero particular de costumes, a ningún
modo de ser antigo ou moderno. Fiel sempre á súa propia tradición
e consciente ao mesmo tempo da súa misión universal, pode entrar
en comuñón coas diversas civilizacións; comuñón que enriquece
tanto á propia Igrexa como ás diferentes culturas” (Gaudium et
Spes 58).

O Concilio chama a que a Igrexa viva a encarnación na súa misión:
“A Igrexa, se quere presentar a todos o misterio da salvación e da
vida traída por Deus, debe inserirse en todos estes grupos co mesmo afecto con que Cristo se uniu pola súa encarnación a determinadas condicións sociais e culturais dos homes con quen conviviu”
(Ad Gentes 2,10).

Por iso chama ás comunidades cristiás a que enraícen “profundamente” no pobo:
“Esta comunidade de fieis dotada das riquezas da cultura da súa
nación debe arraigar profundamente no pobo” (Ad Gentes 2,15).

Propón, como sinal de madurez e de boa implantación das
igrexas, que teñan xerarquía propia:
“Medren as Igrexas autóctonas particulares (…) dotadas de enerxías propias e de madurez, de modo que provistas con suficiencia
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de xerarquía propia unida ao pobo fiel e de medios connaturais
ao pleno desenvolvemento da vida cristiá, acheguen a súa parte
correspondente ao ben da Igrexa” (Ad Gentes 1,6).

Pide o Concilio que os cristiáns nos enraicemos na tradición
cultural:
“Recoñézanse como membros do grupo humano en que viven e
tomen parte na vida cultural e social polas diversas relacións e
tarefas da vida humana; estean familiarizados coas súas tradicións
nacionais e relixiosas…” (Ad Gentes 2,11).

E chama aos cristiáns leigos a traducir a novidade cristiá na tradición do propio país e cultura:
“Deben expresar esta renovación de vida no ambiente da sociedade
e da cultura patria segundo as tradicións da súa nación. Deben
coñecer esta cultura, saneala, conservala, desenvolvela segundo
as novas condicións, e, por fin, perfeccionala en Cristo, para que
a fe de Cristo e a vida da Igrexa non sexa xa estraña na sociedade
na que viven, senón que empece a penetrala e transformala” (Cf
Ad Gentes 3, 21).

3. A tradicional práctica de elección de bispos nativos
A sensibilidade encarnatoria ou inculturadora (en realidade,
católica!) que aparece en tantos textos conciliares, correspóndese
á teoloxía e á práctica máis tradicional da Igrexa, como revela o
modo de buscar e elixir pastores para as igrexas.
José Ignacio González Faus, co título de Ningún bispo imposto,
tomado dunha carta do Papa San Celestino, dedicou unha monografía a ese tema5 que, ademais de recomendar, imos presentar
moi sucintamente.
Xeneralizando, pódese dicir que durante os primeiros cinco
séculos (a partir do s. II, pasada a época fundante apostólica), a
práctica eclesial para o nomeamento de bispos incluíu fortes doses
participativas do pobo e do clero: en diferentes formas e graos, eses
José I. González Faus, Ningún obispo impuesto. Las elecciones episcopales en la historia de
la Iglesia, Sal Terrae, Santander, 1992.

5
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dous colectivos, ou sexa a comunidade cristiá local estruturada,
co respaldo, moderación e acollida dos bispos veciños, foron
os grandes electores dos seus pastores. Estes eran escollidos
normalmente de entre o clero local —ou ás veces de entre o
laicado, como pasou con Santo Ambrosio para a diocese de Milán
(355) sendo aínda catecúmeno. Tardouse moitos séculos ata que
os Papas reservaran para si esa prerrogativa que hoxe exercen. Non
foi só unha cuestión de facto, senón que se elaborou unha forte (por
clara e reiterada) doutrina teolóxica e canónica inspiradora desa
praxe tanto participativa como de escolla de persoas vencelladas á
comunidade.
Poden ser representativas desta época as citas de tres santos
Papas. En primeiro lugar, de San Celestino I (422-432):
“Que ninguén sexa dado como bispo a quen non o queiran (nullus
invitis detur episcopus). Búsquese o desexo e o consentimento do
clero, do pobo e dos homes públicos (ordinis). E escóllase unicamente a alguén doutra igrexa cando na cidade para a que se busca
bispo non se encontre a ninguén digno de ser consagrado, cousa
que non cremos que aconteza.”6

En segundo lugar, do Papa san León o Magno (440-461):
“ Ao que é coñecido e aceptado desexaráselle paz, mentres que ao
descoñecido de fóra haberá que impoñelo pola forza… Mantéñase por iso a votación dos cregos, o testemuño dos honorables e o
consentimento dos cargos e do pobo. Quen vai estar ao fronte de
todos, debe ser escollido por todos”7.

En terceiro lugar, a finais do s. VI, o Papa san Gregorio I (590604) marcaranos a mística máis tradicional da Igrexa en canto
á provisión de bispos. Nunha carta a un legado ou visitador seu
encárgalle:
“Vai axiña a esa igrexa e exhorta asiduamente o clero e o pobo
a que, sen paixóns e por consentimento unánime, demanden un
bispo que os presida, que sexa digno dese ministerio e non poida
ser rexeitado polos venerables canons. O elixido veña a nosoutros
6

González Faus o.c. p 42, onde pon a referencia PL 50,434.

7

PL 54,633.34, en González Faus, o.c. p. 47.
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traendo o decreto de elección asinado por todos e coa aprobación
túa. Avísoche tamén que non permitas que sexa escollido ninguén
doutra igrexa, agás que entre os cregos da igrexa que visitas, non
se encontrase ninguén digno do episcopado, cousa que non creo
que aconteza”. 8

Sucedeu a esa época o tempo en que os reis e nobres interviñeron
cada vez máis activamente no nomeamento dos bispos, dando
lugar ao regalismo, onde practicamente chegaron a exercer como
dereito propio a escolla e nomeamento de bispos (as famosas
“investiduras”), culminando nos s. XVII e XVIII no chamado
galicanismo francés, que abarcaba o nomeamento de bispos e
párrocos polo goberno real9 . Pouco menos foi en España. Estamos
ante o triste e longo capítulo da loita eclesial pola liberación das
“investiduras”, que chegou ata os nosos días, pois aínda o Vaticano
II “pedía” a autoridades varias de diversos países a renuncia a
diferentes formas de participación no nomeamento de bispos.10
Nese contexto, a actual reserva papal do nomeamento dos bispos,
que só agora parece libre de tutelas gobernamentais (quedando
aínda algún caso rechamante, como o de China), pode considerarse
un progreso e unha garantía de mellor servizo do evanxeo. Pero
non debe ser vista como inamovible, xa que no principio non era
así, e debe dar lugar a recuperar a mellor tradición eclesial. Esta
incluía, lembrémolo, tanto a participación da comunidade cristiá
coma o principio de que o bispo debía ser indíxena.

4. A tradicional débeda histórica con Galicia e a urxencia futura
Galicia foi sistematicamente ignorada e marxinada na provisión
dos seus pastores bispos e, dado o carácter “quasi” monárquico que
8

Ibidem, p. 65.

Nesta práctica tiveron forte responsabilidade os propios Papas, que, polo seu secular
carácter de xefes de estado e polo tanto militares, intercambiaban prerrogativas que debían
ser pastorais e espirituais en función dos seus intereses políticos do momento. Entre eses
“cromos” que ofrecían a cambio de apoios, a miúdo ía a intervención dos gobernos nos
nomeamentos episcopais.

9

10

Decreto Christus Dominus sobre os bispos, CD 20.
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estes teñen (e sobre todo tiveron), ese verse gobernada por bispos
foráneos, en boa parte axentes das políticas centralizadoras dos
reis, contribuíu moi eficazmente á despersonalización de Galicia,
coa desgaleguización idiomática do clero e do pobo11. Aínda hoxe,
os bispos de Cataluña e das Baleares proceden todos da área
lingüística catalá12, sabendo todos expresarse en catalán, cousa
que non sucede entre nós. Pero a provisión de bispos polo menos
lingüisticamente identificados coas súas dioceses foi a práctica
habitual da Igrexa en lugares con minorías lingüísticas como Suíza,
Canadá ou Bélxica.13
Laiámonos desta débeda histórica, máis que pola grave erosión
cultural que supuxo, que tamén, maiormente polo que supón de
debilitamento e de despersonalización das igrexas locais. Ao seren
nomeados polo Papa, os bispos cren que a súa autoridade e misión
venlles do Papa, dando lugar a unha Igrexa hipertrofiada (cunha
cabeza excesiva e un corpo eclesial debilitado) e uniformizada, que
apaga as voces lexítimas se son discordantes co pensamento papal.
Estamos moi lonxe da Igrexa de comuñón que inspira o evanxeo e
o Concilio Vaticano II, de comuñón coa cultura e de comuñón en
reciprocidade entre as persoas e as igrexas. Evidentemente, non
abonda con que un bispo (ou un párroco) sexa indíxena, galego
11
Rechamante foi o caso da diocese de Lugo que en trescentos anos, os que van de 1539 a
1839, tivo só un bispo galego durante dez anos, os correspondentes a Cayetano Gil Taboada
(1735-1745). Supoñen o 3 por cento de presenza nativa. Algo mellor, pero pouquisimo máis,
as outras dioceses galegas. Cf Manuel R. Pazos O.F.M. El episcopado gallego, obra en tres
tomos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid ,1946. Queda pendente o
estudo detallado e comparativo por épocas da presenza de bispos galegos e foráneos e o que
supuxo. Para os bispos de Mondoñedo, a investigación de Cal Pardo, aínda que non sempre
indica con detalle a procedencia, permite comprobar que desde a centralización dos Reis
Católicos o episcopado mindoniense pasou de ser basicamente galego a maioritariamente
foráneo. Cf Enrique Cal Pardo, Episcopologio Mindoniense, Publicacións de Estudios
Mindonienses, Mondoñedo-Ferrol, 2003.
12
Coa excepción do bispo de Terrassa, que estudou en Barcelona e foi presbítero desa
igrexa.
13
Cf Une Affaire de l’après-Concile, Le Vatican e la Catalogne, Édition de Documentation
Catalane, Genève, 1967. Trátase dunha monografía sobre o nomeamento de Monseñor
González Martín para a diocese de Barcelona, que encontrou unha fortísima resistencia
malia producirse (se cadra, máis por iso) en tempos de pleno franquismo.
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neste caso, para que se faga un pastor encarnado na cultura do
seu pobo: pode facilitalo, ás veces ata un punto imprescindible,
pero non o garante. Ten que ser o espírito do evanxeo, que leva
a ser “xudeu cos xudeus e grego cos gregos” 14, quen nos guíe á
conversión (tamén aos que exercemos de galegos), porque é moito
máis que o idioma o que hai que asumir e evanxelizar.
Agora a escaseza de clero para atender as parroquias ameaza
unha nova importación de pastores párrocos foráneos, que, se non
traen a sensibilidade e a capacidade de galeguizarse, e se non se lles
pide e axuda a iso, farán que a nosa igrexa siga desencarnándose e
sendo, por iso, menos cristiá e menos católica.
Xosé A. Miguélez Díaz

14

Cf 1 Cor 9,20-22
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Reino de Deus. Algunhas pautas
para a vida ecuménica
Josep Carles Laínez
En comparación cos máis de dous mil anos de cristianismo, o
compromiso ecuménico non ten unha historia moi longa. De feito,
celebrouse recentemente o aniversario da Conferencia Misional
Mundial de Edimburgo de 1910, o primeiro paso dun movemento que segue a medrar nos nosos días e que non ten esquecido
aquel primixenio encontro. Nese centenario, o 6 de xuño de 2010,
asinouse na capital escocesa unha “chamada común” onde se explicitan nove puntos por onde ten que discorrer esa unidade pola
cal el [Cristo] viviu e orou, recoñecendo en todo momento a nosa
necesidade de reciprocidade, cooperación, colaboración e traballo
conxunto na misión, para que o mundo poida crer (punto 8), o que
vai parello co desexo evanxélico: “para que todos sexan un; (…)
para que o mundo crea que ti me enviaches (Xn. 17, 21)”.
Mais se breve é a historia ecuménica, aínda ten menos tempo o
diálogo interrelixioso, que, malia posuír características parellas, é
gnoseoloxicamente ben distinto. Non é este, con todo, espazo onde
elaborar unha lista de puntos negros das relacións entre as diferentes denominacións cristiás. Coñécense e non cómpre axitalos
de novo: algúns son bastante antigos e xa non existen de maneira
xeneralizable; outros, aínda. Neste aspecto —no das converxencias— é obrigado subliñar o importante papel que ten, entre bo
número de comunidades protestantes, ortodoxas e mesmo a Igrexa
Católica Romana, o Consello Mundial de Igrexas desde a súa creación en 1948.
Desde unha política de feitos consumados respecto a unha hipotética pax ecclesiae, o meu obxectivo será, dunha banda, establecer
parámetros quizais renovados do que tradicionalmente se entende
por diálogo ecuménico; doutra, e tendo en conta esta apertura previa, acentuar os ámbitos da persoa, e da súa relación coas comunidades fideístas onde o ecumenismo pode deixar de ser unha simple
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exposición de anhelos, e converterse nunha auténtica edificación
do Reino de Deus sobre a terra.

1. Ata onde debe chegar o ecumenismo?
Meus filliños, non amemos de palabra e de lingua, senón con
feitos e na verdade. Deste xeito saberemos que vivimos a verdade,
e sosegaremos o noso corazón diante do tribunal de Deus.
			

