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Guieiro
Nos últimos tempos adoitamos publicar números monográficos
con estudos que xiran arredor dun único tema. Con este novo
número afastámonos, polo menos neste caso concreto, desa tendencia.
Cómpre recordalo: os autores que publican en Encrucillada fano
completamente de balde e, porén, non sempre damos publicado
todo canto recibimos. Polo xeral recibimos máis do que, por motivos editoriais, podemos publicar. É realmente un motivo de fondo
agradecemento o feito de que Encrucillada poida botar man, cando
o considera preciso, de diferentes estudos, achegas ou documentos
que temos inmerecidamente como fondo de armario. Este número
é un exemplo diso. O lector ou lectora, se cre que esaxero, poderao
comprobar por si mesmo lendo o contido íntegro deste número que
paso rapidamente a referir.
Un primeiro estudo enlaza este número co anterior. Xosé Ramón Amor Pan prolonga a reflexión iniciada sobre as persoas con
discapacidade intelectual achegando novos datos e chamando cara
a unha verdadeira consideración na obriga da normalización social
e empresarial.
Afonso Soares estuda a figura do Papa Francisco á luz dunha
súa teimuda preocupación verbo da inculturación e do sincretismo
relixioso. É realmente interesante o progreso na cuestión ao longo
dos tres últimos pontificados. Afonso morreu no pasado mes de xaneiro dun infarto. Sirva esta publicación póstuma coma lembranza
cordial do seu traballo en favor do Reino.
Xesús Portas Ferro ofrécenos un novo estudo do persoeiro que
neste ano celebra o día das Letras Galegas: Manuel María. Díxenllo
en máis dunha ocasión, e os lectores desculparán que llo repite neste guieiro, pero xa non sei como insistirlle máis. É unha evidencia:
os seus traballos dos últimos anos publicados en Encrucillada, sempre nestes meses de primavera, sobre os escritores galegos homenaxeados no día das Letras deben ser recollidos nun libro autónomo
que poña de manifesto algo que só –por desgraza– Encrucillada foi
quen de facer no eido da cultura galega con suficiente extensión e
sosegada consideración crítica: amosar a dimensión relixiosa ou a
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apertura á transcendencia de todos eses benqueridos escritores. Galicia agradecerallo e todos cantos aprendemos co seu saber tamén.
Xaquín Gómez Barros escribiu un traballo en 1975 que –tamén
por desgraza– ten unha incrible actualidade. Dá mágoa escribir isto
porque un pensa nos corenta e seis anos desbotados no reino do “podería ser”. Dá mágoa tamén porque Xaquín finou en febreiro deste
2016 sen que o seu diagnóstico de onte fose desmentido polo hoxe.
Andrés Torres Queiruga lémbrao co cariño e a admiración do
amigo. O estudo de Xaquín e o In Memóriam de Andrés son dúas
mans entrelazadas nun único díptico: unha chama pola outra e viceversa. Una advertencia de Torres Queiruga –polo menos unha–
debera ser atendida: que o traballo de Xaquín se estude nos seminarios. Chamádeme inxenuo, pero eu aínda teño fe.
Benvido sexa o novo bispo de Mondoñedo-Ferrol! Desexámoslle,
de verdade, un fecundo traballo pastoral. De axuda inestimable lle
poden ser as consideracións que lle fai Manolo Regal na súa Rolda
de Igrexa. Ogallá lle axuden, de verdade, a achegarse aos pobres e
humildes cos que se atope na súa nova diocese. Se toma distancia
desa mundanidade espiritual que con tanta forza refuga o Papa
seguro que descubrirá que o galego é a alma de Galicia, especialmente perpetuada na historia polos pobres e humildes, e logrará
superar o prexuízo do “clasismo” e a falacia da politización para
non facer outra cousa máis que seguir, na “inculturación” en Galicia co galego, o pulo do Concilio Vaticano II e do Concilio Pastoral
de Galicia. Non haberá alguén que lle regale un exemplar? Nesta
perspectiva resulta de moita actualidade o artigo de Jesús Martínez Gordo: tan claro coma urxente.
Mercedes Boado Vázquez lémbranos a figura do seu irmán:
Faustino Boado, xesuíta finado hai trinta e seis anos nunha praia
do Salvador. Os lectores comprobarán que testemuños de vidas
coma esta cómpre non esquecelos nunca.
A rolda de política e cultura completan, xuntos cos debuxos de
Soedade Pite, un número que esperamos que sexa do voso interese.
Pedro Castelao
4
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Estudos

As persoas con discapacidade
intelectual, motor de
transformación social
José Ramón Amor Pan1
1

Durante os últimos 25 anos asistimos a profundos cambios no
ámbito da atención ás persoas con discapacidade intelectual. O
novo escenario reflicte o impacto significativo que tiveron catro
grandes variables: o modelo ecolóxico de discapacidade, o concepto de calidade de vida, a linguaxe dos dereitos e o movemento
de reforma.
Todo iso ocasionou unha espectacular transformación da existencia das persoas con discapacidade intelectual, pois o cambio
de paradigma (no antropolóxico e no ético) tivo un fiel reflexo na
intervención e na política. Onde se demostra que a boa teoría si
contribúe a cambiar os escenarios sociais. Todo isto pódese resumir da seguinte maneira: as persoas con discapacidade intelectual
deixaron de ser meros receptores de beneficio social para converterse elas mesmas en motor de transformación social.
A pesar deste optimismo, segue habendo problemas. A situación dista de ser bucólica e perfecta, se é que algunha realidade
humana pode selo de verdade nalgún momento histórico. A fenda
entre a demanda de servizos e a dispoñibilidade dos mesmos era
unha realidade antes de que comezase a recesión económica e
esta acentuouna, iso por unha banda; e pola outra, o utilitarismo
como sistema moral imperante non só fai que persistan actitudes
negativas respecto da discapacidade intelectual, senón que mesmo as arrequece.
1 Nacido na Coruña en 1966 e cun Doutoramento en Teoloxía Moral, o autor compaxina
o seu traballo como Director de Relacións Institucionais da Fundación Fogar de Santa
Margarida coa súa outra faceta, a de ser un apaixonado da Bioética. Entre outros libros,
publicou Afectividad y sexualidad en la persona con deficiencia mental (2000), Ética y discapacidad intelectual (2007), Bioética y dependencia (2010).
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1.- Vencer a resistencia ao cambio
O cambio é duro. É máis fácil falar del ca facelo. Hai que recoñecer tamén que algúns cambios son máis fáciles que outros.
Poderíase pensar que me estou referindo á dificultade que teñen as
persoas con discapacidade intelectual de abandonar rutinas, cambiar de contextos, adaptarse a novas circunstancias, etc. E sen negar esa realidade, ao que quero referirme aquí é ás inercias sociais
e culturais, ás dificultades para cambiar prexuízos e estereotipos,
iso ao que Ortega se refería como «crenzas»2, aquelas ideas que
están en nós, pero non de forma consciente, senón como unha
implicación latente da nosa conciencia ou pensamento e que, por
iso mesmo, resultan tan complicadas de modificar.
Pénsese, por exemplo, en algo moi significativo: os termos acuñados polos expertos para designar estas persoas –todos eles, neoloxismos no seu momento e algúns mesmo cultismos– terminaron engrosando o conxunto dos insultos da lingua española (imbécil, cretino,
estúpido, subnormal, deficiente mental, mongólico, diminuído mental, discapacitado mental, atrasado mental). Resulta evidente que
a nosa sociedade non ten en moita consideración aqueles suxeitos
que presentan un funcionamento intelectual inferior á media, pois o
mesmo termo que utiliza para referirse a esta situación natural –e da
que a persoa non ten responsabilidade– úsao para denigrar.
Estamos ante un profundo problema antropolóxico. Segundo
como o resolvamos, así estaremos ante un escenario ou outro en
relación con este colectivo. E todo iso ten como raíz última a definición de ser humano que nos demos hai tanto tempo e que, todo
hai que dicilo, tan pouca xustiza nos fai: animal racional. A discapacidade forma parte da condición humana, de maneira que case
todas as persoas terán algún tipo de discapacidade, permanente
ou transitoria, ao longo da súa vida; e as dificultades serán moito
maiores se chegan a unha idade avanzada. O humano é un ser
fráxil, vulnerable3, dependente … Entendo cada vez menos as arro2

Ortega y Gasset, J., Obras completas, tomo V (Taurus, Madrid 2010), pp. 661-665.

3 Alégrame moito a recente reedición dun texto magnífico, El animal vulnerable, de Juan
Masiá (Editorial Trotta, Madrid 2015).
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gantes e vas autosuficiencias proclamadas por algúns. De aí unha
chamada para respectar a orixinalidade e especificidade propia de
todos e cada un dos seres humanos.
Hoxe utilízase como canónica a expresión «persoas con discapacidade intelectual» precisamente para remarcar o substantivo, a
súa condición persoal. Fálase tamén de diversidade funcional, de
persoas con capacidades diferentes ou de persoas especiais, para
salientar aínda máis o positivo fronte á carencia. A difícil pregunta
de como referirse aos individuos que experimentan algún grao de
limitación funcional ou restrición de natureza intelectual aínda
perdura, froito do esforzo por non estigmatizar nin etiquetar as
persoas. Con todo, insisto, o termo que debemos utilizar é o de
discapacidade intelectual, que é o utilizado pola Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuais e do Desenvolvemento e polo
DSM-5 da Asociación Americana de Psiquiatría4.
O libro de Angels Ponce e Miguel Gallardo «Diferentes: guía
ilustrada sobre a Diversidade e a discapacidade», inicialmente
orientado a nenos de 4 a 8 anos e aos seus pais, pode axudarnos a
todos nós a reflexionar sobre como vemos a discapacidade, como
esa liña que marcamos entre o que é e o que non é normal vaise
difuminando a medida que imos avanzando nas súas páxinas (podes descargalo en www.fundacionadecco.es).
En calquera caso, o importante é entender que a discapacidade
intelectual non significa unha minoría de idade permanente do suxeito. Non son eternos nenos. Non son anxos. Grazas á atención
temperá, á atención sanitaria, a escola, o lecer, o emprego e o movemento de vida independente poden desenvolver unha vida plena.
Temos que falar máis de capacidade e de cidadanía, de competencia e participación, de diversidade e comunidade, de autodeterminación persoal e calidade de vida, porque son as expresións apropiadas cando observamos e falamos de calquera sociedade viva,
4 Para unha comprensión máis detallada e extensa da discapacidade intelectual, resulta
imprescindible a lectura do seguinte texto: Schalock, R., Verdugo, M. A. (coords.), Discapacidad e inclusión. Manual para la docencia. Amarú Ediciones. Salamanca 2013.
Encrucillada 197, marzo-abril 2016
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cun funcionamento democrático que permite o desenvolvemento,
aprendizaxe e éxito social de calquera dos seus cidadáns. Estes
termos son os que axudan a entender como avanzar persoalmente
e como vivir xunto aos demais, e son apropiados porque permiten vivir con dignidade xunto a outras persoas con iguais dereitos. Se falamos de discapacidade e inclusión é para destacar que
existen moitas persoas que teñen limitacións ou dificultades que
son barreiras evidentes para gozar dunha vida plena, dun proxecto
persoal vital coas mesmas condicións que calquera outro cidadán.
Facémolo para identificar, coñecer e comprender a esas persoas,
examinar as súas necesidades con precisión e rigor, desenvolver
os mellores sistemas de apoio individual, organizacional e social,
e avaliar os resultados obxectivamente con indicadores claros que
nos permitan concluír que logramos os obxectivos propostos5.

2.- Apoios e calidade de vida
O punto de inflexión foi a definición dada en 1992 pola entón
denominada Asociación Americana sobre Atraso Mental, fundada nada menos que o ano 1876, hoxe Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuais e do Desenvolvemento, na que era
a novena definición proposta: «O atraso mental fai referencia a
limitacións substanciais no desenvolvemento corrente. Caracterízase por un funcionamento intelectual significativamente inferior
á media, que ten lugar xunto a limitacións asociadas en dúas ou
máis das seguintes áreas de habilidades adaptativas posibles: comunicación, coidado persoal, vida no fogar, habilidades sociais,
utilización da comunidade, autogoberno, saúde e seguridade, habilidades académicas funcionais, lecer e traballo. O atraso mental
maniféstase antes dos dezaoito anos»6.
Con esta definición rexeitouse unha concepción reducionista
baseada na patoloxía da persoa, para propoñer unha concepción
interaccionista na cal o ambiente desempeña un papel substancial.
5 Schalock, R., Verdugo, M. A. (coords.), Discapacidad e inclusión. Manual para la docencia, p. 17.
6 Luchanson, R. e outros, Atraso mental. Definición, clasificación y sistemas de apoyo
(Alianza Editorial, Madrid 1997), p. 17.
8
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Abríronse as portas dun enfoque multidimensional e introduciuse
o concepto de apoios. Na décima definición (ano 2002) revisouse e
mellorou ese enfoque multidimensional, introducindo de maneira
significativa a dimensión de participación; profundouse no modelo
de apoios, que pasou a ser substancial; e matizáronse e modificáronse aspectos substanciais do entendemento da clasificación e
os criterios para utilizar segundo a súa finalidade7.
A teoría das intelixencias múltiples, formulada en 1983 por
Howard Gardner, tivo tamén o seu influxo. Tampouco debemos esquecer o libro de Daniel Goleman, Intelixencia emocional (1995)
nin a aplicación dos avances das Neurociencias ao ámbito educativo8.
Os apoios son recursos e estratexias destinados a promover o
desenvolvemento, a educación, os intereses e o benestar persoal, e
a incrementar o funcionamento individual. O concepto de apoios
é parte integral ao entendemento e aplicación desas definicións.
En primeiro lugar, o nivel ou intensidade das necesidades de apoio
dunha persoa emprégase como base para planificar os servizos e
sistemas, así como para establecer criterios de financiamento. En
segundo lugar, a orientación de apoios reuniu as prácticas relacionadas coa planificación centrada na persoa, as oportunidades de
crecemento e desenvolvemento persoal, a inclusión na comunidade e a capacitación (empoderamento).
Aínda que o concepto de apoios non é totalmente novo, si o é
a idea de que unha xeitosa aplicación dos apoios pode mellorar
as capacidades funcionais das persoas con discapacidade intelectual. Unha historia que comezou a mediados do século XIX con
María Montessori. Esta idea vese plasmada na actual importancia
do emprego con apoio, a vivenda con apoio, a educación inclusiva e mesmo o denominado matrimonio con apoio. A importancia
dos apoios radica en que proporcionan unhas bases naturais máis
7 Luckanson, R. e outros, Atraso mental. Definición, clasificación y sistemas de apoyo.
Décima edición. Alianza Editorial, Madrid 2006.
8 Fago un resumo dos mesmos no capítulo 8 do meu recente libro Bioética y Neurociencias (Instituto Borja de Bioética, Barcelona 2015).
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eficientes e continuadas para mellorar os resultados persoais. O
concepto é tamén congruente coas ideas do comunitarismo, un
movemento ideolóxico que busca temperar os excesos do individualismo liberal.
A discapacidade intelectual é complexa, pois hai moitos tipos de
etioloxía, diferentes características e niveis, así como distintos contextos que a influencian (familiares, veciñais, sociais). A planificación dos apoios constitúe un universo de recursos e estratexias que
melloran o funcionamento humano. Ningunha persoa necesitará todos os tipos de apoios que están dispoñibles: as necesidades de apoio
dunha persoa difiren tanto cuantitativa como cualitativamente.
Os compoñentes principais dunha planificación adecuada dos
apoios son: identificar as experiencias e metas de vida desexadas;
determinar o perfil e a intensidade das necesidades de apoio; desenvolver un plan individualizado, optimista e á vez realista (resulta fundamental establecer prioridades, pois normalmente non se
pode resolver todo ao mesmo tempo); supervisar o progreso, unha
supervisión que debe ser continua e sistemática; por último, a avaliación: ata que punto as experiencias de vida desexadas, as metas
e os resultados persoais están a ser acadados (é importante, ademais, recoñecer que as preferencias e prioridades persoais poden
cambiar co tempo e esta última fase permitiranos revisar os plans
cando xa non satisfagan as necesidades da persoa con discapacidade intelectual).
No centro mesmo do novo modelo está tamén o concepto «calidade de vida». Aínda que podería considerarse unha idea que non
é nova (xa os clásicos debatían acerca do que constitúe o benestar
e a felicidade), o certo é que ten unha historia relativamente breve, pois as orixes desta expresión pódense fixar nos anos 1950, e
que o seu uso e extensión creceu imparable nos últimos 30 anos,
tanto no ámbito do Medicamento como no dos Servizos Sociais e a
Educación, non digamos xa nos discursos políticos e na Bioética9.
9 Gracia, D., Fundamentación y enseñanza de la bioética (Editorial El Búho, Bogotá
1998), pp. 155-173; Romeo Casabona, C. M.ª (Dir.), Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, Tomo I (Editorial Comares, Selecta 2011), pp. 308-314.
10
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Como subliña Diego Gracia, calidade de vida non é un termo
descritivo, senón valorativo. Isto significa que non é un feito, senón un valor e, en tanto que tal, resultado dun proceso de estimación ou preferencia. «Calidade» fainos pensar en excelencia e
«de vida» apunta á esencia mesma ou aspectos fundamentais da
existencia humana. Calidade e cantidade non son o mesmo, esa é
a idea central; que, aplicada ao noso campo, lévanos a considerar
que non abonda con ter ben alimentadas, aseadas e entretidas as
persoas con discapacidade intelectual, senón que cómpre ter en
conta outros moitos aspectos da súa existencia, e iso non de maneira arbitraria ou graciable senón como un auténtico imperativo
ético que a todos obriga. Aquí radica a revolución que se produciu
nos últimos anos. A adopción do concepto converteuse nunha noción sensibilizadora, de cambio e mellora continua, que motiva e
mobiliza, que é ademais un modo de pensar unificador.
Cales son os descritores clave dunha vida de calidade? Cales
son os principais indicadores dunha vida de calidade? Quen e
como elixe e define eses descritores e indicadores? Como eses descritores e indicadores varían en diferentes persoas, comunidades e
países? Como se pode incrementar a calidade de vida dun mesmo?
E a dun terceiro?
Como vemos, as preguntas apíñanse; definir este concepto continúa sendo un proceso complexo, con numerosos problemas técnicos e filosóficos. Aínda así, é un concepto importante, útil e operativo; simplemente, hai que manexalo con prudencia, humildade
e sentido común. De aí a importancia da deliberación moral. E de
aí tamén que a deliberación deba ser o obxectivo de todo o proceso
formativo, desde a máis tenra infancia ata os seus graos máis altos.
Por iso faise imprescindible o traballo en grupo; sen esquecérmonos do papel que os comités de ética están chamados a exercer10.

10 Precisamente acaba de se defender na Universidade da Coruña unha magnífica tese
doutoral sobre este tema, Os comités de ética en intervención social, a cargo de Virxinia
Alonso Paz.
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Schalock e Verdugo11 sinalan como centrais as seguintes dimensións da calidade de vida: benestar emocional, relacións interpersoais, benestar material, desenvolvemento persoal, benestar físico,
autodeterminación, inclusión social, dereitos. E como principios
básicos da calidade de vida estes autores enumeran os seguintes:
• Componse dos mesmos indicadores e relacións que son importantes para todas as persoas.
• Experiméntase cando as necesidades dunha persoa se ven satisfeitas e cando se ten a oportunidade de mellorar nas áreas
vitais máis importantes.
• Ten compoñentes tanto subxectivos como obxectivos, pero é
fundamentalmente a percepción do individuo o que reflicte a
calidade de vida que experimenta.
• Baséase nas necesidades, eleccións e control individual.
• É un constructo multidimensional influenciado por factores
persoais e ambientais: as relacións de intimidade, a vida familiar, a amizade, o traballo, a veciñanza, a cidade ou lugar de
residencia, a vivenda, a educación, a saúde, o nivel de vida e
o estado da propia nación.

3.- Inclusión: o dereito de ser e participar
Tomo o título deste apartado dun libro publicado no Brasil en
2012 polo denominado Grupo 25 e que me regalaron ese verán
con ocasión da miña participación no Congreso organizado pola
Fundaçâo Sindrome de Down de Campinas. Na dedicatoria que
unha das autoras me escribiu en nome de todo o colectivo, dise:
«Nosso grupo tem por missâo a garantia dos direitos e deveres das
pessoas com deficiências e encaramos a diversidade e a pluridade
humana como un valor maior».
11 Schalock, R., Verdugo, M. A., Calidad de vida. Manual para profesionles de la educación, salud y servicios sociales. Alianza Editorial, Madrid 2003. Resulta moi interesante
tamén o libro de Dennis McGuire e Brian Chicoine, Bienestar mental en los adultos con
síndrome de Down (Fundación Iberoamericana Down 21, Santander 2010).
12
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Esas palabras, xunto coas que aparecen na contraportada, resumen perfectamente o contido que quero dar a este apartado: «Ser
é ter ideias próprias, é constituír-se como alguém que tem identidade e projetos; ser é configurar-se e sentir-se capaz. Participar é
tomar parte, é compartilhar, é ser valorizado na própria unicidade
e, portanto, reconhecido como cidadâo. Incluír nâo é simplesmente colocar para dentro quem está fora. O conceito de inclusâo nos
ensina nâo a tolerar, respeitar ou entender a deficiência , mas sim
a legitimá-la, como condiçâo inerente ao conxunto humanidade.
Uma sociedade inclusiva é aquela capaz de contemplar sempre, todas as condiçôes humanas, atopando meios para que cada cidadâo,
do mais privilexiado ao mais comprometido, exerça ou direito de
contribuir com seu melhor talento para o bem comun»12.
Este enfoque adoptou rango de tratado internacional o 13 de
decembro de 2006, cando Nacións Unidas aprobou a Convención
Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade. Nun
mundo perfecto, os dereitos enumerados na Declaración Universal
de Dereitos Humanos de 1948 serían suficientes para protexer a todos. Pero na práctica, a certos grupos, como as mulleres, os nenos
e as persoas con discapacidade, foilles moito peor que a outros.
Este novo instrumento supón importantes consecuencias para
as persoas con discapacidade, e entre as principais destácase a «visibilidade» deste grupo cidadán dentro do sistema de protección
de dereitos humanos de Nacións Unidas, a asunción irreversible
do fenómeno da discapacidade como unha cuestión de dereitos
humanos, e o contar cunha ferramenta xurídica vinculante á hora
de facer valer os dereitos destas persoas. Ademais, a Convención
ten unha dimensión explícita de desenvolvemento social.
Nela afírmase que as persoas con discapacidade deben poder
gozar de todos os dereitos humanos e liberdades fundamentais en
igualdade de condicións coas demais persoas; e que é un deber a
promoción do respecto á súa dignidade. Tamén se aclara e precisa
como se aplican todas as categorías de dereitos ás persoas con
discapacidade, e indícanse as esferas nas que han de introducirse
12 AA.VV., Inclusâo: o direito de ser e participar. Biscalchin Editor. Piracicaba 2012.
Encrucillada 197, marzo-abril 2016

13
133

José Ramón Amor Pan

adaptacións para que as persoas con discapacidade poidan exercer
en forma efectiva os seus dereitos, e nas que se vulneraron ou é
necesario reforzar a protección deses dereitos.
Dado que España asinou e ratificou tanto a Convención coma
o seu Protocolo Facultativo, este corpo normativo internacional
forma parte do ordenamento xurídico español. Por certo, segundo
o seu artigo 45, a Convención non entraría en vigor ata o trixésimo
día a partir da data en que fosen depositados 20 instrumentos de
ratificación ou adhesión, o cal levou a que non entrase en vigor ata
maio de 2008… Significativa esta demora, non si?
Como principios xerais establece os seguintes: a) o respecto da
dignidade inherente, a autonomía individual, incluída a liberdade
de tomar as propias decisións, e a independencia das persoas; b) a
non discriminación; c) a participación e inclusión plenas e efectivas na sociedade; d) o respecto pola diferenza e a aceptación das
persoas con discapacidade como parte da diversidade e a condición humanas; e) a igualdade de oportunidades; f) a accesibilidade;
g) a igualdade entre o home e a muller; h) o respecto á evolución
das facultades dos nenos e as nenas con discapacidade e do seu
dereito para preservar a súa identidade.
Un último apuntamento. Moitas veces pásase por alto o art. 10,
dereito á vida: «Os Estados Partes reafirman o dereito inherente
á vida de todos os seres humanos e adoptarán todas as medidas
necesarias para garantir o goce efectivo dese dereito polas persoas
con discapacidade en igualdade de condicións coas demais». Este
artigo é o que fundamenta a crítica desde o mundo da discapacidade á actual lexislación española sobre o aborto, que segue admitindo o aborto euxenésico, o que é, de xeito evidente, discriminatorio
e viola a Convención.

4.- Vida adulta
A tarefa non consiste só en lexislar cambios para recoñecer dereitos, iso é soamente o primeiro paso, sabémolo ben. As persoas
con discapacidade intelectual son especialmente vulnerables á dis14
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criminación e á exclusión social, e entre estas sono aínda máis as
mulleres. Isto é aínda máis grave e perentorio nos países menos
desenvolvidos, non o esquezamos, polo que as estratexias de cooperación internacional haberán de telo moi en conta.
O art. 19, Dereito a vivir de forma independente e a ser incluído
na comunidade, afirma: «Os Estados Partes na presente Convención recoñecen o dereito en igualdade de condicións de todas as
persoas con discapacidade a viviren na comunidade, con opcións
iguais ás das demais, e adoptarán medidas efectivas e pertinentes
para facilitar o pleno goce deste dereito por parte das persoas con
discapacidade e a súa plena inclusión e participación na comunidade, asegurando en especial que: a) as persoas con discapacidade
teñan a oportunidade de elixir o seu lugar de residencia e onde e
con quen viviren, en igualdade de condicións coas demais, e non
se vexan obrigadas a vivir con arranxo a un sistema de vida específico; b) as persoas con discapacidade teñan acceso a unha variedade
de servizos de asistencia domiciliaria, residencial e outros servizos
de apoio da comunidade, incluída a asistencia persoal que sexa
necesaria para facilitar a súa existencia e a súa inclusión na comunidade e para evitar o seu illamento ou separación desta; c) as
instalacións e os servizos comunitarios para a poboación en xeral
estean a disposición, en igualdade de condicións, das persoas con
discapacidade e teñan en conta as súas necesidades».
A vida adulta non se improvisa; e o primeiro é crer de verdade
que hai que camiñar cara a esa meta. Todo proceso de transición
á vida adulta responde a unha planificación explícita, pero no caso
das persoas con discapacidade intelectual é necesario unha planificación detallada, pois só de maneira coordinada e continuada é
posible que poidan integrarse no mercado laboral e alcanzar o rol
de adulto. Así o recoñece, por exemplo, a Axencia Europea para as
necesidades educativas especiais e a inclusión educativa13.
A transición dos mozos con discapacidade intelectual á vida
adulta é obxecto de gran interese desde hai anos, primeiro moi
timidamente (lembro algunhas caras de sorpresa cando estaba a
13 https://www.european-agency.org/sites/default/files/individual-transition-plans_itp_é.pdf
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realizar a miña tese doutoral na década de 1990 sobre a afectividade e sexualidade destas persoas …) e logo xa decididamente.
E, aínda que é moito o que avanzamos, volvo dicilo, con todo, a
xeneralización de programas e prácticas positivas para favorecer
ese proceso aínda resulta escasa e en moitos lugares é totalmente
inexistente. Por iso cabe enunciar como unha grave obriga ética e
política a promoción de prácticas innovadoras que sexan de fácil
xeneralización e que materialicen modelos centrados na persoa e
na súa calidade de vida.
O proceso de transición, como subliñan Borja Jordán e Miguel
Ángel Verdugo, debe culminar na obtención non só dun emprego
útil e unha actividade digna e adecuadamente remunerada (a suficiencia económica é un ingrediente básico da vida adulta), senón
tamén no máximo nivel de autonomía persoal e autodeterminación
e o acceso ao rango de adulto nos seus diversos roles14.

