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Guieiro
O cristianismo é esencialmente comunitario. O seguimento de
Xesús non é nunca unha aventura individual e solitaria, porque
sempre se realiza no ronsel dunha tradición precedente e nunha
circunstancia na que, dun ou doutro xeito, con maior ou menor
acerto, o Evanxeo segue a predicarse e a Eucaristía a celebrarse.
Por iso chama poderosamente a atención a existencia de persoas
conscientemente cristiáns que, porén, viven o seu cristianismo á
marxe dunha pertenza explícita á gran comunidade eclesial. Hai
aquí un fallo que é preciso atender para reconducir esa manifesta
anomalía –á que nunca nos deberamos acostumar– é ese monumental desafío –que merece ser tomado en serio– e que supón a
existencia de cristiáns e cristiás sen Igrexa.
A esta poliédrica cuestión dedicamos o Foro de Encrucillada
2015. Santiago González Avión introduciu o tema sinalando os aspectos máis decisivos: as crises de pertenza á institución son moi
antigas no cristianismo e no momento actual revisten, sobre todo
en occidente, unha urxencia realmente decisiva.
Fernando Vidal, profesor de Socioloxía na Universidade Pontificia Comillas, ofreceunos un documentado estudo sobre este mesmo
fenómeno que el preferiu enfocar desde a «desconexión». Intentou
responder a estas cuestións: Cales son os factores que, en España,
determinan esa desconexión entre a vivencia individual e a pertenza
institucional? Cales son as realidades que resultan fatalmente escindidas con tal desconexión? E, finalmente, cales serían as fontes
desde as que se poderían ensaiar modos de reactivar a conexión?
Pepa Torres, profesora de Teoloxía no Instituto Superior de Pastoral da UPSA en Madrid, afrontou o problema sinalando, de xeito
construtivo, non só as fendas, rupturas ou abismos infranqueables
que caracterizan a situación das persoas sen referentes eclesiais,
senón, sobre todo, como se poden transitar por riba de ditas fendas
a través de pontes levadizas doadamente construíbles cunha acaída dose de conversión persoal e estrutural.
Marisa Rodríguez Pereiro, pedagoga, optou por encarar a dificultade do tema enunciado nun combate corpo a corpo. Cun estilo moi persoal e subxectivo foi indicando, contando, narrando,
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dun xeito distendido e coloquial, as súas propias vivencias, tanto
individuais coma colectivas, verbo das tensións e dificultades que,
coma cristiá e coma muller, atopa no seguimento de Xesús e na
non doada pertenza eclesial. Nomes de amigas, movementos de
loita, encontros de mulleres, reivindicacións sociais, etc… déronse
cita neste relatorio no que o público puido adiviñar as demandas
e desafíos dese gran número de mulleres que se senten rexeitadas
pola Igrexa como institución.
En Encrucillada non só ten eco a reflexión teolóxica, senón tamén a praxe pastoral que apunta, polo menos na intención, na dirección da reforma eclesial que levamos décadas intentando alentar. Victor Naveira, crego atípico e orixinal onde os haxa, puxo en
marcha un proxecto chamado OBasileia (Oh Reino!) que consiste
nunha casa de oración construída coa restauración dun cortello
nunha parroquia rural do interior de Galicia. Está completamente
liberado doutras cargas da pastoral para poder dedicarse en corpo
e alma a este proxecto no que xa conectou con xentes de todo tipo
e condición. Recollemos neste número a presentación que nos fixo
deste proxecto a todos os asistentes ao Foro.
Seguindo co Foro Elvira Santos ofrécenos unha especial crónica del atenta agora a unha banda que non sempre ten cumprido
reflexo: a reacción do público, o ambiente, as preguntas, os diálogos logo dos relatorios, os comentarios, as reaccións dos relatores,
etc… Outra maneira de reflectir o que alí se viviu.
Xosé Manuel Caamaño López sintetiza nunha achega os contidos esenciais da última e importantísima encíclica do papa Francisco Laudato si’. Cómpre ler o documento en cuestión e deixarse
cuestionar por el.
As crónicas de Igrexa, Cultura e Política, xunto con algunha
recensión, os debuxos de Soedade Pite e o índice xeral de Ramón
Díaz Raña completan este número final do ano 2015.
Pedro Castelao
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Presentación do XXX Foro de Encrucillada

Cristianismo sen Igrexa?
Santiago González Avión

Non era a Igrexa o Sacramento Universal da Salvación? A
transmisión da fe, non acontece na comunidade cristiá, á que
chamamos Igrexa, desde a Igrexa doméstica á Igrexa Universal?
Logo, non ten moito sentido preguntarnos por un cristianismo
sen Igrexa.
Para min, resulta evidente que sen unha comunidade que proclame que Xesús é Señor, o Fillo de Deus, o Salvador… non pode
haber cristianismo. E que, se dentro doutros dous mil anos existe
o cristianismo é porque continúa a existir unha comunidade de
sentido que chamamos Igrexa. Ora ben, do mesmo modo que creo
que non hai fe sen Igrexa, confeso que moitas veces teño que tragar saliva antes de proclamar que creo en “Unam, Sanctam, Catholicam et Apostolicam Ecclesiam”. Foron tantas as veces en que fun
excluído de diversas formas, tantas nas que fun considerado un
inimigo, unha mala influencia, unha persoa a evitar, que comeza a
resultarme incómodo este aspecto da miña fe.
Mais non son eu o único. De feito, a día de hoxe resulta moi común afirmar que se cre en Deus ou en Xesús, mais non na Igrexa.
Podemos afirmar que se trata dun problema inherente á posmodernización das sociedades e aos procesos de secularización. Algo diso
debe haber. E, desde logo, o meu embargo proclamando o Credo
está intimamente ligado con esa cuestión. Mais o problema vén de
longo, e pode estar relacionado con dúas cuestións moi diferentes:
a capacidade da figura, da vida, da Palabra e da obra de Xesús,
para transcender calquera creación humana, e mesmo á propia
comunidade das persoas que o seguimos e tamén coa pretensión
dos grupos máis poderosos e influentes dentro da comunidade de
constituírse na norma única de interpretación de Xesús.
Encrucillada 95, novembro-decembro 2015
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1.- Un problema antigo: comigo ou contra min?
O problema xa aparecía no Novo Testamento. A inspiración de
Xesús transcendía ao grupo que o acompañaba. A comunidade
apostólica aparece na escena evanxélica celosa da existencia doutras persoas que actúan en nome de Xesús mais que non pertencen
ao grupo.
Díxolle Xoán:
—Pois vimos un que botaba demos no teu nome e quixémosllo privar porque non é dos nosos.
Xesús contestoulle:
—Pois non llo privedes, porque ninguén que faga milagres no meu
nome fala despois mal de min. O que non está contra nós, está
connosco. Ademais, todo aquel que vos dea un vaso de auga por
serdes seguidores de Cristo, tende por seguro que non quedará sen
recompensa. (Mc 9, 38ss. cf. Lc 9, 49-50)

As reaccións, xa daquela, foron diversas. Unhas máis favorables
á comunidade como elemento regulador. Outras máis tendentes á
espontaneidade. Acaso sexa un problema que vén xa do Xesús histórico. Mais é moi claro que se trata dunha problemática presente
nas primeiras comunidades cristiás. A diferenza entre a solución
ofertada neste contexto e a de Mt 12, 22-30, pon de manifesto a
contradición vivida no cristianismo orixinal. O feito de aparecer
estas dúas sentenzas contraditorias no Evanxeo de Lucas (Lc 9,
49-50 fronte a Lc 11, 14-23) fai ver que non resultaba doada a harmonización de ambas sentenzas que parecían proceder por igual
da memoria viva de Xesús.

2.- Da comunidade cristiá ao imperio cristián
No contexto da Igrexa antiga, a tendencia que dominou foi a
consideración de que fóra da propia Igrexa non hai salvación. Esa
consideración non tiña tanto un carácter exclusivista como unha
defensa da unidade entre as persoas crentes e unha afirmación
fronte ás forzas sociais, políticas e culturais dominantes. Non de
6
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balde, a primeira afirmación explícita ao respecto prodúcese no
contexto da apostasía con motivo das persecucións por parte de
persoas que queren salvar a vida, mais que pretenden retornar á
comunidade crente. Concretamente, a expresión “Salus extra ecclesiam non est” aparece na epístola 72 de San Cibrán ao Papa
Estevo I, para salientar a necesidade de volver bautizar aos que
abandonaran formalmente a Igrexa durante a persecución.
Mais as cousas cambian axiña cando o cristianismo se converte
en relixión permitida no Imperio Romano e logo en relixión oficial
do propio Imperio. Porque hai un cambio progresivo de acentos,
desde a cohesión da comunidade cristiá á afirmación da seguridade societaria que ofrece o imperio cristián (Bizancio) fronte ás
inseguridades externas.

3.- A secularización e o problema moderno
A partir do final da Idade Media o centro da cristiandade vaise
desprazando de cara a occidente. E será no tránsito entre a sociedade feudal e a sociedade burguesa, entre o románico e o gótico, cando apareza a figura de Francisco de Asís. A súa actualidade
radica na pretensión de actualizar o seguimento de Xesús nunha
sociedade urbana e aberta, remitíndose ao Evanxeo directamente
sen mediacións, de modo que reaparece o radicalismo itinerante,
a pobreza e a fraternidade no centro do seguimento. Será o seguimento e non a pertenza á Igrexa o criterio do cristianismo franciscano. Aínda que a súa pretensión non foi nunca a de forzar unha
ruptura no seo da Igrexa, a onda expansiva do movemento franciscano provocou, mesmo durante a súa vida, unha enorme cantidade
de interpretacións, movementos de protesta e mesmo de oposición
frontal ao status quo da Igrexa. Eses movementos só chegarán a
unha disciplina estable logo do Concilio de Trento.
Outras forzas de renovación e de reforma estarán presentes durante esa xeira de transformación que media desde o espertar das
cidades europeas ata o Concilio de Trento. O xoaquinismo, o husismo, as irmandades, son formas que apelan á fraternidade e ao
Encrucillada 195, novembro-decembro 2015
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seguimento de Xesús fronte ao poder establecido. Nese mesmo
contexto, a Igrexa reacciona marcando o seu poder, tamén fronte
ao Imperio. E desenvólvese o conflito do conciliarismo, que leva o
xermolo da secularización, aínda que tamén o selo do franciscanismo militante da pluma de Guillerme de Ockham.
O conciliarismo fracasará, tampouco haberá unificación coa
Igrexa Ortodoxa, mais o Imperio non abranguerá xa ao conxunto
da cristiandade, e o catolicismo non será máis ca unha expresión
entre outras das formas de ser Igrexa. As sociedades occidentais
non serán xa un imperio cristián, senón unha cristiandade fragmentada. No contexto da aparición de múltiples Igrexas Lutero
sitúa a cuestión da relación directa entre a persoa crente e Deus,
sen mediacións. A novidade radica en que agora xa non hai unha
norma social que represe o ímpeto do Evanxeo: cada quen é a
súa propia norma. E, aínda que Lutero tamén é fundador dunha
Igrexa, as consecuencias desa afirmación xa non poden agocharse,
debe existir un cristianismo onde a Igrexa xogue un papel secundario e a conciencia individual sexa a norma.
Por outra parte, desde a mística do Mestre Eckhart ata o pietismo, corre un río fondo que leva á concepción dun cristianismo que
non precisa da Igrexa para o encontro con Deus e para a salvación.
A secularización kantiana do pietismo levará á aparición das utopías laicas enraizadas na idea da procura da salvación desde unha
experiencia persoal cunha dimensión colectiva, lonxe da Igrexa
como rectora da vida persoal e colectiva.

4.- A inspiración cristiá e a cultura cristiá
Partindo dun determinado modelo de análise da cultura, que
podo compartir sen problema ningún, a cultura occidental da
modernidade, e moi concretamente as tres vagas identificadas da
Ilustración, responden a unha inspiración cristiá. O meu marco
de comprensión non se fundamenta na oposición entre a cultura cristiá e a cultura secularizada, que dá sentido á negación da
existencia dunha cultura cristiá. Estou tratando de suxerir un mar8
500
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co globalizado e multicultural, onde a secularización é percibida
como unha característica das sociedade cristiás, aínda que non
sexa exclusiva delas.
Precisamente nese contexto, ten sentido falar dunha inspiración
cristiá que transcende á Igrexa, e que tampouco lle pertence. Porque o problema na discusión sobre a inspiración cristiá da cultura
moderna radica na apropiación que os crentes e, de forma máis
específica, as súas igrexas, fan do legado de Xesús de Nazaret e do
cristianismo. A reacción fronte á apropiación ben pode ser a negación de Xesús e da súa Igrexa. Mais tamén pode ser, e moitas veces
é, a afirmación da herdanza de Xesús e a negación da lexitimidade
das igrexas para capitalizar ese legado. Falamos de forma explícita do cristianismo sen Igrexa ante esta afirmación forte de Xesús
como inspiración para a vida individual e para a convivencia social,
negando a lexitimidade das Igrexas para regular a vida colectiva e
a existencia individual.

5.- A crise do senso da pertenza e da disciplina
A posmodernización das sociedades dá orixe a novos escenarios,
inéditos nos tempos da Reforma Evanxélica. As sociedades abertas móvense entre un límite superior que é a Humanidade enteira
e un límite inferior que é a individualidade. No medio fican as
identidades múltiples sobre as que cada persoa e cada sociedade
considere oportuno construír a súa convivencia. Aquelas identidades que ofrezan discursos de totalidade resultarán especialmente
atractivas para as persoas perdidas no medio da anomía que provoca a tensión entre a globalización e a individualización. Mais
as maiorías, cando non estean sometidas á guerra e á violencia,
acabarán optando por posturas intermedias, nas que os límites esvaecen e cada persoa escolle a súa forma individual de adhesión
ás formas culturais colectivas, incluíndo entre estas a relixión. E
esta afirmación coa que caracterizo ao cristianismo en condicións
de modernidade avanzada, serve tamén para caracterizar os anhelos e as tendencias dun elevado porcentual de persoas musulmás,
de maneira que ben podería converterse nunha tendencia global
Encrucillada 195, novembro-decembro 2015
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moito máis forte. Só que o Islam sunnita non ten unha concepción
comunitaria similar á do cristianismo (mentres que o Islam xiíta
presenta certas semellanzas co catolicismo co seu sentido da tradición e do exercicio da autoridade).
En cambio, para o cristianismo a Igrexa como comunidade mantén unha condición normativa que choca frontalmente coa crise
do sentido da pertenza e coa posta en cuestión da autoridade (especialmente a de carácter tradicional, porque a posmodernidade
necesita da autoridade burocrática e tamén da carismática).

6.- Cristianismo sen Igrexa?
Máis ca un cristianismo sen Igrexa, que pode resultar unha entelequia, o que temos son persoas que se consideran cristiás e que
non atopan sitio na Igrexa, especialmente cando as formas institucionalizadas da relixión dificultan a creatividade persoal e social.
Mesmo atopamos persoas que son expulsadas da Igrexa por non
cumpriren certas normas que son consideradas como inviolables
pola xerarquía, mesmo cando esas persoas continúan a considerarse como verdadeiramente cristiás e tratan de comprometer a súa
vida no seguimento de Xesús.
Estamos moi afastados xa dos tempos en que as normas producían un temor reverencial. Daquela, serve de pouco ameazar a
quen non cumpre, salvo que o seu modus vivendi dependa desa
obediencia. Por iso, aínda que manteño o convencemento de que
o cristianismo continuará existindo grazas á Igrexa, non creo que
poidamos seguir considerando que unha das igrexas peregrinantes
como a única Igrexa, senón como unha parte máis ou menos continxente da Igrexa que se manifestará no colo maternal de Deus.
Por iso estamos aquí nesta xornada, porque desde o principio do
camiño atopamos outros que expulsaban os males da Humanidade
no nome de Xesús, aínda que non eran dos nosos.
Santiago González Avión
Consello Revista Encrucillada
10
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A gran reconexión do século XXI:
Das relixións á Nova Humanidade
Fernando Vidal Fernández

O artista Antoni Tàpies escribiu a comezos do século XXI que o
desafío posmoderno obrigou á civilización xudeocristiá a profundar
no seu propio corazón en lugar de reaccionar regresivamente ou disolverse nunha cultura baleira onde se borrou a interioridade e o silencio –aínda que el pensa que máis ben a Igrexa non profundou senón que principalmente foi regresiva ou se disolveu– (Valor da arte.
Madrid: Ave do Paraíso Editores, 2001: p. 79-80). Efectivamente, a
pesar desa chamada para profundar no seu corazón, o cristianismo
do século XX sufriu unha desagregación tectónica que derivou nun
extenso continente de cristiáns que se senten sen Igrexa. Os cristiáns sen Igrexa son un punto de vista crucial para pensar a Igrexa e
o cristián. Esa perspectiva fai saír a dialogar nas periferias ou máis
ben fai que a Igrexa comprenda que sobre todo é ela mesma nesas
periferias. Esa Igrexa dada a volta –non se considera centro senón
periferia ou peregrina– toma a posición do invitado que chega último ao banquete, a posición do servidor de todos, a posición de quen
sabe que é o último. Non é unha Igrexa sen centro, nin cabeza, nin
corpo de referencia, senón que o leva aos límites do corpo místico,
vive á flor da súa pel. Hoxe, coma hai 2000 anos, a Igrexa sabe que
sucede no pozo da Samaritana, nas covas das persoas leprosas, nas
rúas que circundan o templo, nas entradas aos pobos, nas beiras
dos lagos, nos desertos e, como di o arquitecto Miguel Fisac, fai da
Montaña das Benaventuranzas o modelo de todo templo. Así pois,
é posible que igual que a samaritana, a sirio-fenicia, o centurión ou
os publicanos axudan aos apóstolos para comprender que é a Igrexa
que está a comezar a facer emerxer Xesús, no noso tempo os cristiáns sen Igrexa nos axuden a comprender o significado e praxe do
que é a Igrexa. Comezaremos explorando os datos da conexión na
realidade española, profundaremos nas divisións da desconexión e
finalmente propoñeremos un decálogo de fontes para a reconexión.
Encrucillada 95, novembro-decembro 2015
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1.- Os datos da desconexión
Segundo a enquisa que o Centro de Investigacións Sociolóxicas, CIS, publicou en xullo de 2015, hai un 70,6% de persoas en
España que se definen como católicos e un 2,3% que se adscriben a outras denominacións cristiás ou outras relixións. O 24,8%
dos que viven en España declárase non crente (15,1%) ou ateo
(9,7%). Ditas identidades teñen reflexo no conxunto da vida das
persoas, pero adóitase medir o grao de participación nos actos de
culto relixioso. Así, a mesma enquisa de xullo de 2015 permite
saber con que frecuencia se acode a oficios relixiosos ou misas,
sen contar aquelas cerimonias como vodas, comuñóns ou funerais –que se exclúen por ter en moitas ocasións unha motivación
social–. En resposta, sabemos que o 60,3% de persoas en España
non vai case nunca e un 14,9% vai algunha vez ao ano. O 8,2% vai
algunha vez ao mes, o 13,8% semanalmente e o 2% acode dúas ou
máis veces por semana. É dicir, que se sumamos estas tres últimas categorías –frecuencia mensual ou semanal– hai un 24% de
asistencia regular a oficios relixiosos. Se o comparamos con outra
enquisa do CIS de 2005, atopamos que esa asistencia regular ten
baixado do 27,8% ao 24% de 2015. En cambio, os que non van
case nunca subiu do 53% en 2005 ao 60,3% en 2012 e quen vai
unha vez ao ano baixou do 18,6% ao 14,9%. É dicir, que houbo
un transvasamento dos que ía algunha vez ao ano aos que xa non
van case nunca.
1.1. Tolerancias
En cambio, atopámonos con que a tolerancia relixiosa ten acadado un alto consenso no noso país malia ás mobilizacións dun
minoritario sector de alto poder mediático. Unha enquisa realizada por Escolas Católicas e a Universidade Pontificia de Comillas
en xullo de 2015, mostra que un 89,5% das persoas en España
están de acordo con que se celebren actos relixiosos nas vías públicas, e o 75,3% móstrase favorable a que as relixións manifesten
as súas opinións na vida pública. Practicamente toda a poboación
asume a liberdade de elección de centro educativo por parte dos
12
504

Encrucillada 195, novembro-decembro 2015

A gran reconexión do século XXI: Das relixións á Nova Humanidade

pais e catro de cada cinco asume que sexa financiado polo Estado. En cambio, a Igrexa Católica Española ten unha valoración
tan baixa que a leva a suspender nunha escala de 0 a 10, e entre
persoas cristiás que se definen tamén como persoas relixiosas esa
valoración non logra acadar un 6. Así pois, desconexión sería unha
palabra que socioloxicamente describiría con bastante precisión a
situación de moitos cristiáns en España: hai unha masiva identidade católica (7 de cada 10 seguen definíndose así en 2015), pero
só está conectado ás celebracións relixiosas un terzo deles e en
xeral asignan unha baixa cualificación ao labor dos seus pastores.
Isto indica que existe unha gran marxe para traballar pola reconexión porque existe un enorme potencial para elo. Para poder
profundar máis nos datos, cómpre acudir a unha enquisa de 2008
que de novo o CIS realizou co fin de investigar a relixiosidade no
noso país. En 2008 eran un 73,5% os que se declaraban católicos
–o 27,7% practicantes e o 45,8% non practicantes– e o 24,1%
eran non crentes ou indiferentes. O 1,6% pertencía a outra denominación cristiá ou relixión.
1.2. Confianza
Cando en 2008 se preguntaba aos enquisados se tiñan confianza
na Igrexa, mostrábase unha gran polarización: do 44,3%, un 22,7%
dicía que non tiña ningunha confianza e un 21,6% moi pouca, e
un 27,5% dicía que tiña moita confianza ou concedíalle toda a
súa confianza. Comparalo con outras institucións permítenos calibrar o alcance desa desconfianza. Por exemplo, ao sinalar ao Parlamento os desconfiados (moi pouca ou ningunha confianza) son
o 38,8% e respecto das empresas son un 27,1%, lonxe da alta desconfianza que suscita a Igrexa Católica. Posiblemente estes datos
sufrisen cambios significativos coa perda de confianza que sufriu o
tecido institucional durante a crise económica, que precisamente
comezou ese ano 2008, o papado de Francisco e os consecuentes
cambios no episcopado español, que tamén poden variar as percepcións. O 51,3% da poboación española pensa que a Igrexa ten
demasiado poder (41,6%) ou mesmo que é desmesurado (9,7%),
en comparación cun 31,8% de persoas que pensan que o poder
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que exerce a Igrexa é o adecuado e mesmo un 7,8% aos que lles
parece que aínda é demasiado pouco. De novo atopámonos unha
maioría que desconfía e un terzo que se adhire.
1.3. Crenzas
A enquisa permítenos explorar con maior detalle o tipo de crenzas relixiosas das persoas. Así, sabemos que a porcentaxe que cre
en Deus acada case o 80%. Hai un 38,4% que cre en Deus sen
mostrar ningunha dúbida, un 20,2% que cre en Deus pero ás veces
mostra dúbidas e un 8,4% que ás veces cre en Deus. Ademais, hai
un 12% que sostén que existe un poder superior pero non un Deus
persoal. O Deus persoal, por tanto, reúne a un 67% dos enquisados e o 79% de España é teísta. Nas posicións descrentes súmase
un 20,1%: un 9,7% di que non cre en Deus e un 10,4% sostén que
non sabe se existe Deus e cre que é algo que non se pode saber –a
posición definida como agnosticismo.
O 67,4% dos enquisados din que sempre creron en Deus e o
8,4% que nunca creu en Deus. En 2008 había un 14,2% que dicía
perder a Fe e un 1,8% das persoas en España realizou o camiño inverso: antes non cría en Deus pero na actualidade si cre en Deus.
A persistencia da educación relixiosa aínda é moi alta: un 93% dos
enquisados tiveron unha educación relixiosa e só o 3% din que non
tiveron ningunha educación relixiosa.
As persoas diferencian entre o que é unha identidade cristiá e
considerarse unha persoa relixiosa. Cando se pregunta por esta
última condición, atopámonos un 42,8% de persoas que se consideran positivamente relixiosas (o 34,2 máis ben relixiosas e o
8,6% extremadamente relixiosas). Un 24,3% estiman que non son
persoas relixiosas nin tampouco non relixiosas. O 17,6% defínense
como persoas máis ben non relixiosas e un 14,5% claramente como
persoas non relixiosas (8,5% moi non relixiosas e un 6% como extremadamente non relixiosas). É dicir, que en España hai un 43%
de intensidade relixiosa. Se combinamos este dato co de teísmo
podemos ver que hai un 43% de crenza teísta intensamente relixiosa e un 36% de teísmo que non se encadra dentro do que se define
14
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como experiencia relixiosa. Con todo, hai un 14,7% de persoas que
non se consideran a si mesmo relixiosas pero que están interesadas
nas cuestións espirituais, do sagrado ou do sobrenatural.
Con todo, todas estas categorías –relixiosidade, crenza, catolicidade, etc.– están tan extremadamente sometidas a discusións,
desgastes, reelaboracións, manipulacións e dixestións ideolóxicas,
confesionais e culturais que é difícil que o suxeito as conecte coa
súa experiencia persoal e interior sen estar contaminadas pola presión terminolóxica. Gran parte do problema é terminolóxico. Para
convivir cunha sa relixiosidade non só é crucial a paz dos homes
senón a paz dos nomes. A superficialidade cultural, a ideoloxización doutrinaria ou as estratexias que poñen no centro o poder
levan a acentuar as guerras de dereitos e identidades e iso fai non
só que as grandes categorías se afundan na confusión senón que
sexan usadas para as devanditas disputas e divisións que lonxe de
ser culturais ou intelectuais son corporativas.
1.4. Prácticas
A enquisa de 2008 permítenos explorar a praxe influída pola relixiosidade ou adscrición a unha relixión. O 35,5% dos enquisados
nunca reza e o 42,8% reza máis dunha vez ao mes. No medio, hai
un 21,7% que reza algunha vez ao mes ou ao ano. De novo segue
con bastante persistencia o patrón relixioso de España: entre o 2035% está no campo do non relixioso, o 35-45% está no relixioso e
o 35% está en posicións relixiosas de baixa intensidade e desafección respecto da Igrexa –aos que con moita prudencia poderiamos
denominar “cristiáns sen Igrexa” tal como nos propón a revista
Encrucillada–. Outros datos confírmannos estas proporcións. Hai
un 30% de enquisados que di que ademais de asistir a oficios relixiosos participa noutras actividades que pode definir como relixiosas –catequeses, grupos, asociacións, eventos das confesións,
etc.–. Un 52,8% di que visita lugares sacros por motivos relixiosos
en ocasións que non son misas ou oracións regulares organizadas
polas comunidades relixiosas. É dicir, que existe unha expresión
espontánea e persoal de relixiosidade. Unha porcentaxe algo máis
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alta, o 55,2%, declara que no seu fogar ten unha cruz ou un obxecto relixioso ao que está vinculado –é dicir, non é só unha herdanza
ou un obxecto cultural, tan estendido na cultura do noso país–, o
cal de novo expresa personalización. Se exploramos a meditación
persoal, hai un 39,4% que di que nunca medita, un 11,9% que
medita algunhas veces ao ano, un 18% que medita cada semana ou
unha vez ao mes e un 29,2% que di que fai meditación máis dunha
vez por semana. De novo, hai un 37,2% de meditación práctica
que expresa unha práctica persoal.
1.5. Comportamentos
Onde parece que hai un cambio de proporcións é cando enfocamos á imbricación entre relixiosidade e vida ordinaria. Ao preguntar nunha escala de 0 a 10 sobre a importancia da relixión na
vida das persoas, un 35,2% puntúa con cualificacións de 7 a 10 e
o 32,1% está no outro extremo outorgándolle un 0-3. No medio,
un 31,7% puntúa con 4-6 a importancia. A media é de 5,03 e se
o comparamos coa importancia que para a vida teñen outros aspectos podemos dicir que á política dáselle un 4,27 e á familia un
9,62. Aparece un patrón que hai que ter en conta: un terzo non dá
importancia á relixión na vida, un terzo si o fai e outro terzo queda
en posicións intermedias. A enquisa permítenos ir máis aló: infórmanos que hai un 25,3% que cando toma decisións na súa vida a
relixión preocúpanlle moito ou bastante. Medra a porcentaxe dos
que non a teñen nada en conta até acadar o 45% e no medio atópase cunha pouca preocupación un 27,8%. É dicir, que existe un
25,3% de discernimento relixioso nas decisións que toma na súa
vida. Con todo, un 36,1% dos enquisados prognostica que as crenzas relixiosas son cada vez máis necesarias.
1.6. Concordancia
Finalmente, os datos achégannos outras pistas para dimensionar o asunto dos cristiáns sen Igrexa. O respaldo que a Igrexa
obtén ao seu labor e propostas é un indicador valioso. A resposta da Igrexa en materia de pobreza é valorada positivamente por
16
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un 37,6%, máis dun terzo da poboación española. A súa resposta
ao fenómeno migratorio é valorada positivamente polo 29,4% e
no campo da cooperación en países en desenvolvemento por un
23,2% segundo a enquisa do CIS de 2008. Ademais, un 32,8% cre
que a Igrexa dá unha resposta adecuada ás necesidades espirituais
da xente e o 26,2% pensa o mesmo en asuntos de familia. En canto á poboación que está a favor da Igrexa en diversos asuntos socialmente debatidos, na mesma enquisa do CIS de 2008 un 31,5%
di que apoia á Igrexa na súa postura respecto dos matrimonios
homosexuais. Un 30,9% maniféstase a favor da Igrexa en materia
de aborto. Con todo, hai un 48,1% que sostén que o aborto voluntario por motivos económicos está mal sempre ou case sempre.
Sobre outros temas, o 28,9% coincide coa Igrexa na súa postura
sobre o celibato dos sacerdotes católicos, o 26,3% está a favor da
Igrexa respecto da eutanasia, o 20,4% sobre divorcio e o 15,3% da
poboación española está de acordo co que a Igrexa establece sobre
preservativos.
En conclusión, existe un terzo de persoas en España que está
intensamente vinculado á Igrexa, menos dun terzo que non quere
estalo e un amplo terzo que podería entrar no que se consideran
posicións distantes, desafectas, non participativas nin de acordo
con algunhas das posturas importantes da Igrexa.