1 Xn. 3, 18-19

O ecumenismo debe chegar ata o final. E o final é, como veremos, a irmandade en Cristo; a plena irmandade en Cristo en tanto
seres humanos que seguimos a súa mensaxe e nos sentimos concernidos perante o reto de construír xa, sen tardanza, o seu Reino
sobre a terra. O ecumenismo é o camiño cara á unión de todas as
Igrexas cristiás. Isto non quere dicir a disolución delas, senón o acceso de todos os fieis a un paradigma maior, e asemade menor, pois
terá a súa importancia no feito de sermos testemuñas de Cristo, e
no recoñecemento do irmán e da irmá sen apelativos doutrinais ou
tradicións peculiares. Cristo é Cristo, é rei, e somos os seus súbditos desexosos de que o amor e a súa palabra desborden o mundo.
Isto debe primar nun novo alento ecuménico. Porque da mesma
maneira que o anhelo do ecumenismo non é que todos os fieis
voten a un mesmo partido político, ou falen unha soa lingua, non
teñen que ser unha molestia as acepcións terminolóxicas á hora de
recoñecernos herdeiros dun saber que é vida. Polo tanto, o obxectivo debería ser único por parte de todos os cristiáns: a colaboración
naquelas actuacións sociais e actividades onde sexa posible, e máis
o respecto ás nosas propias denominacións relixiosas como proba
do amor e da tolerancia de Deus de poder buscalo, a través do
Mesías, de múltiples formas. Esforzos humanos, inútil dicilo, que
deben contar sempre coa confianza na acción do Espírito Santo,
que “habita nos crentes, enche e rexe toda a Igrexa, realiza aquela marabillosa comuñón dos fieis e une a todos tan intimamente
en Cristo, que é principio da unidade da Igrexa” (UR, 2, § 2) e
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tamén “poder transformador” (Chamada común de Edimburgo,
preámbulo). O que é constatado explicitamente na “Declaración
dos participantes Pentecostais” nesa reunión de Edimburgo-2010:
“Somos profundamente conscientes que os cristiáns necesitan a
axuda do Espírito Santo”.
No decreto conciliar citado, Unitatis redintegratio, sobre o ecumenismo, asinado por Paulo VI, lese cal é o requisito desta busca
común para a Igrexa Católica, a maioritaria no mundo: “Participan
del [do movemento ecuménico] os que invocan a Deus Trino e
confesan a Cristo como Señor e Salvador, non só individualmente,
senón tamén reunidos en asembleas. Cadaquén afirma que o grupo onde oír o Evanxeo é Igrexa súa e de Deus” (UR, 1, § 2). Estas
palabras son ademais citadas na encíclica Ut unum sint de Xoán
Paulo II en 1995; con ela, a Igrexa Católica ratifica o dito nun
momento de grandes transformacións eclesiais máis de trinta anos
despois. E o último papa, Bieito XVI, no ano 2005, con motivo do
encontro ecuménico mantido no arcebispado de Colonia, afirmou
que a súa vontade era continuar pola senda marcada por estes
predecesores do diálogo: “é o meu propósito asumir como unha
prioridade do meu pontificado, a recuperación da unidade dos
cristiáns”. Declaración que non deixou de proclamar, por exemplo,
na súa viaxe á República checa en setembro de 2009.
En documentos das igrexas protestantes, nas múltiples coñecidas como ortodoxas, e na vontade e actos concretos de igrexas
posteriores á Reforma histórica, dáse tamén o impulso dunha cooperación e un respecto que axudan a desexar e a construír desde o
presente a unidade espiritual de quen anhelamos unha vida total
en Cristo. Agora ben, o camiño non sempre é fácil. Os discursos
dos máximos representantes poden quedar en simples palabras bonitas se os xestos e actitudes dos que non son tan máximos representantes non os acompañan. E isto é un perigo nunha sociedade
coma a nosa onde estamos tan acostumados ao politicamente correcto, a falar dun xeito apousentado e non ofensivo, para despois
actuar deslexitimando e calumniando porque nos rexemos por etiquetas mundanas e non polo mandato cristián, e pensamos ter a
verdade cos nosos libros, os nosos dogmas, a nosa historia… E
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a única certeza, magoa as nosas insubstituíbles tradicións, é que
a Verdade é Cristo. Se esta frase tan sinxela a vivimos desde o
máis fondo dos nosos corazóns, deixaremos de tirar pedras, de ver
pallas, de coleccionar regras. Cristo chámanos porque el non fai
acepción de persoas, e porque os seus seguidores non deben ser
cristiáns un día á semana, senón con toda a forza e o espírito que
o noso Salvador concede.
Como traballar para un novo ecumenismo? Non podemos enganar a ninguén: é difícil. Cando a maioría dos católicos fala de
unión das igrexas está a pensar na entrada de luteranos, ortodoxos,
etc., na católica, non en arrombar esas terminoloxías terreais e superar para sempre conflitos que un novo paradigma de relacións e
comunicación debería facernos esquecer; por outra banda, cando
as igrexas protestantes, sobre todo as menos vinculadas cun liderado evidente, falan de “ecumenismo” pensan en que os católicos
deixen de profesar algúns dos seus dogmas; e, en derradeiro lugar,
o mesmo sucede coas igrexas creadas con posterioridade á Reforma histórica, para as que a única posibilidade de salvación está
nelas e no abandono de calquera outro tipo de crenzas.
É posible romper con estes esquemas previos tan marcados?
Queremos? O ecumenismo é verdadeiramente un desexo interior
e crecente ou preferimos que quede no universo das declaracións
oficiais, rimbombantes, aínda que sabemos da súa inoperatividade? Amamos máis a Cristo do que amamos o transitorio? Ate ónde
chega a nosa radicalidade na aceptación do outro? Son cuestións
directas que á hora de falarmos de ecumenismo todos debemos
preguntarnos. Se as respostas que saen son negativas, o ecumenismo é pura parolada. Se, polo contrario, afirmamos a nosa cristiandade desde a mensaxe extrema de amor do Mestre, o ecumenismo
deixará de ser ecumenismo para converterse en, por usar un título
de C. S. Lewis, Mere Christianity.

2. Alén do diálogo, a convivencia
Ora, o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu
Fillo Xesucristo, e nos amemos uns aos outros, como el nos
mandou. O que cumpre cos seus mandamentos, está en comuEncrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012
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ñón con Deus, e Deus en comuñón con el: coñecemos que Deus
está en comuñón connosco polo Espírito que nos deu.
1 Xn. 3, 23-24

Se analizamos os ámbitos da nosa vivencia do feito relixioso, a
dúbida que se nos suscita non é onde podemos encaixar o aspecto
ecuménico, senón onde non podemos. Resulta curioso que, revisados un por un, os cinco dominios habilitados para a nosa experiencia cristiá sexan dúctiles para pensarnos a nós mesmos como
seres dialogantes e cheos de humanidade, pero, tomados no seu
conxunto, non nos devolvan a imaxe e a realidade de irmáns que,
por sermos seguidores de Xesucristo, se nos supón. Neste sentido,
e a fin de facer transcendente a busca ecuménica, en derradeira
instancia deberemos apoiarnos, máis ca na ética, na escatoloxía.
O aspecto menos afastado da nosa esencia é a fe persoal e a
crenza íntima. É aquel ao cal apuntei case maioritariamente no
primeiro apartado do presente artigo. E é así mesmo o único onde
ninguén pode vir ditar nada. Trátase da nosa vivencia inmediata
coa mensaxe de Xesucristo e a nosa aceptación radical do mesmo.
A nosa conciencia é a base de todo canto fagamos e pensemos,
non só respecto ao sagrado, senón respecto de calquera outro ámbito do existir. Por iso mesmo, esta fe e crenza íntimas son tamén
o fundamento do diálogo interrelixioso, da amizade con ateos, da
apertura extrema cara á existencia. Somos nós mesmos axitados,
trastornados e compelidos a obedecer. E a obediencia en Cristo é
sempre amor: “Amarás ao teu semellante como te amas a ti mesmo”
(Mt. 22:39). Tomado este círculo primeiro da persoa illadamente,
non é que posibilite o ecumenismo, transfórmao no noso deber.
Aquí aínda estamos lonxe de estruturas organizadas, de reunións,
de documentos… Atopámonos fronte á palabra pronunciada do
noso Salvador dirixíndose a cada un de nós individualmente, e a
reacción inmediata tende a ser a non distinción, o non preguntar, a
aceptación total da mensaxe sen entrar en divisións ou en dogmatismos. Tampouco nos preguntamos cal é a historia da afirmación,
nin o contexto. Non require contextualización ningunha porque se
presenta dun xeito que nos deixa sen posibilidade de dicir nada. É
unha admonición non ao noso credo, senón á nosa vida. E só un
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aspecto transcende o contido ético da frase en aseveración universal e intemporal: non é un home —ou non só é un home— quen
a pronuncia. É a voz de Deus. Isto é, non temos elección: amar é
amar sen cuestións previas, sen formulacións feitas de antemán,
sen distinguir aos “demais” (o irmán) con etiquetas que teñen
unha historia e son temporais, porque cando Xesucristo retorne
na vinda definitiva máis nada atopará que crentes nel. Xa que logo,
neste primeiro círculo da vida relixiosa humana, o ecumenismo é
un sobreentendido, pero é tamén o aspecto onde debe quedar cimentada a nosa posta en marcha dese movemento que nos levará
cara ao outro, un movemento que é a pedra angular de calquera
compromiso cristián.
Nesa apertura, no feito de comezar un diálogo co amigo, co veciño, co coñecido, estamos a situarnos no segundo círculo, o das
relacións individuais ou interpersoais. Eu teño un irmán diante e
sei que compartimos unha testemuña (Cristo vive), unhas ensinanzas (o Evanxeo) e unha declaración (son cristián). Desde este
punto de vista, é superfluo o restante, porque o que se nos esixe
é isto. Trátase de movementos bidireccionais nos cales se poñen
en común as crenzas básicas, as bíblicas, con independencia que
algunhas denominacións poidan considerar no seu propio percorrido outros textos, documentos ou libros. Pero o principal son
as palabras recollidas directamente polos discípulos de Xesucristo,
transmitidas oralmente nun principio (logia) e despois recollidas
en forma narrativa nos evanxeos. Sobre elas existe o consenso absoluto: son palabra de Deus. Nestas relacións interpersoais tampouco entran as grandes estruturas eclesiais. Non nos interesa saber máis nada cá vinculación afectiva, persoal, corporal e radical
do noso irmán coa mensaxe do Mestre. O diálogo tense convertido
en diálogo ecuménico e despois en diálogo cristián, sen necesidade
de novas etiquetas. O cristianismo non é un “istmo” teórico senón
unha actitude cara á vida e, sobre todo, cara aos demais. Baixo esta
perspectiva, non debería ser posible antepor a nosa fe na (nunha)
Igrexa á comuñón de amor cos nosos semellantes (e neste segundo
círculo, xa cos nosos irmáns en Cristo). Cada relación baseada nel
sobrepasa aquilo que somos quen de comprender coa nosa mentalidade humana. Cando El está entre nós, o plano concreto deste
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mundo terrestre é sublimado pola realidade transtemporal e transespacial que El representa. E o noso esforzo debe ir encamiñado
a vivir e sentir nesa frecuencia que transcende as nosas preocupacións humanas. O outro non é un outro alleo, a súa especificidade
non se acha nos ritos, dogmas ou personaxes históricos da súa
denominación, senón no sinxelo punto da comuñón con Cristo, da
comunidade que el formou e na que agora todos tentamos recoñecernos. Neste segundo círculo, expansión do prístino que compete
á nosa intimidade, o feito ecuménico é dación, crear unha fraternidade que ten no nome de Xesucristo o punto de ancoraxe e que
non busca máis nada. Se neste ámbito das nosas relacións persoais
achamos problemas para establecermos unha realidade ecuménica
estaremos faltando ao cumprimento da admonición primeira do
Señor.
Un terceiro ámbito sería o até certo punto futurible ou aínda
pouco experimentado das pequenas comunidades —que en ningún modo substitúen ás Igrexas propias–compostas por fieis procedentes de diversas denominacións. En certo sentido, sería unha
implementación do segundo círculo, pois os vínculos interpersoais fanse pluripersoais. Sen embargo, atopariamos unha diferenza
fundamental: aquí xa poderiamos achegar unha finalidade concreta, unha vontade de romper coas desemellanzas para actuar xuntos
en ámbitos inelutables da vida e da experiencia cristiá. E aquí non
estou a referirme aos grupos de oración ecuménicos, nin ás peregrinacións de santos comúns ás tres grandes tradicións cristiás,
lugares onde a cordialidade e o respecto adoitan ser a tónica xeral
de persoas abertas cara ás confesións da Reforma histórica ou das
Igrexas ortodoxas, senón ás verdadeiras comunidades onde importe sobre todo levar á cabo ese cambio radical que Xesús esixe de
nós, ou grupos de estudo onde os membros estean comprometidos
en que ese Reino que o Salvador nos comina a construír desde este
mesmo momento sexa unha realidade inaprazable. Neste terceiro
círculo non hai sinerxías intercomunitarias, senón interpersoais
dentro dunha comunidade que é comunidade de membros individuais unidos pola aceptación do outro á que levan os dous primeiros círculos. Cristo reina sobre os seus. E se el non fai acepción
de persoas non podemos ser nós quen fagamos distingos entre os
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nosos irmáns. Deixo á marxe implicacións sociais, culturais e mesmo políticas que un movemento comunitario ecuménico podería
chegar a ter. Non se trataría dunha estrutura paralela ás Igrexas
de cada membro, senón espazos de diálogo, comprensión e praxe desde presupostos cristiáns, sen estaren vinculados ás crenzas
particulares, obviando calquera eventual división. Estou a pensar,
por exemplo, na creación de redes de apoio para comunidades que
practiquen o home schooling sobre principios puramente cristiáns,
en asociacións que actúen conxuntamente contra a venda de determinados produtos nas áreas de autopista ou nas grandes superficies, en editoriais con formulacións puramente ecuménicas que
sexan capaces de recoñecer a riqueza do cristianismo nas diferentes culturas, en grupos que loiten xuntos pola defensa da vida…
Isto xa existe, pero sen potenciar ese compoñente de formaren parte de Cristo os seus membros. Débese gañar o sentido de comunidade cristiá. De feito non vivimos en sociedades pechadas, por
empregar a terminoloxía de Karl Popper, e todos estamos afeitos a
traballar, falar e colaborar con persoas da sociedade, a maioría agnósticas, sen lles preguntar a súa bagaxe ética ou relixiosa. O novo
paso, é o lugar onde o ecumenismo non só é factible, senón case
obrigatorio, son estas redes cuxo embrión xa está funcionando en
certos ámbitos.
Alén do individuo centrado en si mesmo, das relacións interpersoais, e das relacións comunitarias ou asociativas, o cuarto círculo
é o de cada una das Igrexas, tanto consideradas nas súas comunidades, parroquias, barrios (ou casas propias), coma na estrutura
xeral e representativa pola que son normalmente coñecidas. Aquí,
é lóxico, atopamos o único espazo onde o ecumenismo non é posible, e isto con matizacións. As nosas Igrexas non son lugares pechados onde non poida entrar quen así o desexe. Polo contrario,
invítase, dáse a benvida, regálanse revistas ou libros… Alguén poderá dicir que se actúa deste xeito por fins interesados, pero non é
certo. Actúase así por amabilidade e cortesía. Sexa como for, unha
persoa que non pertence a unha denominación concreta poderá
participar nas súas reunións, cantar, rezar… pero non membro
de pleno dereito. E será indiferente que esta persoa teña crenzas
cristiás ou budistas. Neste círculo, ela estará fóra desa comunidaEncrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012
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de de crentes determinada, desa Igrexa en específico. A ninguén
sorprende, sen embargo, que non se atope ningún ecumenismo
nin vontade del. Non se require aquí dentro, onde prima o factor
histórico, social e comunitario de quen desexa verse membro dun
colectivo concreto e identificarse coas súas prácticas e normas.
Sen embargo, cando das pequenas reunións subimos ata as Igrexas
coma entidades, o ecumenismo volve facer acto de presenza. As
Igrexas dialogan entre si, escriben documentos conxuntos, fan declaracións, participan en acontecementos sinalados das outras…
e todo desde a corrección e unha mesma irmandade. Quizais isto
suceda, agora mesmo, de xeito máis evidente fóra de Europa, pero
tal feito non debe ser a curiosidade, senón a tendencia natural. E
non estou a falar de parabéns ou de amizades distanciadas, senón
de comuñón en Cristo e por Cristo, de sabérense membros dunha
comunidade maior. Por tanto, dos catro círculos habilitados para
a comprensión do fenómeno ecuménico, nin sequera o máis restrinxido das Igrexas con denominacións específicas se presenta por
completo alleo a unha permeabilidade co resto de comunidades.
Constrúese algo máis alto do que representan as Igrexas na terra.
Isto aínda máis alto é o quinto e último círculo: a irmandade en
Cristo. É o nivel superior que, paradoxalmente, tamén se une ao
primeiro. O feito de sermos irmáns todos nós en Cristo, por Cristo
e para Cristo fai que o ecumenismo abandone as súas características de cesión ao outro que en tanto estrutura humana non poderá
deixar nunca se se concentra na pura mensaxe evanxélica. Na irmandade en Cristo, os crentes superaron todo enfrontamento, esqueceron toda contención. Non hai máis nada que o seu Reino, e
o intento de vivilo e de impolo desde o amor que El nos mandou. A
irmandade en Cristo supón non establecer máis divisións, non pretender que os nosos paradigmas poden abranguer o que é a verdade de Xesucristo e o seu poder. Nesta irmandade, ao ecumenismo
non se chega por admonición (coma no primeiro círculo), senón
por cesión. Guíanos só Cristo, a obediencia e a construción do seu
reino, e xa non sabemos que di a sociedade ou os homes porque
só vemos ao noso irmán, que segue a Cristo, e iso é o que importa.

