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Guieiro
O que pretende este novo número de Encrucillada é tomarlle o
pulso ás novas formas de espiritualidade que están cristalizando en
occidente nas últimas décadas. De espiritualidade ou de relixión,
ou de formas de procura da transcendencia que refugan todo intento de comprensión conceptual.
Xunto cun decaemento do sentimento de pertenza explícita
á relixión tradicional e, en consecuencia, xunto a un abandono
progresivo das prácticas sacramentais –vinculadas maiormente
á eucaristía dominical– vivimos nesta segunda década do século
XXI un curioso retorno dunha dimensión da vida –a dimensión
relixiosa– que unha determinada liña da modernidade, e tamén
a propia posmodernidade, deu por morta a finais do pasado século cando menos no avanzado occidente do planeta. Sinalando,
ademais, que o proceso de secularización do occidente era a punta de frecha dun movemento global que, en breve, seguirían as
outras latitudes do planeta ata chegar á extinción definitiva das
relixións.
Lonxe de terse cumprido tal profecía o certo é que a socioloxía
da relixión, sobre todo anglosaxoa, tense fartado de probar a súa
falsidade. A relixión non desapareceu. Está nun período mundial
de crecente expansión cunha altísima dose de mutación no occidente secularizado. Secularizado? Só superficial e socioloxicamente –principalmente nas elites con formación académica– porque o
certo é que a masiva aparición de subprodutos de substitución da
transcendencia en todos os estratos do corpo social poñen de manifesto unha moi mala asimilación do baleiro que deixou o abandono das formas tradicionais.
O caso é que hoxe en día non goza de prestixio social –como si o
tivo no pasado– rezar, meditar a Escritura, celebrar os sacramentos
ou participar activamente na dimensión evanxelizadora dunha comunidade como catequista. Pero si facer Zen, Yoga, ou frecuentar
talleres de Mindfullness. Occidente corre o risco de cegarse coas
luces do oriente por ter identificado coas tebras ao xudeo-cristianismo. Sucede mesmo na teoloxía, xa que tamén as motivacións
máis fondas da non-dualidade nútrense de prexuízos ben pouco
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críticos que logo lanzan contra unha tradición á que simplifican
inxustamente para máis doadamente desbotala.
Dous estudos ben fundamentados poden axudar a facer claridade e entrar con fondura no problema. Tanto o de Ramón Cao
coma o de Torres Queiruga. O primeiro como reflexión marco que
insinúa distancia crítica nun achegamento cordial á novidade. O
segundo como reflexión de fondo que dialoga positiva e construtivamente sen renunciar a sinalar límites nas posturas contrarias.
E logo temos un amplo abano de achegas que ilustran magnificamente o fenómeno do que estamos a falar. Cada unha coa súa
particularidade. Coa súa riqueza singular. Temos aí o grupo portugués «Grao de Mostarda». Tamén a experiencia de Alicia Martínez,
Rafael Redondo e Inés Abril. Todas diferentes. E todas vinculadas,
ao mesmo tempo, pola procura de novos camiños de fondura e espiritualidade. O que inicialmente ía ser unha recensión sobre un
libro de espiritualidade escrito por Suso de Toro publicámolo, finalmente, xunto cunha achega do amentado autor, como un diálogo
cordial ao que invitamos ao novelista compostelán.
Outros traballos independentes, pero ben interesantes, como
o documento da HOAC no día do traballo, completan un número no que estreamos, tamén, unha nova sección que desexamos
perpetuar: a fiestra aberta. Lugar diáfano e franqueado que lle
ofrecemos ao lector ou lectora para que atope nel anacos de vida,
experiencias espirituais significativas, documentos breves en liña
de reforma, ou outro tipo de materiais que, como o de X. A. Miguélez que tamén vai neste número, lle poidan ser de utilidade.
A rolda de Igrexa de Manolo Regal e un In Memóriam escrito
por Ramón Cao sobre Javier González Lamelas pechan un número
que, xunto cos debuxos sempre suxestivos de Soedade Pite, agardamos que sexa de proveito.
Pedro Castelao
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Estudo

Unha ollada á(s) nova(s)
sensibilidade(s) espiritual(is)
Ramón Cao Martínez

Para describir de modo adecuado a sensibilidade espiritual destas
últimas décadas precisaríanse a competencia dun ben informado
sociólogo e psicólogo, e mais a sabedoría e experiencia dun mestre
do camiño interior. Non é o caso. Estas páxinas limítanse a ofrecer
unha reflexión a partir da propia traxectoria, dalgunhas lecturas vellas e recentes e, desde logo, do compromiso persoal –por pobre que
for– con aquilo que máis importa. Por circunstancias imprevistas
foron redactadas nun medio estraño, a moitos quilómetros da mesa
de traballo habitual e sen os recursos bibliográficos necesarios.
Contando só co auxilio dunhas notas persoais, cinguinme a uns
poucos aspectos básicos. Son consciente de que non están todos
os que son. Pero, aínda co seu particular rumbo e as súas evidentes
limitacións, este esbozo aspira a contribuír, como unha voz máis, ao
diálogo sobre a sensibilidade espiritual emerxente ou xa presente.

