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Guieiro
Hai pouco tiven a sorte de recibir na casa a unha relixiosa dominica do Rosario que é misioneira en África. Contoume que, logo da súa
chegada de Angola á España, seu irmán díxolle que os dirixentes da
«súa» Igrexa no noso país só falaban de dúas cousas: “preservativos
e homosexuais”. (Modifico as palabras exactas do irmán; el utilizou
outras dúas rematadas en “-óns”). Xa sabemos que, no fondo e en
realidade, iso non é certo. Pero, poderase negar que o parece? Ela
viña de África –un continente onde a crise non se nota porque é permanente– e, ao chegar a Europa, atópase coa Igrexa batallando reiteradamente con muíños de vento. Non queremos insistir unha vez
máis no mesmo de sempre. Esta vez só se trata de deixar constancia
da perplexidade dunha misioneira e da retranca dun irmán que, en
verdade, é símbolo dun sentir bastante xeral.
Agora ben, se facemos autocrítica respecto dos nosos dirixentes
–porque a verdade é que doe– poderemos deixar de ser igualmente
críticos respecto da ridiculización permanente que fai a prensa deles –e, por extensión, tamén de nós, os crentes non dirixentes–? Xa
se entende que non se trata agora de desviar a atención e culpar á
prensa en xeral. Pero si de non sermos inxenuos respecto dela. Luís
González-Carvajal dicía hai pouco, nun relatorio público, que tiña
constancia directa da confesión persoal dun xornalista especializado
en relixión do diario El País –mágoa que fora confidencia privada– de
que, en relación coa Igrexa, só publicaban aquilo que podían atacar
ou ridiculizar. E isto por consigna. Quen coñece a Igrexa desde dentro pode ver que é como un iceberg. Nos medios de comunicación só
aparece un pequeno anaco –nin sequera todo– da parte que aboia. A
práctica diaria da atención aos pobres, aos novos desempregados, a
familias en risco de exclusión, a inmigrantes, a prostitutas, a drogadictos é a parte somerxida do gran bloque de xeo.
O caso da presenza da Igrexa en África é especialmente significativo. Un exemplo entre mil: cando o Papa visitou África hai uns anos
non se falou máis que da súa desafortunada frase –no avión, cos periodistas– sobre os preservativos e a SIDA. Porén, nos seus discursos
e documentos alentou aos africanos coa luz e a esperanza do Evanxeo
e, con linguaxe diplomática, pero clara, criticou o colonialismo, a
inxustiza estrutural, a corrupción dos gobernos e a pasividade interesada –cando non a instigación soterrada– dos países desenvolvidos
nos conflitos armados de África. E non en último lugar, alentou un
frutífero talante de diálogo interrelixioso que sexa construtivo e traEncrucillada 178, maio-xuño 2012
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balle pola paz. Ademais, animou aos cristiáns –e a todos os homes e
mulleres de ben– a traballar na educación, na saúde e na promoción
social. Denunciou a explotación dos recursos naturais africanos por
corporacións multinacionais. E un longo etc. Como mínimo hai que
recoñecer que non son frecuentes palabras semellantes nos dos líderes occidentais en visita oficial. Qué eco tiveron na prensa estas
mensaxes do Papa? Xa o sabemos: ningún. Qué a Igrexa precisa unha
fonda reforma estrutural en múltiples dimensións da súa vida? Que
ninguén o dubide. Encrucillada nunca deixará de traballar por ela.
Agora ben, unha cousa non ten que ver coa outra.
Neste número de Encrucillada propoñemos mergullarnos nas augas dos océanos africanos para estudar a parte oculta do iceberg. Gerardo González danos o marco: África é un continente espoliado que
aínda está curando as feridas do colonialismo. Ismael Piñón describe
o rostro dunha Igrexa de ébano. Activa, viva, non exenta de problemas, pero esperanzada. O congoleño Jean Baptiste Migueri Kambale
apunta os retos que, respecto da evanxelización, a familia, os antepasados, a liturxia e a eclesioloxía ten a teoloxía africana que afrontar
nos vindeiros anos. África González Gómez achéganos á realidade
das mulleres e o seu importante papel no actual desenvolvemento do
continente africano. Teresa Xuíz, relixiosa que traballou trece anos
en Camerún e Ruanda achéganos a súa experiencia. Pepa Torres
radiografía a natureza e o funcionamento dos CIES nos que tantos
africanos son recluídos no noso país.
A figura do finado Xaime Illa Couto –“galego e cristián”, que diría
o amigo Tori– é lembrada por Torres Queiruga. Da súa mesma pluma
procede outra bonita evocación verbo dun prólogo nunca escrito, pero
realizado doutro xeito. Das tres interesantes crónicas que sempre nos
acompañan só podo destacar aquí –xa sen sitio para nada máis– que
se non é por Xoán Bernárdez non creo que tivera chegado a saber que
o descubridor da illa de Santa Helena era de Maceda. Especial atención ás recensións de Engracia: xa temos os DVDs de “Ben Falado”
nas librarías. Xa que este número vai sobre África os lectores deben
saber que Encrucillada colabora coa Asociación –Egueire– que promove proxectos de desenvolvemento, sobre todo, en Costa de Marfil.
Gozade, coma sempre, dos debuxos de Soedade Pite.
Pedro Castelao
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O coronel Muammar El Gadafi dixo ao pobo libio, cinco anos
antes de ser asasinado: “Ide á África negra a facervos ricos, abrindo farmacias, creando empresas, construíndo casas, facéndovos
gandeiros, traballando nas comunicacións e expandindo o Islam”.
E subliñou: “Antes de que sexa demasiado tarde, emigrade a África, que está a punto de encherse de chineses, indios, bangladeses
e outros”. Esta invitación do coronel Gadafi, cando aínda era un
personaxe admirado e aplaudido en África e no mundo, constataba
unha realidade evidente: África era, e segue sendo, un cobizado
obxecto de desexo.

1.- Trata de escravos
O primeiro espolio a África tivo lugar durante a infamante trata
de escravos, entre os séculos XVI e XIX. Entre 20 e 30 millóns
de negros foron capturados e transportados en barcos negreiros a
América do Norte, América do Sur e o Caribe, para traballar nas
grandes explotacións agrícolas. Xa no ano 1600 foran transportados 600.000 escravos africanos. Solo na costa occidental africana
houbo 40 fortes ou factorías de escravos, onde eran concentrados
os negros antes de ser embarcados.
Nas miñas viaxes por África, vin dous destes fortes: un en Uidad (Benín), en 2001, e outro na illa de Gorea (Senegal), en 2003.
Son o testemuño dunha das maiores vergonzas da humanidade.
Se Auschwitz é a evidencia dunha impostura ideolóxica opresora,
infame e racista, os fortes de Uidad e de Gorea constitúen a mostra dun capitalismo feroz, que só ve no home negro unha man de
obra barata para incrementar o desenvolvemento económico dos
Encrucillada 178, maio-xuño 2012
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brancos. Á parte, por suposto, do copioso beneficio que supuxo
para os que os apresaban, para os que os compraban, os embarcaban e vendían en destino. Pero non só se tratou de conseguir man
de obra a baixo prezo. Urdiuse unha astuta manobra para intentar
anular a memoria dos escravos, eliminar a súa historia e o seu
pasado.
No camiño de sete quilómetros que conduce de Uidah á praia,
onde eran embarcados os escravos, hai varios monumentos, como
a figura dun animal estraño, entre leopardo e xabaril, vomitando
ou engulindo a súa cría. Por aquí e por alá érguense estatuas con
símbolos dos reis de Abomey, donos destas terras ata a chegada
dos colonizadores europeos. Moi preto do mar hai un recinto con
varias esculturas de negros trabados por grifóns.
Á esquerda do mesmo camiño levántase unha escultura de ferro
oxidado que representa unha serea; leva sobre o ombro esquerdo a
un neno e unha nena, na man esquerda uns axóuxeres e coa dereita sostén unha trompeta incrustada na boca. Engádese á composición escultórica un pequeno tambor. Esta escultura apoiase nunha
plataforma con placas de mármore na que figura o seu título “A
árbore do esquecemento”. Alí consta que foi inaugurada o 7 de
febreiro de 1993 por Nicephore Soglo, entón presidente de Benín.
Pero o máis importante é o que evoca. Lese en francés nunha das
placas de mármore: “Neste lugar atopábase a árbore do esquecemento. Os escravos varóns tiñan que dar nove voltas ao seu arredor
e as escravas sete. Finalizado este rito, os escravos eran considerados amnésicos; esquecían completamente o seu pasado, as súas
orixes e a súa identidade cultural, para converterse noutros seres,
sen vontade para reaccionar ou rebelarse”.
Xa a pé de praia, hai un grandioso monumento chamado “A porta do non retorno”. Levántase a escasos metros de onde os escravos
eran subidos ás barcas para seren transportados aos barcos negreiros, que non podían fondear na beira. O día, cálido e soleado,
acariciaba a area dunha praia espléndida. Había por alí varios africanos, pero observei que non se bañaba ninguén, a pesar de que
o mar estaba en calma. Pensei entón que talvez fose por respecto
aos que foron alí embarcados como escravos e nunca retornaron.
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Os europeos tardaron varios séculos en pedir perdón, aínda que
con matices, pola ignominia da escravitude. Foi a primeiros de
setembro de 2001 en Durban (Sudáfrica) durante o Cumio sobre o
racismo, a discriminación racial, a xenofobia e a intolerancia. Recoñeceuse que “a escravitude foi un crime contra a Humanidade”,
un termo que rexeitaban en principio España, Inglaterra, Holanda
e Portugal, precisamente os países que máis practicaron a trata de
escravos. O daquela ministro belga de Asuntos Exteriores, Louis
Michel, negábase a equiparar a escravitude a un crime contra a
Humanidade, argumentando que “entón non existía esta figura
xurídica”. Por iso, se escribiu nas conclusións finais do Cumio de
Durban que as actividades escravizadoras “son, e deberan ter sido
sempre, crimes contra a Humanidade”.
Un dos aspectos máis perversos da trata de escravos, aínda que
se escribiu pouco sobre iso, é a desintegración de sociedades africanas bastante ben organizadas, moitas delas en reinos ou imperios florecentes. A finais da idade Media o reino dominante na
África subsahariana era o de Songhay, dedicado, principalmente,
ao comercio de ouro e marfil entre África occidental e o Mediterráneo e do sal entre os oasis saharianos e o golfo de Guinea. O
imperio floreceu ao abeiro de belas cidades amuralladas, feitas de
adobe, con construcións árabes (mesquitas) e universidades, como
en Tombuctú (Malí). No século XVI esta cidade contaba con 180
escolas, onde destacaban os altos estudos. Nelas ensinábase teoloxía, esexese, dereito, gramática, historia, lóxica, astroloxía, astronomía, xeografía, etc. Vendíanse moitos libros manuscritos e
sacábase máis beneficio desta venda que de todo o resto de mercadorías. Unha auténtica cidade do saber.
Estes reinos africanos non adoitan aparecer nos textos de historia que falan de África. Segue prevalecendo o criterio de que a
historia de África empeza coa colonización europea, o que nos dá
a entender que en África non había historia nin cultura; só barbarie e canibalismo. E se, para xustificar a escravitude, se difundiu
o pretexto de que os negros non tiñan alma, é dicir, que non eran
persoas; así o di textualmente o barón de Montesquieu no seu ensaio O espírito das leis, escrito en 1748. Para xustificar a conquista
Encrucillada 178, maio-xuño 2012
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e a colonización, propagouse tamén que os negros non tiñan cultura e que por iso había que civilizalos. Entendendo por civilización,
naturalmente, a europea, que era a dominante e dominadora.

2.- Exploración, conquista e explotación
Unha vez abolida a escravitude, entre outras razóns porque xa
non resultaba rendible, Europa lanzouse á exploración, conquista
e explotación dos seus recursos naturais. Sen escrúpulos e dun
xeito insaciable. Consumouse esta explotación na Conferencia de
Berlín (decembro 1884-febreiro 1885). Convocaron a Conferencia
Francia e Gran Bretaña e organizouna o chanceler de Alemaña,
Otto von Bismarck. Participaron 14 países, entre eles España; pero
non se invitou aos dous únicos Estados africanos entón soberanos:
Etiopía e Liberia. En Berlín fraguouse a repartición do continente
entre as potencias europeas, e constituíuse o que algúns historiadores chamaron “a rebatiña de África”.
O sacerdote burundés Pierre Kayoya, asasinado con outros moitos sacerdotes hutus na primavera de 1972, baixo o réxime despótico e cruel de Michel Michombero, publicou en 1971 un libro
magnífico titulado Tralas pegadas do meu pai. Nel fai referencia á
Conferencia de Berlín. Di, entre outras cousas:
En 1885, en Berlín repartíronse o noso continente. Sen consultar
a ninguén, déralles mágoa a nosa miseria. Viñan a sacarnos da nosa
miseria secular, viñan a educarnos, viñan a civilizarnos. Esta acta
que chaman “Acta de Berlín”, humilloume durante moito tempo.
Cada vez que me atopaba con esta data, sentía por dentro o mesmo
desprezo... E o que é máis tremendo é que nos ensinaban esa data.
Durante toda unha clase nos repetían os nomes dos participantes
nesa Acta de Berlín, as súas calidades excepcionais, a súa diplomacia, os móbiles que empurraron a uns e outros. Ante as nosas
caras inmóbiles expoñíannos os resultados obtidos: pacificación de
África, beneficios da civilización en África, a valentía dos exploradores, o humanismo desinteresado. E ninguén, absolutamente
ninguén se decataba da aldraxe, da vergoña que nos acompañaba
a todas partes.
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Na Conferencia de Berlín o que menos interesaba aos europeos
eran os africanos. O que realmente desexaban era garantir a posesión das súas terras –para producir cacao, café, algodón, té, cacahuetes, tabaco– e para extraer minerais do subsolo. Ningún destes
produtos servían parta alimentar as poboacións locais, senón para
ser transportados ás metrópoles e elaboralos nas súas fábricas;
contribuíase así ao desenvolvemento e ao aumento do emprego nas
metrópoles. Fomentouse, por iso, o monocultivo e o monoproducto, convertendo ás terras africanas en grandes terreos dos Estados
europeos ou de compañías estreitamente vinculadas a eles. O caso
do Congo é paradigmático: na Conferencia de Berlín foi recoñecido formalmente o Estado Libre do Congo baixo a soberanía da
Asociación Internacional Africana e como propiedade privada do
rei belga Leopoldo II; un inmenso terreo de 2.344.885 quilómetros
cadrados, máis de 76 veces a extensión do territorio belga. Bélxica
colonizou o Congo durante 75 anos. Non foi, certamente, un modelo de goberno, porque só durante os anos de dominio privado do
rei Leopoldo II, ata 1908 –cando se entregou o territorio ao goberno belga–, foron exterminados 10 millóns de congoleses.
O irlandés Roger Casement foi un dos primeiros europeos en
denunciar os horrores do colonialismo belga no Congo, a comezos
do século XIX. Despois das súas viaxes ao Congo belga –ao que
chegou por primeira vez en 1903– e á Amazonía peruana, elaborou
dous informes moi precisos e demoledores que conmocionaron á
sociedade do seu tempo. Neles revelábase que os –civilizados– europeos cometían os actos máis bárbaros, en nome do comercio, a
civilización e o cristianismo. Casement, que actuou como diplomático británico, era así mesmo un depurado nacionalista irlandés. A
súa peripecia vital, que rematou coa súa condena á pena capital,
o 3 de agosto de 1916, inspirou a novela de Mario Vargas Llosa O
segredo do celta. Casement detalla nos seus informes a imposición
de traballos forzosos nas plantacións de caucho aos congoleses que
non podían, ou se negaban, a pagar os impostos.
Non menos revelador foi o libro de André Gide, Viaxe ao Congo, resultado das súas viaxes, entre 1926 e 1927, a varias colonias
francesas africanas: Chad, Camerún, República Centroafricana e
Encrucillada 178, maio-xuño 2012
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a República de Congo, veciña do Congo belga. No libro, que foi
duramente criticado polo Ministerio das Colonias –o mesmo que
propiciou esta viaxe–, Gide describe as condicións de vida e de
dominación destes territorios e critica sen disimulos a opresión
exercida polos franceses para someter aos nativos e obrigalos a
abandonar os seus fogares para explotar o caucho.
Na Conferencia de Berlín levouse tamén a cabo o actual trazado
das fronteiras africanas, sen ter en conta nin a realidade histórica,
nin a configuración dos pobos que vivían nos territorios. Igual se
xuntaron pobos tradicionalmente rivais que se separaron outros
homoxéneos por tradición e por cultura. Isto daría pé, máis tarde,
ao que se adoita chamar, con máis ou menos rigor, conflitos étnicos ou tribais, como sucedería en Nixeria coa guerra civil entre
1967 e 1970 tras a secesión de Biafra; ou en Burundi e en Ruanda
coas horrorosas matanzas entre hutus e tutsis, en 1972 e 1994.
Tan disparatado foi o trazado das fronteiras que, por exemplo, hai
varios lagos nos que se atopan as fronteiras de distintos países. Así
nas augas do lago Victoria atópanse Uganda, Kenya e Tanzania; no
lago Malaui, Malaui, Tanzania e Mozambique; no Kivu, a República Democrática de Congo e Ruanda; no Tanganica, Tanzania,
Zambia, Burundi e a República Democrática do Congo; no Alberto
e Eduardo, a República Democrática de Congo e Uganda; no Moero, a República Democrática de Congo e Zambia.

3.- Independentes, pero non soberanos
Parecía que as cousas ían cambiar substancialmente cando os
países africanos emprenderon o camiño cara á independencia, sobre todo a partir de 1960, ano en que 17 países proclamaron a súa
soberanía política. O ciclo das independencias pechouse en 1993
con Eritrea. Antes derrubáronse as colonias portuguesas, despois
da revolución dos caraveis, o 25 de abril de 1974, o que propiciou
a independencia de Guinea-Bissau, Angola, Mozambique e Sao
Tome e Príncipe. Seguírono as independencias de Zimbabwe (en
1980) e de Namibia (en 1990). Como corolario do afundimento
10
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do predominio branco na África Austral, acabouse co apartheid
en Sudáfrica, despois da liberación de Nelson Mandela, o 11 de
febreiro de 1990.
O continente africano contaba xa nos anos noventa do século
pasado con 53 países independentes, que se converteron en 54
cando Sudán del Sur se separou de Sudán, en xullo de 2011. Un
caso á parte é o Sáhara Occidental. Trátase dun territorio aínda
non descolonizado. Está ocupado por Marrocos dende que se asinou, o 14 de novembro de 1975, o Acordo Tripartito de Madrid entre España, Marrocos e Mauritania, chamado oficialmente Declaración de principios entre España, Marrocos e Mauritania sobre o
Sáhara Occidental.
O Acordo está asinado por Carlos Arias Navarro, entón presidente do Goberno español, Ahmed Osman, primeiro ministro de
Marrocos, e Hamdi Mouknass, ministro de Asuntos Exteriores de
Mauritania. Sen entrar noutras valoracións, é preciso subliñar que
este acordo non ten validez legal ningunha, é dicir, é nulo de todo
dereito, porque se unha potencia colonial decide ceder a autoridade administrativa dunha colonia teno que facer a favor da ONU.
Non se pode ceder ou trasladar esa responsabilidade administrativa a ningún outro país.
Ante tanto apaño e engano, non é de estrañar que Marrocos
estea disposto, como moito, a conceder ao Sáhara unha autonomía
rexional baixo soberanía marroquí. A República Árabe Saharauí
Democrática, pola súa banda, esixe a celebración dun referendo no
que se formule explicitamente se os saharauís desexan a independencia. En outubro de 2008 a Cuarta Comisión da Asemblea Xeral
da ONU volveu recordar nunha nova resolución que o conflito do
Sáhara é un asunto de descolonización inacabado e que o pobo saharauí debe exercer o seu dereito á autodeterminación, tal e como
lle recoñeceron as resolucións da propia ONU nos anos sesenta do
século XX. A pesar diso, Marrocos segue empeñado en apropiarse do Sáhara. Por desgracia, conta con valedores como Francia e
Estados Unidos. Se os saharauís non poden expresar libremente
o que desexan, consumarase un dos maiores atentados ao dereito
internacional.
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Insisto, África é un continente independente, a excepción do
Sáhara, pero en ningún modo soberano. As vellas metrópoles,
ao outorgar a independencia, seguiron controlando a economía e
mesmo a política. Moitos dos máis de cen golpes de estado militares que se produciron en África nos últimos cincuenta anos tiveron
detrás a man, ás veces invisible pero case sempre patente, das antigas metrópoles, para colocar no poder, por exemplo, a ditadores
da catadura de Mobutu Sese Seko no Congo, Jean-Bedel Bokassa
na República Centroafricana, Idi Amín Dadá en Uganda ou Blaise
Compaoré en Burkina Faso.
O control económico foi tan desmesurado e avaricioso que afundiu a moitos dos países africanos, mesmo moi ricos, na miseria.
Peor aínda, moitas das guerras africanas máis sanguinarias, como
a de Serra Leoa, a de Nixeria –coa secesión de Biafra– e a da República Democrática do Congo estiveron instigadas pola explotación
dos diamantes, do petróleo e do coltán –acrónimo de columbio e
tántalo–. É probable que moitos saiban que con uranio extraido
das minas congolesas de Katanga se fabricaron as bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki, o
6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente. É menos probable que
saiban que co coltán extraido no nordeste de Congo se fabrican os
móbiles, e se reforzan as naves espaciais e os blindados.
É preciso subliñar que en ningunha parte do mundo houbo, despois da II Guerra Mundial, tantas guerras e tan devastadoras como
en África. Unhas foron guerras de liberación, como en Alxeria,
Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Namibia e Rhodesia (actual
Zimbabwe). Outras –a gran maioría– estouparon en países independentes, como consecuencia de ambicións políticas e económicas: o
Congo belga, (en Nixeria), Congo, Sudán, Uganda, Chad, Etiopía,
Somalia, Serra Leoa, Liberia, República Centroafricana, Ruanda e
Burundi. Outras, como na Angola xa independente, prolongáronse
debido ao petróleo e aos diamantes. Algunhas guerras aínda persisten con crueza en Somalia e na rexión sudanesa de Darfur.
Ao horror das guerras en África –só na chamada segunda guerra do Congo, entre 1998 e 2003 houbo catro millóns de mortos–,
sumouse outra vergoña: o silencio. Cubrir informativamente esta
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guerra congolesa levaría a analizar as súas causas, que non foron
outras que a explotación do coltán, do ouro e dos diamantes polas
grandes compañías occidentais. É penoso comprobar, ante o sucedido no Congo, que a información non se move por razóns de
verdade, senón por motivos de intereses. Estas son algunhas das
causas das sucesivas guerras que padeceu este país nas dúas últimas décadas e do ominoso silencio que pesou sobre elas. E esta é
a razón de que miles de mulleres congolesas, que viven sobre o que
alguén chamou un escándalo xeolóxico –pola súa inmensa acumulación de minerais estratéxicos–, sufran violacións sistemáticas,
mesmo por parte dos que as tiñan que protexer: os soldados do
exército regular e os cascos azuis da MONUC (Misión das Nacións
Unidas na República Democrática de Congo).
Todas estas guerras, ademais de provocar a morte de millóns de
persoas e o empobrecemento dos países, causaron un dano irreparable ao medio. As zonas de conflito quedaron literalmente arrasadas por bombardeos e por desprazados e refuxiados. Este foi o
caso na República Democrática do Congo, paradigma de agresión
ao desenvolvemento e ao medio. A explotación dos seus minerais,
ademais de provocar e prolongar a guerra congolesa, arruinou as
súas terras. As principais minas no nordeste do país, atópanse nas
inmediacións de parques nacionais, recoñecidos pola UNESCO
como Patrimonio da Humanidade. Nestes parques asentáronse
decenas de miles de refuxiados, alterando o equilibrio ecolóxico
da selva, porque tallaron árbores e mataron animais salvaxes para
alimentarse.
Outro desastre ecolóxico foi o producido no Delta do Níxer, no
sur de Nixeria, onde se atopan os pozos de petróleo. A extracción
de cru nesta zona remóntase aos anos 50, antes da independencia
do país. Dende entón xerou uns beneficios de máis de 300.000 millóns de dólares. As ganancias foron parar a unha serie de gobernos corruptos e ás grandes compañías petroleiras, como ChevronTexaco e Shell, que converteron esta rexión na máis contaminada
do planeta. Aos pobos que viven no Delta só lles deixaron o lixo:
as fugas de gases altamente tóxicos, as verteduras de petróleo que
contaminaron terras e ríos, a polución; en definitiva, un ecosiste14
254

Encrucillada 178, maio-xuño 2012

África. Historia dun espolio

ma totalmente deteriorado. Os ogoni que viven na rexión (unhas
500.00 persoas) foron unha das etnias máis castigadas pola explotación de petróleo; eminentemente agrícolas e pescadores, as súas
terras (uns 1.000 quilómetros cadrados) quedaron calcinadas.
Outro problema derivado das guerras africanas é a sementeira
de millóns de minas antipersoa, que impiden as tarefas agrícolas,
como puiden comprobar en Angola no verán de 2006. Ademais, as
guerras incrementaron a venda de armas aos países africanos por
parte de Occidente, subtraendo ese diñeiro de actividades máis
produtivas para a poboación, como a sanidade, a agricultura, a
educación e as infraestruturas. Por outra banda, con tantas armas circulando libremente por moitos países africanos é moi doado desencadear ou avivar un conflito. Ou levar a cabo accións de
bandoleirismo organizado, aínda que se queira disfrazar de loita
dun grupo étnico que se considera relegado ou perseguido polo
Goberno central.

4.- O que non se dixo de Ruanda
O acontecido en Ruanda na primavera de 1994 non é unha historia de bos e de malos, senón o resultado dunha insania animada
dende distintas frontes: radicais hutus do goberno ruandés e tutsis da Fronte Patriótica Ruandés de Paul Kagame, que comezou
as hostilidades contra as poboacións ruandesas dende territorio
ugandés en 1990, co apoio de Uganda e de Estados Unidos. Hai
documentos na ONU nos que se implica directamente ao mesmo
Kagame na preparación do xenocidio, e mesmo de ser o artífice do
atentado que custou a vida, o 6 de abril de 1994, aos presidentes de
Ruanda, Juvenal Habialimana, e de Burundi, Cyprien Ntaryamira.
Os dous eran hutus e volvían en avión de participar en Arusha
(Tanzania) na conferencia de paz para formar un goberno de transición en Ruanda. O avión foi derrubado por un mísil pouco antes
de aterrar en Kigali, a capital de Ruanda; morreron todos os seus
ocupantes. Nin os hutus radicais nin os tutsis querían un goberno
de unión nacional, que esixía compartir o poder entre hutus –o 85
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por cento da poboación– e tutsis –o 14 por cento da poboación–.
Dende logo, Kagame nunca conseguiría o poder nunhas eleccións
democráticas. A única posibilidade era que sucedese o que aconteceu despois de producirse o dobre asasinato, que foi o desencadeante do xenocidio. Coa morte do presidente ruandés non só se
descabezou o poder político, senón tamén o militar, ao perder a
vida no mesmo atentado o xefe do Estado Maior. O poder quedou
en mans dos exaltados.
Os hutus máis radicais enconaron a animadversión contra os
tutsis, como se detalla minuciosamente na película Hotel Ruanda,
na que tamén se pon de manifesto o desprezo e a pasividade da
ONU. Nunha secuencia da película dille ao xerente do hotel o coronel que manda o destacamento dos cascos azuis: “Para Occidente non valedes nada. Non só es negro, es africano. Non van poñer
fin ás matanzas”. E non o puxeron, porque os cascos azuis tiñan
ordes de rescatar a poboación europea, pero tamén de non intervir
para deter o xenocidio.
A falta de decisión da ONU, que tiña en Ruanda 2.500 cascos
azuis, e a inhibición das grandes potencias facilitou a escalada da
violencia e o éxodo de refuxiados aos países veciños. Francia coa
súa “Operación Turquesa” actuou tarde –a últimos de xuño de
1994–, porque era o país que máis apoiara militarmente ao réxime
de Habialimana. E Estados Unidos coa súa “Operación Apoiar a
Esperanza” fíxoo a finais de xullo, cando xa a Fronte Patriótica
Ruandesa se apoderara de Kigali. Aínda que tarde, a ONU recoñeceu a súa responsabilidade no xenocidio ruandés. Fíxoo nun informe presentado o 16 de decembro de 1999. Literalmente, dise no
informe: “As Nacións Unidas fracasaron á hora de previr e deter
o xenocidio de Ruanda en 1994, cando preto de 800.000 persoas
foron asasinadas”. O propio Kofi Annan, que era en 1994 responsable das misións da paz da ONU –sería elixido secretario xeral da
ONU en 1999–, manifestou: “En nome das Nacións Unidas recoñezo o seu fracaso e manifesto o meu profundo remordemento”.
O máis bochornoso é que o xenocidio en Ruanda se puido evitar.
A primeiros de marzo de 1994, un mes antes de estalar o conflito,
a situación en Ruanda agravárase ata límites insoportables. O día
16
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7 de marzo escribía dende Ruanda un gran coñecedor do país, o
misioneiro español dos Padres Brancos P. Joaquim Vallmajó:
“Despois de varios anos de crise política e social, estase a producir
a guerra máis absurda, que está a desembocar nunha crise política
vergonzosa. Un pequeno grupo de “politicastros” corrompidos ata
o extremo quere conservar o poder a calquera prezo, sacrificando
o pobo e o país se é preciso. Outro grupo non menos corrompido
aspira ao poder polos medios que sexa. Un terceiro grupo, o máis
numeroso e digno de respecto, sofre as consecuencias do poder
e dos seus axentes: é o pobo, vítima do racismo, a ditadura, a pobreza, a guerra, a fame, o roubo, o bandoleirismo, a violencia e
a manipulación. A situación é moi grave dende o punto de vista
político, económico, social, cultural e racial. A manipulación dos
políticos no poder e os seus acólitos e dos partidos e os seus líderes
é vergonzosa... En espera de acontecementos, actualmente non
temos nin Goberno, nin autoridades, nin presuposto, nin traballo. Os funcionarios levan sen cobrar dende xaneiro e os mestres
ameazaron con non convocar os exames de secundaria... Dánse
todas as condicións para que estale un conflito social que algúns
políticos alentan para pescar en río revolto. E a Fronte Patriótica
Ruandesa? Son aínda peores. Uns non desmerecen dos outros”.