74

Encrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012

Reino de Deus. Algunhas pautas para a vida ecuménica

3. Premisa conclusiva
O Espírito de Deus podémolo distinguir nisto: vén de Deus todo
espírito que profesa que Xesús Cristo veu en carne mortal.
1 Xn. 4, 2

Normalmente, a nosa toma de postura respecto ao cristianismo
é unha afirmación en presente (“son cristián…”) con referencias
ao pasado (“…porque Xesucristo viviu e morreu por nós”) e algunhas explicacións históricas (“e son católico porque é a Igrexa máis
antiga, ou protestante porque os católicos se separaron da verdade
bíblica”, etc.). Propoño que no novo ecumenismo deixemos a explicación histórica para o noso interior. As nosas credenciais como
cristiáns pertencen todas ao que pasou e ao que está a pasar agora
mesmo. Mais, que é do futuro?
O futuro une. En certo modo, somos cristiáns porque cremos en
Xesucristo, e non hai verdade máis suprema referida a El que a da
súa vinda de novo. Neste aspecto escatolóxico, fracasan a meirande parte das Igrexas. Deixemos claro que o esforzo pola unidade
visible no tempo histórico é un imperativo evanxélico: “Ide, pois
e facede discípulos meus a tódolos pobos, bautizándoos no nome
do Pai e do Fillo e do Espírito Santo; ensinándolles a gardar canto
vos mandei. Asegúrovos que eu estarei convosco ata a fin do mundo” (Mt. 28, 19-20). Xesús non concibe discípulos que non sexan
un con El e entre eles, visibles para o mundo. Mais non esquece
tampouco a virtude final do ecumenismo: somos irmáns porque
esperamos por El. E cando veña, atopará mulleres e homes que
seguen as súas verbas, as súas ensinanzas, cren nel por enriba de
todo e están dispostos a edificaren o seu Reino para sempre. Neste ámbito que pasou da Escritura e da ética á escatoloxía, áchase
o aspecto máis radical da nova comuñón entre fieis de todas as
Igrexas cristiás. Non cal é a nosa situación hoxe, senón cal é a nosa
esperanza, o noso desexo, o pensamento que nos fai celebrar que a
volta de Xesús está cada día máis preto.
Josep Carles Laínez
Xefe de redacción da revista Debats
(Institució Alfons el Magnànim — CECEL-CSIC)
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O 24 do pasado mes de decembro, día de Noiteboa, deixounos de
modo inesperado Miguel Carneiro. O noso querido compañeiro e
amigo Miguel, Jamé para os máis achegados. Marchou sen tempo
a despedirse, por iso resultan hoxe especialmente significativas as
palabras coas que, hai cinco anos, lles dicía adeus aos seus fregueses das unidades parroquiais de San Fiz de Monfero e Santa María
de Verís. Acollémolas hoxe desde un sentimento emocionado e coa
certeza fonda de que a súa mensaxe permanece viva e actual no
medio de nós. Non hai mellor in memoriam que a memoria viva e
vivificante que nos traen as súas mesmas palabras.

1. Cando faltan as palabras... Grazas
A vida é unha estraña mestura de erros e de acertos, de principios e finais, de renuncias e de encontros, de risas e de bágoas, de
proxectos e de etapas que se acaban e doutras que aínda temos que
percorrer... A vida flúe como os ríos e non se pode reter aínda que
ás veces quixeramos facelo. Todo nela é necesario, a configura e a
enriquece. Se intentamos saltar etapas do camiño, aquelas que nos
poden parecer máis duras, algo realmente se perde para todos e cada
un de nós. Non podemos mirar atrás senón sempre adiante, sen
medo a arriscar, pois a ruta é para aqueles que están sempre abertos.
Igual que as augas do Mandeo, do Mendo ou do Lambre, que
van deixando a súa estela de vitalidade entre nós, evitando todo
risco de quedar paradas para que o seu zume siga percorrendo o
seu curso e labrando coa súa forza a fermosura desta terra... Tamén vosoutros e vosoutras, como auténticos “ríos de vida”, forxastes o meu ser nestes anos. Xa non marcho como cheguei, con vós
medrei coma irmán e coma crego, convosco aprendín a que a vida
flúa e non quede estancada para que a nosa forza non podreza.
Cada home e cada muller somos coma un recipiente que deixa
de “estar baleiro” cando recibe a vida e a forza dos outros. Cando
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xa está cheo só é posible volver a cargalo pasando pola nada doada
experiencia de baleirarse, deixando que a nova vida flúa dentro
del... Pero a xerra xa non é a mesma, o líquido que a ocupou en
tempos pasados foi deixando o seu pouso. En min quedarán os vosos pousos para sempre co desexo de que non se perdan...
Non perderei os soños e as fantasías que xuntos compartimos...
Non perderei a sinxeleza, o agarimo e a calor que sentín con vós...
Non perderei a ilusión e a confianza coa que vivistes, cando a
min me parecía que non era posible...
Non perderei aos amigos, os que souberon mirarme con amor e
xenerosidade...
Non perderei a igrexa que se constrúe entre todos, que non é do
crego, que o crego é dela...
Outras augas virán pero terán que fluír sobre os regos xa labrados, terán que levar sen remedio o sabor e o frescor desta boa terra.
Cando un se baleira cae na conta de que a riqueza que queda atrás
non é propia, que un é o que recibiu e compartiu en cada etapa.
Agradézoos que a miña estrea coma pastor non fora baldío senón
ben frutífero, vaia a onde vaia terei que confesar que son o que son
tamén grazas a vosoutros.
Sei que un nunca é digno de servir a unha comunidade, que a
responsabilidade sempre é máis grande que as posibilidades propias, por iso sei que moitas veces non estiven á altura das circunstancias e pídovos perdón. Pero se algo de bo queda en vós gustaríame que tamén o gardásedes, non pechado ao fluír da nova forza
que estea por vir, senón como o pouso de alguén que se sentiu
agradecido por compartir as vosas vidas.
Hoxe sinto que me faltan as palabras pero quedan os recordos,
as vivencias, os xestos, os momentos, os sorrisos, as mans, os rostros... Non irán comigo senón que, estade seguros, son xa parte de
min. Ata sempre de quen intentou ser o voso crego.
Miguel Carneiro Mosquera
Encrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012
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Documento da Paz. Nadal 2011
Coordinadora de Crentes Galegos

1. Queremos construí-la paz
A Coordinadora de Crentes Galegos, polo Nadal, leva moitos
anos compartindo nos grupos que formamos parte dela e con outras moitas persoas unhas reflexións sobre a paz.
Todo canto de bo e positivo podemos facer leva a incrementar o
clima de concordia, de benestar, de paz.
Non é doado logra-la paz, aínda que é posible, e para iso non
debemos aforrar esforzos. Ademais, o Deus que se fai home en
Xesús, coa súa presenza e a súa oferta de salvación reforza a nosa
esperanza de lograla plenamente algún día: “El é a vosa Paz”.
No camiño cara a paz hai moitos obstáculos que remover e todos
temos que ser responsables no traballo cara ese obxectivo. É preciso sumar iniciativas, unir vontades, romper con actitudes que non
crean máis que dificultades e fan sufrir a moitas persoas.

2. A situación que estamos a vivir
Nos últimos anos sufrimos unha grave crise económica, que está
tendo unhas consecuencias moi dolorosas, e que afectan ó mais sagrado, como é a dignidade das persoas. Moitos datos fanse dificilmente cribles: paro masivo que afecta especialmente á xuventude,
moitas familias xa non teñen ningún tipo de ingresos e subsisten con
axudas doutros familiares e das institucións asistenciais. O peche
de empresas por falta de préstamos ou de cobros polo seu traballo
fai quebrar o circuíto económico. Non hai cartos, non se consume,
mingua a actividade económica, non hai confianza, medra imparablemente a débeda para poder facerlle fronte ós gastos máis perentorios. Os datos negativos das estatísticas son estremecedores.
A situación é moi grave e será recordada no futuro como un pesadelo, como unha época chea de dor e desesperanza para moitos
Encrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012
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3. Por que sufrimos esta situación?
Cómpre preguntarse cómo foi posible chegar á actual situación.
Sabemos do triste papel da economía financeira (cegamente especulativa e inhumana). Temos evidencia do papel xogado pola
banca e da súa voracidade e irresponsabilidade insultante. Os seus
mesmos xestores arruinaron moitas entidades, sobre todo as caixas
de aforros, e apropiáronse de sumas inxentes cun descaro escandaloso e insultante.
Os anteriores tempos de bonanza crearon hábitos máis en consonancia coa lei da selva que co obrigado respecto a poboacións e
sociedades democráticas que queren avanzar conforme a un máis
axeitado cumprimento dos Dereitos Humanos.
Unha parte importante da patronal, máis alá de querer corrixir
corruptelas e actitudes irresponsables dalgúns traballadores, pretenden desregularizar e anular dereitos adquiridos por un prolongado esforzo do mundo do traballo.

4. Hai futuro?
Un bo número de países emerxentes están a ter un crecemento económico moi notable. Dáse tamén en países máis pequenos
cunha menor tradición e tecnoloxía. Temos futuro, pero sempre
que aprendamos do pasado e, de forma especial, da crise actual,
das súas causas e consecuencias.
Afrontamos nestes momentos en España a constitución dun goberno xurdido das eleccións, que vai ter por diante un traballo
ímprobo. O diálogo, o consenso e o pacto son imprescindibles. Hai
que remar na mesma dirección ou non hai solucións.
Os representantes do pobo saídos das urnas han de afondar no
sentido democrático e plural da sociedade. Han de moverse nunha
total transparencia, condenar sen desmaio todo indicio de corrupción, impulsar a rexeneración democrática en tódolos ámbitos da
sociedade. Hai que salvar o estado do benestar, a universalidade
dos servizos públicos, a igualdade, a atención ós máis desfavore80

Encrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012

Documento da Paz. Nadal 2011

cidos. As políticas sociais son prioritarias. É necesaria a práctica
da solidariedade, aportando máis os que máis teñen (reforma fiscal). Hai que regular o mercado (unha gobernanza global). Hai
que controla-la banca, a empresa. Hai que defender o esencial e
recortar no prescindible, dialogando, pactando. É de todo punto inaceptable a inmoralidade pública, as actuacións sen ningún
tipo de escrúpulos, condutas completamente deshonestas, cheas
de ambición dañina e insaciables en canto a acumulación económica. Fai falta unha rexeneración ética, empezando polas persoas
públicas. “A dimensión ética non é algo exterior ós problemas económicos senón unha dimensión interior e fundamental” (Bieito
XVI, l8 de agosto 2011).

5. E nós, a maioría do pobo, a sociedade civil, os cristiáns?
Temos que apelar á nosa responsabilidade. Non todo depende dos
políticos, nin dos banqueiros, nin dos empresarios. Depende de nós,
depende de como nos situemos na nosa vida cotiá, de que reivindicacións presentemos, de que compromisos asumamos de como nos
fagamos ou non responsables da vida social nos distintos ámbitos
nos que nos movemos. Depende, en definitiva, de sobre qué valores,
formas de vida e principios queremos construír a nosa sociedade.
A mentalidade burguesa, o afán de consumo por riba das nosas
posibilidades, a idolatría e escravitude do diñeiro, a indiferenza
diante da falta de ética no eido da economía, son algúns dos grandes desvalores que nos foron afectando. Non temos algo que ver
coa lacra da economía somerxida (case unha cuarta parte do produto interior bruto), coa falta de produtividade e competitividade,
coa vida asociativa (ou a falta dela) e a capacidade de condicionar
ós partidos, ós sindicatos, ós empresarios, como fomos capaces de
facer noutros tempos?
Os movementos do 15M piden reformas fondas, o que é bo e necesario. Será capaz a xuventude, relevo xeracional próximo, de argallar e promover os grandes retos que demanda a sociedade para
vivir de forma sa e xusta?
Encrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012
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6. A crise económica, vivida como unha oportunidade de rexeneración
Para iso faise urxente unha rexeneración ampla e fonda da actual
sociedade, das institucións e das persoas. Priorizar as necesidades
sociais, priorizar as políticas para a erradicación da pobreza, fortalecer o tecido produtivo en tódolos sectores, reverter as reformas
laborais que debilitan os dereitos lexítimos dos traballadores, desenmascarar o intento privatizador e de negocio dos servizos sociais
conseguidos con tanto esforzo, son valores e logros irrenunciables.
E para todo isto faise necesaria unha cidadanía responsable. Necesítase unha rexeneración auténtica. Temos dereito a unha vida
digna, a un traballo decente, a unha gobernanza transparente e
rexida por un sentido ético contrastado. A corrupción, o tráfico de
influencias, as ganancias fáciles a costa do sacrificio dos demais,
non poden ter cabida por máis tempo no seo dunha sociedade que
aspira con todo dereito a vivir xusta e pacificamente.
As condutas antisociais han de ser denunciadas e controladas
pola lei. Os medios de comunicación e as empresas que os controlan, o poder xudicial,... han de dar exemplo de imparcialidade
e de auténtico servizo ó ben común ou do contrario terán que ser
denunciados de ideoloxías e sectarismos interesados e inxustos.
A Igrexa da que nós formamos parte, moitas veces tamén esquece a súa función profética mentres se entretén en disquisicións
minimalistas e espiritualistas descafeinadas. Outras veces ignora
na práctica que ten que ser sacramento ou signo de salvación para
todos. Unha salvación que pasa pola encarnación na crúa realidade e pola cruz que impón o sanedrín económico, político e mesmo
relixioso.
A Igrexa necesita converterse a Xesucristo que ven á nosa realidade a servir e da-la vida por todos. “O profetismo da Igrexa é a
esperanza dos pobres e excluídos” (Nicolás Castellanos). O teólogo
Pablo Richard engade: “... e quizais a última esperanza”. A un Xesús
compasivo e fondamente comprometido na liberación de tódalas
escravitudes humanas é ó que ha de seguir a comunidade dos que
cremos en El e na súa fondura compasiva con todo ser humano.
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7. Sumemos os nosos esforzos a favor da paz
Se querémo-la paz de verdade temos que poñe-los medios que
a fan posible e desenmascarar e combater ós que impiden a súa
construción. O pobo no seu conxunto sinte grandes anhelos de
paz.
Mirémonos no espello do voluntariado de tantas institucións
para ós que a persoa é o centro. “A gloria de Deus é que a persoa
viva”. A Doutrina Social da Igrexa xira en torno ó valor supremo do
ser humano.
Espéranos unha dura batalla nos tempos vindeiros para reverter
unha crise que nunca debeu producirse. É o pecado capital do
“nefasto sistema capitalista”. Pero a capacidade humana para o
ben é superior a ese grave obstáculo. Coa solidariedade e compromiso de moitos lograremos seguir avanzando e lograr o obxectivo
da paz. Os pobres e marxinados de aquí, de todo o terceiro e cuarto
mundo confían na nosa resistencia, na nosa esperanza, na nosa
solidariedade; e así poder manter tamén a súa esperanza cara a
propia liberación.
Que o profeta de Nazaret, Xesús, o enviado de Deus, nos encha
o corazón de lume e de paz para contaxialos como fixo El.
Coordinadora de Crentes Galegos
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Rajoy empeza
acentuando a ansiedade
Xosé Luís Barreiro Rivas