5.- Redefinir as organizacións
Poucas veces se fala deste asunto. E, con todo, para min resulta prioritario. No momento actual, as organizacións que prestan
servizos e apoios ás persoas con discapacidade intelectual enfróntanse a unha serie de retos que teñen que ver coa súa eficacia,
eficiencia, sustentabilidade e transparencia. Os valores éticos son
cruciais para alcanzar ese cambio organizacional, posto que proporcionan o marco para definir e avaliar as boas prácticas, tanto
no nivel individual, como profesional e organizativo. Adela Cortina
escribía nun libro que ten xa os seus anos: «Non hai organizacións
amorais, non hai organizacións situadas máis aló do ben ou o mal,
senón que todas se atopan nalgún nivel de moralidade entre a desmoralización e a plenitude moral, que algo ten que ver con ese
estar en plena forma, sempre desexable»15.
14 Jordán, B., Verdugo, M. A., «Transición a la vida adulta», en Verdugo, M. A. - Schalock, R. L. (coords.), Discapacidad e inclusión. Manual para la docencia, pp. 359-377.
Segue sendo actual o libro de Enrico Montobbio, El viaje del Señor Down al mundo de los
adultos (Masson, Barcelona 1995).
15 Cortina, A., Hasta un pueblo de demonios (Taurus, Madrid 1998), p. 125.
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Despois de desenvolver esas ideas, a profesora Cortina conclúe
a súa reflexión da seguinte maneira: «De todo iso xorde un carácter peculiar da organización, baseado na responsabilidade polo
medio e longo prazo, o desenvolvemento da capacidade comunicativa interna e externa, capaz de crear un clima afectivo no seo
da organización e tamén na contorna, o sentido de pertenza entre
os seus membros, a confianza interna e externa, a innovación e a
creatividade, e a adhesión a unha cultura ética, baseada na cooperación entre todos os membros que compoñen a organización,
entre os que conta tamén a contorna social. Asumir estes valores e
actitudes é cousa de organismos que desexen cumprir o imperativo
ético e pragmático de ser viables»16.
De aplicar todo iso ao noso ámbito encárganse Schalock e Verdugo no seu libro O cambio nas organizacións de discapacidade, que
é, sen ningunha dúbida, unha auténtica guía de liderado. Aí podemos ler: «Os valores forman tamén a base dos modelos mentais:
as asuncións, xeneralizacións e imaxes profundamente arraigadas
para comprender o mundo. Os modelos mentais forman a visión e
cultura dunha organización (…) é necesario identificar e comprender estes modelos mentais, discutir o seu impacto nos individuos
e organizacións e recoñecer que a miúdo representan o factor que
limita o cambio nas organizacións e así, por inferencia, afectan á
redefinición con éxito das organizacións de DEI/DD». E engaden:
Os esforzos de cambio nas organizacións a miúdo fracasan porque,
independentemente da(s) intervención(é) tentada(s), os líderes e
xestores fallaron ao cambiaren as asuncións, xeneralizacións e
imaxes profundamente arraigadas que axudan ao persoal da organización para comprender o mundo e experimentar (ou visualizar)
o futuro. Os modelos mentais relaciónanse co que pensamos tanto sobre a clientela das organizacións de DEI/DD como sobre as
organizacións en si mesmas. Algúns modelos mentais facilitan o
cambio, outros inhíbeno17.
16

Cortina, A., Hasta un pueblo de demonios, p. 133.

17 Schalock, R., Verdugo, M. A., El cambio en las organizaciones de discapacidad (Alianza Editorial, Madrid 2013), p. 35.
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Co cal pechamos o círculo. Tan só nos queda subliñar que o
modelo de atención ás persoas con discapacidade intelectual da
terceira década do século XXI haberá de centrarse nos catro grandes principios da Bioética (non maleficencia, beneficencia, autonomía e xustiza) e nun ramallete de virtudes absolutamente esenciais, entre as que sobresaen: a prudencia, a dedicación, a delicadeza, a honradez, a lealdade e a excelencia. Todo isto ten moito
que ver coa sabedoría e a conciencia de futuro.
A sabedoría, din Schalock e Verdugo, permite ás persoas comprender e explicar o que é importante, ético e con significado; permite ver
como todo está interconectado. Ademais, a sabedoría –o ideal que
buscamos– é o que permite unha comprensión holística e integradora do mundo que nos rodea e combina o coñecemento co entendemento práctico. A conciencia de futuro permite apreciar a relevancia
de unir o pasado e o futuro, implicarse nun pensamento dirixido a
metas, así como experimentar o crecemento persoal mediante a autoeficacia e a auto-responsabilidade. Centrarse no futuro permite unha
conciencia da onda en perpetuo movemento; e inclúe a creatividade e
a curiosidade como ingredientes básicos18. Desde a perspectiva destes
autores, as organizacións redefinidas caracterízanse por:
• Estar baseadas na comunidade.
• Ser de estrutura horizontal.
• Ser coordinadoras de apoios, procurando ou proporcionando
apoios individualizados.
• Estar baseadas no uso da mellor evidencia dispoñible en cada
momento, de fontes que merezan a máxima garantía e credibilidade.
• Ser produtoras de coñecemento, creando valor e coñecemento mediante o pensamento de sistemas, a creatividade e unha
cultura de aprendizaxe que sintetiza a información implícita
e explícita.
• Estar orientadas á mellora da calidade.
18 Schalock, R., Verdugo, M. A., El cambio en las organizaciones de discapacidae, p.
266. Todo isto hai que poñelo en relación co pensamento de Hans Jonas e de V. R. Potter.
18
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6.- Epílogo
O meu amigo Jesús Flórez escribiu: «Vivir o mundo da discapacidade desde dentro e de forma comprometida, convértese nesa
fonte incesante de choiva fina, de zume enriquecedor, de acción
transformadora que fan crible o optimismo e o convencemento de
que a conciencia humana, a pesar de retrocesos e desvíos, posúe a
capacidade para mellorar o noso mundo e facelo máis entrañable
e acolledor, con maior disposición para a convivencia e o encontro
coas persoas que con máis urxencia nos necesitan»19. De aí o título
do meu artigo.
No Ano Xubilar Extraordinario da Misericordia, non podo menos que lembrar as palabras de San Paulo: «Mirade, irmáns, quen
fostes chamados! Non hai moitos sabios segundo a carne nin moitos poderosos nin moitos da nobreza. Escolleu Deus máis ben o
necio do mundo, para confundir os sabios. E escolleu Deus o débil
do mundo, para confundir o forte» (I Cor 1, 26-27). A Igrexa ten
credibilidade na medida en que está preto da fraxilidade e a vulnerabilidade. Hai momentos, dinos o Papa Francisco, nos que dun
modo moito máis intenso estamos chamados a ter a mirada fixa
na misericordia para poder ser tamén nós mesmos signo eficaz do
obrar do Pai. As persoas con discapacidade intelectual e as súas
familias fórono para min en multitude de ocasións; a última delas,
ben próxima no tempo, na miña recente viaxe a Chile convidado pola Red de Colegios Camino a la Inclusión, e ten dous nomes
propios: Alvaro Lozada e Caterina Moretti. Só resta unha palabra:
grazas.
Xosé Ramón Amor Pan
Doutor en Teoloxía Moral
Traduciu Xesús Portas Ferro

19 No prólogo do libro de Vitoria Massa e Luís Bulit, Las campanas de madera (Dunken,
Buenos Aires 2006).
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Estudos

Sincretismo, Inculturação e
Diálogo inter-religioso em tempos
de papa Francisco
Afonso M. L. Soares1
O pasado xaneiro deste 2016 faleceu de xeito repentino Afonso
Maria Ligório Soares, Doutor en Ciencia da relixión e profesor na
Pontifícia Universidade Católia de São Paulo (Brasil), autor, entre
outros, dos libros: No espírito do Abbá: fé, revelação e vivências
múltiplas (Paulinas, 2005) e De volta ao mistério da iniquidade
(Paulinas, 2013). Os amigos de Encrucillada tivemos a sorte de escoitalo e aprender del no Foro de 2010 co gallo do Homenaxe a
Torres Queiruga. Tempo despois recibimos un escrito que agora, tristemente, aproveitamos para publicar a xeito de lembranza póstuma
unidos na esperanza da resurrección.

1.- Tudo muda: o papa é Francisco1
1.1. A boa nova do Francisco jesuíta
Sintoma dos ventos impetuosos que sopram a partir de Roma
desde a eleição do cardeal Jorge Mario Bergoglio é o livro “Francisco: renasce a esperança” (Ed. Paulinas), que oferece uma primeira
reflexão sobre o que representa este papa para o futuro do cristianismo. É um livro franco, que não economiza na crítica que a cúpula da igreja católica precisa receber, mas também esperançoso,
pois acredita na sua conversão para o cerne do Evangelho cristão.
O leitor descobre logo nas primeiras páginas que uma obra desse
teor seria quase impensável antes da inesperada renúncia de Bento
XVI, que desmascarou rupturas abissais no interior da cúpula vaticana, ao mesmo tempo em que salientou a humildade e sabedoria
de um papa, que reconheceu não dar conta de enfrentá-la.
1 Cientista da religião da Pontifícia Universidade Católia de São Paulo (Brasil). Autor,
entre outros, dos livros: “No espírito do Abbá: fé, revelação e vivências múltiplas” (Paulinas
Ed., 2005) e “De volta ao mistério da iniquidade” (Paulinas Ed., 2013).
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Mas quando Bergoglio apareceu na sacada, imediatamente virou o mapa múndi de cabeça para baixo: no topo estava agora
uma figura meio desengonçada, de sotaque portenho, trajando
uma batina branca improvisada, com sapatos pretos já gastos e
uma cruz de prata no peito. Apresentou-se como bispo de Roma e
revelou ser Franciscus. Antes da primeira bênção papal, quis que
a primazia fosse do Povo de Deus reunido na Praça. Curvando-se
diante da multidão, pediu seu Amém. Não se tratava de populismo, mas apenas da continuidade de uma postura pela qual o
Cardeal de Buenos Aires já era conhecido em sua terra, amado
pelos excluídos da periferia e odiado pela alta cúpula do poder
civil daquele país.
Em pouco tempo, as manchetes escandalosas (pedofilia do clero; lobby gay no Vaticano; crimes financeiros do sistema bancário
daquele minúsculo Estado; Vatileaks) deram lugar à surpresa e ao
desconcerto diante do que começava a fazer o jesuíta franciscano:
renúncia ao luxo da corte; simplificação dos protocolos diplomáticos e das rubricas litúrgicas; repreensões públicas ao clero devasso;
contato direto com o povo nas aparições públicas; carinho pelas
devoções populares; apelos à paz mundial; crítica ao sistema financeiro internacional. E tudo isso lançando mão de gestos e palavras
diretas, contundentes, proféticas até, se as comparamos com o estilo burocrático e frio dos pronunciamentos da hierarquia católica.
Embora se esforce por mostrar continuidade doutrinal com o
papa Ratzinger, os sinais emitidos por Bergoglio vão até agora em
outra direção: volta do espírito de diálogo; retomada positiva do
Vaticano II; devolução do poder que foi sendo retirado das igrejas
locais (da CNBB, por exemplo, no caso do Brasil); afastamento de
bispos e cardeais carreiristas para dar lugar aos que têm espírito e
prática pastoral; reconciliação com o legado da Teologia da Libertação; predileção pelas ordens e congregações religiosas em lugar
dos novos movimentos conservadores que ditaram as regras nas
últimas décadas; novo entusiasmo missionário pelo testemunho
cristão em meio aos pobres em lugar da atual busca proselitista por
neoconvertidos ou por ovelhas “desgarradas” em outras igrejas…
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Esse é o desafio sobre-humano que parece estar assumindo
Papa Francisco. Conseguirá esse místico jesuíta quase octogenário
driblar os labirintos da Cúria Romana, separando o joio do trigo?
Atrairá a opinião pública católica para seu projeto reformador?
Francisco tem dito em suas audiências a distintos grupos de representações católicas que nada poderá fazer sozinho. Mas os católicos
midiáticos acostumados a showmissas inebriantes, cercados de milhares de facefriends que se curtem reciprocamente, estaremos mesmo
dispostos a embarcar nesta “descruzada” franciscana? O tempo dirá.
1.2. Francisco: o papa pop entre o papo e a prática
A recente passagem de Francisco pelo Brasil confirmou as primeiras impressões causadas desde a eleição: desapegado da posição de imperador do catolicismo mundial; imune ao luxo da corte;
arisco aos protocolos diplomáticos; pródigo nas repreensões públicas ao clero acomodado; habituado ao contato direto com o povo;
carinhoso com as devoções populares; crítico contumaz do consumismo e do sistema financeiro internacional. E tudo isso lançando
mão de gestos e palavras diretas, contundentes, proféticas.
Francisco abriu sua visita, no Palácio Guanabara, pedindo permissão, com delicadeza, para estar conosco. E citou quase literalmente a frase de são Pedro em Atos 3, 6: “Não tenho ouro nem
prata, mas trago o que de mais precioso me foi dado”. O episódio
bíblico mostra o primeiro “papa” sem posses, a curar paralíticos.
Lembrou-me a visita de São Tomás de Aquino ao Papa Inocêncio IV
(séc. XIII). Mostrando-lhe as riquezas do Vaticano, o papa lhe disse, com ironia: “Vê, Tomás. Hoje a Igreja não pode mais dizer: Não
tenho prata nem ouro…”. Tomás devolveu: “Concordo, santidade.
Mas ela também não pode mais dizer ao coxo: Levanta-te e anda”.
Na fala do bispo de Roma unem-se a teologia e a prática pastoral, São Tomás e São Francisco, o intelectual católico e o pastor
afetuoso, retomando o que ele já vinha insistindo: há que estar
com os pobres, mas não como uma ONG altruísta que busca eficiência e sim a partir de uma mística do seguimento de Jesus. Não
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é mais o teólogo que repreende o papa, como outrora Tomás; é o
papa que chama todos à conversão, a começar pelo clero.
Quem for pesquisar, encontrará uma “coincidência”: no discurso de abertura do Concílio Vaticano II (11/10/1962), João XXIII
anunciava a intenção de uma virada pastoral na Igreja católica que
tratasse os erros “usando mais a misericórdia que a severidade”,
“mostrando a validez de sua doutrina e não condenando” a fim de
ser “mãe amorosa de todos, benigna e paciente”. E completava:
“Ao gênero humano tão oprimido, a Igreja diz, como outrora Pedro
ao pobre: ‘Eu não tenho nem ouro nem prata… levanta-te e anda’”.
O “desvio” para Aparecida no meio da JMJ foi exigência do papa
e é muito significativo. O santuário mariano sintetiza a espiritualidade popular latino-americana ao mesmo tempo em que traz à
memória o documento final do 5º Celam (2007), que enfatizou
o compromisso missionário do cristão com os pobres e os jovens,
além de reconfirmar as comunidades eclesiais de base como opção
criativa de ser Igreja. O recado parece virar o mapa múndi: no topo
estão agora os povos do Sul, com suas urgências e também com
suas experiências eclesiais.
Outro pormenor chama a atenção: Francisco, o bispo de Roma,
dirigiu-se aos bispos brasileiros para confirmar sua autonomia em
animar as igrejas particulares. Parece apontar na direção contrária
do forte centralismo que tem ditado as relações de poder entre
a cúria romana e as demais dioceses. Revigora assim a chamada
“colegialidade episcopal”, sonho antigo dos que participaram do
Vaticano II. Bergoglio deve saber que não será fácil retomar o espírito de diálogo nem devolver o poder retirado das conferências
episcopais (da CNBB, no caso do Brasil). Mas parece decidido a
afastar o clero carreirista, dando vez aos que têm espírito e prática
pastoral. E já sussurrou sua predileção pelas ordens e congregações religiosas em lugar dos novos movimentos conservadores que
ditaram as regras até agora.
Um quarto aspecto é inédito: sua atitude perante a sociedade
civil. Impressionou jornalistas experientes a desenvoltura nas entrevistas concedidas, sem nenhuma combinação prévia. E destoou
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bastante da recente tendência de seus pares ao defender, no discurso a representantes da sociedade civil (Theatro Municipal-RJ),
a laicidade do Estado como condição para uma cultura do encontro, atitude que ele definiu como “humildade social”.
É cedo para ir além de expectativas. Conseguirá esse místico
jesuíta quase octogenário driblar os labirintos da cúria romana?
Seus gestos e palavras prenhes de simbolismo chegarão a se concretizar em mudanças efetivas no discurso e na prática dos católicos? A opinião pública católica quer, de fato, as reformas que
poderão ser anunciadas nos próximos meses?
Quem gosta de acompanhar e estudar o cotidiano do mundo
católico não vai se decepcionar com as surpresas e reviravoltas dos
próximos capítulos dessa epopeia milenar.

2.- Nada muda: o papa é Francisco
Certamente há que se prever alguma reforma no pontificado
de Francisco, sobretudo no que diz respeito à estrutura interna da
cúria romana e na devolução de grande parte da autonomia das
igrejas particulares. Também é evidente a mudança de tom e de
estilo quando se trata do diálogo católico com os não-católicos e
principalmente intercatólicos.
Este artigo não pode dar conta de tudo o que se esperaria de uma
auspiciosa mudança na Igreja católica. Por isso, escolhi apenas um
aspecto: a esperada nova relação das autoridades e teólogos católicos
com um fenômeno muito real do cotidiano das comunidades eclesiais latino-americanas e que costuma ser chamado – às vezes de forma pejorativa – de sincretismo religioso. Como referencial, escolho
os documentos do Vaticano II, uma vez que este Concílio está saindo
do limbo justamente pelas mãos do jesuíta argentino Bergoglio.
2.1. O que aprender do Concílio Vaticano II?
Especialistas como C. Theobald, J. Wicks e O. Rush (cf. Faggioli,
2013) concordam que a noção de revelação divina e sua recepçãotransmissão na história (Dei Verbum) é a base da qual derivam a noção
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conciliar da igreja (Lumen gentium), do seu culto (Sacrosanctum
Concilium) e da sua relação com o mundo (Gaudium et spes). A
articulação entre elas sugeriu aos teólogos e pastores, nos anos
seguintes, que era urgente uma nova aproximação do fenômeno da
religiosidade popular e do sincretismo religioso que o permeia.
Se, como diz a Dei Verbum (DV), revelação é o que resulta
quando apraz “a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a
Si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade (DV 2),
isso permite que se devolva a cada grupo social ou pessoa que, no
seu ritmo próprio, “tenham acesso ao Pai no Espírito Santo e se
tornem participantes da natureza divina” graças a uma “revelação”
que possibilita ao Deus invisível, “na riqueza do seu amor”, “falar
aos homens como amigos e conviver com eles, para convidá-los e
os admitir à comunhão com Ele”. Essa “economia” da revelação,
justamente por não ser uma sucessão de asserções ditadas e
“realiza-se por meio de ações e palavras ìntimamente relacionadas
entre si”. A ênfase da DV no caráter dialogal da revelação permite
reequacionar a gradualidade e os percalços da resposta humana
ao apelo divino. Se o Sentido não está posto de uma vez por todas
nem nas chamadas Escrituras, mas depende também das reais
condições histórico-sociais (Geffré, 1988, 87-99), será inevitável
considerar o sincretismo não como um dano mas como o risco
inevitável do caminho histórico da revelação e do dogma.
Nessa direção a importante asserção da Dei Verbum, quando
repropõe a categoria patrística da “pedagogia divina” para defender
que a verdade dos livros do AT não está na mera sucessão de
afirmações ali contidas, mas antes no método usado por Deus
para falar conosco, abre uma senda profícua na assunção do modo
mesmo como o povo/as culturas se apropriam do sopro revelador
de Deus. Portanto, assim como “os livros do Antigo Testamento”,
mesmo contendo “também coisas imperfeitas e transitórias”,
manifestam “o conhecimento de Deus e do homem, e o modo com
que Deus justo e misericordioso trata os homens”, assim também
podemos inferir que as tentativas históricas (imperfeitas, errôneas,
exóticas) com que as comunidades criam/recriam significantes
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para o(s) significado(s) cristão também “revelam… a verdadeira
pedagogia divina” (DV 15).
Se a teologia das religiões e a teologia do diálogo inter-religioso
tomarem a sério essa intuição do Vaticano II de que a revelação é
um encontro interpessoal entre Deus e o ser humano, não poderão
deixar de perceber que o interlocutor humano, nesse caminho
educativo, responde a partir de situações existenciais e históricas que
progressivamente lhe são colocadas ou lhe acontecem (Soares, 2013,
25-37). E tal não exclui retrocessos, erros nem mesmo pecados.
Outra categoria inédita adotada pelo Vaticano II e que pode jogar
nova luz sobre o fenômeno com frequência chamado de sincretismo
religioso ou de dupla ou múltipla pertença religiosa – às vezes,
também “múltipla vivência religiosa” (Barros, 2009; Soares, 2008)
– é a expressão “hierarquia das verdades”, vinda à luz no nº 11 do
decreto Unitatis Redintegratio sobre o ecumenismo. De fato, essa
noção está em profunda sintonia com a compreensão de revelação
da Dei Verbum, e alguns teólogos chegam a afirmar que o que
UR11 propõe acerca da ordem das verdades é inconcebível se não
se fizer referência ao que a Dei Verbum ensina sobre a revelação
(Henn, 1990, 455). Em outras palavras, se a revelação é “ato de
autocomunicação de Deus em seu Filho Jesus Cristo, Palavra
de Deus encarnada (DV1), então ela não diz respeito a todas as
possíveis verdades, mas antes a um centro definido, extremamente
simples (prima veritas) que de nós solicita, na fé, uma resposta
pessoal e completa, que é dada, livremente, a Deus mesmo (DV 5).
Do ponto de vista existencial, também se pode perguntar acerca
da relação entre a fé subjetiva (fides qua) e a fé objetiva (fides quae),
na medida em que esta última sofre o impacto de uma noção de
revelação que deixa em segundo plano o depósito da fé e traz à
tona a iniciativa amorosa de um Deus pessoal. Nesse aspecto,
nota-se nos fieis a manifestação de uma “hierarquia existencial
das verdades” (Henn, 1990, 455), que comporta – conforme a
história pessoal de cada um ou os diferentes contextos históricos
e culturais – distintos centros ou mesmo diferentes percursos de
resposta(s) à iniciativa divina. Mais recentemente, especialistas
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em teologia da revelação explicam tal processo como “educação
em segundo grau” (Segundo, 1978) ou “maiêutica histórica”
(Queiruga, 1995).
A novidade inserida pelo Decreto Unitatis Redintegratio comporta
uma série de ideias-força, que se resumem em duas: “a Igreja tem
de se renovar em profundidade e precisa fazê-lo deixando-se ajudar
pelo diálogo com as demais Igrejas cristãs em busca de unidade”
(Vilanova, 1992, 935). UR nº 11 tem evidente serventia para a
missão ecumênica, mas como já foi notado, mais de uma vez,
possui potencial em outras questões/tarefas da teologia, tais como:
pluralismo teológico, catequese renovada, nova evangelização,
inculturação da fé, diálogo inter-religioso, além da agenda sempre
desafiadora de reapresentar a mensagem cristã à sociedade civil
contemporânea.
O pluralismo teológico e o diálogo inter-religioso também
testam a corrente ecumênica nascida do Vaticano II na esteira
de UR11. Como pode a Igreja acompanhar, em um processo de
reevangelização de povos mal introduzidos no cristianismo, heresias
vivas e sincretismos que unem a religião cristã a ideias pertencentes a
outras religiões profundamente diferentes, se não se pode abrir mão
do já dogmaticamente estabelecido? No entanto, esses caminhos,
aparentemente extraviados (da fé cristã), trazem/trouxeram muitas
contribuições a vários grupos humanos, na medida em que são –
por enquanto – sua resposta existencial possível.
O princípio formulado em UR 11 provavelmente ainda precise
ser mais bem explicitado, desenvolvido e aplicado na teologia da
Igreja Católica. E, talvez, ainda tenha de ser plenamente aceito.
No entanto, ele contempla o que há de mais central sobre como
devolver à Igreja uma função decisiva da revelação: a experiência.
Para que a revelação prossiga seu caminho, a comunidade dos
fiéis tem de ser parte ativa da construção do dogma. O cuidado
com a construção orgânica do dogma/doutrina/verdade cristã
supõe a necessidade, para que a revelação seja precisamente
o que é – autorrevelação de Deus – de que todo cristão e toda
comunidade eclesial a experimente. E isso exige que se pense
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o acesso ao depositum fidei como um processo de “educação”.
Como pedagogia divina (DV 15). Esse processo historicamente
maiêutico (Queiruga), cuja compreensão foi possibilitada pela
Dei Verbum, ganha toda sua força quando conectado ao princípio
fundamental que o Vaticano II pensou ser válido apenas para o
diálogo intereclesial: “a ordem ou hierarquia das verdades” a partir
do eixo trinitário da mensagem cristã.
Finalmente, UR 11 pode servir como estrutura hermenêutica
para que se continue a pesquisa sobre o desenvolvimento doutrinal
e as novas expressões da tradição cristã. Um legado conciliar que
está longe de ser plenamente aproveitado pela Igreja de Cristo.
2.2. Tensões pós-conciliares: sincretismo versus qual Igreja?
a) João Paulo II: Quando o sincretismo é nocivo
Quase 40 anos após a promulgação da Ad Gentes, a Instrução
“Erga migrantes caritas Christi”, do Pontifício Conselho da Pastoral
para os Migrantes e os Itinerantes (03/05/2004) reconhece
a crescente complexidade do fenômeno migratório e vê a
“necessidade de uma visão ecumênica deste fenômeno, por causa
da presença de muitos migrantes cristãos não em plena comunhão
com a Igreja Católica, e do diálogo inter-religioso, por motivo do
número cada vez mais consistente de migrantes de outras religiões,
em particular daquela muçulmana, em terras tradicionalmente
católicas, e vice versa” (Intr.). O nº 10 teme “graves consequências
sobre as tradições religiosas e culturais das populações” e defende,
no nº 34, que “a Igreja … proclama a necessidade de buscar a
verdade, numa perspectiva de justo confronto, de diálogo e de
acolhida recíproca”, entendendo que “as diversas identidades
culturais devem abrir-se a uma lógica universal, não desprezando as
suas próprias características positivas, mas colocando-as a serviço
de toda a humanidade”. Tal desafio o próprio texto vê como “sem
precedentes para uma encarnação da única fé nas várias culturas,
verdadeiro kairòs que interpela o Povo de Deus”.
O nº 38 traduz concretamente esse zelo em termos de “cuidado
de um determinado grupo étnico ou ritual, que tende a promover um
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verdadeiro espírito católico”; e o nº 39 vislumbra nas migrações “um
evento que atinge também a dimensão religiosa do homem”, porque
estas “oferecem aos migrantes católicos a oportunidade privilegiada,
embora frequentemente dolorosa, de alcançar um maior sentido de
pertença à Igreja universal, para além de cada particularidade”. É
por isso que encontramos no § 41 a recomendação de que as Igrejas
particulares repensem e reprogramem a pastoral para “ajudar os
fiéis a viver uma fé autêntica no novo contexto multicultural e
plurirreligioso hodierno”, com uma atenção particular, frisa o nº 46,
na “religiosidade popular” que “caracteriza muitas comunidades de
migrantes”.
Mas o magistério católico também vê riscos nesse processo. O
nº 48 salienta um “particular perigo para a fé” que “deriva do atual
pluralismo religioso, entendido como relativismo e sincretismo em
questão de religião”. Para a Instrução, esse é “um dos mais graves
problemas pastorais hodiernos, juntamente com aquele do grande
desenvolvimento das seitas”.
É claro que essa preocupação não implica em descaso pelos
migrantes de outras religiões, em geral, pois, como sublinha o nº
59, estes “devem ser sustentados, em cada caso, no que é possível,
a fim de que conservem a dimensão transcendental da vida”. Essa
consideração é importante, pois, ainda que se tenha a convicção de
que “a Igreja é a via ordinária de salvação e que somente esta possui
a plenitude dos meios de salvação”, fica aqui desautorizado qualquer
tipo de proselitismo que se aproveite da situação de fragilização em
que se encontram esses milhares de comunidades humanas.
É por isso que o nº 69 insiste em que se garanta aos fiéis e
principalmente aos agentes de pastoral envolvidos nessa pastoral
“uma sólida formação e informação sobre as outras religiões, para
vencer preconceitos”. O parágrafo faz aqui uma precisão importante:
o diálogo entre as religiões não visa apenas nem primeiramente
a “busca de pontos comuns, para construir juntos a paz”, mas
sobretudo é “ocasião para recuperar [nossas] dimensões comuns”,
a saber, “oração, jejum, nossa vocação fundamental, abertura ao
Transcendente, adoração de Deus, solidariedade entre as nações”.
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A Instrução parece estar em sintonia com o que disse um ano
antes (23/01/2003) João Paulo II quando recebeu em visita ad
limina Apostolorum os membros do Regional Sul 1-São Paulo,
da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Em seu
discurso de saudação, o papa recomendou vivamente aos bispos
que cuidassem da participação ativa dos fiéis na vida sacramental
da Igreja. Destacou a religiosidade popular como tema importante
e o sincretismo religioso como uma das principais ameaças. Mesmo
admitindo a presença, no Brasil, “de vários grupos culturais, que
são uma manifestação a mais da catolicidade da Igreja”, o papa
afirmava “não ser possível descurar aqui a consideração da cultura
afro-brasileira no quadro mais amplo da evangelização ad gentes”.
Detendo-se no universo dos cultos afro-brasileiros, Sua Santidade
concluía: “A Igreja Católica vê com interesse estes cultos, mas
considera nocivo o relativismo concreto de uma prática comum de
ambos ou de uma mistura entre eles, como se tivessem o mesmo
valor, pondo em perigo a identidade da fé católica. Ela sente-se no
dever de afirmar que o sincretismo é danoso quando compromete
a verdade do rito cristão e a expressão da fé, em detrimento de uma
autêntica evangelização” (L’Osservatore Romano, 01/02/2003).
Ora, se o sincretismo “é nocivo quando…” haveria aqui na
entrelinha a possibilidade de o sincretismo ser bem-vindo se não
comprometer a verdade do rito etc? Pode-se imaginar uma reticente
admissão de que a verdade do rito e a expressão da fé não surjam
imediatamente e que uma autêntica evangelização pressuponha
um longuíssimo processo de encarnação do espírito evangélico
na vida das pessoas e das comunidades. De fato, a teologia das
religiões já pode reconhecer que o único acervo de critérios que
os povos possuem para julgar se o evangelho é, de fato, “notícia
boa” (eu-angelion) é sua própria cultura autóctone e, portanto,
não pode automaticamente largá-la para se tornar “evangélico”. A
experiência de igrejas locais como as dos países latino-americanos e
do continente africano permite que se afirme que, por exemplo, os
adeptos brasileiros do Candomblé só podem dizer sim a Jesus se e
quando o comparam com Oxalá e outros orixás – e só compara quem
reconhece a pertinência dos dois termos de comparação. Portanto,
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o que a literatura acadêmica costuma chamar de sincretismo (ou
hibridismo; ou empréstimo; ou tradução; a depender das escolas e
autores), se lido teologicamente, na perspectiva de uma hierarquia
das verdades (UR 11), significa que, em vez de largar o cristianismo
para ficar somente com seus deuses, o povo-de-santo prefere –
num ímpeto de amor gratuito – continuar com o “orixá” Jesus,
respeitando e servindo-se das rezas católicas. A condescendência
afro-popular, nesse caso, soa mais como uma dessas surpresas da
maneira como Deus se revela, sempre soprando inesperadamente
onde quer.
b) Bento XVI: Quando o ecumenismo ameaça
As recomendações acima dão conta de uma autocompreensão
da Igreja que se distancia bastante do que exortavam a Lumen
gentium e a Gaudium et spes (para ficarmos apenas nesses
dois decisivos documentos conciliares). Alguns anos antes dos
episódios relatados no item anterior (06/08/2000), a Congregação
para a Doutrina da Fé trazia a público a Declaração Dominus Iesus
(DI). O texto não conseguia disfarçar certo tom pessimista com
relação ao potencial revelacional presente nas tradições religiosas
não cristãs. Ali transpira o receio das consequências de uma maior
aproximação com essas tradições espirituais. Do ponto de vista
cristológico, a DI contrapõe o caráter pleno e definitivo da revelação
de Jesus Cristo ao pluralismo religioso de princípio. Quanto a
sua eclesiologia, esta retoma a clássica relação indissolúvel (ou
já seria, de novo, identificação) entre Igreja e Reino de Deus. A
ponto de garantir que “a verdade que é o Cristo se impõe como
autoridade universal” e “a única verdadeira religião se verifica na
Igreja Católica e Apostólica, governada pelo sucessor de Pedro”
(n. 23). Enfim, da perspectiva do Diálogo Inter-religioso (DIR),
voltamos a litigar com a conhecida afirmação da necessidade da
Igreja para a salvação.
Se, de um lado, houve quase unanimidade na época ao se
reconhecer que o documento apenas ratificava teses tradicionais
do magistério da Igreja, de outro, não deixou de simbolizar um
freio importante na trilha aberta pelo Vaticano II. Falando
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especificamente do diálogo inter-religioso, DI envereda por um
caminho bastante tortuoso ao cassar a qualidade de revelação das
demais tradições religiosas. Sua proposta de distinção entre fé
teologal e crenças religiosas reedita a presunçosa separação entre
religiões naturais e sobrenaturais, que desqualifica as primeiras
como meros movimentos humanos em direção ao Absoluto,
que não chegariam a experimentar o Absoluto enquanto tal. É
difícil hoje admitir tais categorias sem que se negue o histórico
processo da autocomunicação de Deus à humanidade afirmado tão
enfaticamente na Dei Verbum.
No entanto, se, de um lado, temos a DI conclamando a
“proclamar a necessidade de conversão a Jesus Cristo e a adesão
à Igreja através do Batismo e dos outros sacramentos, para
participar de modo pleno na comunhão com Deus Pai, Filho e
Espírito Santo” (DI 22), de outro, estão o pluralismo religioso de
fato e o sincretismo a permear a realização histórica da Igreja. O
que fazer?
Se não voltar a beber da inspiração que jorrou dos textos e do
entusiasmo do evento Vaticano II, a Igreja católica correrá o risco
de, mais uma vez, transmitir aos povos da terra uma notícia que,
embora literalmente veraz, não será boa – ou seja, salvífica.
c) Papa Francisco: Quando o sincretismo é etapa
Um ano antes da abertura do Vaticano II, um consultor da então Congregação De Propaganda Fide (hoje, Congregação. para a
Evangelização dos Povos), André Seumois, assim explicava qual
deveria ser o teor do primeiro anúncio do evangelho: “limita(r)-se
a proclamar a substância profunda do cristianismo (…), evitando a
sobrecarga, o acidental, o adventício, o supérfluo. Essa é uma condição absolutamente necessária para que a mensagem cristã possa
não apenas ser assimilada por almas novas, mas também introduzir
nelas sua luz enaltecedora. A mensagem evangélica em sua pureza
é tão rica e revolucionária que é necessário limitar-se cuidadosamente a seu conteúdo e prever inclusive uma prudente progressão
em sua exposição” (A. Seumois apud Segundo, 2000, 418).
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O citado nº 22 de Ad Gentes está em estreita continuidade com
essa inspiradora recomendação do padre Seumoir. O sincretismo
só ameaça a quem não percebe, conforme AG 22, que a “semente
da palavra de Deus” carece de longos períodos de tempo para “germinar”, ser “regada pelo orvalho divino”, “absorver”, “transformar-se” e “frutificar” com abundância. Há aqui “de modo análogo à
economia da encarnação” um necessário e “maravilhoso intercâmbio” entre a palavra divina e “os costumes e as tradições dos povos”, sendo preciso “descobrir o caminho para uma mais profunda
adaptação em toda a extensão da vida cristã”.
O decreto conciliar ainda não tinha disponível a palavra “inculturação”, mas aponta nessa direção ao exortar que seja excluída
“toda a aparência de sincretismo e de falso particularismo”, preferindo (ainda de forma imprecisa, é verdade) o termo “adaptação”.
Embora seja questionável o uso ainda acrítico da palavra sincretismo, há uma sintonia com os três passos sugeridos pelo Pe. Seumois, e que certamente evitariam a falsa evangelização que forçou,
no passado, o recurso do sincretismo como estratégia, por vezes
quase desesperada, de sobrevivência.
Portanto, no contato com povos de outras religiões ou mesmo
nas inegáveis situações de vivência religiosa plural ou de trânsito
religioso, há que se limitar “a proclamar a substância profunda do
cristianismo”, ou seja, a substância da fé cristã. Na exegese feita
desse excerto por J. L. Segundo, trata-se de apresentar o cristianismo de tal forma que, “por seu próprio conteúdo, por seu valor
intrínseco”, produza no interlocutor “uma adesão pessoal (…) destinada a ser experimentada nos desafios históricos” (Ibidem, 421).
Em outras palavras, diminuiríamos as ocasiões de sincretismo se,
de fato, soubéssemos, conforme o citado princípio do Decreto
sobre o Ecumenismo (UR 11), colocar as verdades cristãs numa
ordem ou hierarquia de relevância. Mas quantos cristãos seriam
capazes de localizar, nos textos do Novo Testamento ou da Tradição
apostólica, a substância específica da fé cristã? O que é essencial
e o que é supérfluo no ciclo litúrgico ou nos ritos dos diferentes
sacramentos? A ressurreição é mesmo intrinsecamente distinta da
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reencarnação ou apenas uma modalidade tímida de reencarnação
(em que se admite que a alma só pode sair e reentrar uma única
vez, desde que volte para o “mesmo” corpo)? Na medida em que os
próprios cristãos não derem conta de perguntas como essas, será
irreal pretender que novos adeptos não incorram em alguma forma
de desvio ou mal-entendido ao serem apresentados ao cristianismo.
O Vaticano II deu reinício a uma proposta tão antiga quanto
a própria fé cristã: que se anuncie a mensagem evangélica assim
como ela sempre foi, ou seja, como boa notícia dada a seu interlocutor. Ao não recebê-la assim – seja pelo defeituoso testemunho
dos cristãos (GS 19; 21), seja pelo excessivo aparato institucional-doutrinário das igrejas (que não sabem, ao contrário do que pedia
Pe. Seumois, “prever uma prudente progressão em sua exposição”)
–, o interlocutor não cristão resolve, por mero movimento de bom
senso, fazer sínteses com os materiais que lhe estiverem mais disponíveis na própria vivência pessoal e cultural. E é legítimo que
o faça, pois pior seria se, em contradição com a Dei Verbum, este
aceitasse passivamente a doutrina cristã como um emaranhado de
informações dispersas e conflitivas que não passassem por sua experiência existencial.
Nas palavras de J. L. Segundo, “os perigos de desvio da comunidade cristã serão sempre menores do que a supressão da revelação divina, ao submergir os cristãos numa multidão, em que tudo
tem, numa igualdade superficial, entrada e aceitação” (Segundo,
2000, 430).
Parece-nos que o espírito deste pontificado, confirmado profeticamente na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, é reacender
nos corações cristãos “a doce e reconfortante alegria de evangelizar” (EV 2). Quem sabe ainda haja tempo para a Igreja católica
rever o que tem feito e pensado em termos de inculturação, diálogo inter-religioso, hierarquia das verdades e religiosidade popular
com vistas ao que realmente importa: dar testemunho nesta terra
de que o Reino é do Pai.
Afonso M. L. Soares
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Estudos