2.- As divisións da desconexión
Todos estamos de acordo en que os datos de que dispoñemos
non son suficientes nin abordan algunhas das cuestións máis importantes. É asombroso que unha institución tan importante como
a Igrexa en España non dispoña dunha enquisa anual sobre a súa
situación. A análise da cuestión deberíanos levar máis aló. Que
sería un cristián sen Igrexa? Socioloxicamente enseguida sairía
unha fácil solución que podería ter dúas acepcións. A primeira,
sería a correspondente a un cristián que non se sente incluído na
Igrexa. A segunda correspondería a quen se identifica cos valores
e tradicións cristiás pero non se considera unha persoa relixiosa
e, por tanto, non se inclúe na Igrexa como institución relixiosa.
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Pero resístome a facer unha socioloxía tan fácil porque debemos
profundar moito máis. Quizais a Socioloxía é a ciencia social máis
anquilosada e require formulacións máis fondas.
2.1. A Igrexa como nova Humanidade
Que quere dicir “Igrexa” cando se di “sen Igrexa”? A Socioloxía
analizou a singularidade da categoría Igrexa? Creo que non. A
Igrexa foi entendida como unha organización, como unha identidade, ou téñense aplicado nocións próximas á de pobo entendido
como nación ou mesmo conceptualizacións parecidas ás de imperio ou da civilización. Con todo, a Igrexa non é unha organización,
un club nin un colectivo. A orixinalidade da idea de Igrexa é que é
a Humanidade incorporada á redención, o Home Novo paulino e
a Nova Xerusalén petrina. É dicir, a Igrexa é a nova Humanidade
crecente reunida tras Cristo. A Igrexa non é unha relixión senón
a Humanidade inspirada polo Espírito que se reúne en comuñón
con Xesucristo. Nela están os que non están contra Cristo: é dicir,
que todo o que é compatible con Xesús forma parte desa Humanidade crecente. A idea de Igrexa só é orixinal en Ciencias Sociais
se se entende así. Independentemente de que se crea ou non que
a Igrexa é esa nova Humanidade, así se entende a si mesma e
introduce un novo concepto no fenómeno que coñecemos como
humano. É interesante esta noción pois amplía as categorías que
se usan no ámbito das Ciencias Sociais.
A Igrexa non é unha categoría ideal nin formal senón que é unha
nova Humanidade encarnada, con corpo e carne: é un corpo social
que asume as limitacións e contradicións das decisións, paixóns,
responsabilidades, servizos e tamén poderes humanos e que busca
dar signos a esa comuñón do mundo. Ten dimensións institucionais, relixiosas, xeográficas, organizativas, etc. pero non é só nin
principalmente iso. A Igrexa é a Humanidade como Novo Israel,
non un Israel como nova Humanidade: non é nacional, non é organizativa, non é conxunto de membros senón comuñón universal
e non só espiritual senón que inclúe todas as mediacións carnais
e institucionais que implica formar un corpo. Xesús non fundou
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unha relixión senón que culminou o humano e a humanidade. Xesús refundiu a Vida e a Realidade e chama a toda a Humanidade a
incorporarse a ela.
O Irmán Roger de Taizé dicía que baixo toda a comunidade cristiá fracturada polos cismas e separacións, subxace intacta a Igrexa
de Cristo, o corpo místico de Cristo, que é a humanidade profundada e culminada máis aló do límite do mal e da morte. Esa potente idea da Igrexa intacta baixo divisións e erros apunta a outra
idea dos Cristiáns sen Igrexa. A Igrexa única ten comunidade e
distintas institucións pretenden ser a expresión ou realización carnal desa Nova Humanidade reunida universalmente. Cada unha
desas igrexas pénsase como a Igrexa universal. É interesante que
a Igrexa non sexa unha noción idealista ou só espiritual senón que
estea tan encarnada en mediacións que dan forma real á comunidade eclesial á que se incorporan as persoas. A Igrexa non é un
fenómeno dualista senón radicalmente monista.
Pode ser verdade, pode non selo, pero paga a pena que as Ciencias Sociais conceptualicemos a Igrexa como Humanidade reunida
no corpo comunitario tras Cristo, é dicir como unha nova humanidade –autentificada e culminada polo Espírito de Deus– á que
están chamados todos os homes a incorporarse. Esa incorporación
supón unha comuñón.
É posible que haxa relixións ou cosmovisións que desde outras
crenzas ou acontecementos históricos tamén se conciban como
nova humanidade nun corpo ao que están chamados a unirse todas
as persoas. Pero esa é a orixinalidade histórica da idea de Igrexa.
Iso non invalida a comprensión e análise dos aspectos institucionais, organizativos, económicos ou políticos da Igrexa, pero non é
suficiente: o fenómeno debe comprenderse desde o seu alcance
para poder coñecer internamente que é o que entraña. De feito,
Durkheim apunta a iso cando despois seculariza a idea e fala da
“relixión da Humanidade” e comprende as profundas implicacións
e alcances que ten a idea de Igrexa.

Encrucillada 195, novembro-decembro 2015

19
511

Fernando Vidal Fernández

2.2. Pode haber cristiáns sen Igrexa?
Desde esta idea da Igrexa como Nova Humanidade, hai cristiáns
sen Igrexa? Hai cristiáns que non se senten en comuñón con ningunha das Igrexas que dan corpo institucional. Hai cristiáns que
viven a súa vida pero non están conectados a prácticas que expresan esa Humanidade reunida. Hai cristiáns que non atopan unha
comunidade –parroquia, asemblea, etc.– que realiza esa reunión.
Hai Igrexas que quedan sen cristiáns. Hai cristiáns con comportamentos que non son da Igrexa, condutas que non forman parte do
que é Nova Humanidade senón que contradín o Espírito de Xesús.
Tamén hai persoas que están nas institucións eclesiais pero non
son cristiáns. Hai moitas persoas que colaboran en moitas tarefas
das comunidades eclesiais –como, por exemplo, arquitectos que
deseñan un templo– e non se consideran crentes. Existen persoas
que se identifican culturalmente cos valores cristiáns pero non
cren en Deus nin que Xesús era Deus nin que a idea de Igrexa sexa
verdade nos seus aspectos místicos.
Concibir a Igrexa como nova humanidade non significa individualización senón que se pon o centro na comuñón á que chama:
unha comuñón de liberdades. É dicir, que non pode haber cristiáns
se non hai Igrexa. Non pode haber cristiáns sen Igrexa porque o
cristianismo entraña Igrexa.
Pero tamén é certo que a chamada de Xesús é persoal e que a
comuñón é unha longa procura nunca culminada para ninguén.
Tamén é certo que o curso histórico crea adhesións e antipatías
como consecuencia de acontecementos, actuacións, figuras ou
xuízos concretos. Iso enreda as disposicións de cada un respecto
da Igrexa e a autocomprensión como cristián. Gran parte dos problemas de sentirse cristián sen Igrexa está en que consideras que é
Igrexa: é unha madeixa leada na que unha parte dun rexeita cousas
e outra parte asume o esencial; parte dun axuíza intelectual ou
politicamente a comunidade eclesial e outra parte sente unión coa
vida de Xesús. Un debe discernir ese complexo de capas e planos e
iso non é algo que soamente se decante unha vez senón que –polo
carácter encarnado da Igrexa– sucederá toda a vida. Toda a comu20
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ñón está en camiño cara a esa nova Humanidade que só culmina
no mesmo Xesús.
Hai cristiáns sen comunidades concretas, pero o cristián –quen
sente dalgún modo a Xesús ou segue o seu Espírito– nunca está
só. Onde hai duas ou máis persoas reunidas no nome de Xesús está
El pero ningún cristián está nunca só: o Espírito de Xesús sempre
o habita e convoca a unirse máis á Nova Humanidade, o proxecto
de radical humanización de todo o humano. Nada para Xesús é
demasiado humano.
Pero si hai cristiáns desconectados. A natureza comunitariaencarnada do que é Igrexa ten mediacións. Non basta cunha idea
xeral de que un está a vivir cara a esa humanización senón que
require expresións e concrecións desa incorporación. Esa incorporación adóitase vivir de moitos modos. Hai cristiáns que se consideran unidos mediante unha corrente, unha figura ou un estilo
concreto co que se identifica, que admira ou o chama. As entradas
e mediacións á comuñón son moitas e tan variadas como as formas
espirituais, culturais e de vinculación social.
Hai quen necesita unha pertenza intensa a unha comunidade coa
que se reúne semanalmente e a Igrexa Católica e outras moitas respiran con esa cadencia dominical e esa asemblea cara a cara entre
a xente. Pero esa prescrición semanal non esgota as formas de comuñón. Hai cristiáns que nunca van á misa e que se consideran a si
mesmos cristiáns e se senten conectados na súa entrega a uns comportamentos cristiáns, por unha unión interior á figura de Xesús
ou á súa identificación con determinadas fontes. Por exemplo, hai
persoas que estudaron en escolas católicas –o 40% dos franceses na
actualidade, por exemplo– e tras graduarse non seguiron vinculados
a unha comunidade cristiá, que mesmo se distancian dunha maioría
de crenzas e prescricións, pero que seguen sentíndose esencialmente cristiáns e o seu vínculo infantil e xuvenil con aquel colexio, coa
orde, congregación ou comunidade eclesial que o educou; séntese
unido ao conxunto de compañeiros e alumnos do colexio e iso cumpre unha función de referencia comunitaria coa que periodicamente se atopa e reviven as súas experiencias fundadoras.
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As formas de pertenza –a pesar das prescricións institucionais e
até sacramentais da Igrexa– son moi variadas e nun mundo diverso,
complexo, móbil e historicamente tan conflitivo, os camiños de incorporación e sentirse Igrexa fragméntanse en moitas modalidades.
A clave está nas conexións e desconexións, na comuñón sentida e
os medios para que a xente participe e se sinta partícipe. A incorporación á Igrexa é participación libre na comuñón que forma a Nova
Humanidade e por iso comunicación e participación son cruciais.
Sentirse en comuñón xógase en gran parte en estar comunicado.
O cristián vai atopándose identificado ou incorporado dependendo
das comunicacións que teña. Intermitentemente poden chegarlle,
por exemplo, noticias da corrente etiquetada como Teoloxía da Liberación e sente que a iso únese, que o leva ao tipo de comuñón
polo que se une á Nova Humanidade. A arte, os referentes persoais
–como os santos ou outras figuras exemplares–, colectivos ou correntes espirituais, teolóxicas ou sociais, experiencias, aprendizaxes, pertenzas, lugares concretos ou mesmo persoas de referencia
da súa contorna ou familia, abren os camiños da conexión. Con
máis ou menos frecuencia, a persoa comunica con eses referentes aos que se incorpora. Obviamente, con cantos máis referentes
e experiencias se comunica, máis densa é a súa comuñón. Pero
hai persoas que viviron determinada experiencia e que os ilumina
como un faro durante toda a súa vida sen engadir máis vivencias
ou referencias significativas. Ocorre moitas veces coa educación
cristiá ou coa pertenza a grupos cristiáns durante a mocidade. Tamén é moi frecuente que a persoa viviu a transmisión da Fe a
través dun familiar ao que está intimamente vinculado –os seus
pais ou os seus avós, por exemplo– e esa Fe aliméntase permanentemente na profundación ou unión con ese vínculo. Hai quen case
nunca vai á misa pero no seu interior hai un permanente diálogo
–quizais mesmo lle pase inadvertido á persoa– con Deus. Poden
estar máis ou menos desconectados pero nunca se debe infravalorar o grao de comuñón desas persoas coa Igrexa entendida como
Nova Humanidade. É máis, só comprendendo na súa fondura e
recoñecendo positivamente o modo en que viven esa comuñón, lo22
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graremos poder axudar e aprender desa experiencia. Carecer desa
comprensión e mirada ten feito que con frecuencia se infravalore
a relixiosidade popular.
Acaso os cristiáns sen Igrexa son en realidade cristiáns incomunicados e que non atopan vías de pertenza? Porque se é así entón
o problema é principalmente pastoral e unha crise de pertenza. Ao
meu entender, a crise máis importante que vive o cristianismo é de
pertenza: faltan referentes acolledores, experiencias significativas,
comunicacións que susciten a esperanza de unirse á nova humanidade de Xesús. O debate epistemolóxico e crente está en mellores
condicións que na Modernidade do primeiro terzo do século XX. E
o nihilismo é menos intenso que na posmodernidade da segunda
metade do século XX. O principal obstáculo para incorporarse a
Xesús é a superficialidade, as tentacións autoritarias e a desvinculación social –que implica incomunicación–. É unha crise de
pertenza: é dicir, reabsorberse; as formas de relixión.
2.3. Dez desconexións
Tras esta reflexión, imos sinalar dez desconexións frecuentes nas
que hai que traballar creando comunicación e pertenza.
a) Desconexión histórica. A comunicación e solidariedade coas
xeracións pasadas –a propia familia, especialmente– e futuras é
unha experiencia vital. Sen unha mirada histórica que permita
comprender a Humanidade como camiño que busca a humanización de todos, é difícil sentirse conectado co eclesial. Á vez, ser
histórico é saber que existen erros e insuficiencias e un debe miralas de fronte sen deixarse devorar polo seu negativismo. Quizais
necesitemos a sabedoría con que San Francisco deu paz ao Lobo de
Gubbio e a toda a comunidade que ameazaba con devorar. En realidade non é moi diferente do tipo de relación que temos cos erros de
nosa propia vida persoal ou os problemas que aparecen nas nosas
relacións máis próximas. O humano atravesa o noso corpo co seu
tempo e límites. A cultura instantánea e a épica do efémero incomunícannos coas xeracións da Humanidade. A irresponsabilidade
respecto das xeracións futuras e o menosprezo do legado transmiEncrucillada 195, novembro-decembro 2015
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tido das xeracións pasadas –as tradicións– illan á nosa xeración e
rompen os elos. Pero o humano é esencialmente interxeracional.
b) Desconexión institucional. É fácil que te fagan sentir un cristián sen Igrexa. As perspectivas dos afastados non é amable coas
persoas menos comunicadas e non é comprensiva coa súa experiencia, moitas veces moi valiosa e mesmo máis profunda e auténtica
ca quen están intensamente conectados. Pódese pensar non poucas
veces que quen máis se empeñan en reducir a Igrexa a unha institución, a unha organización ou a un club son moitos cristiáns por
moitos medios conectados –aínda que a calidade desas conexións
poida ser superficial–. O enclaustramento do cristián é unha tentación permanente. Pero, como vivir unha intensa comunidade sen
crear ondas de exclusión noutros? Só sendo profundamente hospitalarios, humildes e non cedendo á tentación de sentirse propietarios do cristián. A Igrexa nunca é unha comunidade de propietarios
senón de invitados de Xesús á Casa Común. A tradición católica
dálle o coidado das chaves aos apóstolos pero todos os humanos
temos o status de invitados. Ter as chaves da comuñón non implica
que só un deba ter as chaves da parroquia. Unha forma de gobernación das comunidades sen participación nin corresponsabilidade fai
pensar máis en apropiación e que sexa fácil sentirse alleo.
c) Desconexión espiritual. A espiritualidade é a nosa experiencia, sentir, comunicación ou diálogo directos coa realidade última
dos suxeitos e as cousas. A relación con Deus faise esencial aí. A
espiritualidade non é unha acción ou dimensión illada senón que
a espiritualidade sucede no interior de cada comportamento, de
cada movemento interior, de cada palabra, de cada cousa, de cada
lugar e de cada tempo. A Nova Humanidade ten encarnacións e
realizacións concretas, pero só pode ser comprendida integralmente pola espiritualidade que nos relaciona persoalmente e comunitariamente coa intimidade da condición humana, a Historia, a
Humanidade e o Cosmos. Hai quen sente que en moitas mediacións e expresións relixiosas hai pouca espiritualidade ou non aviva
o espiritual. A principal experiencia espiritual do cristianismo é o
encontro persoal co Espírito e Vida de Xesús. Se o cristián non
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vive desde aí é moi fácil que os sucesos institucionais e os debates
estériles o desvinculen. A Igrexa só logra ser Nova Humanidade
na medida en que axuda a vivir espiritualmente. Moita xente só
ve perpiaños institucionais na Igrexa, non alcanza a contemplar a
sabedoría espiritual.
d) Desconexión ideolóxica. Cando o relixioso se degrada en mero
moralismo ou se ideoloxiza, péchase ou identifícase cunha ideoloxía concreta –partidaria ou non–, unha tradición nacional, unha
cultura –como a quechua, a chinesa, a malabar ou a bosquimá– ou
unha corrente cultural –como o modernismo ou o antimodernismo–, entón rompe con quen lexitimamente conectan outras ideoloxías, tradicións, nacionalidades ou culturas.
e) Desconexión intelectual. Quizais o maior problema do cristianismo é que –como indicaba Antoni Tàpies– foi superficializado.
Alguén culto é capaz de comunicar moito e o esencial a xente moi
diversa. Pero hai importantes deficiencias na formación e creación cultural e intelectual. Bieito XVI e o papa Francisco fixeron
chamadas graves a recobrar e cultivar integralmente a Razón intelectual e pública e a atopar un novo pensamento actual á altura
do xenio cristián, a profundar no pensamento. É preciso achar un
pensamento que non sexa preso de linguaxes pechadas, libre de
adherencias históricas e en diálogo co mundo de hoxe, capaz de
iluminar as conciencias e guiar á Humanidade nos seus problemas,
procuras e interrogantes tal como as formula na actualidade. Hai
moitas respostas a preguntas do pasado que case ninguén entende.
Non se busca un pensamento académico –ás veces os argumentos
e documentos pecan de academicismo e as súas preocupacións
parecen ser máis a concordancia académica entre textos ca a coherencia entre o Evanxeo e a vida cristiá da xente– nin a erudición
nin o intelectualismo senón un pensar que dea luz ao mundo e ás
persoas nas súas vidas reais. A xente non atopa as conexións entre
o seu pensar real e o discurso institucional e mesmo as homilías
dominicais. Moitos senten que moito do que di a Igrexa non ten
que ver coa vida. Non están a chamar a unha mera actualización
estética nin soamente a buscar novos modos de comunicar senón
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a conectar o pensar de Xesús cos novos acontecementos, os novos
descubrimentos que suscita o Espírito e a altura dos tempos.
f) Desconexión estética. Bieito XVI chama tamén á razón de Beleza, á Beleza como razón para coñecer, explorar, contemplar, pescudar, saber –e non só para representar ou expresar–. Este aspecto
está intimamente unido á necesidade dun pensamento profundo.
Aínda que pareza unha cuestión case frívola, a estética é unha tesoira de desconexión. Moita xente séntese afastada da estética –que
non só son formas de representación senón sobre todo un modo de
sentir e celebrar (ou loar) – das últimas décadas. Hai unha gravísima crise estética que reflicte todas as desconexións anteriores. Esteticamente con demasiada frecuencia caeuse no tradicionalismo,
a impostura, a superficialidade e unha gran pobreza de creacións
artísticas na Igrexa. E o efecto desa pobreza estética é masivo sobre
a desconexión da xente. É unha incomunicación case prerreflexiva: todo o que ves paréceche carente de significado, impostura ou
vacuo. Non é menosprezo dos imaxinarios históricos: esa mesma
xente emociónase ao atoparse dentro dun templo románico, o
Cristo de Velázquez, o San Mateo de Bach ou unha vidreira de
Chagall. A estética é unha moi delicada dimensión, a máis sensible
ás desconexións e a pobreza espiritual: a estética dunha época é a
que mellor reflicte o seu fondo e calidade. O problema é a carencia ou corrosión dos símbolos e sen símbolos do camiño da Nova
Humanidade, non comunicamos, perdémonos uns doutros e cada
un de si mesmo.
g) Desconexión comunitaria. As divisións cos pobres, as crecentes desigualdades, a desestruturación familiar, a dispersión da
veciñanza e a desvinculación social teñen un fortísimo impacto
sobre a posibilidade de achar unha comunidade onde un viva en
concreto a súa entrega á Igrexa, a esa nova Humanidade crecente.
A credibilidade comunitaria xógase na xustiza, na paz, na acollida,
na inclusión, no respecto, no servizo… no non-poder.
h) Desconexión celebrativa. A vida é celebración: os distintos
tempos van dando o ton e a cor ao noso canto, pero a vida é unha
celebración. A axuda ao outro, botar unha man, facer algo ben é
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unha celebración de humanidade. Todo é celebración. Transformar algo é celebración, pensar algo novo é canto, vivir é crear.
Ás veces a celebración ten a melodía ou cheiro da tristeza ou da
desolación. Noutras etapas é alegre e elevada. Case sempre ten a
complexidade pascual de cruz e resurrección. Celebrar é clave e a
Nova Humanidade busca celebrarse a si mesma, o mesmo feito da
súa marcha na Historia. Isto ten moito que ver coas desconexións
estéticas e comunitarias, e é claro que sen como, onde e cando
para celebrar, a comunicación e pertenza debilítanse e fanse descontinuas, non axudan desde o máis fondo e en todo momento
para a vida.
i) Desconexión referencial. O home non pensa sentenciosamente senón iconicamente: é dicir, que cotiá e internamente non actúa, nin sente, nin razoa encadeando frases de lóxica abstracta,
senón que usa iconas. Unha icona é unha palabra integral que
incorpora todo tipo de formas de percibir (sons, visión, tacto, aroma, etc.) e todas as expresións ao redor dunha cousa (incluso as
opinións contraditorias). Son acumulacións de símbolos, ideas,
pareceres, imaxes, recordos e todo tipo de referencias asociadas
a unha cousa, unha figura, un feito, unha palabra. Cando pronunciamos a palabra can estamos a usar todas as experiencias e
símbolos que coñecemos sobre os cans. Unha icona está organizada xerarquicamente segundo a significación dos compoñentes,
a súa credibilidade, o discernimento ao que os temos sometido,
as nosas eleccións, o poder mediático que teñen, a súa vinculación co noso sentir máis íntimo (por exemplo, o que é transmitido
polos pais, con toda a súa carga emotiva e primaria, ten unha
alta capacidade) e outros factores. As persoas necesitamos iconas.
Móstrannos camiños e simbolizan esa Nova Humanidade que nos
convoca. Faltan referentes que funcionen como iconas para poder
pensar, identificarnos, conectar. Quizais hai moitas figuras pero
sobre todo necesítanse experiencias e realizacións iluminadoras
que dean esperanza e funcionen como fogar, como lugar ao que a
xente se refira. É necesario que as palabras clave se autentiquen
e gañen significado asociando experiencias de referencia. Xoán
Paulo II fíxoo, por exemplo, ao converter ao Líbano en símbolo
Encrucillada 195, novembro-decembro 2015

27
519

Fernando Vidal Fernández

vivo para a paz. Sen dúbida toda a tradición de persoas venerables,
beatos e santos axuda a crear iconografías prácticas que axuden na
vida e a albiscar horizontes.
k) Desconexión coloquial. Posiblemente a maior desconexión
que hai é consecuencia da incomunicación entre cristiáns ou entre cristiáns e o resto de xente. Non poucas veces os cristiáns non
sabemos dar conta da nosa experiencia nin das razóns ou sinxelamente non somos capaces de falar explicitamente de Xesús nin a
través de palabras nin mediante a linguaxe dos feitos. Toda evanxelización sucede no seo dun encontro e se non nos atopamos cara a
cara, corazón a corazón cos outros, non se comunica a Nova Humanidade. As divisións, afastamentos, incomprensións non axudan. Crerse mellor que os non cristiáns, máis cristián que outros,
propietario da Fe ou vivir desde a lóxica dentro/fóra non axuda. As
visións de decadencia, que senten o mundo hostil, a síndrome de
Masadá non axuda. Tampouco axuda a síndrome de Xericó: rodear
aos non crentes, actitudes defensivas, a suspicacia, o autoritarismo. Outro aspecto importante é a capacidade para transmitir as
narracións da tradición cristiá, que son as historias da Nova Humanidade, enlazadas con todas as narracións bíblicas e imbricadas
coa espiral de sabedoría humana que inclúe o mellor de todas as
cosmovisións e o gran legado clásico e moderno do pensamento, os
mitos, as creacións, os deseños, a escritura, a arte, etc.

3.- As fontes da reconexión
Brevemente, expoñamos esperanzas para a reconexión. Existen
moitas oportunidades. Recoñecer o básico que son algunhas das
carencias déixanos moita marxe para facer cousas boas. Non aspira
este último número a ser un catálogo nin un plan senón simplemente pinceladas xa que o espazo do artigo chega á súa fin.
a) Para a reconexión histórica é importante traballar desde a
perspectiva da sustentabilidade para comprender os dereitos das
xeracións futuras. É importante o coñecemento humano e interno das persoas e obras do pasado. Se alguén se sente unido
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dalgunha forma aos pintores de Altamira ou ao primeiro peregrino a Compostela, sentirá que o acompañan no mesmo camiño.
A escoita da sabedoría e vivencias dos maiores e comprometer
á xente na transmisión aos nenos poden ser tamén experiencias
que lle dean unha dimensión temporal á propia vida que vai máis
aló de nós mesmos, que nos fan sabernos elos dunha única Humanidade.
b) Para a reconexión institucional é clave mellorar a gobernación participativa das comunidades eclesiais locais, que as igrexas
locais sexan da xente, coidadas pola xente e xestionadas pola xente.
A fin de contas eles xóganse a transmisión da Fe aos seus fillos e
a atención aos seus maiores. Que maior prioridade ca esa? Ademais, cando a xente está implicada ou é partícipe de algo, é máis
comprensiva coas limitacións e os erros porque coñece de preto as
intencións e a complexidade. Á súa vez, hai que mellorar cualitativamente a comunicación e modo de vida da Igrexa como institución pública. Dar signos institucionais para a esperanza é crucial
nun mundo no que o tecido do sistema perde confianza e desaloxa
afectivamente a multitudes.
c) A reconexión espiritual sucede a niveis tan fondos da existencia que parece frívolo apuntar medidas ou propostas operativas
concretas. Pero quizais sexa nas linguaxes onde mellor podemos
avanzar na espiritualidade: cómpre falar coa xente as linguaxes da
sabedoría e do corazón. Dicir as cousas coa novidade que só ten
o que é universal e eterno. O que é eterno sempre é novo. Á súa
vez, hai que avanzar na educación espiritual. Non só é algo das
relixións senón que é propio de calquera humano e calquera sabedoría. O que se chamou a Intelixencia Espiritual é un enfoque moi
rico para mellorar a educación.
d) A reconexión ideolóxica require o espírito da inculturación
e unha pastoral capaz de acompañar ás persoas nas súas distintas
opcións políticas, nacionais, étnicas, culturais. Mostrar a diversidade e pluralidade é unha das liñas que máis capacidade teñen
para que a gran variedade de persoas se sintan chamadas e os cristiáns incluídos.
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e) Reconexión intelectual. Debemos reformar os nosos itinerarios de transmisión da Fe para que as persoas poidan facerse cargo
da rica e profunda tradición cristiá, que é razón e comunicación.
Á vez, é precisa unha profundación na formación dos pastores e
axentes pastorais. Sen dúbida é preciso alentar a investigación
cristiá en todas as ordes e a calidade dos centros de pensamento e
universidades. Unha medida importante e concreta é promover a
lectura e potenciar a lectura e as revistas de pensamento cristián.
Para ser mellores cristiáns debemos ser máis cultos.
f) A reconexión estética necesita unha transformación a fondo.
É necesario unha reformulación institucional, abrir espazos e talleres creativos, dar soporte a carreiras de fondo, que o pobo aprecie e invista neses símbolos… A reforma é profunda e precisa unha
formulación de gran angular.
g) A reconexión comunitaria pasa pola xustiza, a solidariedade,
a igualdade, a inclusión e a participación dos pobres na sociedade
e as comunidades, pola reconciliación social e a recuperación dos
lugares e veciñanza… E por comunidades que non se reduzan ao
relixioso-cultual nin aos cristiáns senón que sexan casa de todos.
h) A reconexión celebrativa. Hai que conectar as celebracións
familiares coa Igrexa, ofrecer ese marco de transcendencia para
as súas principais celebracións e non só as sacramentais. Cómpre
facer presente o canto do pobo de Deus –a Nova Humanidade ou
a Humanidade como Pobo– nas celebracións ordinarias das persoas, cando a xente común levanta a mirada ás terras altas da vida.
Por outra banda, é preciso reconectar cos barrios e cidades para
contribuír ás súas celebracións. A rede de festas patronais debería
ser actualizada e conectar coas novas celebracións do común, ser
capaz de crear celebración e vínculos alí onde a comunidade se
está desmembrando.
i) A reconexión referencial pasa por poñer en valor as historias e
realidades con linguaxes e medios que cheguen á xente, así como
pluralizar os modelos para que poidan axudar ás persoas nas súas
diferentes situacións.
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k) A reconexión coloquial é quizais a máis importante, a que
reinstaura as relacións abertas entre as persoas, corazón a corazón – “cor ad cor” dicía Bieito XVI–. Hai que convivir con toda a
pluralidade de persoas nos diferentes lugares sociais; ser o que o
papa Francisco denomina unha “Igrexa en saída”, “casa aberta,
hospitalaria para todos nas periferias sociais e da existencia”. Para
iso é moi importante non constituír un mundo paralelo cristián senón ser capaces de crear desde lóxicas colaboradoras con todo tipo
de persoas e crear iniciativas compartidas nas que entreguemos e
comuniquemos desde o fondo do que vive cada un. Á vez, é precisa
unha inmersión no imaxinario narrativo cristián e no conxunto da
sabedoría patrimonio da Humanidade para poder ter a profundidade de poder comunicar nos diversos códigos culturais que cruzan
a nosa sociedade.
En síntese, non hai cristiáns sen Igrexa cando nos damos conta
de que a Igrexa é a Nova Humanidade crecente, a Humanidade
constituíndose en Pobo de Xesús. Pero si existen multitudes que
se senten desconectadas da comunidade que dá corpo a esa Igrexa.
Existen amplas marxes de oportunidades para que as persoas, familias e colectivos se reconecten a unha Humanidade que necesita
deles e sen eles non poderá ser autenticamente universal.
Como Antoni Tàpies, creo que o noso mundo se atopa nunha
nova apertura ao espiritual e que a Igrexa pode axudar a facer
avanzar á Humanidade reconectando ás persoas consigo mesmas,
cos outros, co cosmos e con Deus. Pero hai que facer pontes alí
onde hai desconexións. O pontificado do papa Francisco está a
deixar claro que con frecuencia os propios apóstolos son os que
poñen maiores obstáculos ao encontro con Xesús. Pero o seu Espírito actúa alí onde quere, cando quere e como quere. Deus espéranos en todos os demais. Hai unha gran oportunidade para a
reconexión de millóns de cristiáns no século XXI se deixamos que
Deus sexa Deus.
						 Fernando Vidal Fernández
							 Sociólogo U.P. Comillas
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Cristiás e cristiáns sen igrexa.
Propostas para un posible reencontro
Pepa Torres Pérez