O P. Joaquim Vallmajó foi asasinado o 26 de abril de 1994 pola
Fronte Patriótica Ruandesa. O seu delito? Ser testemuña incómoda das atrocidades cometidas polos tutsis.
O xenocidio ruandés foi, ademais e sobre todo, unha trama urdida habilmente por Estados Unidos, coa complicidade de Uganda,
para eliminar a influencia francesa na zona dos Grandes Lagos.
O obxectivo último era a República Democrática do Congo. Que
interese ía ter para Estados Unidos un país como Ruanda, con
pouco máis de 26.000 quilómetros cadrados, 9 millóns de habitantes e carente de recursos? Ruanda posúe un gran valor estratéxico
porque está ao lado da República Democrática de Congo, quizais
o país máis rico de toda África e, sen dúbida, o que posúe máis
minerais estratéxicos en todo o mundo. Esta é a nai e a causa de
todos os xenocidios acontecidos en Ruanda, en Burundi e no propio Congo. Paul Kagame e o presidente ugandés Yoweri Museveni
foron as pezas claves desta atroz estratexia, que tan cara pagaron
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–e seguen pagando– os pobres e indefensos africanos de a pé, tanto ruandeses como congoleses.
Os mesmos soldados ruandeses de Kagame asaltaron os campos
de refuxiados hutus no nordeste do daquela Zaire, no outono de
1996, e mataron non menos de 200.000 persoas indefensas: eran
refuxiados hutus en campos das Nacións Unidas. Foi unha das
condicións esixidas a Laurent D. Kabila polo goberno ruandés para
axudarlle a derrocar a Mobutu Sese Seko. Poucos días antes destas
matanzas, soldados ruandeses de Kagame asasinaron o arcebispo de
Bukavu, Mons. Christophe Munzihirwa, que avisara as chancelarías occidentais con informes moi precisos do que se estaba a tramar
na rexión. Non se lle fixo caso. Dous anos despois, uns 20.000 soldados ruandeses invadiron parte da República Democrática de Congo co pretexto de garantir as fronteiras de Ruanda. Desprazáronse a
máis de 500 quilómetros, para ocupar o territorio e explotar os ricos
depósitos de ouro, diamantes e coltán. Pola súa banda, Uganda apoderouse doutros territorios congoleses, para facer o propio. Ante esta
invasión, a ONU e o mundo miraron para outro lado, algo que non
sucedera cando Iraq invadiu Kuwait, o 2 de agosto 1990.
O Goberno ruandés non quixo crear unha Comisión da Verdade
e a Reconciliación, como se fixo en Sudáfrica despois da caída do
apartheid, para analizar en profundidade todas as causas que xeraron e provocaron o xenocidio e poñer en marcha unha política de
verdadeira reconciliación interétnica. E non o fai porque a minoría
tutsi quere seguir gobernando no país dos mil outeiros, soxulgar
á maioría hutu e facilitar a explotación dos recursos congoleses.
Pode parecer sarcástico, pero un dos barrios máis exclusivos de
Kigali chámase Merci, Congo (Grazas, Congo). Nel viven os que
se enriqueceron co tráfico de ouro, diamantes e coltán congoleses.

5.- As claves do subdesenvolvemento africano
Nesta etapa da globalización da economía, África segue sendo
desexada e apetecida polos de sempre: as grandes multinacionais
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occidentais, ás que se engadiron países emerxentes como China,
Brasil, a India e Malasia. Todas elas buscan petróleo e minerais
necesarios para o desenvolvemento industrial; pero ningunha ten
interese en transformar a produción in situ. Deste xeito, a África
condénana a ser exportadora neta de materias primas e aos seus
cidadáns –que son xa mil millóns– empúrranos ao abismo da miseria ou a emigrar ao Norte.
Hai outro factor preocupante: as grandes compañías occidentais queren converter a terra africana na que non haxa minerais e
outras materias primas apetecibles, nun inmenso viveiro de plantas para producir agrocombustible. O problema é que estas terras
deixan de producir alimentos, que é o que realmente necesitan os
africanos.
Asistimos, polo tanto, a unha nova colonización de África. E o
grave é que os dirixentes africanos non se decatan diso, ou sinxelamente ignórano, enredados como están en manterse no poder
custe o que custe e a amasar fortunas escandalosas. Para o teólogo africano Efoé-Julien Penoukou, ex decano da Facultade de
Teoloxía do Instituto Católico de África Occidental, con sede en
Abidxán (Costa de Marfil),
“a mala administración e as malas políticas sociais e económicas
dos nosos dirixentes, a corrupción e o mal uso dos fondos públicos, a aparición de burguesías locais intocables, que se dedican a
acumular escandalosamente riquezas á custa do pobo, xeran inxustizas e desigualdades que, á súa vez, orixinan a miseria material e
moral no seo dos nosos países africanos”.

De tódolos xeitos, a corrupción dos dirixentes africanos non é
a causa fundamental da pobreza que padece un continente tan
inmensamente rico como o africano. O propio Penoukou subliñou
que
“...o plan de salvación que Occidente estableceu xenerosamente
para a nosa felicidade económica é absurdo. Levamos moitos anos
de intercambio comercial, axuda financeira, imperialismo monetario, traspaso de tecnoloxía, planificación a curto, medio e longo
prazo, etc., e non cesou de ensancharse o abismo entre o Norte e
o Sur, de empeorar a nosa economía, diminuír os nosos produtos
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agrícolas e aumentar as nosas débedas externas. O sistema de desenvolvemento dos países do Norte orixina o subdesenvolvemento
do home do Sur”.

Moitos cren que o problema da pobreza en África se solucionaría coa intensificación das axudas por parte dos países industrializados. África, para saír da prostración que padece, non necesita
axudas, senón xustiza e respecto. Xustiza para establecer unhas
relacións comerciais baseadas na equidade e non no espolio. Respecto para garantir os dereitos humanos dos seus habitantes, que
son, hoxe por hoxe, os máis marxinados, esquecidos e maltratados
do mundo.
Gerardo González Calvo
Xornalista
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Estudos

A Igrexa de Ébano
Ismael Piñón López

1.- A Igrexa africana: Unha Igrexa particular con luces e sombras
A Igrexa de África ten unha longa historia que non comeza coa
chegada dos europeos. Moitas veces identificouse a “misión católica” coa colonización, dado que a inmensa maioría dos primeiros
misioneiros e evanxelizadores modernos, tal e como os concibimos hoxe, procedían de Europa. O cristianismo en África, como
di o historiador John Baur, “non é unha novidade recente, nin un
subproduto do colonialismo; as súas raíces cristiás retrotráense
aos tempos apostólicos. A Igrexa floreceu na beira norte 600 anos
antes de que nacese o Islam. Naquel tempo, Exipto e o Norte de
África, cos seus grandes teólogos, como Atanasio e Agostiño, foron
columnas da Igrexa universal”1.
Pero tamén na África subsahariana, o que comunmente adoitamos chamar a África negra, o cristianismo chegou moito antes que
os colonizadores do século XIX. Baur fala no seu libro de Afonso,
rei do Congo, ou Mercurio, rei de Nubia, que creou un reino cristián a finais do século VII2. Engadamos a iso a enorme tradición
do cristianismo etíope ou os máis de 500 anos de historia que ten
a Igrexa cristiá en países como Angola.
Co colonialismo chegaron os misioneiros modernos. O século
XIX e os primeiros anos do XX foron anos dun grande auxe na
evanxelización do continente. Pouco a pouco fóronse fundando
1 	 Baur, John: 2000 años de cristianismo en África. Ed. Mundo Negro. Madrid, 1994.
páx. 23
2 	 Ibid
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misións, que pasaron logo a ser Vicariatos Apostólicos e, finalmente, dioceses, cunha estrutura xerárquica coma a que temos en Europa.
Cando na década dos sesenta o proceso das independencias tivo
o seu momento de auxe, moitos dicían que con elas e coa conseguinte descolonización e reacción contra o europeo, caería a presenza da Igrexa en África, xa que a evanxelización chegara da man
da colonización. O espertar do Terceiro Mundo e o espertar de
África fixeron descubrir á Igrexa a pluralidade de culturas. O pulo
e a apertura do Concilio Vaticano II favoreceron que o cristianismo en África non só non diminuíse, senón que aumentase e se fose
consolidando paulatinamente. A presenza da Igrexa en África acrecentouse de xeito extraordinario, tanto en número de sacerdotes,
bispos ou cardeais, coma en número de católicos e de comunidades cristiás. Hoxe, 50 anos despois, a Igrexa africana é a punta de
lanza da Igrexa universal, o lugar onde a Igrexa está a crecer con
maior vigor. A Igrexa africana conta hoxe con 520 circunscricións
eclesiásticas (dioceses e vicariatos apostólicos), agrupadas en varias rexións eclesiásticas, 660 bispos, máis de 23.000 sacerdotes
diocesanos e uns 11.500 sacerdotes relixiosos. Hoxe son xa máis
de 184 millóns de católicos en todo o continente.
En 1960 África era vista como terra de misión. Daquela había
unha Igrexa que enviaba misioneiros (Europa e América) e outra
que recibía (fundamentalmente África e Asia). A idea de Igrexa e
de Misión era, por iso, cativa da teoloxía europea, que esquecera
o seu condicionante cultural e víase a si mesma como a teoloxía
universal, válida para todo o mundo.
O Concilio Vaticano II foi fundamental para cambiar esa percepción. Abriu as portas á inculturación, especialmente na liturxia. A medida que se ía africanizando a xerarquía eclesiástica, a
inculturación ía avanzando con maior vigor. A década dos sesenta
foi a da inculturación, da africanización da dirección da Igrexa e
da renovación litúrxica, especialmente a través das linguas locais e
dos cantos autóctonos. O feito de que o latín deixase de ser a única
lingua litúrxica supuxo un grande avance neste sentido. Non obstante, a aínda forte presenza misioneira (dous terzos do persoal)
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marcaba aínda moito o cristianismo, así como as estruturas, a xerarquía e os recursos económicos e materiais. Era unha Igrexa que
se estaba africanizando pero que aínda dependía moito, en medios
e en persoal, de Europa.
Durante a década dos setenta produciuse unha toma de conciencia nesa Igrexa cada vez máis africanizada, dotada xa dunha
xerarquía madura para asumir o liderado. Empezou a falarse dunha teoloxía africana. A presenza de numerosos bispos africanos no
Sínodo de 1974 foi unha boa proba diso. Empezaron a xurdir os
grandes teólogos africanos (Vincent Mulago, Tharcisse Tshibangu, Engelbert Mveng, Anselme Sanon, Jean-Marc Ela, John Mbiti,
Laurenti Magesa, Manas Buthelezi...).
A década dos oitenta foi a doutra toma de conciencia: a da misión profética, de denuncia e de defensa dos oprimidos. Laurenti
Magesa usou unha expresión moi africana: “durante esa década
romperon as olas de millóns de africanos”3. Foi unha década de
crises políticas, económicas e sociais. Fálase dela como da “década perdida” para o continente. As devastadoras guerras civís, as
secas, a caída dos prezos dos produtos africanos nos mercados internacionais; todo iso unido á mala administración dos gobernos, a
fame egoísta das antigas metrópoles –o que chamamos neocolonización– e a ansia de poder e riqueza dos dirixentes africanos deron
como resultado un continente sumido na pobreza, na fame e na
guerra. A corrupción galopante e o enriquecemento das clases dirixentes á conta dos pobres recordou aos pastores da Igrexa africana
a súa misión profética como defensora dos oprimidos. Durante
esta década naceron a maioría das comisións diocesanas e episcopais de Xustiza e Paz e as conferencias episcopais tiveron a coraxe
de enfrontarse aos gobernos.
Cos procesos democratizadores dos anos noventa renaceu a
esperanza. Tivo moito que ver niso a caída do muro de Berlín e
o afundimento do comunismo. A Igrexa africana xogou un papel
3

Na cultura de varios países africanos, a expresión «romper a ola» significa que non hai
volta atrás, coma cando se rompe unha ola de barro, pódense pegar os anacos, pero xa
nunca máis servirá para cociñar.
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moi importante neses procesos de democratización, non soamente
como grupo de presión, senón implicándose directamente neles.
En Benín, Burkina Faso, Gabón, Congo e Zaire (hoxe Rep. Dem.
de Congo), as Conferencias Nacionais Soberanas, que debían preparar a transición política, elixiron como líder e guía a un bispo
católico. Destacaron entre eles Mons. Isidoro de Souza, en Benín,
e a Mons. Monsengwo, hoxe cardeal de Kinshasa, no Zaire de Mobutu. En Uganda escolleuse un sacerdote (J.L. Waliggo) para que
fose secretario xeral da conferencia encargada de redactar a nova
constitución; en Malawi a Conferencia Episcopal foi a primeira
en enfrontarse directamente ao ditador Kamuzu Banda; en Kenya
os bispos tiveron o valor de pedir a dimisión de Daniel Arap Moi.
Este crecemento non estivo nin está exento de sombras e dificultades. Aparte dos problemas económicos dunha Igrexa que
aínda hoxe segue dependendo en boa medida das axudas que lle
chegan do exterior, a Igrexa africana ten tamén as súas dificultades
a nivel interno. A comprensión do celibato, por exemplo, non é tan
evidente como na cultura occidental. A procreación e a descendencia son elementos intrínsecos á cultura africana. O celibato e
a castidade consagrada non son sempre asumidos plenamente por
sacerdotes, relixiosos ou seminaristas, ou polos seus familiares.
Fun testemuña do sufrimento de varios sacerdotes ou seminaristas
que, aínda aceptando e asumindo con fe e compromiso este aspecto da vida sacerdotal, se ven sometidos a enormes presións polos
seus propios familiares. Son varios os casos de sacerdotes (mesmo
bispos) que se ven envoltos en escándalos deste tipo.
A pertenza étnica, a corrupción, o uso do diñeiro... todo iso afecta tamén ao clero e á Igrexa africana en xeral, dificultando en moitas ocasións que a propia Igrexa se poida mostrar como luz para
as xentes e testemuña de paz e reconciliación. Durante o segundo
Sínodo Africano que tivo lugar en Roma en 2009, os bispos non o
esconderon, senón que tiveron o valor de recoñecelo e de falar diso
para buscar camiños que poidan axudar a mellorar esa situación.
En calquera caso, estas sombras non escurecen en nada o inmenso labor que a grande maioría de bispos, sacerdotes, relixiosos,
relixiosas e laicos fan en favor da paz e a reconciliación, ás veces,
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mesmo, á conta da súa propia vida. Se fun testemuña de escándalos, tamén o son de auténticos heroes que viviron e seguen vivindo
o seu compromiso cristián chegando a verdadeiras situacións de
martirio, tanto físico como moral e espiritual.

2.- Unha África que sofre: Expectativas e frustracións 50 anos despois
Hai un feito que non se pode deixar de lado á hora de fixar a
mirada no continente africano e na súa Igrexa. África está a vivir
un momento crucial na súa historia. A maioría dos países africanos
acaban de celebrar ou están a celebrar os 50 anos da súa independencia.
Ao longo deste medio século África viviu momentos de guerra,
de loita pola independencia; momentos duros de violencia, de golpes de estado, de nacemento á democracia, de corrupción e de
crises políticas. O xenocidio de Rwanda de 1994 (e os que houbo
antes e dos que apenas se falou); a situación de Darfur ou do nordés da República Democrática de Congo; a guerra en Somalia; o
problema dos nenos soldado, a miseria e as catástrofes naturais....
por non falar da situación dos países do Magreb, cada vez máis inmersos no problema do fundamentalismo islámico, móstrannos un
continente que sofre, que leva sufrindo dende hai décadas e que
só parece interesar aos países desenvolvidos polas súas enormes
riquezas naturais.
A situación que vive a xente ten sempre unha repercusión particular na vida da Igrexa, porque a fe cristiá non é algo allea á vida
do ser humano. Isto en África é, se cabe, máis forte aínda. Todas
esas situacións de violencia, guerra e pobreza están marcadas no
corazón da Igrexa africana. O título e o tema do segundo Sínodo
africano non foron elixidos ao chou nin por casualidade; son un
reflexo do que África está a vivir e do que máis preocupa hoxe á
súa Igrexa.
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3.- O Primeiro Sínodo africano
A primeira Asemblea especial para África do Sínodo dos Bispos
foi convocada por Xoán Paulo II o 6 de xaneiro de 1989, a Asemblea celebrouse en Roma do 10 de Abril ao 8 de Maio de 1994,
co tema: “A Igrexa en África e a súa misión evanxelizadora cara ao
Ano 2000: Vós seredes as miñas testemuñas (Feit 1, 8)”.
Naquela ocasión e tras as fermosas cerimonias litúrxicas de
apertura e de clausura, chegou a dicirse que “por fin África entrara
no Vaticano”. O feito de que os cantos e as danzas propiamente
africanos se puidesen interpretar no interior da Basílica de San
Pedro foi un fito histórico, polo menos así o viviron os millóns de
cristiáns africanos que se sentiron recoñecidos como parte integrante da familia universal que é a Igrexa de Cristo. Dalgún xeito
África deixara de ser unha “terra de misión” para converterse nun
membro máis da gran familia cristiá. A Igrexa africana deixaba de
sentirse como unha “Igrexa de segunda clase”.
Neste sentido, o Sínodo de 1994 tivo unha maior repercusión
eclesiolóxica ca a que se celebrou en outubro de 2009. Dalgún
xeito supuxo a “entrada oficial” da Igrexa africana no seo da Igrexa
católica universal. O propio Xoán Paulo II afirmouno na súa exhortación apostólica Ecclesia in África:
“A Asemblea especial manifestou ao mundo enteiro que as Igrexas
locais de África teñen un posto lexítimo na comuñón da Igrexa,
teñen dereito a conservar e desenvolver as súas propias tradicións,
sen quitar nada ao primado da Sede de Pedro, que preside toda a
comunidade de amor, defende as diferenzas lexítimas e ao mesmo
tempo preocúpase de que as particularidades non só non prexudiquen á unidade, senón que máis ben a favorezan”4.

Foi un Sínodo no que se falou practicamente de todo, da situación de África, –non esquezamos que coincidiu no tempo cos terribles masacres de Rwanda–, da evanxelización, a inculturación,
os medios de comunicación, etc... Os cinco grandes temas nos que
se dividiron os traballos preparatorios e os do propio Sínodo –a
4 Ecclesia in África, n. 11
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proclamación da Boa Noticia; a inculturación; o diálogo; xustiza e
paz; e os medios de comunicación– así o mostran.
Froito daquel Sínodo foi a exhortación apostólica Ecclesia in
África, publicada o 14 de setembro de 1995, un documento que
marcou a vida da Igrexa africana durante todo este tempo. Daquela primeira asemblea e a exhortación apostólica que a seguiu
xurdiron ou tomaron unha gran forza varias ideas que foron fundamentais á hora de organizar a vida eclesial en África. Esas ideas
fundamentais foron:
3.1. A Igrexa como Familia de Deus
Non é unha idea nova e moito menos inventada ou descuberta
polo I Sínodo africano; non obstante foi unha idea que entrou con
forza nas Igrexas do continente. “Igrexa Familia de Deus que está
en tal ou cal diocese” é expresión que se oe e se practica con total
normalidade. A idea de familia, especialmente o concepto de familia “alongada” que existe na maioría das culturas africanas, axudou
moito á hora de entender a Igrexa, a diocese, a parroquia ou a comunidade eclesial de base como unha auténtica familia, con todo o que
iso supón de unión, respecto, solidariedade, acollida e amor fraterno.
3.2. Comunidades Eclesiais de Base (CEB) ou comunidades eclesiais vivas
Pode invitar a pensar na teoloxía da liberación de América Latina. Algo dela ten, pero non en canto a contidos teolóxicos, senón
máis ben á hora de organizar a vida das parroquias. As CEB son
grupos de cristiáns que viven no mesmo barrio e que se reúnen
para orar, escoitar a palabra de Deus e buscar, iluminados por ela,
o xeito de mellorar as condicións de vida do barrio5. Así, unha parroquia é unha comunidade de comunidades, unha diocese unha
comunidade de parroquias e a conferencia episcopal unha comunidade de dioceses.
5 Ecclesia in África n. 89
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3.3. A inculturación
Volvendo á afirmación de Xoán Paulo II “as Igrexas de África teñen dereito a conservar e desenvolver as súas propias tradicións”,
é de destacar a preocupación que hai en África por inculturar o
Evanxeo nas múltiples e ricas tradicións africanas. Moitas delas
son realmente marabillosos caldos de cultivo para que o Evanxeo
poida penetralas sen traizoalas, enraizándose nelas para cristianizalas dende dentro. Pouco a pouco van xurdindo teólogos, liturxistas e especialistas africanos que traballan este campo. Neste
sentido quero destacar o enorme labor que fixo Mons. Anselme Titianma Sanon, bispo emérito de Bobo-Dioulasso, cuxa tese doutoral Tierce-Église, ma Mère foi unha verdadeira xoia pioneira neste
campo. Temas como o nacemento, a iniciación tradicional, a morte, a sementeira ou a colleita, son lugares sociolóxicos e teolóxicos
nos que o Evanxeo se pode enraizar dun xeito marabilloso. É neste
campo no que os propios africanos xogan un papel importantísimo, xa que, coñecedores da súa propia cultura, poden atopar o
mellor xeito de enraizar esa Boa Noticia de Salvación que trae o
Evanxeo de Xesús.

4.- O II Sínodo
A segunda Asemblea especial para África do Sínodo dos Bispos,
foi convocada por Xoán Paulo II o 13 de novembro de 2004, poucos meses antes do seu falecemento. Bieito XVI confirmou a convocatoria o 22 de xuño de 2005, anunciando tamén o tema que
escollera para a devandita Asemblea: “A Igrexa de África ao servizo
da reconciliación, a xustiza e a paz: vós sodes o sal da terra, vós
sodes a luz do mundo (Mt 5, 13-14)”.
4.1. Os “lineamenta”
As intencións e as motivacións fundamentais do Sínodo quedaron reflectidas nos “lineamenta”, primeiro documento preparato28
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rio que incluía un amplo cuestionario e que foron enviados a todas
as dioceses africanas. Fiel a Xesucristo e ao seu mandato de proclamar a Boa Nova, a Igrexa sente a obriga e a necesidade imperiosa de dar resposta á situación tráxica que está a vivir o continente.
Darfur, Somalia, a República Democrática de Congo, viven constantemente nun ambiente de guerra e destrución. A corrupción
xeneralizada e o espolio das riquezas naturais do continente non
deixan indiferente a ninguén, e menos a aqueles que teñen o ben
do seu rabaño como principal mandato apostólico.
Os “lineamenta” constaban de cinco capítulos, ademais da introdución e a conclusión. Estes capítulos ilustran xa os camiños
que o Sínodo se fixara:
1.- África nos albores do século XXI.
2.- Xesucristo, a Palabra e o Pan de Vida, o noso reconciliador, a
nosa xustiza e a nosa paz.
3.- A Igrexa, sacramento de reconciliación, xustiza e paz en África.
4.- O testemuño dunha Igrexa que reflicte a luz de Cristo sobre o
mundo.
5.- Os recursos espirituais para a promoción da reconciliación, a
xustiza e a paz en África.
Conclusión: Por unha espiritualidade orientada cara á comunidade para o servizo ao mundo.

Desgraciadamente, este primeiro documento foi pouco traballado pola base. Os cristiáns africanos de a pé apenas tiveron coñecemento del, elaborándose as respostas nos círculos internos das
curias diocesanas.
4.2. O Instrumentum laboris
Coas respostas aos “lineamenta” elaborouse o chamado “instrumentum laboris” ou instrumento de traballo, que foi o documento
base a partir do cal se realizaron os traballos sinodais. Seguindo
practicamente o esquema dos “lineamenta”, o Instrumentum laboris dividiuse en catro capítulos fundamentais:
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1.- A Igrexa en África hoxe.
2.- Reconciliación, Xustiza e Paz: unha necesidade urxente.
3.- Igrexa “Familia de Deus”: Sal da terra e luz do mundo.
4.- Igrexa “Familia de Deus” á obra: testemuño e perspectivas.

4.3. A celebración da Asemblea sinodal
A asemblea propiamente dita deu comezo o 4 de outubro, cunha
solemne Eucaristía na Basílica de San Pedro, presidida por Bieito
XVI. Nesta ocasión, os cantos e danzas africanos deixaron paso ao
latín, lingua na que se desenvolveu boa parte da cerimonia, e é que
neste aspecto, a sensibilidade de Bieito XVI é moi diferente á que
tiña Xoán Paulo II.
Tal e como recoñecen os bispos africanos na mensaxe final do
Sínodo facendo alusión ás palabras de Papa durante a inauguración, a Asemblea non foi unha sesión de estudo. Este II Sínodo
africano foi máis ben “unha iniciativa de Deus que nos chama a
escoitarnos mutuamente e a escoitar o mundo que nos rodea nunha atmosfera de oración e de reflexión”.
Con ese espírito os padres sinodais compartiron as súas experiencias e falaron sen reservas dos males que afectan a un continente que segue sufrindo a causa do odio, o rancor e a violencia
por culpa, case sempre, da cobiza daqueles que se queren aproveitar das súas enormes riquezas naturais, especialmente os países
occidentais. Pero non só iso. O Sínodo foi tamén unha fermosa
oportunidade para facer autocrítica, recoñecer os propios erros e
límites e entoar un sincero mea culpa polas ocasións en que a
Igrexa –incluídos os seus pastores– non soubo ser artífice de reconciliación, de xustiza e de paz.
Os traballos sinodais deron comezo o luns día 5. Un tras outro foron intervindo os bispos, sacerdotes e laicos que participaron na Asemblea sinodal; uns como participantes oficiais, outros
en calidade de convidados expertos ou de auditores. En total, 17
quendas de intervencións dentro das chamadas “congregacións”
(sesións sinodais). Foi a parte máis rica do Sínodo, xa que se pui30
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deron escoitar testemuños directos de persoas que viviron ou seguen vivindo situacións tráxicas de guerra, violencia e inxustiza.
Foi especialmente emotiva a intervención de Mons. Maroy Rusengo, arcebispo de Bukavu, na República Democrática de Congo,
que tivo que abandonar o Sínodo para ir animar e asistir á súa
xente, que estaba sendo atacada polos grupos rebeldes que operan na súa diocese. “Ante estas situacións –dixo con bágoas nos
ollos antes de abandonar a Asemblea– a Igrexa é a única defensa
para un pobo aterrorizado, humillado, explotado, dominado, que
queren silenciar”.
Aterrecedor foi tamén o testemuño da Irmá Geneviève Uwamariya, unha relixiosa ruandesa que perdeu a súa familia durante
o xenocidio de 1994. Contou como se atopara co asasino do seu
pai durante unha visita que facía aos reclusos. “El confesoume
ter asasinado ao meu pai. Deume os detalles da morte dos meus”,
dixo. Ela abrazouno e díxolle: “ti es e seguirás sendo o meu irmán”,
recoñecendo que nese momento sentiu que quitara un peso de enriba. “Volvín atopar a paz interior e dei grazas a quen tiña entre os
meus brazos”, asegurou. Logo oíu a aquel home berrar: “A xustiza
pode facer o seu traballo e poderame condenar a morte, pero agora
son libre!”
Tamén fóra da sala sinodal, os bispos tiveron a posibilidade de
compartir as súas experiencias con algúns grupos e parroquias
da cidade de Roma. Os catro bispos sudaneses que acudiron ao
Sínodo foron invitados polos Misioneiros Combonianos, que neses mesmos días estaban a celebrar o seu XVII Capítulo Xeral. Os
bispos confesaban ante os capitulares combonianos a dificultade
que ten a Igrexa, particularmente en Sudán, para falar de reconciliación. “Non é doado falar de xustiza, paz e reconciliación en
Sudán –afirmaba Mons. Daniel Adwok, bispo auxiliar de Jartum–.
Cando falamos de reconciliación, a xente quere primeiro xustiza.
As feridas son aínda moi profundas. Antes de falar dos temas deste
Sínodo, debemos facer todo un traballo de curación, de curar esas
feridas. Se segue habendo inxustiza e opresión, a ferida non curará
e será inútil falar de reconciliación. É un gran reto que temos en
Sudán, pero tamén neste Sínodo”.
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Non faltaron tampouco as intervencións nas que os propios bispos pediron perdón e recoñeceron os defectos e debilidades das
que tamén adoece a Igrexa, que non sempre foi precisamente modelo de xustiza ou de reconciliación. Mons. Joseph Aké Yapo, arcebispo de Gagnoa, Costa de Marfil, interrogábase durante a súa
intervención: “Como pode ser a Igrexa sal da terra e luz do mundo
se non se interroga a si mesma sobre o papel dos fieis e dos sacerdotes, sobre o uso do poder e da autoridade? Se a Igrexa quere
desempeñar o seu papel de construtora de paz, reconciliación e
xustiza, debe comezar por poñer en práctica ela mesma o que ensina e vixiar para realizar as estruturas necesarias e indispensables
para a formación e educación dos seus fieis”.
Ademais de recoñecer os propios erros e debilidades, o Sínodo
tivo palabras fortes e claras para denunciar o espolio ao que está sometido o continente, un espolio que segue sendo a orixe principal de
boa parte dos conflitos armados. O cardeal Bernard Agré, arcebispo
emérito de Abidxán, en Costa de Marfil, non tivo pelos na lingua ao
afirmar que “con moita frecuencia, dirixentes incapaces caeron na
trampa deses homes e mulleres que os expertos chaman “asasinos
financeiros”, os chacais apoiados financeiramente por organismos
avezados nos mercados desiguais, que teñen como fin enriquecer
os organismos financeiros internacionais, habilmente sostidos polos
seus Estados ou por outras organizacións mergulladas no complot
do silencio e da mentira. As ganancias asombrosas van parar aos asasinos financeiros, ás multinacionais e a algúns poderosos nacionais,
que serven de tapadeira aos negociadores estranxeiros”.
Tras as intervencións e despois de varias sesións de traballo por
grupos lingüísticos, os padres sinodais elaboraron 57 propostas
concretas que resumen e unifican as case 300 que xurdiron nos
diferentes grupos. O Sínodo non ten carácter decisorio, pero as devanditas propostas irían dirixidas ao Papa e servirían, finalmente,
para a elaboración da exhortación apostólica post sinodal. Algunhas delas eran ben concretas, como a proposta de que as nacións
africanas celebren cada ano o “Día da Reconciliación”; ou a de
celebrar un “Ano Xubilar extraordinario” como momento especial
de reconciliación.
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O Sínodo considerou tamén necesario que se faga un estudo
serio e profundo dos ritos tradicionais de reconciliación, como a
reconciliación verbal, na que un grupo de sabios arbitran publicamente casos de conflito entre persoas ou grupos. Segundo os
bispos africanos, organismos similares poden ser creados dentro
das comisións de Xustiza e Paz para axudar aos cristiáns a realizar
unha conversión profunda e enriquecer a celebración do sacramento da reconciliación.
4.4. A mensaxe final
O Sínodo concluíu cunha mensaxe en clave de esperanza cara
ao futuro. Así o indicaba xa o título: “África, levántate!” A mensaxe consta de sete partes, ademais da introdución e a conclusión.
Comeza cunha mirada á África de hoxe, inmersa nun mundo cheo
de contradicións e en plena crise, da que África é o continente que
máis sofre as consecuencias. A pesar diso, os bispos son optimistas
e invitan a ver o positivo, aínda que “os medios de comunicación
parecen concentrarse soamente nas nosas desgrazas e defectos”.
A segunda parte da mensaxe invita a mirar o futuro coa luz da
fe, a deixarse amar e reconciliar con Deus. Segundo os bispos, a
reconciliación con Deus
“abre o camiño á verdadeira reconciliación entre as persoas; e é
isto o que pode quebrar o círculo vicioso da ofensa, da vinganza e
do contraataque. O verdadeiro perdón promove a xustiza do arrepentimento e da reparación, que conducen a unha paz que chega
ás raíces do conflito e transforman a vítimas e inimigos en irmáns
e amigos”.