1. Que sentido ten
mitificar a Fraga?
O día 15 de xaneiro de 2012,
á noitiña, no mesmo intre no
que se anunciaba o falecemento de Manuel Fraga Iribarne
(Vilalba, 1922-Madrid, 2012)
iniciouse unha estraña cerimonia de falseamento da historia
que acabou enterrando en Perbes a unha persoa que para min
era case descoñecida. E por iso
quero iniciar esta crónica recoñecendo que non entendo esta
manía funeraria que o sistema
mediático está potenciando dun
xeito extraordinario e enfermizo.
Porque se ben é certo que todo o
que se di a bote pronto durante
a carreira de loubanas e adobíos
que se inicia trala morte de todo
personaxe famoso está condenada a un inminente esquecemento, paréceme un absurdo
que na virtualidade crecente da
opinión pública acabemos enterrando a unha persoa diferente
da que enterramos realmente. E
por iso me temo que este novo
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estilo de culto funerario, nada
consolador e pouco humano,
teña moito máis que ver cos vivos que cos mortos.
Non serei eu quen se afaste
do costume cristiá de honrar
aos defuntos, e da obriga de falar ben, e con certa devoción,
de tódolos corpos presentes. En
Forcarei faise así, e non lembro
ter ido ao enterro de ningún veciño que non fora proposto polo
crego como un exemplo de vida
cristiá, como un bo pai de familia, como un veciño solidario e
colaborador, e como unha persoa que deixa un oco imposible
de encher. Pero non creo que
para dicir iso haxa que facer un
discurso que invente unha historia, que negue, por invasión, a
realidade social da parroquia, e
que converta cada morte nunha
orfandade colectiva e cada fin
de ciclo nunha reconstrución
case degradante da parroquia
enteira.
A Fraga non se lle pode negar
vontade de poder e paixón por
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mandar. Tampouco se lle pode
negar perseveranza no seu esforzo, e un éxito político enorme, que, sendo algo evidente no
tempo da ditadura franquista e
no seu aterraxe final na Xunta de Galicia, revestiu forma
de fracaso total no momento
crítico da Transición, no que
amosou unha falta de proxecto
e unha carencia de cultura democrática digna de mellor causa. E nesta tripla división do seu
currículo político é onde mellor
se expresa a verdadeira característica do poder fraguista: perfecta capacidade de adaptación
a momentos políticos absolutamente contraditorios —franquismo primeiro e democracia
despois— e unha minguada capacidade de dirixir os procesos
políticos que requiren —como a
transición— valores novos e ben
asentados, claras orientacións
de futuro, e un respecto radical
aos procesos de cambio impulsados polas bases democráticas
e esixidos pola modernidade.
Non debemos esquecer que
Fraga é excluído da dirección
política da Transición, que finalmente se lle entrega a Adolfo
Suárez, porque fixo unha aposta equivocada polo líder equi-

vocado —Arias Navarro—, e
porque no seu proxecto teórico
de Transición —un franquismo
evolutivo, baseado na reforma
sucesiva das Leis Fundamentais
e nun control electoral baseado
nun sistema electoral maioritario— non había rastros dunha
verdadeira ruptura co franquismo sociolóxico.
É certo, sen embargo, que
Fraga asumiu despois a democracia, pero non o fixo como
vencedor, senón como o gran
derrotado dunha dereita sociolóxica que se acolleu maioritariamente á UCD de Adolfo
Suárez. E dende esa concreta
circunstancia é arriscado soster,
como se adoita, que foi Fraga
o encargado de meter á dereita
nas canles da democracia. Porque máis ben parece que foi a
dereita —fuxindo masivamente
cara o centro— a que obrigou
a Fraga a reposicionarse nun
marco que só dominou cando
o PSOE e a propia Transición
acabaron coa UCD (1982), e
Fraga tivo dúas oportunidades
perdidas para soerguer unha
alternativa (a Coalición Popular AP-PDP-UL-CG) que só
quedou encarrilada cando José
María Aznar e Francisco Álvarez
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Cascos definiron o actual Partido Popular (PP). Porque ninguén debe ter dúbidas de que
se, no tanto de ter gañado UCD
as eleccións de 1977, saíra vitoriosa a Alianza Popular dos Sete
Magníficos, a dereita non tería
entrado na democracia, senón
nun marasmo confuso que convertería a Transición nun proceso case imposible.
Derrotado no seu particular
xeito de facer a Transición, Fraga veu a refuxiarse a unha Galicia que sen el, e nunha parte
notable contra el, xa tiña autonomía, xa dispoñía da inmensa
maioría das transferencias, xa
construíra a súa Administración e a súa sede central de San
Caetano, xa tiña un parlamento
asentado na súa sede definitiva
e xa fixera a inmensa maioría
do desenvolvemento estatutario básico, coa soa excepción
—penso eu que lamentable
excepción— do Consello Consultivo. Cando chegou Fraga
xa había tamén Lei de Normalización Lingüística, xa estaba
consolidado o modelo de ensino do galego, xa tiñamos radio
e TV públicas, xa se creara o
actual sistema universitario galego, xa funcionaba o Consello
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da Cultura Galega cos mesmos
criterios —moi cuestionables
por certo—, cos que funciona
agora mesmo, e xa existían dúas
orquestras sinfónicas creadas
sobre o ermo cultural da Galicia preautonómica. E, falando
en termos simbólicos, a Biblia
xa estaba traducida e editada, o
Misal galego tamén, e xa estaba
avanzada a tradución e publicación da primeira gran colección
de textos clásicos, en edición bilingüe, que iniciaran en 1984,
coa formalidade da miña firma,
Antón García Cotarelo, Secretario Xeral da Consellería de
Presidencia, e Manuel C. Díaz
e Díaz, ilustre catedrático de
Latín da Universidade de Compostela. A esta Galicia, que non
tiña débedas nin desmesuras,
engadiulle Fraga algunhas ideas
—a Administración Única, o
Xacobeo, a presenza na Galicia exterior, e a megalomanía
administrativa— que cumprirá
revisar de vagar, e que, moito
me temo, non vai soportar o
paso da crise coa mesma saúde
coa que perviven as realidades
que el herdou. Tamén lle engadiu desmesuras enormes e
non planificadas como a Feira
de Silleda, convertida hoxe no
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“opositódromo” máis caro e ridículo do universo, a Cidade da
Cultura e —só na parte que lle
corresponde— o porto exterior
de Langosteira e toda unha parafernalia de poder —gaiteiros,
medallas, peregrinacións polos
ministerios e ficcións dunha
política internacional— que o
poñen máis cerca dun modelo
autoritario que da modernidade
sinxela e eficiente das democracias avanzadas.
No haber de Fraga figuran,
iso si, dous capitais indiscutibles: catro maiorías absolutas e
unha maioría case absoluta —a
quinta— tan fantástica coma
as anteriores, e o ter a sorte de
coincidir coa década prodixiosa
dos fondos europeos, das burbullas inmobiliarias, do crecemento financeiro e do déficit e
a débeda desbocados, de tal xeito que pode dicirse que Fraga
gastou en catro lexislaturas —o
concepto investir sería esaxerado e incerto— máis diñeiro, en
euros constantes, do que imos
poder gastar nas oito lexislaturas que o seguen, dende 2005
a 2045. A iso deberiamos engadir, ademais, a milleira de cartos que polos mesmos motivos e
nos mesmos anos investiu o Es-

tado en autovías, trens, portos
e outras obras e equipamentos
maiores e menores. E por iso é
preciso que, en vez de perder
o tempo en loubanzas relambidas e insoportables —“pai da
Galicia moderna”, “devolveulle
a dignidade a Galicia”, “deulle virtualidade á autonomía”,
“puxo a Galicia no mapa de España e de Europa”, “renovador
do galeguismo”, e outras andrómenas parecidas—, apliquemos
con rigor a parábola dos talentos e preguntemos: que renda
nos quedou despois de entregarlle tantos talentos?
A organización do poder territorial, a vertebración urbana e o caos do territorio están
igual ou peor que antes. Boa
parte dos investimentos feitos
e auditorios, cidade da cultura,
aeroportos e portos frisan a insostibilidade. As intervencións
no modelo universitario e hospitalario teñen que ser urxentemente revisadas. O modelo
ferroviario tamén parece trabucado, e unha parte das autovías
fóronse empalmando coma xoguetes locais que agora non dan
como resultado unha rede rendible e eficiente. A poboación
está en retroceso, envellecida
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e profundamente afectada por
dinámicas territoriais desequilibradas; o monte esta sen tocar;
a industria naval témola nas
boqueadas, e a pesca segue en
franco retroceso. E, como resumo de todo, Galicia segue sendo unha rexión europea obxectivo número 1 (é dicir, entre as
menos desenvolvidas de España
e Europa), e non avanzou un só
posto no ranking do benestar e
da riqueza. Tantos talentos políticos e económicos lle entregamos, en forma de millóns de
euros e maiorías absolutas, para
que agora saibamos outra vez
que estamos en situación crítica, sen ter mellorado apenas
o substrato produtivo, en con
cargas e endebedamentos que
hipotecan o noso futuro.
Algunhas das súas fazañas
—“iniciou a reconversión do
sistema financeiro”, “creou un
novo modelo comarcal”— son
hoxe borralla fina, e mesmo oín
a un vello político popular que,
invitado a facer balance da obra
do gobernante Fraga, tivo que
recorrer outra vez aos milagres
que o propio Fraga enumerara
nun famoso mitin de Ourense:
“levou o teléfono e electricidade
a tódalas aldeas”, coma se isto
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fose a África subsahariana, ou
se houbese algún conselleiro de
industria que non teña inaugurado varias veces o teléfono e a
luz da derradeira aldea. É posible que Fraga non xerara ningún
dos grandes problemas que ten
a Galicia de hoxe, pero tamén
é evidente que non solucionou
ningún dos grandes problemas
que tiñamos, nin nos librou de
ningún peso dos que cargan tamén as restantes rexións españolas, e por iso non subscribo
para nada a idea de que, no medio dese enorme balbordo que
creaba sempre por onde pasaba,
quede agochado o marco que
separa a Galicia miñaxoia da
Galicia galáctica.
O que menos soporto, e o
que explica este epitafio tan
longo e frío que me vexo obrigado a escribir, é esa colección de
tópicos que, por falsos na súa
desmesura, enxerguen a Fraga
á costa de empequenecer o seu
contorno. Fraga non lle trouxo
a dignidade a Galicia, porque
moito antes de que el retornara á súa terra xa eramos dignos
e xa puxeramos en marcha o
noso autogoberno. Fraga non
puxo a Galicia no mundo nin
en España, senón que foi Gali-
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cia a que, cunha xenerosidade
sen límites, lle permitiu prolongar a súa vida política durante
vinte anos máis. Fraga non foi
galeguista nin autonomista ata
que tales sentimentos lle foron
útiles e convenientes para sobrevivir politicamente. E fraga
non lle fixo ningún favor especial á lingua galega, xa que nin
a defendeu no franquismo, nin
a apoiou no primeiro treito dunha autonomía na que o Partido
Popular de Galicia se afastou
notablemente da forma de ser e
facer de Fraga ata sentar as bases do que despois el quixo elevar —como fixera Napoleón na
illa de Elba— a un pequeno imperio co que tentaba substituír
a nostalxia do poder perdido.
Cando vostede lea esta crónica é posible que a onda mediático-funeraria xerada polo falecemento de Fraga xa teña pasado,
e que o noso ex-presidente, en
vez de estar camiñando cara
unha historia que non lle vai
ser benévola, estea camiñando
xa cara o terrible esquecemento
que xeran os memoriais e honras hipertrofiadas. E por iso non
descarto que esta mesma crónica se quede nun foguete de
luces cando empece o mes de

febreiro. Pero eu non estou de
acordo con deturpar a historia e
minguar a nosa dignidade para
crear un personaxe mítico sobre
tan escaso capital, e para substituír a memoria do noso longo,
duro e ranqueante rexurdimento por un máxico milagre na que
un só personaxe, de traxectoria
quebradiza e oportunista, e non
sempre apegado á nosa cultura
e realidade, fixese máis nun só
chanzo que o que fomos capaces de facer tódolos demais en
tres séculos de historia. E por
iso me arrisco a mover o péndulo cara o outro extremo da
narración, coa absoluta seguridade de que, por moito que eu
me trabuque, esta crónica ha
envellecer moito menos que todas aquelas que a contradín.

2. Antes fora Díaz Pardo
Pouco antes de Fraga morrera Díaz Pardo, que en certo
sentido era o reverso da medalla. Mesurado, silandeiro, de
xesto humilde e carácter forte,
independente, libre —el dicíase “libertario”—, artista, home
profundamente sensible, traballador e verdadeiro, Díaz Pardo
nunca confundiu o servizo a
Galicia co exercicio do poder.
Encrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012

89

Xosé Luís Barreiro Rivas

Era home influínte, sen dúbida,
pero non manexaba máis armas
que a sedución, e a exemplaridade. Por iso tiven unha boa relación con el, e quíxenlle moito. Pero tampouco neste caso
creo que sexa necesario a hipérbole para sentilo e valoralo no
que foi e na herdanza que pode
quedarnos. Nin era a memoria
de todos, ni exercía a dignidade
colectiva. Porque a memoria de
Galicia vive en centos de miles
de persoas que viviron, crearon
e padeceron a nosa historia, ou
en centos de miles de persoas
que se esforzan honradamente por facer aquilo que saben
e deben facer. E por iso vin a
morte de Díaz Pardo, aos 92
anos, como un feito natural,
mesmo doce, sen sentir que a
Galicia se lle acabase nada nin
que a sociedade actual teña que
instalarse no sentimento de orfandade que algúns queren resucitar coa morte de cada devanceiro.
Quizá por iso, mentres seguía
polos medios de comunicación
a hipérbole dolorosa á que tan
acostumados estamos, a min
gustábame lembrar ao Díaz
Pardo articulista, e ao mestre
de discursos conmemorativos
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que, cunha humanidade infinita e deliciosa, mesturaba ideas
e conceptos nun caos difícil de
procesar, facía socialismo e liberalismo ao mesmo tempo, e
facía rexurdir con agarimo indicible ao fisiócrata trasnoitado
que tódolos galegos levamos
dentro. E así se explica que a
lembranza máis amable que
teño de Díaz Pardo nestes días
próximos ao seu pasamento é
a dunha mañá de fai catro ou
cinco anos, cando Isaac aínda
publicaba o seu artigo semanal en La Voz de Galicia, no
que me preguntou se lera, e
que me parecía, un artigo que
escribira aquel día sobre o desenvolvemento económico de
Galicia. E eu, que case nunca
ando con adobíos, díxenlle: “bo
é que deseñas, pintas e organizas mellor que analizas, porque
se a Xunta seguira a túa pauta de economista non sei onde
iriamos parar”. A Isaac facíanlle
graza, e aceptaba de grao, esas
cousas, e pechou o tema cunha
sentencia moi súa: “A culpa téñena Santiago Rey e Bieito Rubido —presidente e director de
La Voz de Galicia— por deixarme escribir”. Descanse en paz,
Isaac Díaz Pardo.