1.- Agradecemento e o porqué dun título
Graciñas por convidarme a compartir con vós estas Xornadas que
desde hai moitos anos sigo de preto, a partir da complicidade e a admiración con mulleres amigas como son Pilar Wirtz, María Cancelo, Marisa Rguez. Pereiro e o colectivo de Mulleres Cristiás Galegas
Exeria. As vosas encrucilladas son tamén as miñas e as de moitas
xentes que, desde outros lugares do estado, nutrímonos, aprendemos das vosas procuras e propostas e sentímonos compañeiras e
compañeiros de camiño por outra Igrexa e outro mundo posible.
O tema destas xornadas é un tema provocador e necesario, á
vez que convoca á esperanza. Abordalo nestes tempos, coa novidade inesperada do liderado eclesial dun papa “con máis recendo a
ovella” que a incenso e sancristía, resulta esperanzador á vez que
comprometido. Tras un longo e escuro inverno eclesial, caracterizado pola interpretación minimalista do Concilio Vaticano II e o
que isto supuxo de eclesialización do cristianismo1 somos moitos
e moitas os que experimentamos que está a acontecer un tempo
novo, un kairós empeñado en romper vellos e pesados muros que
separan á Igrexa do mundo e que insiste na denuncia de que este
sistema non serve2 porque coloca no seu centro o diñeiro e non a
dignidade da terra, as persoas e os pobos. Un tempo de oportunidade marcado polo sinal da alegría, a provocación das periferias,
a cultura do encontro e o símbolo do poliedro (a inclusión das
diferenzas), pero tamén tempos de ameaza e oposición pola desinstalación e as transformacións profundas que leva.
1
M. Velasco, “La sal y la luz. Dos dimensiones de la presencia de las comunidades
cristianas en la sociedad”, Sal Terrae 100 (2012) 304.
2
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Seguindo ao teólogo arxentino Marcelo Trejo3 utilizo a categoría
“malestar” para referirme a unha realidade que é froito da historia
da que vimos: a existencia dun suxeito eclesial que experimenta o
desaxuste institucional na vivencia da súa fe. Homes e mulleres
crentes que captan vitalmente unha situación eclesiástica incómoda, unha captación cotiá ao redor da institucionalidade da Igrexa
católica e a súa forma de plasmación contemporánea. A experiencia dunha Igrexa que “non está a dar na tecla”, por estar máis
blindada en si mesma e na defensa dos seus intereses ca na escoita
misericordiosa aos berros e ás alegrías das mulleres e dos homes de
hoxe, desde os máis empobrecidos e buscadores. Na miña opinión
é este malestar unha das causas que está na orixe de cristiáns e
cristiás sen Igrexa.
Mais, a quen nos referimos baixo tal designación? Seguindo a
Itzaskun de la Fuente4 identifico dous tipos de realidades, diferentes e á vez confluentes:

a) Persoas que se consideran crentes mais que, na praxe, viven
un catolicismo sociolóxico, indiferente, non só cara á Igrexa, senón con respecto á identidade cristiá en xeral, malia que teñan
algún achegamento ritual esporádico e experimenten unha certa
nostalxia de referentes.
b) Persoas para as que Xesús de Nazaret e o Evanxeo teñen centralidade nas súas vidas, mais que na súa relación coas estruturas
eclesiásticas, a doutrina, as linguaxes e as modos evanxelizadores
teñen experimentado orfandade ou maltrato eclesial. As súas arelas, as súas propostas, as súas procuras non atopan espazo nela
ou son sistematicamente rexeitadas ou ignoradas. Neste grupo
inclúense tamén católicos e católicas críticos que aspiran a unha
Igrexa alternativa máis aló dos moldes oficiais e que coas súas prácticas apostan por ela, máis aló do canónico.
3
M. Trejo, “Que Igrexa e que teoloxía para un tempo inédito”, en: www.amerindiaenlared.org/biblioteca/_arquivos/71_TrejoQueIglesia.doc. 21/02/09.
4

I. de la Fuente, “¿Cristianos sin iglesia?”. Frontera (42), 2007.
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Moitas destas persoas, ante o sufrimento experimentado ou o esgotamento das expectativas de cambio, abandonaron as estruturas
e mediacións eclesiásticas por vivilas en contradición co Evanxeo.
Porque como afirma González Faus5, as militancias incondicionais
teñen tocado á súa fin, e estar fielmente hoxe nunha causa non significa a identificación incondicional, acrítica nin absoluta con ela,
porque por moi santa que sexa non deixará de estar encarnada en
mediacións continxentes que non poden esixir acatamento e cegueira. A afirmación de que as cousas só se poden cambiar desde dentro
e de que non é posible crer sen pertencer como teses teóricas é cuestionada hoxe pola razón práctica da existencia de cristiáns e cristiás
para quen Xesús de Nazaret e o Evanxeo son un referente nas súas
vidas, mais a Igrexa institucional ten perdido toda credibilidade.
Creo firme e tamén criticamente que a conversión pastoral e a
impostergable renovación eclesial á que o actual bispo de Roma, o
Papa Francisco, urxe á Igrexa (EG 27) é unha oportunidade para
andar camiños que nos leven do malestar á creatividade na procura de espazos, linguaxes, talantes, estruturas que fagan posible o
reencontro, de aí o título da miña charla. Mais para iso debemos
abandonar o criterio do “sempre se fixo así” (EG 33), perder o
medo a equivocarnos e a quedar manchados e salpicados nesta
aposta, e convencernos de que se a algo temos que temer é a instalación e a blindaxe autodefensiva que quizá ofreza seguridade,
mais que desde logo insonoriza o berro dos pobres como vicarios
de Cristo. (Cf. EG 20), que é o compás da Igrexa.

2.- Camiños cortados e pontes levadizas
Hai un imaxinario sobre a acción do espírito no mundo que me
resulta moi provocador e que tomo de García Roca6: “O espírito
como unha especie de célula nai que non deixa de dividirse, estenderse, unha matriz incesantemente quente cunha enerxía que
5
J. L. González Faus, Calidad cristiana. Identidad y crisis del cristianismo, Ed Sal Terrae, Santander, 2006.
6
J. García Roca, “Otro horizonte para las relaciones de la iglesia con el mundo”, Éxodo
(118), 2013.
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non deixa de traballar no mundo. O movemento que fai eclosionar
nunca remata, de modo que todo o que é pertence a este xesto de
alumeamento e todo é por irradiación”.
O estoupido de luz e enerxía que supuxo o Vaticano II na Igrexa
foi unha das súas irradiacións e aínda que houbo moitas devasas
para apagalo, durante estes cincuenta anos o seu horizonte mantense vivo e continúa emitindo faíscas de luz. Nesta arela mantéñense minorías persistentes que, contra vento e marea, permanecen empeñadas en acoller e alentar ese lume primordial e poñelo
en diálogo con novos signos dos tempos. Neste contexto píllanos
o pontificado actual. Un contexto de moitos camiños pechados e
brechas abertas entre a Igrexa e as arelas máis profundas das mulleres e dos homes de hoxe e no que emerxe con forza a procura da
espiritualidade á vez có rexeitamento ou a indiferenza á relixión.
Un contexto onde moitas das linguaxes, ritos e símbolos do universo relixioso deixaron de significar.
Por iso, como comunidades cristiás, úrxenos transitar as brechas
abertas e botarlle creatividade, afecto e intelixencia para no seu
lugar, con outros e outras, levantar pontes que fagan posible o reencontro e a reconciliación. A memoria viva de Xesús, o Mediador
empúxanos a iso: Aquel que co seu corpo “derrubou o muro de toda
separación (…) e de dous fixo un”, para que ninguén sexa botado
fóra ou considerado estranxeiro (Ef 2, 14-22). Aquel que rompe
toda separación entre xudeu e grego, escravo e libre, home e muller, porque todos e todas somos herdeiros e herdeiras segundo a
promesa da plenitude e a Boa Noticia de Deus (Cf. Gal 3, 27-29).
Paso a desenvolver algunhas brechas e pontes levadizas:
2.1. Da brecha do mundo como inimigo de Deus á ponte da acollida
e o anuncio do Deus do mundo
Na Igrexa prevalece aínda unha teoloxía e unha espiritualidade moi dualista e excluínte, que separa o material do espiritual,
o profano do sacro. Unha Igrexa que confesa a encarnación no
credo, mais que se escandaliza facilmente dela ao detectar as súas
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pegadas na mundanidade e no refugallo na historia. Mais o Deus
de Xesús é un Deus humanizado. Polo misterio da encarnación,
como afirma Melloni7, hai Igrexa máis aló da Igrexa e hai Cristo
máis aló de Cristo:
A Igrexa é máis grande ca ela mesma, mais non o sabe. Pon límites
ás súas posibilidades. Sempre o fixo e continúa a facelo. Mais as
sementes do Evanxeo non saben destas demarcacións e por iso hai
Igrexa máis aló da Igrexa, como hai Evanxeo máis aló do texto e hai
Cristo nacendo en todo corazón desaloxado de si mesmo. O Cristo
nacente está albergado en cada interior humano. Hai sementes de
divindade esparexidas por todas as partes. Xesús de Nazaret veu
espertarnos e desde entón estamos a amencer a pesar de tanto
adormecemento noso.

Por iso como comunidade cristiá úrxenos descubrir, acoller e
anunciar ao Cristo nacente na fondura do humano, namorado da
vida e apaixonado pola Humanidade en todas as súas procuras de
plenitude e xustiza. O Cristo que arela unha profunda transformación do sistema e aposta toda a súa vida niso. O “déficit de mundo”
caracteriza aínda á nosa Igrexa, que segue desvinculando a Deus
das experiencias fondas de pracer e felicidade, das relacións, da
política, da vida cidadá, do diálogo coa ciencia, do traballo e isto
é un atentado contra a encarnación. Acoller, crer e dar razón do
Deus da encarnación, pasa por recoñecer a súa presenza dinámica
á vez que desposuída en toda realidade.
Por iso precisamos recrear a evanxelización como humanización. Evanxelizar é humanizar a vida, as relacións, a cultura, sinalando o misterio que habita a súa fondura e o fai posible. Mais, insisto, somos aínda herdeiros dunha teoloxía que nos axuda pouco
neste sentido pois subliña sobre todo o extraordinario da historia
da salvación. Como Igrexa precisamos reconciliarnos co pequeno,
co débil, para descubrir niso a súa marca evanxélica e acoller e
anunciar a presenza salvadora de Deus na fraxilidade humana e o
seminal da historia. Superar o divorcio Igrexa-mundo supón tamén
abandonar os esquemas pre-modernos nos que aínda permanece
7
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ancorada en gran parte a Igrexa (linguaxes, dogmas, sacramentos,
liturxia, estruturas) e abrirnos á modernidade e a posmodernidade
recoñecendo e acollendo os seus valores e achega humanizadora.
Require tamén recuperar como Igrexa a humildade do Evanxeo.
Humildade vén de humus: pegado á terra. Ser humildes significa
vivir pegadiños e pegadiñas ao chan, pero desde a fondura, que dá
horizonte, o cal pasa por ser unha Igrexa con oído atento aos signos
dos tempos, máis propensa a salvar a proposición dos diferentes,
como diría San Ignacio (EE 22), que a condenalos precipitadamente, máis preocupada pola misericordia e a reconciliación que polo
purismo de quen se empeña en arrincar con présa o trigo e o xoio,
unha Igrexa que antepón o discernimento espiritual e a prioridade
da vida sobre o principio e a abstracción do deber ser e que aposta
pola paciencia e o acompañamento dos procesos a longo prazo.
2.2. Da brecha da autoreferencialidade e o eclesiocentrismo á ponte
da conectividade e o reinocentrismo
A Igrexa é sacramento de salvación (LG 9). É esencialmente
misioneira, servidora e testemuño. O seu fin é o reino e non ela
mesma, nin sequera o seu propio automantemento. Unha brecha
moi importante a salvar é a da autoreferencialidade. Por iso a comunidade cristiá é urxida a aproximarse e conectarse alí onde hai
fractura humana e a facelo xunto a aqueles e aquelas que arelan e
loitan por unha Humanidade alternativa, acollendo e transmitindo
a mística de vivir xuntos, de mesturarse, de compartir gratis o que
gratis se recibiu (Mt 10, 7-15). Isto implica un cambio radical na
axenda da Igrexa. Unha aposta clara por deixarse interpelar polos
que se senten fóra dela, unha aposta discernida e coidada por modos cordiais de inserción nos ambientes desde a proximidade, a
boa veciñanza, o compañeirismo e a amizade cos últimos, deixándose tamén acompañar e botar unha man por eles. Saír da lóxica
da suficiencia e entrar na lóxica da reciprocidade e do aprender
e buscar con outros e outras, preguntándonos xuntos as grandes
cuestións da Humanidade vividas desde o cotián do cada día, sen
dar por feito as respostas nin pretender impoñelas.
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Do mesmo xeito que Paulo e Dámaris se atoparon no Areópago de Atenas (Act 17, 33-34) hoxe tamén cómpre que a Igrexa
saiamos aos novos areópagos, alí onde se expoñen as grandes causas humanizadoras: Dereitos Humanos, sustentabilidade da vida,
desafíos da cultura e da ciencia, movementos de liberación das
mulleres e de diversidade sexual, iniciativas por unha ética global,
espiritualidade máis aló das relixións, procura de alternativas económicas máis aló do mercado, etc, para atoparnos alí cos homes e
mulleres que buscan a Deus sen coñecelo ou dándolle outros nomes: utopía, dignidade humana, etc, porque a revelación de Deus
na historia non sabe de etiquetas relixiosas e quizais, como lle sucedeu a Xacob, Deus estea neste lugar e somos nós quen non o
sabiamos (Gn 28, 16).
2.3. Da brecha da complicidade co status quo e a inxustiza á ponte
da recuperación da memoria perigosa de Xesús e a práctica do amor
político
Outro camiño cortado na Igrexa é a domesticación do Evanxeo e
a súa adaptación ao statu quo. Urxe facer unha ponte nesta brecha
coa volta a Xesús, que tan insistentemente nos propón Pagola e a
recuperación da súa memoria perigosa na historia. A orixe do cristianismo é “inquietamente atípica”8. Aquel a quen seguimos e do
que experimentamos o seu lume vivo na fondura do corazón e da
historia, é un periférico que nace e morre fóra da cidade, que foxe
coa súa familia para salvar a vida dun xenocidio, que é condenado
nun proceso xudicial inxusto, acusado de blasfemo e antisistema e
morrendo como tal crucificado.
O seu memorial non é un rito evasivo nin individualista, nin
sequera unha devoción particular. Como afirma Schillebeck9: “O
que salvou ao mundo non é unha liturxia celebrada nun templo,
8
J. J. Sánchez Bernal, “Lo que pide un creyente al cristianismo de cara a los otros”, en
ISP, Cincuenta años de futuro. Recuperando la pastoralidad en un nuevo pontificado, Verbo
Divino, Estella, 2014.
9
Citado por Pagola en “Eucaristía, La experiencia de amor y de justicia”, Cuadernos
Aquí y ahora, Sal Terrae, 1996.
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senón a execución dun home que se fixo inaguantable aos poderosos deste mundo polo seu amor aos pequenos e aos pobres”. O
memorial do Xesús non é unha liturxia, senón unha porción da
existencia e da historia humanas. Convócanos a subverter a historia. O imaxinario do reino como un banquete onde os excluídos
serán os primeiros e os primeiros serán últimos; ou á proclamación
de Xesús na sinagoga de Nazaret; ou a súa relación coas mulleres,
transgredindo a orde patriarcal, son unha instancia crítica á hora
de ler crente a realidade, situarnos nos contextos e comprometernos coa súa transformación. O memorial de Xesús significa sinalar
a transcendencia cara a abaixo, o amor até o extremo de quen poñéndose no lugar de crucificadas e crucificados denuncia as cruces
como símbolo da inxustiza, a violencia e o pecado.
Esta ponte levadiza require a conversión profunda da comunidade cristiá cara a unha maior identificación coas causas de quen
habita as periferias, empobrecidos e empobrecidas, violentados e
violentadas pola inxustiza e o poder hexemónico, que ha de empezar pola linguaxe dos xestos para pasar por posicións concretas de
perda de poder e privilexios e a denuncia da idolatría do capitalismo, a súa violencia estrutural, os seus templos, os seus valores e
os seus dogmas.
Unha das brechas máis fondas que reforzan o corte de camiños
entre os nosos contemporáneos e as nosas contemporáneas e a
Igrexa é, como afirma Metz10, “separar a autoridade de Deus da
autoridade dos que sofren”, o que fixo que o cristianismo se fora
transformado dunha espiritualidade sensible sobre todo cara ao
recoñecemento da dignidade da persoa e a intolerancia do sufrimento a unha relixión obsesionada polo pecado. Así, a moral e
especialmente a moral sexual pasaron a ocupar un lugar central,
o que supuxo un desenfoque de visión, xa que a súa primeira mirada non se dirixe á dor das criaturas, senón ao seu pecado. Este
desprazamento destruíu enormemente as posibilidades proféticas
do cristianismo.
10 J. B. Metz,, Compasión. Sobre un programa universal del cristianismo en la era del
pluralismo cultural y religioso en www.foroellacuria.org/publicaciones/metz-compasion.htm.
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Por iso é urxente que a Igrexa reoriente a súa actitude ante os
profetas e as profetisas externos e internos que lle sinalan cambio de
ruta e de linguaxe en lugar de maltratalos ou neutralizalos e recuperar con eles a liberdade de conciencia, o sentido crítico e a ousadía
do amor. Dar primacía á lei interior da caridade sobre o preceptivo
e o politicamente correcto e reler desde esta clave subversiva Corintios 13. Non desde a acentuación de que o amor sopórtao todo,
senón subliñando que “ao amor fáiselle intolerable a inxustiza”.
O amor vivido ao modo de Xesús descentra, desinstala, problematiza, subverte a orde, transgride, é creativo, sitúa como primeiros
aos últimos (Mt 21, 28-32). Neste sentido dicimos que é político,
porque se traduce en paixón e compromiso polo ben e a dignidade
de todos, empezando polos últimos e as últimas. Como Igrexa precisamos recuperar esta dimensión do amor político para dar o salto do
individual á coraxe colectiva. O amor enrédanos, úrxenos a sumar
e non restar forzas na construción da cultura da inclusión e dunha
cidadanía alternativa (Cf Mc 9, 38-40). Úrxenos a abandonar os
nosos recintos privados e facernos visibles con outros e con outras a
quen o sistema fai invisible, facer causa común, sen pretender ser o
centro da praza, o que supón aceptar as vantaxes e inconvenientes
da praza pública, con todas as súas impurezas, pero tamén con toda
a forza das sinerxías, ao modo do fermento na masa (Mt 13, 33-35)
2.4. Da brecha do clericalismo e a organización piramidal da Igrexa
á ponte do protagonismo laical e o impulso comunitario
O tópico a Igrexa somos todos contrasta de facto coa esixencia
da subordinación do laicado ao clero que caracteriza a maioría
da praxe eclesial. Os laicos e as laicas son vistos e tratados máis
como axudantes en tarefas substituíbles do cura que como suxeitos
con achegas especificas no seu compromiso de servizo ao mundo.
A clericalización reduciu a gran masa dos laicos e das laicas na
Igrexa á categoría de plebe freguesía ou suxeitos discentes11. Dou11 F. Martínez, “Fieles, sujetos y participantes. Condiciones de posibilidad para una
iglesia más participativa” en ISP, Por una iglesia servicial y participativa, Verbo Divino, Estella,1999, 146
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tra banda, subsiste un verticalismo eclesiolóxico que choca coas
arelas de horizontalidade e democracia de gran parte da sociedade
e que renxe coa novidade e a praxe de Xesús.
Hai uns anos o colectivo Igrexa Europea pola Liberdade12 na
análise das causas da crise de credibilidade da Igrexa española
identificabamos entre outras dúas ás que quero facer referencia:
a excesiva xerarquización que obstaculiza a participación activa e
responsable dos laicos e das laicas e a falta de recoñecemento dos
dereitos humanos no seu propio seo, especialmente no que se refire ás mulleres, sacerdotes casados, divorciados e divorciadas, gays
e lesbianas.
Identificabamos tamén algúns medos e resistencias que hoxe,
malia ao aire fresco do liderado eclesial do papa Francisco, continúan manténdose. Vou referirme tamén a dúas delas:

a) A resistencia para pensar a fe e a moral cristiás en dialogo
honesto e crítico coa cultura secular, desde a clave da misericordia
e a reconciliación e á luz de novos paradigmas científicos
b) A resistencia á democratización da institución eclesial e os

consecuentes medos a revisar a comprensión e exercicio de todos
os ministerios, a súa forma concreta de nomeamentos e elección,
a liturxia, os sacramentos, etc.
A ponte que nos urxe levantar con outros e con outras é o dinamismo comunitario e a democratización da Igrexa como comunidade de ministerios.
O dinamismo comunitario é o humus adecuado desde o que
compartir a vida con fondura e desde aí o acceso á pregunta sobre
Deus e a volta a Xesús poden facerse posibles. A arela de pertenza
e comunidade é un murmurio que clama nos nosos ambientes,
deséxase, aínda que á vez témese, como nos lembra Z. Bauman13.
A nostalxia dun “común dun nós” ou nós inclusivo que sexa sus12

Vamos a recuperar la alegría, Madrid, 2005, p. 28

13 Z. Bauman, Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, Fondo de
Cultura Económica, Buenos Aires, 2005.
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tentador de sentido é un gran reto hoxe á evanxelización que pode
axudarnos a superar brechas e camiños pechados.
A comunidade como espazo de participación e reciprocidade
onde os dons e carismas se poñen en circulación, onde ninguén
queda excluído, onde se comparte a vida e, contrastándoa co Evanxeo, se celebran ritos que brotan dela, onde se discirne e se toman decisións en común, é unha forma de rehabilitar a Igrexa
como pobo de Deus, desde abaixo. Neste proceso as linguaxes e
os símbolos non son en absoluto neutrais, xa que o modo como
unha comunidade de fe dá forma á linguaxe sobre Deus representa implicitamente o que entende polo maior ben e a verdade máis
profunda. A linguaxe moldea a identidade corporativa e a praxe. Ao
mesmo tempo a linguaxe é tamén creación cultural entretecida das
tradicións e avatares da comunidade de fe que o usa. Gran parte da
distancia dos nosos contemporáneos e contemporáneas coa Igrexa
ten que ver cunha linguaxe e unha simbólica que deixou de significar ou que significa todo o contrario.
Por iso para levantar pontes e propiciar lugares de encontro temos que desmontar moitos símbolos e linguaxes sobre Deus do
cristianismo ao uso. Rescatar outras imaxes que están tamén na
nosa tradición aínda que fosen tremendamente marxinadas (imaxes
femininas, inclusivas, etc.). Precisamos tamén recuperar o carácter
parabólico e narrativo do Evanxeo, rescatar historias concretas de
homes e mulleres que nos precederon e dos que as súas vidas, sostidas no espírito de Xesús, teñen capacidade de contaxiarnos e contaxiar, de ser referentes, nas nosas procuras actuais e mostrarnos
desde as súas existencias concretas que se se pode facer histórica a
utopía pascual e que é fonte de fecundidade e alegría.
2.5. Da brecha da desvalorización das mulleres e a discriminación
sexual á ponte da comunidade de iguais e a tolerancia cero coa violencia e os abusos
A Igrexa é a institución máis androcéntrica e patriarcal que existe, por iso o que as mulleres permanezamos nela non deixa de producir perplexidade nos ambientes críticos e militantes das nosas
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contornas, e obríganos cada día a reflexionar sobre os motivos da
nosa pertenza. Unha pertenza que en moitos casos é vivida como
“residente estranxeira”, como activismo incómodo.
Segundo un estudo realizado hai algúns anos no País Vasco14 o
grupo das mulleres que se senten maltratadas e feridas pola institución eclesial e que se afastaron dela por supervivencia é cada vez
máis numeroso e representativo e constitúe un éxodo que se prevé
cada vez maior. O seu perfil é o de mulleres entre os 40 e 50 anos,
con certo nivel de formación, conciencia de xénero e dificultades na
vida privada e na pública por mor de dita conciencia. Este mesmo
estudo sinala como moitas destas mulleres ao abandonar a Igrexa
quedaron sen referencias e manifestan de modos diversos baleiros e
nostalxias que outras institucións e militancias non puideron encher.
En moitas delas o resentimento e o rexeitamento ante o eclesiástico
confundido co eclesial manifesta unha ambivalencia que a institución ignora, teme ou rexeita sen escoitar o que teñen que dicir.
A perspectiva de xénero e os feminismos como ferramentas
epistemolóxicas e como un modo de ser e estar na vida con palabra propia e como mulleres que elixen selo, son percibidas como
ameazantes, sancionadas e endemoñadas. O mito de Eva como
introdutora do mal no mundo reprodúcese constantemente na
Igrexa fronte ao mito falseado que se exalta: o da Virxe María de
azul clariño, obediente, calada, submisa e entregada sacrificadamente á invisibilidade e aos roles familiares e domésticos15. Mais
cada vez son menos as mulleres a quen este mito lles significa algo
e cada vez son máis as que o sinalan desde as propias experiencias
cotiás como lexitimador do silencio e a subordinación imposta, a
violencia, a pobreza, e a infelicidade das mulleres.
A antropoloxía bioloxicista e trasnoitada dominante na maioría
dos discursos eclesiais xa non lle serve ás mulleres de hoxe, nin o
discurso da complementariedade, nin o imaxinario ao uso da Virxe
14 AAVV, ¿Que esperamos de la iglesia? La respuesta de 30 mujeres. DDB, Bilbao, 2001
p. 240.
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44
536

Este mito no tiene nada que ver con la María de Nazaret del Magníficat.
Encrucillada 195, novembro-decembro 2015

Cristiás e cristiáns sen igrexa. Propostas para un posible reencontro

María, como sucedáneo de Cristo nas nosas aspiracións de seguimento. Reivindicamos a Aquel que pon en nós o desexo de seguilo
desde a comunidade de iguais e a plenitude de ministerios, que se
apareceu á Magdalena a mañá de Pascua recoñecéndolle autoridade para proclamar a súa palabra no mundo e facéndoa “apóstola
dos apóstolos”.
Por iso para superar esta brecha é fundamental que as comunidades cristiás bebamos da fonte que é tamén na Igrexa a teoloxía
feminista e a hermenéutica da sospeita e recuperemos xenealoxías
femininas como referentes do seguimento desde claves que foron
durante moito tempo silenciadas.
Doutra banda o rexeitamento á diversidade sexual é tamén unha
profunda e dolorosa brecha que distancia a Igrexa de moitos dos
nosos contemporáneos. A dureza de xuízo e trato na maioría das
instancias eclesiais a homosexuais e lesbianas resulta inmisericorde, á vez que pon de manifesto a dobre moral con que oculta os
abusos e a violencia que acontecen no interior da mesma. Un sector significativo de cristiáns e cristiás sen Igrexa son gays e lesbianas. Moitos deles foron e son militantes no interior e no exterior
dela mesma e reclaman historiala como comunidade de amor e
non de lei, que expulsa aos diferentes. Non aspiran a ser perdoados pola súa orientación sexual nin ser tratados como “desviacións
a corrixir”, como algúns bispos propuxeron nalgunha declaración
pública, senón que desafían á Igrexa para loitar contra a violencia
da homofobia e a facelo desde a práctica do amor e a inclusión
desde o interior de si mesma e como signo para o mundo. Reclaman non tolerancia, senón poder desenvolver plenamente a súa
vocación como o que son, fillos e fillas de Deus, creados a imaxe e
semellanza da diversidade do Amor.
Quero rematar cun texto que desde que o redescubrín da man
de Dolores Aleixandre16 resúltame enormemente provocador como
comunidade cristiá. É A provocación, texto que narra o encontro
de Filipe co eunuco etíope (Act 8, 26-39):
16 D. Aleixandre, A la zaga de su huella. En la vida cristiana bajo el impulso del Espíritu,
Deusto, 1998.
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O anxo do Señor díxolle a Filipe: En pé, diríxete ao Sur, ao camiño
que conduce de Xerusalén a Gaza. El púxose en camiño. Sucedeu que un eunuco etíope volvía dunha peregrinación a Xerusalén
sentado nunha carroza lendo a profecía de Isaías. O Espírito dixolle a Filipe: achégate e pégate á carroza. Filipe alcanzouna dunha
carreira…

A provocación dos sures e as periferias son un reto para a comunidade cristiá sempre pendente e en camiño cara a elas, de
maneira que nunca podemos dicir que xa chegamos. As fronteiras
son lugares privilexiados para a revelación de Deus e por iso “no
camiño de Xerusalén a Gaza” xogámonos a revitalización da nosa
fe e a nosa esperanza. Sorpréndeme sempre deste texto a urxencia
misioneira de Filipe, esa carreira por poñerse á mesma altura, ao
mesmo ritmo de “os e as afastadas”, de quen se senten fóra ou
foron expulsados. E nós até que punto estamos adestrados para
esa carreira? Como podemos facelo hoxe? Como derrubar o muro,
como di M. Delbrell que separa á Igrexa da xente, “como devolver
a Cristo a multitude á que se lle arrebatou”17.
Pepa Torres Pérez
Teóloga

17
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M. Dellbrel, La alegría de creer, Santander, 1997.
Encrucillada 195, novembro-decembro 2015

Achega

Raíña non é máis que un Lugar,
OBasileia tan só é un “Soño”
Víctor Blanco Naveira

Seguro que non che resulta descoñecida esta pasaxe do evanxeo
de Lucas no capítulo quince:
Quen de vós, se ten cen ovellas e perde unha delas, non deixa as
noventa e nove no descampado, e vai en busca da perdida, a ver se
a atopa? E cando a atopa, volve todo contento para a casa, con ela
no lombo; e, chamando por amigos e veciños, dilles: “Alegrádevos
comigo, que atopei a ovella que perdera”. Pois asegúrovos unha
cousa: no ceo haberá máis alegría por un pecador que se converta
que por noventa e nove xustos que non precisan conversión.