A terceira parte diríxese particularmente á Igrexa universal, á
que o Sínodo “sente deber de expresar o seu recoñecemento polos
moitos misioneiros, sacerdotes, relixiosos e laicos que, procedentes doutros continentes trouxeron a fe á maior parte dos países de
África”. Os bispos expresan un agradecemento particular aos que
permaneceron coas súas xentes tamén en tempos de guerra pagando mesmo coa propia vida.
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A cuarta parte é a máis extensa de todas e a máis completa, xa
que vai dirixida especificamente á Igrexa africana. Destaca o convite a unha colaboración “Sur-Sur”, convite que se fixo durante os
traballos sinodais e que exhorta ás Igrexas africanas a incentivar
a colaboración entre si e con outras Igrexas do Sur, tanto de Asia
como de América Latina.
Por outra banda, formar as conciencias e cambiar os corazóns
debe ser unha prioridade en cada diocese, en cada parroquia, en
cada comunidade cristiá. Para os bispos, a catequese “ten que ir
máis aló do simple catecismo para nenos e catecúmenos que se
preparan aos sacramentos. Necesitamos organizar un programa
de formación continua para todos os nosos fieis, especialmente
para os que están en altos postos de autoridade. As nosas dioceses
teñen que ser modelos de bo goberno, de transparencia e de boa
xestión financeira”.
Aos sacerdotes pídeselles que sexan exemplo de vida xuntos, superando as barreiras culturais ou étnicas; aos laicos que deixen
que a súa fe impregne cada aspecto e recanto da súa vida, particularmente na vida pública e na política. “África necesita santos
en postos políticos relevantes –di a mensaxe–, políticos santos que
limpen da corrupción o continente, que traballen polo ben da xente e que saiban como animar a outros homes e mulleres de boa
vontade fóra da Igrexa para que se unan contra os males comúns
que asolan as nosas nacións”.
Na quinta parte da mensaxe, os bispos diríxense con franqueza
á comunidade internacional, especialmente aos grandes poderes
deste mundo, aos que suplican: “Tratade África con respecto e dignidade. África reclama dende hai tempo un cambio na orde económica mundial en canto ás estruturas inxustas acumuladas que
pesan sobre ela. Moitos dos conflitos, guerras e pobreza de África
derívanse desas estruturas inxustas”.
Son aínda máis claros e contundentes ao dirixirse ás grandes
multinacionais, ás que invitan a “deter a devastación criminal do
medio para a súa cobizosa explotación dos recursos naturais. É
unha política miope a de fomentar guerras para obter uns bene34
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ficios rápidos do caos, á conta de vidas humanas e de sangue. É
posible que ninguén sexa quen de interromper, e o queira facer,
estes crimes contra a humanidade?”
A sexta e a sétima parte da mensaxe son, a xeito de conclusión,
unha viva chamada a cambiar de actitude e a levantarse das propias cinzas, xa que África posúe unha enorme cantidade de recursos, non só materiais, senón humanos e espirituais. Segundo
os bispos, non só son responsables da situación do continente as
grandes multinacionais ou as potencias estranxeiras.
Desgraciadamente segue habendo “políticos que traizoan e malvenden as súas nacións, homes de negocios corruptos que teñen
colusións con multinacionais rapaces, comerciantes e traficantes
de armas africanos que fixeron fortuna co comercio de armas pequenas. O Sínodo proclámao de forma clara e forte: Chegou o
tempo de cambiar os comportamentos por amor ás xeracións presentes e futuras”.
A mensaxe remata cunha viva invitación a poñerse en camiño:
“As augas poden estar axitadas, pero coa mirada orientada a Cristo
Señor chegaremos seguros ao porto da reconciliación, da xustiza e
da paz. África, érguete, toma a túa padiola e anda! (Jn 5, 8)”.
4.5. Africae Munus
Recollendo todas as propostas do Sínodo e co desexo de animar
a toda a Igrexa do continente, Bieito XVI publicou a exhortación
apostólica post sinodal Africae Munus, exhortación que foi presentada oficialmente durante a súa viaxe a Benín en novembro de 2011.

5.- Conclusión
A título de conclusión, quero destacar tres aspectos que me parecen importantes e que son unha especie de balance do que é
hoxe a Igrexa africana.
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En primeiro lugar, constatar ese salto cualitativo, polo menos
na mente dos propios cristiáns africanos e na de moitos de nós,
cristiáns europeos, de que a Igrexa africana xa é adulta. Deixou de
ser ese irmán menor que adoitabamos mirar dende arriba. África
deixou de ser a terra de misión por antonomasia. Ocupa o seu lugar dentro da Igrexa universal, á que enriquece e fai, se cabe, máis
fermosa, participando ela mesma na tarefa de anunciar o Evanxeo
a todos os pobos. Hoxe xa é normal ver nos nosos pobos e cidades
algún que outro sacerdote africano anunciando a Boa Noticia do
Evanxeo aos nosos propios paisanos.
En segundo lugar, este Segundo Sínodo africano foi a constatación de que a exhortación apostólica Ecclesia in África foi un
documento fundamental neste crecemento da Igrexa africana. Ao
longo destes 15 anos, a Igrexa do continente foi crecendo e madurando á luz dos elementos eclesiolóxicos e pastorais presentados
no documento, que foi, pola súa parte, froito da primeira Asemblea
Sinodal para África.
E, por último, que este Sínodo serviu non soamente para enxergar cal é hoxe a vocación e a chamada específica que recibe a
Igrexa africana para ser sal e luz das nacións, senón que, ao se tratar dun Sínodo, lémbranos que estar ao servizo da reconciliación,
da xustiza e da paz, é unha tarefa que atinxe aos cristiáns de todos
os continentes, razas e culturas.

Algunhas datas importantes
1960, 28 de marzo: Xoán XXIII crea o primeiro cardeal africano: Mons. Rugambwa, de Tanzania.
1962-65: Concilio Vaticano II. 250 bispos representan a África;
deles 72 son africanos.
1964, 18 de outubro: Canonización dos mártires de Uganda.
1969, xullo-agosto: Paulo VI visita Uganda. É a primeira visita
dun Papa á África Negra.
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1971: Aparición da Teoloxía negra, a voz de Sudáfrica.
1974: Sínodo dos bispos, no que se falou de teoloxía africana,
liturxia africana, estruturas eclesiais africanas.
1988, 30 de abril: Aprobación do Rito Zairés.
1994, abril: Primeiro Sínodo africano. Por primeira vez na historia da Igrexa, ritmos, danzas e cantos africanos son interpretados solemnemente na Basílica de San Pedro.
2009, outubro: Segundo Sínodo africano.
Ismael Piñón López
Director da revista Mundo Negro
						
Traduciu: Chema Felpeto
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Evanxelización, inculturación,
actualización da misión en
África: Retos e dificultades
Jean Baptiste Kambale Migueri

Hai uns anos que se vén falando de nova evanxelización no seo
da Igrexa. O desafío é inmenso e todas as Igrexas locais deben
sentirse, dalgún xeito, interpeladas e invitadas cara a algo que,
non obstante, pertence á súa mesma identidade: “Ide e anunciade a Boa Nova” (Mt 28,19). Os novos retos das nosas sociedades
esixen certamente novas visións evanxelizadoras. Hai que descubrir novos areópagos para o diálogo coas culturas. Xa Paulo VI, en
Evangelii Nuntiandi, pregoara o que se pode chamar “era da Nova
Evanxelización”, ao ritmo do Concilio Vaticano II. Hoxe a Porta
Fidei de Bieito XVI renova o convite, recordándonos a importancia
de refacer o camiño da fe.
Agora ben, cales son os verdadeiros desafíos aos que a nova
evanxelización se confronta? Hai que dar resposta evanxélica á
“descristianización” na secularización, para remediar o drama da
“ruptura entre o evanxeo e a cultura”1. Pero, así anunciada, a problemática pode parecer non atinxir moito ao continente africano.
Non obstante, malia á xuventude da súa actual Igrexa, a historia
cristiá deste continente, coa desaparición dolorosa da súa florecente comunidade setentrional da antigüidade, non deixa de ofrecernos, mutatis mutandis, un exemplo elocuente de frustración.
Neste artigo quero analizar a apropiación africana do desafío
da nova evanxelización, baseándome principalmente nos retos e
dificultades propios do continente e ofrecendo, para iso, algunhas
propostas concretas. Analizarei a oportunidade da actualización
da misión en África, os seus presupostos fundamentais, o valor da
1 Paulo VI, Evangelii Nuntiandi 20.
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inculturación africana para a Igrexa universal e as súas esixencias
prácticas. Finalmente recollerei algunhas dificultades reais fronte
á Nova Evanxelización e rematarei con algunhas outras propostas.

1.- Sentido e oportunidade dunha nova evanxelización para África
Se o programa da nova evanxelización actual está centrado na temática da descristianización en Occidente, a actualización eclesial
da misión é, non obstante, un deber permanente. E se, polo tanto,
tamén é necesaria a nova evanxelización para a Igrexa-familia de
África, este continente que sempre nos interroga2, en que consistiría, no contexto especial das súas múltiples igrexas locais, cando
se sente que co secularismo anticristián occidental, o centro de
gravidade do cristianismo parece estar a baixar cara ao sur3? Que
contidos e desafíos tería tal evanxelización? Tal tarefa para África
esixe apropiarse duns desafíos concretos propios desta Igrexa nova,
en proceso de madureza da fe, e que o está a facer con esperanza,
malia aos seus numerosos retos. Recoñecendo tal necesidade en
19944, os bispos africanos renovaron o seu desexo e o seu compromiso de “esforzarse na evanxelización, na missio ad xentes, así
como na nova evanxelización, para que a fisionomía do continente
africano sexa modelada cada vez máis polo ensino sempre actual
de Cristo, verdadeira luz do mundo e auténtico sal da terra5.
Concretamente, os obxectivos da nova evanxelización teñen que
definirse en cada Igrexa local, tomando en consideración o horizonte global cara ao cal a familia africana necesita orientarse.
2 Cf. Joseph Ki-Zerbo, Histoire générale de l ‘Afrique (París, l ‘Harmattan, 1978) 253.
3 Cf. Jean-Paul Messina, Culture, christianisme et quête d ‘une identité africaine (París, l
‘Harmattan, 2007) 79.
4 Cf. As dúas Asembleas do Sínodo dos bispos foron convocadas por Xoán Paulo II en
1994. A primeira, do 20 de abril ao 8 de maio; tema, “A Igrexa en África e a súa misión
evanxelizadora cara ao ano 2000: ‘seredes as miñas testemuñas’ (Feit 1,8)”. A segunda (IX
Asemblea Xeral Ordinaria), do 2 ao 29 de outubro de 1994; tema: “A vida consagrada e a
misión na Igrexa e no mundo”.
5 AM 159.
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Trátase de suscitar na Igrexa-familia de África un novo e crecente
espírito misioneiro globalizado (non reservado a elites ou especialistas). Para sementar a esperanza de Cristo liberador, cada familia precisa ser misionada e, á vez, cada un dos seus membros ser
misioneiro6. Son moitas as situacións de vida cristiá que esixen e
requiren dunha nova presentación do Evanxeo en África7. Existen
diversas experiencias existenciais da vida cotiá que interpelan aos
seus pastores: a acollida do Evanxeo é aínda insuficiente; unha boa
parte do pobo vive aínda baixo o xugo das novas formas de ditaduras políticas alentadas polo neocolonialismo capitalista globalizado; aínda non rematou o proceso de harmonización entre as Relixións Tradicionais Africanas e o cristianismo. A estes factores hai
que engadir os efectos da miseria sementada por todas partes e os
das grandes mutacións culturais que están a vivir as poboacións.
Por un lado, crecementos demográficos, urbanizacións precipitadas e desorganizadas (moitas veces respondendo a contendas dos
conflitos), e, por outro, a chegada de civilizacións estranxeiras coa
súa descarada pretensión de ser mellores. En todo, a civilización
africana confróntase co desafío de renovarse sen perder a súa
esencia para que os seus pobos sobrevivan á pobreza e ás ameazas
dunha globalización non poucas veces desastrosa8.
Neste sentido, considerando a realidade sociolóxica de África,
algúns observadores emitiron conclusións que considero non tan
acertadas, en canto á necesidade de responder aos verdadeiros desafíos do continente mártir. É verdade que se experimenta a necesidade de tomar medidas evanxélicas para responder ao desafío da
“dicotomía entre certas prácticas tradicionais das culturas africanas e as mesmas esixencias do Evanxeo de Xesucristo”9, porque “O
problema da dobre pertenza ao cristianismo e a estas relixións segue sendo un desafío”10. Pero considero que isto non é o absoluto, e
6 Cf. Xoán Paulo II, Novo Millenio Ineunte 40.
7 Cf. AM 165.
8 Cf. XIIIe Assemblée Générale Ordinaire du Synode deas évêques, Lineamenta, avantpropos de Mgr Nikola Eterovic: Documentation Catholique 2476/CVIII (01/05/2011) 423.
9 AM 36.
10 AM 93.
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que mesmo pode resultar non determinante no momento decisivo
para esta sociedade. En todo caso, non me quero imaxinar que
exista algunha cultura humana que sexa esencialmente oposta ao
Verbo de Deus, Revelador universal, quen chama ata o corazón do
seu Pai para interceder por todos. Consólame convencerme de que
ningunha sociedade é naturalmente oposta ao Evanxeo da salvación. En cada pobo actúan as sementes do Verbo. Agora ben, cada
sociedade está sempre chamada a operar intrinsecamente unha dinámica de evolución para purificarse permanentemente das posibles desviacións que vaia contraendo e acumulando por fraxilidade
dos seus compoñentes.
Polo tanto, se hai que podar a cultura africana en virtude da
conformidade coa fe, o mellor xeito de facelo é, paréceme, anunciar
a Boa Nova, impulsando evanxelicamente a consolidación dunhas
políticas socioculturais e económicas liberadoras. A nova evanxelización está chamada a acrecentar a súa participación na chegada
dunha sociedade politicamente democratizada, respectando e promovendo máis aínda os valores irrenunciables de África: a familia,
a espiritualidade africana, a solidariedade… O restablecemento da
orde sociopolítica e a mesma evanxelización deben ser consideradas como prioridades para poder responder ao desexo popular de
harmonizar e discernir profundamente os termos da globalización.
Só así o cristianismo non aparecerá como un de tantos produtos
que a sociedade occidental pretende exportar en cada recanto do
planeta con pretensión de universalidade. É un erro formular o
cristianismo en África como unha corrente cultural contraria á
cultura africana. Se neste continente os misioneiros non africanos
se confrontan (e sucede normalmente) coas diferenzas culturais,
non obstante estas son interpretadas, a miúdo, dende criterios meramente materialistas. Fraxilízase, así, a apreciación dos verdadeiros valores. Polo demais, o mesmo misioneiro autóctono asume o
desafío de non confundir o cristianismo coa integridade das prácticas relixiosas dos seus propios pobos nin presentarse como un
estraño á súa propia cultura.
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2.- Presupostos fundamentais para unha nova evanxelización en África
A evanxelización, a inculturación e a actualización da misión
en África esixen unha serie de presupostos moi serios. Esencialmente, cómpre recoñecer que as súas tradicións culturais e os seus
valores espirituais son verdadeiras sementes do Verbo, que ilumina
todo home. Hai que aceptalas cunha actitude positiva de acollida, abrindo o espírito ás súas realidades. Non se trata de asumir
integralmente estes valores, senón de abrirse á sabedoría que fai
comprender que o Espírito precede ao evanxelizador humano, e
aceptar humildemente que en todas as partes xerminan as semina
Verbi. “Ao entrar en contacto coas culturas, a Igrexa debe acoller
todo o que nas tradicións dos pobos é conciliable co Evanxeo para
achegarlles as riquezas de Cristo e para enriquecerse ela mesma
coa sabedoría multiforme das nacións da terra. [...] a inculturación
coloca á Igrexa nun camiño difícil, pero necesario”11.
Hai que tomar en serio as relixións tradicionais africanas, recoñecendo nelas un dos grandes piares da sociedade africana. Non é
sabio nin evanxélico reducir todo ao paganismo (ou satanismo) ou
pensar que corresponde a unha inferioridade cultural. Pois, quen
esquece que todos os africanos estamos afectados por aquilo que
consideramos como a nosa relixión? O noso fondo relixioso común,
herdado dos nosos humildes e silenciados místicos antepasados,
merece o recoñecemento universal. O culto africano dos antecesores, garantía da comprensión e da vivencia cristiá auténtica do culto dos santos en África, é celebración da nosa veneración, porque
recoñecemos neles os nosos protectores e garantes da nosa tradición. A Igrexa cristiá precisa dispoñerse a entaboar un verdadeiro
diálogo cos valores fundamentais deste fondo relixioso, para poder
iniciar unha toma en consideración das aspiracións fundamentais
do pobo africano nas súas diversidades. Así, expresións desagradables, inadecuadas e pexorativas, ao momento de referirse ás relixións tradicionais africanas, por exemplo, son clara demostración
dunha deshumanizante falta de respecto. En lugar de pensar na
11 Xoán Paulo II, Discurso ao Pontificio Consello para a Cultura (17-I-1987) 5.
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abolición ou demoñización dos cultos africanos, debe atopar humildemente novas vías de inculturación e de diálogo cultural para
alcanzar o corazón fundamentalmente relixioso do africano.
Agora ben, está claro que a inculturación en profundidade dos
valores evanxélicos non implica practicar todo sincretismo relixioso. A apertura aos valores morais e relixiosos das relixións tradicionais africanas debe ser acompañada dun discernimento dos
verdadeiros valores, en virtude da radicalidade e da novidade permanente do Evanxeo12. A nova evanxelización terá como obxectivo
definitivo a promoción da santidade e da dignidade humana. En
toda a historia da Igrexa, os santos caracterizáronse por ser artesáns da inculturación liberadora do Evanxeo. Eles santificáronse
mediante unha dinámica novidosa de evanxelización, na que foron
actores e promotores. Unha nova evanxelización para África precisa ser “unha evanxelización africana para a santificación”.

3.- A inculturación da fe cristiá en África como
semente dun novo rostro para a catolicidade
A inculturación da fe está fundada na experiencia da encarnación: a Boa Nova toma carne na pobreza cultural da natureza humana para transformala dende dentro como fermento na masa,
non para aniquilala, senón para perfeccionala na súa natureza propia e total, é dicir, conducila á experiencia da glorificación na resurrección. Clave hermenéutica de toda inculturación da Palabra, a
encarnación ábrenos teoloxicamente a porta cara o horizonte dunha inculturación verdadeiramente católica. As palabras de Xesús
e a súa propia vida son claras ao respecto: “Non pensedes que vin
para derrogar a lei ou os profetas; non vin para derrogar, senón
para dar cumprimento” (Mt 5, 17). O pescador de Galilea non só
non deixa de seguir séndoo, senón que a súa profesión ennobrécese
aínda máis grazas ao encontro transfigurador con Cristo (cf. Lc 5,
1-11). Hai que dar carne africana ao Evanxeo; hai que dar cultura
12 Cf. Paulo VI, Populorum Progressio 41; Mensaxe Africae Terrarum (29-10-1967) 13.
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africana á Palabra de Deus. É dende as entrañas africanas dende
onde o Verbo dirá ao pobo africano e ao mundo enteiro: “Oístes
que se dixo... Pero eu dígovos... Sede, pois, vós perfectos, como o
voso Pai que está nos ceos é perfecto” (Mt 5, 21-48). Esta voz ten
que ser intrínseca, é dicir, pronunciada e vivida dende a mesma
esencia da africanidade, nunha dinámica de dar firmeza ao xa conseguido humanamente, grazas a Deus, para o ben de todo, e non
pretender destruílo no nome, supostamente, do Evanxeo. A experiencia de Paulo no areópago de Atenas é aquí moi iluminadora:
“Atenienses, vexo en todo que sodes moi relixiosos, pois andando
por aí e mirando para os vosos monumentos de culto, incluso atopei
un altar con esta inscrición: ao Deus descoñecido. Ben, pois o que
venerades sen o coñecer, é o que vos anuncio eu” (Feit 17, 22-23).

Lonxe de ser inválida, a adoración anterior ao anuncio oficial do
Evanxeo aspira ansiosamente a alcanzar o seu perfeccionamento
por medio dun coñecemento auténtico e verdadeiro do Adorado.
Ao exemplo da encarnación, a inculturación da fe ten que ser un
camiño de purificación cotiá, é dicir, de transformación positiva.
Isto implica unha renovación permanente que ten como meta a
transfiguración da persoa na súa cultura, configurándoa con Cristo resucitado para unha vida nova.
Para concretar a súa inculturación, a Igrexa africana comprendeu
que precisa configurarse coa imaxe da familia. Se hai que falar dunha Igrexa-comuñón (Concilio Vaticano II), esta encárnase na realidade africana a través da noción existencial de familia. Pois, sendo
o primeiro espazo da socialización, ela é o lugar teolóxico onde se
xestiona a aprendizaxe comunitaria, a interiorización e a experiencia vivencial de todos os valores humanos para unha vida cultural e
espiritual auténtica. Hai que dicilo alto: A familia é o lugar teolóxico por excelencia para a inculturación do Evanxeo en África. E na
cosmovisión africana, todos estes valores que nela se aprenden resúmense na tradicional tripla relación: con Deus, co outro e consigo
mesmo. Pero todo se vive nun espazo determinado territorialmente
e estendido cronoloxicamente a todos os vínculos familiares. Así atopamos a determinación dos seguintes valores do universo africano:
o sentido de Deus e do sagrado (adoración e temor de Deus, Creador
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universal, e a veneración do mundo dos espíritos); a comuñón cos
mortos (antecesores) e os vivos (irmáns); o respecto á vida e a súa
conservación como don de Deus a través dos antepasados; a pertenza a un grupo polo sangue, como marca de fraternidade familiar
indisoluble; a solidariedade (en todas as súas formas) como medio
de protección dos membros máis débiles da comunidade-familia e
de harmonización das relacións interpersoais.
Esta é a realidade antropolóxico-cultural da familia africana,
concretización da noción de “Igrexa-comuñón”. Non pode haber
verdadeira inculturación en África sen tomar esencialmente en
consideración este fondo cultural que ennobrece os valores da familia africana e constitúe o seu gran legado á catolicidade. Configurada á imaxe da Trindade (familia divina), cada familia cristiá
africana vive a fe como herdanza recibida de Cristo (o seu antecesor fundador da fe), nunha dinámica de alianza selada entre as
dúas familias (a Trinitaria e a humana) por medio da Palabra de
alianza (a Biblia). Nesta mesma dinámica familiar, o colexio dos
apóstolos é comprendido como asemblea de antepasados maiores,
testemuñas e garantes da mesma tradición familiar fundada en
Cristo; e cada Papa xoga o papel de irmán maior entre as testemuñas do seu tempo (colexio episcopal e clerical). Esta analoxía orienta a organización eclesial da familia cristiá africana no contexto da
inculturación do Evanxeo a través da súa dimensión eclesiolóxica.
Nela baséase concretamente a inculturación da noción de Igrexa.
Todo isto vívese nunha dinámica de frutuosa compenetración. A
noción de Igrexa e a noción africana de familia requiren inculturarse mutuamente. Necesítase unha verdadeira conversión das mentalidades para que as diversidades das riquezas culturais da familia
africana poidan ser benéficas para a comprensión inculturada da
Igrexa e a penetración transformadora e liberadora da Boa Nova.
Porque hai tradicións que contradín o espírito do Evanxeo. É preciso que a noción de familia se abra á universalización, para a súa
auténtica inculturación eclesial e evanxélica. E esta apertura esixe
á vez a colaboración da misión. Trátase, en definitiva, de comprender, dende a tradición familiar africana e cristiá, que o sangue que
une aos fillos e netos cos seus antepasados é agora a de Cristo e que
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accedemos a esta nova familia a través da auga da purificación que,
en virtude desta nova relación familiar, é máis densa que o sangue
dos nosos pais. E como a conversión non é unha operación máxica,
a nova evanxelización na inculturación do Evanxeo ten o reto de
contribuír evanxelicamente á renovación das estruturas sociais e
ás institucións africanas para poder abrilas ao espírito da “Igrexafamilia” de “Deus-Trindade”. As Comunidades Eclesiais Viventes
son seguramente a mellor resposta a esta esixencia. Elas constitúen
o lugar privilexiado para a inculturación permanente do Evanxeo
(que vai máis aló do mero anuncio, porque abrangue todos os aspectos da vida concreta de cada un). Así, a acción da inculturación
apunta á mesma cidade humana, para sementar e/ou fortalecer nela
os valores evanxélicos. O evanxeo ten a misión de fecundar as novas
expresións e formas de vida que nacen ao longo dos tempos grazas
ao xenio dos pobos no contexto concreto da súa cultura.

4.- Esixencias do proxecto da nova evanxelización
e inculturación en África
Tendo en conta a realidade particularmente especial da poboación africana desgastada por diversas formas de inxustizas e
recoñecendo que a nivel local quedan moitos desafíos para a emancipación das poboacións esquecidas lonxe dos centros de gravidade
da vida nacional, a misión dunha evanxelización integral e profunda é, segundo recoñecen os bispos africanos, un proxecto moi extenso e ambicioso. Este proxecto de inculturación da fe liberadora
en todos os recantos do continente esixe unha serie de factores.
Precísase unha multitude de axentes pastorais formados axeitadamente e preparados a percibir os verdadeiros desafíos do mundo
africano de hoxe e a iluminar a vida dos seus concidadáns coa luz
do Evanxeo, provocando integralmente unha verdadeira conversión cara ao mellor. Para lograr unha misión de evanxelización e de
inculturación africanas ten que outorgarse unha maior importancia á preparación e formación dos laicos. Este será sempre o xeito
máis doado, rápido, eficaz e seguro de inculturar autenticamente a
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fe na sociedade na que eles se envolven a cotío13. Eles son as verdadeiras sementes no campo apostólico da cotianidade do pobo. O
testemuño das súas vidas de crentes é fundamental no medio das
Comunidades Eclesiais Viventes.
Así mesmo, os misioneiros autóctonos e os candidatos ao sacerdocio precisan ser fondamente preparados na perspectiva da inculturación. Aprenden a descubrir os valores evanxélicos das súas
respectivas culturas. A súa formación debe preparalos a enraizarse
nelas, onde serán fermento para a extensión do Reino. Se o descubrimento das demais culturas é clave no seu proceso de formación,
isto ten que lograrse sen desenraizalos, nin desintegralos, das súas
propias realidades culturais. Verdadeiros profetas nas súas propias
terras, os sacerdotes e misioneiros africanos en África deben ser
preparados preferentemente a dominar as súas propias culturas en
vista a asumir como responsabilidade súa a transformación das realidades locais dos seus pobos. Durante a súa formación, teñen un
espazo teolóxico onde acrecentar os seus coñecementos intelectuais
e culturais, así como os dos valores antropolóxicos africanos14. Vale
recordar aquí que, máis do que aparenta, África precisa aínda de
moitísimos ministros. Polo demais, a interculturalidade misioneira
que se está a experimentar no interior do continente é un novo
alento para a compenetración destas diferentes culturas. Habería
que ver como ir incorporando rapidamente a máis laicos nesta nova
dinámica de misioneiros africanos noutras culturas africanas.