Rajoy empeza acentuando a ansiedade

3. O goberno de Rajoy
enredándose nun novelo
O día 24 de xaneiro, mentres
se celebraban os últimos funerais por Fraga e se anunciaba a
dimisión e o abandono da actividade política de Xosé Luís
Baltar, o que fora durante 22
anos presidente da Deputación
de Ourense, o Fondo Monetario
Internacional (FMI) avanzaba
un severo prognóstico sobre a
economía española, augurándonos dous anos de recesión
(até 2014), e a imposibilidade de cumprir co compromiso
de rebaixar o déficit público
ao nivel do 4,4 % a finais de
2012. Mentres o goberno se di
e desdí sobre a posibilidade de
cumprir, poñendo de manifesto fortes discrepancias ou escasa coordinación entre Rajoy,
Sáenz de Santamaría, De Guindos e Montoro, o FMI vaticina
que o déficit de 2012 pechará
nun 6,8 %, 0,8 puntos por enriba do obxectivo anunciado, e
que o 2013, a pesar dos fortes
axustes, non baixará do 6,3, 1,9
puntos por enriba do comprometido. E de aí que sexan cada

vez máis os expertos que poñen
en dúbida a estratexia de axuste
acelerado, ao que lle atribúen
consecuencias apocalípticas sobre o crecemento e o emprego e
sobre o crecemento económico.
Xa que logo, aínda que a predición económica do FMI e
doutras institucións non atravesa o seu mellor momento, estamos entrando nos anos máis
difíciles da crise, coa resistencia das empresas e das finanzas
públicas ao límite, e sen que
haxa indicios dunha recuperación acelerada a medio prazo.
E por iso asusta tanto a impresión de confusión e parálise que
está dando Mariano Rajoy e o
seu Goberno dende o primeiro momento, como se tódalas
esperanzas postas no liderado
anovado dun goberno técnico e
experimentado se tivesen esvaecido co primeiro sopro da crise. E por iso se augura un ano
político intenso e incerto coma
poucos. E moi preocupante
para todos.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Stat sua cuique dies; breve
et irreparabile tempus
Xoán Bernárdez Vilar
Cada un ten marcado o seu día;
breve e irreparable é a existencia
P. Virgilio Maron
(70-19 a.C.)

1. Stat sua cuique dies
Cando chegaches sorprendiches a todos polos teus elevados
peso e tamaño. E fuches rebelde xa dende aquel mesmo momento. Tamén resultou difícil
conseguir que comeses. Porén
mantivécheste sempre san e
cheo de alegría.
Ao ir á escola e principiarlle
a dar patadas ao balón, sorprendíchesnos por lle chamar furóns
aos disparos á portería que considerabas máis fortes e poderosos que os normais.
Estudar non parecía ser unha
das túas prioridades na vida.
O único positivo que en ti advertín foi que, a pesar de todo,
asimilabas perfectamente canto
acontecía ao teu arredor.
Aos sete anos afirmáchesme
moi serio: “Non quero estudar
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máis. Xa sei todo o que hai que
saber”.
Aínda así demostraches unha
notable capacidade de proxección, ata o punto de adestrar
sobre o céspede da avenida de
Castelao a varios rapaces dos
edificios próximos, tal como viras facer aos xogadores do Celta
en Balaídos.
Tiñas 11 anos cando te levei,
xunto coa túa nai e un dos teus
irmáns, a Bretaña, Cornualles,
Gales, Irlanda, e Inglaterra,
coma parte de unha das miñas
viaxes para me documentar sobre o Rei Artur. No decurso da
mesma presenciaches a derradeira etapa do Tour de France,
en París, e montaches na Torre
Eiffell. Tamén memorizaches
de xeito admirable canto che
fun dicindo.
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Leveite varias veces a Portugal. Subiches no teleférico da
praia de Nazaré, no metro, os
autobuses, o tranvía de Lisboa,
e no ferry de Setúbal a Troia. Así
mesmo acompañáchesme a Andalucía e a Marrocos.
Mais despois de pasar os 17
as cousas complicáronse. Porque en vez de te procurar un
traballo, ou deixar que nós cho
procurásemos, preferiches dedicarte a ocupacións de escaso
ou nulo futuro, como as colleitas de uvas, mazáns, merotes,
patacas, peras, ou cereixas, nos
Países Baixos, Francia, Estremadura e Italia.
Das terras de Dante tornaches entusiasmado:
—Papá, en Italia aforrei case
que un millón de Liras.
—Supoño —díxenche— que
debes de saber que non chegan
sequera ás noventa mil pesetas...
Porén tiraches á primeira o
Carné de Conducir, e eu avaleiche despois un préstamo para
que mercases un coche de segunda man, que non che durou
moito, porque non eras todo o
experimentado para desenvolverte sen perigo estrada adiante.

Que máis podo dicir? Cometiches moitos erros na vida,
é certo. Quen non? Mais entre
eles non se atopan os de abandonar aos dous cans e aos dous
gatos que che facían compaña.
Porque eles eran os teus amigos fieis e entregados. Tamén
é moi posible que nós, os teus
pais, non estivésemos sempre a
altura que demandaban as túas
circunstancias.
Un tristeiro día de principios
do pasado novembro, o teu sorriso e a túa alegría esvaéronse
para sempre, sen que ninguén
nos soubese explicar as causas. Fúcheste mentres durmías,
deixándonos á túa nai, aos teus
irmáns, e a todos cantos te amabamos, sumidos no máis profundo dos desacougos. Caronte,
o vello barqueiro da longa barba
gris, aquel que manexa a súa
embarcación cun garfo, conducírate á outra beira do Letheo, o
río do Esquecemento.
As túas cinzas vertémolas
dúas noites despois no Mar de
Vigo, dende un dos peiraos de
Bouzas.
Uns días máis tarde, alguén,
con graves carencias para se expresar, chamoume: “-¿Es padre
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de Adrián?... Soy amigo de él,
quiero hablarle.. Llamo desde
Senegal…”
E, cando o fixen partícipe do
que acontecera, colgou. A pesar
disto, o seu breve comentario
foi suficiente para me facer saber que o noso fillo deixara, polo
menos, un amigo neste mundo.
Un amigo africano. Algo importante, pois, deprendera de nós.
O noso esforzo e a nosa dedicación non foran por completo
estériles.
Unha importante escritora,
amiga da familia, que, tanto
pola cor dos ollos como pola
das túas guedellas, che atopara marcadas semellanzas con
Lord Byron, chegou a coller o
costume de te chamar por este
nome. Nin que aventara que te
puideses marchar tamén practicamente á mesma idade que o
poeta inglés:
Time writes no wrinkle on
thine azure brow;
Such as creation’s dawn beheld, thou rollest now.
O tempo non escribe engurras sobre a túa cella escura;
e remexes coma observado
pola Aurora da Creación.
Lord Byron (1788-1824)
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2. Audiovisual
Se un se toma a molestia de
contemplar o famoso cadro “La
familia de Felipe IV, máis coñecido como as Meninas, do que
foi autor Diego de Silva y Velázquez (1599-1660), poderá observar que, na súa parte esquerda,
próxima á imaxe que o propio
pintor incluíu nesa parte da pintura, atópase unha das meniñas
que lle dan o nome a esta. A investigación demostrou que tal
meniña era Agustina Sarmiento,
nada en Ponteareas o 28 de agosto de 1642, posiblemente no antigo pazo dos Sarmiento, situado
no mesmo solar que o actual
convento de Canedo. Levada
axiña a Madrid foi seleccionada
como unha das camareiras da infanta Margarita de Austria, feito
que permitiu que Velázquez a inmortalizara neste cadro. A meniña volveu a Ponteareas ao se casar, residindo alí dez anos. Mais,
ao enviuvar retornou á capital do
estado, onde casou por segunda vez, ata enviuvar de novo en
1684. Margarita Sarmiento falecería máis tarde en plena ruína
económica. Familiares seus e outros investigadores son os que esclareceron nos últimos anos esta
sorprendente historia.
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3. Banda deseñada
Vaia, vemos que, afortunadamente, aínda existen algunhas
xentes avisadas. Porque resulta que, coma case que todos os
habituais lectores de Tintín saben, nunha parte do filme “Las
Aventuras de Tintín: el secreto
del unicornio”, debía de mencionarse o naufraxio, onda Vigo, do
mercante “Tanganyka”, do que,
afortunadamente, se salvou toda
a súa tripulación. Mais na recente e exitosa película realizada
por Steven Spielberg, éste pasou
por alto o feito ou, polo menos,
calquera comentario que se relacionara co mesmo, cousa que,
sen embargo, advertiron algúns
xornalistas. E non era para menos porque Vigo é o único lugar
de Galicia que aparece mencionado nos 23 álbums da colección que recolle as excepcionais
aventuras do reporteiro belga.
A mediados do mes do Nadal anunciouse en Madrid a
creación dunha “Asociación de
Editores de Cómic de España”.
Entre as quince Editoriais, catalás nun 80%, que forman
inicialmente parte desta Asociación, atópanse as nosas “BD
Banda”, “Retranca Editora” e
“El Patito”. A nova agrupación

tratará de procurar o incremento da asociación e o desenvolvemento, difusión, coñecemento
e promoción da denominada
Novena Arte que, en 2010 foi
o único sector editorial que incrementou as súas vendas. Vocal na mesma é o licenciado en
Belas Artes Kiko Da Silva (Vigo,
1979). Terá isto algo que ver
coa anunciada morte da Editorial Polaqia e da súa revista Barsowia, antes tan exitosas?

4. Congresos. Comunicacións
Co gallo do segundo centenario do seu nacemento, a Real
Academia, en colaboración coa
Universidade da Coruña, celebrou o 1 de decembre unha
homenaxe a Nicomedes Pastor
Díaz Corbelle, (Viveiro, 1811—
Madrid, 1863). Pastor Díaz,
que estudou leis en Compostela
e nunca casou, foi escritor, xornalista e político, ministro de
Estado, e Comercio, Instrución
e Obras Públicas, e Gracia e
Xustiza. Foi, así mesmo, Reitor
da Universidade Central e Académico da Lingua, e de Ciencias Morais e Políticas.
Tamén en decembro, días
1 ao 4, celebrouse no Pazo da
Encrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012

95

Xoán Bernárdez Vilar

Cultura de Pontevedra unha
nova edición de Culturgal, a
Feira das Industrias Culturais,
que patrocinaron numerosas
entidades —–vinte e cinco en
total— Houbo actividades no
cuarto dos nenos, no salón, no
patio, no estudio, ou nos corredores, con obradoiros, exposicións, contacontos, maxia,
teatro, danza, presentacións de
libros e de discos, etcétera.
Organizado pola Real Academia, coa colaboración da Consellería de Cultura e Turismo e
a Universidade da Coruña, os
días 15 a 17 de Decembro tivo
lugar en Santiago e na Coruña o
Congreso Lois Pereiro, o poeta
ao que se lle dedicara o Día das
Letras Galegas do pasado ano.
Nel participaron máis de vinte
autores e fixéronse varios coloquios.

5. Decesos
Cando está a piques de se
cumprir o primeiro ano do falecemento do xesuíta José Luís
Martín Vigil (Oviedo, 1919-Alcobendas, 2011), lémbrase de
novo a súa figura como autor.
Martín Vigil, profesor ao longo
de varios anos do Colexio de
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Belavista, en Vigo, obsequiáranos nos anos 50 e 60 do pasado
século con máis de 20 relatos
sobre problemas ata certo punto tabús nun intre como aquel
(“La vida sale al encuentro”,
“Una chabola en Bilbao”, “Los
curas comunistas”…). Superventas a maioría deles, nós lembramos con especial agarimo o
primeiro dos que acabamos de
mencionar, no que recolle feitos
que a maioría dos que entón vivíamos en Vigo tivemos ocasión
de presenciar, entre eles varios
partidos de fútbol e regatas a
remo. Martín Vigil, apartado
do sacerdocio ao parecer pola
súa homosexualidade, deixara na revista do colexio vigués,
coma testamento, esta frase
súa: “Sólo deseo oraciones. De
este Mundo solo me llevo lo que
traje, mi alma”.
O pasado 19 do Nadal, á idade 80 anos, finou en Vigo José
Antonio Fernández Romero,
Profesor Emérito da Universidade olívica. Nado en Ponteareas o 5 de xullo de 1931, doutorárase en Filoloxía e Letras
na Universidade Complutense,
graduándose ao mesmo tempo
en Filoloxía islandesa. O doutor
Fernández Romero impartira

Stat sua cuique dies; breve et irreparabile tempus

clases ao longo de moitos anos
en Islandia, Finlandia e Suecia,
ata recalar en Vigo, onde mesmo as deu de Doutoramento.
Traduciu a Halldor Laxness,
Johann Hjalmersson, e Hans
Christian Andersen, entre outros autores. En 1966 recibiu
o Premio Nacional de Tradución por “Antología de la poesía
nórdica”, en colaboración con
Francisco Uriz. Así mesmo publicou “Lendas islandesas”, “A
Península Ibérica en Sagas e Escaldas”, e “Dez Relatos traducidos do islandés antigo”.
O xoves 5 de xaneiro, á idade
de 91 anos, faleceu na Coruña
o intelectual Isaac Díaz Pardo (Compostela, 22-8-1920),
pintor, ceramista, deseñador,
mecenas, escritor e editor mundialmente coñecido polas pezas
que deseñou para a súa fábrica
de Sargadelos. Díaz Pardo estudara Belas Artes en Madrid,
impartira clases en Barcelona,
foi amigo de moitísimos outros
intelectuais e 13 anos emigrante en Bos Aires onde estableceu
contactos co pintor e gravador
Luís Seoane (Bos Aires, 1910A Coruña, 1979). Así mesmo
foi o creador do Laboratorio de
Formas, do Museo Carlos Ma-

side, do novo Seminario de Estudos Galegos, das Cerámicas
do Castro, e doutros centros. O
ano 2009 Díaz Pardo recibiu a
Medalla de Ouro das Belas Artes, precedida dous anos antes
pola de Galicia e doutros homenaxes. Entre as súas fases famosas atópanse as de: ““Todos
os males que ten a humanidade
veñen da ambición”. “A literatura non me interesa se non é con
compromiso. Prefiro a historia””. A Xunta parece ter chegado a un acordo para levar o seu
legado bibliotecario, de —máis
de 16.000 volumes, á Cidade
da Cultura. Isaac Díaz Pardo foi
soterrado no Cemiterio Compostelán de Boisaca onde tantos
intelectuais repousan.

6. As Letras
José Luis Sampedro (Barcelona, 1-2-1917), importantísimo autor, fecundo e prolífico,
premio nacional 2011 das letras
españolas, ven de ser elixido tamén “Autor Galego Universal”,
distinción que se lle confire
nada máis que a aqueles escritores que adquiren un compromiso ético en defensa da dignidade humana e das culturas
nacionais. Sampedro avoga na
Encrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012
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actualidade por unha economía
humana e solidaria, afirmando
que a única saída á nosa situación e a educación e o pensamento.