Relixión e transcendencia na
poesía de Manuel María
Xesús Portas Ferro

I está a miña alma moi tristeira
Salmo 6, 4
Señor:
Ti estás nas outuras descoñecidas
vivindo cos bieitos e cos anxos.
Lémbrate de nós que somos tristurentos
na nosa casa de fume e mais de nada!
Por que nos deixas, Señor, ser tan humás
co iste corazón que trema na luzada?
Por que nos deixas eternamentes sós
nunha cárcere de carne e mais de lama?
Libro de Pregos

1.- A cuestión do carácter relixioso e o seu alcance
O carácter relixioso da poesía de Manuel María, maiormente
da que escribiu sendo el novo, non o nega ninguén. Críticos hai,
porén, que tentan de relativizar o seu significado.
Afírmase, un supoñer, que o Deus ao que se fai referencia nos
seus poemas máis formalmente relixiosos, é un Deus descoñecido (Román Raña, citado por Mato, p. 102) ou que se trata do
Deus das pequenas cousas (Veiga, p. 3), como seica acontece na
poesía de Francis Jammes. E con isto non se quere dicir, como
podería entenderse, que Manuel María nos ofrece aí a imaxe dun
Deus sinxelo e próximo, como é o de Jammes. Trataríase máis ben
de algo distinto, segundo o propio Veiga explica un pouco máis
embaixo, referíndose a Muiñeiro de brétemas: «Tamén se mostra
xa, con claridade, un dos estilos aos que acudirá regularmente no
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futuro: o do prego. Outros poetas, de fe relixiosa ou carentes por
completo dela, recorreran xa a estes ritmos tradicionais para lograr
unha musicalidade e un poder de comunicación demostrados e
moi populares. Sería o caso, por exemplo, de Whitman. Pero o ton
de prego, de rezo, unido ao humilde e concreto –as zocas novas
da abidueira, poñamos por caso– fornécelle ao poema un carácter
moi terreal e humano, antes que espiritual, e máis sensíbel que
transcendente».
Por unha vía algo diferente, afirmouse que –como acontecería
co poeta catalán Salvador Espriu– a poesía relixiosa de Manuel
María non expresa unha crenza, senón unha agnóstica «procura
de Deus, fundada na dúbida e a insignificancia humana, diante da
relixión convencional, que non pode atinxir a Deus» (X. González
Gómez, p. 116). Sería unha posición semellante á de Kant ou de
Voltaire, filósofos que, segundo Horkheimer –citado por González
Gómez–, postularon un Deus non para si mesmos, senón porque
non eran quen de pensar que a inxustiza que domina a historia,
fose definitiva.
Miguel Mato, pola súa banda, coida que a dimensión relixiosa
da poesía do noso autor traduce a comuñón do poeta coa presenza do relixioso na cultura popular, –dentro da (súa) identificación
ideolóxica, afectiva e estética– con esta; coida, de por parte, que
serve de vehículo á expresión da dúbida existencial –se nalgún
momento foi outra cousa que elemento retórico– (p. 109, 110).
Suxire ademais que Deus e a oración funcionan como símbolos
doutra cousa, nada ou pouco transcendente. Estariamos, entón,
ante un simbolismo ao revés, pois o símbolo por definición remite
do sensíbel ao insensíbel.
Moi distinta ás anteriores é a visión de Victorino Pérez Prieto,
quen reafirma o carácter autenticamente relixioso e especificamente cristián da primeira poesía de Manuel María. Pilar Pallarés,
nun estudo sobre os poemas de xuventude do noso autor, despois
dunha longa cita de Pérez Prieto acerca deles, aborda o tema relixioso no primeiro libro, Muiñeiro de brétemas, prestándolle neta e
larga atención.
Encrucillada 197, marzo-abril 2016

37
157

Xesús Portas Ferro

Comeza sinalando que o tío do poeta, crego e profesor de instituto, tivo un rol determinante no tocante a se desenvolver no seu
sobriño o gusto pola literatura relixiosa, e que por iso foi o Manuel
María grande lector de teoloxía, de San Juan de la Cruz e mais da
Biblia, principalmente dos Salmos e os Proverbios. Na querenza
polo relixioso, MM seguiría tamén a vía aberta polos poetas da escola mindoniense (Crecente, Noriega, Aquilino, Díaz Castro) e por
«Jammes, sempre Jammes» (pp. 195-196). Máis abaixo apunta P.
Pallarés que «muiñar brétemas» quere dicir remoer –meditar, diremos nós, atallándomos a nova metáfora interposta– e logo pregunta
o que pode ser iso que se remoe, ou sexa, cales son na realidade de
referencia as brétemas do muiñeiro. Responde que, primeiro, as
brétemas significan «as dúbidas e interrogantes existenciais» e en
segundo lugar a «vivencia relixiosa, sendo o muiñar a metáfora de
orar/pregar». E engade: «Movimento rotatorio e fluír da auga cara
ao muíño, que son tamén o fluxo de palabras que fai a oraciónpoema» (p. 197). Entende Pilar Pallarés que se opera así unha «resacralización» –da Natureza e da muller considerada en abstracto–;
resacralización que resulta paradoxal, pois que a ela se chega da
man do surrealismo e do existencialismo. E remata: «En Muiñeiro
de brétemas albíscanse xa as «agonías» relixiosas de Manuel María, e o seu existencialismo é sempre cristián, se tivermos en conta
a distinción sartreana entre existencialismo ateo e existencialismo
cristián» (p. 198). Velaquí unha lectura ben interesante. Reteñamos, para os relacionarmos co que embaixo se exporá, os verbos
muiñar, remoer, meditar por unha banda e, pola outra, os substantivos: preguntas, dúbidas, angustias, problemas existenciais.

2.- Distinción pertinente dalgunhas cuestións
Da cuestión principal e mais as secundarias, con aquela conectadas. Porque en verdade hai varios puntos que cómpre aclarar
para sabermos moi ben, en cada caso, de que estamos a tratar.
Comezaremos advertindo que non nos propomos tratar sobre a
relixiosidade do home Manuel María Fernández Teixeiro (19292004). Partimos do suposto –discutido na semiótica– de que a
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poesía, mesmo a aparentemente autobiográfica, ten máis de figuración e ata de ficción ca de real ou referencial. Este suposto
implica que debemos distinguir entre a relixión na vida do escritor
e a relixión presente nas súas obras, poemas no noso caso. A seguinte proporción é basicamente exacta: a relación do poeta ao
seu poema é a do escultor á súa escultura. E viceversa. Non hai
dereito a inferir da visión dunha imaxe sacra, por moito fervor
relixioso que a alguén lle esperte, que o escultor que a finxiu –no
senso de modelar e no de crear– era un fervoroso devoto do santo
ou deus de referencia. E logo se o escultor se esculpise a si mesmo en actitude orante? Xurdirían dúbidas; porén, coido eu que
nin así. Pois esa escultura sen ningunha dúbida seguiría sendo
figurativa, unha ficción mesmamente. Algúns parecen pensar que
coa literatura é moi diferente, e sobre todo coa lírica; coma se
un poema houbese que o ler sempre como unha etopea parcial
do propio poeta. Ou como a expresión dun momentáneo estado
de ánimo do autor. Pois non. De feito, un é o suxeito da persoa
vivente que escribe os textos e os asina co seu nome ou cun pseudónimo, e outro é o suxeito do que se fala e/ou que fala no mundo
novo, creado na obra literaria. Cando falemos do suxeito poético,
falamos deste segundo. Cada texto crea un sentido e este sentido
crea un mundo; un mundo que pode ter ou case non ter similitudes con aqueloutro real en que se desenvolve o autor empírico. Só
o «eu» interno, por máis congruencias que pareza manter co eu
do escritor, é un dos elementos do enunciado ou texto –realidade
autónoma, unha vez saído das mans do autor. As concomitancias,
paralelismos, similitudes poden existir, existen de feito en pequena ou grande medida; porén, aquilo que ao receptor normal se
ofrece no seu acceso ao texto, son as instancias internas. Endalí,
se hai vocabulario, formas e fórmulas relixiosas ou case relixiosas
nun texto, hainas, máis ben, na medida en que como tales se actualicen no encontro do lector ou oínte co texto; non tanto porque
o escritor as tomase da literatura relixiosa usual no contexto social
e as incorporase á súa creación.
Pódeseme obxectar: Se o suxeito poético non refire ao autor, a
que persoa da situación extra lingüística refire? Quen é o seu refeEncrucillada 197, marzo-abril 2016
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rente? Ningunha persoa concreta, responderei, senón unha figura
universal que, por iso mesmo, pódese dar en calquera parte e realízase en múltiples seres humanos. Con razón se ten notado, por
parte da teoría literaria, que só hai boa poesía cando a experiencia
nela representada é universal.
Claro está que podemos ler con interese os testemuños de Victorino Pérez Prieto sobre a autenticidade da relixiosidade infantil
de Manuel María. Tamén os de Alfonso Blanco Torrado sobre o
Libro de Pregos e outros da primeira época, como resultantes da
loita do raparigo e o home novo coas asuncións antigas da súa
crenza, despois abaneadas. Tamén o que Camilo Gómez escribe
sobre o significado biográfico do Libro de pregos: «A poesía abre
un camiño de luz e acougo entre as tebras e as dores na procura
dun diálogo con Deus. Pero o diálogo non existe» (p. 48). Tales
datos, que non temos por que ocultar, poden satisfacer a nosa
curiosidade. Poden a maiores dar resposta a algunha pregunta que
nos fixermos sobre circunstancias e causas: por que, por exemplo,
se embarcaría o escritor en abordar estes temas na súa obra. Mais
para o que de verdade importa, que é o contido efectivo dos textos, a atención a eses datos biográficos só pode ter unha lectura
correcta: a referida ou lexitimamente transferida ao(s) suxeito(s)
do enunciado nos poemas, enfocado tal suxeito, o suxeito poético,
no seu proceso de evolución desde a fe infantil ata a posíbel incredulidade ou agnosticismo adulto, pasando polo turbulento abalo
da fe na mocidade. Podemos lelos, pois logo, como sinal de que
calquera neno criado en colo agarimoso onde ouza e experimente
a presenza dun Deus amoroso, non ten dificultade ningunha en
crer que ese Pai o protexe e escoita en toda oración ou simple
degaro seu, pois identifícanse nunha infancia así colo, nai e Deus
moi fondamente. Podemos lelos despois como un sinal de que o
problema xorde cando, camiño da adultez, a persoa ten que vivir
en por si, lonxe do colo e baixo o embate das paixóns e os apuros
da vida. Pódese berrar ou suspirar «Ai mi madriña» e «Ai Deus»;
mais sábese desde o realismo que nin mamá, aínda vivindo, nin
Deus, aínda existindo, nos van acudir en persoa no intre duro, na
situación límite.
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Un itinerario coma o suxerido podería verse trazado na obra
poética de Manuel María, desde os primeiros deica os seus outros moitos e moi dispares libros de poemas. Secomasí, testemuños da fe infantil apenas achamos na súa poesía; só posíbeis
ecos. Coma este:
A INFANCIA é a patria verdadeira,
o país puro
no que os soños se cumpren.
Para un neno os homes son
seres estraños
e a morte non existe.
Existen grandes ríos misteriosos,
o medo que chega de súpeto coa noite,
a tenrura da nai
e cecais Brancaneves e os Reis Magos.
Cando un é neno
o soño mais sutil pode cumprirse.
Despois da infancia é todo escuro
e un xa non comprende a marabilla
sinxela e natural que hai no milagre.
De Camiños de luz e sombra (1959/2000)

Os primeiros estadios que se nos ofrece dun tal proceso, son
os das grandes crises relixiosas simultáneas ás comúns da adolescencia e primeira xuventude, as agonías relixiosas como di Pilar
Pallarés, que aparecen en obras escritas de 1949 a 1959, e non
en todas. Camiños de luz e sombra, escrito en 1959, aínda que só
publicado en 2000 –cuxos temas capitais son o desengano verbo
dos grandes soños e o enfrontamento co problema da morte– supón a fin delas. Con fonda dor e cun ton, xa algo máis sereno, de
angustia existencial aínda, dáse aí xa por resolta a crise, e certamente sen contar coa fe ou a crenza. De aquí en diante as referencias expresamente relixiosas escasean e perden forza. Redúcense
a mencións de tipo paremiolóxico, coma o caso de «Deus no de
todos, cada un no seu» dun soneto de circunstancias, ou á expresión dun desexo mediante a fórmula popularmente adoitada
Encrucillada 197, marzo-abril 2016
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«Deus queira que», que é como poderían lerse uns versos de Mar
maior, aínda case unha oración (téñase en conta que, mesmo se o
libro se publica en 1963, os poemas nel reunidos son na maioría
anteriores a 1959):
 oeta Pimentel, amigo meu, que Deus te teña sempre
P
no seu reino máis puro, luminoso e sinxelo
xunto ao vello, amoroso e claro Francis Jammes
que andará a pasear o seu vagar no Paradiso.

O certo é que de aquí en diante a abondosa produción lírica
de MM opta, no tocante ao tema relixioso, polo silencio do que
antano se propuña, aínda que fose entre fondas dúbidas. O que Pilar Pallarés lera como resacralización, resólvese en secularización,
máis consonte non só coa grande forza que daquela acadan as ondas de secularidade entre nós, senón tamén coa evolución persoal
e as opcións adultas do escritor. Non se exclúe, porén, todo sentido
transcendente; mais este atópase, agora coa calma propia dun dourado outono, noutras realidades: na terra, no pobo, na palabra, no
amor, mesmo na saudade, como aínda habemos ver embaixo. Un
exemplo desta pequena transcendencia:
 ó a palabra vale. Unicamente
S
ela ilumina o mundo,
dálle claridade ás cousas
e fai nidia e intelixible
a confusa escuridade do noso
ser, mortal e indeciso.
Todo muda. Somentes a palabra
permanece, na súa infinitude,
se leva dentro de si a chama
que un día queimou, con
lúcida paixón e con verdade
a desolada flor da nosa vida.
De As lúcidas lúas de Outono (1988)

Se as cousas son tal como as vemos, temos que preguntar polo
sentido do derradeiro da seguinte tirada de versos:
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 u son Manuel María.
E
Nascín o ano 30, o 6 de outono
en Outeiro de Rei da Terra Cha.
Son dunha caste rexa de labregos
fideles á súa terra i ó seu Deus.

Pertencen ao libro Documentos personaes (1958), co que se abre
decididamente a segunda etapa na evolución da poesía de MM,
a comprometida ou social. A versos coma estes e ao feito de que
durante anos MM escribise panxoliñas –que lle publicaría a Asoc.
Xermolos con Blanco Torrado– refírese Miguel Mato ao supor que
a relixiosidade presente na súa vida e obra non reflicte a admisión
do sagrado en si, senón a adhesión á cultura popular e aos elementos relixiosos nela presentes, unha forma de o autor –e o suxeito
poético asemade– reafirmar a fidelidade ao seu pobo e, máis en
concreto, ás súas crenzas e tradicións.
Francis Jammes (1868-1938) foi a miúdo sinalado por Manuel
María como poeta moi prezado e seguido por el como modelo.
Jammes é autor de varios poemas de tema relixioso, sendo especialmente soadas as súas tenras prières (oracións). Mais o que
Manuel María gaba da poesía do seu modelo, son sobre todo o
tratamento da paisaxe, o tradicionalismo, o ruralismo, a sinxeleza,
o franciscanismo, a claridade estilística. O Deus e a relixión dunha
e outra poesía teñen escasa semellanza. A fe en Jammes é inxenua,
confiada a pesar da dor, case infantil. A relixión en Manuel María,
cando se afirma, é de trebón, angustiada, como de adolescente.
O seu Deus é inquirido e problemático; o de Jammes é un Deus
próximo a quen con toda confianza se presentan os problemas do
día a día xunto con outros máis serios, se ben sempre familiares,
relacionados con sufrimentos e desexos elementais das persoas:
oracións para pedir unha estrela, para que o día da propia morte
sexa belo e puro, para ter unha muller sinxela, para que na súa ida
ao paraíso o acompañen os burriños, para que o can que lle morreu
o poida acompañar na eternidade, para que un neno enfermo non
morra, para recoñecer a propia ignorancia … Si coinciden a obra
de Jammes e a de Manuel María en que ningunha delas transloce
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un coñecemento fondo das cuestións teolóxicas relativas á problemática relixiosa que presentan. Baséanse ambas, máis ben, nunha
meditación persoal sincera e intensa sobre ideas e doutrinas adoitadas daquela na predicación e dirección espiritual católica.
Como último punto, teremos en conta que a relixión non consiste só en oracións e profesións de fe. Nin no sometemento aos
dogmas e normas dunha confesión relixiosa. Que a relixión máis
auténtica é a que xorde dun corazón humano que fondamente
afirma a existencia dun valor ou entidade transcendente aos que
somete a orientación da súa vida, intelectual e practicamente. Ou
simplemente cando algo diso se busca como a máis fonda coita ou
cuestión vital. Cando esas posición e busca son serias e atinxen
radicalmente ao fondo do existente, do mundo, da natureza, da
persoa humana, do pobo, dos viventes, e aos seus máis auténticos
desexos, dereitos e deberes, daquela estamos a tocar ou a achegarnos ás estremas do transcendente. Achamos que a poesía de Manuel María sempre –en todas as etapas da súa evolución– mantivo
unha fiestra aberta a esta zona do espírito.