5.- Algúns retos e dificultades concretas
Este panorama africano formula unha serie de dificultades ao
momento de pensar na actualización e renovación da obra misioneira. A evanxelización e inculturación, lonxe de ser obra automática,
esixen confrontarse coa multitude de diferentes correntes. Hai que
13 Cf. Apostolicam actuositatem 7; 13; 29.
14 Cf. Bernard Munono Muyembe, Inculturation da foi: les deux synodes deas évêques
1994. : http://www.inculturacion.net/ (20/04/2012). Aquí atópanse varios documentos sobre
o tema.
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saber fixar a atención no esencial. O dito acerca do discernimento,
da apertura na acollida e da preparación e formación dos evanxelizadores é fundamental. Malia á asistencia divina, a evanxelización
e inculturación da fe son obras humanas. Deus non nos salva senón encarnándose por medio do seu Verbo. Así, a obra misioneira
experimenta moitas limitacións ao momento de confrontarse cos
obstáculos. Neste sentido, varios conceptos fundamentais da cosmovisión africana non deixan de ser ao mesmo tempo, en certas
circunstancias, fonte de verdadeiras inquietudes apostólicas.
5.1. O concepto de Igrexa-familia pode chegar a non concretar
verdadeiramente o espírito de comuñón e de unidade que supón
todo espírito de familia. Neste caso, xa non representaría ao que
supón representar no novo espírito de familia eclesial. Se a familia
é fundamental para a inculturación en África, necesita promover
evanxelicamente a integración de todos, máis aló do sangue, do
clan ou da etnia. En África, como en todo o mundo, esta é unha
corda frouxa moi sensible que segue provocando desgrazas e catástrofes, baixo o fondo das diferenzas raciais ou culturais. Asumido
con valentía evanxélica tal desafío, a Igrexa-familia africana pode
ofrecernos, dende o mosaico antropolóxico africano, un modelo
evanxélico da riqueza das diversidades, un verdadeiro testemuño
contra os nacionalismos deshumanizantes, por exemplo, que chegaron a provocar xenocidios no nome da diferenza de raza, ou mesmo de relixión.
5.2. As diversidades culturais en canto ás relixións tradicionais
africanas. Na República Democrática do Congo, por exemplo, hai
máis de 300 vivencias culturais (é dicir, etnias = tribos: unidade
cultural tradicional con territorio, lingua e vivencia relixiosa, social e política). Os diferentes ritos de cada unha delas son verdadeiros símbolos que precisamos explotar para a evanxelización e a
celebración. Son un factor importante para a catequese e a liturxia.
Non obstante, esta multitude de culturas non pode facilitar sempre a constitución de ritos comúns. O discernimento e a prudencia
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son indispensables para evitar unha reinterpretación desproporcionada, humillante ou segregacionista (ou mesmo inadecuada ao
evanxeo) dos xestos e símbolos culturais inculturados na vivencia
cristiá. O caso máis concreto témolo co rito zairés15 (R.D. Congo),
signo do esforzo da inculturación mutua entre a fe cristiá e a cultura africana, e un verdadeiro e firme símbolo da liturxia cristiá
africana que, non obstante, non é asumido emocionalmente por
todos os católicos congoleses.
5.3. O nivel actual da vida cotiá do africano común, xeralmente
excluído do centro de gravidade para as grandes decisións vitais.
El é á vez vítima de grandes atrocidades criminais e inxustizas
tanto nacionais como internacionais: tribalismos e racismos, escravitude e colonización, neocolonización capitalista e ditaduras
modernas,… coas súas consecuencias: crimes e desolación, desprotección social e económica, violacións dos dereitos humanos,
falta de educación e formación intelectual, destrución da natureza, saqueos das riquezas naturais e culturais, expropiación inxusta das terras,… O campesiño africano atópase desprovisto do mínimo benestar material e espiritual, e dun eficaz discernimento
sociopolítico para mellorar o seu cotián vivir. A actualización da
misión ten que dar resposta evanxélica a tal situación, incentivando mecanismos de reconciliación e de reparación a través da
promoción da cultura da xustiza e da paz, e do respecto á dignidade humana, a responsabilidade sociopolítica e o valor cristián
do ben común. Polo demais, se é difícil reparar historicamente
todo o dano causado neste continente-nai, a nova evanxelización
está chamada a inspirarlle vivencias liberadoras, para reconfortar
os corazóns feridos daqueles pobos que levan cicatrices nas súas
memorias e emocións. Trátase de axudar a saír do círculo vicioso,
a través, principalmente, dunha formación e educación integrais
e integradoras, para unha Igrexa-familia constituída por igrexas
15 O misal romano para as dioceses do Zaire foi aprobado pola Congregación para o Culto
Divino co decreto Zairensium Dioecesium (30-04-1988). Nel a invocación dos antepasados
é o cumio do diálogo litúrxico do cristianismo coa cultura africana e as súas relixións
tradicionais.
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domésticas sentimentalmente responsables e socio-relixiosamente
fecundas. O mesmo éxito da pastoral vocacional depende destes
factores. As vocacións misioneiras nativas (laicais e clericais), destinadas á promoción relixiosa e humana dos seus pobos, precisan
ser ben discernidas, instruídas e preparadas á tarefa de elevar o
nivel destes pobos.
5.4. As enormes dificultades que provocan as diferentes formas
de fundamentalismos (relixiosos e non relixiosos) e as seitas (cristiás e non cristiás) que invaden actualmente o continente16. As
masas sociais non preparadas suficientemente para aprecialos e
discernilos transfórmanse en presa doada para eles. Aquí pódese observar un sentimento cultural de proximidade vivido entre a
cultura islámica e as culturas africanas. Neste sentido, recoñézase
que ás veces o cristianismo aparece como unha relixión occidental, socioloxicamente afastada do vivir cotián do africano común.
Ademais, por desgraza, o europeo pode dar a impresión de presentarse habitualmente ante o africano máis como un verdugo ca
como un irmán. Co asiático, o sentimento de fraternidade parece
culturalmente máis envexable, grazas a factores coma a estrutura e
o espírito de familia (a noción cultural da fecundidade, da relixiosidade e da espiritualidade, máis aló das diversidades).

6.- Conclusións e algunhas outras propostas
A diversidade das culturas africanas, a profundidade das relixións tradicionais africanas na vivencia cotiá e os actuais desafíos dunha sociedade sumida na miseria esixen da tarefa da nova
evanxelización non soamente a contribución na construción necesaria dunha democracia e unha civilización africanas fundadas
sobre o piar da familia, senón que supón, ademais, unha apertura
16 Cf. J. B. Kambale Migheri, Fundamentalismos y conflictos en la República Democrática
del Congo. Documentos do Ocote acendido 76 (2011) 9-12. En www.comitesromero.org/
ocotes/Ocote76.pdf (03/03/2012).
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liberadora da obra misioneira aos valores fundamentais da tradición africana. Bótase de menos un Código Canónico para a Igrexafamilia do continente. E a vivencia integral dos sacramentos reclama unha maior inculturación litúrxica. Os teólogos africanos
deben seguir afondando nestes dous campos. Trátase non só de
comprender teoloxicamente os sacramentos dende a cosmovisión
africana, senón tamén de celebralos africanamente na súa profundidade evanxélica.
A tarefa da nova evanxelización de África, marcada esencialmente polo desafío da inculturación, ou mellor dito, da encarnación africana da Palabra da salvación, está destinada a alcanzar
evanxelicamente a cada africano, cada pobo, cada familia doméstica e cada pobo naquilo que é para si o máis específico, co reto
de harmonizar cada unha das súas experiencias existenciais e de
dignificalas en Xesús de Nazaret, Cristo e Señor. Trátase dunha
evanxelización liberadora, dedicada á emancipación do home, non
só no seu status relixioso, senón integralmente. Nesta operación
autenticamente sacramental atópase o fundamento da evanxelización e inculturación da fe en e para o novo continente de África.
Así, na perspectiva da gran familia eclesial, corpo de Cristo, o africano sentirase afirmado, fortalecido e enriquecido realmente na
súa irrenunciable identidade. Porque a acollida da fe cristiá consistiría para el nun verdadeiro redescubrimento e auténtica revalorización das súas propias riquezas e vivencias culturais e espirituais
naturais. África reevanxelizada está chamada a facer xurdir na
Igrexa-familia unha nova espiritualidade de pobreza, de solidariedade, e unha liberadora espiritualidade da familia. A pobreza de
África ten que enriquecer a espiritualidade da Igrexa universal,
mentres que o seu espírito de familia debe ennobrecer a diversidade dos membros do corpo de Cristo.
Jean Baptiste Kambale Migueri
Teólogo
Traduciu: Chema Felpeto
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Mulleres africanas. Coa cabeza ben alta
África González Gómez

Dúas mulleres, a malauí Joyce Banda e a liberiana Ellen Johson
Searleaf, presiden hoxe gobernos democráticos en África. Todo un
fito histórico. Tamén existen cada vez máis mulleres africanas participando na formación dunha emerxente sociedade civil a favor da
paz e o desenvolvemento, traballando pola construción dun continente máis humano. E por último, no ámbito da teoloxía, existe un
grupo de teólogas africanas que reivindican unha voz inculturada
na realidade do continente. Destacamos algúns nomes propios e
as súas achegas.
“É unha honra para min aceptar esta gran responsabilidade”, declaraba solemne a malauí Joyce Banda, o pasado 7 de abril durante
o seu xuramento como presidenta do país, tras a repentina morte
do presidente Bingu wa Mutharika dous días antes. Joyce Banda fora ata entón vicepresidenta de Malaui, e seguindo mandato
constitucional, rexerá os seus destinos ata celebración de eleccións. Antiga activista e defensora dos dereitos da muller, presidenta da Asociación Nacional de Mulleres Emprendedoras, Joyce
Banda goza dun amplo recoñecemento internacional. No goberno
de Mutharika, estivera á fronte do Ministerio da Muller e de Asuntos Exteriores, antes de ser nomeada vicepresidenta en 2009. Non
obstante, en 2010, era expulsada do partido gobernante, o Partido
Progresista Democrático e fundara o seu propio partido político,
polo que Joyce goberna sen representación parlamentaria. A pesar
diso, o seu discurso na toma do poder foi respectuoso e conciliador
co seu antecesor. Entre os seus retos está facer fronte a unha grave
crise económica, agravada pola suba dos prezos dos alimentos e
unha retirada da axuda ao desenvolvemento da súa antiga potencia
colonial, Gran Bretaña, ante as derivas dictatoriais de Muthirika.

O 4 de maio, Joyce Banda demostraba unha gran valentía ao
pedirlle á Unión Africana que non invitase ao líder sudanés Omar
el Beshir ao próximo cumio da UA que se celebrará na capital
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malauí, Lilongwe, o próximo xullo, para evitar a entrada no seu
país do dirixente, buscado polo Tribunal Penal Internacional.
Sete anos antes que Joyce Banda, en 2005, a liberiana Ellen
Johnson Sirleaf fixera historia ao ser a primeira muller africana
elixida democraticamente para presidir un país africano. Non obstante, para ser exactos, Jonhson Sirleaf non era a primeira muller
en presidir un goberno, pois de 1996 a 1997, precisamente en
Liberia, outra muller, Ruth Perry, dirixiu un goberno interino no
período de entreguerras.
Jonhson Sirleaf, ademais, recibía en outubro de 2011 o Premio
Nobel da Paz, xunto co seu compatriota Leimah Wbowee e a iemení
Tawakul Kerman, pola “súa loita non violenta en favor da seguridade
das mulleres e do seu dereito a participar nos procesos de paz”.
Aínda que Joyce Banda e Ellen Johnson chegaron ao máximo
expoñente dentro do poder político, non son as únicas mulleres
africanas en postos políticos decisivos. Se nos anos 70 e 80 as
mulleres que participaban en política reservábaselles carteiras de
segunda, hoxe temos a Joyce Mujuru, como viceprimeira ministra
de Zimbabwe, que recibía a finais de febreiro o Premio Amazonas
de África polo seu compromiso coas mulleres e nenas máis vulnerables, e que en caso de falecemento do octoxenario presidente
Robert Mugabe, pasaría directamente a ocupar a presidencia.
Ou a Ngozi Okonjo Iweala, ministra de Economía nixeriana que
recentemente se postulaba como a candidata da Unión Africana
para presidir o Banco Mundial. Aínda que non resultou nomeada,
Okonjo Iweeala non se achantou á hora de denunciar que na elección final, ao resultar elixido o experto en saúde pública Jim Yong
Kim, prevaleceran os intereses dos Estados Unidos por enriba da
valía ou a traxectoria persoal dos candidatos.

1.- Primeiros pasos, nunha loita “á africana”
O ascenso das mulleres ao terreo político comezou e, guste ou
non, é un proceso imparable. Se, como se dixo no seu día “o século
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XXI será feminino ou non será”, as africanas entraron con forza
no século das mulleres. O cambio é substancial, e en África, onde
conviven pasado e presente, tradición e modernidade con maior
radicalidade, a adaptación a esta nova realidade supón un grande esforzo; non só para acabar con tradicións prexudiciais para
a muller e as nenas, como a mutilación xenital feminina ou os
matrimonios de menores pactados polas familias, senón para que
todos acepten e asimilen o seu crecente protagonismo. Para iso,
as africanas contan coas súas propias armas. Segundo explica a
senegalesa Marie-Angélique Savané, coñecida dentro do círculo
intelectual senegalés, e hoxe en día encargada do Mecanismo africano de avaliación para a paridade no seo do NEPAD:
...utilizamos os nosos vellos métodos á africana. Nunca verás unha
africana rexeitar o mundo dos homes. Aquelas que o intentaron
víronse illadas polas mesmas mulleres, que non comprenden ese
empeño en loitar contra o pai dos seus fillos. Así é como pensa a
nosa sociedade, onde o primordial é fundar unha familia. Coñezo
mulleres que ao se querer opoñer aos homes permaneceron solteiras bastante tempo, despois ao final elas remataron volvendo ao
sistema, e convertéronse en segundas e terceiras esposas. Esa non
é forma de avanzar na causa das mulleres.

2.- Mulleres africanas, promotoras de desenvolvemento
“A muller sostén África”, díxose en múltiples ocasións para subliñar a importancia vital da muller no desenvolvemento do continente. Lonxe de ser unha frase retórica, é fiel reflexo dun continente onde o 80 por cento da economía informal está en mans
de mulleres. Nas zonas rurais, son elas as que maioritariamente
cultivan os campos e recolectan; venden os excedentes agrícolas
nos mercados, encárganse da recollida da leña, de carrexar a auga,
das tarefas domésticas e do coidado da prole.
En África Occidental, en Togo, Ghana, Nixeria, Senegal ou Costa de Marfil gran parte do comercio nas cidades está en mans das
mulleres. Nos anos 80 eran famosas as fish-mamies, dedicadas á
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venda de peixe en Ghana ou as Nana-Benz de Togo, que destacaban pola súa intelixencia para os negocios, controlando grandes
redes de distribución e dispoñendo dos seus propios sistemas de
financiamento, as famosas tontinas, ou caixas de aforro colectivas.
Lideran asociacións, como é o caso da senegalesa Yaye Bayam,
que tras perder un fillo nun caiuco que naufragou no Estreito, decidiu poñer en marcha a asociación de Nais e Viúvas dos Caiucos
de Senegal, que hoxe agrupa 550 mulleres, creando un sistema de
microcréditos para promover pequenos negocios que evite a fuxida
das forzas máis novas do país. Durante o seu paso polo noso país
en 2008, non lle doeron prendas en denunciar as verdadeiras causas da inmigración ilegal, asegurando que se en 2007 cruzaran o
Estreito uns 30.000 senegaleses, era debido a un sistema inxusto
que condena aos mozos senegaleses ao desemprego, fuxindo á desesperada a Europa, cando é precisamente en Europa onde hai que
buscar a orixe dos seus males. E é que, denuncia Yaye, o campo
deixou de ser atractivo para os mozos; pois o cultivo do cacahuete
e algodón deixou de ser rendible, debido á competencia desleal que
exercen as políticas europeas de subvencións, mentres que o sector
pesqueiro ve como as súas costas son sobreexplotadas por buques
pesqueiros europeos sen ningún reparo, esquilmando os mares e as
posibilidades de supervivencia a través da pesca a pequena escala.
É tamén o caso de Anastasia Wambui Maina, moradora de Korogocho, un dos barrios marxinais de Nairobi, que pasou de ser
unha simple vendedora de changaa (licor local ilegal) a estar detrás
dunha cooperativa que ofrece alternativas ás mulleres e homes que
traballaban recollendo lixo no vertedoiro de Dondorá. Anastasia
foi galardoada en febreiro co Premio Mundo Negro á Fraternidade
2011 polo seu liderado á fronte da cooperativa Badilisha Maisha,
que significa “cambio de vida”. A través do sinxelo método das tontinas logrou mellorar a vida de 200 mulleres, que abandonaron os
vertedoiros de lixo e a prostitución e lograron montar un negocio
co que sacar adiante os seus fillos dun xeito máis digno.
Yaye Bayam e Anastasia son só dous botóns de mostra entre as
miles de mulleres africanas que están á fronte de iniciativas que
promoven o desenvolvemento e loitan contra a pobreza.
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3.- Axentes de paz
Se ben é certo que o continente africano foi desgraciadamente escenario de guerras, de intereses e conflitos armados, non é
menos certo que foron miles as mulleres que alzaron a voz para
denunciar os desastres das guerras e implorar que se puxese fin a
tanto sufrimento.
É o caso da liberiana laureada co Nobel da Paz Leimah Wbowee,
unha muller aguerrida que, inspirada pola loita non violenta, decidiu reunir un grupo de mulleres a rezar pola paz nun mercado de
Freetown, xunto cunha amiga musulmá, converténdose no Movemento de Mulleres pola Paz en Liberia. Comezaron sendo unhas
decenas, e acabaron sendo milleiros, e non recuaron ata conseguir
que o mesmo Charles Taylor as recibise, e negáronse a renderse
ata que os homes non lograsen un acordo de paz, chegando mesmo
a declararse en folga marital.
É a mesma forza que sacaron miles de mulleres congolesas cando lanzaron un comunicado a favor da paz en novembro de 1996,
en plena guerra de liberación, cando os rebeldes de Laurent Desiré Kabila se ían facendo co país ata chegar a expulsar a Mobutu
Sese Seko en maio de 1997. Daquela, as mulleres fixeron un chamamento aos poderes locais, nacionais e internacionais. Baixo o
título O berro das mulleres de Zaire, clamaban:
O noso corazón de nais está profundamente ferido. As bágoas xa
non se secan no noso rostro. Por que tanta violencia? Por que tanta
perda de vidas humanas? Berramos a nosa dor ante o mundo. Detédevos. Deixade de matar e de facer que podreza a vida que nace
das nosas entrañas. Nós e os nosos fillos temos dereito á vida e á
paz, á felicidade. (...) Non deixemos podrecer a vida que nace de
nós. Apertémonos ben os riles ata dar a luz unha África máis xusta,
máis libre, máis liberada en valores humanizadores.
Quince anos despois desas palabras tan desgarradoras, outra
congolesa –Caddy Azdyuba, xornalista congolesa de radio Okapi– desvelábanos o sufrimento continuo das mulleres congolesas,
vítimas do horror das violacións sexuais. Invitada ao encontro Mu56
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jeres que cambian el mundo celebrado en Segovia en marzo pasado, Caddy denunciaba por videoconferencia as atrocidades que se
cometen no corpo das máis de 300.000 mulleres congolesas que
sufriron violencia sexual, convertendo o seu corpo nun campo de
batalla, sinalando a orixe dunha guerra que se perpetúa debido
á pugna polo control dos recursos minerais no leste da R. D. de
Congo, sinalando co dedo ás grandes multinacionais que explotan
o coltán, ese mineral tan prezado para a fabricación de teléfonos
móbiles, consolas e ordenadores. Caddy que recibiu varias ameazas de morte, remataba cunha mensaxe esperanzadora, facendo
alusión á alegría intrínseca dos africanos que ansían vivir en paz.

4.- Asha Hagi, o poder do pobo fronte ás armas
En Somalia, outro país destruído por máis de dúas décadas de
desgoberno, cualificado de estado fallido, cabe destacar a carraxe
da somalí Ahsa Hagi, que recibiu en 2008 o Premio Right Livehood por liderar, “correndo gran risco persoal, a participación das
mulleres no proceso de paz e reconciliación no seu país destruído
pola guerra” segundo palabras do xurado deste galardón coñecido
como o Nobel alternativo. Asha, durante as negociacións de paz de
2000 en Somalia impulsou o denominado “sexto clan”, o primeiro
onde as mulleres estaban representadas na mesa de negociacións,
que ata entón só incluía os cinco clans tradicionais, dominados
por homes. Nunha ocasión, durante un encontro cun “señor da
guerra”, este dixo en alto: “Asha é a persoa máis poderosa desta
sala, porque eu teño o poder das armas, pero ela ten o poder de ter
o pobo do seu lado”.
Este mesmo compromiso, firmeza e entrega a unha causa nobre é a que demostrou durante toda a súa vida a keniana Wangari
Mathaai, premio Nobel da paz en 2004. Esta keniana universal
que nos deixaba en outubro de 2011 fora pioneira en todo: primeira muller en obter un doutorado en Bioloxía de África Oriental,
liderou un movemento o Cinto Verde, que logrou plantar máis de
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30 millóns de árbores, demostrando ao mundo a intrínseca relación entre aposta polo desenvolvemento, promoción das mulleres,
protección do medio e defensa da democracia. O seu libro autobiográfico titulado, Coa cabeza ben alta, é todo un manual de autosuperación, fortaleza e compromiso firme por unha causa. Mathaai,
que foi arrestada en varias ocasións durante o goberno de Daniel
Arap Moi foi tachada de tola por opoñerse á construción dun complexo hoteleiro no parque máis emblemático do centro de Nairobi,
e non obstante non recuou nunca nas súas conviccións, a favor das
mulleres e o desenvolvemento sostible.

5.- Teoloxía feminista africana
Considérase o arranque da teoloxía feminista africana o encontro que tivo lugar en 1989 en Accra (Ghana) ao redor do Círculo
de Teólogas Africanas comprometidas. A teoloxía feminista africana é realizada case exclusivamente por relixiosas, anglicanas, metodistas ou católicas, moitas delas pertencentes ao Consello Ecuménico das Igrexas. A súa reflexión parte dun contexto económico
e sociocultural, analizando a historia de opresión do pobo africano
como tal, marcado por séculos de escravitude, os anos de colonialismo e pobreza, onde as mulleres estiveron practicamente condenadas ao silencio e dobremente marxinadas. Para estas primeiras
teólogas africanas, as mulleres africanas deben tomar a palabra e
facer oír as súas propias voces, molestas porque as mulleres occidentais e os teólogos africanos varóns se atribúan o dereito de falar
en nome delas.
Na súa primeira obra colectiva avogan pola inculturación do
cristianismo nun contexto multirrelixioso e multicultural. Para
elas, o legado das relixións tradicionais, o cristianismo e o Islam,
obriga a elaborar unha teoloxía e unha cristoloxía que respecten a
pluralidade africana, que fomente o diálogo interrelixioso e a resolución pacífica dos conflitos.
Discriminadas secularmente pola cultura e as relixións africanas, as teólogas centran os seus estudos na Cristoloxía, e ven como
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Cristo é fonte de liberación e de esperanza. Analizan así mesmo,
como o xeito de entender a sexualidade nas culturas e relixións
tradicionais africanas perpetuaron a violencia e discriminación
que sufriron as mulleres no continente. Para a teóloga ghanesa
Mercy Amba Oduyoye, unha das pioneiras na teoloxía de muller
en África, os retos da teoloxía pasan principalmente por denunciar
o sistema inxusto que oprime ao continente e apostar polo diálogo
e a reflexión con outros grupos feministas africanos, profesionais
da saúde, o dereito, a educación e todos aqueles que traballan na
transformación e mellora do continente.
África González Gómez
Redactora da revista Mundo Negro
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África, amas a vida
e espertas a vontade de vivir
Teresa Ruíz Cebeiro