7. Premios
O Premio de poesía mellor dotado de Galicia, o Nova
Caixa Galicia (antes denominado de Caixa Nova), caeu a
mediados de decembro en “Monicreques”, a obra presentada
por Xosé Daniel Costas (Moaña, 1981). Xosé Daniel, a pesar
da súa relativa xuventude ten
xa un premio da Universidade
viguesa, e outro pola súa obra
“Conservas”.
O vigués Marcos Abalde Covelo, filólogo e xestor cultural,
gañou o 9 de decembro o “XX
Premio Álvaro Cunqueiro de
Teatro”, coa súa peza “A Cegueira”. Nela ofrécenos, segundo se pode interpretar das súas
propias palabras aos xornais,
unha visión de Palestina que en
nada se parece á de quen non se
deixa influenciar por ideas preconcebidas. Marcos Abalde, a
pesar da súa xuventude, obtivo
xa outros premios literarios de
importancia.
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Na mesma data fallouse o
“VI Premio Manuel María de
literatura Dramática Infantil”,
que recaeu en “Refugallo”, peza
de Paula Carballeira Cabana,
(Fene, 1972), autora que xa
acadara o mesmo premio no
ano 2006. Paula Carballeira é
licenciada en Filoloxía Hispánica, actriz de teatro, e contacontos.
Na undécima edición do Premio de Ensaio Ramón Piñeiro,
convocado por Galaxia, a Secretaría Xeral de Política Lingüística e Gas Natural, fallado o 28
de decembro, resultou gañador
o traballo “Queremos un mundo
novo. Sobre cápsulas, xéneros e
falsas clasificacións”. A súa autora resultou ser Teresa Moure
Pereiro (Monforte de Lemos,
1969), profesora da Universidade de Compostela. A doutora
Moure Pereiro leva acadado nos
últimos anos seis destacados
premios.
O sábado 14 de xaneiro pasado, o autor, avogado e Académico, Xosé Luís Franco Grande (Tebra, Tomiño, 1936), foi
agasallado polo seu concello
natal coa entrega, no Auditorio da parroquia de Goián, do
diploma que o acredita coma

Stat sua cuique dies; breve et irreparabile tempus

Fillo Predilecto de Tomiño.
Franco Grande, que estudara o Bacharelato no Instituto
Santa Irene de Vigo, e Leis na
Universidade de Santiago, viviu a maior parte dos seus 75
anos en Tebra, a onde levou á
súa defunta esposa, Marián, ás
súas fillas, e aos seus catro netos. Estes participaron no acto
dedicándolle un pequeno poema. Foron varios os persoeiros
que tomaron tamén parte do
mesmo, entre eles a alcaldesa
de Tomiño. Ao escenario chegaron, así mesmo, proxeccións
con mensaxes de amigos seus,
coma o irlandés Ian Gibson,
Neira Vilas, e outros moitos.
Tamén foi posible escoitar un
recital de música de zanfona,
e interpretacións da Banda
de Música de Goián. Franco
Grande, non nos esquezamos
de o dicir, ademais dos seus
poemarios e obras literarias
ou dramáticas, foi o autor en
1968 do primeiro Diccionario
Galego-Castelán que publicou
a Editorial Galaxia.
O “V Premio Bouza Brey” de
Investigación foi gañado nesta ocasión por Sofía Rodríguez
(Fornelos da Ribeira, Salvaterra) polo seu traballo “El Tea

1908-1936”. Nel analizou a vida
e as xentes do Concello de Ponteareas a través dos contidos do
vello xornal da mesma. No ano
2007, Sofía Rodríguez publicara xa outra obra de pescuda tamén importante, “La Historia de
Salvaterra”.
O 28 de xaneiro, mentres
este número de Encrucillada entraba en máquinas, nos
Salóns da Real Academia, na
Coruña, a Agrupación Cultural o Facho, fíxolle a entrega
do “Facho de Ouro” a Francisco Carballo Carballo (Asadur,
Maceda, 1923), en recoñecemento da súa vida dedicada
ao pobo de Galicia. Francisco
Carballo, teólogo, historiador e
profesor, fora director do Colexio San Narciso de Marín,
así coma doutros centros paulinos, e, dende 1973, da Escola
Universitaria do Maxisterio de
Vigo. En 1977 foi cofundador
de A Nosa Terra, así coma colaborador de A Trabe de Ouro e de
Encrucillada. Dende que se xubilou Francisco Carballo reside
no Morrazo. No seu haber hai
varios e documentados libros
teolóxicos e históricos, así como
a súa colaboración en distintas
obras colectivas.
Encrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012
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8. Varia
O tomiñés Nando AlvarezPérez (1975) ven de inaugurar
estes días unha das súas esculturas, a de maior tamaño de todas, na China, a uns 100 kms.
de Shangai. Nando Alvarez, que
non hai moito gañara tamén o
primeiro premio da Bienal de O
Grove, ten xa obra nos máis dispares lugares do mundo, coma
por exemplo, Istambul, Damasco, Córdoba, Taiwan ou Perú.
A uns 600 anos luz de nós, no
sistema planetario Kepler-22,
foi localizado recentemente un
novo planeta, algo maior que a
Terra, que os científicos consideran que podería ser apto para
a vida. Este atópase nunha das
denominadas Zonas Habitables,
e parece que pode ter auga na
súa superficie. Con el a lista
dos corpos estelares considera-
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dos como planetas amplíase a
2.326.
E xa que estamos metidos en
fariña, posiblemente galáctica,
lembremos que o 17 de agosto do
ano 2010, o Observatorio Astronómico Ramón María Aller, da
Universidade de Compostela, observara no ceo un bólido que, ao
parecer, acabou fragmentándose
en tres partes. Os datos recollidos fan pensar que estes caeron a
uns 26 km. da costa portuguesa.
Máis de 300 chamadas telefónicas se puxeran entón en contacto
co Observatorio, procedentes a
maioría de Galicia, pois o resto da Península non se atopaba
aquela noite nas máis óptimas
condicións para seguir o fenómeno. As indicadas fragmentacións
duraron cinco ou seis segundos.
Xoán Bernárdez Vilar

Rolda de Igrexa

Cartas desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1. Parabéns para a
diocese ourensá!
O ritmo bimensual de Encrucillada, e, polo tanto, tamén
o ritmo bimensual desta Rolda,
fan que ás veces as realidades
eclesiais que comentamos teñan
cambiado xa de aire e cor cando a
quen nos le lle cae nas mans a revista. Tal é o caso do comentario
que faciamos no último número
referente á carencia de bispo na
diocese de Ourense. Mentres a
revista se preparaba para saír ao
público nos recunchos da imprenta, o 16 de decembro pasado,
Xosé Leonardo Lemos Montanet
era nomeado bispo da diocese de
Ourense, pechando así un longuísimo e incomprensible tempo
de espera que andaba xa polos
dous anos. Parabéns, pois, para
os homes e mulleres ourensáns
que se senten parte da súa Igrexa
e que suspiraban por un bo guieiro da súa tarefa de facer Igrexa
para servizo integral do pobo!
De Xosé Leonardo, crego
compostelán, apresuráronse a
dicir os cronistas que era bo comunicador, afable e traballador.

Tamén adiantaron de seguida
que se trataba dun crego pertencente á prelatura do Opus
Dei, co cal pretendían debuxar
por adiantado os trazos espirituais e pastorais que guiarán
a súa andaina coma bispo ourensán. Poida que teñan razón,
aínda que en realidade é membro da Asociación Sacerdotal da
Santa Cruz, non do Opus, pero
deixemos que o tempo fale. Está
claro, xa desde hai moito tempo,
desde os tempos de Xoán Paulo
II, que as autoridades eclesiásticas están optando por unha liña
de bispos de corte tradicional,
conservador, que desempeñen
a tarefa de asentar unha Igrexa
que, para o sentir de quen tales
cousas gobernan, anda desnortada, e, en consecuencia, carece de vigor para estar ofrecendo
ao mundo actual unha alternativa espiritual convincente e
cativadora. Esas análises fan e
esas decisións toman. Análises
e decisións coas que moita xente non estamos de acordo.
Este bispo do Opus Dei,
aquel bispo de Comuñón e LiEncrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012
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beración, o outro das Comunidades Neocatecumenais...,
estamos nun tempo no que
parece que un crego deba levar o apelido dun determinado
grupo eclesial —en todo caso
de signo conservador—, para
poder acceder ao bispado; cando menos a pertenza a algún
deses grupos si que parece aval
de confianza ante quen decide
os nomeamentos. O feito en si
non nos debera estrañar, pois
sempre houbo na Igrexa bispos que proviñan de agrupacións eclesiais determinadas,
con espiritualidades específicas
(bispos xesuítas, franciscanos,
dominicos, etc.), que poñían a
súa especificidade eclesial ao
servizo do conxunto da Igrexa
sen miramentos, conscientes
de que o corpo eclesial, onde
hai de todo en ideas e proxectos, era a referencia ao servizo da cal exercían de pastores.
Quizabes a diferenza consista
en que agora poidamos estar
falando de sectores eclesiais
máis pechados en si mesmos
(hai quen os alcuma incluso de
sectarios), con Prelaturas particulares incluídas nalgún caso,
que á hora de exercer o seu servizo pastoral antepoñan a parte
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que representan ao todo ao que
se deben. Quizabes.
Xa quedan algo lonxe os tempos nos que, ante unha elección
episcopal, desde sectores da
Igrexa e da sociedade se reivindicaba a necesidade de que a persoa electa pertencese ao pobo ao
que ía servir, e/ou, en todo caso,
se compenetrase intimamente
coa súa cultura. No noso caso,
que fose galego e que practicase coma galego, especialmente
en cousa tan básica e elemental como é a lingua. E todo por
aquel afán de inculturación que,
ao ditado do Concilio Vaticano
II, se entendera, e coidamos que
con razón, como imprescindible
para unha boa evanxelización. E
máis lonxe aínda queda a case
imperceptible voz de quen propoñía que os bispos fosen elixidos por aquelas mesmas persoas
que os habían ter logo como
pastores. Un soño, que, en todo
caso, en épocas vizosas da Igrexa
foi realidade.
Pero repetimos o noso desexo de que as cristiás e cristiáns
da cidade das Burgas se sintan
confortados co seu novo bispo,
e de que este acerte a animar á
xente da súa diocese nunha fidelidade ao Evanxeo de Xesús,

Cartas desde a banda da esperanza

ou ao Xesús do Evanxeo, que
vén sendo o mesmo.

2. A voltas co Concilio Vaticano II
O 11 de outubro do presente 2012 fará 50 anos que botou
a andar o Concilio Vaticano II,
de tanto significado para a vida
da Igrexa neste mesmo tempo. Xa todo o mundo sabe ata
que punto están as ideas e os
ánimos enfrontados ao redor
da valoración do que o Concilio trouxo consigo para o día a
día eclesial, que desde aquela
certamente se veu envolto nun
cúmulo de acontecementos que
non nos foron deixando indiferentes a case ninguén. De estar,
en tempos, todos afanados por
ser os representantes dunha
correcta interpretación do Concilio —que cada sector, logo,
acentuaba da súa maneira—,
pasouse nun segundo momento á descualificación aberta do
Concilio en si por parte de sectores importantes da Igrexa que
o acabaron acusando de ser o
responsable de todos os males
que á Igrexa lle sobreviñeron,
medidos estes en abandono da
práctica e intensidade relixiosa,
en carencia de vocacións sacerdotais e relixiosas, en perda de

poder e significación social…,
todo isto especialmente vivido
e sufrido en países do Primeiro
Mundo occidental que, curiosamente, se desenvolveran sempre ao amparo ideolóxico e doutrinal da mesma Igrexa da que
agora en boa medida renegan.
Sería importante pensar e falar algún día das razóns destes
desencontros, e facelo con humildade, con vontade de conversión tamén por parte da Igrexa,
pero hoxe parámonos a sinalar o
intento oficial da Igrexa, promovido polo propio Papa Bieito XVI,
de reivindicar a importancia e
actualidade dun Concilio, ao que
desde a mesma oficialidade se lle
estiveron colgando moitos “sanbenitos”. Para iso, de entrada, o
Papa xa hai tempo vén falando e
propoñendo unha maneira nova
de se situar ante o traballado
ofrecido polo Concilio Vaticano
II, invitándonos a pasar dunha
negativa “hermenéutica da ruptura” a outra “hermenéutica da
continuidade”, esta si correcta
e positiva. E iso mesmo é o que
propón o noso Papa no anuncioconvocatoria do Ano da fe, a través da carta apostólica Porta fidei
(A porta da fe), que comezará
xustamente na data do 50 aniEncrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012
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versario do Concilio e concluirá
o 24 de novembro do 2013.
Parécennos ben interesantes
as palabras de Bieito XVI nesa
mesma carta apostólica cando
di que “os contidos esenciais
que desde séculos constitúen o
patrimonio de todos os crentes
teñen necesidade de ser confirmados, comprendidos e profundados de maneira sempre nova,
co fin de dar un testemuño coherente en condicións históricas
distintas ás do pasado”. Na mesma convocatoria do Ano da fe
faise calmada referencia a que
xustamente tamén nesas datas
se celebra o 20 aniversario da
edición do Catecismo da Igrexa
Católica, que se presenta coma
un dos froitos máis importantes
do Concilio Vaticano II. Non entendemos que o tal Catecismo,
elaborado desde un pensamento
teolóxico parcial e rancio, sexa
precisamente o mellor método
de mostrar desa “maneira sempre nova” o patrimonio da nosa
fe. Pero, en fin, podemos estar
equivocados, claro.

3. Moito rebumbio e poucas noces?
Así que logo, para o presente
ano haberá no outono un novo
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Sínodo de Bispos sobre a Nova
Evanxelización, darase comezo,
a continuación, ao Ano da Fe,
celebrarase o 50 aniversario do
Concilio Vaticano II, conmemorarase o 20 aniversario do Catecismo, e con motivo de todos
estes acontecementos desde
a Congregación Vaticana para
a Doutrina da Fe anúnciase
unha batería de accións a nivel
de Igrexa universal, de conferencias episcopais, de dioceses
particulares e de parroquias,
comunidades, asociacións, movementos, que resultan verdadeiramente desbordantes e, ao
noso ver, excesivas. Onde queda
a realidade eclesial, parroquia a
parroquia, grupo a grupo, que
todos coñecemos, condicionada polas súas limitacións e a
súa imperiosa necesidade de ir
tirando co que se pode, como
se pode? Ten sentido andar
cada pouco tempo “inventando” plans e propostas pastorais,
a un, a dous, a tres anos, que
logo non teñen continuidade ou
que se vén desbordados por un
novo plan lanzado sen avaliar
para nada a eficacia do anterior, as súas carencias, os seus
resultados? A un quédalle a sensación de que, como pasa con
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moitos organismos oficiais dos
poderes políticos correspondentes, as mentes pensantes necesitan xustificarse a si mesmas
coa constante oferta pública de
plans, proxectos, leis, medindo
a eficacia, neste caso evanxélica, polo número de novas propostas e pola sonoridade que
tales propostas acadan na opinión pública que as recibe. En
fin, tamén aquí podemos estar
equivocados, e máis ca nunca
cumpra facernos ver, demostrar
que existimos, que temos capacidade de mobilizar xente, que
isto da fe e da Igrexa “mola” e
arrastra multitudes. Moito rebumbio e poucas noces?