Esta Palabra é suficiente para que entendas do que quero escribir, sobrarían estas palabras; pero como teño que darlle forma escrita ó que vibra dentro de min, só che pido un pequeniño esforzo;
como di Antoine de Saint-Exupéry, “O esencial é invisible para os
ollos, só se ve ben co corazón”; por iso, disponte a abrir os ollos
do teu se é que queres comprender o que está agachadiño dentro
do meu. Desexo que leas estas palabras con cariño, pois esta é a
linguaxe que empreguei para escribilas, con ilusionada sinxeleza,
e permíteme que utilice as imaxes de Xesús: perdidas, descarreiradas, ovellas, etc., para referirme con todo o meu amor a esas persoas con alma grande que buscan e que son, á súa vez, buscadas
por Un que se deixa atopar.
Cando eu era neno, neno que dalgún xeito nunca deixei de ser
e que escribe practicamente coa mesma inocencia, aínda que era
un traste, tiven un Soño. Non era meu, Alguén o puxo no meu
corazón, e foi o gran Regalo co que cheguei á Vida. Por iso, antes
de nada, quero dar grazas de todo corazón por esa inmensa fortuna
que me foi regalada: soñar. Pero a Un que ti e mais eu coñecemos,
debeu parecerlle pouco o regalo, que decidiu poñerlle o lazo da
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Confianza. Sen dúbida unha combinación explosiva: Un Neno que
Soña Confiado, que perigo!
Eu pedíalle a Deus, debaixo dun limoeiro que hai na miña aldea
de Buchabade, tres cousas: que algún día lograse chegar a ser cura
e, milagrosamente, aquí estou, cura dunha zona rural no interior
da diocese; que puidese facer algo por aqueles amigos da infancia
que deixaban de ir á Misa e… outra cousiña que espero vexades
cando Un me chame. De mozo, cada vez que saía polas noites,
nas festas, nas xuntanzas… pasaba moitas horas falando de temas
de relixión e de Deus. Vibraba con aqueles ós que o Evanxeo lles
chamaba “Ovellas descarreiradas”. Non interpretedes que me refiro ós malos da película, simplemente os identifico con aqueles
que foron por outro camiño paralelo ao camiño da Igrexa. Penso
nalgún deles, póñolles nome e rostro e só quixese eu ter a metade
da Bondade que hai neses corazóns descarreirados. E, repito, non
me refiro a persoas con algún tipo de adicción, ou delincuentes, ou
persoas privadas de liberdade nunha prisión. Aínda que me sinto
especialmente unido a persoas destes colectivos, a miña preocupación non son tanto eses, senón a xente da miña idade que non volveron pisar unha Igrexa (sexa pola razón que sexa) e que, segundo
eles, seguen crendo en Deus.
OBasileia que en grego significa “oh Reino!”, é o nome oficial do
Soño, título do proxecto escrito que lle presentei ao Sr. Arcebispo
hai 18 anos cando aínda non era crego, un proxecto de pastoral
con “afastados” para levar a cabo na diocese.
Pero para min é moito máis, é o nome dese Soño que tiven dende que era neno: construír un lugar, unha Casa Aberta, a onde
puidesen vir aquelas persoas que, polo motivo que fora, se arredaron de Deus e da Igrexa. Un espazo de común-unión entre persoas
que buscan, aínda tendo distintas crenzas, culturas, tradicións…,
a Un que nos busca a nós para que cheguemos a ser Un. Crear
un espazo aberto ao Evanxeo, á espiritualidade, ao compartir…
no que aprender a achegar o mellor de si mesmo…, xa que, cando
cadaquén trata de ofrecer o mellor de si, é cando reina Un a quen
coñecemos, con distintos nomes.
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Ata o meu ingreso no seminario non podo dicir que eu fose unha
persoa especialmente ligada á Igrexa, pero si que, dende que recorde, me acompaña unha Confianza inmensa en Un en quen me
sinto vivo e eternamente agradecido. Ás veces penso, e de corazón
o digo, que toda unha eternidade se me vai facer curta para dar grazas a Quen me deu esta oportunidade de Vivir. Porque realmente,
a pesar das “cagadas” cometidas ó longo do camiño, síntome unha
persoa inmensa e inmerecidamente afortunada. Son moi feliz de
crer, de ser quen son, de estar onde estou e ter as persoas que teño
ó meu carón. Sinto, como toda a miña vida me sentín, acompañado
dunha Man á que me agarrei con forza dende a idade máis temperá e que me foi levando, moitísimas veces sen entender e incluso
rebelándome, cara ó que tiña que ser. É por iso, dende esta Confianza, que pouco teño que pedir, porque experimento que cada día
é un regalo. E do regalo, co que sempre soñei, querería falarche.
Raíña é o lugar, envoltorio do Regalo. Busqueino na Coruña,
en Marín, en Castro… e foi aparecer onde non esperaba. Nunha
corte de ovellas, e a casa deshabitada, tres loureiros que son Un
e con fontes de auga. Como non me decatei antes de que o paraíso ante min estaba? Porque así foi como, grazas á bondade de
moitas persoas xenerosas e boas, tantos Amigos, pouco a pouco se
vai construíndo a parte material deste Soño. Un lugar chamado
Raíña –dende sempre chamado así, xa que non fomos nós quen
lle puxemos este nome– situado no concello de Mesía, moi preto
de Curtis, entre verdes prados, nas cotas máis altas da diocese de
Santiago, onde nace o río Samo.
Teño que dicir que nesta terra do interior da provincia da Coruña atopei as persoas máis bondadosas que vin na miña vida, xente labrega e traballadora, humilde, alegre e xenerosa. Pero, cando
cheguei a estas terras, custoume un pouco entender a súa idiosincrasia; e non entendía porque soamente sabía mirar cos ollos. Viña
ilusionado, aínda que ao principio se me fixo realmente difícil. O
noso Arcebispo dixérame que fixese o que puidese, pero… cheguei
a pensar que cometera o gran erro da miña vida! Non acababa
de situarme nesta zona. Pero pouco a pouco foi cando sucedeu
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o milagre. A inmensa maioría daquela xente humilde eran donos,
seguramente sen sabelo, dun dos maiores tesouros que, se vés por
aquí, verás. Si, é verdade que estaban explotados nas súas propias
explotacións gandeiras, explotados nos prezos do leite, xornadas
interminables de traballo, sen vacacións, sen moitas das posibilidades que teñen as xentes da cidade… Pero hai un tesouro que, creo,
nunca vos poderán arrebatar (aínda que o intenten) e que moitos
desexarían ter ó prezo que fose.
Fostes vós os que me ensinastes a ver cos ollos do corazón e así
puiden contemplar que, tras aquela xente humilde, estaban agachadas as persoas máis bondadosas que atopei na miña vida. E
abofé que coñezo a centos de persoas. Pero é que a xente boa destas terras non é soamente boa, senón moi boa. Abrístesme as vosas
casas e as vosas vidas sen pedir nada a cambio, algo que nunca
antes vira, en especial, a Jose e Mari de Cabrui e, no seu nome, a
tantas e tantas familias, tantos fregueses que me acollestes coma
a un fillo máis, durante estes anos que vivín nos vosos fogares.
Grazas aos nenos e á xente maior destas parroquias, que tanto me
ensinastes. O meu corazón estará eternamente agradecido. Grazas
a Deus por cruzarvos na miña vida. A nivel pastoral, realmente non
sei aínda como aguantastes tantos cambios. Foron moitos e moi seguidos os que tivestes que soportar; as catequeses nun único sitio,
primeiro en Cabrui e logo en Curtis, as celebracións comunitarias
da Semana Santa, suprimir aniversarios comunitarios, as misas
cada quince días, as Celebracións da Palabra… Un día dicíame un
bendito cura: “Se facemos nós na zona de Arousa o que fas alí…,
tírannos ao mar!” Pero de certo que estou orgulloso non por min,
senón por vós, porque sodes xermolo de futuro.
Seguro que comprendes as razóns que me empuxan a deixar estas noventa e nove parroquias, que tanto quero e coas que compartín doce preciosos anos da miña vida. Pero todo o bo ten un final, e
rematou xa esta etapa da miña vida. Agora, soamente encargado da
atención pastoral de San Martiño de Cabrui e Santiago de Bascoi
xunto coa subdelegación de Misións na diocese, continuamos a
tarefa de levantar unha Casa á que poida vir esa persoa que un día
50
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marchou da Casa do Pai. Dá a impresión de que son unha infinidade de persoas as que se afastaron del, pero sei que moitos seguen
crendo de corazón nun Deus que é Misericordioso. Esta casa na
que vivo, coas portas sen pechaduras, pretende ser un sitio de acollida e reunión de todos os que queiran achegarse. Creo que foi
Xoán XXIII quen dixo que “a parroquia é coma esa fonte da aldea
á que todos acoden por auga”, e parece que hoxe deixan de acudir
a esa fonte a pesar de que segue habendo sede. Non pretendemos
crear outra parroquia paralela ás existentes, senón crear un espazo
no que as persoas con sede poidan vir refrescarse no silencio, na
escoita, na Palabra, no compromiso, e tratar, entre todos, de que a
auga volva a correr na fonte do seu Pobo. Un lugar común onde se
atope unha comunidade feita de comunidades distintas. Ser reflexo
da Comuñón trinitaria, que camiñe dende a diferenza á Unidade
como tan ben reflicten os tres loureiros que temos aquí ó carón da
Casa de Oración e que forman unha inmensa e única árbore. Poder
orar e contemplar xuntos, aínda que os posicionamentos teóricos e
os modos de concibir a fe ou as crenzas sexan distintos, traspasando así as fronteiras da división e camiñar para ser Un.
Queremos ofrecela na Diocese para que os afastados poidan vir
descansar, rezar, meditar, charlar… Gustaríanos ofrecer estancia
para grupos de 12 persoas por fin de semana e a posibilidade de ter
campamentos interparroquiais de verán. Como as obras van indo
ós poucos grazas ás mans de moitos, aínda non temos os cuartos
preparados polo de agora; pero, se alguén quere vir de fin de semana e non lle importa durmir en colchóns no chan ou en tendas de
campaña… Queira Deus que a partir do próximo verán teñamos
os locais acondicionados. Podes contactar e informarte a través de
www.obasileia.com ou chamando ó 617858653.
Todos os sábados do ano ás 22:00h , para quen libremente queira vir, hai oración, cea compartida a continuación e coloquio… Os
primeiros xoves de mes, isto mesmo, para os sacerdotes da zona e
tamén os de lonxe.
Nace en xullo de 2015 a asociación Raíña Para-iso, sen ánimo
de lucro, froito da inquedanza de persoas que un día nos coñece52
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mos en Raíña e que desexamos dar un paso adiante na integración
das persoas en risco de exclusión, facilitando o seu acceso ó mercado laboral xerando actividades laborais acordes coa contorna e o
perfil destas persoas. Temos como obxectivo prioritario o ben común e a solidariedade entre os distintos membros da comunidade
á que pertencemos. Tomamos como referencia o evanxeo e a vida
de Xesús, exemplificada no proxecto Obasileia. Comezamos cunha
plantación experimental de horta ecolóxica, nesta mesma finca de
Raíña, de cara a probar que tipo de cultivos son máis apropiados
neste tipo de terreos e clima. Neste inverno comézase a plantación
en invernadoiros á vez que estamos traballando na procura de acadar unhas instalacións que nos permitan a elaboración e comercialización dos produtos. Pretende esta asociación poder axudar e
implicarse nas necesidades das persoas que nos rodean.
Este grupo de persoas camiñan agora cara a ese soño ilusionante. Camiñamos xuntos nun único Soño, que consiste en deixarlle
as nosas mans a Un que non ten brazos, tratando de dar o mellor
de un sen que a man dereita saiba o que fixo a esquerda. Pero
persoalmente esta é a encomenda que agora me fai o meu bispo:
lanzarme á Misión ou, como diría o papa Francisco, “Hay que salir
a las periferias”. “Si Mahoma no va a la Montaña, la Montaña irá a
Mahoma”… así que me lanzo a por esa que se perdeu sabe Deus
onde! Só podo asegurar que vou plenamente Confiado en Un a
quen amo con todo o meu corazón dende que son Neno. Soamente
lle pido a forza necesaria para saír a buscar á ovella que se perdeu
e vir con ela algún día de volta, moi contento, á Casa do Pai. Deus
permíteme agora cumprir este Soño de ir ver se a atopo… e, se El
me concedese volver con ela no lombo, Aquel Día a miña Alegría
será tamén dos Amigos. Sen querer ver os froitos, pois só desexo que todo isto sirva para que unha soa persoa volva a Confiar
n’Aquel que nos confiou a Vida, agradezo todo o acontecido ata o
día de hoxe e por poder vivir todo canto se nos está a regalar. E con
palabras dun Amigo, Josecho, despídome agradecido dos Amigos
na espera gozosa de atoparte nesta túa Casa.
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Soñarei
Sei que molesta
a mirada crúa do silencio
cando o inverno
subtrae primaveras de ti.
E sei que me convidarías a ese universo
para resucitarte no último verso.
Es o osiño que unha noite caeu do edredón
a noite que ninguén durmía alí.
E agora es coma nube de beirarrúa
chamando polo ceo baixo a lúa.
Sabes, ás veces eu son a ovella perdida
nos mundanais prados de beataría
que a ti te matan e a min
afástanme da vida.
Pero sei que ti tes un boleto que pode premiarme
o mesmo que ameaza con castigarme
levas frío e suor, levas vida e levas amor
levas moita esperanza no corazón.
Soñarei unha casa que sexa porta dun reino,
onde se alberguen as nubes que perdeu o ceo,
e sacian a sede sedentos perdidos no deserto;
descarreirados, abandonados e non valorados …
e SOÑAREI
Non deixes de Soñar nin que che rouben o Soño,
e a UN, a quen coñecemos, toda a Gloria.
Víctor Blanco Naveira
Proxecto Obasileia
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Fiar e desa-fiar: feminismos e igrexa
Marisa Rodríguez Pereiro

Boas tardes! Agradezo a Encrucillada a invitación a poñer a
miña palabra hoxe aquí. A Marisa Vidal a súa entrañable e agarimosa presentación. Foi a mediación dela e de María Cancelo,
dúas mulleres coas que manteño relacións de autoridade, é dicir
de recoñecemento e validación mutua, o que me trouxo aquí. A
súa confianza en min e a medida que me dan elas e outras compañeiras é o que me levou a dicir si, xunto co meu atrevemento a
transcender, a ir máis alá de min. Eu con Helen Keller1 digo: “a
vida é unha aventura atrevida”.
Foi para min un agasallo e un desafío. Unha viaxe interior na
busca dos fíos, que unen presente e pasado, en palabras de Ivone
Gebara2 “a miña experiencia teolóxica está marcada pola fe recibida,
as dificultades da miña existencia, as experiencias que se desenvolven en comunidade potenciando as propias, axudándome a medrar
e poñendo nome á miña experiencia espiritual e transcendental”.
Isto que vos presento hoxe é unha narración, e vouna utilizar
como modelo de estar na vida e comprendela máis afín ao principio feminino. É o relato do que nos pasa, o punto de partida máis
vinculado ao quefacer teolóxico das mulleres (teoloxía narrativa)3.
1 Grupo de Investigación-Acción Helen Keller, Prende la luz. Escritos de Helen Keller ante la ceguera social. Arte Acción Ediciones, 2015.
2

Gebara, Ivone. Teología a ritmo de mujer. Ediciones San Pablo, 1995.

3 A teoloxía narrativa é unha maneira de facer reflexión teolóxica desde a historia e a
experiencia. Segundo J. B. Metz, a narración é a única linguaxe que nos permite recordar ás
vítimas da historia; a única linguaxe ética e verdadeira, que respecta ás persoas sen reducilas a conceptos, a ideas. Lembro a Chini Rueda Sabater e o seu relatorio Teoloxía narrativa:
un xeito de facer teoloxía feminista, no marco dunha Asemblea da Asoc. Mulleres Cristiás
Galegas Exeria en maio de 1998.
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Vou usar a metodoloxía do Partir de si4, unha práctica que supón facer teoría dende a propia experiencia e que se fai en dous
sentidos: “comezar dende” e “separarse de”. Son consciente de que
transito pola vida como un barco que parte dun porto para ir a
outro lugar, levando dentro o tesouro nacido en min, da miña experiencia. Ese tesouro é sentido novo e libre que me vincula, a un
tempo, comigo mesma e co mundo.
Milagros Rivera explícao así:
Partir de si é poñer en xogo na vida a chispa divina coa que é dada
a luz cada criatura humana e facelo empezando dende si e á vez
separándoo para ir cara á outra, sen xesto nin ofrenda. É unha colocación interna, é a orde interna e amorosa. A transformación de
si é o corazón da política.

Partir de si é un acto que precisa apertura. Permite non deixarse
atrapar polas dificultades que existen e descubrir o tesouro, ver a
beleza no medio do caos, palpar e vivir a liberdade que teño ao meu
alcance. Segundo Anna María Piussi: “Estoume atrevendo a ser, a
mirarme, a abrirme á outra, ver a miña grandeza e a miña miseria”.
A dinámica do partir de si é unha dinámica que se abre, facendo
tamén posible que esperte o partir de si noutra persoa… e iso é o
que espero que pase hoxe.
O que vos vou amosar é un tecido colectivo no que están as
voces, pensamentos, vivencias, achegas, preguntas, desexos… das
mulleres que me precederon e das que camiñan comigo, tamén
das que fan teoría e práctica dos feminismos. Dentro deste último grupo quero nomear especialmente a Olga Castro e María
Reimóndez5, que co seu libro Feminismos visualizan a historia e
4 Esta metodoloxía de traballo é a utilizada polo grupo Sofías no que colaboro dende hai
anos. Poden atopar máis información sobre esta práctica enmarcada nos feminismos da
diferenza en Montoya Ramos, Milagros. Saber es un placer. La práctica política de mujeres
que buscan dar sentido libre a la educación. Editorial Horas y Horas, 2007; Rivera Garreta,
María-Milagros, La diferencia sexual en la historia. Publicacións da Universitat de Valencia, 2005; Piussi, Anna María, Mañeru Méndez, Ana (coords.), Educación nombre común
femenino. Ed. Octaedro, 2006.
5 Castro, Olga; Reimóndez, María; Feminismos, Ed. Xerais, Vigo, 2013. Esta obra é
premio Fervenzas literarias 2014 como mellor libro de ensaio.
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achegas do feminismo en Galiza e noutros lugares do mundo así
como nas distintas disciplinas científicas, e a Silvia L. Gil6, que no
seu libro Nuevos feminismos descubre os novos vieiros por onde
transcorre a loita feminista. Tamén o labor de teólogas feministas
máis próximas, nas que destaco as hoxe aquí presentes Pilar Wirtz
Molezún, Pepa Torres Pérez e Carme Soto.
Un tecido de moitas cores e con moitos fíos. Feito con outras
mulleres mentres compartimos bágoas, risas, dores, éxitos, descubertas, opresións, preguntas… mentres cantamos e bailamos, oramos, coidamos… Todos estes fíos multicolores son como unha rede
de circo, que sostén, dá seguridade como o colo dunha nai, e á vez
potencia, dá pulo para poñer en xogo o mellor de min, o mellor de
cada unha. É un tecido feito no agora, estando atenta ao que vai sucedendo ao meu arredor, ao que pasa no mundo, no cotiá. Un tecido inacabado que vos invito a continuar xuntas. Quero que os meus
fíos da alma se entrelacen cos vosos e poidamos tecer, como irmás e
irmáns, este fermoso tapiz que é o Reino, que é a Vida, construíndo
entre todas un tecido novo, orixinal que sirva para arroupar, adornar, dar dignidade, esperanza, xustiza e amor a toda a Humanidade.
Falo de tecido porque así o visualizo, honrando deste xeito á miña
xenealoxía, que ten raíz castelá, á da miña bisavoa paterna, coñecida como Tía Tejedora, nun pobo de Zamora, Videmala, e da que a
miña irmá, compañeira e mestra de vida, herdou a súa sabedoría.
Neste meu relato iranse entrelazando os fíos e desafíos.

1.- Con estes fíos…
Foi un agasallo para min a oportunidade que me brinda este foro
para facer memoria agradecida e integrar experiencias, aprendizaxes, buscas, descubertas destes 50 anos de vida. Aprendizaxes vitais liberadoras e curadoras que me permiten ser a muller que hoxe
son, consciente da miña historia, do meu corpo, da miña liberdade,
6 Gil, Silvia L., Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dispersión. Una historia de
trayectorias y rupturas en el Estado español. Madrid, 2011. Ed. Traficantes de Sueños, col.
Movimiento.
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do meu poder e da miña responsabilidade como co-creadora con
Deus. Tentarei “poñer aquí ese pouquiño que hai en min”, como
dicía Teresa de Xesús7. Tamén quero que esta memoria sexa unha
mostra de agradecemento a todas as persoas, mulleres e algúns
homes (sobre todo aos meus fillos, Diego e Martín, que son quen
máis me confrontan, me dan medida e axudan a experimentar o
amor incondicional) cos que comparto o camiño da vida.
Os primeiros fíos recibinos da miña nai e da miña avoa, que
foron as miñas primeiras mestras; elas déronme o corpo e tamén a
palabra, fíos de amor, tenrura, terra…
Cos grupos de mulleres nos que participo debando fíos de dignidade: Mulleres Cristiás Galegas Exeria e Sofías8 son asociacións
nas que collín e compartín fíos de autoridade e liberdade feminina.
A Marcha Mundial das Mulleres achegoume fíos de compromiso,
e o espazo Nosoutras fíos de relación sen fin. O Grupo de Acompañamento e crecemento persoal en Galicia deume os fíos da escoita
e a Asociación Cambelas fíos de sintonía. Na Rede Miriam de Espiritualidade Ignaciana Feminina atopei fíos de discernimento…

2.- Tirando do fío… achegas que me chegan dos feminismos
No libro de Engracia Vidal Estévez Por unha Igrexa tamén feminina9 atopei que xa no ano 1999, no XIV Foro Encrucillada10, as
miñas compañeiras e mestras Pilar Wirtz Molezún, Maite Pérez
Vázquez e Mencha Leirós de la Peña participaran nunha mesa redonda que tiña por título: O desafío do feminismo á Igrexa. Naquela
mesa falaron da súa experiencia de espiritualidade. E agora penso
7

Rivera Garretas, Milagros. Teresa de Jesús. Sabina Editorial, 2014.

8 Sofías é un círculo de relacións de autoridade na educación no que se moven mulleres
de España e Italia. É un lugar de intercambio e referente para a educación. https://circulosofias.wordpress.com/about/
9 Vidal Estévez, Engracia, Por unha igrexa tamén feminina. Ed. Asoc. Encrucillada,
Monografías, 2000.
10 As achegas do XIV Foro Encrucillada están recollidos na revista Encrucillada 115, nov.dec. 1999.
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que non é casualidade que despois de 16 anos volvamos ao mesmo
tema. Dende aquela moitas cousas mudaron e outras precisan mudar. E que é unha realidade e que seguimos a camiñar…
Hoxe, 17 de outubro, é o Día Internacional pola Eliminación
da Pobreza, e mentres falo estase a celebrar en Portugal o acto
final da IV Acción Internacional da Marcha Mundial de Mulleres,
unha caravana que se iniciou no Kurdistán (Turquía) e durante
oito meses percorreu as diferentes rexións de Europa levando mobilizacións, marchas, debates e todo tipo de actividades en torno
aos catro eixes de acción que articulan as demandas da Marcha
Mundial das Mulleres e que eu fago miñas:
• Traballar polo ben común e o acceso aos recursos públicos.
• A erradicación da violencia contra as mulleres, a loita pola paz
e a desmilitarización.
• A autonomía da muller tanto a nivel económico (soberanía
alimentaria, ecofeminismo) como no ámbito do corpo das mulleres e o territorio.
O lema da acción internacional é unha declaración de intencións: “seguiremos en marcha ata que todas sexamos libres”11.
Seguindo as reflexións de Olga Castro e María Reimóndez no
seu libro Feminismos:
O patriarcado oculta, etiqueta, descualifica, ridiculiza, desprestixia, ignora as achegas dos feminismos a todas as esferas da
vida das persoas, e xunto co capitalismo e os seus compañeiros,
o neoliberalismo, o neocolonialismo e a globalización, sepultan
os avances na consecución de dereitos acadados polos feminismos. Constato un claro retroceso e deterioro da situación social
das mulleres en países nos que gozaran de dereitos (Irán, Afganistán…) Na nosa sociedade os retrocesos son máis invisibles. A
igualdade e a conciliación presentes nos discursos oficiais están
lonxe de ser unha realidade. A desigualdade de xénero persiste e
11 Máis información sobre a Marcha Mundial das Mulleres en Galicia pódese atopar na
súa web: www. feminismo.info
Encrucillada 195, novembro-decembro 2015

59
551

Marisa Rodríguez Pereiro

amplíase no contexto globalizado. A violencia machista, tanto no
simbólico como no real, constátase cada día nos asasinatos, no
feminicidio na nosa contorna. Por iso é vital rachar coas etiquetas
e as cápsulas (como di Tareixa Moure no seu libro Queremos un
mundo novo), visualizando as achegas dos feminismos en todas as
esferas persoais, sociais, políticas e relixiosas. Os feminismos son
movementos revolucionarios de carácter sociopolítico que recoñecen a discriminación das mulleres como algo estrutural e buscan
a transformación das sociedades para mellorar a vida de todas as
persoas. Falo de feminismos, en plural, pola rica diversidade destes
movementos no mundo. Están en todos os estados e sociedades
onde o patriarcado está presente e buscan solucións para construír
unha sociedade máis xusta. Falo de mulleres que rompen o suxeito
único, indo máis aló das clases, etnias, orientacións sexuais… voces múltiples escoitadas, debatidas e compartidas en pé de igualdade. O seu obxectivo é a loita contra o sistema patriarcal no seu
paradigma dominación/submisión que establece xerarquías entre
seres humanos. Como vedes, a problemática das mulleres é a problemática da Humanidade.
Tamén me identifico coa loita na importancia da linguaxe. Teresa Moure ben afirma que a neutralización e a invisualización das
mulleres no discurso son froitos do dominio heteropatriarcal. Despois de máis de trinta anos de debate, non se dan acadado transformacións relevantes en canto á cuestión lingüística de xénero, e
este fracaso pode determinar que os demais logros sexan fráxiles e
temporais. A linguaxe non é só un inocuo sistema de comunicación
ou un modelo cognitivo para representar o mundo, é un mecanismo
simbólico que xera e reproduce o poder. Non só é un medio para
transmitir ideas, tamén para construílas, inevitablemente político.
Expresarnos en feminino esixe intención de emitir en sintonía de
xénero. Cambiarmos a linguaxe para transformarmos o mundo.
A categoría de xénero é un dos piares da construción social. Xa o
dixera Simone de Beavoir: “nacemos femias, facémonos mulleres”.
Hoxe no feminismo a categoría xénero matízase e enriquecese con
outras capas de análise como raza, lingua, clase social, nacionali60
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dade, orientación sexual… complicando a construción social da
identidade individual e colectiva, como poñen de manifesto os estudos queer12 e lesbianos, que mesmo cuestionan o concepto de
sexo biolóxico. O movemento queer nace da disidencia interna,
rompe o nós, nace dunha ferida, como subversión ao xénero.
Brama contra as caixas, non incomprensión cara á situación das
mulleres no mundo. Os termos home, muller son insuficientes
para recoller a nosa experiencia. (…) Ao saírnos das cápsulas, non
percorremos este camiño para pecharnos noutras, dámos a coñecer que todas están acabadas13.