“Amamos a vida”, díxome unha relixiosa de Camerún, como
expresión da identidade do seu pobo africano. A alegría do seu
rostro, o ton e a convicción das súas palabras chegáronme fondo.
Ao recordalas evoco os signos de vida recibidos na miña andadura
africana ao longo de trece anos: Camerún e Rwanda sobre todo
e pasos por Togo, Guinea Ecuatorial, Senegal e Chad. Evoco a
motivación da miña marcha a Rwanda en 1997: atoparme cos crucificados da historia actual no Continente africano e máis concretamente nun país que acababa de saír dos horrores do xenocidio
e sufría as súas represalias. Buscaba o Crucificado e saíu ao encontro o Resucitado. É a miña gran experiencia e de aí brota o
meu agradecemento a ese continente que ama a vida e esperta nos
outros as ganas de vivir.
Os medios de comunicación transmítennos sobre todo os signos
de morte en África: fames, guerras, miseria, pobreza, visión parcial
da realidade, que me fai sufrir e fai sufrir ás miñas irmás e irmáns
africanos, fere a súaz dignidade como feriría a nosa se nas televisións do mundo se transmitisen tan só imaxes da realidade española que espertan conmiseración: violencia de xénero, familias nas
que ninguén traballa, crimes, etc. Desexo ampliar a visión negativa
sobre o continente achegando algo do visto, oído, palpado, como
vida puxante nos meus encontros coas africanas e africanos, sen
eludir o que entorpece o pleno desenvolvemento desa vida, causa
a súa morte, ou causámola. O noso mundo globalizado non só se
enriquece explotando ou roubando as ricas terras africanas, senón
que intenta apoderarse dos seus talentos humanos. Denunciábao
un mozo nunha emisora de radio en Camerún: “Francia acolle sen
problemas de visados os cerebros africanos, pero róubanos o dereito a ser recoñecidos autores dos logros obtidos”.
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Mirar a vida con ollos africanos. “Hai outro modo de ver o mundo que o Occidental”, díxome unha relixiosa profesora de Dereito
na Universidade de Butare (Rwanda). Acusaba deste xeito a falta de
comprensión dos europeos ao xulgar a realidade africana desde as
claves do Occidente rico. Ver o mundo como o ven os africanos e
as africanas supón escoitalos, o que significa desposuírnos do noso
eurocentrismo. Tanto entre as xentes máis instruídas do continente
africano, como aquí entre os emigrantes, ferimos profundamente a
súa dignidade cando por ignorancia xulgámolos como cidadáns dun
continente sempre necesitado da nosa axuda. Di Sobanfu Somé,
educada de forma tradicional e instruída polos anciáns do seu pobo
dagara en África Occidental: “Os seres que invitaches ao teu círculo, teñen a súa propia linguaxe e van falar. O problema é que
xeralmente non escoitamos o suficiente e polo tanto non os oímos”.
A dignidade persoal sempre no alto. Dignidade no entanto tan
atropelada polos países occidentais desde os tempos da trata de
negros, a colonización e, actualmente, a globalización. A dignidade
africana reflíctese na serenidade coa que acollen o amigo, o hóspede, e na ausencia de nerviosismos ante as dificultades da vida.
Como contraste, ven os europeos como xente que se pon nerviosa
con facilidade. O pobo africano sufriu e sofre tantos atropelos ao
longo da súa historia que se habituaron a resistir ante a adversidade
cun aguante digno de encomio. Hai anos, uns emigrantes africanos, no seu intento de saltar a occidente, foron descubertos pola
policía. En vez de chorar, comezaron a rir, a chancear, a cantar. É
a súa forma habitual de reaccionar ante a dor inevitable. Reacción
que ás veces nos sorprende a quen non logramos controlar as nosas emocións. Porén a sensibilidade das e dos africanos é moi rica,
como se deixa sentir nos “negros espirituais”, que tanta vida deron
ao mundo. “Grazas a que os poetas cantaron a súa canción de amor
desde o seu corazón, esta puido resoar no mundo enteiro e inspirar
outros cantos de liberación”, di Mathía Dawave, natural de Malí.
Hoxe a dignidade humana ferida maniféstase na resistencia africana aos países que buscan manter, como sexa, un pé no Continente: Europa, América e, actualmente, China. Co gallo da celebración en Camerún dos cincuenta anos da súa independencia,
o presidente francés convidou ás tropas de Camerún a participar
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como pobo libre no desfile da Festa Nacional do 14 de abril en
París. As autoridades do país africano aceptárono; porén nas radios
locais escoitáronse outras voces máis críticas: “Xa somos libres,
que veñan os franceses celebrar a nosa independencia desfilando
connosco na nosa terra”. Porén Francia non respondeu e as tropas
de Camerún desfilaron en París.
“As mulleres africanas tecen a vida”, escribe a poetisa Elisa Kidané de Eritrea. Sen o hoxe das mulleres, non habería ningún mañá
para África. A vida puxante e bela reflíctese no harmonioso colorido
dos vestidos e dos panos que cobren a cabeza das mulleres cunha
orixinalidade e beleza inimitables. As africanas, máis ou menos altas
e esveltas, máis espontáneas nas súas expresións ou reservadas segundo os distintos países, vivan en casas confortables ou en pequenas de cemento ou sinxelamente en chozas de palla, coidan moito o
seu corpo e o seu vestir. E, como resultado, a súa agradable e bela
presenza estimula as ganas de vivir nos que se atopan con elas.
Admírame a fortaleza das mulleres africanas, son a alma que fai
abrollar a vida alá onde está ameazada. Para Albertine Tshibilondi,
filósofa da República Democrática do Congo, “A muller africana
non é nin un reflexo nin unha escrava do home. Non sente ningunha necesidade de imitar o home para expresar a súa personalidade.
É unha civilización orixinal a que ela expresa a través do seu traballo, o seu propio talento, as súas preocupacións, a súa linguaxe, os
seus costumes”. Cando cheguei a Rwanda en 1997, a maioría das
mulleres quedaran viúvas ao perderen aos seus maridos na guerra;
outras, como consecuencia das represalias, tíñanos no cárcere. E
no entanto unhas e outras, mulleres campesiñas, uníronse en cooperativas para traballar xuntas as terras que quedaran esquilmadas
e baldías no conflito. Estounas vendo, dignamente vestidas cos seus
multicolores traxes, a traballar unidas a terra para sacar á familia
adiante. Por amor á vida, cantas mulleres en Rwanda adoptaron
como propios os nenos orfos dos asasinos dos seus propios fillos!
Amantes do seu pobo africano, as mulleres loitan por sacalo
adiante, traballando pola mellora da saúde, ou da educación, ou
creando cooperativas, ou como xestoras de empresas ou ministras
nos gobernos, etc. As máis instruídas defenden a súa identidade
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como mulleres e traballan polo cambio dunha sociedade inxusta.
Coñecín a funcionarias do Estado ou outras que, ademais de defenderen a súa propia dignidade nas relacións laborais, loitan por
unha sociedade máis xusta, denunciando aos seus propios xefes o
incumprimento das leis para asegurar os traballadores. Máis dunha, por tal motivo, perdeu o seu posto de traballo ou non puido
acceder a outro mellor.
A muller africana ama a vida, transmítea e ensina a vivir. É frecuente escoitar frases como “Non me importa casarme, pero quero
ter un fillo”, ou a dunha nai a unha moza que ingresa na vida relixiosa: “Antes de marchares ao convento tes que facerme un fillo”.
Estas expresións revelan o desexo fondo da identidade feminina:
dar vida. Na sabedoría africana, a nai coida o recentemente nado
ata que alcance a idade do destete e entón deixa que camiñe por
si mesmo e aprenda a se defender na vida. Educación que prepara
para vivir situacións tan arriscadas como a de intentar chegar a
Europa do xeito que sexa.
A vida ameazada. “O choque entre a modernidade e a tradición
produce violencia”, dixo un profesor africano na Universidade Católica de Yaundé. Nos poboados mantéñense os costumes tradicionais; mais nas cidades, que atraen máis e máis sobre todo a xente
nova, os medios de comunicación social –móbiles, radio, televisión
e Internet– póñena en contacto co mundo occidental, cuxos modos de vida a seducen. Hai uns anos o 80 por cen dos mozos de
Duala, cidade comercial de Camerún, soñaba con saltar a Europa.
A modernidade introduce formas de vida que chocan coa tradición
cultural. Por exemplo, o traballo profesional esixe control do tempo, algo que violenta a acollida á africana, na que, sen présas e ás
veces en silencio, a persoa dedica todo o seu tempo ao visitante.
Tamén a solidariedade familiar queda afectada, polo costume moderno de investir os beneficios dunha empresa en mellorala, en
lugar de axudar con eles aos familiares necesitados.
Porén as maiores ameazas veñen dos nosos espolios, do roubo
das terras e minas e da venda de armas, que enriquecen a Europa á
conta das guerras entre países africanos. Guerras en parte provocadas polos países colonizadores cando no seu propio beneficio romEncrucillada 178, maio-xuño 2012
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peron o Continente sen respectar pobos nin etnias. Hoxe moitos
dos conflitos bélicos do Continente buscan recuperar os territorios
violentamente distribuídos outrora polos colonizadores europeos.
Beber na fonte da Vida: “É moi fácil perderse no mundo profano
e esquecer a nosa conexión ao espírito e, con todo, sen esta unión
somos mortos en vida”, di Sobonfu Somé. A presenza dunha dimensión que transcende e é fonte da vida, colorea a existencia das e dos
africanos, e a ela refírense de modo permanente e sen complexos.
En África o anuncio da Boa Noticia de Xesús vaise abrindo camiño aos poucos, no medio das relixións tradicionais moi arraigadas.
As raíces culturais animistas, aínda que se alimentan sobre todo
nas relixións tradicionais, permanecen nos cristiáns, tanto protestantes como católicos, e tamén nos musulmáns, sen descoidar as
actuais seitas. África subsahariana, salvo raras excepcións, como
o actual Congo Democrático, coñeceu o cristianismo hai pouco
máis de cen anos. Os primeiros misioneiros fixeron o que puideron; porén, desde a nosa actual mirada, a súa forma de evanxelizar
cometeu moitas torpezas e no entanto, malia os seus límites, a
fe en Xesús prendeu fondo en moitos corazóns. Hoxe teólogos,
filósofos, pastoralistas buscan os sinais da presenza do Verbo nas
prácticas e ritos tradicionais.
O proceso de inculturación do evanxeo está en marcha, o que
require por parte dos cristiáns un arraigo firme en Xesús Cristo
encarnado e presente hoxe entre nós. Ao chegar a Camerún preguntei ao responsable de Xustiza e Paz, un laico cristián, polas
necesidades do pobo ao que viña servir. “Dar a Xesús Cristo”, respondeume. Ao escoitalo tan convencido, sentín que era el quen
mo daba. Desde entón outras testemuñas e profetas do Continente
africano déronme a Xesús Cristo. Ademais das moitas e ricas procuras dos teólogos cristiáns, evoco a Babá Simon, sacerdote de
Duala, a cidade comercial de Camerún, que marchou ao Norte
para evanxelizar os Kirdis, de relixión tradicional. Ao longo dunha entrevista preguntáronlle: “Quen é Xesús Cristo para ti”? El,
rodeado pola xente do poboado, mirounos e dixo: “Estes son Xesús Cristo”. “Xesús Cristo encarnado na humanidade”. Entre os
profetas, recordo agradecida un mozo xesuíta ameazado de morte
por denunciar na prensa as corrupcións das autoridades civís. Nun
64
304

Encrucillada 178, maio-xuño 2012

África, amas a vida e espertas a vontade de vivir

encontro confesábanos a súa loita entre o anuncio dunha palabra
que lle urxía anunciar, e o consello do amigo que o convidaba a
calar por prudencia. Porén a palabra era máis forte ca el, e continuou denunciando. En Rwanda coñecín un laico, pai de familia
e teólogo, entregado a traballar pola paz e a reconciliación desde
unha actitude non violenta. As autoridades políticas mandáronlle
calar. E a súa resposta: “Se calo, vivo; se falo, mátanme; mais eu
prefiro vivir a que me quiten a vida, por iso vou continuar falando.” E fíxoo e encarcerárono. Liberado pola presión internacional,
continúa empeñado no traballo da paz desde a non violencia. Hai
pouco, xa en España, chegoume un sopro de vida evanxélica e encarnada a través de Desmond Tutu, premio Nobel da Paz en 1984,
no seu discurso durante unha manifestación previa ao Cume sobre o Cambio Climático en Durban: “Dicimos que esta é a última
oportunidade. Por favor, polo amor de Deus, tomen a decisión correcta. Este é o único mundo que temos, o único fogar que temos;
se o destruímos, afundirémonos todos.”
Sempre aceso o facho da esperanza como alternativa á “desesperanza”, que, segundo o teólogo congolés Kä-mana, é a terceira
das ditaduras a derrocar en África, xunto coa do “ventre” disposto
a consumir a cegas canto chega de Occidente, e a do “poder” que
mantén á fronte dos países africanos a ditadores e corruptos, salvo honrosas excepcións como a Presidenta de Liberia, Ellen Jonson. Ela, con Leymah Gbowe, tamén liberiana, e mais a iemení
Tawwake, foron galardoadas co premio Nobel da Paz 2011 por: “A
súa loita non violenta pola seguridade das mulleres e polos dereitos
das mulleres a participar plenamente no traballo de consolidación
da paz”. O Comité noruegués desexou que: “O premio axude a que
en moitos países se libere o gran potencial que para a democracia
e a paz as mulleres poden representar”. Este recoñecemento é un
gran signo de esperanza para o Continente africano e tamén para o
mundo. Elas, e eles, africanas e africanos, aínda que tentados pola
desesperanza que a globalización lles xera, regalan ao mundo unha
sabedoría que ensina a vivir.
Teresa Ruíz Cebeiro, s.a.
Misioneira
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Os Centros de Internamento
de Estranxeiros (CIES).
Un descenso aos infernos
Pepa Torres Pérez

C.R.C. ten 38 anos, é boliviana. Ten dous fillos de 12 e 15 anos
de idade. No seu país era unha pequena comerciante, e líder do
barrio, nas loitas pola auga e en España é unha –sen papeis– máis
dos miles de persoas que viviron en carne propia a violencia institucionalizada que representa a existencia dos Centros de Internamento de Emigrantes no noso país. Ela foi detida nunha redada nunha terminal de autobuses sen cometer ningún delito máis
que a súa situación de irregularidade administrativa por carecer de
permiso de residencia. Foi ingresada no CIE de Aluche (Madrid)
durante 90 días e recorda aínda como o maior inferno da súa vida
a estanza naquel centro.
Tres noites seguidas sacárona da cela, metérona, sen darlle explicacións, nunha furgoneta policial xunto a outras persoas tamén
bolivianas para deportalas, nun voo comercial de Iberia, ao seu
país de orixe1. As tres veces resistiuse a facelo soportando as malleiras da policía que constitúen parte dos métodos recoñecidos
polo “protocolo legal vixente” para estes casos. Aínda non sabe de
onde lle saíu aquela forza para enfrontar a violencia sen someterse,
pois eran “catro contra unha”. Os seus berros e a súa resistencia
provocaron a reacción da tripulación e dalgúns pasaxeiros do voo
que gravaron o que estaba a suceder, o cal impediu felizmente que
a deportación se levase a cabo.
C.R.C. recorda aínda con emoción e rabia, que foron posiblemente, os seus fillos quen a empoderaron para afrontar aquel momento e non renderse:
1 A súa experiencia está recollida no Informe e Investigación sobre controles, identificaciones
y redadas, realizado por Ferrocarril Clandestino, www.ferrocarrilclandestino.net.
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Quizais foron eles, polos meus fillos vin a Europa e por eles pasei
todo o que estou a pasar neste país. Vin a Europa para que os
meus fillos poidan estudar e chegar á universidade e saír de pobres. Eu non fixen na vida máis que traballar e é o que continúo
agora facendo en España. Non son unha delincuente, non roubo nin mato, coido persoas maiores neste país, algo que vostedes
necesitan aínda coa crise xa que a maioría das internas somos
inmigrantes. Que sería deste país, dos seus maiores e das mulleres
que traballan fóra de casa sen nós, nós somos parte do seu motor
invisible. Necesítannos... Entón, por que nos deteñen e nos encerran?

Guiada pola súa experiencia e pola de M.K., mozo marroquí
acabado de deportar, fronte á impotencia dos que intentamos evitalo, así como polos diferentes informes2 que dende o ano 2009
algunhas organizacións de dereitos humanos veñen realizando
para denunciar a existencia dos CIES en Europa escribo este artigo.

1.- O que se oculta baixo unhas siglas asépticas: que son os CIES?
Baixo o nome de “Centros de Internamento de Estranxeiros”
escóndese unha realidade carceraria difícil de ocultar. Aínda que
no noso país non ter papeis non é un delito senón unha irregularidade administrativa, os CIES son verdadeiras cárceres encubertas, prisións camufladas sen garantías penais para persoas que non
cometeron ningún delito. Un burato negro descoñecido para gran
parte da cidadanía, polo que durante o ano 2011 pasaron 16.590
persoas. O estado español conta cun total de nove centros de internamento diseminados por toda a súa xeografía: Madrid, Barcelona,
Valencia, Alxeciras, Tarifa, Málaga, Gran Canaria, Fuerteventura
e Tenerife.
2 Refírome en concreto aos seguintes informes: Voces desde y contra los Centros de Internamento de estranjeros realizado no 2009 por Ferrocarril Clandestino, SOS Racismo e
Médicos do mundo, CIES derechos vulnerados, realizado por Migreurop, en 2011, e Miradas tras las rejas realizado por Pobos Unidos en 2011. Todos eles poden atopar en htpp://
cerremoslosCIES.wordpress.com/
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A súa historia arrinca coa primeira lei de Estranxeiría, Lei orgánica
7/1985 sobre Dereitos e Liberdades dos estranxeiros en España, no
artigo 26.2, que formula a “posibilidade de acordar xudicialmente,
con carácter preventivo o ingreso en centros que non teñan carácter
penal de estranxeiros incursos en determinadas causas de expulsión
mentres se substancia o expediente”. Máis adiante as sucesivas leis
de estranxeiría amplían as causas de internamento a casos de devolución, retorno, e aos procedementos de expulsión por sanción.
Neste contexto a aprobación da Directiva Europea do Retorno,
máis coñecida como “Directiva da vergoña” en xullo do 2008 supuxo sen dúbida o endurecemento das políticas migratorias en Europa e a persecución da inmigración irregular mediante o reforzamento e xestión coordinada das fronteiras, a política dos visados e
os procedementos de expulsión. Os seis principios establecidos por
esta Directiva toman a figura do CIE como símbolo central desta:
–Amplíase o tempo de detención nos CIES a un máximo de 18
meses e permite o internamento en establecementos ou penitenciarías.
–Posibilita a deportación de menores de idade cando institucións nos países de orixe se fagan cargo deles, sen reparar nas
condicións e respecto dos dereitos básicos que deben corresponder
a eses menores repatriados.
–Abre a porta a que o encerro de inmigrantes nos CIES poida
ser ordenado non só pola autoridade xudicial, senón tamén pola
policía, coa agravante de que o internamento sexa confirmado por
un xuíz –o máis rapidamente posible–, é dicir sen establecer un
prazo de tempo para que se dite esa confirmación xudicial.
–Permite a posibilidade de deportación a terceiros países.
–Ampara a detención de inmigrantes en centros penais cando
non sexa posible o seu internamento en centros especializados.
–Fomenta a detención en detrimento da adopción doutras medidas alternativas menos gravosas.
O paradoxo dramático no que se sustentan estes centros é que
as persoas estranxeiras internadas nos CIES se atopan “retidas” e
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“non detidas” de xeito preventivo non por cometer delitos, senón
por unha falta administrativa. O seu ingreso no CIE está suxeito á
espera do retorno ao seu país de orixe, da devolución á fronteira ou
dunha sanción de expulsión.
A desproporción entre a falta administrativa e a medida é evidente pero resulta tremendamente eficaz para dúas cousas: para
sementar a cultura da coacción e o medo nos migrantes e por outro lado para criminalizalos de cara á sociedade de acollida. Así “redada”, “CIE” e “deportación” son as tres palabras tabús na mente
de todo inmigrante sen papeis no noso país, ata o punto que nos
últimos anos se incrementaron notablemente os trastornos psíquicos polo illamento ao que están sendo sometidos por medo a saír á
rúa e ser vítimas dunha redada racista33.
O último informe de Migraeurop sobre a situación dos CIES en
España denunciou recentemente que malia que a normativa legal
establece que este tipo de instalacións non poderá ter un carácter
penitenciario, pois as persoas nel ingresadas non son delincuentes,
practicamente moitos dos CIES son antigas prisións como sucede
na de Alxeciras e Madrid, que foron precisamente pechadas no seu
momento por non se adecuar á regulamentación considerada pola
lei para estes establecementos. Non obstante, pasaron a considerarse “apropiadas” para os “sen papeis”.
Este carácter penal excede con moito a arquitectura e a fisionomía dos CIES e esténdese á privación dos dereitos das persoas
detidas neles de forma que a violación dos mesmos e a súa impunidade é unha das súas características.
Se ben a lei establece que as persoas ingresadas nos CIES teñen
unicamente restrinxido o seu dereito ambulatorio, a realidade é
que ao non existir ningunha regulación sobre o seu funcionamento
e, ao ser escaso ou nulo o seu control por parte das autoridades
xudiciais, os CIES son auténticos buratos negros de indefensión
xurídica e violación sistemática dos dereitos humanos. Organiza3 Segundo o anuario estatístico do Ministerio do Interior, no ano 2011 a policía española
realizou 7.102.059 identificacións, das cales máis dun millón foron en Madrid. O Informe
Controis de identidade racistas en Madrid, realizado polas Brigadas veciñais de Observación
de Dereitos Humanos (2010/2011) analiza as consecuencias de todo iso na vida dos
migrantes.
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cións internacionais como Migraeurop, Amnistía internacional, ou
a plataforma Pechemos os CIES veñen esixindo o seu desmantelamento por consideralos “estruturas de maltrato” e vergoña de
calquera estado democrático e de dereito que se prece de selo.
Mentres tanto e como mal menor esixen a aprobación dunha lei
orgánica sobre os CIES para que deixen de ser o limbo legal en que
actualmente se constituíron.
As irregularidades máis denunciadas por estes informes foron
a ausencia de garantía dos dereitos fundamentais recollidos na
lexislación penitenciaria: a falta de intérpretes, co que supón de
desinformación para aos internos, a falta de garantía de acceso á
defensa xurídica; a imposibilidade de estar coa familia, a ausencia de cámaras nas instalacións que impiden verificar o correcto
funcionamento do centro, a actuación dos funcionarios, e a prevención de actuacións ilegais denunciadas polos agredidos en numerosas ocasións a organizacións sociais e de dereitos humanos,
a existencia de protocolos e procedementos administrativos inadecuados para que os internos poidan tramitar con seguridade e confidencialidade as súas queixas respecto á vulneración de dereitos.
Un aspecto recorrente nos informes realizados é a vulneración
de dereito á intimidade na comunicación a través de biombos nas
vistas, o cal impide o contacto físico con familiares e amigos ou
o dereito á integridade moral que supón compartir un cuarto de
poucos metros cadrados con numerosas persoas.
Especialmente grave resulta tamén a práctica do nu integral á
que se somete ás persoas que van ingresar nos CIES, ou que as
persoas non sexan identificadas polo seu nome senón por un número, o cal leva consigo unha grave despersonalización.
Outro tema que reflicte moi ben a vulneración de dereitos a que
están sometidas as persoas ingresadas nos CIES é a desatención
sanitaria que presentan estes centros. No pasado mes de decembro produciuse neles a morte de dúas persoas de orixe africana:
Samba Martine, congolesa de 42 anos de idade e Idrissa Daillo
de 21; mortes que foron denunciadas por neglixencia e abandono
médico en concreto no CIE de Aluche (Madrid) e no de Barcelona
respectivamente.
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2.- Dous centros paradigmáticos: o CIE de Capuchinos
(Málaga) e o CIE de Aluche (Madrid)
2.1. O CIE de Capuchinos (Málaga)
Situado nun antigo e escangallado cuartel é o centro que máis
denuncias graves garda no seu haber e o que ten a historia máis
sinistra.
Entrou en funcionamento en 1990, con capacidade para 80 persoas. Dous anos despois da súa apertura o Fiscal Xeral do Estado
denunciou as pésimas condicións das súas instalacións. Dende a
súa apertura no centro producíronse dous supostos suicidios, cinco incendios e denuncias constantes dos internos e internas por
amoreamento, falta de asistencia sanitaria, falta de intérpretes,
gravísimos problemas de hixiene e estado ruinoso das instalacións.
O centro nega a entrada ás Organizacións non Gobernamentais
e asociacións de dereitos humanos, que só poden visitar a xente a
través de locutorios e con carácter individual.
En 1994 corenta e seis internos protagonizaron a primeira folga
de fame realizada nun CIE para denunciar as condicións do centro. En 1995 unha muller brasileira levou a cabo a primeira das
múltiples denuncias que ten no seu haber este centro por abusos
sexuais realizados por parte dos policías nacionais que o custodian.
Ese mesmo ano e saltándose as normas internacionais establecidas deportouse a 103 inmigrantes sedados previamente con haloridol, sendo transportados en avións militares cara a Mali, Senegal,
Camerún e Guinea Conakry. O daquela presidente de goberno,
Xosé María Aznar, ao ser cuestionado polas organizacións humanitarias sobre o modo de levar tal operación contestou concisa e
pragmaticamente: “Teníamos un problema y lo hemos resuelto”.
No verán do 2006 o propio Sindicato Unificado de Policía xunto
coa Coordinadora de inmigrantes de Málaga e a asociación Pro
Dereitos Humanos de Andalucía denunciaron os abusos sexuais e
“esmorgas nocturnas” que por parte dalgúns funcionarios se realizaban sistematicamente no centro. O director foi cesado e seis
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funcionarios pasaron a disposición xudicial como responsables
destes sucesos. Non obstante, dous meses despois produciuse un
macabro incidente: unha interna, testemuña destes feitos, sufriu
un aborto no interior do CIE por desatención médica e o resto
das testemuñas foron –casualmente– deportadas antes de que se
celebrase o xuízo.
Ese mesmo ano Francisco Garrido, delegado dos Verdes de Andalucía, xunto cunha delegación de organizacións de dereitos humanos visitaron de novo o centro para realizar un informe da súa
situación.
Actualmente a presión cidadá por facer visible e denunciar o
que sucede dentro do sinistro “Hotel Capuchinos” como denomina popularmente a xente a este “cárcere encuberto” viuse reforzada ademais de polas organizacións humanitarias que levan anos
traballando na súa denuncia polo movemento 15-M, que acampou
e tomou a praza en numerosas ocasións fronte por fronte do CIE, a
última vez hai uns meses, esixindo a posta en liberdade dunha muller de orixe latinoamericana en estado de embarazo moi avanzado.
2.2. O CIE de Aluche (Madrid)
O seu aspecto remodelado e decorado con cores suaves intenta
ocultar a dureza do seu pasado e o seu presente. O seu pasado porque está construído sobre o antigo cárcere de Carabanchel, todo
un símbolo da represión franquista no noso país, e o seu presente porque é o centro de internamento do que máis testemuños,
queixas e denuncias de maltrato recolleron as organizacións de dereitos humanos dende o ano 2006, así como por ser o centro onde
os seus internos protagonizaron máis folgas de fame e revoltas na
reivindicación dos seus dereitos.
A presión cidadá esixindo o seu peche é tamén moi forte, dende os propios colectivos veciñais do barrio a ONGs especializadas
como Médicos sen Fronteiras, SOS Racismo, A Rede Ferrocarril
Clandestino, Pobos Unidos, Coordinadora de Barrios, etc. Esta
presión forzou a creación da figura dos Xulgados de Control Xurisdicional CIE, polo que se designaron tres xulgados especializados
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en responder a demandas da sociedade civil fronte ao CIE de Madrid. Este xulgado, aínda que non ten competencia para ordenar a
liberación das persoas detidas, si a ten para garantir os seus dereitos durante o tempo de ingreso, e o seu traballo está a ser de grande axuda de cara a transparentar o que acontece dentro dos muros
do centro de internamento. Outra pequena vitoria das organizacións foi que no ano 2011 un auto do Xulgado de Vixilancia CIE
6 ordenase á dirección do Centro permitir o ingreso das ONGs a
dentro das súas instalacións para poder levar a cabo accións humanitarias e que garantan do cumprimento dos dereitos humanos,
non obstante a medida non se executou máis que parcialmente.
O último informe levado a cabo pola ONG Pobos Unidos, do
Servizo Migrantes da Compañía de Xesús, presenta un bo diagnóstico da situación actual deste centro, que malia ter unha capacidade de 280 persoas os seus servizos son mínimos, pois conta
escasamente cun servizo de asistencia social xestionado por Cruz
Vermella en virtude dun convenio co Ministerio do Interior, un
servizo de orientación xurídica de Estranxeiros (SOJE), prestado
polo Colexio de Avogados de Madrid, que acoden ao centro tres
días na semana, e un servizo de asistencia médica prestado pola
empresa SERMEDES S.I, privada, é altamente insuficiente polas
numerosas queixas e denuncias recibidas.
Algúns dos aspectos que se resaltan no informe e que merecen
especial atención son entre outros: a xestión centrada no control e
a seguridade, as restricións ao réxime de comunicacións e visitas, a
falta de información, as limitacións ao dereito da defensa, as agresións físicas e obstáculos ás súas persecucións, a atención médica
insuficiente, as irregularidades nas expulsións, a imposibilidade de
acceso ao baño pola noite e a deficiente alimentación, o procedemento de queixas e a posta en liberdade.
De especial gravidade resultan feitos como que o corpo policial
da Policía que xestiona o centro non vaia identificado, por tratarse
dun lugar onde as persoas privadas de liberdade están a mercede
dos funcionarios, moitos dos cales tenden a relacionarse con eles
mediante dinámicas de represión e control e a ausencia de identificación dificulta e imposibilita a necesaria fiscalización das conduEncrucillada 178, maio-xuño 2012
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tas policiais. Xa que, como se recolle nos testemuños dos internos,
existe un grupo de policías que ten bo trato coas persoas internas,
facilítanlles as cousas de xeito respectuoso, pero tamén hai innumerables queixas contra outros policías polo seu trato humillante
e racista. Unha queixa do 23 de outubro do 2011 así o recolle44:
Dende que fixemos a folga de fame estannos a martirizar psicoloxicamente porque pasan coas porras polas celas, co ruído que
isto ocasiona, levántannos dando coa porra na cama e por megafonía soan cousas como “hoxe estades aquí pero mañá non sabemos”. En numerosas ocasións cando hai algunha pelexa entre
os internos avísase inmediatamente aos antidisturbios, que entran
con cascos, porras e escudos para calmar os ánimos a golpes de
forma indiscriminada. Os castigos colectivos, como prohibir facer
ou recibir chamadas telefónicas son habituais.
As queixas por lesións ou malos tratos acaecidos durante o período de internamento no CIE ou durante a expulsión nas instalacións do aeroporto de Barajas son frecuentes como o denuncia un
interno dominicano55:
A primeira vez que me sacaron do aeroporto pedín “avia corpus”
(Habeas corpus) por instrución do meu avogado e dixéronme que
eu era un fillo de puta inmigrante, que non tiña dereito a nada neste país. Déronme dúas labazadas, tiráronme ao chan e a patadas
metéronme nun cuarto onde non había cámara.
Boa parte dos feitos denunciados transcorren e teñen lugar precisamente en espazos e lugares onde non hai cámaras de vídeos,
feito que chama extraordinariamente a atención precisamente
polas numerosas irregularidades denunciadas nos procesos de expulsión no aeroporto de Barajas xa que a primeira interesada en
desmentilos debería ser a propia administración.
As irregularidades na expulsión e a súa impunidade merecen
unha mención específica. Inclúen dende aspectos tan básicos
como que a persoa que vai ser expulsada perda todas as súas pertenzas e documentación, a outros moito máis graves. Do primeiro
4 Informe Miradas tras as reixas, oc. 14
5 Informe Voces dende e contra os CIES, oc. 153
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tipo recóllense numerosos testemuños nos que se narra que no
momento do traslado ao aeroporto a policía adoita obrigar ao interno a depositar todo o que leva consigo na maleta ou bolsa para
facturalo e nunca entregan á persoa estranxeira o resgardo da súa
equipaxe, de modo que a persoa que regresa ao CIE porque a expulsión non se puido finalmente executar (por resistencia, cancelación de voo ou intervención xudicial) non adoitan recuperar nin
a súa documentación nin o seu enxoval de viaxe
Pero quizais o aspecto máis terrible da expulsión é cando se realizan a países distintos ao de orixe. A ONG Pobos Unidos tanto
no informe realizado no 2001 como no do 2010 recolle varias situacións deste tipo. No 2010 un cidadán africano non congolés
foi expulsado ao Congo e no 2011 un cidadán de Ghana foino a
Nixeria. Meses despois un grupo de cidadáns e cidadás de varios
países subsaharianos foron expulsados novamente a Nixeria nun
voo colectivo, todo iso coa complicidade de embaixadas e consulados. O primeiro caso está sendo investigado polo Valedor do Pobo,
do segundo, malia realizarse trámites esixindo a súa investigación
aínda non se tivo ningunha resposta.