3.- Advento. Ou apocalipse?
Os primeiros libros de poemas de Manuel María conteñen
abondas referencias relixiosas. Refírome sobre todo a Muiñeiro de
brétemas (1950), Morrendo a cada intre (1952), Advento (1954) e
o Libro de pregos (1962, aínda que escrito antes ca Advento). Podemos afirmar que Advento é o máis rico e interesante dos catro
no que á estética se refire. E, no que agora nos atinxe, tamén polo
seu contido relixioso; a pesar de que, como habemos ver, apenas
contén oracións, mentres que Libro de pregos está cheo de poemas-oracións, cada un deles introducido por un versículo do libro
bíblico dos Salmos.
Achamos en Advento, para comezar, que os epígrafes introdutorios ás tres seccións en que os poemas se agrupan, están extraídos
doutros tantos versículos bíblicos: do libro da Xénese (Xen 1, 1;),
da epístola de Xacobe (Sant 4, 6) e do Cantar dos Cantares (Cant
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7, 11). Cabe ler tales citas no senso de que o autor quixese: nos
poemas da primeira sección darnos unha visión das realidades terreas e celestes como froito da creación divina; nos da segunda,
unha mostra de que Deus xulga a humanidade e, ao tal facer, rexeita os soberbios e acolle os humildes; nos da terceira, finalmente,
convidarnos a unha lectura do amor e a beleza como signos da
tensión do real cara á perfección divina. Porén, estas lecturas non
se fan tan evidentes segundo imos percorrendo os poemas de cada
sección. Hainos que conflúen para tales sentidos, hainos que máis
ben nos levan noutras direccións.
Se atendemos agora á presenza dun tipo de léxico usualmente empregado na linguaxe relixiosa da tradición cristiá, achámolo,
para comezar, no mesmo título do libro e mais nos de tres dos vinte
e tres poemas de que este consta: en «Ofrecemento», que pecha
a primeira sección, e en «Responso desesperado» e «O derradeiro
día», cos que, respectivamente, se abre e pecha a segunda. Tamén
ocorre ese tipo de léxico no corpo textual de varios poemas, aínda
que non con tanta abundancia como podería esperarse. Recollemos da primeira sección, como mostras máis claras: santidade milagreira («Presenza»), pregarlle a Deus («Chama»), presenza do Señor («Poema do home que tiña un corazón tímido»), paraíso, anxo
(«O corazón da auga»), luz de santidade, oracións apaixonadas («A
luz morta»), Señor, Señor, anxos brancos, luz (divina), alén, Señor,
paraíso, Señor, Deus, Deus, graza, ofrendar, Deus, alma («Ofrecemento»). Nos poemas da segunda sección atopamos: Deus, venerábel caridade cristiá, Cantar dos Cantares, anxos, Señor («Responso
desesperado»), pecado mortal, anxo mouro («Segredo»), santidade,
blasfemias, ese Deus no que dis non crer, pecados de luxuria («Poema do home disgregado»), fusilar o mesmo ceo («O noso intre»),
arcanxos («A derradeira rúa»), misas mouras, pecado, anxos mouros,
Deus, benzón, luces de santidade, bateladas e rosarios, inferno, novos
anxos, Satán, Deus, anxo branco («O derradeiro día»). Na terceira
sección, a máis breve, é moi escaso o léxico que nos soa claramente relixioso: dous anxos graves, son de prego («Tres baladas»), anxo
mouro («Versos dunha tarde amarga»), cos meus pequenos anxos,
limpa e sen pecado a alma, esperanza, inocencia («Cinco pequenos
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poemas»). É rechamante o feito de as tres seccións estaren atravesadas pola recorrencia da palabra anxo ou anxos, que unhas veces
son brancos, pequenos, novos e outras son mouros.
Anticipamos enriba que neste libro case non hai oracións: non
é un libro de pregos. En realidade, só «Ofrecemento» ten forma
estrita de oración, é dicir, a de alocución dirixida a Deus, ao Señor.
En canto a «O derradeiro día», trátase sen dúbida dunha visión
apocalíptica do final dos tempos, de contido moi claramente relixioso, como ben dá a entender a acumulación léxica recollida.
Coido que se ha entender, por iso, o termo advento como referido
á manifestación de Deus á fin dos tempos; a isto apunta tamén o
epígrafe posto á cabeza da segunda sección, que, como diciamos,
nos presenta a Deus como xuíz e como valedor final dos humildes.
O título do libro está moi ben achado se así for. Poida que o tirase
do artigo do Credo –Et iterum venturus est cum gloria iudicare
vivos et mortuos–, que tantas veces tería recitado o escritor nas
misas do colexio e noutras que frecuentara. A gloria, porén, non
se albisca. A impresión é a de que nas bipolaridades representadas – anxo branco versus anxo mouro, graza ou santidade versus
pecado, etc. –prevalecen os pólos negativos. Por riba, mesmo se o
advento se realiza, os dous poemas onde este evento se representa
–os derradeiros da segunda sección– rematan non precisamente
con oufanía ou son de triunfo: no día final non haberá poetas nin
arcanxos («A derradeira rúa») e un anxo branco converterá para
sempre o noso espírito en verme ou bolboreta («O derradeiro día»),
o suxeito non sabe aínda en que. Coa mesma incerteza remata un
xeitoso poemiña do Libro de pregos: «Cando seiturarás, / Señor, / a
miña vida …? / […] Choeranse / tódolos camiños / ou abriráseme /
o ser / como unha flor / cara á espranza …?»
E que ocorre cos poemas de Advento, sacando os tres referidos?
U-lo seu sentido relixioso? Case todos os das dúas primeiras seccións e algún da terceira son meditacións, ás veces en forma de
alocución –en diálogo co propio eu unhas veces e outras, cun ti ou
cun vós humanos, connotando, neste caso, certo senso de denuncia. Son meditacións sobre a «moura» situación en que se atopan
Encrucillada 197, marzo-abril 2016

47
167

Xesús Portas Ferro

as persoas, a colectividade e o mundo en xeral; en fin de contas,
meditacións sobre o pecado do mundo e da humanidade, sobre a
débil e penosa condición desta, casa da tristura e a soidade. Poucas
veces sobre a faciana positiva do mundo e estas poucas, nun ton
pouco esperanzado.
Estas meditacións conteñen por veces referencias relixiosas explícitas; outras, non tanto. Porén, dadas as isotopías léxico-semánticas e formais entre uns poemas e outros, o conxunto desas meditacións resulta atinxido, como coloreado, polo contido relixioso
revertido das que si o teñen claramente, así como dos epígrafes das
tres seccións e do título que o autor buscou para o libro.
O poema «Responso desesperado» vainos servir como exemplo
das meditacións que contén o libro. Se non fose polo seu ton nada
esperanzado, mesmo derrotista, ben podería aproveitarse para o
exame de conciencia dunha celebración penitencial:
Non abonda a flor,
nin a estrela,
nin a canción do paxaro
cando o po noxento –terra inmunda–
nos enfoula ao longo do camiño sen sentido que é a vida,
cando nos enfoula a chaga miserábel
que todos temos moi pechada no canto máis perdido da alma.
(Falo desa chaga cínica que está feita
con todos os pequenos e intranscendentes segredos,
coas blasfemias fortes cortadas en flor,
coas mentiras grandes e pequenas disfrazadas de bondade de algodón
e co odio que a todos nos arrastra poderosamente).
Non abonda a flor,
nin a estrela,
nin a canción do paxaro
para pechar as feridas que levamos no corazón,
para cerrarnos os beizos cando insultamos a Deus,
para facernos inútiles cando queremos rachar
os nomes de cartón que nos tolean,
para cando xa non distinguimos o luar dos luceiros.
Non abonda a flor,
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nin a estrela,
nin a canción do paxaro
cando a ira nos desgarra sen piedade a nosa voz inclemente,
cando ardemos marabillosos de vinganza insaciábel,
cando anceiamos queimar a alma dos nosos inimigos
sen pararmos mentes en que lles facemos un favor inapreciábel.
Non abonda a flor,
nin a estrela,
nin a canción do paxaro
cando a nosa carne impetuosa e ardente se desborda coma un río
de sangue,
cando nos rimos co riso torto da venerábel caridade cristiá,
e a guerra nos semella un deporte marabilloso, cheo de emociós
inauditas.
[…]
Non abonda nada porque nós ignoramos as xerfas relucentes do ceo
e as palabras misteriosas que nos din os anxos brancos de luces e
de liño
cando se fai un gran silencio de follas desmaiadas
para que poidan voar sen trabas as bolboretas do Señor dende a
terra até o ceo.

Mais, ai, non voan as bolboretas deica o ceo. O pesimismo imponse. Xa que non somos anxos e ignoramos a luz escintilante de
Deus («Ofrecemento»), deixádeme só, no meu pequeno mundo cos
meus pequenos anxos («Cinco pequenos poemas»); é o máximo ao
que podemos aspirar. É o estado de ánimo máis positivo posíbel, o
dos mellores momentos da vida, despois de o ben pensar. A meditación segue achando só brétemas, néboas (coma en Mar maior)
que pechan a ollada e encarceran a alma nunha rexión de perigo,
escura en vez de luminosa. Malia que non era así na infancia, nin
debería ser tal a condición humana. Na calma dos comezos da vellez, neste dourado outono, aquela luz pode rexurdir (A luz resucitada e outros libros) a través do amor, da identificación coa terra, do
milagre da palabra, da recuperación da infancia, da realista e sabia
a aceptación das limitacións da vida…; mais todo en modo menor.
Sobre os poemas de Advento declarou o propio Manuel María que forman un «libro de nostalxia, feito palabras. E tamén un
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anhelo de Deus, un ir a Deus pola paisaxe», máis aínda, «unha
longa espera –non sei de que nin por que– nun corazón que treme
apaixonado en Deus e nas súas cousas» («Algunhas valoracións»,
Advento, p. 55). Este significado remíteo, como á súa causa, á
enxurrada impetuosa do seu sangue, que, afirma, ás veces sentía
a tristeza de vivir nun corazón de terra. Está claro que, por parte
do escritor, non hai receo ningún en lle dar plena entrada a Deus
nestes textos, seguro que tamén en canto poden reflectir a súa vida
persoal naquel tempo. A señardade, a saudade, xunto coa tristeza e
o pesimismo, están moi presentes no texto. Deus tamén. A paisaxe?
A busca de Deus pola paisaxe? Non é tan claro. Veremos aínda.

4.- A señardade do eterno. A paisaxe e a saudade
Antes de enxergarmos esta vertente, debemos preguntarnos se
de veras coidamos que haxa máis apertura á transcendencia nos
poemas sobre anxos e pecados, porque ademais sexa Deus neles
nomeado, ca noutros aparentemente seculares nos que se aborda
os sufrimentos dos pobres, a natureza violentada, a inxustiza estatuída, un pobo colonizado –por nos referirmos a algúns temas
da poesía comprometida do noso autor, a dominante na segunda
etapa, entre 1959 e 1979 aproximadamente– ou ben naqueles en
que se discorre sobre o sentido da vida para unha persoa madura,
a actitude diante da morte prevista como próxima, a ollada contra
atrás desde o outeiro da vellez, os sentimentos ante as angustias
das persoas e pobos, o amor e outros temas de semellante fondura,
pensándomos arestora sobre todo na poesía da terceira etapa, a
producida de 1980 en diante.
Un dos camiños de posíbel acceso ao sagrado é a paisaxe. Non
a paisaxe en si, senón a paisaxe natural enxergada como símbolo
ou manifestación de algo arcano, a interiormente transformada
por medio da aplicación dun mito ou unha visión transcendente.
O propio Manuel María, como vimos, entendía Advento en parte
como a busca de Deus pola paisaxe. En realidade é escaso o paisaxismo neste libro. Directamente, só o hai nun poema, o intitulado precisamente así: «Paisaxe». Trátase aí dunha paisaxe onde
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«todo vai cara á sombra: / cara á tebra ás veces bico ou soidade / [ ]
esa paisaxe eterna que é vida e agonía», da que termina clamando
ao pechar o poema:
 u quero camiñar braviamente, fixo
E
cara á carballeira misteriosa do non visto,
cara a un abrente teixo de resplandor obrizo
ou cara a esa sombra morna en que cantan os grilos.
Eu quero esta paisaxe verde, eterna, que está viva.

Máis concreta ou cinguida á realidade pódenos semellar a paisaxe chorada, máis do que cantada, en Terra Cha. Non nos deixemos enganar. A Terra Cha non era así. Mais, por sorte para os chairegos e para todos os galegos, a imaxe que dela nos legou Manuel
María, transfigurouna para todos nós, dun xeito semellábel a como
Miguel de Cervantes transfigurou A Mancha para os lectores do
Quijote, ou Cela a Alcarria, ou Azorín e Antonio Machado os vellos
campos de Castela. Trátase, no noso caso, dunha terra soidosa, señardosa que nos remite a un alén, mellor dito, a un máis a dentro
ou máis ao fondo, moi en coherencia co senso do poema «Paisaxe»
de Advento, libro que, aínda que escrito algo antes, foi editado
canda a primeira versión de Terra Cha (1954). Cremos que ten
moita razón A. Blanco Torrado cando afirma: «A paisaxe chairega
xera silencio. Hai unha representación antropolóxica e persoal da
paisaxe neste libro do Manuel como un eco do misterio, do Outro,
do que non se ve, que sempre é sagrado. O invisible pende para
o poeta sobre esta inmensidade que é a súa Terra» (p. 76). Velaí
unha querenza dos suxeitos poéticos recorrente na obra de Manuel
María. Un exemplo: Laio e clamor pola Bretaña, onde achamos
uns simbólicos misteriosos «carballos señardosos con saudade /
das cancións dos bardos lexendarios». Outro exemplo, algo máis
complexo e xeral, cósmico:
Deixade que o voso corazón se abra
á beleza deste noso mundo
tan carnal, amigo e amoroso:
á luz clara e máxica dos días,
ao engado das noites,
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á música de toda a creación
e aos silencios pechados nos que
cada un de nós pode estar oíndo
o inquedante latexar de si mesmo
en harmonía con canto existe e estivo,
algunha vez, no ser das cousas.
Amade sempre a terra nosa nai
e cada vez seredes máis humanos
e cecais poderemos comprender
que só o amor nos leva á éxtase:
único xeito de unión
coa plenitude total do universo.
De Compendio de orballos e incertezas (1991)

A saudade constitúe outra das pegadas da remanencia da poesía
de Manuel María nas rexións estremeiras da transcendencia. Máis
do que unha vía de acceso, trátase dun síntoma.
 so dos meus outonos, mentres
U
vou pouco a pouco envellecendo,
en cultivar soños melancólicos,
revivir paisaxes coñecidas
e alumearme por dentro: iluminarme
co resplandor da luz que máis amei.
De A luz resucitada (1984)

Sempre, pero sobre todo na primeira etapa e máis aínda na
terceira, a poesía de Manuel María é nostálxica, senlleira, señardosa, soidosa, triste, elexíaca. Nostalxia, señardade, saudade e
soidade son termos que inzan a súa obra poética. Señardade, do
latín vulgar singularitate, e senlleiro, de singulariu, son –con soidade (do latín v. solitate) e os adxectivos só, soidoso e solitario, da
súa familia– as voces patrimoniais galegas. Saudade é un lusismo
entre nós, a onde entrou como tecnicismo filosófico e literario.
En portugués é evolución de soidade, hoxe para eles un arcaísmo,
substituído para a acepción máis cotiá polos semicultismos solidão
e soledade –
 vocábulo, este segundo, que tamén MM emprega nos
libros que editou seguindo a norma reintegracionista da AS-PG.
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A finais da Idade Media houbo en Portugal unha grande confusión entre os ditongos ou e oi. Aínda que moitos dos casos de
confusión se corrixiron, algúns vocábulos quedaron pola norma
oficial portuguesa consagrados na forma etimoloxicamente incorrecta. Os máis curiosos son coisa en vez de cousa < l. v. causa
e mais couro en vez de coiro < l. v. coriu. Tendo en conta aquela
confusión, é fácil de explicar o paso soidade > soudade. Cando nos
rexistros cultos esta palabra comezou a se usar co sentido de ‘nostalxia, señardade’, aos usuarios cultivados soáballes pouco fina e,
sabendo que en moitos casos ou proviña de au, por unha especie
de ultracorrección pasaron de escribir soudade a escribir saudade,
e logo a pronunciala así, cun au antietimolóxico. Isto é moi verosímil se temos en conta que na norma lisboeta, a que finalmente se
impuxo, desde o século XVI o ditongo ou monotongouse foneticamente (non graficamente); e a cadea fónica resultante [sodáde] foi
refugada por cacofónica.
A voz saudade, como consecuencia, especializouse semanticamente para referir á mágoa e lembranza melancólica por algo que
se perdeu ou desapareceu, e a principios do século XX desenvolveuse ao seu abeiro o saudosismo, movemento nacionalista portugués de carácter literario e filosófico, acollido axiña e cultivado
entre nós con entusiasmo por moitos escritores galeguistas. Nesta corrente inseriuse Manuel María desde os seus comezos como
poeta e, segundo podemos comprobar, nunca dela se desvencellou.
Mais non por iso deixou de empregar as nosas voces patrimoniais:
soidade, moi característica de Rosalía, e señardade, tan distintiva
da súa propia poesía.
Coido que non hai que buscar matices moi diferentes no significado destes vocábulos dentro da poesía de MM. Son auténticos sinónimos. As connotacións poden variar, evidentemente,
dependendo do contexto e da situación vital do suxeito poético.
Connotacións máis comúns nos poemas da primeira etapa serían a
turbulencia, a tristeza, a angustia. Nos da terceira: a serenidade, a
melancolía, a paciencia de sabor estoico.
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Intenso relampo súbito e fugaz,
lóstrego feridor
que rebenta como un xerme
bébedo de azul e claridade
perdéndose no serao
da nosa senlleira melancolía
atormentada.
Cabaliño-do-demo:
decoras, ilustras e iluminas
os meus ollos cansos e feridos.
Logo foxes. Pero déixasme
o teu fondo ronsel
de breves lonxanías imposíbeis.
Ti, cabalinho-do-demo, es pureza,
gratuidade xenerosa,
graciosa beleza necesaria,
independente flor inmarcesíbel
sempre aberta
contra o desamparo e a morte.
Do libro Oráculos para cabaliños-do-demo (1986)

O sentido que ten tan intensa recorrencia do léxico pertencente
ao campo semántico da señardade en Manuel María, queda, polo
que levamos exposto, bastante claro. Mais, para valorarmos ben a
transcendencia ou fondura da súa abundancia, pode axudarnos un
pensamento de María Zambrano. Esta filósofa deixou escrito en
varios lugares que a poesía naceu como linguaxe sagrada, como palabra en acción que abría ao iniciado espazos cuxa posesión implica liberdade, de xeito que este os percibía non como conquistados,
senón como recuperados; xa que vivira deica entón coa angustia
da súa ausencia, a nostalxia do que non tiña faille sentir, cando
finalmente goza da súa presenza, que logrou recuperalo. Poetas
son, escribe, as persoas devoradas pola nostalxia daqueles espazos,
asfixiadas pola estreiteza dos que lles son dados. A poesía é como
un conxuro para desenlear a maraña implicada na angustia precedente á creación poética. Consonte con isto, afirma, é un engano
pensar que o que estrañan os poetas é a súa infancia, o que equivalería a situar na infancia o lugar da nostalxia. Non tal, insiste.
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Moitos deles, Rimbaud, por exemplo, eran conscientes de que a
súa nostalxia se refire a un tempo anterior a todo tempo vivido, e o
seu afán pola palabra saben que é afán por recuperar a inocencia
perdida (p. 66).
Engade Zambrano que non é precisamente na épica onde se
realiza mellor esta función da poesía, senón xustamente na lírica,
que –remarca– é esencialmente elexíaca. E a elexía é «pranto polo
que foxe, pranto polo que acaba de se amosar; pola imperfecta
posesión e pola perda da castidade, pola inocencia esvaecida sen
compensación» (p. 67). Se isto se pode predicar de toda poesía,
canto máis da de Manuel María, tan farturenta en elexías desde os
primeiros anos, tan chea de señardade, nostalxia, soidade.
O sabor da cinza que dá a árbore, fermosa
e inquietante, chamada soidade,
de frutos ben maduros e cumpridos,
deixa un gusto forte nos meus beizos,
silencios nos que un está con un,
lentísimos solpores que se abren
en fervenzas de luz ouridourada,
noites silandeiras e profundas
nas que se sente a música harmoniosa
alta e estremecida das esferas
e as lúas certas e nítidas dos soños
nacendo e desnacendo no mais fondo
da nosa intimidade bretemosa.
Unicamente a perfecta e clara soidade
nos defende da morte e do non ser.
Só o solitario fai aprendizaxe
para percibir o alén da sombra
e ser un todo co mundo circundante.
De A luz resucitada (1984)

Xesús Portas Ferro,
Ldo. en Filoloxía Hispánica
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O crego na Galicia Rural
Xaquín Gómez Barros1

1

Estas reflexións que vou facer en alta voz, son froito das inquedanzas de varios grupos de cregos e leigos que nos puxemos a
pensar sobor do mundo rural e do crego rural, ao longo de moito
tempo e en moitas xuntanzas, cursiños e encontros. Neles fómonos preguntando: 1) que tipo de segrar cristián é necesario formar
hoxe –eiquí e agora en Galicia?, 2) cales serían as liñas dunha nova
figura de crego, hoxe en Galicia?
Cómpre dicir, xa de entrada, que a figura do crego rural non a
podemos ver en solitario. Témola que ver no seu contexto de ruralidade. O crego é como un produto máis deste mundo –do rural–
que ten unhas características e maneiras de ser propias e distintas.
Un bispo no Concilio, falando do crego rural, dicía que o crego
rural era coma o capitán dun barco que, ergueito na proa, ollaba
como se ía afundindo lentamente, namentres os pasaxeiros fuxían
á desbandada, tratando de escapar do naufraxio ao berro de «sálvese quen poida».
Non pode menos que acudir á nosa mente a imaxe dun cura das
nosas parroquias que, dende a soidade da súa reitoral, contempla
como a xente foxe en desbandada, cara a Suíza, Alemaña ... á cidade ou á vila próxima.
A liña da nosa matinación coido que podería abranguer estes
tres puntos:
1.º Como era o mundo rural antigo e como este mundo foi
creando un tipo de relixiosidade, unha figura de cristián e de cre1 Xaquín Gómez Barros, «O crego na Galicia rural», en: Varios, A Galicia rural na encrucillada, Galaxia 1975, 289-308.
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go. 2.º Cambios, procesos evolutivos no mundo rural. 3.º Como
ante os cambios é preciso procurar un novo tipo de home cristián
e de crego. Vaiamos por partes.