A sexualidade, os afectos, os desexos e as ideas que desenvolvemos sobre o que somos en tanto persoas e grupo social, o tipo
de lazo que temos unhas persoas con outras, os coidados que sosteñen a vida cotiá, a propia comunicación e as formas de relacionarnos ou os estilos de vida cos que nos identificamos, non están
disociados dos modos nos que se configuran as relacións sociais
e deben ser postos en cuestión, saltar ao público, facerse materia
política14. Neste sentido quero destacar o labor da socióloga e terapeuta galega Tareixa Ledo Regal. Cos seus obradoiros, cursos e
sesión individuais facilita procesos liberadores e curadores para as
mulleres, centrados nas relacións de bo trato.
Son de gran relevancia as achegas do ecofeminismo. Yayo Herrero15 fala das raíces comúns do sufrimento da natureza e das mulleres, achegando teoría e práctica de sustentabilidade para todo
o planeta.
12 Solá, Miriam e Urko, Elena (Ed), Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos. Ed.
Txalaparta, 2013. Coll-Planas, Gerard, La carne y la metáfora. Una reflexión sobre el
cuerpo en la teoría queer. Ed. Egales, 2012
13 Moure, Teresa, Queer-emos un mundo novo. Sobre cápsulas, xéneros e falsas clasificacións, Ed. Galaxia, 2012. Premio Ramón Piñeiro de Ensaio 2011.
14 L. Gil, Silvia, Nuevos Feminismos. Sentidos comunes en la dispersión. Ed. Traficantes
de Sueños, 2011.
15 Herrero, Yayo, Propuestas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible. Revista de Economía Crítica, nº 16, segundo semestre 2013, http://musac.es/PDF/
DEAC/09_YayoHerrero.pdf
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3.- Fíos que se tornan desafíos…
Os feminismos son un desafío para a Igrexa, pois son a máis
radical das causas de xustiza que temos que enfrontar hoxe. Moitas mulleres sentímonos na Igrexa como di E. S. Fiorenza “residentes estranxeiras”. Residentes porque formamos parte da Igrexa,
pero estranxeiras porque nos sentimos excluídas da linguaxe, experiencias, cultura…16. Moitos son os movementos de mulleres
que, incorporando a perspectiva de xénero, intentan desarticular o
patriarcado destapando a opresión e discriminación sufrida polas
mulleres neste espazo. De especial relevancia son as achegas das
teoloxías feministas, que reflexionan sobre Deus e a vivencia cristiá
confrontándoos cos movementos de emancipación das mulleres. É
unha teoloxía contextual, dende abaixo. Son moitas as súas achegas, cunha grande capacidade de transformación das estruturas17.
• Materializan o apoderamento feminino como enerxía individual e colectiva que segue o espírito de Deus.
• Propoñen visións criticas dunha nova creación que articula
xustiza, coidado propio, das outras persoas e da terra, que mobilizan a transformación social.
• Unha nova hermenéutica, a da sospeita, na interpretación dos
textos bíblicos.
• Combinan a esexese dos textos bíblicos coa experiencia cotiá
das mulleres nos seus contextos simbólicos, afectivos e espirituais, tratando de superar dicotomías.
• Analizan os condicionamentos sociopolíticos e culturais da estrutura da Igrexa na sociedade patriarcal na que se desenvolveu.
• Recuperan a memoria colectiva nas xenealoxías de mulleres
no Novo Testamento, na resurrección, no aspecto materno do
Deus de Xesús, na relación de Xesús coas mulleres.
16 Sáez de la Fuente Aldama, Izaskum “¿Cristianismo sin iglesia?” Frontera nº 42
abril-2004 (http://2001.atrio.org/PRIVADO/FRONTERA/PR42/42-Izaskun.pdf)
17 De Miguel, Pilar. Los movimientos de mujeres y la teología feminista, Ed Desclée de
Brouwer, 2002.
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• Propoñen un novo paradigma que racha cos dualismos identitarios divino/humano, corpo/alma, transcendencia/inmanencia, político/relixioso, laico/relixioso. Nese novo paradigma
o corpo das mulleres e as súas funcións é lugar teolóxico e
relacional.
• Multiplican as vocacións e ministerios con novos estilos de
liderado caracterizados pola redistribución dos recursos e do
poder.
• Propoñen unha cristoloxía na que Cristo, símbolo dunha Humanidade nova, é modelo de relacións non xerárquicas, profundamente humano, paradigma do amor de Deus e símbolo
do restablecemento da xustiza.
• Ofrecen análises e novas propostas de linguaxe e simbolismo,
con formas novas de expresar e celebrar, creando redes interrelixiosas e multiculturais.
3.1. Algúns desafíos colectivos….
Partindo destes fíos nomearei algúns desafíos nos que recollo
tamén os achegados no mes de xuño de 2015, no Mosteiro de Armenteira, pola Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria na súa
XXXVII Asemblea.
1. Recoñecer o papel das mulleres na historia da salvación, nas
súas orixes e o significado que ten para o presente, as súas
achegas para unha nova teoloxía inclusiva e liberadora.
2. Recoñecer o corpo das mulleres como lugar sagrado e relacional, co dereito a decidir sobre a sexualidade, o pracer,
dereitos reprodutivos, a maternidade. Como reza o slogan feminista: “Libre de opresión e libre de imposición”.
3. Rachar con todas as estruturas que sosteñen a violencia
contra as mulleres, tanto nos xeitos de organización, modelos de participación e liderados. Converterse nunha comunidade de iguais, onde as relacións sexan simétricas e
igualitarias.
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4. Discernir os sinais dos tempos apostando pola vida, cuestionando o sistema capitalista, neoliberal e neocolonial que
exclúe, dana e mata a tanta humanidade. Alzar a voz e despregar a acción.
5. Incorporar a linguaxe inclusiva nos seus textos e mensaxes, rachar coa simboloxía patriarcal. Liturxias, símbolos e ritos deben
expresar creativamente dimensións de plenitude e comuñón.
6. Abrirse á novidade da vida: ás novas identidades, aos novos
xeitos de vivir a sexualidade. Vivir a espiritualidade e a fe dende o ecumenismo e a multiculturalidade.
7. Promover o diálogo aberto, traballando en rede cos movementos a favor da transformación social e da loita polos dereitos humanos, a sustentabilidade, a xustiza e a paz.
8. Incorporar a perspectiva de xénero, romper as dicotomías.
Valorar a diferenza como riqueza e o corpo como factor identitario que atravesa os distintos modos de vida.
9. Tomar conciencia e poñer nome á experiencia vital das mulleres, comprendendo e asumindo o peso do mal sufrido polas mulleres polo simple feito de selo (peso da tradición).
Facer cambios efectivos nas actitudes persoais, sociais e políticas para construír unha Igrexa mediadora e acompañante
na salvación, segundo entendía María Zambrano o concepto
de mediación18:
“Para que a outra persoa transcenda e chegue á súa situación singular no mundo. É unha relación amorosa, atenta aos desexos e
posibilidades da persoa na súa singularidade, acompañándoa no
medrar e ir máis ala das súas aparentes posibilidades para abrirse á
outra, ao mundo, salvando obstáculos e traspasando fronteiras até
chegar a descubrir o divino que hai en cada unha de nós”.

Como o expresa Lucía Ramón, “A salvación é plenitude de vida,
paz, amor, harmonía, festa, relación, pracer e bendición”.
18 Zambrano, María, Filosofía y educación. Manuscritos, Ed. Ágora, 2007.
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Unha Igrexa que sexa parteira, que acompañe o proceso da vida,
escoitando atenta os sentimentos, desexos, necesidades de cada
un, de cada unha, permitíndoas seren as únicas protagonistas dos
seus procesos vitais, para que poidamos vivir a espiritualidade persoal de forma libre e soberana, dende a nosa diferenza sexual.
Unha Igrexa que respecte a dignidade das persoas, sendo consciente da fraxilidade e interdependencia con todos os seres vivos e
coa terra. Como apunta Ivone Gebara, “A espiritualidade refírese
ao mantemento da vida ao máis profundo nivel. O cal ten que ver
coa respiración mesma do noso ser, que nos impulsa ás outras, á
procura do ben común”.
Estamos chamadas a seguir tecendo outra orde social onde as
relacións estean baseadas na solidariedade, equidade, paz e xustiza, como nos lembra Rianne Eisler no seu libro El cáliz y la espada19 que así era hai 5.000 anos.
Para rematar invítovos a ver e escoitar Matriarcas, unha canción
de Guadi Galego20. Que sirva para recoñecer a nosa orixe, ás nosas
nais, ás mulleres que nos precederon, como chamada a poñer o
coidado no centro da política.
Marisa Rodríguez Pereiro
Pedagoga

19 Riane, Eisler, El Caliz y la espada. La mujer como fuerza en la historia. Ed. Cuatro
vientos, 2004.
20 Matriarcas, canción de Guadi Galego, primeiro videoclip do disco Lúas de outubro e
agosto, Fol música, 2014. https://www.youtube.com/watch?v=VSuS_pdCvSE
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A encíclica Laudato si’ do papa Francisco.
Unha introdución
José Manuel Caamaño López

1.- Introdución
O pasado 18 de xuño de 2015 presentábase oficialmente a segunda encíclica do papa Francisco, que leva por título Laudato
si. Sobre o coidado da casa común, datada o 24 de maio, día de
Pentecoste. Nela, e por primeira vez nun documento destas características, o Papa afronta de vagar a cuestión medioambiental,
e faino ademais situándose nun novo paradigma que el mesmo
nomea como «ecoloxía integral».
Trátase dunha encíclica longamente esperada, pois facía meses
que sabiamos que se estaba a traballar na súa elaboración. Polo tanto
había xa creada unha atmosfera de destacada expectación, non só no
mundo católico. E, unha vez máis, o Papa non defraudou. Ben certo
é que as louvanzas foron maioritarias e ata abafantes, pero tampouco
faltaron detractores e críticos feroces que non ficaron calados e que
de seguido se fixeron ver en diversos medios de comunicación, algo
que xa ocorrera tamén cando saíra publicada a Evangelii gaudium.
Non podemos tratar nesta breve achega todos os contidos da encíclica nin tampouco abordar con profundidade as cuestións máis problemáticas que se propoñen, senón que simplemente faremos unha
introdución xeral co obxectivo de axudar, a quen o desexe, a unha
lectura pausada e reflexiva de tan relevante documento maxisterial.

2.- Algunhas cuestións formais da encíclica
Antes de entrar nos contidos da proposta de ecoloxía integral
que ofrece o Papa, si merece a pena sinalar polo menos tres elementos de carácter formal e que non son de pouca valía. En pri66
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meiro lugar hai que dicir que se trata dun documento moi extenso,
algo que, sen embargo, queda compensado pola claridade tanto
na linguaxe coma nos contidos, claridade á que Francisco xa nos
ten acostumados dende o inicio do seu pontificado e que resulta
importante cando, como ocorre nunha encíclica, se dirixe a tódalas
persoas de boa vontade, non só a teólogos e expertos. Non en van
oímos repetidamente dicir a moita xente e con certa sorpresa: «a
este Papa enténdeselle todo!». Pois ben, a encíclica consta de 244
números e 172 notas, que se distribúen nunha introdución e seis
capítulos, seguindo a metodoloxía característica da doutrina social
da igrexa dende Xoán XXIII, é dicir, o método ver, xulgar e actuar.
En segundo lugar é de subliñar o carácter colexial do documento, algo ao que tamén o Papa lle vén dando unha enorme relevancia
nestes anos. A encíclica contén 37 referencias a Xoán Paulo II, 33
a Bieito XVI e 6 a Paulo VI, pero tamén ten presentes numerosas
declaracións de Conferencias episcopais dos cinco continentes:
Suráfrica, Filipinas, Bolivia, Alemaña, Arxentina, Estados Unidos,
Canadá, Xapón, Brasil, República Dominicana, Paraguai, Nova Zelandia, Portugal, México e Australia, ás que hai que engadir as referencias ao documento de Aparecida do CELAM, citas todas elas
que máis ca un adorno constitúen realmente un reflexo da opción
pola eclesioloxía de comuñón alentada polo Concilio Vaticano II.
E un terceiro elemento a destacar da encíclica é o que podemos
denominar diálogo interdisciplinar, especialmente entre a ciencia
e a fe. Porén o Papa toma en consideración as contribucións de
científicos das ciencias naturais e sociais así coma as de filósofos
tanto católicos coma non católicos. Algúns exemplos son as referencias ao paleontólogo católico Theilard de Chardin, ao Patriarca ortodoxo Bartolomeu, ao filósofo protestante Paul Ricoeur ou
ao místico musulmán Ali Al-Khawas, ademais das citas dalgúns
autores clásicos. En total son 21 citas de libros e artigos non pertencentes ao ámbito eclesial, algo nada frecuente nun documento
deste tipo. Seguramente moitos recordarán tamén a presentación
oficial no Vaticano coa presenza dun Cardeal africano, un Metropolita ortodoxo, unha experta da Comunidade de Santo Exidio e
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un científico alemán. Sen dúbida, como o mesmo Papa afirma ao
comezo da encíclica, trátase de intentar «entrar en diálogo con
todos acerca da nosa casa común» (n. 3), algo xa patente na súa
mesma elaboración.

3.- Os contidos xerais da encíclica
Como diciamos máis arriba, a encíclica segue, aínda que con
matices, o esquema xa clásico na doutrina social da Igrexa sintetizado nos tres momentos de ver, xulgar e actuar, unha clave metodolóxica que nos axuda a seguir os seus contidos fundamentais.
Como marco xeral a encíclica ten unha introdución na que
Francisco propón a problemática tratada facendo «unha invitación
urxente a un novo diálogo sobre o modo no que estamos a construír o futuro do planeta. Necesitamos unha conversación que nos
una a todos, porque o desafío ambiental que vivimos, e as súas
raíces humanas, interésannos e impáctannos a todos» (n. 14).
Os capítulos 1 e 3 constitúen o que podemos enmarcar no momento do ver, da descrición dos síntomas da crise ecolóxica e das
súas causas, especialmente no que afecta ás raíces humanas. É
aquí onde o Papa recorre a algunhas das principais contribucións
científicas sobre estas temáticas, para ir sinalando algúns dos problemas máis urxentes: contaminación, cambio climático, auga, perda de biodiversidade, exclusión social, violencia, narcotráfico, etc.
Os capítulos 2 e 4 corresponderían ao momento do xulgar. Neles o Papa afonda nalgúns elementos fundamentais da tradición
xudeocristiá e sinala os elementos básicos da súa proposta de ecoloxía integral á que de seguido nos referiremos. Todo iso dende a
base dunha teoloxía da creación, coa intención tamén de contribuír a un bo diálogo entre ciencia e relixión.
Por último, os capítulos 5 e 6 serían o momento do actuar. Neles o Papa ofrece algunhas propostas de orientación e acción, con
implicacións na economía, na política, na educación, pero tamén
na espiritualidade e na nosa forma de vida concreta. Non en van
fai unha chamada a una necesaria conversión ecolóxica.
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A encíclica trata un número considerable de problemas que
afectan á vida humana na súa globalidade e tamén na relación entre esta e a natureza na que se desenrola, dado que, como o mesmo
Papa di, medramos pensando que eramos os propietarios e dominadores da terra, autorizados a expoliala, algo agravado nos últimos tempos dando lugar a un preocupante «deterioro do mundo e
da calidade de vida de gran parte da humanidade» (n. 18). É certo
que existen causas dese deterioro que exceden a responsabilidade
humana (n. 23), pero tamén parece evidente o feito de que o ser
humano si ten un papel relevante nesa degradación. Por iso o Papa
recoñece a «raíz humana da crise ecolóxica», dado que «hai un
xeito de entender a vida e a acción humana que se desviou e que
a contradí ata danala», sobre todo pola incidencia do dominante
«paradigma tecnocrático» (n. 101). Isto é o que o leva a afirmar
que «o ambiente humano e o ambiente natural degrádanse xuntos,
e non podemos afrontar adecuadamente a degradación ambiental
se non prestamos atención a causas que teñen que ver coa degradación humana e social» (n. 48). Evidentemente nesta breve
introdución non podemos entrar en tódalas cuestións abordadas.
Pero si merece a pena, para entender o fondo da proposta, sinalar
algunhas das claves vertebradoras do documento e que sentan as
bases dese paradigma de ecoloxía integral.

4.- A ecoloxía integral da encíclica Laudato si
Escribía o teólogo protestante Jürgen Moltmann que «asistimos
á aparición dun novo paradigma que será capaz de unir a cultura
humana e a natureza da Terra de distinto xeito de como se deu no
paradigma imperante da modernidade»1. Isto é importante, porque,
se trala crise medioambiental está o papel da liberdade humana, é
preciso un novo xeito de reflexionar sobre a nosa responsabilidade
ante os desastres que nos rodean, tanto polo noso ben coma polo
ben do futuro da vida sobre a terra. Por iso tamén o Papa opta por
un novo paradigma capaz de articular doutro xeito as relacións fun1 J. Moltmann - L. Boff, ¿Hay esperanza para la creación amenazada?, Sal Terrae, Cantabria 2015, 23.
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damentais da persoa consigo mesma, cos demais seres humanos,
co conxunto da creación e, en último termo, con Deus; un novo
paradigma de xustiza e solidariedade intra e interxeracional que el
mesmo denomina como paradigma de «ecoloxía integral». A este
respecto non é casual, como é obvio, que o Papa tomase como modelo a figura de san Francisco de Asís, dado que nel «advírtese ata
que punto son inseparables a preocupación pola natureza, a xustiza
cos pobres, o compromiso coa sociedade e a paz interior» (n. 10).
Deste xeito, aínda sen ser algo de todo novidoso, Francisco supera os paradigmas individuais, sociais e ambientais que se foron
sucedendo ao longo do último século. O seu punto de partida está
nunha teoloxía da creación que asume a evidencia científica de
que «todo está conectado» (n. 16). Tamén hai uns anos Leonardo
Boff o expresara de maneira radical: «ecoloxía é relación, inter-acción e diálogo de todas as cousas existentes (viventes ou non) entre
si e con todo o que existe, real ou potencial. A ecoloxía non ten
que ver só coa natureza (ecoloxía natural), senón principalmente
coa sociedade e coa cultura (ecoloxía humana, social, etc.). Nunha
visión ecolóxica, todo o que existe, coexiste. Todo o que coexiste,
preexiste. E todo o que coexiste e preexiste subsiste a través dunha
tea infinita de relacións omnicomprensivas. Nada existe fóra da
relación. Todo se relaciona con todo en tódolos puntos»2.
Pero ademais non se pode negar que a chamada do Papa responde aos novos desafíos propostos pola situación de inquietude medioambiental na que nos atopamos, e ante a que a ecoloxía
integral opta por non limitarse unicamente a respostas urxentes
e parciais, senón que debería ser «unha mirada distinta, un pensamento, un estilo de vida e unha espiritualidade que conformen
unha resistencia ante o avance do paradigma tecnocrático» (n.
111), e tendo presente que «as liñas para a solución requiren unha
aproximación integral para combater a pobreza, para devolver a
dignidade aos excluídos e simultaneamente para coidar a natureza» (n. 139).
2 L. Boff, La dignidad de la tierra, Trotta, Madrid 2000, 19. Nas páxs. 178ss aborda o que
el denomina xa «ecoloxía integral».
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4.1 A crítica do paradigma tecnocrático
Unha das principais críticas que percorre toda a encíclica, vai dirixida ao paradigma tecnocrático imperante e que tende a «exercer
o seu dominio sobre a economía e a política» (n. 109), algo que se
une ao grave pecado da corrupción. Por iso afirma Francisco que
o problema fundamental é «o xeito no que a humanidade asumiu
a tecnoloxía e o seu desenrolo xunto cun paradigma homoxéneo e
unidimensional» (n. 106), algo favorecido tamén coa «fragmentación de saberes» que nos fai perder o sentido da totalidade, dificúltanos recoñecer horizontes éticos de referencia e impide darnos
conta de que «a realidade é superior á idea» (n. 110).
No fondo Francisco non fai senón insistir en algo que de diversas formas xa estaba presente nos seus predecesores, e é que
o avance científico e técnico ten un valor positivo ante o cal non
podemos deixar de marabillarnos (n 102-103), pero tamén sabendo que tales avances, por si sos, non poden facerse cargo das preocupacións nin do sentido do ser humano e da existencia na súa
totalidade, dado que a súa verdade sempre é parcial. Dicíao con
claridade Xoán Paulo II: «a ciencia e a tecnoloxía deben ser gobernadas por principios morais e éticos»3.
É máis, fronte a unha visión instrumental á que lle interesa salientar o carácter neutral dos medios técnicos, Francisco sostén
claramente que «a ciencia e a técnica non son neutrais, senón que
poden implicar dende o comezo ata o final dun proceso diversas
intencións ou posibilidades» (n. 114). Por iso chega a pedir «minorar a marcha para mirar a realidade doutra maneira, recoller os
avances positivos e sostibles, e á vez recuperar os valores e os grandes fins arrasados por un desenfreo megalómano» (n. 114). En
definitiva, o Papa recoñece e apoia o valor do progreso científico
e tecnolóxico, pero uníndoo á necesidade dunha criterioloxía ética
que sexa capaz de poñer todo ese progreso ao verdadeiro e integral
servizo do ser humano (n. 112).
3 Xoán Paulo II, Nova e respectuosa actitude ante o medio: Discurso a un grupo de estudo
da Pontificia Academia das Ciencias, 6-11-1987.
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4.2 A necesidade dunha adecuada antropoloxía
Di Francisco que «non hai ecoloxía sen unha adecuada antropoloxía» (n. 118), retomando así as críticas que o Maxisterio da
Igrexa vén facendo do antropocentrismo moderno, que se ve agravado pola súa vinculación coa exaltación tecnocrática. Por iso,
cabe subliñar que o feito de afirmar que todo está conectado e
que, polo tanto, debemos protexer e coidar a totalidade de organismos que habitan a terra por ser froito da creación de Deus,
non implica minusvalorar a centralidade do ser humano nunha
especie de «biocentrismo». Polo contrario, o paradigma da ecoloxía
integral reclama respecto cara a tódolos seres –dado que todo o
creado ten un valor intrínseco e case sagrado que non debe someterse á visión utilitarista e tecnocrática que domina o mundo–,
pero especialmente cara ao ser humano, recoñecéndolle as «súas
capacidades peculiares de coñecemento, vontade, liberdade e responsabilidade» (n. 118). Isto esixe a protección especial dos máis
débiles e, consecuentemente, evitar a «cultura do descarte», favorecendo unha ética coherente e consistente da vida, algo que
incluso algúns movementos ecoloxistas non defenderon con claridade permitindo cos seres humanos abusos que se condenan para
outras formas de vida.
Ao mesmo tempo, o feito de que a cuestión ecolóxica se convertera nunha cuestión antropolóxica significa tamén que afecta á
nosa maneira de entendernos e á forma de vivir a nosa relación cos
demais e coa natureza. Por iso, como xa fixera na Evangelii gaudium, o papa Francisco repite que, aínda máis que o relativismo
doutrinal, resulta perigoso o relativismo práctico, que afecta «ás
opcións máis profundas e sinceras que determinan unha forma
de vida» (n. 80). En calquera caso, non se pode propoñer unha
adecuada relación co medio ambiente sen unha adecuada concepción da persoa illada da relación cos demais e con Deus, illada da
verdade última na que se sustenta a vida: «sería un individualismo
romántico disfrazado de beleza ecolóxica e un asfixiante encerro
na inmanencia» (n. 119).
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4.3 Xustiza social e opción preferencial polos pobres
Se hai algo especialmente novidoso na encíclica papal, e que
incomoda ou ata molesta a determinados poderes económicos, políticos, e incluso a algúns ecoloxismos4, é a vinculación que establece entre as cuestións ambientais e as cuestións sociais: «hoxe a
análise dos problemas ambientais é inseparable dos contextos humanos, familiares, laborais, urbanos, e da relación de cada persoa
consigo mesma, que xera un determinado modo de relacionarse
cos demais e co ambiente. Hai unha interacción entre os ecosistemas e entre os diversos mundos de referencia social, e así amósase
unha vez máis que “o todo é superior á parte”» (n. 141). Por iso é
preciso unha ecoloxía ambiental, pero tamén unha ecoloxía económica, política, social, cultural e persoal, de maneira que se busque
a forma de posibilitar un desenrolo integral, solidario e sostible. E
de aí tamén a continua chamada do Papa a un diálogo entre tódolos actores involucrados nesta crise que afecta á nosa casa común
e especialmente aos máis pobres: «toda proposta ecolóxica debe
incorporar unha perspectiva social que teña en conta os dereitos
fundamentais dos máis postergados» (n. 93).
A este respecto Francisco, como xa fixera en Evangelii gaudium,
é rotundo tanto nas súas críticas ao sistema económico imperante
coma tamén ante a lentitude e pasividade política nas medidas a
tomar nesta crise ecolóxica. É máis, chega a denunciar o sometemento da política á tecnoloxía e ao poder exercido polo mercado
financeiro, que ademais se serve da ciencia para especular e espoliar a terra na procura de beneficios inmediatistas e curtopracistas
ignorando os previsibles efectos sobre a dignidade humana e sobre
o medio. Non en van o sistema económico imperante é unha das
mostras máis claras da vinculación entre a degradación ambiental
e a degradación humana, e «non poderemos afrontar adecuadamente a degradación ambiental se non prestamos atención ás causas que teñen que ver coa degradación humana e social» (n. 48).
Aínda así, Francisco vai máis aló ao vincular tamén a crise
medioambiental coas situacións de inxustiza e de pobreza no mun4 Cf. J. L. Martínez, “El clamor de la tierra y de los pobres”: ABC (La Tercera), 6-7-2015, p. 3.
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do, que é onde máis claramente se vislumbra a relación entre as
cuestións ambientais e sociais5. Por iso afirma que unha verdadeira
proposta ecolóxica «debe integrar a xustiza nas discusións sobre o
ambiente, para escoitar tanto o clamor da terra coma o clamor dos
pobres» (n. 49). É con eles con quen temos unha evidente «débeda
ecolóxica», e de maneira especial os países do Norte con respecto
aos do Sur, dado que, se por un lado existen grandes desequilibrios
comerciais entre as dúas áreas do mundo, por outro lado hai que
recoñecer que se fixo un uso desproporcionado dos seus recursos
naturais, algo que ten consecuencias ecolóxicas que provocan o
xemido da terra e o xemido «dos abandonados do mundo, cun clamor que nos reclama outro rumbo» (n. 53).
Neste sentido é no que o Papa aborda a cuestión da auga e a
necesidade da súa desprivatización, algo que non deixa de xerar
disputas no ámbito científico. Con todo, o acceso á auga potable é
un dereito básico que debe estar garantido, tendo en conta que se
trata dun recurso limitado. Igualmente refírese Francisco á inxustiza da débeda externa ou ás posibles consecuencias do cambio
climático, cuxo impacto será maior nos países en desenrolo precisamente pola súa maior dependencia de recursos naturais (n.
25). De novo precisamos un cambio de rumbo no que o avance
das ciencias non sexa alleo ás necesidades dos pobres, incluída
a devastada terra. É aquí onde non podemos esquecer o destino
universal dos bens.
4.4 Conversión ecolóxica e estilos de vida
Outro elemento importante da ecoloxía integral é o da necesidade
dunha «conversión ecolóxica», algo que afecta ao noso estilo de vida
e tamén ás institucións que rexen e forman a sociedade. Así o di
Francisco: «a conciencia da gravidade da crise cultural e ecolóxica
precisa traducirse en novos hábitos» (n. 209). Neste sentido é certo
que a política debe ter un papel máis relevante e que o diálogo é im5 Hai anos xa Leonardo Boff escribira o seu libro titulado, precisamente, Ecología: grito
de la tierra, grito de los pobres, Trotta, Madrid 1996. Cf. tamén o monográfico da revista
Concilium 5 (1995) sobre ecoloxía e pobreza.
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prescindible para tomar medidas globais, pero tamén estamos ante
un reto que afecta á nosa vida persoal, aos nosos hábitos de consumo
e ao noso estilo de vida, incluso nas decisións aparentemente máis
sinxelas: «comprar é sempre un acto moral», di Francisco citando
a Bieito XVI (n. 206), é dicir, a ecoloxía afecta tamén á vida cotiá.
Non podemos estendernos en todo o que o Papa di neste sentido,
pero si convén remarcar a importancia dunha educación destinada
a favorecer comportamentos responsables e a crear una especie de
«cidadanía ecolóxica» que repercuta nos actos máis cotiás da vida:
«evitar o uso de material plástico e de papel, reducir o consumo
de auga, separar os residuos, cociñar só o que razoablemente de
poderá comer, tratar con coidado os demais seres vivos, utilizar
transporte público ou compartir un mesmo vehículo entre varias
persoas, plantar árbores, apagar as luces innecesarias» (n. 211).
Agora ben, debería ser unha educación non baseada só en leis e
regulacións, senón no desenrolo de virtudes e horizontes de referencia que dean sentido a todo canto facemos, virtudes que nos
saquen da nosa conciencia illada e da autoreferencialidade para
abrirnos aos demais e ao medio, que nos fagan ver e considerar
responsablemente o impacto das nosas accións fóra dun mesmo.
Por iso non é inxenuo pensar nas posibilidades dun razoable decrecemento, non entendido como algo oposto ó desenrolo, senón
a favor dunha forma de crecemento sostible que contemple a creación con gratuidade e gratitude. Porque, en definitiva, os estilos
de vida non son senón o reflexo das espiritualidades nas cales se
sustentan, e «unha ecoloxía integral implica dedicar algo de tempo
para recuperar a serena harmonía coa creación, para reflexionar
acerca do noso estilo de vida e dos nosos ideais, para contemplar o
Creador, que vive en nós e nos rodea» (n. 225).
4.5 Ben común e xustiza interxeracional
A nova encíclica aborda outros moitos aspectos relevantes
dunha proposta de ecoloxía integral. Pero non podemos deixar
de dicir unha palabra sobre un aspecto que tamén é importante, e trátase do papel do principio do ben común, un principio
central da ética social e que tamén exerce como orientador ante
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a cuestión ecolóxica. Neste sentido hai que dicir que o ben común, que ademais debería constituír a razón de ser da vida política, esíxenos unha maior consideración a tódalas condicións que
fan posible unha vida plena, incluíndo as condicións ambientais.
Pero ademais o Papa introduce en relación con isto dous novos
elementos de interese.
O primeiro é a vinculación entre o ben común e a opción preferencial polos pobres (n. 158), que non é senón unha forma de extraer as consecuencias do destino universal dos bens, algo esencial
pola crecente desigualdade mundial. E o segundo é a xustiza entre
xeracións, dado que «xa non se pode falar de desenvolvemento sostible sen unha solidariedade interxeracional» (n. 159). Dalgunha
maneira tamén isto percorre toda a encíclica, dado que temos a
obriga moral de deixar unha terra habitable para aqueles que veñen despois de nós. Non tomar isto en serio é tanto coma poñer en
cuestión o sentido mesmo do noso paso polo mundo.
Finalmente, e a pesar da dura análise da cuestión ambiental feita
por Francisco, tampouco se pode dicir que a encíclica derive cara
a un catastrofismo no que non hai saída. Todo o contrario. A conversión ecolóxica é algo que está na nosa man e na nosa liberdade,
e por iso cómpre non perder a esperanza. Por iso cobran tamén
sentido unhas palabras que hai anos escribira o teólogo moralista
Bernhard Häring: «a actual impresionante crise ecolóxica debe ser
interpretada en clave profética e entendida como chamada á conversión, a unha renovada relación coa natureza dada por Deus, pero
sempre no marco dunha renovada relación coa especie humana»6.