3.- Os números da vergonza6
É necesario romper coa dinámica de ocultamento permanente
que os sucesivos Gobernos se encargan de manter arredor do funcionamento dos CIE e as expulsións. Recentemente foi o propio
voceiro do grupo parlamentario Popular na Comisión de Interior
do Congreso dos Deputados, Conrado Escobar, quen nunhas xornadas organizadas en abril do ano en curso polo Consello Xeral da
Avogacía Española (CGAE), revelou que en 2011 pasaron polos
CIE españois un total de 13.241 persoas, das cales só puideron
expulsarse 6.825, é dicir un 51% de efectividade.
Nun informe presentado pola propia Consellaría Xeral da Avogacía española (GAE) nese mesmo encontro destácase que das
6 Tomo estas notas de informes internos da plataforma Pechemos os CIES que me pasou
como parte da súa reflexión persoal o activista Pablo A. Sáinz Rodríguez
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16.590 persoas internadas, e polo tanto privadas de liberdade con
finalidade de expulsión, no ano 2009 (últimos datos oficiais dispoñibles) só 8.935 foron expulsadas. Polo tanto, tendo en conta que
a finalidade destes centros debe ser exclusivamente a de levar a
cabo a repatriación, case un 50% dos internamentos que se produciron non tería, en rigor xurídico, un fundamento legal.
É dicir, que a estatística de 2009 (última oficialmente coñecida) e a de 2011 achegada polo dirixente popular, demostran con
contundencia a crecente ineficacia do internamento. España está
a condenar a miles de persoas, ao sufrimento de estar detidas nun
CIE sabendo que a metade non poderá ser expulsada.
Neste mesmo mes, a Administración Xeral do Estado, dando resposta a unha solicitude de información realizada polo deputado do
Grupo Parlamentario de Esquerda Plural, Gaspar Llamazares Trigo,
deu a coñecer cifras oficiais sobre o gasto que se xera arredor do
funcionamento dos CIE. A media de custo diario da praza de cada
inmigrante retido nos centros de internamento é de 17 euros sen ter
en conta os gastos de persoal. Por outro lado, a valoración aproximada do custo da expulsión dun inmigrante ascende á cantidade de mil
oitocentos sete euros con corenta céntimos (1807,40 euros).
Se entrecruzamos estas cifras coas brindadas por Escobar, poden
deducir que a expulsión de sete mil persoas, supuxo un gasto de 12
millóns trescentos mil euros (exactamente 12.334.413 euros).
Se a iso se agrega o gasto diario do internamento, que segundo
o voceiro popular se prolonga nunha media de 18,21 días, estariamos partindo dun gasto base de 4.099.016,37 € que ademais,
podería ampliarse en forma considerable a dicir das organizacións
sociais que traballan na fiscalización e denuncia do que acontece
nestes centros.

4.- Vidas que contan
Porque ningún ser humano é ilegal e porque os CIES representan a vergonza da política de fronteiras de Europa, e o reparto
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inxusto dos bens da terra e a súa explotación, porque autóctonos e
inmigrantes, con papeis ou sen eles, podemos unirnos como iguais
e buscar xuntos outra saída á crise que non pase pola criminalización do diferente e porque os CIES representan un gasto inútil e
un incremento dos gastos policiais no noso país nun contexto de
recortes sociais salvaxe, numerosas organizacións humanitarias no
estado español esixen o seu peche e desmantelamento e non un
mero cambio de nome como propón o novo goberno ao designalos
Centros de Estancia Controlada de Estranxeiros (CECE). Mentres
tanto a esixencia da elaboración urxente dun regulamento interno
coa implicación nela das organizacións comprometidas cos dereitos humanos faise absolutamente imprescindible.
Pepa Torres Pérez
Rede de Apoio Ferrocarril Clandestino
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Xaime Illa Couto
Santiago 1915-2012 Vigo
Tras longa enfermidade, fóisenos Xaime Illa Couto. Foise para
quedar, porque a súa persoa e a súa obra, feita de fidelidade inquebrantable e de esperanza sen desmaio, seguirán sempre entre nós
coma un facho marcador de camiño e aguilloador de inquedanza.
Os estremos da súa vida, nacemento e morte ou –para un home
sempre iluminado pola fe e como dicían noutro tempo– nacemento e novo nacemento, fixeron que atravesase tempos cruciais para
a nosa historia. Estivo en todo e foi sempre fonte de inspiración,
xenerosidade inesgotable, ilusión a proba de fracasos e testemuño
insubornable.
Da súa presenza na nosa historia fai un resume insuperable Daniel López Muñoz, na revista irmá:
“Ese levar Galicia dentro foi a característica de homes que, como Xaime
Illa, a quen enterramos estes días atrás, fixeron de ponte entre a xeración
Nos e os estudantes daquel franquismo tardío e gris, grisísimo, abofé. Xaime, fundador das Mocidades Galeguistas en 1934, era un apaixonado da
súa terra, defensor do cooperativismo e do comunitarismo, un Mounier á
galega, católico –bovediano–, demócrata progresista e publicamente comprometido coa cultura e a lingua galegas: Galaxia, a revista Grial, a Revista
de Economía de Galicia, a promoción da liturxia en galego no postconcilio, o Partido Popular Galego, federado cos democristiáns progresistas de
Ruíz Giménez” (Irimia, nº 854, 7-20 maio 2012).

Desde Encrucillada, eu quixera salientar unicamente un aspecto que sempre admirei nel, ata o asombro: a súa síntese, fiel e sen
regañas, entre fe cristiá e entrega a Galicia. A moitos pode parecernos hoxe cousa doada ou actitude evidente. Para el, que tivo
que atravesar unha guerra na que a súa igrexa non soubo estar no
lugar evanxélico da reconciliación e encarnación e, despois, unha
posguerra onde, cega e teimuda, a incomprensión eclesiástica continuou enfrontada á reconstrución moral, cultural, social e mesmo
económica do noso pobo, non podía ser doado. Moitos dos seus
amigos e camaradas na súa causa, en realidade, a maioría e ¿quen
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pode negarse a comprendelo? sentíronse obrigados a abandonar o
mundo dunha fe cristiá cuxa tradución institucional non podían
entender nin estaban dispostos a aceptar.
Xaime foi capaz. Sen, por un lado, recuar ante as descualificacións e sen ceder, por outro, no compromiso solidario. Fe cristiá e
traballo por Galicia, conxuntados na busca dunha cultura e unha
cidadanía fieis á terra e á historia, e ao mesmo tempo na procura
dun cristianismo máis evanxélico, máis conciliar, mesmo máis culto e menos provinciano.
Non foi doado, repito. Pero tampouco estéril. Queda aquí, entre
nós, coma un legado de obras e iniciativas que sen el non serían.
E sobre todo, tamén coma un desafío de lle darmos continuidade,
na construción dunha Galicia politicamente menos minifundista e
cristiamente menos alienada das súas raíces de servizo, identificación e de entrega aos problemas e necesidades da súa terra.
Andrés Torres Queiruga
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Os prólogos de Xaime Illa
Andrés Torres Queiruga

En Xaime eu atopei sempre un lector lúcido e xeneroso, unha
comprensión sempre aberta. Soubo acollerme con ese tipo de entusiasmo receptivo que, nunha paisaxe máis ben deserta, vacina
contra o desánimo e impulsa a seguir. Pero un día leveime a sorpresa: con aquela súa bondade innata, que fai sen lixo a súa ollada
e sempre quente a súa voz, lamentóuseme de que nunca lle pedira
un prólogo.
Que máis quixera eu! Un prólogo de Xaime sería un pórtico de
honor para calquera dos meus libros. Sucedeu tan só que nunca
me atrevín a pedirllo, porque pensaba que non era posible. E pensábao, non porque temese a súa negativa ou, menos, porque dubidase nin por un nanosegundo da súa xenerosidade.
A razón estaba sinxelamente na peculiarísima relación de Xaime
co mundo das ideas. Nese campo el é un enamoradizo permanente: sáltalle o corazón, dispáraselle a fantasía, acéndeselle o cerebro
ante a menor sedución de calquera idea nova que lle pasa, sedutora, por diante. Pero cústalle a mesma vida formalizar por escrito as
relacións. Acudir ao xulgado do papel resúltalle case que sempre
superior ás súas forzas.
Eu sospeito a razón profunda, e calquera que o coñeza concordará seguramente comigo: ante cada tema a floración das ocorrencias é tan vizosa, o enxame de suxestións tan innumerable e
rebuldeiro, que non é capaz de escoller. Falando, aínda se atreve;
e lógrao dalgún xeito, grazas a ese inconfundible atroupelamento
que fai a graza do seu discurso oral, en torrenteira sincopada, escandida de intuicións e caldeada de utopía. Pero compréndese que
na escrita o naufraxio estea, as máis das veces, asegurado: a canle
estreita do papel non dá para aguantar a enxurrada das ideas.
Os amigos sabémolo e comprendemos. El víveo e non se resigna; acéptao dalgunha maneira, aínda que, seguramente, ante a
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angustia do papel en branco soña en máis dunha ocasión co brillo
tranquilo da obra acabada. Logrouno algunhas veces, e o resultado
mostrou sempre a calidade do logro e non deixa apagar a esperanza
do que aínda pode ser.
En calquera caso, Xaime comprendeu o motivo da miña falta de
solicitudes no pasado. Para o futuro, chegamos a un acordo, con
cláusula secreta, que, obviamente, non vou revelar aquí. Si, debo
falar das consecuencias para min.
Pois o episodio fíxome pensar. As impresións son sempre unilaterais e demasiadas veces deixámonos comer pola tiranía da escritura. Deus me libre de chamar á páxina en branco, á resignación
ágrafa, nun panorama coma o noso, tan escaso e precario no eido
do pensamento. Pero iso non me impide recoñecer a existencia
dun “dereito socrático”, dunha lexitimidade do oral, que, cando
sae da entraña e porta a luz da intelixencia, pode acadar un rol
fecundo, mesmo insubstituíble.
Nese senso, Xaime fixo moitos prólogos. Segue a facelos cada
día, a producilos en cada encontro. Lector incansable, entusiasmo
que non murcha, non existen no país moitas antenas tan sensibles
ao que pasa, ao que se pensa, ao que se escribe. A tradución recente, a novidade política ou relixiosa francesa –por veces, rara: o
terceiro tomo da obra onde Fessard intenta unha das máis fondas
e difíciles conxuncións entre Hegel e Ignacio de Loyola, é un regalo que nunca agradecerei abondo–, a última teoría económica...
están na súa biblioteca e afloran sen reserva nin intermisión aos
seus labios.
Cantas suxestións que acenderon a creatividade, cantos proxectos que abriron novas posibilidades, choutaron nas conversas de
Xaime! A súa conversa é unha sementeira continua. Porque tanto
ela como as súas lecturas padecen sempre dun certo estrabismo,
ou mellor, gozan dunha incurable diplopía: teñen inevitablemente
un ollo no tema xeral e o outro na realidade de Galicia. Buscan a
síntese, chaman á aplicación, e por iso abren e suxiren camiños.
Eses son os auténticos prólogos de Xaime Illa. Prólogos reais
e efectivos, que –ao mellor sen nos decatarmos– presiden moitas
páxinas que outros logramos escribir grazas a eles. O prologuista
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non aparecerá con nome e apelido, pero os traballos levarán en
cada folla, coma unha marca de auga invisible pero fecunda, o selo
do seu influxo humilde e xeneroso.
De feito, desde este ángulo tal vez sexa posible achegarse ao segredo máis fondo e fecundo da vida de Xaime. Un home que puxo
a súa ilusión en ser porta pola que outros entren, impulso polo que
outros actúen, prólogo polo que outros escriban e realicen. O seu
traballo cos mozos móstrao con evidencia: eles son coma un gran
libro, ao que nun esforzo sostido, diferenciado, incansable, sempre
renovado, lle escribe día a día limiares ilusionados. Como o mostra
e demostra igualmente a súa biblioteca, que, coidada con esmero,
levantada con esforzo e sacrificio, entregou a Galicia: a súa Fundación é xa hoxe coma un entrañable prefacio de futuro.
En realidade, un home coma el, que, vindo dos tempos escuros,
mantivo sen intermisión a luz da súa pureza e sen componendas
o lume da súa xenerosidade, representa un prólogo na súa enteira
persoa. Prólogo, porque é anuncio e esclarecemento do que vén
detrás. Prólogo, porque, vindo da experiencia lúcida e da fidelidade
probada, garante a rectitude dos que o seguen. Prólogo, porque
a súa simple presenza equivale á seguranza de que despois virán
novas páxinas: novos traballos, novas iniciativas, novos continuadores.
Non sei se o noso pacto secreto chegará a cumprirse. Nin me
importa demasiado. Porque, desde o día luminoso e afastado no
que nos coñecemos na miña casa natal de Aguiño, sei ben que
Xaime Isla, o amigo cordial, a bondade que sempre anima e a xenerosidade que sempre comprende, xa prologou dalgunha maneira
todos e cada un dos libros que eu escribín.
Andrés Torres Queiruga

Encrucillada 178, maio-xuño 2012

83
323

Crónica do Finis Terrae

Falar por falar no medio da crise
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Unha leria concibida como
unha apócema milagrosa
Despois de transformar a Angela Merkel no meco que hai
que queimar para fuxir do mal
fado da crise, moitos millóns
de europeos de tódolos países,
pero moi nomeadamente os
franceses, españois, portugueses, gregos, italianos e irlandeses recibiron a elección de
François Hollande, presidente
da República Francesa, coma
se con el viñese a esperanza, ou
coma se na súa carteira oficial
trouxese a pedra filosofal coa
que se pensa salvar o euro, reordenar as débedas soberanas,
frear a destrución do emprego e
reanimar a inversión produtiva.
O problema é que o señor Hollande non parece ter achegado
máis capital político que esa
andrómena xenérica do crecemento axustado, á que moitos
se acollen dun xeito acrítico e
utópico para insistir en que,
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se metemos a cabeza debaixo
das ás –como fan as avestruces–, non veremos a crise, co
que poderiamos seguir inflando novas burbullas, ou vivindo
das vellas, ata que todo rebentase de vez, nunha especie de
Big Bang económico que sirva
para iniciar un novo e beatífico
sistema, no que todos sexamos
xustos e solidarios, e no que se
aten os cans con longaínzas.
Se ben se mira, o discurso do
presidente Hollande só dí –o
mesmo que antes fixeran Obama, Krugmann, Bernanke, Zapatero e Rubalcaba– que só con
recortes non se pode saír da recesión e do paro, e que resulta obrigado facer políticas que
compaxinen o axuste fiscal co
crecemento económico. Pero o
que en modo ningún di Hollande –como tampouco dixeron
Obama, Krugmann, Bernanke,
Zapatero e Rubalcaba– é de
onde pensa sacar os recursos
para crecer, ou como se pode

Falar por falar no medio da crise

crecer sen inxectarlle recursos
á economía, ou como fabricar
diñeiro sen desaxustar o sistema monetario, ou como meter
recursos nun sistema heteroxéneo e en boa medida ineficiente
sen penalizar gravemente aos
mellores, ou como evitar que os
recursos xerados para o crecemento acaben nos mesmos sumidoiros aos que foron parar os
cuantiosos euros xerados polas
burbullas anteriores. E por iso
temo que Hollande, en realidade, non está dicindo nada de
nada, e que, imitando máis do
que parece ao noso ilustre Zapatero, acaba de escoller o camiño da saída utópica da crise
coa feble esperanza de que todo
remate –ou de que Angela Merkel poida poñer orde– antes de
que os seus siloxismos queden
espidos e maltreitos nun panorama político e económico asolado pola incerteza.
Pero Hollande non está só
nesta estratexia da obviedade
e do tira para diante, porque
unha enorme caterva de sabios,
demagogos, ilusos e profesionais da protesta parecen acompañalo co firme propósito de resolver os problemas con falsas
ilusións. E así abondan cada
día máis os economistas que,
razoando cos esquemas das

economías nacionalizadas, dan
por sentado que é posible compatibilizar crecemento e axuste,
coma se o crecemento puidese
saír do ar, ou como se as políticas monetaristas coas que
queren potenciar o crecemento
non estivesen absolutamente
contraindicadas nos procesos
de integración monetaria que,
ao tempo de facer posible a integración política e económica, tratan de introducir tamén
unha nova moeda de reserva e
intercambio de forte estabilidade e aceptación xeneralizada.
Tamén abondan os sabios
que, abraiados polos vellos brillos da teoría americana, son incapaces de entender as fondas
diferenzas sistémicas que presentan os modelos europeo e
americano, os efectos contraditorios que en cada un deles poden ter medidas semellantes, e
a forte e xorda loita de intereses
que a economía dólar –axudada
por ese cabalo de Troia que é o
Reino Unido– está mantendo co
euro. E tamén seguen existindo
moitos técnicos e profesores de
aquí e de alá que, incapaces de
entender tódalas claves deste
tempo que agroma, seguen pensando que Obama e Krugman
traballan co mesmo entusiasmo
e dedicación por Europa e por
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América, regalándonos a diario
unha longa batería de medidas
que eles non poñen en práctica
nin están dispostos a coordinar
con nós dun xeito equilibrado
en esforzos e obxectivos.
Quizá por iso hai tanta xente
que ve tan fácil a saída da crise europea con receitas americanas, sen reparar en que, non
téndose rematado aínda o proceso de integración política de
Europa, e habendo tanta xente e tantos poderes dispostos a
boicotealo, tódolos milagres e
pedras filosofais que se queren
aplicar a Europa teñen como
denominador común a idea de
que –en expresión de Jordi Pujol– “sexa Alemaña a que poña
a pasta”. Por iso non debe estrañar que cando Hollande expuxo
o seu plan na cea informal que
precedeu á conferencia sobre
o crecemento e o emprego do
día 23 de maio pasado, tivo que
escoitar da chanceler Angela
Merkel unha dura advertencia
sobre o realismo necesario das
propostas de política común,
mentres a ministra austríaca de
finanzas, María Fekter, cualificaba como pura andrómena, ou
como receitas de pasado, “un
crecemento financiado con débeda”.
86
326

Encrucillada 178, maio-xuño 2012

Fronte á idea que converte
o crecemento continuado nun
bálsamo de Fierabrás que pode
curalo todo, o grupo de países
situados no centro da UE –Alemaña, Holanda, Austria e Finlandia– parecen posuír o único
discurso coherente e realista
en contra da crise, aínda que
sexa tamén o modelo económico máis severo e sacrificado de
cantos se barallan neste intre
en que tanto se leva o falar por
falar.

2.- Misión imposible para NCG
O reto de sacar adiante Novagalicia Banco (NCG), fórmula na que se concretou o atrabiliario e incomprensible proceso de fusión de Caixa Galicia
e Caixanova, parece, cada vez
máis, unha misión imposible. E
non só polas condicións intrínsecas nas que ten que facerse
solvente e viable, senón polos
graves efectos que ten na súa
imaxe o endiañado episodio das
preferentes, e polo intre extremadamente complexo e lábil no
que o Goberno de España ten
que afrontar a cuarta reestruturación –definitiva– do sistema
financeiro español.
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En termos sociais é xa evidente que os galegos empezamos a establecer enormes
distancias entre aquilo que se
chamou “unha fusión solvente
e viable que dea como resultado unha caixa non bancarizada
e con sede en Galicia”, e isto
que agora se chama “un banco intervido polo FROB, con
sede en Vigo, que busca a súa
autonomía a través de achegas garantidas polo Estado e
procedentes de fondos de investimento internacionais de
etioloxía descoñecida”. A sensación que nos queda a tódolos
galegos é a de estarmos presenciando un truco de maxia que
non acaba de funcionar, e a de
que este espectáculo non pode
ter máis vida ca a que xurda
dunha decisión política que,
no improbable suposto de ser
adoptada, non pecharía definitivamente tan incerta operación.

substantivas, coma se os habituais xestores da esperanza e
da utopía colectiva empezasen
a poñerse as cataplasmas antes
de recibir a ferida. Así sucedeu,
durante a segunda quincena de
maio coas manifestacións feitas en Madrid polo presidente
da Xunta –nas que dubidaba
de que NCG puidera superar
a tormenta perfecta que xerou Bankia–, e así se puxo de
manifesto igualmente en intervencións sucesivas de Pedro
Puy, portavoz do PP no parlamento de Galicia, de Manuel
Vázquez, secretario xeral do
PSOE, e de Carlos Aymerich
(do BNG), que na liña teórica
aberta por Xabier Vence, están
aumentando a súa campaña a
favor dunha utópica banca pública que sexa galega, só galega, e sirva de instrumento marabilloso –como unha caldeireta de druída– para multiplicar
sen límites os pans e os peixes.

De feito teño a sensación
de que, a partir do episodio de
nacionalización da matriz de
Bankia, que cun cálculo de necesidades de capitalización de
23.500 millóns de euros desbordou tódolos cálculos previos avanzados polo Goberno,
o discurso político sobre NCG
empezou a sufrir modificacións

Nos centros directivos de
NCG tamén se empeza a especular con alternativas de capital público, similares ás que
nacionalizaron Bankia, ao que
antes era o obxectivo prioritario de lograr un esquema de
protección de activos (EPA),
con garantía do Estado, dos
fondos de investimento. NCG
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considera que o segundo decreto de saneamento do sistema financeiro abre novas vías
para o seu futuro e expón agora unha substitución do EPA
por unha inxección de fondos
públicos. Fontes do banco
confirman que os fondos de
investimento manteñen o seu
interese, e permanecen á espera da aprobación do plan.
Un responsable da firma vén
de anunciar que Novagalicia
Banco traballa nunha proposta
para cumprir os requisitos de
saneamento e manterse en solitario, que inclúe a entrada de
investidores privados e unha
inxección de fondos públicos,
e que quedará perfectamente
exposto e detallado no proxecto que o banco presentará ante
o organismo supervisor antes
do 11 de xuño. Pero a complicación do proceso vaise facendo cada vez maior, e cada vez
somos máis os que dubidamos
se é razoable coller con pinzas esta situación que, na súa
perspectiva de negocio, nunca
podería saír da órbita derivada
da capitalización estatal que
agora se propón.
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3.- Que ben nos iría se
gobernasen mellor e
fixesen menos milagres
A Núñez Feijoo non lle gustou nada que os galegos, en vez
de voltearen as campás das tres
mil parroquias de Galicia coma
se fose o día de Corpus Christi, nos preguntaramos, con toda
moderación e sen ánimo de estorbar nada, se o preacordo que
el asinou co Director Xeral de
Pemex, e que deberá concretarse durante o mes de xuño en
negociacións directas cos estaleiros da Ría de Vigo non debera anunciarse tras os contactos
da petroleira mexicana cos estaleiros, e explicando en que
termos se vai establecer a nova
lexislación sobre a tax lease,
recentemente anunciada polo
Goberno, e de que xeito se vai
arbitrar, se fose necesario facelo, a pugna dos estaleiros polos
diferentes contratos. Ao presidente non lle gustou, porque
ama máis facer milagres que gobernar, pero as preguntas están
cheas de sentido. A inxección
dun pedido de 247,3 millóns
de euros nos estaleiros privados
da ría de Vigo, e a posibilidade
de que Pemex estea estudando
establecer unha base loxística
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en punta Langosteira, obriga a
facer algunhas preguntas e matizacións que poden rebaixar a
euforia xerada pola Xunta.
Primeiro, porque xa se fixeron moitos anuncios –encheron
periódicos e informativos– coa
fábrica de baterías na Plisán
de Salvaterra de Miño, que
quedou en nada, porque nin
veu o xigante xaponés que ía
construíla, nin está operativa,
despois de dez anos de obras e
paróns, a xa famosa plataforma
industrial do porto vigués; tamén anunciaron repetidas veces a base de avións non pilotados que os Estados Unidos ían
construír na Limia, da que tampouco se soubo nada. A base de
reparacións navais da OTAN en
Ferrol, ou o centro operativo de
Ryanair en Santiago, son xa tan
clásicos como a serpe do lago
Ness, e por iso deberían entender que antes de repenicar as
campás esperemos a ver o santo
na procesión.
Tampouco non se entende
por que, en vez de vender a
operación como un feito puramente comercial, que falase
por si mesmo das excelencias
do naval vigués, se empeza a
casa polo tellado, anunciando
un preacordo político denan-

tes que Pemex e os empresarios
se poñan a cotexar proxectos e
presupostos. Creo que aos estaleiros vigueses viríalles moito
mellor presentar este contrato
como resultado das súas propias xestións e a súa alta competitividade económica e tecnolóxica, que presentalo, como se
está facendo, como un milagroso logro de Feijoo e Rajoy, que,
actuando contra vento e marea,
e cando todo estaba perdido,
sacaron da manga unha amizade que máis parece actuar
por caridade que por un cálculo axustado das súas ofertas.
Algo de política sempre hai nos
contratos, e non serei eu quen
negue tal avatar, pero a idea de
que os políticos xogan coas súas
influencias á marxe das estruturas produtivas e comerciais é
un erro, que sempre se traduce
en pan para hoxe e fame para
mañá.
Tamén cómpre preguntármonos, porque a historia non empeza nin acaba aquí, que cambio se produciu na lexislación
europea para que o que antes
non era posible –por culpa de
Almunia, dicían por aquí–, sexa
agora unha pirueta máxica de
Feijoo e Rajoy. Porque, se nada
cambiou na lexislación europea,
como eu creo, parece evidente
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que o problema estaba na xestión das carteiras de pedidos e
na determinación das axudas
fiscais que, no marco da UE,
debe establecer o Reino de España. E por iso sería bo que, no
canto de botar as campás a voar,
se explicasen con todos os detalles as claves deste contrato.
Tamén dá que meditar que,
tratándose dun contrato non
moi grande, bastante repartido
e moi estirado no tempo, que
implica ademais unha colaboración técnica con estaleiros
mexicanos aos que habería que
transferir tecnoloxía e experiencia, este pedido de Pemex, no
suposto de que se materialice
tal e como foi adiantado con
evidente présa, non é máis que
o respiro que evita a morte súbita do sector naval vigués, pero
non o nacemento dunha nova
era de glorias e abundancias,
que, visto como se negocia todo
polos pelos e sempre ao límite
de prazos, parece ter acabado
para sempre. Os pedidos asinaranse tras un proceso de durísima competencia, e non será fácil responder ás súas esixencias
en prazos, prezos e tecnoloxías
se o sector se segue fragmentando dentro da ría e en aberta
competencia cos estaleiros ferroláns. E por iso deberiamos
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ser moi conscientes de que
este respiro non pode significar unha baixa de atención na
competitividade dos estaleiros
e na obriga de xerar un marco
válido para a contratación que
se adapte á lexislación básica
de Europa. Porque dicir que a
UE non nos quere, ou que Almunia, o amigo de Zapatero, é
o que bloquea os contratos –iso
é o que se nos dixo–, é o mesmo
que asentarse por sistema na
política electoralista das fuxidas
cara adiante.
A piques de rematar eu esta
crónica, e coa mesma técnica
de facer festa cos preacordos
antes de estudalos, a compañía chinesa Beijing 3E asinou
un preacordo coa Autoridade
Portuaria da Coruña para instalar en punta Langosteira unha
terminal de produción de enerxía baseándose na reciclaxe e
valorización de aceites, o que
suporía un investimento de
270 millóns de euros. O convenio, subscrito polo presidente do porto, Henrique Losada,
e Marco Wang Shaojil, prevé
construír e equipar unha terminal que ocuparía unha superficie de 120.000 metros cadrados
no interior da dársena exterior,
cunha capacidade de tratamento de 900.000 toneladas anuais.
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E neste caso as preguntas
que hai que facer van moito
máis alá das que se refiren ao
maná mexicano de Pemex, xa
que cómpre saber se a terminal
portuaria máis cara do mundo
vai acabar convertida nun polígono industrial de refugallo
onde se moven e tratan mercancías que xa non caben nos
espazos industriais avanzados.
Poderáseme dicir que todo
isto aínda está en estudo –por
aí empecei eu mesmo–, pero
a presenza dos chineses reciclando aceites para enerxía no
gran porto coruñés –gloria de
enxeñerías disparatadas e de
políticos faraónicos e irresponsables– anticipa un final desta
aventura moi pouco saudable.