1.- O mundo rural antigo
Como era o mundo rural antigo, e como segue a ser aínda na
maioría das nosas parroquias xa que os procesos nunca se dan en
estado puro — e como isto foi dando un tipo de relixiosidade, de
cristián e de crego?
O mundo rural antigo:
a) Autónomo, é dicir, un mundo que se bastaba a si mesmo: na
alimentación (vivíase do que producían a terra e os animais), no vestido, incluso nos matrimonios, non se saía moi lonxe da porta para
buscar a parella. Nacíase, vivíase e morríase na mesma parroquia.
A relixión formaba tamén parte deste mundo. Naceuse cristián
como se nace cidadán; herdábase o ser cristián como se herda o
apelido. Nunca foi a fe –xeralmente– interiorizada. É máis ben
un cristianismo de tipo sociolóxico: hai que bautizarse, casar pola
Igrexa ... etc. «porque o fan todos», «para ser coma todos».
O crego tamén forma parte deste mundo e participa desta característica: «a miña parroquia», di el.
Nos ambientes clericais corre o refrán de que «cada campanario
un cura, cada parroquia unha diocese ...» El manda na parroquia
en solitario. A casa reitoral illada das outras casas e arrodeada de
muros é quizais todo un símbolo desta autonomía.
b) O mundo rural antigo tiña un sistema social, un modo de vida
estático: «sempre se fixo así»; o costume é a norma. Difícil por tanto
para os cambios. A xente non acepta sen máis. Ten que ver e observar.
Neste mundo o prestixio social vai unido ao prestixio económico, por iso, p. e., se teñen sete vacas aínda que sexan mal mantidas, e non cinco ben mantidas, que producen máis, porque dá
máis prestixio ter sete que cinco: «é unha casa de sete vacas», di a
xente, «un hórreo de cinco claros».
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Esta característica dá un tipo de relixión tradicional: «o sancristán dille ao cura o que ten que facer». Chega un cura novo a unha
parroquia e o que ten que facer é adaptarse e seguir os costumes:
procesións por tal sitio, enterros e paradas para os responsos nos
cruces dos mesmos camiños... «foi sempre así».
Dá tamén esta característica unha imaxe de cura tradicional,
conservador, todo llo dan feito; por conseguinte neste ambiente non precisa de moito estudo, nin dunha formación altamente especializada. Non precisa «reciclaxe» en absoluto. O caso é ir
mantendo as cousas. A auga bendita bótase sempre igual ...
c) Personalista, no senso en que se lle dá máis importancia ás
persoas que ás institucións. O axuntamento é o alcalde, don Fulano de Tal. A Igrexa é o Sr. cura. «Eiquí coñecémonos todos», di
a xente.
Hai un coñecemento do que pensan, do que fan, do que teñen e
ata do que comen os veciños.
De aquí nace un control social colectivo do grupo sobor da persoa: «que van dicir?», «que van pensar?»; é o medo ao qué dirán.
Como marca isto a nosa xente cando intenta romper!
Desta característica nace unha relixión de presión: apuntarse pola
doutrina, «desborrarse» nas listas do cumprimento pascual, etc.
Esta característica dun mundo personalista inflúe tamén no crego. Fai un tipo de crego: autoritario, ríxido, controlador, remiso
para os cambios. Este tipo de crego ríxido — por outra banda —
acostuma ser, normalmente, o menos posto ao día en teoloxía, xa
que o crego posto ao día en teoloxía pode ser flexíbel, porque sabe
onde pode selo.
d) O mundo rural antigo era un mundo xerarquizado: Isto víase e vese: en familias que teñen certos privilexios, p. e., bancos
reservados no templo, que poden alzar a voz; en persoas –os «no
tables»– que poden facer ás veces cousas inxustas e que son aceptadas, fatalmente, pola xente. Son os que apañan os asuntos das
máis diversas índoles, os caciques.
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Como consecuencia, xorde a pasividade na xente.
No aspecto relixioso os fieis son a clientela do cura: «hai que
irlle ao cura á misa», di a xente.
Por iso a relixiosidade toma eiquí un signo autoritario, clerical.
Procedendo –en xeral– dunha familia humilde, o crego séntese
promovido a unha escada social superior. El é, se non o único,
un dos «notables» da parroquia, e asume conseguintemente o seu
papel de cacique que xoga de intermediario entre a aldea e a vila,
entre a parroquia e a administración. Xunto co mestre, é o único
persoeiro que ten un certo ideal, unha certa cultura, un certo poder. El é a fonte de comunicación co exterior nun sistema pechado onde ninguén sabe escribir castelán para facer unha instancia,
onde ninguén pode defender un preito porque non ten amigos na
cidade. Galicia é hoxe por hoxe un sistema caciquil onde o crego
é, ás veces, un cacique máis, aínda que sexa dende unha postura
paternalista.
e) Agrícola. A agricultura dá o ton de vida. Se non se dedican a
ela, dependen dela: comercio, etc.
Pero o ritmo da natureza é un ritmo lento. O home rural sabe
que a natureza domínase someténdose ás súas leis.
Isto dá un tipo de home: resignado, fatalista, lento, ... «hai que
dicir que chove».
Este contacto coa natureza dá un tipo de relixiosidade natural, cósmica, supersticiosa, que leva o crego a desempeñar unha
función dominantemente sacral e ritual, tendendo –no límite– a
asemellarse aos meigos. Por esta razón, este tipo de cregos teñen
de ser eminentemente sacrais: o rito e as cerimonias son a súa
función básica; bendicións de todo tipo: terra, animais, persoas...
Nesta sociedade agrícola, allea ao cambio, o máis alá chega a
dominar a realidade presente. Deste xeito esquécese esta, e o culto
en xeral, o culto aos mortos, chega a ter máis importancia que a
evanxelización dos vivos.
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2.- O mundo rural agrícola, un mundo en transformación acelerada
Este mundo rural cambia. Sinalo soamente de pasada os cambios, pois coido que isto xa será tratado eiquí por xente máis autorizada; pero quero sinalar que xa o título deste ciclo de conferencias,
«a Galicia rural na encrucillada», é ben significativo e ben real.
Certamente o mundo rural agrario é un mundo en transformación acelerada.
Con grupos de agricultores postos arredor dunha mesa a matinar sobor da súa vida, chegabamos ás seguintes conclusións:
Cambios na casa e nos costumes familiares. A familia deixa de
ser a unidade de produción. Aparecen na familia diversidade de
profesións e diversidade de pareceres.
Cambios na mocidade en mentalidade, vestidos, diversións ...
Cambios na vida do pobo: apertura a outros pobos, descenso da
poboación, cambios no comercio.
As relacións co exterior son máis frecuentes. Os medios de comunicación social: coches, TV., xornais, consumo, levan o mundo
á aldea.
Cambios na explotación agraria e no traballo. Hai un gran cambio entre a forma de cultivar e explotar a terra hai quince anos e
agora. Danse conta tamén de que as decisións que afectan á súa
vida, ao seu futuro, non as toman eles, que a comercialización dos
seus produtos está fora das súas mans.
No aspecto demográfico: O éxodo rural, a emigración é, como
alguén dixo, «o aspecto máis espectacular e máis desastroso da
evolución do mundo rural».
O profesor Vidal Abascal, no discurso de apertura de curso da
Universidade Galega, recordábanos a eses 4 millóns 300 mil galegos –case dúas Galicias– que están fóra. Os 200 mil que emigran
cada 4 anos.
Os indicadores de como a emigración puxo a Galicia en contacto co exterior abondan: O tabaco holandés, os coches alemáns
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e suízos que chegan á aldea antes que as carreteras, o aumento
de consumo na aldea sen aumentar a produción, grazas ás divisas
chegadas de fóra. Unha nova mentalidade que aprende a protestar (?), que sabe o que é un sindicato, unha folga, unha reivindicación…
É tráxico ver que quizais o cambio social máis forte de toda Galicia é o cambio que desfai a nosa terra. Case poderiamos dicir que
é o único cambio global que chega a todas partes.
Fronte a este mundo, preguntámonos:
1.º que fixo a Igrexa?, 2.º que habería que facer?, 3º que papel
xoga eiquí o crego?
2.1. Que fixo a Igrexa?
Prescindindo agora da realidade obxectiva, o que pensan os rurais acerca da contribución da Igrexa á súa promoción podería resumirse así:
«Segundo o informe de foessa, nunha enquisa feita entre
664 campesiños na que se lles preguntaba a súa opinión sobre
quen fixo máis en España por eles nestes anos derradeiros, o
39 por cento responde que o Estado; o 14 por cento, que as
mutualidades laborais; o 11 por cento, que os propios traballadores. Soamente o 3 por cento responde que a Igrexa. E isto
con notábeis diferenzas nas distintas rexións: a Igrexa vese máis
recoñecida na rexión vasca (10 por cento). En cambio na rexión
galega ningún dos que responderon a enquisa recoñece un labor
da Igrexa».
Non é agora o intre de polemizar sobor da contribución da
Igrexa galega á promoción do mundo rural, onde tantos cregos
beneméritos gastaron e gastan as pestanas e a vida nunha laboura
en solitario e sen galería; aínda que debemos recoñecer que ante
a problemática de Galicia e, en concreto, dos nosos campesiños
(recentemente p. e. no problema do leite), se a Igrexa galega como
tal se distinguiu en algo, foi polo seu silencio.
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Tamén temos que recoñecer que na distribución das institucións e forzas eclesiais non foi o sector rural o máis favorecido.
Case que se podería afirmar que a Igrexa estivo presente no mundo
rural exclusivamente a traveso do cura. Presenza que, aínda que
en número foi desproporcionada, estivo e está sometida, por outra
banda, a un sistema de escala eclesiástica e condicionada ás po
sibilidades e oportunidades de emigración á cidade. Tamén neste
aspecto unha boa parte dos valores que produce o campo, de onde
proceden a maioría das vocacións, gástase na cidade.
Sucede tamén no noso país que, en xeral, os cregos do campo
estamos actualmente a un paso de separarnos do mundo rural, dos
seus problemas, da súa evolución, tal como os cregos da cidade
estiveron á marxe da problemática social e económica do nacente proletariado do século XIX. Entre outras cousas, fáltanos aos
cregos un coñecemento das realidades rurais e agrícolas; e como
podemos ensinar validamente a doutrina social da Igrexa –se é
que a ensinamos– sen coñecermos axeitadamente as realidades? É
preciso coñecer a realidade galega para tomar conciencia e poder
actuar nela.
Este é un problema da Igrexa de hoxe no mundo rural, que está
a espertar, e como di Paulo VI na Populorum Progressio: «O campesiño está adquirindo cada vez máis conciencia da súa miseria
non merecida, ao ver as disparidades feridoras, non soamente no
goce dos bens, senón aínda máis no exercicio do poder». Homes e
mulleres do mundo rural, parroquias e comarcas, rexións enteiras
están a esperar, como nos fala Paulo VI, ese paso «para cada un
e para todos, de condicións de vida menos humanas a condicións
máis humanas».
2.2. Que habería que facer?
Din os sociólogos e pastoralistas que calquera cambio de civilización humana –e o mundo rural está tendo unha profunda evolución– faise xeralmente en senso materialista, a non ser que se teña
previsto preparando as persoas para o cambio. «Cando se evoluciona con vistas a unha orientación cristiá, nunca é por casualidade: é
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porque algúns cristiáns –conscientemente– puxéronse á cabeza da
evolución, para orientala en senso cristián» (P. Boulard).
Agora ben, cara a este mundo en cambio, na encrucillada, o
crego, como educador da fe, dunha fe comprometida, tal como
marcan as liñas mestras do Vaticano II:
– que tipo de cristián debe axudar a nacer?
– cara a onde debe apuntar unha nova figura de crego?
Pregunta ambiciosa, de difícil resposta: mais vamos alá.
Penso que o tipo de segrar cristián que lle cómpre hoxe ao mundo rural, é un home:
1.º Con conciencia da realidade na que vive, é dicir, dos problemas que ten, das causas profundas dos males, das necesidades dos
demais.
Urxe axudar á xente a que dea un paso da inconsciencia á conciencia. Que sexan conscientes da realidade na que están vivindo;
da realidade social, política, laboral e a súa estruturación; p. e. que
coñezan a Irmandade de labradores e o Axuntamento, etc., non
só por anécdotas, que son signo dunha conciencia inxenua que
se deixa levar polas realidades inmediatas e non sabe recorrer ás
causas estruturais, senón no seu aspecto real.
Isto é especialmente urxente no mundo rural porque é un mundo moito máis inconsciente.
Esta falta de conciencia pona de manifesto o informe FOESSA,
sobor da inxustiza e a situación social de España:
«Son precisamente os pertencentes á clase alta os que máis se
queixan de que hai cousas inxustas en España (un 47%), e os campesiños os que menos (un 27%)».
Quen máis o padece, son os que menos se dan de conta. Se non
temos persoas con conciencia, non teremos persoas, senón «robots», xa que un elemento mínimo de toda personalidade é a capacidade de tomar conciencia dos problemas das causas dos males,
das necesidades dos demais.
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«A xente do campo está berrando co seu silencio que necesita
instrución non só para poder firmar, senón pra entender o periódico, un libro, as canles de comercialización. Pero sobor de todo
necesita ir adquirindo esa cultura que o converta en suxeito e non
en obxecto, é dicir, que o constitúa como persoa» (Movemento
rural de Adultos).
Necesita unha fe que sexa luz na vida e na morte, e que sexa
«na historia humana, incluso na temporal, lévedo de liberdade, e
de progreso, de fraternidade, de unidade e de paz» (Ad Gentes 8).
Nestas necesidades poderemos escoitar con toda verdade a chamada dos máis pobres; hoxe os máis pobres da sociedade están no
mundo rural, ao que Xoán XXIII chamaba o «sector deprimido» da
sociedade.
2.º Necesítase hoxe un cristián que teña conciencia do que debería ser unha realidade, unha orde social cristiá xusta e os pasos
a dar pra conquerila en todos os planos: social, económico, etc.
Se se dan estes dous pasos –do mundo en que vivimos a como
debería ser, segundo os plans de Deus– isto provocará na xente
unha actitude de inconformidade construtiva.
Nós, o que temos nas nosas parroquias, máis ben é xente conformista.
Isto que dicimos, cómpre destacalo moito hoxe, pois o home
recibe influencias que o levan por outro camiño, ao conformismo.
Moitos din: «hoxe polo menos comemos pan branco»... Non descubriron, nin lles fixeron descubrir, outros valores; pensan que se
lles dá por favor o que se lles debe por dereito e xustiza.
Temos que ter en conta que non hai unha persoa, unha sociedade, que estea de acordo co plan de Deus. Non estamos en punto
comparativo co que sexa estranxeiro ou de hai trinta anos, senón
que temos que comparar a realidade co plan de Deus.
É preciso ir logrando unha visión profunda das causas sen quedármonos na codia. Somos moi dados a dicir: «teñen que emigrar
porque non hai traballo», «o home rural galego é individualista por
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natureza», «eiquí non se pode facer nada». Cómpre chegar ás causas e ás estruturas que están condicionando a vida rural.
3.º Responsabilizalos, é dicir, necesítase hoxe xente que se poña
a facelo.
Comprometerse na acción é comprometer os demais nas accións reais e posíbeis con sentido de responsabilidade.
Dar un paso da pasividade (signo de despersonalización) á actividade.
Un sinal de adultez é converter as necesidades en obxectivos
alcanzábeis.
Non abondaría quedarse nos problemas, senón ver que poderiamos facer, pois doutro xeito correriamos o risco de quedarnos nun
laio constante.
Hoxe é urxente porque a nosa xente vive nunha situación de
desalento e evasión que provoca esta situación de fatalismo :
Segundo o informe foessa, o 30% dos homes de ambiente rural
entrevistados estima que o primeiro factor para o éxito na vida é
a sorte (o 40% en Galicia, o 20% en Andalucía). Este sentimento
leva consigo o que, nos seus comportamentos, a metade dos que
responderon á enquisa, diga que os medios usados pra resolver un
asunto oficial son “buscar unha boa recomendación ou servirse de
amizades».
Un pobo que estima que os pasos a dar para resolver un problema son «buscar unha recomendación ou servirse de amizades», é
un pobo infantil. Onde están os educadores?
2.3. Cara a unha nova figura de crego
O crego ten que decatarse de que a solución dos seus problemas
está en buscar a solución dos problemas do pobo. Se o crego se
define pola súa función no pobo, non pode atopar a súa imaxe en
solitario, senón no medio do pobo. Ás veces parecemos máis preocupados dos nosos problemas que do subdesenrolo do noso pobo.
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Parece como se a Igrexa estivese máis preocupada de pretender
unha imaxe perfecta do crego que de afrontar os problemas da humanidade e de cada pobo en concreto. En Galicia isto é particularmente certo. Temos, pois, que dicir que a forma de vivir a caridade,
como din os Bispos españois, é esta:
«A vida dos homes está condicionada polas estruturas sociais,
políticas e económicas, polo sistema educativo, pola organización
da información, pola presión social de numerosos grupo ideolóxicos ou económicos, polas novas formas de vida nos grandes núcleos urbanos, etc. Estas realidades reclaman do amor cristián ao
próximo, formas de compromiso orientadas a transformar as estruturas sociais, políticas, económicas, culturais, de maneira que
cada vez resulten máis ao servizo do home e da súa vocación en
Cristo». (Orientacións do Episcopado español, sobor do Apostolado segrar, n.° 14).
Vou rematar transcribindo unhas verbas dun informe que un
grupo de cregos nos sentimos obrigados a mandarlle ao Sr. Bispo
cando foi nomeado para a nosa diocese, sobor da Galicia rural e
o que se intentara facer nela, nunha liña de promoción do pobo.
Entre outras cousas, diciámoslle:
«Aínda que a traveso dos últimos anos se concibiron e intentaron poñerse en práctica –na nosa diocese– diversos plans de
acción pastoral, non chegaron a callar, ben por falla de apoio e
compromiso na cabeza, ben por desinterese, falla de visión e continuidade no clero, cunha acción pastoral –na maioría– centrada
no culto dominical e funerario (onde se gastan e xustifican os esforzos sacerdotais, gravando ademais onerosamente a minguada
economía dos nosos fieis); un clero que non ten unha realidade
que contrastar, sen experiencia dunha pastoral seria, porque apenas hai experiencia».
A carón disto están cregos que pretendían marcar unha liña de
promoción dun laicado rural, pero que se queimaban, desilusionaban ou evadían ao non atopar apoio nunhas estruturas pechadas
sen unha columna central dirixente.
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Como consecuencia, cáese nun círculo vicioso: «Non hai laicado porque non hai cregos ilusionados con esta tarefa; non hai
cregos dedicados a este quefacer, porque non hai un algo que lles
esixa esta resposta». E acábase por pensar que a un laicado coma
o das nosas parroquias, sen promocionar, pasivo, pueril, abóndalle
xa co que fai.
Cómpre recoñecer que traballar no mundo rural é serio, difícil
e desesperanzado; a maioría dos cregos viven illados, coa sensación de que a súa vida e problemas non lle importan a ninguén.
Isto vén condicionado tamén pola situación de desalento, evasión,
desprestixio e fuxida na que se atopan os nosos campesiños; a esta
problemática non son alleos os cregos que traballan neste ambiente. Esta xeral depresión inflúe no ánimo do sacerdote, xa que vive
illado e fóra da normal convivencia da xente por condicionamentos
xeográficos e sociolóxicos.
Por iso lle suxeriamos ao Sr. Bispo que a atención ao clero rural
debería ser un dos obxectivos fundamentais de toda pastoral diocesana. O crego é consciente de que nos «plans» diocesanos os
que «contan» son aqueles sacerdotes que teñen por norma vivir
sen gran escándalo, sen faceren cousas gordas, nunha liña pietista
e sacramentaria.
Non, non cremos que sirvan para eiquí fórmulas máxicas ou
importadas, que, se ben puideron ser eficaces noutros lugares, non
valerían para eiquí. Galicia é diferente.
«Coidamos –diciámoslle– que hai que acentuar e apoiar unha
liña de pastoral rural –para eiquí e agora– para esta Galicia rural
que está na encrucillada, que se xoga o seu futuro, e quizais o seu
futuro cristián. Cremos nunha pastoral rural non anxelista, sacramentaría e funeraria, senón realista, encarnada nas realidades humanas de desalento, subdesenrolo e explotación que está sufrindo
o noso pobo».
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3.- Conclusións
Recollendo o pensamento e conclusións de varias xuntanzas de
cregos e leigos, xuntamente co do IX Coloquio Rexional de Parroquias, poderiamos dicir que a nova imaxe de crego que se perfila e
se necesita no paso dunha sociedade tradicional a unha sociedade
en cambio rápido, é que o crego asuma un papel de axente de
cambio social.
Isto é preciso entendelo ben.
Non se trata de facer do crego un axente de «Extensión Agraria», poño por caso (aínda que a laboura dos axentes de extensión sexa digna de toda louvanza), nin facer do crego un líder
sindical, non. O crego, en canto crego, non é ningún técnico en
desenrolo. Se ten algunha capacitación profesional, poderá exercela coma os demais. Pero a súa función de crego é diferente: el
debe anunciar a esixencia sempre nova da «boa nova» da que é
mensaxeiro.
Se –como afirman a maioría dos cregos españois na enquisa ao
clero– non se pode separar a realidade espiritual da realidade temporal, entón compréndese a necesidade de que o anuncio evanxélico implique xuízos e accións reivindicativas. Esta necesidade será
tanto máis urxente nun país coma o galego que se asemella á área
chamada do terceiro mundo, isto é, sometida a unha situación de
maior discriminación socioeconómica.
Como diciamos, o crego en Galicia é o único representante da
cultura que chega aos recunchos máis alongados. Como por outra
banda (segundo o informe foessa) aínda é a personalidade que
con
serva máis prestixio, podería desempeñar unha función de
«convocatoria» do pobo, podería ser o mediador entre as forzas
espalladas. Este prestixio e confianza que aínda conserva no mundo rural, son unha forza capaz de axudar á unión e á mobilización
das forzas latentes de cambio. Pode axudar a que, como diciamos,
os cristiáns tomen conciencia da súa situación, da súa responsabilidade cristiá ante o desenrolo do seu país. Esta laboura de construtor da unidade é ademais profundamente evanxélica. É unha
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función de mediación e de clarificación da conciencia colectiva
dun pobo, que aínda, como vimos, non tomou clara conciencia da
súa situación.
Atreveriámonos a sinalar, como condicións pra que o crego galego poida desempeñar –eiquí e agora– a súa función, as seguintes:
1.º Un maior interese pola súa posta ao día, como medio pra
tomar conciencia da súa situación e do papel que lle toca xogar. O
coñecemento da realidade, mediante unha análise o máis rigorosa posíbel, fará que, en vez de dar paus de cego, poida incidir na
realidade e transformala. Soamente unha conciencia real pode ser
activa e creadora, capaz de promover un cambio real.
2.º A constitución de grupos, para poder traballar en conxunto.
Como os problemas son estruturais, un cambio illado non é viábel. É preciso promover o cambio por zonas que se comuniquen
entre si.
3.º Estes grupos poderían ser a base dun amplo movemento,
capaz de poñer en marcha este pobo de campesiños probes, forzados a emigrar, que é Galicia. Con isto poderíase dar o paso dun
crego de dominante caciquil cara a un crego servidor do pobo,
interesado máis polos problemas do pobo que polos do seu estamento.
4.º Para isto é preciso que o crego se decate de que a solución
do seu problema como crego –que se lle plantexa hoxe con forza–
vai ligada á solución dos do seu pobo, porque a súa misión é unha
misión de servizo.
5.º Ningún Evanxelizador poderá prescindir das aspiracións
lexítimas dos homes do campo. Todo o que sexa estimular un
plantexamento de redención económica, de solidariedade e cooperación, está nas mesmas entrañas do Evanxeo que queremos
anunciar.
No terreo pastoral o interrogante que me fago, e a preocupación
que sinto polo traballo que en conxunto realiza a Igrexa no mundo
rural, consiste en saber se a nosa comprensión e vivencia da fe é
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suficientemente radical como para que en ningures se converta en
encubridora do pecado, xustificadora da explotación e alienadora
dos oprimidos.
Resumindo:
O día que o crego se decate do papel que xoga nunha estrutura
social tradicional e do papel que podería xogar no cambio social, o
campo galego collerá outro «ritmo».
Non lle queda outra saída ao crego: ou é cacique ou é convocador de cambio social, segundo as esixencias da mensaxe revolucionaria dun home rural: Xesús de Nazaret.
Xaquín Gómez Barros
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In memóriam

Xaquín Gómez Barros
Andrés Torres Queiruga

É xa tópico, pero non deixa de ter un fondo significado. Xaquín
Gómez Barros (1932-2016) foi un dos cregos aos que o Concilio
Vaticano II lles chegou como auga de maio en leira sedenta. Sedenta e, no seu caso, ben preparada. Porque el, que entrara adolescente aos 18 anos no Seminario de Santiago, tivo sempre un
espírito aberto, comunal e solidario. Libre, con esa liberdade que
nace da autenticidade vital, da entrega a aquilo no se de verdade
cre. As súas lembranzas do seminario, coas glorias e as miserias
dunha formación incomprensiblemente inactual, pero tamén de
gran seriedade de fondo e auténtica preocupación pastoral, capaz
de alimentar a fe e a vida de compromiso que vimos, e vemos aínda, presente nalgúns cregos saídos daquel ambiente. Xaquín pertencía a deles. Foi ordenado sacerdote en 1961 e ata a súa morte
viviu a fondo o compromiso inicial.
A vocación sacerdotal encontrara nel unha rica humanidade:
intuitivo, afectivo, humilde e xeneroso. O humor foi, sen dúbida,
nota sobranceira no seu trato. Podías escoitarlle por décima vez un
chiste ou unha anécdota, e rirte coa mesma gana que na primeira
ocasión. Máis seu era aínda a saída espontánea, a réplica inesperada, o sacarlle punta cómica ao mínimo incidente. Pero o definitivamente seu era a bondade dun humor nunca cruel con ninguén e
sempre cargado de bonhomía, de alegría limpa, chea moitas veces
dunha tenrura comprensiva –ás veces, mesmo defensiva– para os
humildes, desprezados ou descartados polos demais.
Xeneroso sen fondo. Alguén dixo que quen máis ían sentir a súa
morte eran os pobres cos que se cruzaba cada día. Non era capaz
–confesaba– de pasar ao lado de ningún sen lle dar algo. Obraba
así, mesmo alén das reservas teóricas, que coñecía e comentaba,
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ou das posibles ambigüidades que certos abusos poden supor nese
duro mundo das esmolas. Porque a xenerosidade inmediata do corazón estaba para el antes de toda consideración teórica. Sería bo
que saísen á luz moitas das cousas que fixo cunha man sen que o
soubera a outra.
O seu apostolado parroquial deixou sementes fecundas e duradeiras. Recordo aínda con emoción o que nos contaba do seu
primeiro apostolado como coadxutor en Cambados: as anécdotas
dun humor libre e chispeante, mesmo nos intres máis solemnes,
uníanse cun traballo xa pioneiro, de promoción dunha mocidade
de ambiente mariñeiro. Mesmo en ocasións mandaba alguén a formarse fóra, en contacto cos movementos laicais que empezaban a
xermolar (aínda hai ben pouco me contaba que tiña ido pedir por
algunhas portas o diñeiro para lles pagar a viaxe a Madrid; el non
o tiña, non o tivo nunca).
Tras ser coadxutor en Cambados (1961-1965), o seu traballo
parroquial pasou por Urdilde, Boullón e A Estrada (tempo no que
deu clases de relixión, alí e no Centro de Formación Agraria de
Sergude). Nosa Señora da Adina e Portonovo foi a parroquia onde
permaneceu máis tempo, nun traballo de madurez intensa e de
cordial fecundidade (1980-2000). Coa saúde mermada, Cornazo,
preto de Vilagarcía, foi a última.
En todo este tempo participou, activo e cordial, en canto movemento de renovación foi xurdindo na igrexa galega; moi especialmente nos Coloquios Europeos de Parroquias e logo en todo o
que tiña que ver con Encrucillada, Irimia e as Romaxes de Crentes.
Pero o seu apostolado máis íntimo, o que sempre levou no máis
fondo do corazón e do que non cansaba de lembrar e rememorar,
foi o exercido como consiliario da XARC (Xuventude Agrícola Rural Católica: 1965-1970), retomado e prolongado despois como
responsable oficial da Mocidade Rural Cristiá (1975-1980).
Tardaremos en valorar en toda a súa fondura e fecundidade o
traballo que despregou nese mundo, que foi o seu amor constante,
o alento máis decisivo da súa esperanza. Reproduzo –non sei se por
máis conmovedor ou por máis irrefutable– o xeneroso testemuño de
Encrucillada 197, marzo-abril 2016
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José Bustelo Buela, un dos que, aínda adolescente, tivo a sorte de o
encontrar na vida: «En so tres anos, de andar cas vacas no monte,
soñando con unha vida libre da ‘escravitude’ que significaba o campo, pasei a formar parte da Comisión Nacional e tiven a oportunidade de asistir, xunto con un grupo de mozos e mozas procedentes
de todo o estado español, a un cursiño de formación impartido en
Madrid por un cura, consiliario nacional da XARC de Francia».
Acompañado con outros que apareceron no extraordinario O Correo de Xaquín, 19 outubro 2012, dedicado á conmemoración dos
50 anos de sacerdote –«é a base do que son hoxe», «absolutamente
satisfeito do que me axudou a ser»…– eses recordos poderían ser
ánimo e modelo para recoller moitos máis. Darían a mellor medida
de Xaquín e, acaso sobre todo, poderían converterse en luz e chamada para os compañeiros sacerdotes e mesmo para toda persoa
crente, neste momento tan crítico para a nosa igrexa e a nosa terra.
Queda tamén a súa profunda reflexión sobre o destino do mundo rural galego e o rol do sacerdote –e de todos os crentes– dentro
del. Deixei para o final insistir neste punto. A humilde espontaneidade de Xaquín, o seu non se presentar nunca con ínfulas de profesor ou de teólogo, pode enganar sobre a lucidez da súa aposta o
a información dos seus diagnósticos. Non hai tal. Educado desde o
principio no método xocista do ver-xulgar-actuar (que, por certo, el
traduce: realismo-reflexión-responsabilización), coñecía moi ben a
situación do mundo onde traballaba e ao que convocaba. A eficacia
do seu traballo sobraría como proba, pois non se consegue o que el
conseguiu, se non se toca a realidade e se acerta nos medios e nas
metas. Pero, aínda que pouco, o que escribiu constitúe unha proba
excepcional da lúcida conciencia que alimentaba a súa acción.
Por fortuna, están aí as súas homilías. Escribíaas todas, aínda que nunca se limitaba á simple lectura. As ducias de cadernos
onde están escritas, unha a unha, son unha mostra de espírito
evanxélico a través dunha sinxeleza cálida e realista. A súa forma
fai que, como hoxe din moitos do papa Francisco, as poida entender todo o mundo. E estou convencido de que o seu fondo representa, ben lido, unha crónica inestimable da intra-historia da nosa
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igrexa nos últimos tempos. Haberá que pensar nalgún xeito de as
dar a coñecer, aínda que sexa a modo de escolma.
Tamén por fortuna, temos dous traballos escritos que Xaquín,
coa humilde sinxeleza que caracterizou toda a súa expresión, presenta repetidamente como froito da colaboración cos demais: «Estas reflexións que vou facer en alta voz, son froito das inquedanzas
de varios grupos de cregos e leigos que nos puxemos a pensar sobor
do mundo rural e do crego rural, ao longo de moito tempo e de
moitas xuntanzas, cursiños e encontros. Neles fómonos preguntando: 1) qué tipo de segrar Cristián é necesario formar hoxe –eiquí e agora en Galicia? 2) cales serían as liñas dunha nova figura
de crego, hoxe en Galicia?». Algo que repite aínda dúas veces máis,
dicindo a verdade, pero deixando en modesta penumbra a propia
orixinal achega, que dá sentido, unidade e coherencia.
O traballo titúlase «O crego na Galicia rural» (en: Varios, A Galicia rural na encrucillada, Galaxia 1975, 289-308), que retoma
elementos doutro anterior: «Liñas de acción de promoción dun
laicado» (en: Varios, A parroquia hoxe, SEPT 1970, 145-156).
Centrándose no mundo rural, analiza a súa historia en Galicia e
a transformación acelerada que está atravesando, para centrarse
no rol histórico da igrexa. Dóelle no sangue o feito de un informe
de Foessa, nunha enquisa feita entre 664 campesiños, «na rexión
galega, ningún dos que responderon a enquisa recoñece un labor
da Eirexa». Repíteo nos dous artigos, aínda que, xusto e xeneroso,
non deixa de sinalar no segundo a «aportación da Eirexa galega á
promoción do mundo rural, onde tantos cregos beneméritos gastaron e gastan as pestanas e a vida nunha laboura en solitario e
sin galería». Pero no se resigna: «en xeral, os cregos do campo
estamos actualmente a un paso de separarnos do mundo rural, dos
seus problemas, da súa evolución, tal como os cregos da cidade
estiveron ao marxe da problemática social e económica do nacente
proletariado do século XIX».
Pasa entón á pregunta: ¿qué habería entón que facer? Tras unha
análise da situación, o artigo convértese nunha chamada profética –dígoo sen retórica: literalmente profética– aos cregos e tamén
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aos laicos a unha toma lúcida de conciencia e a un compromiso
evanxelicamente renovado. Penso que este artigo, que nos desafía a todos, debería converterse en texto de cabeceira nos nosos
seminarios, como preparación honesta e realista a unha pastoral
encarnada na cultura, no idioma –comentaba con dolor non comprender como é posible que do seminario todos os textos saian en
castelán–, nos duros problemas dunha realidade en naufraxio, de
desfeita estrutural e forzada emigración.
As circunstancias sociais algo cambiaron. E a vida da igrexa perdeu aquel vigor da intensa vida posconciliar. Pero a mensaxe de
Xaquín chega avaliada por unha entrega sen reserva á formación
e acompañamento de grupos: na súa moto, verán e inverno, percorrendo a arquidiocese e alén, con 30.000 Km por estradas e camiños
non sempre ben transitables, cunha paga austera (contábame como
o Cardeal Quiroga, que sempre apoiou e acompañou o seu traballo,
o chamaba de vez en cando e, despois de se informar, en máis dunha ocasión sacaba do seu propio peto uns cartos «para a gasolina»).
Aínda na etapa Suquía, cando todo empezou a apagarse, nomeado
Responsable da Pastoral Rural, continuou organizando os Días da
Xuventude, mantendo aceso un lume que pedía xa novo futuro.
As conclusións deste artigo programático comezan, con palabras lúcidas para un tempo de crise: «O crego ten que decatarse
de que a solución dos seus problemas está en buscar a solución
dos problemas do pobo». E rematan sinalando que a única saída
está en seguir «as esixencias da mensaxe revolucionaria dun home
rural: Xesús de Nazaret». As sementes continúan vivas, porque a
pesar de todo o Evanxeo non morre. Hai parroquias moi comprometidas, relixiosas mergulladas nese mundo, un movemento en
marcha que, como indica o seu nome «Cremos no Rural», cultiva
a fe e alenta nova esperanza.
Xaquín, humilde e cordial, xeneroso sen fondo e entregado sen
reserva, profundamente humano e seguidor fiel do Mestre, foise
pero segue connosco: memoria que orienta e presenza que anima.
Andrés Torres Queiruga
Encrucillada 197, marzo-abril 2016
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Achega

Ningún bispo imposto,
mesmo en 2016
Jesús Martínez Gordo

Aínda que este artigo xa saíu publicado na lingua orixinal
en http://www.periodistadigital.com/religion, acollémolo
tamén hoxe na nosa revista pensando que pode axudar a
entender unha situación da Igrexa do País Vasco que se
cadra tamén se dá un pouco en Galicia.