5.- Conclusión
Nada máis saír publicada esta nova encíclica do papa Francisco, Guy Sorman publicaba un artigo no ABC titulado Vade retro,
que, ademais de conter unha enorme dureza crítica e ata despectiva, remataba con estas palabras: «Suponse que o home ten que
someterse á natureza ou á inversa? É o home un pecador cando
6
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non se prostra ante a deusa Terra? Esta encíclica, paréceme, non
é un manifesto político, é unha bomba teolóxica»7. E, sen dúbida,
algunhas das afirmacións do Papa non están exentas de discusión,
malia a descualificación inxustificada, e ata dubido se non malintencionada, de Guy Sorman no seu escrito, por non falar do seu
descoñecemento do ser da teoloxía e da súa relación coas ciencias.
O certo é que a encíclica suscitou algunhas críticas, incluso dende
o ámbito científico, nas que aquí non podemos entrar, pero que
tamén conviría tomar en consideración8.
Pero aínda así, e a pesares dos límites que o xénero encíclica pode
ter, o Papa fai un verdadeiro exercicio de teoloxía pública afrontando unha cuestión que sen embargo é fundamental, dado que
afecta á totalidade do creado. E faino retomando o mellor e o máis
profundo do espírito de san Francisco de Asís. Non en van comeza
o documento coas palabras do Cántico das creaturas: «Laudato si’,
mi’ Signore». Porque tamén para el, coma para toda a tradición
cristiá, a creación enteira non é senón unha obra do amor de Deus
na que todos estamos xuntos coma irmáns na nosa peregrinaxe,
«entrelazados polo amor que Deus ten a cada unha das súas criaturas e que nos une tamén, con tenro cariño, ao irmán sol, á irmá
lúa, ao irmán río e á nai terra» (n. 92). Esa era a familiaridade coa
que tamén il poverello d’Assisi falaba de todo cando existe e coa cal
expresaba o seu profundo amor pola natureza. Pero, coma o mesmo
Papa afirma, non se trataba dun sentimentalismo romántico nin
dunha especie de panteísmo optimista9, senón unha expresión de
que todo está sustentado pola graza dese Deus que, dende a súa
transcendencia absoluta, chama a ser a totalidade das criaturas nas
súas múltiples formas e cores. E por iso o seu canto é de louvanza,
7

G. Sorman, “Vade retro”, ABC, 29-6-2015.

8 Cf. P. Linares - J. C. Romero, “Laudato si’ y ciencia” en: E. Sanz Giménez-Rico (ed.),
Cuidar de la tierra, cuidar de los pobres. Laudato si’ desde la teología y con la ciencia, Sal
Terrae, Cantabria 2015, 105ss.
9 Cabe mencionar o detalle de que o Papa non fai referencia a tradicións orientais –das
que seguro tamén podía sacar bo proveito–, probablemente por non dar a impresión de diluír o carácter persoal de Deus e manter a distancia de alteridade entre Creador e criatura.
Por iso non deixa de ser un absurdo esa afirmación de Sorman falando da «deusa terra».
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pero unha louvanza a xeito dun místico que ve na creación non un
obxecto de culto, senón un puro acto do Creador. O que louva o
santo e aquilo polo que dá grazas, é pola transición do non ser ao
ser operada polo amor dun Deus que o pode todo. O seu canto é
polo descubrimento dese nada de onde todo foi feito, pola saída
dun nihilismo absurdo cara a unha existencia con sentido.
Esa é a base sobre a que se sustentan dalgunha maneira as palabras do Papa Francisco en Laudato si’, na convicción dunha radical
teoloxía da creación dende a que por Deus foi feito todo e de que
sen El nada existiría, de xeito que todo o creado leva o selo do
seu creador10: «todo o universo material é unha linguaxe do amor
de Deus, do seu desmesurado cariño cara a nós. O chan, a auga,
as montañas, todo é caricia de Deus» (n. 84). No fondo, o Papa
recórdanos que todo é de Deus e que debemos converternos en
administradores responsables de toda esa beleza e bondade que
nos regalou, algo do que xa non nos podemos agochar se tomamos
en serio a nosa orixe e destino común. Remato cunhas palabras
da biografía de san Francisco de Asís escrita polo seu compañeiro
san Boaventura: «en calquera obxecto admiraba o seu Autor e en
tódolos acontecementos recoñecía o Creador […]. Buscaba por todas partes e perseguía ao Amado polas súas pegadas impresas nas
criaturas e con todas elas formaba como unha escaleira coa que
acadar o trono divino […]. Cheo da maior emoción ao considerar a
orixe común de tódalas cousas, daba a todas as criaturas, por máis
desprezables que fosen, o doce nome de irmás, pois sabía moi ben
que todas tiñan a mesma orixe ca el»11.
Xosé Manuel Caamaño López
Dir. Cátedra de Ciencia, Tecnoloxía e Relixión
U. P. Comillas de Madrid

10 Cf. P. Castelao, “El cristianismo y la percepción de la naturaleza”: Sal Terrae 101/2
(2013) 133-146.
11 San Buenaventura, Leyenda mayor, VIII, 6: cit. por L. Boff, Ecología…, 266.
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Crónica XXX Foro Encrucillada
Elvira Santos Pena

O Foro de Encrucillada é todo un acontecemento esperado cada
outono. Chega sempre puntual, ilusionante, tratando temas de
actualidade sobre os que nos permite reflexionar, desde a óptica
do pensamento cristián. A revista Encrucillada leva achegado ata
Compostela, dende hai trinta anos, a xente cualificada, homes e
mulleres que polo seu saber académico ou polo seu saber experiencial, foron quen de situarnos, de abrir camiños, de espertarnos ou
de facernos soñar.
O sábado 17 de outubro celebramos o XXX Foro Encrucillada,
que tiña por título un interrogante provocativo: Cristianismo sen
Igrexa? Digo provocativo porque pode interesar a moita xente que
se encontra nesa situación, polo tanto é unha situación real que
non se aborda con normalidade, nin se dan opcións claras para
afrontala.
Eran ás 9,30 da mañá a hora de comezo do Foro, e a asistencia
era máis ben escasa. Pero pouco a pouco a xente foi chegando e
xuntámonos algo máis de 100 persoas. Non está mal para os tempos que corremos, pero iso faime pensar se non habería que atrasar un pouco a hora do comezo, tendo en conta sobre todo a xente
que vén de lonxe. Que quede como suxestión para o próximo Foro.
Como está ocorrendo normalmente nestas convocatorias, en
canto á idade dos asistentes a década dos trinta e a dos corenta
está ausente. Pode haber algunha excepción pero poucas, o que
quere dicir que a media de idade é alta, máis ben moi alta. Visto
desde outro ángulo é unha marabilla que nos quede curiosidade,
interese e forzas para a busca de novas respostas e para manter a
luz acesa, unha luz que acabará convocando posiblemente doutro
xeito tamén á xente máis nova.
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O Foro abriuno coa presentación Santiago González Avión,
membro do Consello de Redacción da Revista Encrucillada. Santi
fai varias preguntas sobre o interrogante do propio Foro. Ten sentido facerse esa pregunta? Non é que a Igrexa é o Sacramento de
salvación? Podo sentirme cristián cando me sinto expulsado do
paraíso? Quen te declara dentro e fóra? Non hai transmisión da fe
se non hai unha comunidade de sentido. Nós temos unha fe que se
proclama en comunidade. Estamos obrigados a reflexionar sobre
este problema.
Xosé Manuel Caamaño presentou ao primeiro relator, que fai
un estudo sociolóxico sobre as persoas que se definen cristiás e a
súa conexión coa institución eclesial. Faino Fernando Vidal Fernández, sociólogo, profesor da Universidade Pontificia Comillas,
director do Instituto Universitario de Estudos sobre a Familia…
un currículo que avala a calidade da súa exposición. A pregunta
inicial da súa intervención foi: Hai cristiáns sen Igrexa ou cristiáns
sen fogar? E desde aí foi explicando distintas realidades, distintas maneiras de estar, porcentaxes demostrativos, etc. O relatorio
completo pódeno ler neste número da revista.
No coloquio, unha persoa pide algunha puntualización, por
exemplo sobre as vodas, sobre a situación das mulleres ou sobre
a organización da riqueza e dos bens da Igrexa. Era unha pregunta múltiple. O relator constatou o enorme avance das parellas de
feito, moitas delas cristiás, que nos falan dunha autenticidade da
relación. Neste campo necesítase unha nova pastoral que acompañe esta realidade que no Sínodo non se está diferenciando. A
xente o que busca é unha boa gobernanza, un bo pastoreo e Fernando constatou unha tremenda crise de pertenza e de confianza.
En canto aos bens da Igrexa, o problema está máis na gobernanza
do diñeiro que no diñeiro en si mesmo. O ambiente non propicia a
confianza. Necesítase transparencia e moitos cambios. O tema da
muller é clave: o feminino ten que estar no centro. É imprescindible unha pastoral do coidado. Na miña humildísima opinión creo
que a resposta a esta última cuestión quedou moi frouxa. As mulleres podemos e debemos, facer achegas en todos os campos, non
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só no dos coidados, que tamén. A incorporación ten que ser plena,
e homes e mulleres teremos que exercer no campo da xestión e no
campo do pensamento, e mulleres e homes temos que incorporar a
eses campos o bo trato, os coidados, o agradecemento, a valoración
e o respecto polas persoas, que teñen que estar sempre no centro.
Seguen as preguntas: Tería que ser Igrexa sen cristiáns? A Igrexa
non é un club. Ten que liderar a nova Humanidade crecente. Hai
unha chamada á creatividade, a xerar lugares onde “dous ou máis
se reúnan”. Alguén mostrou sorpresa ao oír que había que superar
a territorialidade. Necesitamos unha Igrexa dos “lugares” e lugares
en máis sitios. Intentar xerar cousas que non sexan só de color católica. Parroquia aberta que xere vida cultural, artística… se chega
ao profundo chega a Deus. Fernando Vidal fixo referencia á Instrución Pastoral da Conferencia Episcopal Española Igrexa servidora
dos pobres, documento que pasou moi desapercibido e que contén unha profunda espiritualidade do compromiso. Fáltanos maior
frescura, maior creatividade. Insistiuse moito na creatividade, en
superar o clericalismo que está nos laicos. Precisamos movernos
noutra clave. A Igrexa encóntrase a si mesma nas periferias.
A seguinte exposición estivo a cargo de Pepa Torres Pérez, que
foi presentada por Pilar Wirtz Molezún. Pepa Torres é relixiosa da
congregación das Apostólicas do Corazón de Xesús, pioneira na
busca e realización de novos camiños para a vivencia relixiosa. Filóloga e teóloga, feminista e activista en movementos alternativos,
con moita experiencia na loita polos dereitos das e dos inmigrantes. Empezou a súa intervención cun sopro de esperanza neste “inverno eclesial”. O Papa Francisco é un acontecemento novo para
un tempo novo. Un Kairós que insiste na denuncia de que este
sistema non serve. No texto do relatorio recolle todo o que esta
muller foi dicindo desde a súa propia experiencia, cunha visión
moi clara dunha realidade na que abundan as fendas. Foinas enumerando ao tempo que propuña pontes para superalas. Propostas
novas, esperanzadoras, reais, arriscadas e moi humanas. “Ao amor
fáiselle intolerable a inxustiza”. Unha brisa fresca percorreu o auditorio. Estábanos falando alguén que xa vive nas periferias, que
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non fala de memoria, que é consciente da realidade e da presenza
de Deus nesta realidade. Esperanza, esperanza e esperanza. Iso foi
o que Pepa Torres nos transmitiu.
A primeira persoa que preguntou manifestou compartir plenamente o exposto aínda que lle pide que aclare as razóns que ten
para estar dentro da Igrexa. Tamén pregunta se nun foro conservador falaría do mesmo xeito. “Eses foros non me chaman” foi
a contestación rápida e distendida. Recobrada a seriedade Pepa
alega que o que fai ela é unha resistencia activa. “Teño un espazo
de liberdade e empoderamento a pesar das crises. A comunidade
cristiá é a miña casa. Eu quero ocupar a miña casa e a miña casa
é a Igrexa. Nesta casa hai moitas habitacións. Cando estou nas
estruturas da Igrexa, a miña militancia é resistir, conectar e facer
pontes”.
A seguinte intervención reflectía certo cansazo. “Hai xente que
ten tantos tabús na súa vida que o que dis ti, por un oído lle entra
e por outro lle sae. Un sente que está falando no deserto ou que
o entenden ao revés”. Pepa contesta rápido que para unir fendas,
as fronteiras crúzanse e iso pasa en todas as fronteiras. É fundamental o cultivo dunha teoloxía de fronteira, vocación de fronteira
na Igrexa. Iso supón preguntarnos: de que nos nutrimos? Como
buscamos espazos de resistencia?
Toda a túa charla ten un fondo de esperanza: Onde fundas esa
esperanza? Temos que abrirnos aos valores modernos e aos signos dos tempos. É importante desenvolver o noso sentido crítico,
recuperar o aquí e o agora. Unir ética con beleza, con festa, con
pracer, con alegría. Iso aprendino doutra xeración. Temos que facernos moitas preguntas: que nos une? Isto que nos une podémolo
chamar espiritualidade. Que postura imos tomar? Onde podemos
atopar o Espírito que nos urxe a converxer? Como buscar linguaxes
de encontro? Oído atento e arriscar na creatividade.
A última pregunta formula unha preocupación pola institución
eclesial: marchará o Papa Francisco e isto volverá cambiar? Pepa
responde que camiñamos lento, pero camiñamos. Noutros espazos
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tamén se vai lento. Pepa bota de menos cousas que o Papa non está
dicindo e afirma que a súa esperanza non está sostida só no Papa
Francisco, que estamos a vivir xa un cambio moi forte.
Para acabar a sesión da mañá temos unha testemuña que nos
vai confirmar que hai motivos para a esperanza que nos transmitía
Pepa Torres, que hai xente coa creatividade que pedía Fernando
Vidal. Efectivamente algo está cambiando. Xosé Manuel Pensado
presenta a Víctor Naveira, que nos fala un proxecto esperanzador,
creativo e novidoso. Xusto o que estivemos tratando toda a mañá.
Víctor tivo un soño que tardou 18 anos en facerse realidade. Chámase OBasileia (oh Reino de Deus!) e está no lugar da Raíña, que
así se chamaba xa a finca, na que había unha corte de ovellas. Coa
axuda de moitos amigos acomodou o lugar e hoxe serve para o encontro da xente que queira ir. É aberto para todos e para todas. Len
a palabra de Deus, meditan, rezan e bendicen. Un lugar pensado
para xente que quere facer silencio e escoitar. Con OBasileia xorde
un compromiso forte, que se fai realidade nunha asociación para
axudar ás persoas en risco de exclusión laboral.
O soño feito realidade de Víctor Naveira foi moi ben acollido
e valorado segundo os comentarios que alí se fixeron. Parabéns,
sorte e todas as bendicións.
No xantar fixéronse grupos, notábase animación, comentarios
positivos, repartímonos pola cidade, que estaba preciosa, e a partir
das catro volvemos para continuar cos relatorios da tarde e coa
presentación do libro de Espido Freire. Notouse a falta de algúns,
pero seguiamos sendo cerca de cen persoas.
Tocoulle esta vez presentar a Marisa Vidal, que, orixinal é creativa como é ela, empezou cantando á súa irmá, porque irmá é Marisa Rodríguez Pereiro, que tiña o encargo de falar sobre as mulleres, como reto á Igrexa. Marisa Pereiro é pedagoga, orientadora
nun centro educativo, comprometida feminista que forma parte
activa dos grupos de acompañamento e a coordinadora da Rede
Miriam. Tamén participou na Marcha Mundial das Mulleres onde
representou á Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria. O seu
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feminismo é vital, desde a experiencia. A presentadora recorda que
cando se lle propuxo a Marisa Rodríguez Pereiro o tema da súa
intervención, xuntouse con outras mulleres porque entendeu que
a súa voz tiña que ver coas súas voces.
“A vida é unha aventura atrevida. Invitarme a estar aquí foi un
agasallo e un desafío”. Así comezou emocionada e un pouco nerviosa a súa intervención. Fixo memoria agradecida das persoas que
compartiron e comparten a súa vida. Fíos de amor, de tenrura, de
terra, fíos de relación sen fin, fíos de escoita… Paga moito a pena
ler completa esta exposición porque é profunda e vital. Propón os
feminismos como un desafío para a Igrexa que xa non pode ignorar
as súas achegas. “As mulleres sentímonos residentes estranxeiras
na Igrexa, que fala unha linguaxe que non é a nosa e que utiliza
uns símbolos que tampouco son os nosos”.
A primeira intervención do público é mais ben unha afirmación:
“Nosoutras que resistimos e nosoutras que propoñemos. Temos
propostas que non poden esperar máis. Teñen que ter cabida neste
momento da Igrexa”. Outra intervención vai máis alá dos contidos
e fai referencia ao xeito. “Aquí estivemos citadas moitas de nós.
Esta é unha maneira distinta de facer discurso. Non foi un discurso feito só desde a intelixencia. Foi tamén desde o teu corpo. Houbo corpo. Grazas por elo”. Intervén outra persoa destacando que
unha das cousas que aprendeu foi a camiñar xuntos. Destaca tamén que hai unha queixa permanente co tema do xénero. Tamén
no Papa Francisco. A ideoloxía de xénero é coma un fantasma. É
inconcibible que estea sempre como unha das grandes ameazas.
Pide unha aclaración sobre este concepto. A relatora deixou que
as mulleres que estaban entre o público contestaran e houbo un
pouco de desorde nas intervencións. O que quedou claro é que
non existe a “ideoloxía de xénero”. Xénero é unha categoría académica usada polo feminismo. É unha ferramenta para facer pensamento. O ser feminino ou ser masculino constrúese socialmente.
É evidente que supón un perigo para a ideoloxía patriarcal, pois
a categoría de xénero pon en cuestión o modelo de familia tradicional. Mesmo hai feminismos que xa poñen en cuestión o xénero
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como tal categoría, pero para superala é necesario primeiro pasar
por ela. A Igrexa vai con tanto atraso…
Quero destacar tamén a intervención dunha teóloga que expresaba esta queixa. “As mulleres que facemos teoloxía non somos
recoñecidas polas propias mulleres”. “As mulleres cristiás feministas que escoiten: tamén a Academia é lugar de loita e de traballo”.
E ao final un broche de ouro, tamén unha sorpresa. Espido Freire presentou o seu libro ensaio sobre Teresa de Xesús Para Vos
nací. Un mes con Teresa de Jesús. Fixo unha exposición realmente
deliciosa, polo seu contido, pola maneira de dicilo, por como nos
acercou a figura de Teresa de Xesús desde aspectos moi distintos
tal como fai no seu libro. Tamén nos falou da súa experiencia, de
Teresa como compañeira. “Lo que me dijo ahora, me ayudó a encontrar un tipo de esperanza. Nada te turbe, todo pasa. Hai algo que
te está cuidando”.
Escoitando a Espido Freire fíxose un silencio no auditorio que
se consegue moi poucas veces.
E así con este momento emocionante chegamos ao final deste
Foro, que polas expresións da xente foi valorado, tivo unha presenza feminina importante, houbo bastante participación, estivo
ben organizado. Parabéns para os organizadores, agradecemento
polo seu traballo, que nos dá a oportunidade de vivir xornadas de
reflexión profunda, escoitar temas de actualidade de gran interese
e ter a ocasión de encontrarmos ás persoas e poder compartir as
nosas inquietudes e opinións. Moitas grazas a todas e a todos e ata
o ano que vén.
Elvira Santos Pena
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A crise cambia de imaxe
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Unha campaña
electoral inesperada
A pesar de que a crise económica e social que vimos padecendo dende 2008 presenta
unha etioloxía sumamente complexa, susceptible de ser analizada e valorada dende moitas
perspectivas –moitas delas negativas e algunhas positivas–,
en España optamos por unha
descrición que puxo tódolos
acentos nos recortes salariais e
de servizos e que acabou conformando unha imaxe social
tan catastrófica do país, que en
moitos casos era case imposible
de cohonestar coa realidade. As
bases utilizadas para este modelo de análise con presunción
de obxectividade foron dúas: as
altas cifras de paro, que, tanto
coas metodoloxías da EPA coma
cos cálculos INEM, ofrecían un
dramatismo sen parangón histórico, e os recortes salariais e de
servizos, que en moitos casos
foron presentadas como unha
auténtica ofensiva do capitalismo neoliberal tendente a erra86
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dicar do espazo público algúns
dos servizos esenciais –sanidade
pública, prestacións por desemprego, atención a dependentes
e igualdade educativa– que se
consideran propostas innegociables do noso modelo de benestar.
A finais de 2012, pasado o primeiro ano da lexislatura que agora remata, a visión da crise era
xa a dunha catástrofe social sen
precedentes, que, contradicindo
sen rubor a realidade mesma,
empezou a dar por boas as narracións dun país de famentos
e desafiuzados, nas que se daba
por suposto que unha auténtica
nube de xente sen teito, de nenos
que ían ao colexio sen almorzo,
de vellos que eran botados sen
dor das súas casas, e de empregados que tiñan que traballar por
soldos miserables, conformaban
un panorama –isto chegouse
a dicir– peor que a posguerra.
Moita xente, hai que dicilo, recoñecía unha certa invisibilidade desta sociedade angustiada,
pero iso non impedía que case

A crise cambia de imaxe

todos lle desen credibilidade a
un panorama definido por comedores asistenciais, enfermos
excluídos de asistencia, nenos
que ás veces só comían no colexio e que pasaban a fin da semana co estómago baleiro, e por
unha clase media de funcionarios e traballadores dos servizos
que, aínda que non perderan os
seus postos de traballo, pasaran
a formar parte das clases necesitadas.
Tampouco debemos esquecer
que unha gran maioría dos medios de comunicación de masas
–xornais, radios e televisións– e
dos analistas clasificables como
científicos, intelectuais e académicos acolléronse con entusiasmo a esta visión teatralizada da
miseria que chegou a conformar
algo así como unha demagoxia
non gobernamental, dende a
que era facilísimo acadar audiencia e fama e que acabou por
conformar unha espiral de catástrofes e lamentos que sempre
concluía do mesmo xeito: temos
recortes porque recortamos o
gasto, e recortamos o gasto porque o goberno é neoliberal e
non recoñece nin o sufrimento
da xente nin a posibilidade de
establecer unhas regras económicas distintas ás do mercanti-

lismo europeo –ou de Merkel–,
que só sabe atender aos axustes
orzamentarios e aos beneficios
da banca.
Esta obsesión analítica, que
chegou a ter algo de esperpento,
plasmouse en dous argumentos
políticos dos que agora xa renegamos todos, pero que durante
case tres anos dominaron o discurso dos sabios máis populares e dos locutores e locutoras
máis concienciados. O primeiro deses argumentos era a crise do sistema bipartidista, que
incluía a superación despectiva
da transición e da Constitución
e a criminalización dos partidos
e liderados creados ao longo de
case catro décadas de acción
política e participación electoral responsable. E o segundo
argumento, asumido dun xeito
tan masivo como falto de crítica, era que a saída da crise e
a salvación do mundo só podía
vir do que se deron en chamar
“novas formas de facer política”,
nas que sempre asomaban ideas
e linguaxes tan vellas e gastadas
como o asemblearismo, o populismo, a fobia contra os partidos,
a idealización do gasto soberano
–que non descartaba o ingreso
transnacional e solidario nin os
impagos da débeda– e a idea de
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que, mentres a pobreza e o fracaso constitúen probas de rectitude e lexitimidade da acción
política, o éxito –especialmente
se é empresarial– e a riqueza
son evidencias de insolidariedade e falta de civismo, polo que
a súa presenza nos ámbitos de
debate e decisión política deben
ser diminuídas ata onde sexa
posible.
Con este marco teórico tan
feble, e con esta exhibición de
desmemoria analítica, bastaron os confusos resultados das
eleccións europeas –que en
boa parte xa foron desmentidos
polas eleccións autonómicas e
locais– para vaticinar un panorama político e económico máis
propio dunha revolución que
dunha xestión ordenada da crise, e para dar por sentado que as
xa inminentes eleccións xerais
do 2015 –separadas por apenas
sete meses das locais– ían celebrarse nun marco de discusión
absolutamente dominado pola
crise social, polas dúbidas sobre
o sistema, pola proposta dunha
reforma constitucional de longo alcance e pola atribución a
Mariano Rajoy da imaxe do antipolítico, unha especie de don
Tancredo do espazo público,
sempre inmóbil e absolutamen88
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te definido pola súa indecisión,
pola súa incultura social, pola
súa incapacidade para comunicar e polo seu desleixamento
fronte aos problemas sociais. E
así dábase por sentado –hai só
tres meses– que acabaría esta
lexislatura: máis próximo de Tsipras que de Merkel, enterradora
da transición e da súa cultura e
feliz introdutora dun sistema
político de extremada fluidez
organizativa e programática, na
que ía ser posible todo o que
fora cambio e nada do que cheirar a continuidade, a tradición,
a experiencia ou a consenso estrutural con Europa.
Pero é ben sabido que os
ventos políticos xiran con tanta
facilidade e tan inopinada orientación como o fan os ventos de
Fisterra. E por iso estamos sendo sorprendidos dun xeito aínda
non explicado por unha campaña que non parece cumprir
ningún dos estereotipos anunciados, e que podería desmentir
non só os modelos programáticos e organizativos anunciados,
senón tamén algúns ou moitos
dos diagnósticos da crises que
nos apresuramos a dar por evidentes e extensos, e que agora
apenas forman parte da axenda
electoral que –con permiso da
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ponte da Inmaculada e do xa inminente Nadal– quere orientar
o desenvolvemento da campaña.
Fronte a unha idea de radicalización dos espazos ideolóxicos
e de partido que se presaxiaba
nos miolos da lexislatura, os
meses de novembro e decembro de 2015 están asistindo a
formas de acordo e unificación
de criterios que parecían imposibles, e mesmo carentes de
interese, para a opinión pública
e os medios de comunicación.
A idea de que os dous grandes
partidos se ían derrubar sobre si
mesmos parece hoxe descartada e, entre os novos aspirantes
a influír no inminente futuro
político de España, todo apunta a que será o conservador Albert Rivera –máis próximo ao
PP que Mariano Rajoy– quen
acabe ocupando a praza de bisagra dunha lexislatura que seguramente nos traerá grandísimas dificultades para gobernar,
pero ningún cambio radical nas
percepcións e orientacións do
que esa gobernación significa.
Pero o máis significativo deste
cambio de perspectiva non está
na visión da política e das estratexias que configuran a campaña electoral, senón no esvaemento do discurso apocalíptico

que dominou durante tres anos
e que, construído a base dunha
esaxeración hiperbólica de todo
o negativo e sobre a simplista
explicación de que o mal non
proviña da quebra dun modelo
económico social e político, senón da opción neocapitalista do
Goberno popular, estaba destinado a favorecer un terremoto
electoral brutal e inapelable.
Sen que saibamos moi ben
por que, aquela España obsesionada coa miseria, co derrube
das clases medias, cos desafiuzamentos inxustos e sádicos, co
recorte de dereitos e liberdades,
coa privatización do benestar e
co derrube dramático dos servizos de educación e sanidade
públicas, iniciaba o mes de decembro falando do black friday,
dos bautizos e comuñóns civís
que van servir as Mareas, do soberanismo elitista de Cataluña,
das candidaturas testemuñais
asentadas sobre identidades
políticas acedas e da dificultade de facer reservas hoteleiras
para esa ponte previa á gran festa do Nadal que o Prof. Moralejo bautizara co gracioso nome
da “Inmaculada Constitución”.
En Santiago preocupaba moito
que as lumieiras do Nadal non
se acendan antes do día 17.
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A alcaldesa Carmena prepara
parkings no centro de Madrid
exclusivos para mulleres. E tódolos candidatos a presidentes
do Goberno, que foxen coma
o lume dos debates que non se
organizan ao seu xeito, pugnan
por ser entrevistados por Bertín
Osborne ou Pablo Motos, por
aparecer cociñando ameixas e
cogomelos en programas de entretemento e por ser vistos no
contexto amable dun ocio recuperado e dunhas campañas de
consumo que van facer palidecer os relampos do 2008.
Do que todos presumen, iso
si, e de pertenceren, ou mesmo téreno inspirado, ao pacto
antixihadista. Toda a oposición
pide poñer en pé o Exército para
axudarlle a Hollande, dun xeito
ben visible, aínda que non explicitamente definido e, co evidente ánimo de darlle a Rajoy
tódalas oportunidades posibles
para cometer un erro fatal, todos parecen conectar coa idea
de cruzada que impulsa a coalición de Hollande con Putin. De
Tsipras e do seu combate contra as oligarquías comunitarias
xa non fala ninguén, porque o
seu nome de revolucionario
tantas veces invocado parece
cheirar agora a pura reacción
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pro sistema e a unha abdución
apenas disimulada do seu liderado polas coalicións afectas a
Merkel. E tamén parece innomeable o socialista portugués
Antonio Costa, que, aceptando
gobernar cunha minoría perdedora e só apoiada pola mesma
esquerda radical que quere velo
fracasar, parece representar o
mesmo erro que Pedro Sánchez
quere cometer sen que se note,
ou as mesmas advertencias que
fai Mariano Rajoy a cotío contra
as coalicións irregulares e inestables e contra a incoherencia
ideolóxica e programática das
coalicións de derrotados.
Con Pedro Sánchez (PSOE)
abonado ao “si pero non” co
que quere emendar as chamadas “políticas agresivas da dereita”, con Pablo Iglesias entregado de cheo ás fichaxes estrela
e a dar sensación de regreso ás
formas políticas sistémicas, só
Albert Rivera parece entregado
a asentar un programa alternativo que, por estar baseado na
ortodoxia liberal coa que quere
frear a esquerda, e no xacobinismo de Estado co que quere enfrontarse a nacionalistas e independentistas, dá a sensación de
que en vez de atacar o PP quere
reforzalo, a de que, no probable

A crise cambia de imaxe

suposto de que non sexa Cidadáns quen gañe as eleccións,
non lle vai quedar máis remedio
ca deixar gobernar ao PP dende
unha coherencia parlamentaria
que pode funcionar como unha
coalición indestrutible. O único
argumento da metade da lexislatura que podería seguir vixente,
é o da loita contra a corrupción,
aínda que, dadas as malas experiencias sacadas do modelo
inquisitorial utilizado para prevela, tampouco parece que os
partidos queiran facer dela o
centro vertebral das respectivas
campañas.
Por iso estamos camiñando cara a unhas eleccións tan
desconcertantes, e non porque
sexan raras no seu plan ou nas
súas datas, senón porque non
responden en nada ao discurso
da crise, nin aos ichós estratéxicos que se foron construíndo ao
longo de máis de tres anos para
darlle caza ao PP e racharlle
as súas inercias políticas, aínda que fose á costa de aceptar
unha pésima diagnose da crise e
de dificultar una saída brillante
da mesma. E por iso non nos fai
falta o Nadal para explicar por
que estas eleccións non se van
a dirimir nunha confrontación
tan radical como parecía, nin

van derrubar en todo o sistema
de partidos, nin van abrir un período constituínte, nin van abrir
un diálogo gasoso coa Cataluña de Mas. Porque en política
non hai nada máis feble nin
pasaxeiro ca unha argumentación esaxerada ou un discurso
de baixas miras. Dos resultados
–moi incertos pese a todo– xa
falaremos.