4.- Cambiar de estilo
xa non é suficiente
A ultima semana de maio foi
pródiga en encontros e chamadas telefónicas entre o Goberno e a oposición, ou, máis
concretamente, entre Rajoy e
Rubalcaba. A idea xeral que

domina este novo estilo é que
a saída da crise precisa acordos
básicos fundamentais, e que o
feito de actuar diante de Europa cunha soa voz moderaría as
incertezas que pesan sobre a
nosa economía, sobre a prima
de risco e sobre a reestruturación financeira. Pero ao mesmo
tempo que se producían estes
lixeiros avances, unha serie de
problemas urxentes plantados
polas Comunidades Autónomas –a maioría delas por falta
de liquidez– e o brutal impacto xerado polas necesidades de
capitalización de Bankia veñen
dicir que o noso problema xa
non é de formas nin de acordos
máis ou menos argallados, senón dunha gravísima entidade
que nin sequera somos quen de
diagnosticar dun xeito claro e
rotundo. E por iso cabe pensar
na posibilidade de decisións colexiadas de moito máis fuste ca
as anunciadas ata agora. Porque o peloteo do tenis xa non
coa en Europa, nin satisfai dentro a ninguén.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Galicia como labor
Xoán Bernárdez Vilar

1.- Paz Andrade
O protagonista da presente
edición do Día das Letras foi un
home singular, curiosamente
máis admirado pola súa actividade económica, ou industrial,
que pola relacionada coa literatura. Porén, apenas furgamos
un pouco na súa vida poderemos comprobar o trabucado
desta visión, porque o Valentín
Paz Andrade que resulta dela
foi nada menos que un dinámico personaxe capaz de encetar,
e levar a termo, os máis dispares
labores. Nado en Lérez, Pontevedra en 1898, quizais foi marcado xa polo destino cando, aos
18 anos, coñeceu a Castelao.
Despois principiou a Carreira de Dereito en Compostela,
que remataría en 1921, e en
1922, cando contaba tan só
24, fundou o xornal Galicia,
que, aínda que non chegou a
completar sequera un lustro
de existencia, foi determinante
no seu tempo. Un artigo seu,
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en defensa do porto de Vigo
e da vía ferroviaria a Francia,
publicado no mesmo, custaríalle 15 días de cadea. En 1926
Paz Andrade pasou a colaborar
na revista Industrias Pesqueras,
ao tempo que publicaba libros
sobre economía pesqueira. Cofundador en 1931 do Partido
Galeguista, ao ano seguinte sufriu un gravísimo atentado na
rúa do Príncipe de Vigo do que,
sorprendentemente, conseguiu
recuperarse. Antes sobrevivirá á
guerra de Marrocos.
Entre 1936 e 1939 padeceu
desterros en Verín, Requeixo de
Queixa, Trives, e Villanueva de
la Serena (Badaxoz). Retornado a Galicia en 1942 pasou a
ser director de Industrias Pesqueras, e dez anos despois é
incorporado á FAO, unha organización das Nacións Unidas
relacionada co mar, a pesca, e
a súa ordenación xurídica, que
o levaron a impartir conferencias tanto en América como en

Galicia como labor

Europa e África, das que xurdirían as máis importantes obras
especializadas sobre esta temática no mundo. Algún tempo
despois (1960), convértese en
cofundador e Vicepresidente de
Pescanova. Valentín Paz Andrade, que tampouco rexeitou a actividade política, na que chegaría a Senador ou a integrante da
Comisión dos dez, morrería en
Vigo en 1987. Podemos resumir
todo o seu facer no título do libro que publicou en Buenos
Aires en 1959: “Galicia como
tarea”, xa que esa foi sempre a
súa meta.
Mais, a parte dos seus decisivos traballos sobre a pesca,
Paz Andrade fíxose acredor á
homenaxe póstuma que representa a concesión ao seu nome
do Día das Letras Galegas, por
numerosas obras literarias,
coma por exemplo, Soldado da
Morte (1921), Pranto Matricial (1955), La anunciación de
Valle-Inclán (1967), Sementeira do vento (1968), La marginación de Galicia (1970), A
galecidade na obra de Guimaraes Rosa (1978), Cen chaves
na sombra (1979), Castelao na
luz e na sombra (1982), Cartafol de homenaxe a Ramón Otero
Pedrayo (1985), ou Galiza lavra
a sua imagen (1985). Paz An-

drade, que colaborou tamén en
moitos xornais, entrara a formar
parte da Real Academia Galega
en 1964, e da Real Academia
das Ciencias en 1985, recibindo tamén o Pedrón de Ouro
(1973), a Medalla da Cidade de
Pontevedra (1979), a Medalla
de Castelao (1984), a Medalla da Cidade de Vigo (1986),
así como o Premio Trasalba da
Fundación Otero Pedrayo no
mesmo ano.
Nas datas próximas a este Día
das Letras Galegas, ademais
das numerosas homenaxes das
que foi obxecto, foi presentado
un documental e unha web sobre el, houbo correlinguas de
escolares, na defensa do noso
idioma, páxinas especiais nos
medios de comunicación, exposicións do seu legado artístico,
outra na Fundación Barrié sobre o inesquecible xornal Galicia, xurdiron novas biografías
de Paz Andrade, reeditáronse
as principais das súas obras, e
mesmo o Consello da Cultura
Galega puido publicar un poemario inédito seu, Canto do
pobo disperso, atopado na Fundación Luís Seoane, unha obra
sobre a nosa emigración, que
demostra que Paz Andrade foi
un home que pensou o mundo
desde Galicia.
Encrucillada 178, maio-xuño 2012
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O acto Central dese Día das
Letras tivo lugar en Vigo coa
realización de diversos actos
nos que participaron tanto o
Presidente da RAG, coma numerosos Académicos, ademais
de contar coa presenza da viúva
do homenaxeado, Pilar Rodríguez Prada.

2.- Audiovisual
O 28 de abril foron entregados na Coruña os Premios Mestre Mateo do Audiovisual. Nun
ambiente alegre e distendido,
conducido pola actriz María
Castro, Antonio Durán “Morris” recibíu o do Mellor Actor,
por Doentes; Susana Dans o de
mellor intérprete, por Emilia
Pardo Bazán; o traballo “Arrugas” o do mellor guión; Marta
Piñeiro e Judas Diz o da mellor realización por Matalobos;
Sandra Sánchez o de Mellor
Directora por Tralas luces. O
da mellor película para TV foi
para Eduardo Barreiros, o Henry Ford galego; o de mellor filme
de animación para “Arrugas”; o
de mellor serie para Matalobos
e o de mellor filme para Doentes. Así mesmo a TVG foi premiada polo seu espazo cultural
Zigzag diario, e Area fai seis
como mellor obra interactiva. A
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distinción para os mellores documentais para As silenciadas e
Tralas luces. Dolores Ben recibiu tamén un premio honorífico por toda a súa carreira.
O 5 de maio estreouse en Vigo
unha atípica cinta cinematográfica titulada: Marcial Lafuente
Estefanía. Galicia máis Oeste
que nunca. O director da mesma, José Ballesta, presentouna
en dous locais diferentes, o do
Concello, e no barrio das Travesas, lugar onde M. L. Estefanía (1903-1984) residira dende
arredor de 1941 ata aproximadamente 1951. Deste prolífico
autor de relatos do Oeste calcúlase que publicou arredor de
1500 títulos distintos, a maior
parte nas coleccións Biblioteca
X e Rodeo, da Editorial Cíes, dirixida polo libreiro vigués Eugenio Barrientos. As demais fíxoo
con Bruguera, en Barcelona.
No filme do que nos estamos
a ocupar recóllense, así mesmo, os pareceres de destacados
persoeiros, coma o do seu fillo,
e tamén escritor, Federico Lafuente, que vivíu algún tempo
en Nigrán, o do Presidente da
Real Academia Galega, e os dos
autores Domingos Villar, Fernando Savater e Corín Tellado.
M.L. Estefanía, que utilizou
numerosos pseudónimos, fixera
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tamén algúns guións de Banda Deseñada, para a colección
Rodeo Infantil, que debuxaron,
segundo cremos lembrar, Borné, Boix e Tomás Porto. No
coloquio que seguiu á proxección falouse, como é natural,
doutros destacados autores do
xénero como foron J. Mallorquí, o creador de “El Coyote”,
e doutro dos habituais na Editorial Cíes, o tamén canzonetista Fidel Prado. E se ben que
Federico Lafuente manifestara
en determinada ocasión que
as famosas partidas de dominó protagonizadas polo seu pai
tiveran lugar no desaparecido
bar Paraíso das Travesas, tamén
é certo que cantos daquela estudabamos no Instituto de Santa Irene, inmediato á mesma,
oímos falar repetidamente de
partidas, ao mellor distintas,
disputadas por M.L. Estefanía
na cafetería La Granja, hoxe
San Remo, partidas que, segundo aqueles comentarios, pasaba
despois, e ocasionalmente, a
recrear nas súas novelas. Coma
remate do comentario, e por
se alguén ten interese en saber
máis sobre este tipo de literatura, ou doutras semellantes,
recomendámoslle La Novela
Popular en España, publicada
pola Editorial Robel S. L., un

volume dunhas 450 páxinas,
numerosísimas ilustracións, e
catálogos case que exhaustivos
dos títulos publicados daquela
por todas as editoriais destes
xéneros.

3.- Banda deseñada
Dende o 20 de abril Galicia
conta coa súa primeira Escola
de Banda Deseñada, algo que
ata hoxe nada máis que existía
en Barcelona e Madrid. A súa
denominación completa é a
de O garaxe Hermético. Escola profesional de Banda Deseñada e Ilustración, tomado
do Cómic de Moebius, o debuxante francés recentemente
falecido (1938-2012). Director desta Escola, instalada en
Pontevedra, é Kiko Da Silva
(Vigo, 1979), auxiliado polos
profesores Norberto e Jacobo
Fernández Serrano (Pontevedra e Vigo), Fernando Iglesias,
e Miguel Porto (Vigo, 1980).
A Escola impartirá cursos de
tres anos de duración e talleres
para nenos a partir dos 3 anos.
A súa finalidade é a de crear
auténticos profesionais. A inauguración fíxose coa presenza de
Miguelanxo Prado (A Coruña,
1958), acompañado de paneis
da realización da súa sobranceiEncrucillada 178, maio-xuño 2012
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ra obra Trazo de Tiza, premiada
no Festival de Angulema. Coma
homenaxe a Moebius, ou Jean
Giraud, vaise estrear axiña o
documental Moebius redux, un
repaso á carreira do mesmo.
O 4 de maio pasado a obra
de José Domingo Domínguez
Used (Zaragoza, 1982), aínda
que residente en Galicia dende
os 8 anos, foi declarada como
o Mellor Cómic do pasado ano
polo xurado do Salón de Barcelona. José Domingo é tamén
ilustrador, así coma colaborador da revista Barsowia, do colectivo Polaquia, así coma do
fanzine das Xornadas da Banda
Deseñada de Ourense. Entre os
seus traballos destacan Cuimnhe e Aventuras de un oficinista
japonés. Finalista con el en Barcelona foi David Rubín (Ourense, 1977) con El Héroe.

4.- Cine e teatro
Redondela, a vila que se fixo
famosa tanto polos ataques dos
piratas coma polos sorprendentes viaductos do ferrocarril que
penden sobre ela, non só sabe
vibrar co seu Festival Internacional de Monicreques, no que
concorreron de novo compañías de numerosos países. Porque, prácticamente ao mesmo
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tempo, organizou outro interesante acto cultural como foi o
da celebración do seu Festival
Redondela en Curto. Segundo
comentou o seu director, Fernando –Cuchi– Carreira, nel
participaron nada menos que
545 filmes. Os dezaseis finalistas foron ofrecidos despois aos
redondeláns no Multiusos da
Xunqueira. Resultaron gañadoras as cintas Voice over, de Martín Rosete, e Morir cada día,
de Aitor Echeverría. O Premio
do público foi para Matar a un
niño dos irmáns José e César
Esteban Alenda.
O noso cine vén de obter
outros sinalados éxitos no XV
Festival de Málaga, rematado
a finais de abril. Para Los niños
Salvajes, da realizadora e guionista Patricia Ferreira, nada
en Madrid, a Biznaga de Ouro
e Biznagas de Prata ao mellor
guión, mellor actriz e mellor actor de reparto. Xavier Villaverde
(A Coruña, 1958) conseguíu
outros dous premios, o de Fotografía e o de Segundo actor
de reparto, por El sexo de los
ángeles. Así mesmo Xacio Baño
foi distinguido coa Biznaga Especial do Xurado pola súa curta
Anacos, e David Doutel e Vasco
Sá outra mención especial pola
súa animación O sapateiro. Por
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certo, Biznaga é o nome que se
lle dá en Andalucía a un ramalliño de xasmíns en forma de bóla.
O 30 de abril foron fallados
no Circo Price de Madrid, os
Premios Max das Artes Escénicas. De entre os moitos galardóns concedidos, queremos
destacar o acadado pola compañía Talía Teatro, que gañou o
do Mellor Autor Teatral na nosa
fala por Pelos na Lingua, obra de
Avelino González, Artur Trillo e
María Gómez. Teatro do Atlántico e Teatro de Ningures foron
finalistas do mesmo premio.

5.- Decesos
Semana tráxica a da que agora nos imos ocupar. O 18 do
pasado abril, faleceu en Vigo
monseñor José Cerviño Cerviño (Aldán, 1920), bispo emérito de Tui-Vigo, e bispo da
mesma diocese entre 1976 e
1996. Adscrito ás pautas marcadas polo Concilio Vaticano
II, monseñor Cerviño participara decisivamente na publicación do primeiro Misal na nosa
fala, promocionou a actividade
caritativa e social, a rehabilitación dos drogodependentes, e
dedicou as súas preferencias á
conservación e a mellora do patrimonio artístico. Foi el quen

creou o Museo e o Arquivo Histórico Diocesano. No eido persoal era moi afeccionado tanto
á lectura como a viaxar. Os seus
funerais tiveron lugar na Catedral de Tui, sendo oficiados por
seis bispos e 122 sacerdotes.
Despois foi soterrado no interior do propio templo.
Catro días máis tarde, faleceu tamén Francisco A. Rey
Rivero, compositor, musicólogo, director e pai de numerosas
masas corais, entre elas a famosa Casablanca, coa que gañou importantísimos certames,
como o Nacional de Polifonía
en Torrevieja. Rey Rivero mereceu a medalla de Ouro de Belas Artes, así como as Medallas
de Ouro en Portugal, Lorient e
Bruxelas, e o título de Vigués
Distinguido. Á súa obra creadora débense máis de duascentas
partituras de misas, motetes,
panxoliñas, folklore galego e
habaneras. Rey Rivero, que foi
moitos anos emigrante, e fixo
con Premio Extraordinario a
súa carreira musical en Buenos
Aires, nacera en Vilanova de
Arousa en 1919.
Transcorridas outras dúas
datas, exactamente no intre no
que apareceron as primeiras anduriñas do ano, fóisenos tamén
Encrucillada 178, maio-xuño 2012
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Xaime Isla Couto (Santiago de
Compostela, 1915). Militante
de mozo nos grupos Ultreya e
nas Mocidades Galeguistas,
pasou despois ao Seminario de
Estudos Galegos e ao Partido
Galeguista, ao que incorporou
a corrente cristiá na que militou toda a súa vida. Interesado
pola didáctica e a economía,
estudou tamén Maxisterio, Comercio e Leis. No ano 1949 foi
un dos responsables do nacemento en Compostela do Suplemento Literario do xornal La
Noche, seguido de inmediato
(1950) pola creación, en Vigo,
da Editorial Galaxia, dende a
que animou os traballos sobre
socioloxía e os estudos de organización local. Entre 1958 e
1968 dirixíu a Revista de Economía de Galicia. Foi tamén cofundador da Fundación Penzol
(1963), e da Fundación Otero
Pedrayo (1979), da que recibiría o Premio Trasalba en 1992.
Formou parte, así mesmo, dos
equipos de galeguización da
liturxia e, coa creación da Editorial SEPT, promoveu a publicación na nosa fala tanto da Biblia como do Novo Testamento.

local, socioloxía, economía e
espiritualidade. En 1999 ingresou na Real Academia Galega
co discurso Economía, Linguaxe e Poder, acto celebrado en
Pontevedra, sendo nomeado
ese mesmo ano Doutor Honoris Causa pola Universidade
de Vigo. Xaime Isla foi unha
das persoas que máis loitou
tanto polo país coma pola súa
cultura, dando ao mesmo tempo auténtico exemplo de vida.
Asesor Xurídico durante moitos anos de Caixa Nova, soubo
compartir este labor co exercicio da docencia. No intre do
seu pasamento ostentaba os
títulos de Presidente de Honra
da Editorial Galaxia, así coma
o de Director de Honra da revista Grial. Xaime Isla, persoa
xenerosa onde as haxa, e traballador sempre na sombra, foi
soterrado ao son do noso Himnno no cemiterio vigués de Pereiró, arrodeado por xentes de
todas as crenzas e de todas as
ideas. Tácito e acertado recoñecemento ao seu maxisterio e á
súa bonhomía. Os seus funerais
celebráronse nunha ateigada
Concatedral da cidade Olívica.

En 1987 creou, xunto coa
súa dona e os seus irmáns, a
Fundación Isla Couto, especializada en estudos de carácter

6.- Etnografía
Non son moitas as escenificacións da Paixón de Cristo que
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hai en Galicia. Mais non por iso
nos imos esquecer da que se realizou o 7 de abril na parroquia de
Paradela, Meis, da Comarca do
Salnés. Cinco mil persoas asistiron ao seu Viacrucis, e ascenderon despois ao monte da Croa
onde foi escenificada a Crucifixión de Xesús, na que participou o actor Enrique Barros, que,
ademais de dar vida a este, foi o
organizador do grupo teatral responsable da escenificación.
O 4 de maio inaugurouse
na Coruña o primeiro museo
nacional en Galicia. Nel exhíbense máis de 300 pezas que
marcaron a historia da Ciencia, e que se esperan a chegada
de numerosos visitantes. Con
este novo Museo complétase
a oferta da cidade herculina,
consistente ata entón na Casa
das Ciencias (1985), a Domus
(1995) e o Aquarium Finisterrae (1999). Este novo Museo
da Ciencia e a Tecnoloxía vai a
abrir ao público o 1 de xuño.

7.- As Letras
O 5 de maio celebrouse en
Compostela a habitual Cea das
Letras que organiza a Asociación de Escritores en Lingua
Galega. Nela foron concedidos
os seguintes premios: de narra-

tiva para Laura no deserto, de
Antón Riveiro Coello (Xinzo de
Limia,1964); narrativa infantil-xuvenil para Fantasmas de
Luz, de Agustín Fernández Paz
(Vilalba, 1947); mellor traxectoria de periodismo cultural a
Bieito Iglesias Araúxo (Ourense, 1957), mellor blog literario
para As Crebas, de Miro Villar
(Cee, 1965); mellor tradución
para os Sonetos de Shakespeare,
de Ramón Gutiérrez (Universidade de Vigo); Teatro, Chegamos despois a unha terra gris, de
Raúl Dans (A Coruña, 1964);
Ensaio, Biografía de Mª do Carmo Kruckenberg, de Mercedes
Queixas Zas (A Coruña, 1968);
Poesía, Leopardo Son, de Pilar Pallarés (Culleredo, 1957),
concedéndoselle tamén a distinción de Autor Galego Universal, a José Luís Sampedro
(Barcelona, 1917).

8.- Novas en xeral
O 21 de maio de 1502, naves
portuguesas que volvían da India, descubrían na metade do
Atlántico unha illa duns 121
qms2, que o comandante das
mesmas, Joâo da Nova, bautizou como Santa Helena. Esta
illa faríase famosa máis de tres
séculos despois, por ser o luEncrucillada 178, maio-xuño 2012
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gar no que morreu o emperador
francés Napoleón Bonaparte
(1769-1821). E falamos agora
deste feito, porque o protagonista do mesmo chamábase en
realidade Xoán de Nóvoa, e nacera arredor de 1460 en Maceda
(Ourense). Despois das Guerras
Irmandiñas pasou a Portugal,
país onde, cara a 1496, mudado
xa de nome, chegou a alcaide
de Lisboa e, máis tarde, a navegante, capaz de acadar a India e de descubrir diversas illas,
entre elas a actualmente francesa, situada nas proximidades
de Madagascar, que hoxe leva a
híbrida denominación de Juan
de Nova Island, mais que no intre do seu descubrimento foi c
oñecida como A galega. Joâo da
Nova morreu en Cochin, no sur
da India, en 1509, cando andaba polos 50 anos. En Portugal
segue a ser considerado aínda
todo un personaxe. Na súa auténtica patria só se lle coñece
por unha biografía de Santiago
Prol, e unha exposición no castelo de Maceda.

9.- Premios
Temos que lembrar agora
dous esquecementos polos que
pedimos desculpas. O primeiro
é o de nos facer eco do fallo do
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Premio Arume de poesía para
nenos, da fundación Neira Vilas. Éste, fallado en Gres, Vila
de Cruces, o pasado 29 de novembro, recaeu en Rafal Villar
(Cee, 1968) polo seu poemario
Patente de Corso. Pequeño diccionario pirata.
O segundo refírese ao acontecido o 18 de decembro, data
na que Isaac Xubín (A Coruña,
1978) foi distinguido en Dodro co Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón polo seu
poemario Con gume de folla
húmida, xa publicado por Sotelo Blanco. Isaac Xubín é un
heterónimo de Isaac Fernández
Fernández, persoa da que podemos dicir que estudou Filoloxía Galega da Universidade
de Vigo e que, posteriormente,
pasou a Euskadi para profundar
no coñecemento do éuscaro.
Das súas mans saíu o primeiro diccionario Galego-Éuscaro/
Euskara-Galiciera, do que se
falou máis no País Vasco que
en Galicia. Entre os seus premios literarios destacan tres da
propia Universidade de Vigo, e
outro que acadou en Redondela. Mais tamén traducíu á nosa
fala a novela de Kirmen Uribe
Bilbao-New York-Bilbao, así
como o poemario Alén da fronteira, Sete poetas vascos.

Galicia como labor

O primeiro de maio a Fundación Otero Pedrayo, concedeu
á pedagoga Antía Cal Vázquez o
Premio Trasalba 2012, pola súa
intensa dedicación á nosa Cultura, especialmente á fronte do
seu xa mítico Colexio Rosalía de
Castro, de Vigo, no que, dende
os anos 60 do pasado século,
ensaiou avanzadas técnicas de
ensino. Antía Cal, nada na Habana en 1923, filla de emigrantes, retornara ao país sendo aínda moi nova.

10.- Universidade
Segundo os medios informativos e o Observatorio para o
Seguimento da I+D+i Universitaria Española, a Universidade de Santiago de Compostela,
o noso centro máis antigo, é a
sexta de todo o Estado con máis
patentes dende o ano 2002.
A Politécnica de Cataluña e a
Universidade do País Vasco, son
as dúas primeiras.
11.- Varia
O xoves 10 de maio, no Salón Nobre de Fonseca da USC

conmemorouse o 80 aniversario da Misa por Rosalía de
Castro, que se iniciara en San
Domingos de Bonaval por iniciativa de José Mosquera Pérez
e Manuel Beiras García, e que,
ao longo deste período, se fixo
cadrar maioritariamente co
Día de Galicia. Agora o Foro
de Galicia Milenio recuperou
a tradición e aproveitou o acto
para lle facer unha merecida
homenaxe aos indicados iniciadores.
Quince días despois, na sede
da Fundación Penzol, en Vigo,
celebrouse o acto da doazón
á mesma dos fondos do grupo
INZAR. Trátase dunhas corenta caixas de documentación
xerada polo mesmo ata o intre
da súa recente disolución. En
primeiro lugar foron recibidos
os exmilitantes do grupo e, a
continuación, ás sete da tarde,
tivo lugar unha sesión pública
explicativa do acto á que asistiron tanto os medios informativos coma os membros da Fundación Penzol.
Xoán Bernárdez Vilar
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Rolda de Igrexa

Carta desde a banda
da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- No día das Letras Galegas
Empezamos esta Rolda da
Igrexa a mañá do 17 de maio,
día das Letras Galegas. Resúltame inevitable iniciala agradecéndolle a Deus –e coido que
este meu agradecemento será
compartido por todos os lectores e lectoras da revista–, con
Álvaro Cunqueiro, o inmenso
don que é ter nacido nesta terra e o inmenso don de ter o
galego como fala propia desde
a infancia ata o día de hoxe. Sabemos de sobra que este agradecemento, de tan natural case
innecesario en condicións normais, faise logo especialmente
obrigado en casos coma en Galicia, onde a lingua propia, símbolo da propia identidade igual
ca noutro pobo calquera, tivo
un percorrido longo e penoso
que a deixou na condición de
debilidade social na que aínda
se atopa. Pero, porque é a nosa
lingua, amámola, falámola, escribímola e coidámola, como
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coidariamos a unha nai velliña
enferma, da que tivesemos recibido vida e quentura, compaña
e alento para o reto da vida. O
dito, sen banalidade de ningunha clase, sen rastro de exclusión ningunha, coa normalidade do amor agradecido: grazas
por sermos desta preciosa terra
que é Galicia, e grazas por termos esta fermosa lingua que é
o galego.
E unha palabra, non máis,
para recordar o triste feito de
que esta fala nosa non estea
socialmente ben considerada,
e de que na súa maior parte a
Igrexa, nos seus distintos cargos e funcións, siga renunciando o seu uso normalizado polo
menos nos espazos e tempos
de culto, contra as súas propias
orientacións en Concilio Pastoral, e contra o sentido común
que levaría a pensar, cando menos, que a lingua na que diariamente se fale ha de ser a lingua
coa que a Deus se lle fale. Pero

Carta desde a banda da esperanza

de tanto contribuír a que a nosa
fala incomprensiblemente vaia
perdendo presenza, ata chegará
o día que se barallará o argumento de que “pero se ninguén
fala galego”. Canto labor profético sen estrear ao redor dun
feito aparentemente simple, si,
pero que é un ferrete que nos
introduciría nun mundo de vida
e de sensibilidades; detrás da
fala, coa fala, está a xente, están
os seus soños e frustracións, os
seus medos e confianzas, o seu
orgullo positivo, a súa vontade
de ser e de afirmarse sobre do
seguro, etc. Detrás da fala está
moito que sabe a evanxeo, que
sabe a Deus. E, por iso, mil grazas a aqueles homes e mulleres,
grazas a aquelas comunidades
cristiás que, a pesar de todo,
seguen apostando polo uso normalizado do galego na Igrexa, e
seguen mantendo aberta a porta
á esperanza de tempos mellores
nos que poidamos sermos nós
gozosamente, tamén na fala.

2.- A voltas con Andrés
Torres Queiruga
Con isto das Roldas da Igrexa
teño a non gustosa sensación
de andar sempre na traseira do
carro: cando as escribo, xa son
feitos pasados; e, cando chegan

ás mans das posibles persoas
que as van ler, xa case se van
perdendo no recordo. Resígnome, logo, á case necesaria función de ir levantando acta de
algo daquilo de máis peso, ao
meu ver, que vai acontecendo
no día a día da nosa Igrexa.
E un exemplo de todo isto témolo co caso do querido Andrés
Torres Queiruga, outrora director desta revista e neste momento presidente da Asociación
Encrucillada da que depende a
edición da revista do mesmo
nome. Ao final –parece que lla
tiñan xurada–, a comisión episcopal da Doutrina da Fe fai pública polo venres de Dores deste ano, 30 de marzo, unha nota
na que, valorando o bo traballo
teolóxico de Andrés, advirte que
certos aspectos da súa teoloxía
“distorsionan” puntos fundamentais do credo católico, e
invítano a revisar eses aspectos
para facelos conformes coa fe
da Igrexa.
Quen así o queira pode acceder facilmente ao documento
completo da Comisión, como
tamén pode acceder á resposta
dada por Andrés en diferentes
medios, e aos escritos de adhesión de moitas persoas que,
desde diversos espazos, lle mosEncrucillada 178, maio-xuño 2012
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traron o seu agradecemento e
manifestaron que en ningún
momento viran a súa fe “distorsionada” pola teoloxía de Andrés, antes ben, si provocada á
maduración adulta. Quen isto
lea xa coñecerá o escrito de adhesión da Mesa de Redacción
desta mesma revista, desde que
a que se fixo chegar á comunidade cristiá católica e aos membros da dita Comisión Episcopal un primeiro contrapunto
para ir poñendo as cousas no
sitio axeitado.
Poida que a cousa morra así,
poida que non. No fondo estamos ante a historia tan repetida
na Igrexa de xente lúcida, clarividente, reflexiva e traballadora
no seu campo, que, seguindo o
sentido común e mesmo as urxencias do mesmo Papa Bieito
XVI (La luz del mundo, Herder, 2010, pp. 76-77, 145-146,
151), se esforza por presentar
unha comprensión da fe católica á altura da cultura moderna,
pero á que logo se lle quere poñer unha pexa, quizabes –non
sei se estarei no certo– porque
as conclusións ás que se chega
poñan en solfa moitas estruturas de pensamento e de práctica eclesial, ás que non se quere
renunciar polos motivos que
sexa. Será cousa de medos? Os
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medos son sempre moi malos
conselleiros. Esperemos que
todo, incluído o sufrimento de
Andrés, sirva para que a verdade, a caridade, a xustiza amplíen entre nós, na Igrexa, a súa
tenda.
A este respecto, merece ser
lido o documento que o día 8
do marzo pasado publicou a
Comisión Teolóxica Internacional co visto bo do cardeal
William Nevada, Prefecto da
Congregación para a Doutrina
da Fe, documento que leva por
título Teoloxía hoxe: perspectivas, principios e criterios. Nos
seus tres capítulos aborda os
temas normalmente tratados
neste tipo de documentos: A
teoloxía presupón a escoita da
Palabra de Deus, acollida na fe
(1), lévase a cabo en comuñón
coa Igrexa (2), e ten coma fin
dar razón dun modo científico
de aproximación á verdade de
Deus nunha perspectiva de auténtica sabedoría (3). Ninguén
pon en dúbida estes criterios
básicos; o problema adoita aparecer cando no concreto diario
se pretende combinar as liñas
destes diferentes elementos.
Con todo o documento, lonxe
das permanentes cautelas e
reticencias de documentos anteriores, recoñece con máis po-
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sitividade o papel dos teólogos
na Igrexa e a súa contribución
á proposta e esclarecemento
da fe, e formula con claridade
que a axuda aos teólogos no
seu traballo é ben que lles veña
doutros teólogos, a través dos
debates teolóxicos que permitan o claro cumprimento do seu
cometido. Moito camiño queda
por andar certamente.