1.- A palabra
A voz espiritualidade, relativamente recente nas linguas occidentais, experimentou ao longo do século pasado unha rechamante
revalorización. Usada por primeira vez no XVII cun significado negativo para referirse a certas formas elitistas de práctica relixiosa
subxectiva, durante moito tempo mantivo a súa connotación pexorativa. Reasumida por algúns teólogos franceses a principios do século XX, a palabra permaneceu durante moito tempo como patrimonio católico. Hoxe, expandido o seu uso, o termo foi reivindicado
para marcar un ámbito específico (un modo de ver, unhas prácticas,
un estilo de vida) diferenciado da relixión e ás veces en oposición a
Encrucillada 208, maio-xuño 2018
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ela1. Así, no presente, podemos seguir falando de espiritualidades
relixiosas pero tamén –e cada vez máis– de espiritualidades humanísticas, laicas e ateas. Este segundo grupo leva a cabo a súa procura á marxe dos modelos ofrecidos polas relixións e as sabedorías e,
cando menos, tende a deixar entre parénteses a cuestión de Deus.
Propoñen diferentes vías para unha existencia xenuinamente humana –moito máis alá das urxencias do mero vivir– e convidan á
libre adhesión persoal no seo dunhas sociedades cada vez máis plurais2. Tras a multiplicidade de ofertas –que ás veces parecerían en
mercantil competencia– é posíbel detectar unha serie de trazos que
as emparentan. Desde logo, o grao en que cada un destes se dá nas
diversas variantes é dispar. E, como tales características están interconectadas, o seu deslinde pode resultar problemático. En todo
caso, o relevante nas diversas vías da nova sensibilidade –transversal a crentes e non crentes– é o conxunto variabelmente organizado
dos devanditos trazos. Pasemos a examinalos.

2.- Distanciamento da relixión
Mesmo entre persoas relixiosas, creceron as reservas fronte ás
relixións tradicionais fortemente institucionalizadas, cos seus credos, os seus ritos, as súas pautas morais, a súa estrutura xerarquizada. Imponse a conciencia do seu desmoronamento en canto sistemas integrais e a súa oferta tende a considerarse pouco
apta para dotar de sentido a vida. Este distanciamento vai desde
a consideración do esgotamento irreversíbel das relixións (o seu
ciclo terminaría) ata a valoración da súa insuficiencia nas actuais
circunstancias. No primeiro caso a espiritualidade exponse como
unha alternativa que recolle e transmite todo o valioso legado de
1

Sudbrack, Josef, La nueva religiosidad, Madrid,1990.

2 Nogué, R. M., Cerebro y trascendencia, Barcelona 2013. Distingue este autor tres
niveles distintos no noso modo de configurar o acceso á transcendencia: as relixións, as sabedorìas «non relixiosas» do àmbito oriental (budismo, confucionismo, taoísmo e shintoísmo) e as espiritualidades. Estas ùltimas, configuracións moi variabeis da transcendencia,
«adoitan poñer no punto focal os mellores aspectos do vivir, moito máis alá das respostas
inmediatas e proporcionadas para as simples necesidades de supervivencia» (188-189).
6
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relixións e sabedorías e faino operativo no novo contexto. No segundo, trátase de redescubrir e revitalizar o núcleo espiritual –a
substancia mística, experiencial– da propia relixión, aproveitando
e integrando as achegas que chegan doutras tradicións. Entre ambas as posibilidades dáse toda unha serie de graos intermedios,
pero hai certa tendencia para contrapor espiritualidade e relixión,
subliñando as valencias positivas da primeira fronte á suma de males que encarnaría a segunda. Parecería asumirse o soño de John
Lennon en «Imagine» albiscando un mundo no que aquela desaparecese («no religion»). E hoxe non é infrecuente que mesmo
persoas cun longo curriculum eclesial presenten o seu camiño interior como alleo á relixión.