2.- O dilema fatal do
nacionalismo galego
O maior éxito do nacionalismo galego, dende o seu nacemento ata hoxe, foi o discursivo,
xa que, a pesar de non acadar
nunca un relevo político suficiente nin ser quen de gobernar
o país en ningunha circunstancia –porque cando pisou poder
sempre foi como acólito dunha
esquerda xacobina–, conseguiu
definir unha serie de principios
de identidade política, de cultura diferencial e de lexitimidade
histórica que asentaron no pobo
como pura cultura, e que dende
esa posición de alicerce cultural
da galeguidade prenderon tamén en boa parte dos partidos
estatais que operaron ou aínda
operan en Galicia. Así se explica, por exemplo, que unha auEncrucillada 195, novembro-decembro 2015
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tonomía administrada polo PP
dende o seu nacemento, e con
moi escasos episodios de poder
da esquerda, teña formas e textura de nacionalidade histórica,
ou que unha parte da xuventude e da intelectualidade adopte
unha estética galeguista que fica
por enriba dos comportamentos
sociais da posmodernidade.
Mesmo houbo un tempo
–despois da Transición– no que
parecía posible crear un sistema
de partidos acaído a esta cultura e consonte coas posibilidades
de acción e organización abertas
pola democracia, no que Beiras
defendía a necesidade de artellar un sistema político con catro referencias fundamentais:
unha esquerda e unha dereita
estatais, ben asentadas en Galicia, e unha esquerda e unha
dereita nacionalistas propias de
Galiza, seguindo un esquema
bastante parecido aos do País
Vasco e Cataluña e ao que previran algunhas forzas política
minoritarias participantes nos
pactos da Transición e fracasados nela. Cómpre lembrar, sen
embargo, que o esquema de
Beiras morreu de éxito cando,
tralo inxusto castigo electoral
imposto a Coalición Galega,
deixou o BNG como única re92
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presentación do nacionalismo e
obrigouno a acollerse ás estratexias do catch all party. Porque esa circunstancia obrigaba
o BNG a centrarse, se con iso
quería deixar de ser unha muleta do PSOE para un goberno
de esquerda e converterse por
si mesmo nunha alternativa de
poder que fose quen de confrontarse a un tempo ao PP e ao
PSOE e encabezar un goberno
que, sendo máis doado no centro esquerda, non descartase de
pleno a coalición con algunhas
dereitas.
Pero o BNG non soubo facer
iso e, en vez de adoptar unha
estratexia de evolución cara á
modernidade política, ao estilo
do que quixo facer Anxo Quintana, optou por enrocarse nas
súas posicións tradicionais da
esquerda e reivindicar en monopolio a representación do
galeguismo. Deste xeito o BNG
entrou nunha dinámica de puritanismo e control que tensionou
a fronte ata rachala, e que xerou
unha crise electoral e de liderado que aínda non rematou e
que pode comprometer a propia
existencia do BNG como organización de referencia. En tales
circunstancias o nacionalismo
galego entrou nunha deriva ca-
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racterizada por tres pendentes
de ensimesmamento progresivo: a da fragmentación, a da
deslexitimación e a do liderado
cativo. A fragmentación fíxose
inevitable coa saída de Beiras e
a fundación de Anova, que, ademais de empurrar o BNG cara a
un reducionismo ultramontano,
meteu as esquerdas galegas nun
proceso de alianzas mixtas nas
que, en desdobramentos sucesivos, foron nacendo AGE, as
Mareas, e as alianzas máis ou
menos disimuladas con Podemos, e que xa nestas eleccións
deseñaron unha proposta que,
máis alá dos magros resultados,
pode poñer a esquerda estritamente nacionalista á beira do
fracaso total. A deslexitimación
produciuse dende o mesmo intre en que o BNG, ademais de
reivindicarse como a única forza galega fronte á esquerda, tivo
que facelo tamén fronte a Beiras, a Anova, a AGE, ás mareas
e a todos cantos non se sometan
á súa obediencia centralizada.
E a crise de liderado tamén se
fixo irreversible dende que os líderes artificiais que teñen que
contrastarse con Beiras, tamén
están obrigados a unha disciplina inamovible que esixe a transposición do independentismo

catalán e do nacionalismo vasco
ao discurso de Galiza, onde as
mesmas verbas que nas outras
comunidades pronunciaron os
nacionalismos maioritarios, teñen que ser sostidas aquí cun
respaldo popular tan reducido e
esnaquizado, que pon as propostas independentistas á beira do
ridículo.
O resultado de tal deriva
–agravada pola deriva do independentismo catalán que lle
serve de paradigma– parece
dramático, xa que, mais aló de
non ter ningunha posibilidade
de confrontarse directamente
coa dereita popular, tampouco
funciona como unha alternativa
fronte á grave crise do PSOE ou
fronte á penetración das esquerdas denominadas asemblearias
ou populares, que representan
o anovamento da política ou a
superación dos vellos esquemas
partidarios cos que o BNG, a
pesar de ser unha fronte, está
plenamente identificado. E por
iso penso que, calquera que sexa
a interpretación política deste
proceso, o nacionalismo galego
está abocado a unha crise dramática que estas eleccións xerais de 2015 viñeron certificar.
Xosé Luís Barreiro Rivas
Encrucillada 195, novembro-decembro 2015
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Crónica da cultura

Vellas solucións para vellos problemas
Xoán Bernárdez Vilar

Nunca, coma nos meses que
precederon a este, se prodigaron en Galicia conferencias,
palestras, homenaxes, representacións teatrais, mesas redondas sobre calquera clase
de temas, conmemoracións
de centenarios, obradoiros de
creación literaria, contacontos,
etcétera. Mais tampouco nunca
advertiramos unha reaparición
do xa preterido sistema de presentación de obras tan recorrido noutros tempos. Obras recén saídas, unhas, ou obras xa
coñecidas noutros casos. Mais,
con todo, presentacións e lanzamentos, nalgúns casos ata
acompañados por concertos, ou
outro xeito de reclamos, que están esixindo tanto ás editoriais
como aos autores esforzos para
cubrir os seus longos e repetidos
itinerarios. Nada novo xa neste
vello reino, pero que desexamos
que frutifique como se merece
neste difícil momento da nosa
cultura.

1.- As letras
Nun simple control efectuado polas forzas de seguridade de
Alemaña na cidade de Lübeck,
no norte do país, foi localizado
un exemplar do ano 1634 da
Biblia de Martin Luther, entre
nós denominado Lutero. O libro
está encadernado en pel e na
parte interior da súa tapa ofrece
unha anotación a man. Aínda
que a nota dificilmente pode ser
da autoría do tradutor da Biblia
ao alemán, dado que Lutero morreu noventa anos antes, o valor
do achado resulta, sen embargo,
de auténtica relevancia.
Basilio Losada Castro (Láncara, 1930), catedrático de filoloxía galega e portuguesa, foi
recibido o pasado 3 de outubro
no Salón de Actos da Real Academia Galega, na Coruña, como
membro de Honra da mesma. O
profesor Losada pronunciou un
discurso dedicado ás primeiras
novelas de Rosalía Castro.
O 30 de outubro, nos locais
da Asociación Cultural Vista
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Alegre de Bandeira, tiveron lugar os actos de recepción como
Socio de Honra, do Académico,
narrador, ensaísta e poeta Xosé
Neira Vilas (Gres, Vila de Cruces, 1928). Neles interviñeron,
ademais do homenaxeado e a
Presidenta da Sociedade, diversas personalidades relacionadas
co mundo da cultura.
No mesmo mes a Academia
Arxentina de Letras, nomeou
como correspondente a Luís
González Tosar (Bos Aires,
1952), poeta, narrador, investigador literario e tradutor, con
numerosa produción en galego, ademais de Licenciado en
Filoloxía Hispánica pola USC,
Profesor de Literatura Galega,
director da Revista Dorna e Presidente do Pen Club de Galicia
dende o ano 1995. González Tosar, fillo de emigrantes, volvera
ao seu país de orixe en 1969.
O 2 de novembro a poetisa e
crítica literaria Yolanda Castaño Pereira (Compostela, 1977)
converteuse na primeira autora
galega en ler os seus poemas
no festival lírico máis lonxevo
de América e na voz galega no
portal alemán Lyrukline. Yolanda Castaño, autora xa de numerosos poemarios e participante

nalgunhas obras colectivas, foi
premiada en dez ocasións, así
como Secretaria da Asociación
de Escritores en Lingua Galega
e editora de Letras de Cal.
Co gallo do centenario do nacemento de Ramón Piñeiro López (Láncara, 1915, Compostela, 1990), ademais da colocación dunha placa na rúa Xelmírez da cidade na que morreu, a
Real Academia celebrou un acto
na súa honra no consistorio de
Lugo o 30 de setembro e uns
días despois, o 7 de novembro,
outro en Carracedo, na antiga
Casa Consistorial de Láncara,
onde se lle concedeu a título
póstumo o Premio Facer País.

2.- Banda Deseñada
Entre o 17 e o 31 de outubro, no Ateneo Santa Cecilia de
Marín, estivo aberta ao público,
contando coa colaboración da
UNESCO, a Exposición Historia do Cómic, dende as orixes. Inaugurouse logo dunha
conferencia-coloquio e nela
exhibíronse as máis relevantes
publicacións da Banda Deseñada dende as primeiras pinturas
prehistóricas, que ofrecían xa
un claro sentido narrativo, á actualidade. Contou a exposición
Encrucillada 195, novembro-decembro 2015
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co sorprendente Libro dos Mortos exipcio, no que as palabras
acompañan e explican o significado dos deseños; a vívida exposición da conquista de Inglaterra
polos Normandos, do ano 1070,
representada nos 71 metros do
Tapiz de Bayeux co seu texto
en latín; os relatos secuenciais
impresos en Francia, Inglaterra,
Suíza ou Alemaña dos séculos
XVII ao XIX, moitos deles utilizando xa globos ou “bocadillos”
e cartuchos con textos de apoio;
para chegar despois aos iniciais
“comics” americanos. O seu
promotor, o magnate da prensa
W. E. Hearts, coñecera a Banda
Deseñada en Europa, onde estudou. Na exposición móstrase
a irrupción da Banda Deseñada
galega, en 1971, coa colección
completa da revista Vagalume, a
única que no noso país sobreviviu máis de catro anos.

de abril de 1616; ou sexa, uns
cinco meses máis tarde da data
agora elixida para a conmemoración. Nesta exposición os nosos debuxantes homenaxeárono
con cadanseu traballo. Miguelanxo Prado, con 36 ilustracións
sobre a súa vida e David Rubín,
levando á Banda Deseñada El
retablo de las maravillas, un dos
oito entremeses cervantinos, íncluíndo nel unha auténtica crítica ao contexto social de hoxe.

Os debuxantes Miguelanxo
Prado (A Coruña, 1958) e David Rubín (Ourense, 1977) inauguraron o 15 de outubro na
Casa Museo de Miguel de Cervantes, en Alcalá de Henares, a
exposición conmemorativa do
“case” IV Centenario da morte
do grande escritor. O de case
vén polo feito de que, en realidade, Cervantes faleceu o 22

No período que recollemos
neste número tivo lugar en
Vigo: Cine e Shoah: De 1933
aos nosos días: Do 15 ao 22 de
outubro. Tamén a XXV Semana
de Cine Submarino, na última
semana de Novembro. Nela o
arqueólogo submarino Robert
Sténuit (Bruxelas, 1933), que
hai máis de sesenta anos explorara xunto con outros a ría
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O ilustrador gran canario
residente en Galicia Fernando Llorente fíxose o pasado
4 de novembro coa X edición
do Premio Castelao de Banda
Deseñada da Deputación da
Coruña pola súa obra A carreta
do Diaño. Llorente é membro
do Estudio Baobab da Coruña.

3.- Cine e Teatro

Vellas solucións para vellos problemas

viguesa, conseguiu encher o antigo Teatro García Barbón.
En Compostela celebrouse o
XIII Festival Internacional de
Cine Euroárabe, do 26 ao 31
de outubro. Tamén o Festival
de Cine Cortocircuíto, cuxos
principias premios foron: Mellor Guión Galego, a viguesa
Xisela Franco; o da Crítica, en
A Noite sen distancias do tamén
vigués Lois Patiño, mentres que
o Premio Explora de cine experimental correspondeulle á cinta Sound of million insets, Light
of Thousand Stars do xaponés
Tomomari Nishkawa.
Roberto Salgueiro González
(Caracas, 1966), autor, tradutor, director de teatro e Licenciado en Filosofía Hispánica
pola USC, foi declarado o 11
de novembro vencedor da XVII
edición do Premio Rafael Dieste de Teatro da Deputación da
Coruña pola súa obra Como mil
cachiños de vidro que a dor escurece. Roberto Salgueiro leva publicadas once obras, polas que
obtivo oito premios.
O mesmo día, o filme El desconocido, do director Dani de
la Torre (Monforte de Lemos,
1975), recibiu o premio Ojo
Crítico. El desconocido, que foi

rodada na Coruña, ten como
intérprete principal o case imprescindible Luís Tosar (Cospeito, 1971).
Entre o 14 e o 21 de novembro celebrouse en Ourense o XX
Festival Internacional de Cine,
no que se proxectaron 50 filmes. Iniciado con Lobos sucios
do coruñés Simón Casal, que
se desenvolve no ambiente das
explotacións mineiras do wolframio en Valdeorras, rematou
con Tercer Grado, obra dirixida
por Geoffrey Cowper e protagonizada por Jesús Lloveras e a
ourensá Sara Casasnovas.
Estes foron os resultados do
Festival:
-Mellor produción longa, a
xuízo do público: El comienzo
del tiempo, do mexicano Bernardo Arellano, que tamén se
fixo acredor ao premio Carlos
Velo á mellor dirección. O seu
intérprete, Antonio Pérez Carvajal, de 92 anos, recibiu o Premio Especial.
-Calpurnia á mellor película
foi concedida polo xurado a Techo y Comida, ópera prima de
Miguel del Castillo
-Mellor interpretación foi
para María Belaústegui por La
Encrucillada 195, novembro-decembro 2015
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decisión de Julia, do ourensán
Norberto López Amado.
-Mellor Guión, a Pablo Bardauil pola cinta arxentina La
vida después.
-Mención Especial a Hanna
Murray, pola súa interpretación
en Bridgent, do dinamarqués
Jeppe Ronde.

4.- Decesos
O 23 de setembro faleceu en
Pozuelo (Madrid) Manuel Rodríguez Alonso (Groba, Ribadavia, 1952), ensaísta, crítico literario, Licenciado en Filoloxía
pola USC e Doutor pola Universidade Autónoma de Madrid, así
como colaborador en diversas
revistas e editoriais. O finado
deixa importantes achegas a través de obras tanto propias como
colectivas.
Pensando agora nos nostálxicos, non podemos deixar
de lembrar que o 24 de outubro pasado, o mesmo ano no
que se lle concedeu un Oscar
pola súa traxectoria, faleceu en
Idaho (EE.UU.) a actriz Maureen FitzSimons, máis coñecida
como Maureen O’Hara. Nacida
95 anos antes en Irlanda, Maureen foi estrela en numerosos e
98
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inesquecibles filmes, como Que
verde era o meu val!, A pousada
Jamaica ou Simbad o mariño.
Filla dunha cantante de ópera
irlandesa, estudou esta arte, circunstancia que se pode apreciar
na súa famosa película Un home
tranquilo, na que interpreta
unha doce balada irlandesa.
O 21 de novembro, á idade
de 92 anos, faleceu nun hospital de Vigo, cidade na que levaba residindo máis de corenta, o
poeta e rapsoda Carlos Oroza
(Viveiro, 1923). Considerado
un autor diferente, heterodoxo
e mesmo poeta maldito, fixo
sempre gala dun estilo propio.
Instalada a súa Capela Ardente
na Casa da Cultura viguesa, foi
inhumado ao día seguinte no
Cemiterio Municipal de Pereiró, acompañado por músicos,
escritores e multitude de amigos e admiradores, mentres
se recitaban poemas seus. Un
exemplar de Évame, a principal das súas obras, compilación
incansablemente revisada e actualizada por el mesmo, foi depositada sobre o seu ataúde.
Pechando esta crónica, na
mañá do 27 de novembro, fóisenos Xosé Neira Vilas (Gres
1927-2015). O tránsito tivo lu-
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gar no seu domicilio, na vila na
que nacera había 87 anos. Neira
Vilas, persoa sempre relacionada coa nosa cultura, narrador,
ensaísta e xornalista, emigrante
na Arxentina e en Cuba, foi velado en San Domingos de Bonaval, en Compostela, e homenaxeado no Panteón de Galegos
Ilustres. O enterro efectuouse
en Gres o día 29. Da súa inesquecible produción ficaran tamén sempre presentes: Memorias dun neno labrego (1961),
Xente no rodicio (1965), Camiño bretemoso (1967), A Muller
de ferro (1969), ou Aqueles anos
do Moncho (1977). Neste ano
2015 Galicia quédase sen outro
dos seus grandes.

5.- Etnografía
O 23 de outubro o equipo de
arqueólogos, restauradores e
escavadores que traballaba no
barrio de Mergelina, no monte
de Santa Trega, na Guarda, advertiu o achado dunha peza singular. Trátase dunha cabeza antropomorfa na que destacaban
as orellas, as cuncas dos ollos,
a protuberancia do nariz e, na
súa parte posterior, unha liña
en releve que ben podería indicar a presenza dun casco ou, se

acaso, o pelo. De momento non
se baralla ningunha cronoloxía
convincente acerca dela. Testemuñas do descubrimento deste
xa denominado Cabezón do Trega foron un grupo de alumnos
do IES da Sangriña e varios investigadores británicos.

6.- Novas en xeral
Segundo certas informacións,
UPyD pretende tramitar no
Congreso unha proposta para
oficializar, por lei, moitos topónimos que foron castelanizados
tanto en Galicia coma en Euskadi ou Catalunya. De seguir
adiante esta sorprendente, aínda que xusta iniciativa, as alteracións que por aquelas pouco
axeitadas disposicións se fixeron
no pasado, poderán corrixirse
tamén por mandato oficial.
Organizado pola Deputación
de Ourense, celebrouse en outubro o VI Encontro internacional de poesía, ao que acudiron
representantes de Portugal, México, Bolivia, Colombia e Alxeria. Os asistentes contactaron
con diversos colexios da cidade
así como coa Universidade Laboral, arroupados polos espectáculos da Gala Círculo Poético
Ourensán. Os Premios á proEncrucillada 195, novembro-decembro 2015

99
591

Xoán Bernárdez Vilar

moción e difusión da cultura
recaeron en Onda Cero, Marina
Sánchez e a Rondalla Alecrín.
O Ministerio de Xustiza rexeitou a finais de outubro pasado
a denuncia polo asasinato machista cometido en Ourense,
por estar redactado en galego,
instando á Marcha Mundial das
Mulleres a enviarllo en castelán.
A comezos de novembro efectuouse en Compostela unha homenaxe a Isidro Parga Pondal
(Laxe, 1900 - A Coruña, 1986),
xeólogo estreitamente relacionado con investigadores desta
materia de todo o mundo, creador do laboratorio xeolóxico da
Laxe, así como autor do Mapa
Xeolóxico de Galicia (1963) e o
da Península Ibérica en 1970.

7.- Premios
Héctor Cajaraville Araujo
(Compostela, 1974), escritor
e xornalista, Licenciado pola
USC en Lingüística Galega, gañou o 21 de setembro o Premio
Raíña Lupa da Deputación da
Coruña, na súa X edición, pola
súa obra Vidas Cruzadas. Cajaraville, autor de varias obras,
conseguira xa o Premio Xerais
de novela coa súa ópera prima.
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O 23 de setembro, na Cidade da Cultura de Compostela,
foron outorgados os Premios da
Cultura Galega 2015 convocados pola Xunta de Galicia. Sintetizámolos a continuación:
-Letras: á poetisa Fina Casalderrey, con obra vertida xa a
numerosos idiomas.
-Artes Plásticas: ao debuxante
e guionista Miguelanxo Prado.
-Artes Escénicas: á actriz María Bouzas.
-Música: ao xa centenario
Coro Toxos e Flores.
-Audiovisual: ao cineasta Ignacio Vilar, entre outras obras,
director de A Esmorga.
-Lingua: á Coordinadora de
Equipos de Dinamización da
Lingua Galega.
-Patrimonio Cultural: á Federación Galega pola Cultura
Marítima e Fluvial.
-Promoción Exterior: á filóloga americana Kathleen Nuera
March, pioneira do estudo da
nosa cultura nos Estados Unidos e tradutora ao inglés dos
nosos principais autores.
Dez días despois da proclamación destes premios, a Coordina-
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dora Equipos de Dinamización
da Lingua Galega, logo de agradecer o Premio recibido, decidiu
rexeitalo por considerar “unha
incongruencia aceptalo de mans
dun Goberno que actuou, por
obra ou omisión, en contra de
todos os principios que defendemos a favor dunha normalización efectiva da lingua”.
O poeta, escritor e avogado afincado en Vigo, Marcos
Sánchez Calveiro (Vilagarcía
de Arousa, 1968) conseguiu o
IX Premio Repsol de Narrativa
Breve pola súa novela Fontán.
Sánchez Calveiro ten predilección polas literaturas infantil e
xuvenil, mundo no que xa acadou arredor de quince premios,
entre eles, o da Crítica. Nesta
obra reconstrúe a biografía do
catedrático de Matemáticas da
USC Domingo Fontán (Portas,
1788 - Cuntis, 1866), quen, sen
apenas medios, elaborou entre
1817-1834 a decisiva Carta
Xeométrica de Galicia, o primeiro mapa topográfico e científico do país.
O 4 de outubro a escritora e
avogada Ledicia Costas (Vigo,
1979) resultou gañadora do
Premio Nacional de Literatura
Infantil y Juvenil pola súa obra
Escarlatina, a cociñeira defunta.

Ledicia, autora xa de sete obras,
ademais de participar en 16 colectivas, ten máis premios que
publicacións e está xa incluída
na Listaxe de Honra do International Boardon Books for Young
People para 2016.
Tres días máis tarde á arquitecta Isabel Aguirre de Úrcola
(Vilagarcía de Arousa, 1937)
foille concedido o Premio Mª
Josefa Wonenburger, co que a
Xunta de Galicia distingue a
traxectoria científica ou tecnolóxica feminina. Isabel Aguirre
é profesora de Arquitectura na
UDC e xa merecera en 1997
o Premio Manuel Dehesa pola
rehabilitación do Parque de Bonaval, en Compostela.
O 12 de outubro a Asociación
Galicia Histórica e o Concello
de Poio concedéronlle o Premio
Coloniano de Honra ao antigo
Capitán de Navío Alfonso Philippot Abeledo (Vigo, 1932). O
acto celebrouse na Casa Museo
de Colón, en Poio, e nel foille
entregada unha reprodución
do Cruceiro de Portosanto, en
Poio, construído no século XV
por Johán Colón. Alfonso Philippot dedicou máis de trinta
frutíferos anos á investigación
sobre as orixes de Cristóbal
Colón, que difundiu en varios
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libros e un documental, impartindo ademais numerosas conferencias.
O 14 do mesmo mes foi outorgado en Málaga o XVI Premio
Internacional de Poesía para menores de 35 años, Emilio Prados.
Resultou vencedor Juan Bello
(Compostela, 1986) pola súa
obra Nada Extraordinario. Bello
ten publicadas xa varias obras e
recibido destacados premios.
A XXII edición do Premio
Lueiro Rey de novela curta foi
outorgado o 23 de outubro no
Grove, recaendo na novela O
noiro, da que é autor o ribeirense Antonio Piñeiro Fernández,
profesor, editor e escritor.
O Premio Nacional de Poesía
Joven recaeu o 26 de outubro en
Gonzalo Hermo González (Taragoña, 1987), licenciado en
filoloxía galega pola USC, pola
súa obra Celebración. Gonzalo
Hermo leva publicadas xa varias
obras coas que acadou significados recoñecementos.
O 28 de outubro, o Pen Club
de Galicia concedeulle o Premio Voz de Liberdade a Arcadio
López-Casanova (Lugo, 1942),
poeta, dramaturgo, filólogo,
profesor de Universidade, crítico literario e investigador.
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Así mesmo, o sábado 7 de
novembro, e coa presenza de
diversas autoridades, foron outorgados en Vigo os Premios da
Crítica de Galicia, na súa XXXVIII edición. Estes son os seus
resultados:
-Creación Literaria: Agustín
Fernández Paz, por A viaxe de
Gagarín.
-Investigación: Xosé Ramón
Pena, por Historia da Literatura
Galega II. Rexurdimento.
-Iniciativas Culturais: Festival Cineuropa.
-Música: á cantante Guadi
Galego, exvocalista de Berrogüeto, pola súa traxectoria.
-Artes Plásticas e Visuais: ao
ilustrador Xaquín Marín, tamén
pola súa traxectoria.
-Artes Escénicas e Audiovisuais: á obra Pan, pan, de A Panadería Teatro.
-Cultura Gastronómica: para
o xornalista Miguel Vila Pernas,
polo seu labor a prol da recuperación da nosa cultura culinaria.
A IV edición do Premio Ramón Piñeiro Facer País foille
entregado en Láncara, o concello no que nacera Piñeiro, ao

Vellas solucións para vellos problemas

profesor Basilio Losada Castro,
do que falamos máis arriba. O
acto tivo lugar o 7 de novembro.
Losada asinou no Libro de Actas e visitou tamén a casa paterna de Fidel Castro, o ex presidente de Cuba.
O vinte e catro de novembro
outorgouse a XIII Edición do
Premio Afundación de Poesía,
anteriormente denominado
Caixanova, no que na actualidade participan tamén O Pen
Club de Galicia e a Xunta.
Resultou gañador Miguelanxo
Fernán-Vello (Cospeito, 1958),
poeta e editor, pola súa obra
Duración da penumbra. FernánVello, que estudou psicoloxía,
filoloxía hispánica e guitarra,
ten unha numerosa produción
poética e teatral. Ten intervido
en moitísimas obras colectivas
e xa conta con 15 premios literarios.
E o día 16 Ledicia Costas, a
autora da que tamén falamos
máis arriba, obtiña unha nova
distinción. Nesta ocasión, a do
Premio Lazarillo na modalidade
de Creación Literaria pola súa
obra Jules Verne e a vida secreta
das Femmes Plante, un curioso relato que se desenvolve en
Vigo, no ano 1884, durante a

primeira visita que a esta cidade fixo o célebre autor francés
no seu iate.

8.- Universidade
Domingo Bello Janeiro, catedrático de dereito civil na Universidade da Coruña e director
en Galicia da Universidade Internacional Menéndez Pelayo,
ingresou a mediados do mes de
novembro na Orde Civil de Alfonso X El Sabio. Bello Janeiro,
licenciado en Dereito pola USC,
é autor dunha ducia de libros,
conferenciante, membro de número da Real Academia Galega
de Xurisprudencia e Lexislación
e correspondente da Española,
da Nacional de Dereito e Ciencias Sociais de Córdoba (Arxentina), da de Ciencias Xurídicas
de Bolivia e membro da Real
Academia de Xurisprudencia e
Lexislación de Granada, estando tamén en posesión da Cruz
de San Raimundo de Peñafort,
a máxima condecoración xurídica do Estado.