3.- Cregos revoltos
No día se Xoves Santo, cando se conmemora entre outras
cousas a institución da Eucaristía e a institución sacerdotal (canto habería que pensar
e falar evanxelicamente sobre
disto!) o Papa Bieito XVI na súa
homilía fai referencia ao conflito que está sustentando un
número considerable de cregos,
centos de cregos, maiormente
de Austria, pero non só de Austria (Alemaña, Francia, Irlanda,
España, Eslovaquia, Australia,
Estados Unidos), liderados polo
crego Helmut Schueller. Este
movemento lanza un chamamento á desobediencia eclesial
urxindo unha reforma seria de
moitas estruturas actuais dentro da Igrexa; propoñen rezar en
todas as Misas pola reforma da
Igrexa, poder dar a Comuñón

aos divorciados con segundo
matrimonio, evitar andar de recorrido litúrxico os domingos e
festivos dicindo Misas e Misas,
no canto disto facer “Eucaristías sen sacerdotes” (así propoñen chamar ás Celebracións do
domingo sen cura), posibilidade
de que laicos/laicas competentes e cualificados poidan predicar; que cada parroquia teña
a súa propia cabeza responsable: home ou muller, casado ou
solteiro, a tempo completo ou
parcial, mediante fusión de parroquias ou mediante un novo
modelo de sacerdote; en consecuencia, aceptar a ordenación
de mulleres e de persoas casadas.
Queixábase o Papa e afirmaba que nunca a desobediencia é
o camiño axeitado para resolver
problemas. Poida que sexa así,
non o sabemos ben. Ser somos
fillos e fillas na fe dun gran desobediente que foi Xesús, que
se rebelou fundamentalmente
contra moitas estruturas relixiosas que afogaban a vida da
xente, e que, por desobediente,
acabou en cruz. E iso, aínda
que admiremos con Paulo, que
se fixo obediente ata a morte,
e mesmo ata a morte de cruz
(Cfr. Flp 2,8). Pero ben vemos
que hai obediencias e obedienEncrucillada 178, maio-xuño 2012
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cias, fundamentalmente hai
obediencias a Deus e obediencias aos homes e mulleres. Claro que no sentir do Papa e das
persoas que facemos a Igrexa
presumimos ver no Papa e nas
estruturas eclesiásticas que da
xerarquía eclesiástica dependen
coma unha prolongación da
presenza de Deus, unha representación de Deus, cousa abondo complexa e perigosa. En fin,
que os problemas con obediencias ou con desobediencias están aí con toda a súa crueza,
que están aí posiblemente demandando un intento de solución serio e a fondo; que as propostas que defenden este grupo
moi considerable de cregos e de
xente laica de diferentes países
non se saen para nada das posibilidades de sermos e de facermos Igrexa, e que día que pasa
día que amorea preocupación
e desalento en moitas persoas
moi afectas á Igrexa, que se
senten, que nos sentimos, moi
doídas porque ás cousas non se
lle busque solución.
Ao redor dun dos temas que
sempre ocupan lugar neste tipo
de propostas, a posible ordenación de mulleres, sorprendeunos o razoamento neste caso
de Celso Morga, Secretario da
Congregación do Clero, que
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346

Encrucillada 178, maio-xuño 2012

nunha entrevista do mes de
abril di manifestarse en contra
da ordenación das mulleres,
“porque a lóxica da busca do
poder dentro da Igrexa destrúe
a vida cristiá”. Sei de mulleres
que se sentiron fondamente
indignadas por esta aseveración; a min tamén me soaron a
palabras claramente abusivas,
que unha vez máis demonizan
ás mulleres (o poder ten moito
de demoníaco), e exculpan aos
homes; e mira que non temos
dado mostras de afán de poder
os homes, incluso dentro do
mundo do sagrado, do mundo
do eclesiástico! En todo caso,
e metidos xa na broma, para
salvagardarnos desa destrutora
lóxica do poder, que si que cremos totalmente antievanxélica,
habería que pensar, poño por
caso, en dispensar aos homes
de facerse cregos durante varias
xeracións. Realmente –a min
polo menos a cousa chégame
así–, cando non hai argumentos, os que se presentan acaban
soando a ridículo e deixan en
evidencia o segredo das cousas.
Ai, Señor, Señor!

4.- A que nos vén enriba!
Día a día recibimos información da transcendencia do
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asunto da crise, e transcendencia por dúas razóns: porque
afecta ao pan de cada día, ás
menciñas de cada día, á escola
de cada día, á verdade de cada
día, e transcendencia tamén
porque nos xogamos formas
de vivir e de convivir, que non
dicimos que non houbese que
revisar, pero que se revisan desde lóxicas profundamente capitalistas, encamiñadas, parece,
a unha convivencia dispar na
que os máis débiles van quedar
negativamente sinalados. A información alternativa –ao noso
ver, a mellor información– que
nos vai chegando por moitos
medios alértanos sobre moitas
dinámicas de fondo e ábrenos
os ollos para non nos deixar
guiar inxenuamente polas voces
do amo que desde os medios estandarizados nos van chegando.
Hai moito do Reino de Deus
en todo isto, e por iso séguenos
estrañando moitísimo, e non
cansamos de repetilo, que desde as nosas autoridades relixiosas españolas ou galegas non se
teña traballado unha reflexión
conxunta a conciencia e non
se teña ofertado á comunidade
cristiá católica e aínda ao resto
da cidadanía unha palabra sensata, madurada, cristiá, evanxélica sobre todo o que está pa-

sando. De momento, nada.
Unha pena! Pero tamén é certo
que somos adultos, adultas –iso
é o que demandamos moitas veces–, e somos quen polo tanto
de facer valoración do que pasa
e do que poderíamos facer coma
cristiáns/ás ante o que pasa, en
por nós, como membros de pequenos grupos ou comunidades
cristiás.
E, se a nosa xerarquía non
ousa levantar a voz á altura da
gravidade da situación presente, non sei por que –un ante o
silencio tende a facer interpretacións negativas– aquí e acolá
aparecen voces menores que
desde abaixo, desde o contacto
real cos problemas da cidadanía, amosan a súa sensibilidade
cristiá, denunciando abusos e
orientacións e sinalando pistas polas que facer camiño no
medio da preocupante escuridade do momento. A HOAC
volve a facerse notar, neste caso
rompendo lanzas a favor dunha presenza sindical renovada,
pero imprescindible para unha
relación equilibrada e xusta entre a posicións dos patróns e
os dereitos da xente de xornal;
e isto cando desde tantos lados se pretende endemoñar os
sindicatos para que os dereitos
dos traballadores queden á inEncrucillada 178, maio-xuño 2012
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temperie. Os Consiliarios estremeños dos movementos de AC,
reflexionando e orando ante
as sangrantes circunstancias
da crise presente, manifestan
querer manterse fieis, cos seus
movementos, na “tribulación”
presente da humanidade e desta época, contribuíndo a consolidar unha Igrexa que aposte
polo ser humano e o sirva sen
condicións. Na diocese de Cartaxena, en Murcia, cen curas,
relixiosos, homes e mulleres,
fan declaración e compromiso
común fronte aos desafiuzamentos co seu berro seco de
“No nome de Deus, basta xa de
desafiuzamentos ás familias”,
berro dirixido expresamente a
políticos e banqueiros e a cantas persoas interveñen para que
isto siga sendo unha realidade.
A carta pascual dos cristiáns e
cristiás de Navarra ao seu bispo
Francisco Pérez, falándolle da
súa preocupación pola marcha
da Igrexa e urxíndoo, en concreto, a unha posición clara
ante o drama polo que está pasando tantísima xente co da crise. A relixiosa carmelita, Bríxida
Moreta, despois de ter traballado moito tempo en África, desde o seu novo posto de traballo
ao pé dos inmigrantes en España escríbelle unha carta ao
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mesmo Mariano Rajoy –carta
asinada xa por 10.000 persoas
máis –urxíndoo a que non cree
un novo apartheid sanitario en
España. E seguro que quen isto
lea poderá engadir a este breve
elenco o nome de moitos máis
homes e mulleres que se están
indignando e que converten a
indignación en accións concretas que leven cara a unha vivencia cristiá coherente.

5.- Dar e recibir
En espazo distinto, pero non
moi distante, teriamos que colocar a campaña que se está
a facer desde a Conferencia
Episcopal Española, instando
á xente católica para que poñamos cruz na declaración da renda e indique así a orientación
que quere que se lle dean ao
0’7% da súa achega tributaria
aos fondos do Estado. A revista Vida Nueva infórmanos que
desta maneira a Igrexa, a través
duns 7,5 millóns de inscricións,
vén recadando en España entre
o 20 e o 25% do seu presuposto. As achegas directas dos fieis
en colectas, donativos, etc, e as
contrapartidas económicas, en
casos obrigatorias, polos servizos relixiosos prestados supoñen entre o 45 e o 55%, e un
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20% son subvencións públicas
para actividades concretas,
como conservación de inmobles. Só o 5% procede dos rendementos de patrimonio.
Unha Igrexa rica na aparencia e na realidade patrimonial,
pobre no desenvolvemento diario de moitos dos seus “funcionarios” e de moitas das súas
accións, e que non dá quitado
de enriba o sambenito –posiblemente ben gañado– de grupo social privilexiado, afecto ao
poder e do poder sempre beneficiado. Para moita xente, desa
que a Nova Evanxelización pretende aproximar á experiencia
relixiosa cristiá, esta realidade
é un obstáculo insuperable, un
cravo cravado no corazón da
súa incredulidade. O tema dos
cartos e da relación cos cartos e
cos seus derivados (privilexios,
poder, mando, relacións coas
elites...) é un tema capital para
a evanxelización recibida e ofrecida, segundo nos consta polas
advertencias do noso guieiro
Xesús de Nazaré. O traballo a
realizar é enorme e pasa, pensamos, pola busca sincera da
autofinanciación, e por sustentar esta nunha implicación corresponsable dos membros de
cada comunidade cristiá, nunha renuncia aos ingresos como

“paga” polos servizos relixiosos,
nunha transparencia absoluta
sobre a procedencia e destino
dos cartos e nunha renuncia a
calquera situación de privilexio,
que non sexan aquelas nas que
a Igrexa estea equiparada con
calquera outra organización
que polas súas funcións sociais
reciba apoios públicos recoñecibles.
E neste lugar cabe situar a
demanda que parte significativa da sociedade está facendo en
relación co feito de que a Igrexa
estea eximida de pagar o IBI
polos bens inmobles correspondentes. Máis alá da lexitimidade
da práctica actual, se na Igrexa
estamos dominados por unha
sensibilidade de fonda condolencia co que lle está a pasar a
moitos dos nosos veciños e veciñas, se estamos ademais empeñados en que o Evanxeo floreza
no medio dunha sociedade que
tantas veces acusamos de egoísta, insolidaria, banal e relativista, non estaría de máis que ousásemos poñer enriba da mesa
este asunto e que empezásemos
a negociar fórmulas razoables
de igualación, que rompesen e
acabasen con calquera acusación sustentable de andar en
privilexios. Non é o mesmo desde logo pensar en que pague o
Encrucillada 178, maio-xuño 2012
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IBI un albergue ou un comedor
social, ca que o pague o edificio dun seminario utilizado, por
exemplo, como hotel restaurante. Algún arcebispo, o de Valladolid, Blázquez, parece entendelo así, o mesmo que o cardeal
Cañizares, pero dubidamos que
se dean pasos como non sexa
desde a presión ou a imposición
externa. Ben, cantas veces na
historia os así chamados inimigos da Igrexa nos foron levando
da man, á forza, polos camiños
da simplicidade evanxélica!

6.- Mesturas
Váiseme acabando o espazo
desta Rolda. A xeito de sobremesa, unha mestura agridoce
coa que poder dixerir mellor os
pratos fortes consumidos.
Parabéns ao crego Manuel
Couceiro, párroco da Xunqueira, por ser nomeado presidente
da Fundación Galega contra
o Narcotráfico. Por suposto,
os parabéns non son, como se
adoita dicir, polo cargo e pola
honra apegada ao cargo, senón
pola súa disposición a capitanear unha institución que, curiosamente, en épocas de crise,
aínda que máis ben parecese o
contrario, vai ter moito traballo por diante, xa que a deses110
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peración, o desalento persoal e
social actúa como incitación á
entrada en dinámicas aditivas.
O noso pasmo ante o renacemento do culto ás reliquias
de persoas que se consideraron
moito de Deus e da xente. Se
hai uns meses oiamos falar da
cápsula de sangue do Papa defunto Xoán Paulo II viaxando e
concitando admiracións e devocións, agora son as reliquias de
San Xoán Bosco, en concreto
un óso dun brazo, as que circulan por España adiante, de
lugar en lugar, coas correspondentes indulxencias plenarias
garantidas para quen as venere
cos debidos requisitos.
A morte de dous bispos galegos: Ramón Búa Otero, bispo
emérito de Calahorra e de La
Calzada-Logroño, o 12 de abril,
e Xosé Cerviño, bispo emérito
de Tui-Vigo, o 18 de abril. Que
descansen na paz de Deus e que
desde o seo do Pai/Nai do ceo
sigan animando a toda a Igrexa,
especialmente a galega, a unha
maior fidelidade ao espírito de
Xesús.
E, de bispos eméritos a bispo
emérito, aínda que neste caso
por ventura aínda vivo. Con alivio e pracer recibiría Xosé Diéguez Reboredo, bispo emérito
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de Tui-vigo tamén, a resolución
do caso tan soado no seu momento da casa reitoral de Paraños. Recorda quen isto le a situación da venda da casa reitoral de Paraños (Covelo) por parte do bispado de Tui-Vigo a un
funcionario da Consellería de
Cultura a un prezo baixísimo de
60.000 €, disque como “dádiva”
da Igrexa polos presuntos favores prestados por este señor. A
casa, amañada por empresas tamén implicadas na trama, vendíase de alí a pouco tempo en
Internet por 680.000 €. Foron
os veciños, deixados a un lado
en toda a andanza polo párroco
e pola comisión de economía
do bispado, os que levantaron
a lebre e exerceron a acusación
particular; a policía implícase
no asunto e destápase todo o
cerello. A casa reitoral volve ás
mans da Igrexa, os veciños orgullosos de ter atallado un feito delituoso, e bispo e adláteres
–máis os adláteres, parece, ca
o mesmo bispo– facendo penitencia pola súa inxenuidade ou,
eles saberán, pola súa malicia.
Un caso máis desa indiferenza
coa que na Igrexa adoitamos
tratar aos membros de a pé, os
laicos/as das comunidades parroquiais en todo o referente ao
manexo dun patrimonio que en

boa medida tamén eles axudaron a promover e coidar.
Despois si, e con todo debemos felicitarnos por iso, este
próximo 25 de maio celébrase
en Santiago un congreso diocesano de laicos, encamiñado
a reforzar a súa presenza na
Igrexa, e cousa semellante se
está traballando na diocese de
Mondoñedo-Ferrol, cun tempo de preparación que levará
a unha celebración congresual
polo outono próximo. Pero,
como se ve, hai feitos que valen
por mil palabras.
Holocausto 2012, así titula
o autor unha terrible foto con
ducias de corpos carbonizados
e o comentario subseguinte no
que protesta porque Facebook
España declarase a súa publicación como de “material pornográfico, violento e inapropiado”
e sancionase a quen a emitiu
co silencio gráfico temporal. A
foto, realmente impresionante,
é a de parte dos 500 cristiáns
queimados vivos en Nixeria por
parte de grupos musulmáns
exaltados, que levan xa ben
anos realizando accións homicidas contra os cristiáns. O
silencio contribúe á prolongación do holocausto. Canto hai
que facer para que as relixións,
Encrucillada 178, maio-xuño 2012
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especialmente a musulmá, camiñe por carreiros de respecto
e non imposición!
E remato coa nova feliz de
que un libro sobre tema relixioso, en galego, o de Victorino Pérez Prieto Prisciliano na cultura
galega. Un símbolo necesario,
editado por Galaxia, entre na
súa segunda edición, despois
dunha fervente acollida por
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parte da crítica ensaística ao
respecto. Os nosos parabéns e
alentos para o noso compañeiro e amigo, do que coñecemos
a vontade de seguir contribuíndo a establecer pontes entre a
sensibilidade crente cristiá e o
mundo da cultura en xeral e da
galega en particular.
Manuel Regal Ledo

Recensións

Ben falado! Antoloxía dos
capítulos emitidos na TVG
Dir. Xesús Ferro Ruibal. Edita a Xunta de Galicia e distribúe Galaxia
Son catro discos en dúas carpetas:
–Ben falado! Antoloxía dos
capítulos emitidos 21/7/2008 6/7/2009.
–Ben falado! Volume 2. Antoloxía dos capítulos emitidos
7/6/2010 - 22/4/2011
Acabo de ver esta escolma e,
aínda que non me sorprenderon
totalmente porque xa tiña visto
algún programa, quedei fondamente admirada, agradecida e
collida nas súas redes. De verdade que resulta pracenteiro,
didáctico e científico, ao mesmo
tempo que popular.
Os escenarios, variados e selectos. Interiores, exteriores de
campo, de mar, de verán e de
invernía. As figuras que interveñen, de tódalas idades e condicións sociais. Con acentos das
diversas zonas.
E un “patrón”, Suso Ferro,
na súa dobre faciana, a que ten
permanente, de galego e de pedagogo, e a variable, de persoa
que sabe adaptarse a cada realidade e a cada intre.

Un acerto, a reiterada participación de nenas e nenos en
cada programa. E a contribución de especialistas nos distintos aspectos da lingua: historia,
fonética, gramática, toponimia,
variedades dialectais, etc.
Imos aprendendo acento, vocabulario, xiros e formas enxebres, ao mesmo tempo que as
últimas referencias lingüísticas
ou expresións novas e cultas.
Coido que convence da beleza e
do valor do noso galego.
Total, un pracer de lingua
ben falada, que anima a cultivala.
Unha cousa negativa: tal vez
excesivos os intervalos entre
espazos falados. Excesivos por
longos en tempo e monótonos
en melodía. Está ben; pero, ao
ser moi repetida, cansa un pouco. E a máis, eu polo menos,
estou desexando chegar ao seguinte…
Graciñas, Suso, unha vez
máis por este traballo a favor
do noso idioma e de todos nós.
Encrucillada 178, maio-xuño 2012
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Así vivirá as “mil primaveras
máis” que lle desexou Cunqueiro.
Recomendo a súa visión en
DVD. Aprenderedes e gozare-
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des. Pódese ver tamén na páxina da TVG; pero a calidade non
ten comparanza.
						
Engracia Vidal Estévez

Recensións

Poemas de amor: loanza,
condena e outros
Fernández Abella, Xoán Xosé. Follas Novas Edicións, Santiago, 2011
É mestre e licenciado en Dereito. Natural de Monforte de
Lemos, moitos anos mestre en
Ortigueira e agora “xubiloso”
veciño de Teo. Antoloxía, preparada polo autor, de poemas
publicados entre 1955 e 2011,
presentados en división cuadripartita e non igualitaria: 25 son
de amor, 77 de loanza, 18 de
condena e 7 sen cualificación.
Prológao Xesús Alonso Montero, que considera a Xoán Xosé
“vello e moi querido amigo” e
admira a dispoñibilidade do autor, sempre disposto “indica” a
realzar coa súa pluma moitos
acontecementos festivos ou
persoeiros entrañables. E lembra especialmente dous poemas
a súa nai, con ecos de Rosalía,
de Celso Emilio e de Curros.

aos índices para saber de que
vai o poeta. A galeguidade, o
amor, a paisaxe, os nenos, o
compromiso, na hora da loanza. Como tamén os persoeiros
que a profesaron: Rosalía, Celso Emilio, Dieste ou Maruxa
Villanueva, Bóveda, Xela Arias.
Se buscamos na condena, atopamos a inxustiza, o imperialismo, Monseñor Romero, Iraq, O
Prestige, Pinochet, a violencia
de xénero... E no amor: a Terra,
a lingua, a nai, a dona, Galiza,
Deus, a xustiza, a fraga de Cecebre, a noite da san Xoán…
Vai unha mostra que o poeta
inclúe nos de amor, e que a min
suxíreme a máis tenrura e, mesmo, transcendencia. A poesía é
sempre imprevisible e suxestiva.

A verdade é que o libro confirma a dispoñibilidade do autor
para realzar acontecementos
celebrativos de persoas ou feitos actuais e conmemorativos
da Historia.

A aquel paxariño morto
que atopei, indo pra casa,
dinlle a vida do relembro
nun currunchiño da alma.
Non se apagou a túa música,
nin as túas escalas máxicas.
Olla, meu rei, no meu peito
¡que ben cantas!

Claro que a poesía nunca é
neutra. E abonda unha ollada

Engracia Vidal Estévez
Encrucillada 178, maio-xuño 2012
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Libros chegados

Frédy, Jacques. Decidir según
Dios. El método de Ignacio de Loyola. Sal Terrae, Santander 2011.
176 páx. Principio y fundamento.
O autor, que leva case 25
anos no Chad, e traballa como
asistente nacional de Comunidades de Vida Cristiá, primeiro
en Camerún e hoxe en Burquina Faso. Nesta obra mostra
como, a partir da espiritualidade ignaciana, se poden fundamentar as decisións da vida e o
discernimento espiritual.
O orixinal francés: Libre pour
se décider. La manière d’Ignace
de Loyola publicouse en 2010
en Éditions Vie Chrétienne en
París. A tradución é de Milagros
Amado Mier e Denise Garnier.
Grün, Anselm, La mística.
Descubrir el espacio interior, Sal
Terrae, Santander 2012. 160
páx. El pozo de Siquem.
Anselm Grün narra a historia
da busca mística desde os orixes ata hoxe, unha busca para
tratar de dar resposta aos inte116
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rrogantes fundamentais do ser
humano a través da oración, a
meditación a liturxia, a natureza a arte, a vivencia positiva do
amor ou a experiencia da dor.
O orixinal alemán: Mystik. Den
inneren Raum entdecken publicouse no 2010 por Verlag Herder
GmbH en Friburgo. A tradución
é de Melecio Agunded Agunded.
Chittister, Joan, La felicidad,
Sal Terrae, Santander 2012.
280 páx. El pozo de Siquem.
Nestas páxinas a teóloga bieita Chittister desenvolve unha
«arqueoloxía da felicidade» a
medida que afonda nela servíndose da socioloxía, a bioloxía, a
psicoloxía, a filosofía, a historia e
as diferentes relixións do mundo.
O orixinal inglés: Happeniss
publicouse en 2011 por Wm. B.
Eerdmans P.C. en Cambridge.
A tradución é de Milagros Amado Mier.
Sureau, François, Iñigo.
Una semblanza. Sal Terrae,

Libros chegados

Santander 2011. 168 páx. Principio y fundamento.
François Sureau, escritor e
avogado, analiza a personalidade de Íñigo de Loyola, unha
persoa que rectifica a súa vida
sen deixar de ser fiel a si mesmo, capaz de nacer de novo.
O orixinal francés: Inigo. Portrait publicouse en 2010 por Ed
Gallimard en París. A tradución
é de Isidro Arias Pérez.
Martin, James, Tiene gracia.
La alegría, el humor y la risa en
la vida espiritual, Sal Terrae,
Santander 2011. 295 páx. El
pozo de Siquem.
James Martin fainos ver
como a alegría, o humor ou
a risa nos axudan a vivir unha
vida máis espiritual, a comprendernos mellor a nós mesmos e
aos demais e a apreciar máis
plenamente a presenza de Deus
no medio de nós.
O orixinal inglés: Between
Heaven and Myrth. Why Joy, Humour, and Laughter Are at the
Heart of the Spiritual Life Portrait
publicouse en 2011 por HarperOne en Nova York. A tradución é
de Milagros Amado Mier.
Fernández-Martos,
José
María, Cuidar el corazón en un

mundo descorazonado, Sal Terrae, Santander 2011. 192 páx.
Servidores y testigos.
Este libro é unha chamada a
espertar o corazón. É difícil imaxinar que a crise planetaria poida
solucionarse sen unha transformación interior de cada persoa.
O autor, Fernández-Martos, é xesuita e Psicólogo clínico en exercicio, e foi durante 40 años profesor de Psicoloxía na Universidade
Pontificia Comillas.
Augustin, George (Ed), El desafío de la nueva evangelización,
Sal Terrae, Santander 2012. 184
páx. Presencia teológica.
O Instituto Cardenal Walter
Kasper celebrou en marzo de
2011 en Vallendar (Alemaña)
un simposio sobre «O Evanxeo
de Xesucristo. Pulos para a nova
evanxelización». Este libro recolle as contribucións nese simposio dos cardeais Walter Kasper,
Kurt Koch e Ivan Dias e dos teólogos George Augustin e Thomas
Söding. O editor da obra, George
Augustin, é o director do Instituto de Teoloxía, Ecumenismo e
Espiritualidad “Cardenal Walter
Kasper”, centro vinculado á Escola Superior de Filosofía e Teoloxía de Vallendar (Alemaña).
Encrucillada 178, maio-xuño 2012
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O orixinal alemán: Neuevangelisierung als Herausforderung.
Impulse zur Verlebendigung des
Glaubens publicouse en 2011
polo Instituto Cardeal Walter
Kasper en Vallendar, Alemaña.
A tradución é de José Manuel
Lozano-Gotor Perona.
Delp, Alfred, Escritos desde
la prisión. (1944-1945). Sal Terrae, Santander 2012. 224 páx.
Servidores y testigos.
Alfred Delp (1907-1945) foi
un xesuita executado polos nazis en 1945. Esta obra recolle as
meditacións dun home atrapado, que no desamparo e soidade busca unha verdade que lle
permita respirar e sobrevivir. Así
presenta este libro no seu prologo Thomas Merton.
O orixinal alemán: In Angescicht des Todes. Geschrieben
zwischwn Verhauftung und Hinrichtung 1944-1945 publicouse
en 1958 por Verlag Joseph Knecht en Freinurg. A tradución é
de Guillermo Gutiérrez Andrés.
Ska, Jean Louis, Introducion
al Antiguo Testamento, Sal Terrae, Santander 2012. 168 páx.
Presencia teológica.
O biblista Jean Loius Ska
ofrécenos un achegamento fá118
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cil e directo aos libros do Antigo
Testamento, nos seus diferentes
momentos históricos e contextos, facéndoos máis comprensibles para as persoas de hoxe.
O orixinal italiano: L’Antico
Testamento. Spiegato a chi ne
sa poco o niente publicouse en
2011 por Edizioni San Paolo en
Milán. A tradución é de José Pérez Escobar
Rohr, Richard, La Biblia y su
espiritualidad, Sal Terrae, Santander 2012. 249 páx. Panorama.
O franciscano Richard Rohr
recolle neste texto reflexións
sobre a Escritura animando a
atopar nela as razóns internas
dunha anovada espiritualidade.
O orixinal inglés: Things
Hidden. Scripture as Spirituality, foi publicado por St Anthony
Messenger Press, en Cincinnati,
no 2008. A tradución é de José
Manuel Lozano-Gotor Perona.
González Buelta, Benjamín, La humildad de Dios, Sal
Terrae, Santander 2012. 165
páx. El pozo de Siquem.
O autor é un xesuíta coñecido e recoñecido pola súa opción
polos pobres e os seus escritos
sobre espiritualidade. Nesta
obra reflexiona sobre a humildade, presentando a Deus como
o deus dos humillados.

Libros chegados

Calleja, José Ignacio, Los olvidos “sociales” del cristianismo,
PPC, Madrid 2011. 250 páx.
As estruturas da vida social
forman parte insubstituíble da
vida humana e constitúen una
perspectiva que o pensamento
cristián ten que acoller sen dúbidas. Ser cristiáns no medio do
mundo é asumir o mundo como
o que é, algo propio e constitutivo do ser humano, realidade
ineludible do ser persoal e social na que as nosas vidas son e
interactúan. Deste tema diserta
o último ensaio de José Ignacio
Calleja, reputado profesor de
Moral Social Cristiá na Facultade de Teoloxía de Gasteiz.
Fisichella, Rino, La nueva
evangelización, Sal Terrae, Santander 2012. 150 páx. Presencia Teológica.
O autor é o presidente do Pontificio Consello para a Promoción
da Nova Evanxelización, e amais
de arcebispo é un coñecido e reputado teólogo. Neste libro escribe sobre como presentar o cristianismo ás persoas de hoxe.
O orixinal italiano: La nuova evangelizzazione. Una sfida
per uscire dall’indifferenza publicouse en 2011 por Arnoldo

Mondadori Ed. en Milán. A tradución é de José Pérez Escobar.
Augustin, George (Ed.), El
problema de Dios, hoy, Sal Terrae, Santander 2012. 200 páx.
Presencia Teológica.
Redescubrir o cerne e a base
da identidade cristiá é o obxectivo deste volume que recolle as
reflexións de Walter Kasper (É
tempo de falar de Deus), Kurt
Koch (O problema de Deus na
sociedade e na Igrexa), Karl Lehmann (Deus, o misteiro permanente), Gerhard Ludwig Müller
(O Deus esquecido! Experiencias
de Deus no sono tempo?), Thomas Söding (Deus é único, Rom
3, 30, O monoteísmo paulino, Israel e a Igrexa) e o mesmo George Augustin (A idea de Deus e a
concepción trinitaria de Deus),
director este último do Inst. de
Teoloxía, Espiritualidade e Ecumenismo Walter Kasper.
O orixinal alemán: Die Gottesfrage heute publicono no
2012 o Instituto de Teoloxía,
Ecumenismo e Espiritualidade
Cardenal Walter Kasper en Vallendar (Alemaña). A tradución
é de Marciano Villanueva Salas.
Marisa Vidal Collazo
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GRAZAS A
TI, NÓS
PODEMOS
AXUDALOS
A ELES

Morosidade
Vai aló xa medio ano e aínda hai bastantes subscritores/as que
non están ao día nos seu pagos.
Estivemos cobrando subscricións pendentes dende o ano 2008
e 2009. Nestes momentos hai unhas 50 persoas que deben 3 anos
(2010, 2011 e 2012) e 70 que deben dous (2011 e 2012).
O importe anual é de 22 euros, así que o déficit por subscricións
nestes momentos é de 6.380 euros. Por favor, vaian polo banco a
facer os ingresos nas nosas contas:
Nova Galicia: 2080 - 0500 - 53 - 3040043431
BBVA: 0182-5110-81-0201578208
ou domicilien os seus pagamentos enviándonos o seu número de
conta a encrucillada@encrucillada.es ou a Travesa de Vista Alegre,
21 - 1º C.
Se hai algún motivo polo que se lles faga imposible facer fronte
aos pagos, por favor, comuníqueno e vemos como arranxalo. Se en
realidade non desexan recibir a revista pero non nolo comunican,
Encrucillada perde cartos sen que se beneficie ninguén.
Revistas devoltas
En cada envío estamos recibindo de volta revistas que non chegan
aos seus destinatarios. Sospeitamos que estea habendo subscritores
dos que xa non temos datos actualizados de enderezo, teléfono ou
correo electrónico para poñernos en contacto con eles.
Se botan de menos a recepción dalgún número, por favor,
póñanse en contacto con nós para solicitalo e actualizar os datos
de envío no e-mail encrucillada@encrucillada.es, ou no teléfono 676
180 127. (Poden chamar ou enviar un sms).
Grazas a todas/os por seguir apoiando o proxecto de Encrucillada.
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