Novamente hai malestar e perplexidade na Igrexa católica vasca. E tamén incerteza. Malestar, en primeiro lugar, e moito, na diocese de S. Sebastián pola xestión de Mons. J. I. Munilla ao longo
dos seis anos que leva á fronte da mesma. É o que se conclúe do
último balance dado a coñecer por «Eutsi Berrituz», un importante
e numeroso colectivo de sacerdotes, relixiosos, relixiosas, laicas e
laicos guipuscoanos, e do que se tivo coñecemento a través de diferentes medios de comunicación social.
Perplexidade, en segundo lugar, polo silencio público de Mons.
M. Iceta, bispo de Bilbao, ante as reiteradas denuncias por non
recibir nin escoitar a familia dun ex-alumno do colexio Gaztelueta,
presuntamente vítima de abusos por parte do seu profesor-titor. E
perplexidade tamén polo procedemento empregado no nomeamento do novo bispo de Vitoria, o sacerdote navarro J. C. Elizalde, continuando, por desgraza, a liña imperante estes dous últimos séculos.
E, igualmente, incerteza polo rumbo que poida marcar o novo
equipo de prelados a partir do próximo 12 de marzo (data de ordenación e entrada do bispo de Vitoria).
Vai pechar o círculo, ao parecer, deseñado hai algún tempo
polo cardeal, agora arcebispo emérito de Madrid, A. M. Rouco,
co propósito de normalizar e desnacionalizar estas igrexas? En
consecuencia con iso, seguirase aparcando toda participación co78
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rresponsable (democrática) na elección, por exemplo, dos vicarios
xerais de Bilbao? Os mesmos vicarios xerais, prolongados na súa
tarefa sen consulta de ningunha clase ao pobo de Deus, van seguir
xogando ao posibilismo no nome dunha suposta paz e tranquilidade diocesanas que acaban danando a corresponsabilidade eclesial
e a súa credibilidade persoal?
Máis aínda. Unha vez xubilado Mons. M. Asurmendi, concentraranse todos os seminaristas en Pamplona ou regresarán, máis
ben, os de S. Sebastián a Vitoria, sumándose a eles os de Bilbao?
Erixirase, por fin, un seminario interdiocesano?
O novo equipo de bispos apostará por sumar (e optimizar) os escasos recursos humanos e económicos existentes en cada unha das
tres dioceses e poñerá en marcha unha facultade de teoloxía interdiocesana que sexa referencial para a Igrexa e para o País Vasco?
E, sen ánimo de esgotar os moitos asuntos en xogo, Don J. C.
Elizalde será capaz de crebar semellantes diagnóstico e estratexia
e traer ás nosas dioceses –a pesar das limitacións que presenta o
seu nomeamento– un pouco aire fresco e primaveral que está insuflando o papa Francisco á Igrexa?
Oxalá fose así!
En todo caso, son demasiadas preguntas e case ningunha resposta.
Ben, ou si. Si que houbo algún que outro esclarecedor movemento (ou estancamento) nestes últimos anos: o traslado «manu
militari» a Pamplona dos seminaristas de S. Sebastián e o mutis
polo foro do bispo de Bilbao ante a posibilidade de erixir unha facultade interdiocesana de teoloxía.
Queda por ver se, a partir de agora, imos asistir á culminación
desta estratexia supostamente normalizadora e desnacionalizadora
ou se, máis ben, vai producir un cambio de ciclo, esta vez si, sen
trampa nin cartón.
Á espera do que nos depare o novo equipo de bispos, quizais
non estea de máis lembrar que moitos de tales malestares, perEncrucillada 197, marzo-abril 2016
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plexidades e incertezas son consecuencia da maneira de nomealos
que, lamentablemente, perdura na actualidade e que se caracteriza por non ter en conta a vontade dos directamente concernidos
(impoñendo os bispos que quere o grupo de presión que controla
os oportunos resortes) e, o que é máis triste e escandaloso, por
favorecer que algúns dos nomeamentos realizados poidan ser interpretados como nepóticos. Que outra interpretación é posible
–pregúntanse algúns– para que se nomease a Mons. A. Carrasco
Rouco, sobriño carnal do cardeal A. M. Rouco, para presidir a diocese de Lugo?
Que cousas!
Urxe recuperar, canto antes, a praxe que foi tradicional durante
os dezaoito primeiros séculos da Igrexa: a elección dos bispos resultaba dun acordo entre a vontade dos directamente concernidos
e a responsabilidade de velar e garantir a unidade de fe e a comuñón eclesial que era (e segue sendo) propia do sucesor de Pedro.
Así imposibilitábase, con palabras do papa S. Celestino I (422432), que o bispo fose imposto.
Este principio estivo operativo ata que unha insoportable inxerencia dos poderes civís –o chamado galicanismo– levou a que o
sucesor de Pedro reservase para si o dereito de nomeamento, movido pola necesidade de defender a liberdade dos prelados e, coa
deles, a da Igrexa.
O concilio Vaticano II reivindicou a liberdade da comunidade
cristiá para elixir os seus bispos. E, á súa luz, reapareceu a esixencia de que o pobo de Deus recobre o seu protagonismo.
Con todo, é unha demanda que só quedou recollida de maneira
colateral no actual Código de Dereito Canónico. Segundo o artigo
377&1, o papa «nomea libremente os bispos». É o procedemento
habitual. Pero, seguidamente, sinala (recollendo a praxe dunhas
trinta dioceses alemás, austríacas e suízas) que «confirma os que
foron lexitimamente elixidos». Estas igrexas locais interveñen na
elección dos seus respectivos bispos, ben sexa presentando unha
terna á Santa Sé ou elixindo un dos tres propostos polo Vaticano.
80
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É un procedemento que non gustou á curia vaticana; sobre
todo, no pontificado de Xoán Paulo II. Por iso, sempre que foi
posible, emitiu a mensaxe de que se trataba dun «privilexio» que
había que erradicar canto antes. No fondo, unha falacia que buscou (e busca) acalar as dioceses que queren acollerse ao mesmo.
E é posible que tamén se trate dunha estratexia para ocultar (ou,
polo menos, despistar) algúns dos problemas que presenta a súa
defensa, máis formal que real, da liberdade do papa: nepotismo,
floración de lobbys eclesiásticos e desmedido poder da mesma curia. Como mostra, basta un botón.
No seu día foi moi comentado o diálogo sostido entre o bispo
Felipe Fernández e o papa Xoán Paulo II na audiencia concedida a
un grupo de prelados españois con ocasión dunha das visitas que,
preceptivamente, han de realizar todos os bispos do mundo á Sé
Primada cada cinco anos (chamadas ad limina).
Na orixe deste diálogo, que agora reconstrúo, atópase o interese
do papa Wojtyla por visitar Ávila e Alba de Tormes na primeira das
súas viaxes a España; un interese fundado nos seus traballos –sendo estudante novo– sobre S. Juan de la Cruz e Santa Teresa de
Ávila. O papa visitou as citadas cidades o 1 de novembro de 1982.
Tivo nelas senllos encontros cos monxes e monxas de clausura e
quedou impresionado daquela xornada. Tanto, que retivo o nome
do entón bispo abulense: Mons. Felipe Fernández.
Anos despois, o episcopado español realizou unha das referidas
visitas ad limina. Unha vez pulsada a situación das diferentes dioceses nos dicasterios vaticanos, os prelados reuníronse con Xoán
Paulo II.
Como é de supoñer, son moi poucos os bispos a quen o papa coñece polo seu nome. Con todo, había un no grupo do que se acordaba perfectamente: de Mons. Felipe Fernández, bispo de Ávila. E
así o identificou e saudou Xoán Paulo II. A reacción de D. Felipe
foi inmediata: «Santidade –respondeu– son, efectivamente, Felipe
Fernández, pero non son o bispo de Ávila». A sorpresa do papa foi
case maior ca a do bispo tan inusualmente identificado: «Como?
Que non es o bispo de Ávila?» «Efectivamente, Santidade, son o
Encrucillada 197, marzo-abril 2016
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bispo de Tenerife. E sono desde o ano 1991». A posterior pregunta
de Xoán Paulo II foi directa e asombrosa para os non iniciados
nos procedementos curiais: «E logo, quen te mandou para alí?».
«Vde., Santidade», respondeu D. Felipe. E a reacción final do papa
(a medio camiño entre o desconcerto e a incredulidade) foi ben
elocuente do peso da curia vaticana: «Euuuu?»
A conclusión é dificilmente cuestionable: é preciso cambiar
no artigo 377 & 1 do Código de Dereito Canónico a frase principal pola subordinada: «o papa confirma os bispos que foron lexitimamente elixidos e, en circunstancias excepcionais, noméaos
libremente». Unha proposta para que aquilo que foi estraño na
inmensa maioría das dioceses durante estes dous últimos séculos
(a intervención do pobo de Deus), pase a ser o habitual. E para que
aquilo que, ata o presente, foi rutineiro (o nepotismo, os lobbys, a
curia e, finalmente, a imposición), acabe desterrado.
E, se semellante cambio semella unha petición imposible, sempre queda poñer en marcha unha campaña para que, ás dioceses
que así o desexen, se lles aplique o mesmo (ou parecido) procedemento ca o empregado para as alemás, austríacas e suízas. Non é
previsible que sexan lexión os bispos que avalen semellante petición ante a Santa Sé, pero tampouco un disparate ou unha alucinación. Algúns milagres aínda son razoablemente posibles…
Velaquí como evitar moitos dos malestares, perplexidades e incertezas que hoxe se apoderan non só da diocese de Vitoria, senón
tamén das de S. Sebastián e Bilbao. E teño a impresión de que non
só delas.
Jesús Martínez Gordo
Doutor en Teoloxía
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Faustino Boado, un cristián
para a lembranza
Mercedes Boado Vázquez

O día 25 do Nadal de 1990 morría traxicamente meu irmán,
o xesuíta Faustino Boado, nunha praia de El Salvador, a onde viñera pasar estas festas dende a universidade Rafael Landívar de
Guatemala, na que exercía de profesor e decano. Cumpríronse,
pois, 25 anos da súa morte.
No número 75 desta revista Encrucillada está recollido un memento dedicado a Faustino co gallo do seu primeiro cabodano,
que lin na moi oportuna ocasión de celebrar esta revista a súa
VI Asemblea en novembro de 1991 co lema 1492. Da conquista
ó encontro. Un evento inesquecible pola reflexión profunda –e
con distanciamento crítico– que se nos permitiu facer sobre o
descubrimento de América, a través da asombrosa exposición da
persoa invitada, Enrique Dussel, que nos tivo abraiados e sen
perder detalle as dúas horas de duración. Xa non máis triunfalismo descubridor, nin máis evanxelización, despois de escoitar
a Dussel chamar encontrón e non encontro fraterno entre dous
pobos. Só fica e ten sentido pedir desculpas polo que foi “un gravísimo pecado”.
Coido que non estivo demais recordar nesta ocasión tamén a
Faustino Boado, que dedicou a estes países irmáns os derradeiros
oito anos da súa vida. Estaba eu aínda dabondo conmovida pola
súa inesperada morte, porque, case a un tempo da tráxica noticia,
recibira unha carta súa na que me falaba dos seus moitos e ilusionantes proxectos cara a mellorar a extrema indixencia daquelas
xentes que “sen embargo –dicía– son alegres, animosos e respiran
humanidade por todos os poros, da que moito podería aprender
ese voso primeiro mundo”.
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Tentei daquela, e tento hoxe, lembrar a un Faustino entrañable
no cadro íntimo da súa familia e da súa aldea e facelo resucitar
na Galicia pola que sentía tanta saudade que un tempo matinou
en retirarse a unha parroquia afastada “onde non estorbe a ninguén” –dicía– Antes ca min, o querido e admirado Pepe Chao xa
o fixera tamén resucitar no seu espazo A Chouzana de La Voz de
Galicia, co título en letras ben grandes: Faustino Boado, profeta de
Corredoiras.
Neste mesmo número 75 de Encrucillada, o xesuíta Evaristo
Rivera asina un artigo co título “Faustino Boado, un cristián para
a lembranza”, no que debuxa os trazos máis salientables da súa
personalidade, unidos a súa traxectoria vocacional e apostólica.
Un espírito soñador, idealista, de rexa e inamovible fe, aventureiro
pola súa proverbial adaptabilidade a persoas e circunstancias, que
enche por iso de tan fecundas experiencias os seus 69 anos de vida.
Aos 17 anos entra na Compañía de Xesús, estudos de Filosofía,
misioneiro en China, volta a Europa, Teoloxía en Inglaterra, tese
de doutoramento en Roma, mestre de novizos ao longo de doce
anos, reitor de teólogos na Universidade de Comillas en Madrid.
Despois... en plenitude intelectual e cronolóxica, aos 55 anos, atópase enfrontado á súa “noite de pedra”. Eran tempos difíciles e o
seu labor en pro da renovación que pedía o Concilio bateron coas
forzas vivas que se opoñían a ela. É destinado para dirixir a Escola
Profesional de Natahoyo, no arrabalde de Xixón, que atravesaba
unha profunda crise económica. Incrible! O intelectual, o poeta
Faustino entre tornos e maquinaría? Quen tivo tan peregrina idea?
Ou foi quizais un castigo? Mais era visto que o agarimo de Deus
nunca lle faltaba, porque sucedeu algo máis incrible aínda: aquel
Nadal tocou a lotería na Escola, e Faustino botouna a andar de
novo, contra todo prognóstico.
Foi así como, case milagrosamente, rematou con éxito esta ingrata e disparatada xeira. Tiña 61 anos. Foi tamén neste momento
cando Galicia aflorou no seu proxecto de vida e estivo nun tris en
materializarse, se non fose que Deus gardaba para el un definitivo
encaixe que tan ben ía acaer co seu espírito arriscado e aventureiro.
84
204

Encrucillada 197, marzo-abril 2016

Faustino Boado, un cristián para a lembranza

Sementando soños dende hai vinte e cinco anos
Neste intre dubidoso, recibe dende Honduras unha carta dos
xesuítas Tojeira, Bandeira e Nájera que foran novizos seus en
Salamanca: “Vente para aquí, Faustino. Serás moi ben recibido
e atoparás aquí moito labor”. Non fixeron falta máis requilorios.
Deus e o destino ían facer que China e Centroamérica foran os
dous fitos que marcaran os degoros misioneiros da súa xuventude
e a rebeldía fronte á inxustiza da súa madureza.
Faustino era poeta, e canto escribía apuntaba dereitiño ao corazón. Tales foron as verbas de despedida, a un tempo tamén o seu
testemuño vital:
Voume porque creo no futuro humano e divino desa Fe e desa
Esperanza. Porque creo no Señor Xesús e no seu Evanxeo. Porque
creo que o Amor e a Palabra son máis fortes que a inxustiza, a guerra e a violencia. Porque, sinxelamente, creo.

El Progreso en Honduras ía ser o seu destino durante seis anos.
Dous máis en Guatemala sumarán oito nos que desenvolveu un labor intenso, fecundo e variado. Periodismo comprometido, vigairo
episcopal, profesor de seminario, director de exercicios espirituais,
decano de universidade… Mais non se esquecía das aldeas afastadas e marxinadas, onde atopaba acugulado todo o sufrimento do
mundo. Unha pobreza aldraxante froito da máis inmoral inxustiza
no cerne mesmo dunha sociedade desestruturada. Tentaba levarlles consolo e esperanza aos enfermos, ás nais abandonadas, aos
nenos famentos e espidos. Mais milagrosamente era el quen resultaba enriquecido e abraiado diante duns seres humanos que en
situacións tan míseras loitan por vivir con esperanza, con ánimo,
mesmo con alegría e dignidade. Conservo cartas preciosas onde
me describe veladas enteiras e anécdotas que amosan esta actitude. “É Deus quen está con eles –dicíame. E mira, a Teoloxía da
Liberación, que tanto vituperades dende ese primeiro mundo, está
aquí máis que xustificada”. Con esta afirmación amosaba a súa
rebeldía fronte a inxustiza. Así e todo, engadía decote nas cartas
“que era moi feliz a carón daquelas xentes”.
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Tiña un espazo en Radio-Progreso co que buscaba que a súa
palabra chegase aos lugares máis apartados e recónditos, onde non
había televisión, mais todos dispoñían de radio. Por certo, alegroume moito saber que lle concederon o importantísimo Premio de
Dereitos Humanos, chamado Rafto, ao xesuíta hondureño Ismael
Moreno –Mero–, polo seu inxente labor á fronte desta emisora. É
moi fermoso o discurso que pronunciou nesta ocasión.
Mais a Faustino íalle tocar vivir a experiencia máis arrepiante que
un pode maxinar. A irracional masacre dos seis xesuítas e as dúas
empregadas que estremecen ao mundo enteiro; como homenaxe e
honra, queremos lembrar aquí cos seus nomes: Ignacio Ellacuría,
Xoaquín, Segundo, Xoán Ramón, Armando, Ignacio, Elba e a súa
nena de 15 anos Celina. A eles dedicou estas palabras de honra:
[...] Vós erades as nosas mellores vidas... Máis non podíamos dar a
estas xentes que van por diante afrontando mil mortes, pero menos
tampouco. Agora sodes grao de trigo enterrado do que esperamos
con inquebrantable fe o froito dunha vida mellor para todos estes
pobos mártires. O que máis me fixo chorar foi ollar o sangue fresco
de Elba e a súa inocente nena de 15 anos como adurmiñada abrazada a súa nai coa faciana milagrosamente ilesa.

Mais, como dixemos, Faustino era poeta, e na poesía adoitaba
buscar acubillo cando, coma neste instante, estarrecedoras tempestades da alma sacudían os alicerces da vida mesma. Un mes
despois, felicitounos o Nadal con este poema que abrollou –sen
dúbida– dunha alma –a súa– desolada e impotente diante tanta
infamia:
Amigo
Se do Nadal se trata...
pásate
por Centroamérica, e verás xurdir
do seo esgazado de mil mortes,
Nadal a chorro
de Marías
		
de Xosés
			
e de Nenos…
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De nenos e de as!
Bandadas de Inocentes
vencedoras
de Herodes supergrandes,
de superpoderosas armas,
de noites que asasinan
estrelas a mansalva...
(... Secuestraron o ceo!
E deixáronnos
desnortado o timón,
e louca a brúxula.
Qué facer agora
que xa non queda ren?
[…]
Calma, irmáns, e paz
aos nosos mortos.
Para seguir remando, aínda nos queda
o mar…
O mar inmenso!
Feliz Nadal cos nosos mortos!
Sempre unidos na verdadeira vida. 1989
           Faustino Boado

Faustino sementou soños: soños de solidariedade, de xustiza,
de dignidade, de liberación, de liberdade, de comuñón fraterna
co Xesús histórico. Soños de educación, porque a educación era
a súa teima. “Axudádenos a educar” –porfiaba nunha carta si e
outra tamén–. E a súa semente no caeu en terreo ermo. De vagar,
pasiño a pasiño dende hai vinte e cinco anos –os mesmos da súa
morte– a semente foi enraizando até converterse nunha fermosa
realidade chamada hoxe Proxecto Educativo Faustino Boado, adscrito á Parroquia San Ignacio de Loiola de El Progreso-Honduras,
coordinado e supervisado polo xesuíta Padre Jesús Sariego, que
fora, no seu momento, novizo de Faustino en Salamanca.
O principal obxectivo deste proxecto é proporcionar educación a
160 nenas e nenos en extrema pobreza, así como axudar ás familias
no proceso de formación integral. Para apreciar a súa importancia,
nada mellor ca copiar textualmente as palabras de Jesús Sariego:
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… Este proyecto es el que más debemos cuidar de nuestro trabajo
social en la Parroquia, porque es el que llega a la gente más pobre: familias rotas, sin recursos, extremadamente necesitadas, que
sin la ayuda de Uds. habrían dejado la escuela. ¡Ojalá pudiéramos
duplicar el número de beneficiados! Lograr la escolaridad de estos
niños ayudará a su desarrollo humano y les librará de caer en la
delincuencia y en las maras organizadas que son una temible lacra.

Os que estamos comprometidos co financiamento deste proxecto, pertencemos ao “Comité Monseñor Óscar Romero” da Coruña.
Non contamos con máis axuda cá que procuramos nós coas nosas
iniciativas: venda de lotería, una Velada Solidaria, que este ano ha
ser o día 25 de abril no Museo de Arte Contemporánea MAC, e
outros actos. Mais sobre todo, a través das achegas dos nosos xenerosos colaboradores.
Remato xa, mais non sen antes pedir a solidariedade de quen se
sinta motivado por estas vidas e estes nenos que nacen marcados
coa afronta da marxinación e a vil aldraxe dunha vida indigna.
Lembrade: un só euro noso é alí quen de tapar unha primeira
necesidade. Así que, calquera axuda será benvida. Moitas grazas.
Comité Óscar Romero da Coruña. cc: ES20 2080 006 4830
0008 4257
Mercedes Boado Vázquez
Comités Óscar Romero da Coruña
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Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Forte desacougo na
encrucillada galega
Aínda que esta crónica vai
de Europa, porque cando os
problemas son enormes non
abondan as perspectivas locais, non me resisto a escribir
unha liñas iniciais para chamar
a atención sobre un problema
que emerxe na circunstancia
política galega, cuxa mellor
expresión pode atoparse na
forma coa que o candidato a
presidencia do Goberno, Pedro Sánchez, respondeu as
demandas do dereito a decidir,
que facía a voceira das Mareas
dona Alexandra Fernández, durante o debate de Investidura
celebrado entre os días 1 e 4
de marzo de 2016.
Sobra dicir que as miñas
ideas sobre a realidade actual
de Galicia, e sobre as súas moitas necesidades, coincide moi
pouco ou nada co discurso da
mencionada deputada. Pero
creo que esta circunstancia
non obsta para constatar que a
sorpresa exhibida por Sánchez

diante dunha demanda tan
inesperada –que en nada se
correspondía coa que mereceron as demandas de Cataluña,
País Vasco e Valencia– viña a
demostrar o que xa denunciei
máis dunha vez: que a proposta dun federalismo constitucional coa que se pretende dar
resposta ao independentismo
catalán é claramente asimétrica; que implica privilexios de
definición e implementación
da autonomía catalá que farán
imposible o mantemento da
igualdade política e dos fluxos
de solidariedade territorial entre as diversas comunidades do
Estado; que, máis alá das excepcións vasca e navarra, rompe a unidade fiscal do sistema
e devece seriamente a capacidade do Estado para intervir
nos equilibrios territoriais; e
que Galicia non está convidada a ese festín de soberanísmos
reivindicativos e de dinámicas
disgregadoras indefinidas para
o que as chamadas novas políticas están cursando invitacións
de xeito irresponsable.
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Galicia sofre nestes intres
outros problemas políticos que
tamén chaman poderosamente
a atención, entre os que deberiamos mencionar a crise do
PSdeG-PSOE, a fragmentación
preocupante da esquerda nacionalista e a falta de líderes cos
que artellar gobernos capaces
de rexer a nosa feble situación
social e económica a partir dun
parlamento que se prevé altamente fragmentado e inestable.
Pero todo iso queda ensombrecido, ao meu entender, pola preocupación que se deriva de que
a nova política teña entrado en
Galicia con fórmulas importadas doutras comunidades, que,
sobre o feito de debilitar o tradicional nacionalismo que antes
unificaba e articulaba o BNG,
non parece dispor da unidade
e dos liderados necesarios para
manter posicións estratéxicas
eficientes na política estatal e
galega, nin para encarrilar as
demandas sistémicas que, con
independencia da súa idoneidade, deberían impedir que a
asimetría que nos ameaza baixe
a Galicia á segunda división da
liga federal.
Aínda que o conxunto de
partidos situados na esquerda
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nacionalista, entrecruzados
agora coa esquerda radical e
populista, gañou deputados e
votos nas últimas eleccións,
penso que Galicia está perdendo pulo estratéxico na política nacional, e non tanto pola
deriva organizativa das súas
formacións políticas, canto
polo evidente diferencial que
se produce con outras comunidades no gradiente de estruturas de oportunidade que
xera a nova política, na que
van a contar especialmente os
electorados urbanos –Madrid,
Barcelona, Sevilla, Valencia,
Zaragoza– e as comunidades
electoralmente máis rendibles
para os partidos emerxentes –
Madrid, Cataluña, Valencia e
País Vasco–, cuxas características favorecerán sen dúbida
unha alianza estratéxica fronte
ás comunidades periféricas e
debilitadas do centro e do Oeste peninsular.
Por iso penso que antes de
embarcarnos nestas novas estratexias, que só en aparencia son solidarias, deberiamos
pensalo mellor, porque, cunha
lexislatura por medio, podemos
chegar demasiado tarde.
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2.- Por que non acertamos
a saber o que nos pasa?
Á inmensa maioría de europeos de toda nacionalidade,
toda caste e toda condición,
parécelle evidente que Europa
ten, sobre todo, un problema
político. A clase política tamén está de acordo que temos
só, ou principalmente, un reto
político novo e conxunturalmente enguedellado. E todos
xuntos –cidadáns e políticos–
estamos convencidos de que,
tendo a sociedade máis preparada de tódolos tempos, e contando con cidadáns activos no
recoñecemento, exercicio e expansión dos dereitos cívicos e
democráticos, os europeos somos as principais vítimas desta situación, contra a que non
temos máis instrumentos que
a aceleración atropelada dos
cambios políticos, aos que lle
encomendamos o nacemento
dunha nova cultura, unha nova
clase política, unha nova idea
de Europa e unha xestión máis
apañada dos nosos recursos. E
de todo iso deduzo eu que o problema de Europa é moito máis
grave do que cremos, e que esta
repentina aceleración dos cambios e da crítica aceirada con-

tra o proxecto da UE está máis
cerca de estragalo todo que de
arranxar algo.
Os políticos de agora non
son peores que os de antes. E
non son peores, desde logo, que
os que alentaron –ou deixaron
prosperar– o fascismo, o comunismo stalinista e os nacionalismos de Estado devotos da
violencia orgánica. Tampouco
temos hoxe peores políticos que
os que crearon un imperialismo
mundial izado de xenocidios e
depredacións, un eurocentrismo excluínte que tratou de colonizar culturalmente –e case
o logrou– o mundo enteiro, e
un militarismo e un belicismo
rampantes que lle deron substancia, dramatismo e realidade
a tódolos inmensos e brutais
conflitos xerados en Europa e
exportados ao resto dos continentes ao longo de toda a historia, e moi especialmente no
século e medio que transcorre
entre as invasións napoleónicas
e a caída do muro de Berlín. O
meu recoñecido occidentalismo, e a evidencia dun balanzo
civilizador prodixioso, non me
impide recoñecer que o principal instrumento de progresión
foi a violencia, e que, na quebrada ascendente que explica a
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creación do feito europeo figuran episodios de violencia tan
aberrantes e tan masivos que,
se queremos fundamentar unha
nova política de unidade, e a correspondente política exterior
común, esixen unha relectura
moral –conxunta e estatalizada–
da nosa historia.
O que distingue aos políticos
de hoxe dos de antes é que, se
por unha parte xa non mandan
nin dirixen aos seus pobos baixo
o dominante atractivo da razón
de Estado, que facía da grandeza e soberanía das nacións un
mecanismo de cohesión social
case indestrutible, tampouco
contan coa axuda dos ideais democráticos amplamente aceptados polas extensas clases medias que axudaron a construír
os Estados de benestar –e a
desfrutalos de xeito conveniente– no período comprendido
entre a fin da Segunda guerra
Mundial e o fin da chamada
Guerra Fría. E por iso os políticos carecen dunha guía práctica que lles garanta un acerto
básico, ou unha praxe minimamente aceptada, no xusto intre
no que Europa está evolucionado cara a un escenario de demandas individuais, no que uns
cidadáns que teñen moito máis
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claros os seus dereitos que os
seus deberes, son incapaces de
ofrecer pautas para establecer
os obxectivos colectivos aos que
despois adherirse.
Dito doutro xeito, as sociedades políticas de Europa –e
a sociedade europea, se é que
existe– atravesan unha forte crise de identidade, que lle impide
construír obxectivos de consenso, e que só entende a política
coma unha demanda de benestar individual que, por razóns
tan lóxicas como evidentes,
produce mareas insospeitadas
de indignación, expresadas de
forma contraditoria, que inducen á clase política a adoptar
respostas populistas e conxunturais que sementa nunha irreparable sensación de desazo e
desorde. Esta Europa rica –que
dispón do máximo nivel de benestar, igualdade e riqueza do
mundo– pensa, de xeito incompresible, que ocupa o centro da
crise mundial, e que lonxe de
estar sufrindo un vaivén propio
da evolución cíclica da economía e da política, está iniciando
un proceso de decadencia que
empeza a funcionar como caldo
de cultivo de propostas de cambio antisistema e case revolucionarias.
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A mesma Europa que de boca
para fóra condena os peches de
fronteiras e o control dos fluxos
de refuxiados e migrantes de
diversa procedencia, responde
con fortes apoios electorais as
forzas ultraliberais ou filofascistas que denuncian permisividade ou relaxamento na defensa
dos castelo de benestar no que
pensamos vivir sen sobresaltos
polo resto da historia. E outros
exemplos desta contradición
poderían mostrarse por moreas.
Pedimos igualdade, pero respondemos con indignación a
calquera suba de impostos, ou
gratificamos con votos case irreflexivos calquera afrouxamento
da presión fiscal que falsamente
nos prometen pero que sempre
estamos dispostos a crer con
inocencia individualmente estratéxica. Pedimos dereitos de
privacidade, de expresión e de
intimidade, e clamamos airados
contra os Estados que na súa
condición de Grandes Irmáns
perseguen a Edward Snowden
(casos PRISM y XKeyscore), e
Julian Assange (WikiLeaks),
para protestar despois contra
os gobernos que non utilizan
métodos preventivos e expeditivos na loita contra o yihadismo,
ou contra os sistemas xudiciais

que consideramos garantistas –
como cualificación negativa xerada pola modernidade, xa que
antes o garantismo era unha
expresión positiva– á hora de
combater calquera outra forma
de violencia que a sociedade
mediática observa con especial
sensibilidade.
Especial relevancia reviste a
idea de guerra xusta (a nosa) coa
que sempre nos opoñemos ás
guerras inxustas (as dos outros),
e que nos permiten actuar sen
ningún tipo de remorsos contra
calquera conflito exterior, ou
disimular baixo a forma terrorífica da axuda, a pacificación ou
a defensa da democracia calquera dos intereses nosos e dos
nosos aliados. Mentres falamos
de paz, e pedimos a paz perpetua engolados, xa temos bombardeado no último decenio a
países fronteirizos como Afganistán, Siria, Iraq e Libia, sen
que saibamos moi ben que posturas defendemos (por exemplo
en Siria), e sen que endexamais
nos teñamos ocupado de facer
balances e avaliacións posteriores dos resultados –sempre
desastrosos– obtidos en todas
partes. Non bombardeamos
Palestina, é verdade, pero mantemos relacións preferentes co
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Estado que bombardea periodicamente aos palestinos, e que,
tras unha reconstrución ritual
que a UE adoita pagar relixiosamente, volven a abrir o ciclo
de presión, intifada, represión
e novo bombardeo a mans do
único Estado que, chamándose
democrático, e sendo tido por
tal, fai a guerra contra os seus
súbditos discriminados xurídica
e constitucionalmente.
Xa Aristóteles cavilarana a
idea de que cando un Estado
non acerta a equilibrar de xeito
moralmente activo a visión das
persoas coa da sociedade, sempre se acaba esmendrellando o
sistema, que, lonxe de servirnos
de pauta para interpretarnos
correcta e simultaneamente na
nosa condición social e persoal,
pasa a ser un caldo de cultivo
de erros encadeados difíciles
de diagnosticar e resolver. A
Ciencia Política de hoxe, máis
pesimista que Aristóteles, prevé
que ese equilibrio ideal entre a
perspectiva individual e a social
soamente é posible mediante
sucesivas aproximacións e correccións de erros que marcan
unha dinámica cíclica na orde
das propias sociedades políticas. Pero o certo é que, con
independencia de como expli94
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quemos este fenómeno, parece evidente que as sociedades
europeas, aínda opulentas en
termos económicos, e postas á
cabeza do mundo na defensa
da democracia, da igualdade,
da paz e dos dereitos humanos,
está renxendo coma as cadernas dun barco ferido, e que, a
pesar de non ter aínda vías de
auga, clama a berros por unha
restauración xeral dos modelos
e sistemas políticos, e por unha
aceleración integradora que, de
non producirse, marcará o camiño dunha fatídica regresión
política.
Sen dramatismos, e sen botarnos enriba máis xurro do
que nos corresponde, quizá
debería estrañarnos –ou estrañarnos que non nos estrañe– a
aglomeración de signos de regresión que, coa perspectiva
histórica da que dispoñemos,
camiñan cara a repetición de
vellos e durísimos erros, ou que
van á contra de todo aquilo que
na linguaxe correcta, culturalmente asumida, implica unha
aposta case unánime por unha
perspectiva máis ampla dos
problemas europeos e das súas
solucións. Mentres que a idea
de máis Europa se converteu
nun tópico presente en tódolos