3.- Interioridade
La interioridad: un paradigma emergente3. Tal é o revelador título dunha obra que presenta a espiritualidade desde diferentes
ángulos e cunha perspectiva renovadora. Expresións como vida interior, experiencia interior e camiño interior funcionan como equivalentes do termo espiritualidade e empréganse usualmente para
referirse a esta.
Nesta énfase resoa unha vella idea dos mestres e sabios dos
máis dispares tempos e culturas. Desde as propostas dos estoicos
(«vivir con un mesmo», «habitar na propia casa»), pasando polas
de Agostiño («A verdade habita no home interior»), as da mística
cisterciense do século XII (a «morada interior») e as do chamado
socratismo cristián, ata as reflexións de Teilhard de Chardin. En
todas elas achamos a constatación da mesma necesidade, formulada con diferentes palabras: entrada en un mesmo, concentración,
recondución do disperso cara a un centro unificado.
Esta común demanda acentúase á vista das características do
noso mundo de hoxe. Exasperouse o carácter público da existencia
e as necesidades e desexos que é preciso satisfacer, empuxan a
3

Martín Velasco, J., Aleixandre, D. e outros, Madrid 2004.
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unha constante saída de si, a un estrañamento do propio eu, a un
baleirado –e ata espectacularización– da propia intimidade. De aí
a necesidade de recuperar un centro vivo. Así, a procura que leva
a cabo a espiritualidade, realízase –entre outras formas, pero dun
modo privilexiado– mediante unha ollada cara dentro (cara aos
«adentros», que diría Unamuno), mediante un «ensimesmamento»
non narcisista, que permitiría o descubrimento da consciencia, da
consistencia –ou inconsistencia– do eu, e nalgúns casos da nosa
alteridade constitutiva, do Outro e da súa Presenza.
«Ningún home se perderá irremediabelmente se frecuenta a súa
conciencia e viaxa polo seu territorio interior. Dentro de nós hai un
reduto no que podemos sentirnos seguros: unha ermida, un agocho no que acubillarnos porque foi preparado para este fin. Canto
máis se entra aí, máis se descobre o largo que é e o ben equipado
que está. Aí, en verdade, non falta de nada. É un sitio no que moi
ben se pode morar» (Pablo D’Ors, Biografía del silencio).

4.- Silencio
«Ao principio xa existía a Palabra», reza o comezo do evanxeo de
Xoán. E, a partir del, tanto a tradición xudeocristiá como o legado
helénico modelaron a nosa fe na primacía do logos, que aderezamos cunha desconfianza respecto do silencio, «asociándoo coa
arrogancia, coa opresión e aínda coa tolemia»4. Primacía que nos
peores casos, como ocorre hoxe, dexenera en ditadura da comunicación, verbalismo baleiro, caos cacofónico.
Por contra, apunta en diferentes campos (relixiosos, laicos, estéticos) unha reivindicación do silencio. Dietrich Bonhoeffer xa nos
alertou, nos anos corenta do pasado século, do cansazo provocado polo abuso relixioso da palabra, e propuxo unha saudábel moratoria de pregaria silenciosa. Hoxe redescóbrense as tradicións,
cristiás e extracristiás que vinculan a espiritualidade co silencio,
multiplícanse as publicacións ao redor deste, xorden movementos
4
8
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Maitland, Sara, Viaje al silencio, Madrid 2010.
Encrucillada 208, maio-xuño 2018

Unha ollada á(s) nova(s) sensibilidade(s) espiritual(is)

e agrupacións consagrados á súa procura (Escola do Silencio, Amigos do Deserto, Fraternidades de Laicos Cistercienses, Novo Monasticismo) e poténcianse espazos e tempos, a modo de auténticas
illas para o seu cultivo (estancias en mosteiros, shangas, tempos de
meditación, retiros, encontros, etc.).
Xa non é só a procura dun equilibrio entre palabra e silencio,
ou un certo xaxún depurativo de palabras. Para alén do silencio
exterior, búscase o silencio interior, contemplativo, místico. En
realidade trátase dunha desestabilización do propio ser «independente e autónomo», do silenciamento do ego, dunha procura da
«verdade do silencio»5, do «coñecemento silencioso»6. O silencio
xa non é visto como simple ausencia, carencia, ou perda, senón
como plenitude; non só como un medio ou instrumento, senón
como o contido dunha vida.

5.- Experiencia
Toda espiritualidade é máis unha ortopraxe ca unha ortodoxia:
convida á práctica, comezando polo máis común e cotián. Tal praxe adoita incluír algún tipo de exercitium: exercicio que hai realizar
con disciplina e que non ten outro fin senón facilitar o acceso á
Realidade mesma, eliminando os filtros e mediacións que nos impiden o contacto directo con ela. Volver ás cousas mesmas, captar
o seu xenuíno sabor, normalmente escondido tras a capa de palabras e conceptos coas que adoitamos envolvelo, tal é o programa. A
indicación do Buda –«Non me creas, compróbao ti mesmo»– ou a
do zen –«Non penses, mira»– serían preceptos maiores desta nova
sensibilidade. Non resultará estraño neste contexto o título programático dunha obra de Vicente Gallego, con algo de manifesto da
nova tendencia: Contra todas las creencias.
A verificación persoal á que se convida resulta particularmente
atractiva para os que sufrimos a enchenta de teorías, conceptos
5

Guardans, Teresa, La verdad del silencio, Barcelona 2009.