4. A volta ás fontes
Poida que a moitas persoas
esta expresión xa lles resulte estraña, e, en tempos de seca prolongada como a que estamos sufrindo —iso do bo tempo cando
vai sol, e mal tempo cando vai
invernía é un conto—, pensen
que, se cadra, estamos falando
desas fontes que antes enchían
os espazos rurais, que ao mellor
desaparecían
temporalmente
coas calores estivais, pero que
coas primeiras tronadas do outono estaban de novo alí, coma

un cravo, prestando o seu servizo imprescindible. Non, a “volta
ás fontes” foi unha das motivacións teolóxicas e espirituais
máis intensas que se derivaron
do Concilio Vaticano II; significábase con esa expresión e coa
actitude que a acompañaba,
que unha das mellores maneiras
de renovarse era curiosamente
volver ás orixes das diferentes
realidades eclesiais, ás fontes
consideradas como promovidas
polo Espírito de Deus, e, moi en
concreto, á fonte das fontes que
é o Evanxeo de Xesús e o Xesús
do Evanxeo.
En épocas de crise, eclesial
e social, como a que estamos
vivindo, reivindicamos este valor teolóxico e espiritual do
Concilio Vaticano II, este principio hermenéutico esencial,
vital: volver ás fontes, volver ao
Evanxeo. Que nos pasaría aos
pequenos grupos, ás pequenas
e grandes parroquias, ás dioceses, á Igrexa toda, se nos puxeramos ante o Evanxeo de Xesús
con vontade de conversión, en
pobreza exterior e interior, segundo aconsellaba o mestre Ignacio, coa querenza de estar no
medio dos demais, da comunidade, da sociedade coma quen
Encrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012
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serve, soamente coma quen serve, limitando as palabras ao imprescindible, multiplicando as
atencións e os servizos a quen
deles precisa, deixando de lado
tantos debates doutrinais moitas veces estériles, relativizando
unha chea de envites que nos
gastan inutilmente, someténdonos humildemente ao debate da
vida gozada e compartida, acaroándonos, coma Xesús, á xente
pobre, débil, pecadora, marxinal
de todo tipo? Inxenuidade? Dáse
xa por feito, como tarefa normal,
diaria? A min gustaríame oír de
novo, dentro deste suposto esforzo de recuperación do mellor
do Vaticano II, o retrouso medio
máxico, medio sacro, da volta ás
fontes, da volta ao Evanxeo.

5. Algunhas realidades exemplares
Nesta liña de realizacións
eclesiais, cristiás, no medio da
nosa sociedade convulsa, da
nosa Igrexa tamén convulsa,
consideramos oportuno subliñar a presenza dalgunhas realidades nacidas do alento cristián
e vinculadas a ese impulso orixinario de estar solidariamente
ao lado do menor, do marxinal
incluso, ofrecendo un acompañamento humanizador que per106
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mita ter vida e tela en abundancia, como lle gustaba dicir ao
mesmo Xesús. Empezamos polo
que se vén chamando a Pastoral Penitenciaria, levada a cabo
practicamente en todos os centros penitenciarios, por suposto
tamén en Galicia; con formas e
niveis diferentes, con máis ou
menos abundancia de tempos
investidos, con maior ou menor
lucidez sobre os camiños a percorrer acompañando a quen de
compaña tanta necesidade ten,
é innegable que se está facendo unha aposta humilde e persistente por unhas vidas polas
que, como dicimos vulgarmente
“ninguén dá un peso”, e ás que,
se cadra, só determinadas presenzas de voluntariado —non
só o voluntariado cristián— lles
están abrindo un fiíño de esperanza cara á dignificación e á
recuperación da posibilidade
de convivencia integrada e feliz.
Xaquín Campo Freire, o noso
compañeiro en Encrucillada poderíanos falar moito e ben —xa
o está facendo ao seu xeito en
moitas ocasións— da necesidade desta presenza eclesial, da
súa oportunidade e incluso da
súa case apropiación por parte da Igrexa coma unha tarefa
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especificamente cristiá esa de
visitar aos encadeados, como
exemplarmente suxería Xesús
mesmo.
Moi unida a esta realidade,
incluso ás veces intimamente
unida por razóns obvias, está o
labor das persoas que se empeñan en acompañar nun proceso de rehabilitación a homes e
mulleres, frecuentemente xente
nova, que entraron no mundo
das adicións. Referímonos en
concreto a Proxecto Home, aínda que non soamente a esta institución. A nosa sociedade dispón duns submundos, nos que
refuxian a súa existencia moitísimas persoas que, desde a propia prepotencia ou desde a manipulación persoal e ambiental
sufrida, fracasaron no intento
de vivir libremente, felizmente.
Son submundos cunha densidade maléfica que dificilmente
podemos imaxinar, agás que a
desgraza nolos presente preto
de nós, no noso círculo familiar
ou de amizades, ou agás que
a graza nos teña aproximado
a eles desde unha disposición
de colaboración voluntaria. A
Igrexa, a través de moitos dos
seus membros sen especial nómina social intuíu que aí estaba

un campo moderno de presenza
ao lado dos máis necesitados, e
desde hai máis de 25 anos —en
Galicia vai para 21— vénse empeñando nun labor difícil, complexo, pero imprescindible, se
non queremos negarlles o pan e
o sal da humanización a quen
chegou a romper con ese substrato persoal básico sobre o que
se posibilita unha existencia
feliz. As dificultades económicas dos últimos tempos levaron
a que Gobernos e institucións
públicas e privadas, cun nefasto
criterio de orde de prioridades,
minguasen os apoios necesarios
ata límites incribles, razón pola
cal resulta máis encomiable
aínda a vontade de seguir ofertando un servizo de calidade e
eficaz.
E quen non recorda a presenza e os méritos de Preescolar na
Casa, institución nacida tamén
ao abeiro dunha sensibilidade
caritativa, crente, ben entendida? Preescolar na Casa, os
homes e mulleres que a protagonizaron e serviron, decatouse de que a educación, como a
poesía, é unha arma cargada de
futuro, e púxose á tarefa de levar
educación a lugares onde a educación para nenos/nenas e pais/
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nais non era facilmente realizable, sempre con ese interese primordial por acompañar a quen
máis necesite de mans alleas
para principiar os camiños da
vida. Preescolar na Casa, agora
de capa caída pola incomprensión dos organismos públicos e
pola falla de achegas económicas, alimentou durante ducias
de anos a autoestima de moitas
familias galegas, sobre todo do
rural, e posibilitou unha maneira nova de entender e de realizar a iniciación ao mundo da
cultura, desde a propia cultura
florecida na lingua propia e nas
realidades propias que configuran a existencia de cada persoa
en relación co seu medio.
E poderiamos citar en número multiplicado a moitísimas
institucións que se moven en
espazos semellantes e cun aire
de evanxeo humanizador parecido, e das que a mesma persoa
lectora podería dar lista e nome
con facilidade. Casualidades da
vida permitíronnos bater de fociños hai poucos días, por exemplo, co Instituto Benéfico Social
Padre Rubinos de A Coruña, xa
centenario, cos seus servizos de
Albergue de transeúntes, de Residencia de anciáns, de Escola
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infantil, e cunha maneira de entender a súa presenza que ben
podería quedar resumida nestas
palabras do seu fundador: “O refuxio debe ser sempre o que di o
seu nome: un refuxio, un punto de defensa e de abrigo; unha
estación de parada e fonda para
o náufrago da vida, para o desasistido ou desprazado da sociedade. Aquí está o servizo, o gran
servizo que presta á sociedade
coruñesa coa súa casa aberta día
e noite para recibir a todos, sen
máis instancias nin documentos
que a propia necesidade e indixencia, que en moitos casos non
admite trámites nin dilacións.”
É posible que todo este tipo
de institucións se amosen con
carencias que a máis de un nos
poden resultar significativas e
moi determinantes, pero non
hai dúbida que responden a un
pensamento e a unhas prácticas
solidarias que só se deberían
cuestionar desde un pensamento e unha práctica solidaria
máis redonda aínda, se cabe. O
demais é fume de palla.

6. Precisadas de lucidez e forza
O momento histórico que estamos vivindo, coa crise fondí-
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sima que estamos padecendo,
coas consecuencias que empezamos a palpar e as que en cadea se irán sucedendo, é dunha
densidade tal que o situariamos
sen dúbida ningunha no centro
de calquera alternativa de presenza cristiá, de calquera plan
de evanxelización, nova ou vella, de calquera proxecto espiritual para os homes e mulleres
cristiás de hoxe. É un kairós
deses, un momento forte especialmente clave para descubrir
unha presenza e unha chamada
de Deus para cantas persoas nos
dicimos crentes. Hai en xogo
moitas prácticas de vida diaria
relacionadas coa educación,
coa saúde, coa xustiza, co que
poderiamos chamar dignidade
da persoa humana; hai en xogo
comprensións de fondo da persoa, das relacións sociais, dos
modelos políticos, que teñen
moito que ver coa dignificación
humana; amosan e demostran a
consistencia do seu poder novos
imperios, que, como todo imperio, asoballan e reducen á nada
ás persoas e clases sociais máis
débiles. O que ata o de agora
supoñiamos ou coñeciamos,
pero de lonxe, vivido por outros
países menores, agora está pe-

tando ás nosas portas, dentro
desa lóxica implacable que ten
todo poder de tragar e tragar
insaciablemente vítimas e máis
vítimas. É un momento verdadeiramente revolucionario, no
que ata o presente a revolución
estana facendo desde arriba,
desde o poder, e a maioría das
persoas aceptamos resignadas
que as cousas deban ser así.
Está pendente unha revolución
de ideas, de modelos, de prácticas feita desde a base.
Sería unha inxenuidade
imaxinar as comunidades de
crentes subidas ao carro dos
servizos máis xenerosos para
atender o urxente día a día de
moitos novos e vellos pobres?
Quizabes xa se anda nisto meritoriamente. Sería inxenuo,
ao mesmo tempo, colaborar
na tarefa de facer análises lúcidos, con reflexión e pregaria
consistente, para non caer nas
redes tramposas do poder, que
tentará dourarnos as realidades, para xustificar a persistencia dos seus abusos? Recibimos
con alegría achegas preciosas
de grupos coma o catalán Cristianismo e Xustiza, pero botamos en falta unha palabra constante dos responsables maiores
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da nosa Igrexa galega e tamén
española que nos axude nestas
épocas tan precisadas de lucidez e de forza. Botamos en falta aquelas pastorais conxuntas
que en determinados momentos históricos saíron das mans
dos nosos bispos para soster a
presenza cristiá en momentos
coma o presente. É certo que no
2008 publicaron o documento
titulado Declaración ante a crise
moral e económica, pero ante a
intensificación da crise, ante as
fondas ameazas para a vida e a
convivencia en dignidade que
xa está traendo consigo, a xente está necesitada de maiores e
máis constantes apoios. Sería
o momento de volver ocupar
espazos e modalidades de presenza que nunca se deberon
abandonar en beneficio dunhas
batallas que a nada nos teñen
levado. Outra cousa é —para
os nosos bispos e para cada un,
cada unha de nós— que a palabra deba ir precedida de boas
prácticas nunha liña de sociedade nova, entregada ao débil
e á organización e recuperación
do débil, á que deberiamos ser
case adictos quen tanto falamos
do Reino de Deus.
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E pechamos xa esta Rolda. Se
tedes maneira non deixedes de
ler a exhortación apostólica do
Papa Bieito XVI titulada Africae
Munus (O compromiso con África), que recolle a reflexión feita
no II Sínodo Africano celebrado en Roma no outono do ano
2009, e que o Papa firmou en
Uidah (Benín) o 19 do pasado
novembro, un documento que
axuda a introducirnos responsablemente no mundo do continente veciño. Un documento
para as comunidades cristiás de
África, pero tamén para todos
nós, que podemos empezar a ver
África doutra maneira. E, máis
alá da exhortación do Papa, non
deixedes de asomarvos, se queredes, á revista dos misioneiros
combonianos Mundo Negro na
que vos atoparedes mes a mes
con informacións precisas sobre
a realidade africana, e, sobre
todo, cos testemuños admirables de moitos homes e mulleres
crentes que empeñan a súa vida
en ser, coma Xesús, levadores
de Boa Nova, anunciando a presenza de Deus e curando toda
enfermidade e doenza.
Manuel Regal Ledo

Recensións

Simone Weil. Una
mística en los límites
María Clara Bingemer
Ciudad Nueva, Buenos Aires 2011, 190 páx.
Tanto o nome da autora como
o subtítulo do libro son unha
orientación excelente para a
comprensión deste estudo sobre unha das figuras máis fascinantes tanto do pensamento
como do compromiso relixioso
dos últimos tempos. Fascinante e estraña, porque Simone
Weil, á que a autora cualifica
con toda razón de “precursora
e profeta” e “testemuña”, recibiría acaso aínda con máis exactitude o cualificativo de “excepción”. Excepción é a categoría
que Karl Jaspers aplicaba á esas
persoas que, rompendo todos os
moldes e queimando a súa existencia nunha labarada paixón
e lucidez case que alucinada,
non son imitables, pero que
abren para a humanidade posibilidades novas e camiños inéditos. El atribúella sobre todo
a Søren Kierkegaard e a Friedrich Nietzsche. Pero poderíao
facer con máis razón, se cadra,
a Simone Weil, sobre todo se

atendemos á autenticidade existencial e á consecuencia vital…
case ata o borde do suicidio por
solidariedade cos escravizados
polo traballo inhumano, polo
sufrimento da guerra e pola terrible fame real.
María Clara, profesora na
Facultade de Teoloxía en Río
de Janeiro, amiga de vello e colega na revista Concilium, indica ben a razón no xa aludido
subtítulo: “mística nos límites”.
Mística porque, de orixe xudía
pero educada no agnosticismo,
descubriu no fondo de si mesma a saudade de Deus, cunha
crecente, case bulímica, intensidade que a levou a vivencialo como “graza” incontenible
e desde El, envorcada sobre o
sufrimento dos humildes, maltratados e marxinados de toda
caste. Por iso “mística” e por iso
nos “límites”, “sen institución”.
A autora, moi interesada pola
mística, na súa versión realista,
de encarnación na vida nosa de
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cada día, escribiu xa moito sobre ela: Simone Weil: action et
contemplation, 2009; Simone
Weil. La debolezza dell’amore
nell’impero della forza, 2007;
Simone Weil: la fuerza y la debilidad del amor, 2009. O libro ten
así a madureza dunha síntese,
co claro propósito de mostrar a
fecunda e luminosa actualidade
desta figura excepcional: “A vivencia mística de Simone Weil
pode resultar extremadamente
iluminadora para os homes e
as mulleres do noso tempo, así
como para a reflexión teolóxica
no ámbito académico” (p. 90).
Cun estilo claro, concentrado no esencial, dá en pouco espazo o fundamental desta
vida apaixonante e sinala con
precisión os grandes temas do
seu pensamento: compaixón
sen límites ante todo tipo de
sufrimento, identificación con
Cristo, solidarizade ata a morte,
rexeitamento de toda violencia
(de aí a súa distancia, acaso excesiva, do Antigo Testamento,
algo —aclaro eu— que nunca
lle perdoou Lévinas), repugnancia ante todo autoritarismo
e paixón pola liberdade intelectual (que a levou a manterse nas
marxes do catolicismo, onde
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ao fin se bautizou), apertura a
todas as relixións. E tamén os
seus límites, como unha visión
demasiado sacrificial da relixión
ou unha certa negatividade
na realización creatural (vista
como decréation), pero que, interpretados desde autenticidade
incorruptible da súa vivencia e
do seu compromiso —da súa
“excepción”—, non impiden
acadar un equilibrio suficiente
para despregar a fecundidade
dunha existencia capaz de sacudir as nosas rutinas e dunha
mística poderosa que abre na
sensibilidade actual novas vías
para nos asomarmos ao abismo
misterioso e luminoso do amor
e da compaixón divina.
Cada páxina deste libro denso, que pode aforrar moitas lecturas, permite aprender unha
lección de autenticidade e lucidez, de mística e compromiso,
de solidariedade e compaixón.
Algo do que moi necesitado está
o noso ambiente, tan cargado
de “curvamento” egoísta sobre
as propias necesidades e tan esquecedizo das alleas.
Para un ambiente coma o
noso, demasiado ferido aínda
polo cainismo da guerra civil e
por posturas maniqueamente
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reactivas de totalmente bos e
totalmente malos, resulta instrutiva pola súa dolorosa lucidez
a carta (reproducida en apéndice, p. 163-168) que lle escribe
a Georges Bernanos a propósito da súa novela Les grands cimetières sous la lune. Ela, que
acudiu tamén “con ideas de
sacrificio” a loitar no exército
republicano, aínda que tivo que
saír pronto por un accidente na