A crise intelectual da Unión Europea

casos nos que asoma o risco de
desintegración ou de conflito, a
dura realidade é que Cataluña
capitanea o discurso que parecía xa esquecido das independencias unilaterais e ilegais;
Escocia propugna a desintegración do modelo case confederal
do Reino Unido; este mesmo
Reino Unido dispara contra a
UE en toda canta oportunidade se lle presenta para facelo
e sen máis argumento político
que o de dispor de vantaxes específicas para unha integración
á carta que ameaza o ser mesmo
da UE; Francia tira de sables,
bandeiras e militares cada vez
que os asuntos internos lle dan
a oportunidade de volver a xogar a imperios e potencias antigas; con Schengen –esencia
de Europa– xa non se quere
comprometer ninguén; a colaboración antiterrorista segue na
escola de párvulos; o problema
dos refuxiados non obtivo unha
resposta común nin serviu de
oportunidade para un avance na
integración policial e xudicial; a
idea dunha política exterior e de
seguridade común segue sendo
unha entelequia cuxa levidade
pode prolongar in aeternum a
Sra. Mogherini; a idea dunha
Europa social e fiscal parece

agora máis afastada que nunca;
a posibilidade dunha Europa a
varias velocidades xa se baralla sen demasiados melindres;
e unha crecente disgregación
ideolóxica, animada por novos
tipos de encadramento político, ameaza con converter á
vella Europa nunha fábrica de
populismos, de extremismos e
de países que, resucitando nacionalismos populistas e confesionalismos caducos pretenden
encontrar un campo propicio
para a Europa á carta á que o
Reino Unido lle sirve serodias
lexitimacións en tódolos intres
nos que as necesita.
E toda esta ratafía aparece
sen que teñamos a necesidade
–sequera analítica– de penetrar
no problema da gobernabilidade cotiá, que, sensible a unha
proliferación electoral en nada
coordenada e cada vez máis
instrumentada polas forzas disgregadoras, só avanza a golpe
de necesidades, nunca implica
anovamentos filosóficos e políticos sobre a UE, e sempre da a
sensación de responder a febles
consensos construídos sempre
–para mal exemplo– en madrugadas improvisadas. O diagnóstico común de que Europa non
ten os líderes que necesita, que
Encrucillada 197, marzo-abril 2016
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case tódolos países integrados
repiten tamén nas súas políticas e situacións internas, quizá
pode descarnarse máis aínda se
dicimos que non os ten porque
non os quere ou non os necesita, coma se quixeramos confirmar a idea de que diante dun
proceso mal definido case se vai
mellor sen liderados fortes que
con eles. Este é o diagnóstico
dos tempos que corren, que é
perfectamente compatible, por
estraño que pareza, cunha situación obxectivamente normalizada, na que os problemas
parecen todos abordables, e que
en termos históricos vén fechar
unha época de Europa especialmente brillante, pacífica, e
activa materializadora de ideais
que non hai moitos anos funcionaban como meras utopías.
Por iso cabe colixir que a
crise de Europa é, sobre todo,
moral e filosófica. Moral porque
un falso sentido da modernidade e unha forte preeminencia
da perspectiva individual está
arrombando valores e crenzas
que noutro tempo serviron de
esqueleto do corpo social, e
mesmo dunha pauta culturalmente interiorizada que neste
intre deriva cara a un baleiro
desorientador con múltiples e
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graves efectos colaterais para as
políticas interiores e exteriores
da UE. E filosófica porque, tras
moitos séculos nos que a filosofía máis complexa e profunda
estivo na vangarda dos cambios
éticos e culturais da civilización
occidental, explicándoos e fornecéndoos, teño a sensación de
que a filosofía foi masivamente
substituída polo ensaio, e que
ese xénero, o do ensaio, esta
acadando os mesmos rangos de
banalidade e superficialidade
que lle son propios á sociedade
mediática e a súa aposta por famas efémeras e audiencias millonarias.
A crise primaria de Europa
non é a política, senón a intelectual, filosófica e moral, e
quizá por iso nos equivocamos
en todo cando, ofuscados por
unha fonda desorientación que
reviste formas de indignación,
individualismo e fragmentación
social que xa parecían esquecidas, volvemos a ensaiar tantas
veces e en tantos diferentes
lugares as vellas receitas da demagoxia, que sempre actúa con
remendos de urxencia, seguindo
as reviravoltas da opinión pública, e apostando por remedios e
solucións que adoitan ser pan
para hoxe e fame para mañá.

A crise intelectual da Unión Europea

A isto debémoslle engadir
que, se ollamos o panorama intelectual, tanto o que se expresa
dende os mundos académicos –
filosofía, dereito, ciencia política, historia e humanismo– como
o que se transmite na opinión
publicada –especialmente o dos
masivamente dominantes medios audiovisuais– todo conduce
a tremer por unha crise difusa e
longa –propia da modernidade–
que pode ter efectos políticos
devastadores para a convivencia política e para a orde institucional dun continente que,
despois de case tres milenios

de conexión entre as estruturas
políticas, xurídicas, culturais e
relixiosas, non parece que saiba
vivir sen os ladrais e mouteiras
culturais aos que estabamos tan
existencialmente apegados.
Do que non me cabe dúbida
ningunha e de que o problema
político está mal diagnosticado,
e de que todo o que di chamarse
nova política non vén máis que
a acelerar unha crise que seguramente acabará por colapsar
un sistema que ninguén quere
ou sabe reformar.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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O castro de Santa Trega, sobre o Miño
Xoán Bernárdez Vilar

O mesmo pasa co Bainís,
chamado por outros Mínion,
o maior dos ríos da Lusitania,
navegable uns oitocentos estadios. Na súa desembocadura hai unha illa con dous peiraos, aos que poden arribar as
embarcacións. Aquí rematou
a expedición de Décimo Iunio Bruto.
Strabón de Amasia (63 a.C.-19
d.C.): Geographiká, III, 3, 4.

O Castro do Trega, no concello da Guarda, cos seus 341
metros de altura, que permiten
enxergar dende tan privilexiada
atalaia a dilatada foz do Miño,
incluíndo a Fortaleza da Insua,
que se mantén no seu medio e
medio, tal como indicara o xeógrafo grego Strabón hai máis de
dous mil anos, ademais das terras e vilas dos seus arredores,
parte do norte de Portugal, e
do Océano sen fin, non para de
ofrecer sorpresas, tanto aos estudosos como aos que o visitan.
A este respecto podemos dicir, en primeiro lugar, que neste
destacado accidente xeográfico
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foi onde rematou a expedición
de Iunio Bruto, aquel Cónsul
romano que pasou o Douro
no ano 137 a.C. e que, xunto
cos seus soldados, contemplou
dende as marxes do Miño o
grandioso espectáculo do afundimento do sol no Océano. Tal
foi o Iunio Bruto que, pola súa
vitoria sobre os galaicos, recibiu
a histórica denominación de “O
Galaico”.
Tamén vos podemos informar que a advocación do lugar
procede de Trega de Iconio –en
grego Thekla–, unha mártir do
século I, oriúnda da Galacia,
territorio hoxe parte de Turquía. Seguidora de San Paulo,
foi considerada como modelo
de castidade xa polos primeiros
movementos ascéticos cristiáns,
especialmente polos de Exipto,
Siria e Armenia. Non contamos,
sen embargo, máis que cun documento que fale dela, «Os
feitos de Paulo e Trega»; texto
apócrifo do século II que a menciona como seguidora do apóstolo oriúndo de Tarso de Cilicia.

O castro de Santa Trega, sobre o Miño

Mais é un feito demostrado
que a devoción á mesma espallouse axiña polo oriente, e aínda
máis acá, como o proba a existencia dunha basílica paleocristiá baixo os cimentos da actual
Catedral de Milán, así como a
dun altar a ela dedicado no interior da mesma e, posteriormente, de baixorrelevos e retablos
no levante da Península Ibérica.
Tampouco está demasiado claro
o xeito de como o seu coñecemento chegou a este afastado
curruncho do occidente.

ten coma patroa, e cuxa enorme provincia, a maior do Imperio, chegou a abranguer, a partir
aproximadamente do cambio da
Era e ata o ano 214, a propia
Gallaecia. Anteriormente esta
formara parte, aínda que apenas por uns anos, da Lusitania,
sendo este o motivo polo que
Strabón, que tomou os seus
datos sobre nós nese preciso intre, e infórmanos que os Galaicos ocupaban todo o territorio
situado ao norte do río Douro,
incluíse o Miño na Lusitania.

Segundo algúns indagadores, a portadora de novas acerca desta protomártir puido ser
a relixiosa Eteria –Egeria, ou
Echeria, na maior parte dos
documentos–, que percorrera
Oriente Medio a finais do século IV e deixounos unha admirable narración de tales viaxes. Nela, entre outras moitas e
asombrosas cousas, refire como
se apartou do camiño que seguía, para visitar a que entón se
consideraba como a tumba de
Trega, na cidade de Seleucia,
non lonxe de Antioquía.

Sexa coma sexa, o Castro de
Santa Trega converteuse nunha
auténtica icona non só da cultura galaica, senón da atracción
turística, xa que non só conta
con documentación arqueolóxica da súa época máis florecente,
a do período do século IV a.C.
ao I de d.C., senón que hai datos que apuntan a unha ocupación súa mesmo anterior a el.
As últimas escavacións demostraron tamén que, no cambio da
Era, debeu de ser unha cidade
bastante grande e perfectamente urbanizada con entre 5000
e 6000 habitantes. A pesca, o
marisqueo, a agricultura, a gandería, a cerámica e a xoiería,
ademais da elaboración de armas e da explotación das minas

Outra posibilidade é a de que
o coñecemento da mesma nos
puidese chegar dende Tarraco,
hoxe Tarragona, cidade que a
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de ouro e de estaño próximas,
permitiron o desenvolvemento
das xentes que a habitaban. O
seu Museo acolle agora canto
nos seus arredores foi atopado.
A última das sorpresas, polo
de agora, por este lugar deparadas, é deste mesmo ano, no que
os arqueólogos que traballaban
na parte do poboado denominada Mergelina puxeron á vista
máis de 40.000 pezas de a partir do século IV a.C., entre elas
numerosas ánforas –algunha do
V a.C.–, moitas procedentes da
Bética, así coma restos púnicos,
unha amarradoira de monturas
e, sobre todo, unha cova artificial do século IV a.C. de cinco
metros de profundidade, cuxa
función está aínda sen poder ser
axeitadamente explicada polos
escavadores.

1.- As letras
É nada máis que unha nova,
recollida ademais con certo retraso. Mais trátase dunha nova
que pode resultar importante
para a nosa cultura. O 23 de
novembro do pasado ano foi
creada a Associazione Italiana
di Studi Galeghi, ou Asociación
italiana de Estudos Galegos. O
presidente da mesma é o profe100
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sor Attilio Castelucci, autor xa
de varias traducións de obras
galegas á fala de Dante, e ademais persoa relacionada co Instituto Cervantes de Roma. Por
se algún de vós considera de
interese contactar con ela indicámosvos o seu correo: studigaleghi@gmail.com
A asociación de Escritores en
Lingua Galega concedeulle o 13
de febreiro á escritora Helena
Villar Janeiro a Letra E, pola
obra de toda a súa vida. Helena
Villar (Becerreá, 1940) estudou
maxisterio en Lugo, fixo filosofía e letras na Complutense de
Madrid e exerceu despois en
Compostela. Destacou especialmente en poesía e narrativa, con
numerosa produción, preferentemente infantil e xuvenil, da
que lembramos que obtivo uns
dez premios. Tamén é membro
do Consello da Cultura Galega.
A entrega do galardón terá lugar
a mediados de xuño en Rianxo,
onde se colocará unha pedra
cun texto seu, e será agasallada
cunha escultura en forma da letra. Ao mesmo tempo foi elixido
coma Escritor Galego Universal
o literato catalán Pere Gimferrer Torrens (Barcelona, 1945),
poeta, prosista, tradutor e crítico literario.

O castro de Santa Trega, sobre o Miño

Once días máis tarde, co
gallo da celebración do Día de
Rosalía, no 179 aniversario do
seu nacemento, a mesma asociación emitiu un sentido manifesto pedindo aos lectores que
regalen un libro e unha flor. O
redactor do mesmo foi o literato
Suso de Toro Santos (Compostela, 1956), Premio Nacional de
Narrativa, Licenciado en Arte
Moderna, guionista de TV e colaborador de prensa.
Temos falado en varias ocasións de Vitoriano Taibo García (Compostela, 1885-Vigo,
1966), mestre de escola, poeta,
xornalista e membro das Irmandades da Fala. Hoxe volvemos
a nos ocupar del por se teren
cumprido os primeiros cincuenta anos do seu falecemento o 18 de marzo. Por tal razón
foi lembrado no Auditorio que
leva o seu nome en Gondomar,
Concello no que rexentou unha
escola. Na homenaxe que se lle
rendeu presentouse unha obra
súa aínda inédita e, ao mesmo
tempo, reclamouse para el un
Día das Letras Galegas.

2.- Audiovisual
O 30 de xaneiro, nun acto
celebrado na Fundación Luís

Seoane da Coruña, ingresou na
Real Academia Galega de Belas
Artes o deseñador gráfico Xosé
Díaz Arias de Castro. O novo
académico e actual dirixente de Imago Mundi Diseño leu
un discurso sobre «Enriquecer
o mundo coa nosa diferenza.
Contribución de Luís Seoane e
Isaac Díaz Pardo ao deseño galego do século XX». Nel, Xosé
Díaz (A Coruña, 1949), fillo do
inesquecible Isaac Díaz Pardo
(Compostela, 1920-A Coruña, 2012), incluíu unha feliz
alusión ao canto IX da Odisea
relativa ao retorno ás orixes e á
importancia da memoria.
O tudense Enrique José Jiménez Gómez, que ingresou o
27 de febreiro na mesma Academia, rendeulle unha homenaxe
a tres destacados violinistas:
o coruñés Andrés Gaos Berea
(1874-1959), o ourensán Antonio Fernández Bordas (128701950), e o pontevedrés Manolo
Quiroga Losada (1892-1961).
Jiménez Gómez, tamén violinista, é así mesmo Doutor en Medicina e profesor de Historia da
Ciencia Médica na USC.
O III Galardón Honorífico
Martín Códax, concedido por
«Músicos ao Vivo», recaeu o
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17 de marzo no mestre artesán e gaiteiro Antón Corral (A
Coruña, 1936). O galardoado
principiara tocando a bandurra
no grupo Os amigos de Lugo.
Autentico autodidacta, dende o ano 1982 pasou a impartir clases na Escola de Artes e
Oficios de Vigo, fundando dous
anos despois a Banda de Gaitas
Xarabal, a mesma que recentemente desfilou pola inmensa
Quinta Avenida de Nova York.
Na actualidade, e xa retirado,
continúa facendo patria no seu
Obradoiro de Tui. O premio seralle entregado o 28 de abril no
Pazo da Cultura de Pontevedra.

3.- Cine e Teatro
Con motivo da filmación do
documental «De Rosendo a
Rosendo» estivo na cidade de
Tui un equipo dirixido por Ian
Iumsden. Na casa natal do bispo, o Concello, as cubertas e o
claustro da Catedral, así coma
no arquivo diocesano, onde se
conservan documentos e fotografías súas, ademais do cartel
co que en 1945 se conmemoraron os cen anos da partida
do prelado, foron algúns dos
lugares seleccionados. Rosendo
Salvado, bispo da australiana
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Nova Nursia, nacera en Tui o
1 de marzo de 1814, e faleceu
en Roma o 29 de decembro de
1900. Acerca del asegúrase que
foi o introdutor do eucalipto en
Galicia.
Un breve: No mes de marzo
a Filmoteca de Galicia cumpriu
25 anos de vida, período no que
participou en 7.500 producións,
das que gozaron uns 300.000
espectadores.
No mesmo mes, o día catro,
conmemorouse o centenario de
«Mis Ledyia», a nosa primeira
película de ficción, desenvolvida na Costa da Morte. Con este
motivo a cinta foi ofrecida ao
público no Teatro Principal de
Pontevedra.

4.- Decesos
Concepción Martín (Vigo,
1945), despois de casada, Concepción Piccioto, faleceu en
Washington, no seu refuxio sen
teito, o 26 de xaneiro pasado.
Emigrada aos EE.UU aos 18
anos pasaría á historia pola súa
dilatadísima manifestación en
contra da proliferación das armas nucleares. Iniciada esta o
1 de agosto de 1981, situou o
seu campamento en Lafayette
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Square, fronte á Casa Branca.
Tal acción motivou que a heroína fose levada a dous filmes
de denuncia que percorreron o
mundo.
O día 6 de febreiro conmemorouse no cemiterio de Pereiró o
123 aniversario do falecemento
de Concepción Arenal Ponte
(Ferrol, 1820- Vigo, 1893), escritora autora de numerosísima
produción, e activista feminina.
Cadrando co acto na cidade
olívica procedeuse tamén a lle
entregar á doutora en Bioloxía,
Vanessa Valdeiglesias García a
distinción de Galega Destacada,
da man da asociación Diálogos
90. Esta herculina, dirixente do
Laboratorio de Toxicoloxía da
Universidade da Coruña, especializada nos estudos sobre os
compostos que alteran o ADN,
investigara no Reino Unido,
Italia, Polonia, India, Portugal
e Chile. A finais de agosto pasado recibiu ademais, por parte da
Sociedad Europea de Genómica
y Mutagénesis Ambiental, o premio á mellor científica menor
de 35 anos.
Dous días máis tarde morreu
na Coruña o Dr. Alfonso Castro Beiras (Compostela, 1944),
considerado coma un dos im-

pulsores da Radioloxía en Galicia. Licenciado en Medicina
e Cirurxía pola USC, especialista en Medicina Interna pola
Universidade de Madrid e doutor pola Autónoma da mesma
cidade, Alfonso Castro recibiu
a Medalla de Ouro de Galicia
no ano 2004; xubilárase aos 70
anos de idade, e inmediatamente despois foi declarado como
emérito do Sergas. Así mesmo
recibira a Medalla de Ouro e
Diamantes do Colexio Oficial
de Médicos da Coruña.
Oriúnda de Corme e residente en Lalín, o 9 de febreiro
faleceu nun accidente de coche
a cantante Paula Sueiro Rodríguez, con só 20 anos de idade.
Paula era representante das comarcas de Soneira, Fisterra e
Xallas no concurso de Recantos
do programa Luar da RTVG.
Dez días máis tarde falecía
en Milán o humanista Umberto Eco (Alessandria, 5-1-1932).
Acababa de cumprir, pois, 84
anos. Eco, admirado en todo o
planeta e, en xeral, considerado
como un dos grandes escritores
do século, especialmente nas
áreas de novela e ensaio, destacou tamén como comunicador,
filósofo, lingüista, así coma en
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estética e moralidade, exercendo ademais como catedrático
en semiótica na Universidade
de Bolonia. Entre os moitos e
merecidos galardóns cos que foi
recoñecido polas súas achegas
á cultura universal, destacan o
de ter sido «Membro do Foro de
Sabios do Consello Consultivo
da Unesco», así como Doctor
Honoris Causa por trinta e oito
universidades.
En Santiago de Compostela,
onde residía dende había anos,
faleceu o 26 do mesmo mes o
profesor David Mackenzie, figura decisiva na expansión dos
estudos galegos no mundo anglófono. De nacionalidade británica, Mackenzie recibira en
Galicia o Pedrón de Honra, o
Premio da Cultura Galega, e era
Académico correspondente da
RAG. Así mesmo fora premiado
no Hispanic Achivement Award
of London Hispanic Festival,
sendo tamén Socio de Honra
da Asociación Internacional de
Estudos Galegos e da Hispanic
Society of America. As súas honras fúnebres celebráronse no
Tanatorio de Montouto.
Nado en Valladolid hai 69
anos, o 22 de marzo pasado faleceu en Vigo, a cidade na que,
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xa maduro, fora ordenado sacerdote, o Padre Carlos Olivares,
fundador en 1987 da denominada «Misión do Silencio» para
persoas xordas. Entre as súas
obras, destaca a de conseguir no
ano 2002 que se traspasara ao
Concello vigués o Albergue de
Marqués de Valterra. Así mesmo dirixiu un importante centro
de acollida na Rúa Urzaiz dende
os anos 80. Recibiu, ademais, o
galardón de Vigués Distinguido
no ano 2012. O Padre Carlos,
dedicado sempre á xente sen recursos, foi enterrado ao día seguinte no Cemiterio de Bouzas.

5.- Novas en xeral
17 de marzo: festa de San
Patricio, Lá Fhéilie Pádraig en
irlandés, St. Patrick’s Day, en
inglés. Unha data moi especial,
aínda que nesta ocasión querémonos referir tan só á que se celebrou en Nova York, en número de habitantes a cidade máis
grande de Irlanda. O desfile
que, con tal motivo, se vén celebrando nela dende o ano 1762,
agora pola súa Quinta Avenida,
está considerado como o maior
do mundo. Na data indicada pasaron por el: bandeiras irlandesas, arpas, tréboles, homes cos
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máis variados uniformes, gaiteiros con saias irlandesas, xentío
pintarraxeado e vestido ao xeito,
e ademais bailarinas e gaiteiros
galegos, concretamente os pertencentes aos grupos Xarabal e
Lembranzas Galegas de Vigo.
Unha espectacular mostra, pois,
de irmandade atlántica.
No ano actual cúmprese o
Primeiro Centenario do nacemento das Irmandades da Fala,
a organización que entre os
anos 1916 e 1931 dinamizou as
actividades e os estudos acerca
da nosa cultura. Fora inicialmente promovida polo escritor e xornalista Aurelio Ribalta
Copete (Ferrol, 1864-Soto del
Real, Madrid, 1940), por medio
dun chamamento efectuado na
Revista de Estudos Galegos. O
5 de xaneiro de 1916, o farmacéutico, escritor e político Antón Villar Ponte (Viveiro, 1881A Coruña, 1936) recolleu a luva
no xornal La Voz de Galicia, no
que fixo campaña para a creación dunha Liga de amigos do
Idioma galego, seguida pouco
despois por un manifesto. O 18
de maio do 1916 Villar Ponte
convocou unha xuntanza nos locais da RAG á que acudiron 20
persoas, a maioría moi significadas, que foron as que acordaron

a fundación da Irmandade dos
Amigos de Fala, da que inmediatamente se formaron delegacións en numerosas localidades
do país, e celebrou asembleas
ao longo do mesmo. Da efectividade deste movemento que
agora conmemoramos dan fe os
feitos de que, o 14 de novembro de 1916, puxo xa en marcha
o seu órgano de divulgación A
Nosa Terra con nada menos que
dous mil subscritores, e naceron
despois o Grupo Nós (1920) e o
Seminario de Estudos Galegos
(1923).

6.- Premios
A docente do IES da Estrada, Mónica Inés Varela Gestoso, que un mes antes resultara
gañadora da VIII edición do
Premio Arume de Poesía, convocado pola fundación Neira
Vilas, recibiu o mesmo o 24 de
xaneiro. A obra que o mereceu
foi o seu libro de poemas Soños
de Neno.
O Premio Arcebispo Juan de
San Clemente 2016 foi entregado o 2 de febreiro no Instituto
Rosalía Castro de Compostela
aos tres gañadores do mesmo
nas súas habituais categorías
de Novela estranxeira, Novela
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en Lingua castelán e Novela en
Lingua galega. Nesta ocasión
produciuse a curiosa particularidade de que os gañadores
resultaron ser os mesmos do
ano anterior: Colm Toibin (Enniscorth, Irlanda, 1955), Javier
Cercas (Ibahernando, Cáceres,
1962), e Pedro Feijoo (Vigo).
O Premio Primavera de novela convocado pola Editorial
Espasa e o Corte Inglés, outorgado o 18 de febreiro, foi para
o autor, xornalista, e guionista Carlos Montero (Celanova,
1972) pola súa novela El desorden que dejas. Montero publicara xa a novela Los tatuajes no
se borran con laser e participara
nas cintas Física y Química, El
Comisario, Tiempo entre costuras e Apaches.
O dramaturgo Marcos Abalde Covelo (Vigo, 1982) foi o
vencedor do IV Premio de Poesía Manuel Lueiro Rey co seu
traballo «Exhumación». Marcos
Abalde gañara en 2008 o IV Premio Josep Robrexó da Associació
d’investigació i Expèrimentació
Teatral de Catalunya, no 2011 o
Álvaro Cunqueiro, e no 2011 o
Marqués de Bradomín.
O 20 de marzo, o certame
científico Expo Cerca de Barce106
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lona concedeulle dous galardóns
a varios alumnos da Tecnópole
do Parque Tecnolóxico de Galicia, Ourense. En primeiro lugar
Clara Mingyue López e Iria Otero foron distinguidas co Primeiro Premio, ademais doutros tres
especiais, para o segundo ciclo
da Eso, por un estudo sobre a
xenética, o que lles permitirá
amosalo na Expo-Sciencies Europe de Toulouse, Francia. Así
mesmo Martín Ansia e Miguel
Rodríguez acadaron o terceiro
do primeiro ciclo da Eso por un
sistema de análise da calidade
do aceite usado en frixideiras,
que defenderán na Feira Científica do Natal, Brasil. Por último,
Juan Carlos Navares accedeu a
un accésit pola súa aplicación
na compravenda de produtos
agrícolas sen intermediarios,
que levará á Feira Agrícola de
Xerez da Fronteira.

7.- Universidade
Tres profesionais formados
na Universidade viguesa, Ramón Méndez (Ourense, 1983),
Alba Calvo (Cee) e Fernando
Moreiras (Vigo), son os autores
dunha tradución de videoxogo
considerada como a mellor do
ano 2015 pola revista Game

O castro de Santa Trega, sobre o Miño

Reactor España. O videoxogo
en cuestión é o Far Cry 4. O
director deste pequeno equipo
de traballadores foi Josué Monchán, estando todos eles vinculados a actividades relacionadas
co sector, o ensino e a narrativa.