9.- Varia
Case todo o mundo sabe
que a civilización celta tiña
catro celebracións anuais que
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sobresaían sobre as demais.
Celebracións que, vertidas ao
calendario actual, caían en: 1º
de febreiro, 1º de maio, 1º de
agosto e 1º de novembro. Delas, polo menos a segunda e a
cuarta celebrábanse en Galicia
aínda na nosa nenez, coa utilización de candeas e calacús
iluminados, se ben sen ningunha denominación específica,
que lembremos. Ultimamente,
sen embargo, a través do cine
e da influencia doutras culturas, chegamos a saber que a de
novembro estaba a recuperar a
súa vella denominación de Samaín, xeito este co que se pretendeu diferenciala da nova e
máis sofisticada Halloween, ou
Véspera de todos os Santos. Pois
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ben, hoxe podémosvos anunciar
a invención doutro nome para
esta data, proposto ademais por
algúns medios “cristiáns”: a de
Holywins, os santos vencen.
Segundo a prensa da cidade
olívica, o 9 outubro naceu nesta cidade a editorial Lobito Bueno. A iniciativa partiu de Matilde Corral e Ana B. Gómez,
dúas xornalistas socias nunha
consultora de comunicación.
Lobito Bueno pretende especializarse en álbumes ilustrados, con intencións didácticas.
O primeiro deles é bilingüe –
castelán-inglés– e foi ilustrado
por Natalia Umpiérrez (Pontevedra, 1982).
Xoán Bernárdez Vilar

Carta
desde a banda
esperanza
Crónica
dadaIgrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Ola, amigas e amigos, lectores e lectoras desta nosa revista.
Dispóñome a compartir convosco este espazo e tempo, facéndome a idea de estar ordenando
no tear da vida aqueles fíos que,
escollidos e ben tecidos, darán
como resultado unha preciosa
manta da esperanza coa que
abrigarnos ante a friaxe e desamparo no que moitas persoas
malviven, dentro e fóra do fogar
eclesial. Non sei ata que punto
nos contaremos entre elas. Invítovos, logo, primeiro ao oficio
de tecedoras, para podermos
ser despois agarimo e fogar ou,
como gusta de dicir o noso Papa
Francisco, “tenda de campaña”
para as urxencias da vida. Para
dar esperanza faise imprescindible vivir en esperanza. E a esa
tarefa nos apuntamos.

1.- Tempos de votar
O insubmiso sabio bíblico
Qohélet recordábanos, hai centos de anos, que existe tempo
para todo e que cada tempo ten
a súa graza que ofrecer. Así que

o 20 de decembro, á beira xa do
Nadal, ofrécesenos o regalo de
podermos votar e escoller xeitos
de vida, de poder meter e sacar
a quen consideremos oportuno.
Un pequeniño e ben importante resto de democracia, que de
momento temos ao noso dispor,
aínda que adoito chegue ás nosas mans cheo de desagradable
ferruxe. Cando leades esta crónica, as sortes estarán botadas
e cada quen celebrará ao seu
modo a satisfacción das súas esperanzas. Non me preguntedes
que votei, porque non volo vou
dicir. Iso si, procurei facelo cun
ollo posto no espírito de Xesús
de Nazaret, que non soubo de
votacións, pero si de escollas e
indicadores claros, e co outro
ollo posto nos intereses da xente
que anda máis amolada na vida,
por aquilo de ir facendo deste
mundo un fogar apetecible. E
Galicia aí, coma referencia inevitablemente primeira e gustosa, camiño sempre aberto cara
á universalidade.
Para fortalecerme na miña
particular escolla, lin con gusto
Encrucillada 195, novembro-decembro 2015
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as 10 propostas de Cáritas española cara ás eleccións. Propostas claras, directas, unha vez
máis con forte carga estrutural,
que non é do caso ofrecer aquí,
pero ás que podedes acceder en
calquera portal de internet, porque, pasadas as eleccións con
mal ou con ben, segundo o gusto de cada quen, esas propostas
seguen sinalando, xaora, aspiracións fundamentais de quen
quere abrir a vida ao ámbito da
solidariedade real, máis aló do
exercicio da esmola, tantas veces
necesario e urxente. De cantas
maneiras Cáritas se está facendo
escola de esperanzas traballadas!

2.- Cos sentimentos
tristemente manipulados
Estando escribindo esta crónica, esta mesma noite aconteceu a acción terrorista en París,
de todos ben coñecida. Estou
asolado. Supoño que a vós vos
pasará outro tanto. Non sei
onde colocar a chea de sentimentos que xorden dentro de
min. Non é doado vivir esta circunstancia como persoas crentes cristiás que somos. Desde a
repugnancia radical contra calquera forma de violencia, sen
recortar o máis mínimo a amar106
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gura por cada pinga de sangue
inocente vertido, entrando en
solidariedade con todas as vítimas, todas, de acó e de aló, as
orquestradas e as silenciadas…,
parece que un se sente empuxado a pensar que non estamos
ante un feito terrorista máis,
por atroz que este sexa, senón
ante un feito bélico, no que
cada quen emprega as armas de
que dispón. O Papa Francisco
advertía hai tempo que estamos
inmersos nunha guerra daquela
maneira, que non se axusta aos
esquemas tradicionais dunha
acción bélica, pero que produce
as mesmas consecuencias: pavor, bágoas, morte –sobre todo
de inocentes– e resolución de
conflitos de intereses ao gusto
de quen manexa os secretos e
pavorosos fíos do poder. Supoño que ás vosas mans estarán
achegando novas, informes, comentarios que se distancian das
simples e envolventes interpretacións oficiais. Síntome triste,
pero cunha tristeza manipulada,
coa sensación de que alguén
está a xogar ata o estupor cos
nosos sentimentos.
E agora virá o capítulo seguinte, onde se quedarán curtas, moi curtas, as tristes verbas
do noso cardeal Cañizares (po-
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las que despois pediu perdón)
actualizando a imaxe do cabalo de Troia e advertíndonos de
que non todo é trigo limpo nas
interminables ringleiras dos
homes e mulleres, nenos e nenas que agora desde o Próximo
Oriente foxen dos seus lugares
de vida convertidos en espazos
de morte segura por arte e graza
da malicia humana á que non
son alleos todos os señores da
guerra, entre os que desgraciadamente están tamén os nosos
representantes internacionais.
Que pode pasar a partir de
aquí? Non o sabemos. Nada
bo en todo caso. O diálogo das
civilizacións, que timidamente
asomaba cando menos ás portas
dos discursos, foi considerado
no seu momento como inxenuo
e mesmo ridículo. Preferiuse
desde hai tempo claramente o
diálogo dos mísiles. E estas son
as consecuencias. Que nos queda? Onde apunta a esperanza?
Coido que nada máis que en
reeditar en formato moderno
o xesto audaz de Francisco de
Asís, que, pobre de corpo e de
espírito, se achega a dialogar co
sultán turco en épocas tamén de
similares tensións. Non sei se
non será algo así, oxalá o sexa,
o que o Papa Francisco vai facer

do 25 ao 30 de novembro na súa
comprometida viaxe a Kenia,
Uganda e República Centroafricana, desafiando as limitadas
garantías de seguridade con que
parece contar. Oxalá nada malo
suceda e a súa vontade de paz
na xustiza nos contaxie e namore e nos leve a responder, día a
día, xesto a xesto, a asaltos terroristas ilegais e a bombardeos
con mísiles legais coa aposta reverente, convencida, intelixente, pola concordia, pola paz que
se asenta na xustiza, acompañada, xaora, das medidas precautorias que se deban tomar. Un
reto ben peado por certo, pero
que moita xente, moita, crente e
non crente, está aceptando con
humildade e teimosía. Só aquí
vexo esperanza.

3.- Un sínodo, grazas
a Deus, aberto
Se de algo se barullou, polo
menos nos círculos eclesiásticos, durante estes últimos
meses, foi do Sínodo (4-24 de
outubro), un sínodo encol da
Vocación e a misión da familia
na Igrexa e no mundo contemporáneo, que en moitos falares
quedou reducido aos asuntos
concretos de que facer coa xenEncrucillada 195, novembro-decembro 2015
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te divorciada que volve casar,
e de como entender e tratar
as parellas homosexuais. Deus
nos valla! Un erro de perspectiva posiblemente xa causado
pola mesma confrontación previa levada a cabo por grupos de
bispos e cardeais que, no canto de relativizaren estes feitos
puntuais incluíndoos nunhas
perspectivas globais máis amplas, convertéronos en obxecto
dun particular apaixonamento –mesmo confrontándose
con criterios e orientacións do
Papa– que en nada favoreceu os
resultados finais. Ou alguén de
nós, que somos e facemos familia cada día, tivemos a conciencia de que algo importante noso
se estaba debatendo nas aulas
do Sínodo, quitado que nos vísemos afectados dalgún modo
polas dúas cuestións anteditas?
Non sei en que medida as familias recibiremos das conclusións do Sínodo algunha bafarada de esperanza. Teremos que ler
os 94 parágrafos que recibiron a
aprobación final sempre por riba
dos necesarios 2/3 dos Padres
sinodais con dereito a voto. Teremos que lelos desapegándonos
da atracción redutora que exercen eses puntos máis polémicos.
E lelos tamén con certa resigna108
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ción, dado que, na procura dun
consenso que evitase escándalos
e rupturas máis aló do tolerable,
as resolucións máis controvertidas movéronse na típica linguaxe
de quen di e non di, xogando con
abstraccións e indefinicións e
permitindo que cada quen colla
a cousa como ben desexe e lle
preste. E, se non, vexa quen isto
lea, como se orienta un tema tan
concreto como era o da posible
incorporación á comuñón eclesial das persoas divorciadas voltas a casar: “A conversación cun
sacerdote, no foro interno, contribúe á formación dun xuízo correcto sobre o que obstaculiza a
posibilidade dunha participación
máis plena na vida da Igrexa e
sobre os pasos que poden favorecela e facela medrar.” Si, e que?
Agardamos con esperanza
a exhortación apostólica possinodal do Papa Francisco. As
preciosas palabras do discurso
co que pechou os 20 días de Sínodo, son, ao noso ver, un claro
indicador dunha nova postura
eclesial, non exenta de conflito,
ante a realidade da familia, mesmo naqueles casos en que as experiencias familiares desbordan
o marco de comodidade no que
aos membros da Igrexa nos gustaría movernos. Esperamos que
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nos axude a descubrir a graza
de vivir en familia, de construír
familia, de gozar a familia, aceptando que en moitísimos casos a
súa configuración non responde
a un modelo único, ideal; habilitándonos para ser operarios e
acompañantes dunha busca xeral
na que andamos metidos homes
e mulleres deste momento histórico; empuxándonos cara a unha
comprensión e práctica da sexualidade, gozosa e sabiamente integrada na nosa vida; ilusionándonos para ofrecer a luz, pequena
ou grande, que como persoas e
familias cristiás podemos e debemos ofrecer, e envolvéndonos
na súa proposta de proximidade
e misericordia entrañable, que
el claramente contempla como
típico do sentir e do vivir cristián.
Para outros tempos queda a
ilusión de que a sinodalidade
avance, de que o sínodo dos
bispos se converta en sínodo
da comunidade cristiá católica
e, así, que un tratamento, unha
busca eclesial sobre o sentido
e a práctica familiar poida ser
levada a cabo, con voz e voto,
tamén por xente que viva en familia normal, homes e mulleres
laicas especialmente, e non só
por venerables patriarcas célibes. A todo se poderá chegar.

4.- Entre apoios e rexeitamentos
Anda o Papa empeñado en
axudarnos a entrar na experiencia da misericordia, co desexo
de que a convertamos en fundamento básico da nosa existencia
cristiá diaria. Eu penso que é bo
agradecerllo. Xa falamos no seu
momento do Ano da Misericordia, que botou a andar en Roma
o 8 de decembro e que se prolongará ata novembro do 2016,
con esa especial invitación a entrar na onda da indulxencia de
Deus, que non indulxencias, e a
recuperar con maneiras e sensibilidade moderna a rica e clara
tradición espiritual do actuar
con misericordia, seguindo, entre outras cousas, as pautas das
sete obras de misericordia corporais e das sete espirituais. E
mentres en toda a Igrexa andaremos con esta teima, a igrexa
africana quixo, ademais, poñer
nas mans e no corazón das súas
comunidades o Ano da reconciliación (29/7/2015 - 29/7/2016),
algo que consideran primordial cando a convivencia anda
tan violentada diariamente por
comportamentos de loita e de
vinganza desmedida.
E non é que nós andemos
sobrados de reconciliación.
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Procuramos ser xente educada,
sabemos gardar as formas, pero
tensión existe entre nós, a niveis
baixos e altos, e, se non, que
llo pregunten ao mesmo Papa
Francisco, que ve diariamente
a súa palabra e a súa intención
ameazada por mor de quen non
quere que o seu proxecto de renovación vaia adiante na Igrexa,
polas razóns que sexan. O que
empezou sendo unha discrepancia disimulada, é xa oposición
aberta e o Papa ha de recorrer,
seguramente, á súa experiencia
de pertencente ao grupo e compañía de Xesús, para aí atopar
forzas coas que afrontar a cruz
que, coma a todo bo seguidor
do Mestre, o espera. A movida do xa chamado Vatileaks-2
apunta de fondo a ese mundo
de resistencias, teóricas e prácticas, con formas de señorío e
opulencia, máis aló do comportamento traidor das dúas
persoas en primeira páxina enredadas no asunto, a laica Francesca Chaouqui e o monseñor
rioxano incardinado na diocese
de Astorga, Lucio Anxo Vallejo
Balda, membro e secretario respectivamente do COSEA, comisión creada no 2013 polo Papa
Francisco para analizar e organizar as estruturas económico110
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administrativas da Santa Sé. O
descrédito público derivado da
edición dos dous libros (Avarizia
e Vía Crucis) montados en boa
medida a partir da documentación requisada ilegalmente –suponse– por estes dous personaxes, quedou compensada polo
recoñecemento do Papa como
figura realmente interesada en
que moitos funcionamentos
turbios se aclaren e os asuntos
económicos se rexan pola transparencia e polo principio cristián da pobreza solidaria. Oxalá!

5.- Laudatio et epitaphium
O día 17 de outubro, cando
polas rúas de Mondoñedo bulía
un formigueiro de xente leda
dispoñéndose a celebrar as festas das San Lucas, tamén a ledicia envolvía o recinto do seminario de Santa Catarina co motivo
dunha especial homenaxe que
lle brindaron antigos alumnos.
Eucaristía, placa conmemorativa, acto literario, entrega dunha Medalla de Ouro da cidade
ao Reitor do seminario e xantar
de fraternidade compuxeron as
formalidades desta xornada de
recoñecemento tan ben merecido por un Seminario que ao
longo de 450 anos (1565-2015)
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desempeñou un labor extraordinario no campo eclesiástico
e secular, espallando bo facer
cultural e facilitando o xurdimento dunha ampla ringleira de
persoas senlleiras que marcaron
a historia cultural da cidade, da
bisbarra, de Galicia enteira. E,
polo medio do cerimonial ben
organizado, os reencontros, as
apertas, as memorias, as conversas, os agradecementos,
as satisfaccións e… tamén os
laios. Porque, se Ramón Villares
Paz leu unha sentida Laudatio
acorde co momento, no ánimo
de moitos estaba tamén a sensación de que aquela Laudatio
tiña un recendo acedo a Epitaphium, dado que as paredes do
que fora un dos primeiros seminarios de toda España no século
da contrarreforma, non acollen
hoxe seminarista ningún. E o
feito, á marxe xa da homenaxe
tan merecida e tan gustosamente vivida por unhas 250 persoas,
empúrranos a facernos algunhas preguntas. Non é unha cousa moi grave que estea pasando
isto nunha diocese e que, con
diferenzas, o feito sexa extensible a moitas máis? É pura consecuencia do mal facer dos seus
responsables ou da perversidade
dunha xeración de xente nova e

vella que pecha os oídos ás chamadas do Espírito, como adoito
se deixa ver en moitas análises
que se fan desta realidade? Non
será isto unha badalada do Espírito, advertíndonos de que
as horas son outras, de que as
respostas van e veñen por outros camiños, de que é hora da
creatividade ousada, como o foi
no seu caso naquel 1565, cando
o bispo Pedro Maldonado, franciscano, dispuxo a construción
do seminario diocesano?
O grave do feito pode facernos pensar no peso, na gravidade da cuestión eclesial; pero,
ao tempo, este peso e gravidade
pode pasar a ser un estado de
gravidez que anuncie o nacemento de algo novo. Penso –non
sei se penso ben– que a isto último lle hai que prestar atención.
As dioceses están respondendo
á escaseza vocacional con xornadas de oración, que están
ben, coa reorganización diocesana en Unidades Pastorais, que
están ben tamén, pero sospeito
que todo iso é insuficiente, que
hai que poñer todo patas arriba –non o está xa? –, amorear e
retirar rebos, e xuntos, xuntas,
soñar en algo novo: comunidades cristiás novas, ministerios
novos, función sacerdotal nova,
Encrucillada 195, novembro-decembro 2015
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formación ministerial nova e,
daquela, seminarios diocesanos
tamén novos. Un reto impresionante, para o que parece que
nos fallan as forzas. É a hora do
novo do Espírito, penso eu, e xa
me diredes se compartides ou
non este xuízo esperanzado.

6.- 25 anos de Proxecto
Home en Galicia
Ao longo de todo este ano
2015, Proxecto Home Galicia
veu desenvolvendo unha serie
de actividades encamiñadas
todas elas a conmemorar o 25
aniversario da súa presenza en
Galicia. Unhas Xornadas de Estudo ao longo dunha semana a
finais de xaneiro abriron unha
listaxe, da que formaron parte
sucesivamente unha exposición
itinerante titulada Arte e solidariedade que percorreu todas
as grandes cidades de Galicia,
unha Gala Benéfica Solidaria, a
Festa da Solidariedade, o Trail
e Andaina Solidaria e, por último –será en xaneiro do 2016–,
un concerto protagonizado polo
grupo Milladoiro. Estes diferentes actos tiveron unha resposta
social extraordinaria, manifestada non só na numerosa concorrencia de público aos mesmos,
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senón especialmente no interese cordial suscitado nas persoas
asistentes e no conxunto da sociedade galega en xeral.
Proxecto Home –hai que dicilo– responde a unha iniciativa
eclesial que no ano 1990 puxo
a andar a Fundación Monte do
Gozo-Proxecto Home, da que
foron e son membros fundadores os bispos das cinco dioceses
galegas e os seus directores de
Cáritas diocesanas. A Fundación creou un Padroado, tamén
de carácter interdiocesano, e
nomeou un Director, que foi
Ramón Gómez Crespo, crego
ourensán, sobre o que recaeu
durante estes 25 anos a responsabilidade de facer presente en
todo o territorio galego (Santiago, Vigo, Ourense, Lugo, A Coruña, Pontevedra) o servizo de
rehabilitación e de reinserción
social de persoas afectadas por
calquera tipo de adición. E abofé que desempeñou esa responsabilidade con recoñecido éxito. Cun ben preparado equipo
terapéutico, coa colaboración
de familiares e do voluntariado, co esforzo, xaora, das propias persoas afectadas, soubo
gañar o recoñecemento e apoio
da sociedade galega, e así puido
ir desenvolvendo e diversifican-

Carta desde a banda da esperanza

do servizos cos que responder
progresivamente aos diferentes
perfís das persoas afectadas
pola adición. Cóntanse por miles as persoas rehabilitadas e
reinsertadas socialmente.
Proxecto Home Galicia, sendo de matriz claramente relixiosa e humanista, para garantir o
acceso aos seus servizos de persoas de todas as condicións e
credos non emprega as crenzas
relixiosas como método terapéutico, nin fai da terapia escola de
adoutrinación relixiosa; cousa
que non quita para que poidamos percibir claramente que a
tarefa levada a cabo nos seus
centros, na medida en que contribúe eficazmente á liberdade e
pacificación fonda das persoas
e familias, sabe a Deus e fala
abertamente do Deus fonte última de todas as solidariedades.
Como adoita dicir con frecuencia Ramón Gómez Crespo,
oxalá Proxecto Home Galicia, e
todos cantos traballan en adicións en Galicia, tivesen que
pechar as súas portas por non
ser necesario xa o seu servizo;
pero, mentres isto non se dea –e
os indicadores non falan de que
así vaia ser, todo o contrario–,
oxalá poidamos contar coa pre-

senza viva e sempre actualizada desta importante achega da
Igrexa galega.

7.- Nomes para a lembranza
Invítovos a chaldarvos (chaldar, así dicimos por terras de
Abadín cando queremos presumir con gusto de algo) comigo
duns nomes e existencias nas
que por diferentes razóns coido
que podemos compracernos.
O do bispo de La CalzadaLogroño, Xoán Xosé Omella,
que o día 6 de novembro foi
nomeado arcebispo de Barcelona. Non sendo catalán, por
proximidade xeográfica mamou
lingua e cultura catalá. O seu
talante semella próximo ao
gusto das figuras pastorais do
Papa Francisco. Home de clara sensibilidade pola xente pobre e por unha Igrexa posta ao
servizo da mesma. A quen isto
escribe –non sei a vós– gústalle
que se dean mostras de ruptura co carreirismo eclesiástico e
que salte á primeira liña xente
sinxela, que teña demostrada
a súa fonda vinculación coa
figura e coa tarefa evanxelizadora do mesmo Xesús. Desexo
que sexa algo así o acontecido
con Xoán Antonio Menéndez,
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desde o 2013 bispo auxiliar de
Oviedo e que hai poucos días
foi nomeado bispo de Astorga,
esa diocese irmá desde a que se
atende a unha parte importante
da provincia ourensá. Non sería
do caso que en comunidades
autónomas con personalidade
histórica, cultural, lingüística
tan notoria como a Galega, a
administración eclesiástica concordase coa civil?
Xaime Illa Couto, do que neste ano que acaba celebramos o
centenario do nacemento. Un
home, como sabedes, fondamente cristián e fondamente
identificado coa realidade de
Galicia, desde a súa militancia
no partido galeguista de antes
da guerra do 36 ata a súa morte
no 2012, pasando pola súa intelixente e afervoada capacidade
de propor e alentar proxectos
que habían servir a consolidar
a propia identidade de país: Revista de Economía de Galicia,
Editorial Galaxia, Fundación
Penzol, SEPT… Un home de
país, una intelixencia privilexiada, un crente cristián, non para
o esquecemento, senón para a
referencia e o agradecemento.
Para encirrar boas e necesarias
militancias.
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E, por último, o tamén Xaime,
o ben coñecido Xaime Seixas
Subirachs, morto xa no 1994,
pero do que así mesmo este ano
celebramos os cen anos de chegada a este mundo. Xesuíta entrañable, misioneiro nas Américas Dominicanas, promotor
de militancias obreiras cristiás,
falador e defensor da lingua de
noso, na que celebrou Misa –a
primeira oficialmente– o 25 de
xullo do 1965, o día da Patria
Galega. Cando os desapegos da
propia lingua son tantos e tan
sen vergoñas nas ringleiras da
clerecía, cando o mundo obreiro escasamente atopa creativas
referencias eclesiais de acompañamento, cando custa solidarizarse con xente veciña ou
estranxeira que a nós se achega, o recordo do P. Seixas faise
necesario, alentador.
E máis nada. Como din por aí
de broma, que gañen os mellores, e que sexan os nosos. Que
gañe sempre a causa da xente
máis deixada nas cunetas. Desde esa causa deséxovos un Nadal con sabor de fogar e un Ano
Novo cheo de loitas esperanzadas. Feliz 2016!
Manuel Regal Ledo

El Palacio del Vacío de Thomas Merton

Recensións

El Palacio del Vacío de Thomas Merton.
Encontrar a Dios: despertar al verdadero yo
James Finley. Fernando Beltrán, trad., Santander, Sal Terrae, 2014.

Que oportuna a aparición
deste libro, hai uns meses, xusto cando estaba a piques de
comezar o centenario do nacemento de Thomas Merton
(1915-2015). Un bo xeito de
participar nesta celebración é
acercarnos –coa axuda deste
texto– ao corazón da espiritualidade de quen lembramos nesta efeméride. Pois este monxe
que tan variada actividade
despregou –profesor, escritor,
crítico social, ecumenista– foi
ante todo un contemplativo,
un home de oración, que soubo converterse para moitos en
compañeiro de camiño e, case
que ao seu pesar, nun mestre
dotado da autoridade e a vivacidade dunha testemuña. Pero
vaiamos amodiño.
O autor, James Finley, gozou ao longo de case seis anos
(1961-1967), como novicio na
abadía de Gethsemani, das ensinanzas e do acompañamento
espiritual de Merton. Antes de
facer os seus votos definitivos

deixou o mosteiro para completar a súa formación académica.
Despois optou por vivir como
leigo. Psicólogo clínico, casado
e pai de dous fillos, publicou
este libro –que xa se ten convertido nun clásico– unha década
despois da súa saída do mosteiro
e da morte de Merton. Estes datos biográficos non son ociosos
ante unha obra como esta. En
primeiro termo, porque se trata
dun achegamento á espiritualidade de Merton, feito con todo
rigor pero non dun xeito libresco. A lectura das obras do cisterciense está feita desde dentro,
por alguén que conviviu con el
nos anos da plena madureza do
mestre e o escoitou con mente e
corazón de aprendiz. Finley atesourou na súa memoria algúns
ditos e anécdotas de Merton
que lle serven de clarificadora
chave de lectura e de contexto
iluminador dos seus escritos,
segundo deixan ver frecuentes
pasaxes que comezan por “Unha
vez díxome Merton…” ou expresións semellantes. Así, esta preEncrucillada 195, novembro-decembro 2015
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sentación da doutrina de Merton resulta impagable para quen
non tivemos a dita de coñecelo
en persoa, xa que grazas a estas
páxinas podemos captar algo da
viveza e da concreción daquelas
ensinanzas e daquel testemuño.
En segundo lugar, a traxectoria
biográfica do autor é unha mostra instrutiva do valor da actitude contemplativa non só para os
relixiosos ou relixiosas, senón
para os que vivimos na cidade
secular. De feito, Finley dirixe
retiros en América e Europa
compartindo modos de cultivar
a contemplación na vida diaria.
O suxestivo título, un tanto
enigmático e de gran riqueza
alusiva, pode producir unha incitante perplexidade en quen se
enfronta con el. Inspirado nunhas liñas do diario de Merton
datadas poucos días antes da
súa morte (que como epígrafe
abren o libro e péchano ao final
do derradeiro capítulo), tal vez
evoque a súa asimilación tan
persoal da sabedoría espiritual
de Asia e da súa peculiar linguaxe. O subtítulo –xa non tan
metafórico– define nitidamente
a cerna temática do libro, establecendo a equivalencia e a implicación mutua dos seus dous
compoñentes: achar a Deus val
tanto como espertar ao verda116
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deiro eu, e viceversa, pois o un
leva ao outro. Título e subtítulo forman un pórtico que nos
prepara para o que van ser o
estilo e o contido da obra. En
canto ao primeiro, a claridade,
a transparencia expresiva, contrapuntearase cando sexa preciso, cunha linguaxe elusiva,
paradoxal, metafórica, poética,
simbólica, mítica, o mesmo
que ocorre en moitos textos do
propio Merton. Estratexia literaria perfectamente xustificada
cando un se mete en territorios
dificilmente verbalizables e refractarios a unha linguaxe friamente lóxica.
Polo que atinxe ao contido, o
libro ofrece unha serie de incursións no corazón da visión mertoniana da vida espiritual; ou,
tal vez sexa mellor dicir, sinxelamente da visión mertoniana
da vida. A tese de fondo é que
o núcleo da espiritualidade de
Merton consiste na identidade
última do ser humano. Para iso
explórase a oposición entre “o
verdadeiro eu en Deus” e “o falso eu dos desexos egocéntricos”,
mostrando o enleo do achado do
noso xenuíno eu e do encontro
con Deus. E convídase a quen
le a preguntarse –seguindo a
incitación de Merton– “Quen
son eu en última instancia ante

El Palacio del Vacío de Thomas Merton

Deus?” ou “quen son eu de forma absoluta”. Todos os grandes
asuntos mertonianos aparecen
reorganizados e tratados desde
este punto de vista. Así, relense
baixo unha nova luz as polaridades soidade-comuñón, silenciopalabra, contemplación-acción,
desprendemento-desexo, morte-vida…
O autor parte dunha relectura das obras do corpus mertoniano máis directamente relacionadas coa espiritualidade,
das que se ofrecen xenerosos e
reveladores fragmentos e entre
as cales se establecen iluminadoras conexións. Mais non
só bota man dos textos impresos: tamén de versións privadas
dalgúns deles, así como dalgunhas charlas conservadas en
gravacións magnetofónicas. O
conxunto constitúe unha moi
persoal recreación do pensamento mertoniano, que o prolonga e esclarece manténdose
fiel á intención do mestre. Non
se propón como unha disección
analítica do pensamento de
aquel, senón como uns apuntes que nos facilitan un contexto para a comprensión íntima. Escrito como un exercicio
espiritual, como unha práctica
meditativa, o texto demanda do
lector unha actitude consoante:

ten que ser acollido nunha sosegada e atenta lectura espiritual.
Algo disto percíbese na mesma
estruturación dos contidos do
libro que máis que obedecer
a unha pura progresión lineal
(sen excluíla enteiramente),
parecerían organizarse a modo
de círculos concéntricos. Así o
deixa ver unha simple ollada ao
índice, cuxa secuencia é esta:
Introdución: Aprender a ver; 1.
O fundamento do falso eu; 2. O
verdadeiro eu no mundo; 3. O
verdadeiro eu na busca relixiosa; 4. O nacemento do verdadeiro eu, e 5. A visión interior.
A obra vertida ao español con
esmero e competencia por Fernando Beltrán, un dos nosos
máximos mertonianos, conta
–ademais dos preliminares do
orixinal– cun prólogo especial
do autor para esta versión castelá. Inclúe tamén unha nota
previa do tradutor (cunha presentación xeral de Merton así
como unha útil cronoloxía da
súa vida e obra) e, en fin, un
cordial e incitante epílogo de
Francisco R. de Pascual, a quen
por tan boas razóns o nome de
Merton vai asociado no ámbito
hispano.
Ramón Cao Martínez
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