fronte de batalla, recoñece a
verdade das atrocidades no lado
franquista referidas polo novelista francés, pero denuncia tamén as vistas en primeira persoa no republicano: o horror da
guerra en carne viva, que só merece ser recordado para intentar
facelo imposible no futuro.
Andrés Torres Queiruga
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Cooperando. XX anos de
traballo solidario en Galicia
Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento
Santiago de Compostela, 2011. 131 páxinas
En España as ONG dedicadas á cooperación internacional
son habitualmente chamadas
“humanitarias”, aínda que elas
prefiren en xeral chamarse de
“desenvolvemento”. Tratan así
de separar o humanitarismo,
tantas veces asociado a situacións de emerxencias naturais
ou de orixe humana, do desenvolvemento, que é un proceso
complexo e lento, que require
un traballo máis planificado e
uns apoios persistentes ao longo do tempo. Por isto, as ONG
dedicadas a este ámbito teñen
acuñado a sigla de ONGD.
En Galicia, as primeiras actividades de cooperación internacional, nos anos 60 e 70,
estiveron ligadas ao campo da
acción humanitaria, moitas veces executadas pola Igrexa ou
entidades ligadas a ela (Cáritas,
Mans Unidas, etc.). En 1971
fúndase en Francia Médicos
Sen Fronteiras por un grupo
de médicos integrados na Cruz
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Vermella, e contrarios ao proceder desta organización internacional na traxedia de Biafra a
finais dos anos 70 do pasado século, caracterizada pola neutralidade habitual dela, que estas
persoas rexeitaban, sendo máis
partidarios da denuncia ante as
inxustizas e atrocidades das que
tiñan coñecemento.
Nacen así as ONGD modernas, que en España non terían
apenas importancia ata finais
dos anos 80 e principios dos 90.
Cómpre lembrar que ata 1983
España estivo incluída na listaxe do CAD-OCDE dos estados
que podían recibir axuda internacional; un dato que nos axuda a situarnos se consideramos
que a comunidade autónoma
de Galicia se constitúe no ano
1981.
Xa a finais dos anos 80 se
producen en Galicia as primeiras accións destas novas ONG;
así en xuño de 1991 reúnense
en Santiago dúas ONG, Estu-
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dantes Solidarios e Comisión
Galega pro-Amazonía, representadas por Xosé Cuns Traba
e por Xacobe Meléndrez Fassbender, respectivamente, e deciden constituír unha Coordinadora Galega de ONG para o
Desenvolvemento. Desde entón,
ducias de organizacións fóronse sumando, sendo hoxe 48 as
entidades integradas a esta federación solidaria, que desde
o ano 2000 conta cunha sede
profesionalizada ubicada na rúa
dos Basquiños, en Santiago de
Compostela. Alí comparten esforzos e soños desde ONGD
grandes, como Cruz Vermella,
IntermónOxfam ou UNICEF,
ata ONGD pequenas, de barrio
ou vilas pequenas, como Bicis
pola Paz, Labañou Solidaria ou
LENA; desde entidades de dependencia relixiosa ata outras
laicas; desde entidades especializadas ata outras máis xerais.
De todo este longo camiñar
dá conta este libro, publicado
con motivo do XX Aniversario
da Coordinadora, celebrado
o pasado 16 de decembro en
Compostela. A obra repasa desde diferentes enfoques a cooperación internacional desde o
eido local (Xulio Ríos), os parti-

dos políticos galegos (Margarita
Pérez Herraiz), ou o comercio
xusto (Gonzalo Gesto); as achegas combinan desde a cuestión
de xénero na cooperación internacional (María Reimóndez)
ata o internacionalismo brigadista con Nicaragua e Latinoamérica dos anos 80 (Manuel M.
Barreiro). Conta coas lembranzas que achegan ex-presidentes
e persoas que desempeñaron
postos relevantes na historia
da Coordinadora (Anxo Moure,
Manolo Dios, Emilio M. Martínez Rivas, ou o autor desta
recensión), combinadas con
outras máis analíticas como as
dos profesores da USC Carlos
Teijo ou Francisco Durán, ou
a de xornalistas como Rubén
Santamarta, Juan de Sola e Natalia Puga.
O libro, de bela factura realizada polo produtor editorial
Manoel Santos, remata cunha
relación das datas e feitos máis
importantes da intrahistoria da
Coordinadora, un longo camiñar de esforzos, reivindicacións
e loitas para que a sociedade
galega, os partidos políticos e
as institucións locais pero de
modo especial a autonómica, se
comprometan en colaborar con
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persoas e países. Unha historia
tamén de frustracións ante a
desidia de políticos e persoeiros
máis preocupados por actualidades máis cercanas e proveitosas, e de desasosegos ante as
tremendas inxustizas que hai no
planeta. Pero tamén unha historia do altruísmo que habita en
persoas optimistas e solidarias
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que non ceden ante as dificultades e pelexan por conseguir
unha sociedade mundial máis
xusta e igualitaria desde Galicia.
Xosé María Torres Bouza
Ex-presidente da Coordinadora
Galega de ONGD

Recensións

Hacia un tiempo de síntesis
Javier Melloni. Fragmenta, Barcelona 2011, 264 páx.
O teólogo e antropólogo
xesuíta Javier Melloni, profesor
de teoloxía na Facultat de Teología de Catalunya e no Institut
de Teología Fonamental de Sant
Cugat (Barcelona), membro de
Cristianisme i Justícia, especializado en temas de diálogo interrelixioso e mística comparada,
ven de publicar un novo libro na
liña do seu innovador traballo
teolóxico. Forma parte xa dunha longa lista de publicacións:
Primeiro foron os seus traballos
sobre os Exercicios de Ignacio
de Loyola; logo veu o seu libro
Los caminos del corazón: el conocimiento espiritual en la “Filocalia” (Sal Terrae 1995); e os
magníficos opúsculos Los ciegos
y el elefante, el diálogo interreligioso (Cristianisme i Justícia
2000) e Itinerario hacia una
vida en Dios (Cristianisme i Justícia 2001); logo veu o seu groso volume, fundamental para
achegarse ao tema, El uno en lo
múltiple: aproximación a la diversidad y unidad de las religiones (Sal Terrae, 2003). En fin,
nos últimos anos: Relaciones

humanas y relaciones con Dios:
el yo y el tú trascendidos (San Pablo 2007); Vislumbres de lo real.
Religiones y revelación (Herder
2007), un magnífico volume do
que xa teño falado en Encrucillada; El no-lugar del encuentro
religioso (Trotta 2008), Voces de
la mística: invitación a la contemplación (Herder 2009); El
deseo esencial (Herder 2009);
El Cristo interior (Herder 2011)
e este.
Hacia un tiempo de síntesis
é un libro que recolle varios
artigos xa publicados, como recoñece o autor, pero ten unha
concepción unitaria. Quizais
o título do libro non fora o
máis acertado, pois pode levar
a engano; aínda que o autor
precisa nas súas páxinas que
“síntese” non é o mesmo que
“mestura”, un sincretismo (“un
produto tóxico”, di). Todas as
relixións fan ao longo da súa
historia procesos de síntese,
asimilación e recombinación
de elementos doutras veciñas,
de cara a unha meirande fecundidade.
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As verbas do autor que abren
o prefacio son ben expresivas:
“Nuestra generación ha crecido
entre las ruínas de antiguas certezas. Nacimos mientras caían...
Somos hijos del fragmento, pero
el fragmento no nos inquieta,
porque la alternativa de las grandes moles compactas no nos atrae
ni convence. Han producido demasiadas víctimas como para
confiar ene ellas”. Entroques,
cos fragmentos poden facerse
mosaicos e vidreiras que “insinúen lo Invisible sin saturarlo”.
Unhas verbas que poderían
lembrar aquela chamada filosofía da mañá, posmoderna, pero
que manifestan a interpelación
e a necesaria aposta da interculturalidade e interrelixiosidade,
fronte ás ideoloxías férreas e as
estruturas rixidamente dogmáticas dun signo ou de outro que,
ademais de pecharse ao diálogo
e xerar violencia, velan ese Misterio que pretenden posuír. A
aposta significa saír dos nosos
cotos pechados para descubrir
mellor ese Misterio insondable,
que só se pode entrever, pero
que se pode expresar de moitos
modos, abrirse ao encontro con
Oriente, deixar que as súas vellas e novas tradicións relixiosas
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e culturais transformen e enriquezan a nosa realidade; sobre todo a nosa espiritualidade
seca e decadente: “Si podemos
crecer, merece la pena el riesgo
de abrazar la pluralidad”, repite
Melloni; cómpre deixarse “alterar”, sen deixarse “alienar”.
Trátase de aprender a integrar mellor transcendencia e
inmanencia, o sagrado e o profano, a contemplación e o compromiso ético, animus e anima,
o masculino e o feminino, ciencia e espiritualidade, tecnoloxía
e ecoloxía... o Deus persoal e o
Deus transpersoal... para chegar a esa “nova inocencia” da
que falaba Panikkar, un novo
nivel da conciencia que esixe
unha metanoia, un cambio radical, despoxada das falsas seguridades de antano, un proceso de
deconstrución e construción.
Estamos non só ante un novo
paradigma, senón ante unha
“segunda era axial”, que dixo
Jaspers; o comezo dun tempo
civilizatorio novo, insólito.
O libro está estruturado en
tres grandes partes con varios
capítulos cada unha. A primeira aborda a Apertura para poder
acoller o pluralismo: cultivar a
diversidade das distintas identi-
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dades, pero abertos á pertenza
dun todo máis amplo ca nós; o
que supón un “éxodo espiritual
e cognitivo” -como di o autor-,
para poder “compartir plenitudes” no canto de “competir
entre totalidades” (o que fai ás
relixións “indixestas”). A segunda, que chama Fecundacións,
concéntrase no encontro entre
Occidente e Oriente, desde as
súas perspectivas contrapostas
(superación e transformación
interior versus aceptación e
transformación interior; historicismo do tempo versus vivencia
do presente; personalización e
alteridade versus oceanización e
mismidade; razón analítica versus razón simbólica; actividade
versus non-acción; vía positiva
versus vía negativa); onde fala
moito e ben do camiño hinduísta do ioga e da sabedoría
e a meta do buddhismo, que
simbolizan expresamente estas
perspectivas contrapostas, pero
que poden ser complementarias, que acabo de citar. E á
terceira parte chámalle Melloni
Co-inspiracións; é a integración
cosmoteándrica da realidade da
que fala Panikkar, que xungue
a vía mística (profundidade do
misterio e cultivo da interiorida-

de), a vía ética (a sacralidade do
outro e a solidariedade) e a vía
ecolóxica (sacralidade da terra
e sobriedade). O libro remata
cun epílogo sobre o futuro das
relixións.
O verdadeiro diálogo interrelixioso non é unha estratexia
para sobrevivir, cando non hai
máis remedio nas nosas sociedade pluriculturais e plurirrelixiosas; senón unha “actitude
existencial que implica a toda a
persoa... unha chamada á conversión”. Non é unha dialéctica
verbal para convencer ao contrario, senón a actitude de “querer medrar conxuntamente” mediante a escoita e o compartir.
Por iso, non é un apéndice da
teoloxía, senón que vai sendo
cada vez máis un lugar teolóxico, como descubriu nos pobres
a Teoloxía da Liberación nos
anos 70; máis aínda, un espazo
teofánico. Pero para iso precisa
unha palabra “desarmada”, despoxada, descentrada, silente e
creadora.
O lector atopará nas páxinas
deste libro unha postura libre,
valente, creadora; meditada no
estudio dos textos e na contemplación ao longo de anos. Pero
atopará tamén –e agradeceEncrucillada 176, xaneiro-febreiro 2012
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rá– o eco, a información e os
textos da sabedoría e a mística que nos chega dun Oriente
que unha parte de Occidente
despreza ou menospreza sen
coñecelo, só porque non cadra
cos seus esquemas mentais, racionais e requenos. E non sabe
o que se perde sobre Deus, sobre o mundo e sobre nós mesmos! Así, atopará a sabedoría
da non-dualidade advaita, a do
ying-yang e a da non-acción
wu-wei, a do ioga (da raíz yug,
“o que une”) alén da pura ximnasia occidental, a da vía apofática e a vacuidade sunyata...
Kipling dicía que Occidente e
Oriente eran tan distintos que
nunca se encontrarían; pero
Tagore cantaba ledo ese encontro, que sería nunha “fonda
harmonía de sentido”. Estou
fondamente convencido de que
a razón está do lado de Tagore;
o contrario sería o suicidio da
raza humana.
Quero dedicarlle, finalmente, unhas palabras laudatorias á
editorial que publica o volume:
a catalá Fragmenta. É unha edi-
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torial nova, pequena, pero que
foi editando nos últimos anos xa
un elenco de bos libros en catalán e en castelán; algúns de nomes tan coñecidos como Amador Vega (Tres poetas del exceso.
La hermenéutica imposible en
Eckarto, Silesius y Celan) ou Teresa Forcades (La teología feminista en la historia). Tamén do
mesmo Raimon Panikkar, mestre benquerido, de quen a editorial catalá afrontou a portentosa
edición da súa Opera omnia en
catalán (24 volumes, de máis de
400pp cada un, dos que vai xa
pola sexta entrega). Ademais de
en italiano (Jaka Book), en xaneiro de 2012 empezou a edición francesa (CERF) da obra
de Panikkar e proximamente
empezará a edición inglesa (no
mes de febreiro). Aínda que
bastantes dos libros de Panikkar
xa viron nos últimos anos a luz
en castelán, non recollen toda
a riqueza desta Opera omnia.
Certamente, os españois non
saben o que se perden.
Victorino Pérez Prieto
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