8.- Varia
Foi no período 1219-1220
cando Francisco de Asís (11811226) visitou oriente e tivo ocasión de se entrevistar en Damieta co sultán exipcio Al-Malik
al-Kamil, sobriño do famoso
Saladino. Aínda que hai outras
opinións, parece que foi a partir
deste encontro que os franciscanos tiveron acceso a efectuar
actividades en Terra Santa, que
redondearon en 1333 ao contar
coa axuda económica dos reis
Roberto I de Nápoles e Sancha
de Mallorca, o que lles permitiu
adquirir o Cenáculo do Monte
Sión e o dereito a oficiar no
Santo Sepulcro. Dende entón
foi inmenso o labor realizado
pola orde franciscana, a pesar
das guerras e das diferenzas relixiosas entre as distintas confesións cristiás que despois deles
se foron instalando naquel disputado territorio. O comentario
vén a conto de que acabamos de

recibir información da próxima
inauguración dun novo Centro
de Peregrinos en Saxum, moi
preto de Xerusalén. Un centro, neste caso impulsado polo
Opus Dei, e concibido como un
centro de interpretación, con
oratorio, proxeccións, pantallas
táctiles, maquetas, auditorio
etc. Ademais vai ser dotado cun
cadro de 7,2 por 2,85 metros,
representando o intre de se aparecer Xesús aos discípulos que
se dirixían a Emaús. O autor do
mesmo é un galego, Arístides
Artal, vigués de nacemento, se
ben que afincado en Sevilla na
actualidade.
Continuando a política de
colaboración referente ao ensino do galego nas comarcas galegofalantes de Castela-León,
iniciada no ano 2001, esta foi
ratificada en Valladolid o 12
de marzo pasado por parte das
administracións de Galicia e
destoutra comunidade autónoma. O seu protocolo inclúe a
Conmemoración do Día do Galego que, nesta ocasión, cadrou
coa VIII edición das Xornadas
dedicadas ao grande erudito e
investigador da nosa cultura,
o beneditino Frei Martín Sarmiento (Vilafranca do Bierzo,
1695-Madrid, 1772).
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O 21 do mesmo mes foille
concedida ao misioneiro Manuel
Carreira Sebio (Compostela,
1940) a Encomenda da Orde de
Isabel a Católica. O Irmán Manuel Carreira, destinado dende o
ano 1983 na Guinea Ecuatorial,
onde exerce coma Mestre formador de Catequistas, e do que
faga falta, é partidario de atender
ás persoas antes que ás normas.
Manuel Carreira, que forma parte da Orde das Escolas Cristiás
de La Salle, impartira clases na
súa cidade natal entre 1970 e o
ano no que se foi. A Encomenda seralle imposta na cidade de
Bata, no territorio continental
do país africano.
Resumimos brevemente, a
continuación, algunhas outras
actuacións culturais:
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–A Festa da Arribada en Baiona, que conmemora o retorno o
1 de marzo de 1493, de Martín
Alonso Pinzón, coa súa carabela
Pinta, e os primeiros nautas que
acompañaran a Colón no descubrimento.
–Palestras públicas da Agrupación Cultural o Facho, da
Coruña, sobre lingua, literatura
e as Irmandades da Fala, ou as
súas convocatorias de concursos literarios de Teatro Infantil
e de Poesía.
–Houbo, así mesmo, no período do que nos ocupamos
hoxe, numerosas presentacións
de novas publicacións, mesmo
unha sobre o «Centenario do
C.F. Gondomar».
Xoán Bernárdez Vilar

Carta
desde a banda
esperanza
Crónica
dadaIgrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Empezamos esta crónica
acompañados por un sol esplendidamente frío dunha mañá que
amence cos sieiros de marzo.
Un non sabe se quen manda
é a quentura ou a friaxe; mestúranse ambas, sen renunciar
cada unha delas á súa presenza
particular. O resultado é unha
sinxela parábola natural do que
acontece cada día, do que nestes mesmos tempos nos envolve
coma sociedade e coma comunidade cristiá: grandes signos
de densa benevolencia misericordiosa e esmagadora reiteración de indiferenzas, inxustizas,
marxinacións. Coas primeiras
podémonos armar de vigor e de
esperanza, de resistencia, para
non nos render ante o descaro
das segundas, cos seus aires e
arrogancias de palabra derradeira. Unha Pascua que, cando o lector/lectora estea lendo
isto, terá aberto camiños un ano
máis polo medio das ameazas
ambientais, como a través de
augas ameazantes abriu camiño
aquel pobo pequeno que ousaba
romper coa obediencia ao Impe-

rio guiado por un tal Moisés que
actuaba alentado por un Deus,
que prefería non dar a cara nin
dicir o nome, situándose no corazón das persoas, dos pobos,
da historia, ata chegar case aos
límites da confusión.

1.- Tres anos de bendición
O día 13 de marzo fixo tres
anos que o Papa Francisco se nos
presentou con humilde xesto na
balcón da logia de San Pedro,
en Roma. Tres anos, logo, van
aló; tres anos que consideramos
de bendición para toda a Igrexa,
para o mundo enteiro. É indubidable que o Papa Francisco
moveu e conmoveu a comunidade eclesial, e tamén dalgunha
maneira o conxunto da comunidade humana. Converteuse nun
claro referente de humanidade,
de relixiosidade misericordiosa;
o evanxeo e o seu anuncio ao
servizo do benestar humano,
da paz, da xustiza, do respecto
sobre todo polos máis débiles,
procurando levar a cabo aquel
desexo inicial: Ai, canto quixera
Encrucillada 197, marzo-abril 2016
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eu unha Igrexa pobre ao servizo da xente máis pobre! E todo
iso entendido, vivido, exposto,
ofrecido coma un don de Deus,
que desvela o corazón mesmo
de Deus, que permite entrar,
aínda que sexa atoutiñando, no
seu mesmo misterio de recia e
completa e global solidariedade.
As armas do Papa Francisco
están sendo simples: unha palabra directa, sinxela, transparente, que todo o mundo entende;
uns xestos proféticos, que non
soan a artificialidade, senón a
resonancias e prolongacións
espontáneas de fondos convencementos persoais e de fondas
paixóns vitais; un afán desmedido por situarnos a todos e todas
onde realmente nos debería interesar estar como persoas e comunidades crentes, é dicir, nos
lugares onde a proximidade e o
servizo demanden solidariedades claras, convencidas, porque
aí, e non nos debates teolóxicos,
litúrxicos, canónicos é onde se
xoga principalmente o si ou
non da nosa condición crente;
e unha percepción clara, que
con claridade tamén transmite
unha e mil veces, que o sistema
social capitalista no que vivimos
é un sistema que xera marxinación, morte, desigualdades fon110
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das, que non garante os tres tes
que deberían garantirse universalmente: terra, traballo, teito;
un sistema que, polo tanto, está
necesitado de profundas transformacións se con el queremos
albiscar un futuro mellor, digno,
á altura de todos os fillos e fillas
de Deus. Non é o Papa quen
ten que ditar políticas, pero el,
coma calquera de nós, máis ca
calquera de nós, asume o dereito e o deber de dicir cando
unha determinada organización
da sociedade está deshumanizada por xerar exclusión. E, por
último, e non por menos importante nas súas intencións,
unha vontade firme de denunciar todo carreirismo dentro de
quen na Igrexa teña autoridade,
incitando, ás veces cunha vehemencia sorprendente, a converter o poder en servizo e só en
servizo; e todo para evitar esa
mundanidade espiritual á que
con frecuencia fai referencia.
Unha mostra de todo isto
déunola na recente viaxe a México do 12 ao 16 de febreiro; as
incitantes palabras dirixidas ao
episcopado mexicano –unhas
boas vorcalladas, dirá logo un deles–, a visita a varias cidades do
país onde era común a pobreza
ou a violencia, como Ecatepec,
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Tuxtla Gutiérrez e San Cristovo
das Casas, estas dúas no Estado
de Chiapas, onde foi tan notoria
a presenza e o labor pastoral do
bispo Samuel Ruíz, figura á que
o Papa quixo soerguer indubidablemente, a quen quixo corresponder presidindo unha Eucaristía sabiamente integrada na
cultura indíxena; e logo a Eucaristía en Ciudad Juárez, a cabalo
de dous países, separados por
unha fronteira que o candidato
republicano á presidencia dos
Estados Unidos, o señor Trump,
quere inzar de muros e balados,
e xa o Papa lle dixo que iso dos
muros e balados non sabe nada a
cristián. En fin, unha visita a un
antigo cárcere convertido hoxe
nun centro de readaptación social, as súas palabras lúcidas, tan
achegadas á situación de quen
padece, o detalle de empregar
o báculo co que os internos o
obsequiaran na Eucaristía da
fronteira e o clamor repetido,
constante por unha sociedade
que renuncie dunha vez á morte e á explotación. Calquera das
súas viaxes deixa cando menos
un remol de esperanza ao que se
quentan quen máis necesidade
dela teñen.
Tres anos, logo, que consideramos de bendición, aínda

que haxa algúns, moitos, que
non acorden co Papa Francisco. Algúns expresan o seu desacordo abertamente con formas
mesmo insultantes nos foros
abertos que o mundo virtual
pon ao noso dispor; outros actúan máis sibilinamente, dando golpes baixos, contribuíndo
a crear unha certa cultura do
descrédito, botando man entre
outras cousas do paupérrimo
argumento de que o Papa non é
un bo teólogo, e polo tanto non
pode ser bo guieiro na fe para
a comunidade católica que lle
está encomendada. Moitos esperan simplemente a que pase a
treboada, e que as augas poidan
volver ao seu rego.
Xa a finais do novembro
pasado, foi significativa neste
sentido a carta aberta, pero
anónima, dun ex-membro da
curia vaticana ao Papa; remitíase ás palabras deste dirixidas
á Curia con motivo do Advento
do ano 2014 –nelas o Papa chamáballes a atención aos curiais
sobre unha serie de enfermidades que os podían estar infectando–, e botáballe en cara ao
Papa dez comportamentos negativos, para que tamén deles
se corrixise: comportamento
emotivo e anti-intelectual, auEncrucillada 197, marzo-abril 2016
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toritarismo, populismo de cambio, ningunha humildade ante
a herdanza dos seus predecesores, pastoralismo, exhibición
esaxerada da simplicidade do
seu estilo de vida, particularismos, desexo continuo de
espontaneidade, falta de claridade sobre os vínculos entre
liberdade relixiosa, política e
economía e metaclericalismo.
E pecha o escrito xustificando o seu anonimato no medo
a quen sabe que non tolera as
críticas e por protexer os seus
superiores da ira do Papa.
Unha imaxe turba, contraria á percepción xeneralizada e
que se entendeu coma unha resistencia á perda de poder nos
diferentes aspectos en que este
se pode manifestar. Nesta liña
vai a carta réplica escrita polo
laico irlandés Eaman Sweeney,
chea de incisiva ironía, retrotraendo a situación ás circunstancias do enfrontamento con
Xesús daqueloutra curia presidida polos Sumos Sacerdotes
xudeus. En fin, realmente pagará a pena nin sequera lembrar todas estas historias? Co
simple e claro que é ser un bo
cristián e actuar coma tal dentro e fóra da comunidade eclesial! Vaia, penso eu.
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2.- Agora si, bispo en
Mondoñedo-Ferrol
Permitídeme cortar o fío da
Crónica que viñamos facendo,
para recoller a información,
que agora mesmo me acaba
de chegar, da elección do novo
bispo de Mondoñedo-Ferrol na
persoa de Luís Ángel de las Heras Berzal. Un segoviano de 52
anos, relixioso claretiano, Superior da Provincia de Santiago
dos Claretianos desde finais do
2012 e Presidente da CONFER
desde hai dous anos e medio,
que completou a súa formación
teolóxica cunha licenciatura en
Pedagoxía, e que ata o de agora
dedicou moito do seu tempo ao
acompañamento humano, espiritual de persoas en formación. A
xente fala del coma unha persoa
nobre, ben formada, humilde e
entrañable, moi sensible e achegado ao mundo da pobreza; mesmo cando traballaba nas dúas
parroquias que os Claretianos
atenden na Ponte de Vallecas
(Madrid), cos seus compañeiros
creou a asociación Proyecto Aurora, para axudar a persoas drogodependentes en colaboración
con Proxecto Home.
O seu lema episcopal é, con
palabras de Xoán Damasceno:
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«Apacéntame, Señor, e apacenta ti comigo», e desta maneira
nos transmite as súas primeiras intencións: «As vosas vidas
impórtanme e quero servirvos
como o fai Cristo, Bo Pastor e
Bo Samaritano. Estando próximo a todos, sen excluír a ninguén, procurarei que a senda
do seguimento me leve á casa
da xente pobre, os crucificados
deste mundo, a xente predilecta do Pai. Non podemos deixar
os pobres defraudados». O 7 de
maio en Mondoñedo terá lugar
a celebración do comezo do seu
servizo episcopal. A quen isto
escribe compraceulle moito o
seu anuncio de querer ser un
bispo misioneiro, porque realmente, agora si, tamén nós en
Mondoñedo-Ferrol somos terra
de misión, e sómolo pola escaseza e avellentamento do clero,
pola fraxilidade das nosas comunidades cristiás parroquiais,
tanto rurais coma urbanas, polo
contexto social de indiferenza
ante o relixioso, pola urxencia de inventar novos recursos
pastorais cando os tradicionais
demostran estar bastante esgotados. Terra de misión, cunha
realidade misional concreta,
particular, que demanda un
plus de inventiva misioneira, á

que, oxalá, Deus o queira –que
o quere–, nos apuntemos todos,
todas ao redor do novo bispo.
Parabéns para o novo bispo
Luís Ángel e para a diocese que
o recibe. Iso si, seguimos pensando e defendendo que sería
moi bo que as dioceses galegas
en principio fosen pastoreadas
por xente galega, que a hai, seguro, con capacidade para tal
labor. Mentres e non, agardamos que a actitude misioneira
do novo bispo o leve a asumir
boas prácticas misioneiras tan
elementais como mergullarse
no mundo cultural do pobo que
vai acompañar, e, sabendo que
a lingua é o máximo expoñente cultural dun pobo, empece
por aprender, para ler e falar,
a nosa lingua, o galego. Non
dou entendido como un bispo
é capaz de estar entre nós 5,
10, 15 anos, sen soltarse a falar
na lingua na que fala boa parte
da xente da súa diocese. E non
vale argumentar –porque é un
argumento moi pouco culto,
moi pouco empático– que todos
entendemos o castelán, xa que
as linguas son moito máis ca
un simple modo de entenderse,
son a alma dun país, dunha comunidade. Non vale argumentar que a lingua é un síntoma
Encrucillada 197, marzo-abril 2016
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nacionalista, porque é patrimonio común dos habitantes dun
país, sexan estes da orientación
política que sexan. Desexamos
de corazón que tampouco nisto Luís Ángel se deixe levar
pola mundanidade espiritual de
quen foxe do galego porque non
conta, porque é excesivamente
popular, porque non ten futuro,
porque é cousa de xentiña ou de
xentalla, porque non ten éxito,
porque está condenado a ser
devorado polas linguas con poder… Pero, claro, un ten moitas
máis dificultades para entender
como xente de aquí, clero de
aquí, alimenta con pracer estes
sentimentos e, no canto de ser
facilitadores, convértense en
pedras de tropezo nun camiño
para o que quen chega normalmente vén con boa intención.
Queira Deus e a xente que isto
unha vez máis non se repita.

3.- Nas ondas dondas
da misericordia
Estamos –quen o diría– nas
ondas dondas do ano da misericordia. O programa proposto
polo Papa para este ano xubilar
vaise cumprindo con regularidade, polo menos no que se
refire a aqueles actos puntuais
114
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cos que se pensaba balizar estes 365 días de graza especial.
Ao arrinque da apertura da
porta santa da misericordia en
catedrais e outras igrexas particulares sucedeulle ao comezo da Coresma, 10 de febreiro,
o envío dos preto de dous mil
sacerdotes misioneiros da misericordia que foron escollidos
pola súa especial capacidade
misericordiosa para espallar
o perdón de Deus por todo o
mundo, ofrecéndoo incluso a
aquelas persoas con situacións
que ata o de agora estaban estritamente reservadas á Sé Apostólica, ao mesmo Papa. En moitas
dioceses, galegas e non galegas,
tense feito unha especial programación que inclúe visitas a
determinadas igrexas, charlas,
encontros, dándolle sempre un
especial relevo á celebración do
sacramento do perdón. O Papa
repetidamente veu recordando
a importancia deste sacramento e a importancia de ofrecelo e
vivilo coma un espazo de exquisita acollida para que quen a el
se achega poida palpar ás claras o agarimo mesmo de Deus.
E malo será que no medio dun
contexto tan traballado e coidado non se nos peguen os seus
aloumiños.
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Matinando nestas cousas,
sorprendeume a narración dunha persoa adulta recordando o
afecto que a súa nai lle mostraba cando era neno: «Canto máis
feíño es –seica lle dicía–, máis
eu te quero». Talmente coma
Deus fai. E tamén me sorprenderon as dores dunha nai amiga que, despois de traballar
moito e ben durante anos con
persoas drogodependentes, me
narraba a amargura de ver que
o seu mesmo fillo entrara perdidamente nese mundo. Canto
penar! Talmente como Deus fai.
E aínda por eses mesmos días
puiden ler o impresionante relato que o teólogo Xosé Arregi
nos ofreceu (Errante, en blog de
Arregui, Religión Digital) contando a morte de Perico Arregi,
un curmán seu morto na rúa,
á que se botara, afectado por
unha enfermidade psiquiátrica,
desoíndo as chamadas, afectos
e atencións da súa dona, dos
seus fillos, dos seus parentes:
non quería porque non podía ou
non podía porque non quería?
A recepción última da familia…
talmente como Deus fai, cando
estragamos as vidas. Que dolorosas e preciosas parábolas do
Deus da misericordia desde a
normalidade da vida!

En fin, amigas e amigos, que
a misericordia, a de Deus e a
nosa, é algo marabilloso, sobre
todo cando a apartamos do risco
de quedar en garatuxas baratas
e a envolvemos –así nolo propón o mesmo Papa– nas obras
de misericordia corporais e espirituais intelixentemente actualizadas, abertas ao persoal, ao estrutural, ao político. Pero, non
sei por que, moito me temo que
tanta misericordia nos quede un
pouco frouxa; quizabes chegamos tarde con esta proposta, e
moitos contemporáneos nosos,
incluídas moitas persoas que
nos dicimos de Igrexa, pasamos
da misericordia, sobre todo da
divina que preconiza a Igrexa,
porque xa pasamos do pecado e
de responsabilizarnos das súas
consecuencias, polo menos
como relato teolóxico, crente.
Canto camiño a percorrer!

4.- Que vergonza!
É imposible falar de misericordia, é imposible celebrar esta
Semana Santa na que estamos, é
imposible pasear escenas de dor
polas nosas rúas, sen que se nos
veña ao recordo os miles de persoas refuxiadas que se amorean
en campos de refuxiados, moiEncrucillada 197, marzo-abril 2016
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tas veces verdadeiras lameiras
polas que sufririamos denuncia
e multa se nelas tivésemos os
nosos animais. É incrible a capacidade de sofisticación que o
acordo entre a Unión Europea e
Turquía deixa ver, para encubrir
cunha moi precavida e cautelosa atención ás persoas refuxiadas a decisión de crear un patio
traseiro onde outros –que non
son nada de fiar certamente–
se encarguen de remexer nesa
perigosa masa humana que é a
xente refuxiada. Xa non conta a
sensibilidade cristiá –isto desde
hai moito tempo–, xa non contan tampouco os dereitos humanos e as leis que os protexían,
das que Europa se viña ofrecendo como garantía última, xa
non importa que en Turquía se
violen estes dereitos de forma
descarada; os cidadáns turcos si
poderán andar sen visado pola
Unión Europea, e por que non
os sirios, son menos de fiar, son
aqueles máis de fiar? Case todo
vale, con tal de que sexan outros
os que nos resolvan o cara a cara
coas vítimas das guerras e miserias. Como ben afirmaba o Papa
na celebración do domingo de
Ramos, «ninguén quere asumir
a responsabilidade do destino
dos refuxiados».
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Que queda de nós, que queda de Europa? Que marabillosa ocasión perdida para humanizarnos, para enriquecernos
coas presenzas indixentes de
centos de miles de persoas que
foxen das desfeitas! Que marabillosa ocasión para responder
á barbarie incivilizada que criticamos noutros (acabamos de
recibir información dos bárbaros atentados de Bruxelas agora
mesmo) con mostras de sinxela
solidariedade, e así convencer
realmente de que somos positivamente diferentes! Que marabillosa ocasión para recordar
que fomos nós os que andamos
(pasado e presente) polo mundo
adiante, moi especialmente por
África adiante, sen máis permisos de entrada ca o do noso poder armado; para recordar que
en parte considerable o noso
progreso está amasado con sangue, suor e bágoas de millóns de
africanos e africanas inocentes!
Que marabillosa ocasión para
caer na conta, unha vez polo
menos, de que son os ocultos
intereses xeoestratéxicos os que
están contribuíndo a provocar
guerras, desestabilizar países,
causar milleiros de mortes, empuxar multitudes a abandonar
os seus fogares, e que neses in-
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tereses os europeos temos moito que ver! Pero, en fin, así se fai
e así se escribe a historia.
Cáritas, Mans Unidas, a
CONFER, diferentes institucións católicas dedicadas ao
coidado dos refuxiados, determinados bispos españois –entre
eles o elixido para MondoñedoFerrol– foron criticando este
acordo indecente, que troca
abertamente hospitalidade
por hostilidade, e apostan por
unha solución alternativa a
este problema: manter abertas
as fronteiras externas da Unión
Europea para garantir o acceso
ás persoas con necesidade de
protección; tramitar individualmente cada solicitude de asilo e
sen discriminación por razón de
nacionalidade, conforme a normativa europea e internacional;
prohibir as devolucións colectivas a Turquía ou a calquera outro país; solidarizarse cos países
europeos a onde están chegando a maioría da xente refuxiada
e tamén cos países limítrofes
cos conflitos, que albergan as
cifras máis elevadas de persoas
refuxiadas; establecer vías de
acceso legal e seguro a Europa
e aplicar un sistema de distribución da poboación refuxiada
en Europa que sexa xusto para

os Estados e para as persoas refuxiadas; abordar as causas polas que tantas persoas abandonan involuntariamente os seus
fogares polo medo, a guerra e
a fame.
Milleiros de cidadáns saíron
á rúa en case todas as cidades
de Galicia e de toda España,
protestando por ese acordo, e
recordando que aquí está a cidadanía, moitas institucións da
Igrexa dentro dela, disposta a
ofertar recursos para atender a
quen demanda conmiseración.
Certo que tamén hai moitos,
moitas, millóns, en España e
fóra de España, que están detrás
dos gobernos urxíndoos a avanzar por camiños de indiferenza
e de exclusión. En fin, que os
refuxiados se nos colaron pola
porta de atrás nas nosas gloriosas celebracións da Semana
Santa, para algúns molestando,
para outros sinalando os lugares
onde hoxe a paixón de Cristo se
estende e fai historia, para facilitarnos unha correcta veneración da mesma. Oxalá!

5.- Mortes pascuais
Imos ir rematando esta crónica que advirto un chisco aceda. Ben, xa soubestes do camEncrucillada 197, marzo-abril 2016
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bio de rúbricas litúrxicas querido polo Papa que facilita que
no Xoves Santo se lle poidan
lavar os pés a persoas de calquera xénero e condición e non
só a varóns como ata o de agora estaba indicado. Xa o Papa
modificara esta norma coa súa
práctica, pero que por rúbricas
non quede. Sabedes tamén que
segue adiante a idea de unificar
a data de celebración da Pascua
entre as diferentes confesións
cristiás, distinta desde hai 1600
anos. Por iniciativa do arcebispo
anglicano Justin Welby, o Papa
copto Teodoro II, o Patriarca de
Constantinopla Bartolomeu I e
o Papa Francisco volveron falar
do tema sen que de momento
nada cambiase. Importante tamén a nivel ecuménico foi o encontro habido na Habana entre
o noso Papa e o Patriarca ruso
Kirill; desde a ruptura entre as
igrexas respectivas no 1054 non
houbera ningún contacto a eses
niveis. Un primeiro encontro
para o que, disque, foron precisos dous anos de preparación.
Hai tamén cuestións de xeoestratexia eclesial en relación cos
estados que dificultan os pasos
para un encontro que posibilite a convivencia fraterna aínda
dentro da diferenza. Algo é algo.
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Pero non queriamos poñer
punto final sen recoller, así sexa
de forma liviá, a memoria dalgunhas persoas mortas ultimamente que nos introducen por
entradas diferentes no misterio
da morte pascual de Cristo. A
orde cronolóxica empeza traéndonos a memoria do noso querido Xaquín Gómez Barros, crego
da diocese de Santiago, nado
en Curtis no 1933, e morto o
nove de febreiro sendo párroco
de Cornazo. Xa noutras páxinas
desta revista se resalta o peso da
súa persoa humana e o significado da súa actividade eclesial na
longa e apaixonada traxectoria
vivida coma crego, coma crego
galego que quixo ser, coma crego vinculado á realidade popular, da que foi un sinxelo, agudo
e alegre servidor, ao que moitísima xente lle ofreceu recoñecemento agradecido. Sumámonos
a el desde estas páxinas.
O vinte de febreiro morría
o xesuíta Fernando Cardenal,
moi especialmente vinculado
ao mundo da educación, sobre todo en Nicaragua, desde a
UCA, con especial atención aos
estudantes, entre os que chegou
a ser un verdadeiro líder, e exercendo despois, cando triunfou a
revolución sandinista, como mi-
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nistro de educación; neste cargo
desenvolveu unha impresionante e recoñecida labor de alfabetización. Pola prestación popular
deste servizo desde o sandinismo foi expulsado dos xesuítas,
aínda que posteriormente permitíuselle a reincorporación á
Compañía de Xesús. Era irmán
do monxe poeta revolucionario
Ernesto Cardenal, que tamén
compartiu con el ministerio no
goberno sandinista e que, tamén coma el, fora sancionado
pola Igrexa por este motivo. Un
home de Deus exemplar, grande
e intelixente servidor do pobo,
polo que sufriu unha particular
crucifixión. O noso agradecemento admirado.
O catro de marzo foron asasinadas en Yemen catro monxas
Misioneiras da Caridade, fundadas pola madre Tareixa de
Calcuta, que axiña vai ser declarada santa. Catro monxas das
que nin o nome se di nin o sabemos, xuntamente cun grupo
considerable doutras persoas,
tamén sen nome para nós, que
desenvolvían accións de misericordia solidaria nun conventoasilo que non era ben visto por
xentes próximas aos movementos islamistas radicalizados. Un
grupo de persoas asasinadas,

como moitas máis en moitos
recantos do mundo, neste caso
por fidelidade evanxélica, ante
as que parece darse unha notable indiferenza, porque tamén
nisto das mortes violentas segue
habendo clases de persoas, clases de países e clases de repostas e de medidas de prevención.
E por último o nove de marzo chegounos a noticia, ben
narrada e documentada polo
periodista Pablo Gentili (Morir en la mierda, blog.elpais.
com), da morte do adolescente Gastón Arispe Huaman, de
13 anos, por caer nun pozo
de merda humana en Rodrigo
Bueno, un sector de Puerto
Madero cercado por un muro
nun dos barrios máis ricos de
Buenos Aires; unha das 56 villas miseria que rodean esta
capital. Eses «pozos de merda»
son o recurso habitual ante a
falta de servizos e cloacas. Nun
deles, xogando, caeu Gastón, e
de nada valeron as chamadas a
policías e bombeiros, pouco a
pouco foino engulindo a merda
e nela deu o seu último suspiro. Alí ao pé da opulencia. Nun
barrio tranquilo, nada violento,
no que curiosamente está prohibido entrar con material de
construción: cemento, ladriEncrucillada 197, marzo-abril 2016
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llos, viguetas… Patética morte,
patética prefiguración do Cristo crucificado, ao que adorar e
bicar relixiosamente. Patética
espera de resurrección.
E máis nada, queridos lectores, queridas lectoras. Feliz
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Pascua de Resurrección desde
o mundo da xente máis marxinada que, creo eu, e a mellor
medida da calidade dos nosos
soños humanos e tamén relixiosos.
Manuel Regal Ledo

XXXI Foro Encrucillada
“Tiven que exiliarme e acolléstesme”
Analizaremos os exilios humanos, as súas causas e a resposta
que a eles se dá dende as diferentes instancias.
Contaremos coa presenza de:
Mons. Santiago Agrelo Martínez OFM, bispo de Tánxer.
Moi implicado coa causa das persoas migrantes e exiliadas.
DÍA: Sábado 22 de outubro de 2016
LUGAR: No Auditorio ABANCA, Preguntoiro 23, de Santiago

197