6

Corbì, M, El conocimiento silencioso, Barcelona 2017.
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e dogmas. Dita verificación convértese en táboa salvadora para
os náufragos dos grandes relatos, e é unha eficaz compensación
para o deficit de experiencia e verdadeira vida detectado na cultura contemporánea por numerosos analistas (W. Benjamin, E.
Fromm, etc.).

6.- Mística
O acento na experiencia enlaza coa revalorización da mística. En
definitiva, esta non é senón a experiencia integral da realidade, da
vida en plenitude, e o desenvolvemento da totalidade da condición
humana7. Os grandes místicos das diferentes tradicións e culturas
son vistos como persoas que experimentaron dun modo egrexio a
Realidade absoluta, a dimensión Última, a Divindade. É un fenómeno transversal ás diferentes culturas e relixións que, para alén
da diversidade das modulacións lingüísticas e cosmovisionais do
marco no que brotan, revela unha substancial unidade de fondo.
Hai unha sabedoría perenne e converxente que aflora nas diversas
tradicións místicas: índica, budista, taoísta, xudía, cristiá, islámica
e, mesmamente, laica e atea.
Á vez que se revaloriza a mística desde un punto de vista filosófico e académico, os grandes representantes destas diferentes tradicións convértense en mestres, fontes de inspiración e estímulo
da nova espiritualidade. A lectura dos textos en que esas persoas
extraordinarias verbalizaron a súa experiencia indicible é práctica frecuente, sendo notable o interese por algunhas figuras que
serven de ponte entre diferentes mundos culturais (por exemplo,
o mestre Eckhart, «o máis oriental dos místicos occidentais») así
como o descubrimento e reivindicación da mística feminina (de
Hildegarda de Bingen ou Juliana de Norwich a Simone Weil ou
Raïssa Maritain). Máis aínda, sublíñase que todo ser humano está
chamado a vivir tal experiencia de vida plena, pois en cada persoa
escóndese un místico en potencia.

7
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7.- Meditación
Velaquí una das palabras maiores das novas espiritualidades: nomea o que quizais é o seu exercicio esencial e que, en moitos casos,
convértese nunha alternativa á oración. Meditación, vello termo,
adquire agora novo significado. Se na tradición cristiá occidental se
acabou considerando como un proceso de reflexión e ponderación,
tendente á asimilación, interiorización e apropiación dunha verdade, hoxe interprétase máis ben como un encamiñarse cara ao noso
centro (in medium ire). Trátase de escoitar, concentrarse, atender
no canto de pensar, deixar o noso permanente diálogo mental. É un
estado de observación e vixilancia, un mirar atento e amoroso, sen
pretensións, «coma quen espera unha revelación, pero sen ningunha présa», permitindo que todas as nosas ideas morran e así deixen
paso á vida. Nesta inmersión, non obxectual nin discursiva, verifícanse un baleirado e unificación da conciencia. Partindo do nivel
superficial desta, chegamos ata o máis profundo e descubrimos alí
o principio de unidade como experiencia persoal. Penetramos na
realidade presente en nós e que en última instancia é nós.
Moitas son as modalidades específicas de meditación, dependendo da tradición na que se inscriban ou da que procedan. Así
as diversas escolas (theravada vipassana, budista vajrayana, zen en
todas as súas variantes, etc.) comportan un modo enteiro de vida,
estruturas de sensibilidade, pensamento e acción distintas, que
cristalizan en distintas artes da contemplación. Estas, aínda que
inclúen «técnicas», non son redutibles a elas.

8.- Consciencia / Atención
Vivir con plenitude é vivir de modo consciente, con atención
plena, é vivir con veracidade. É abrir os ollos á realidade, atreverse
a vela tal como é, independentemente das nosas ideas, crenzas,
emocións, temores e desexos. É espertar a unha nova visión, recoñecer o que habitualmente non captamos, aquilo do que nos
protexe o instinto de supervivencia do eu superficial, creando unha
realidade á nosa medida.
Encrucillada 208, maio-xuño 2018
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Trátase de estar presente a todo dun determinado modo: con
actitude de alerta, de esperta vixilancia, sen segundas intencións,
simplemente observando todo con marabillado interese e amor,
poñendo niso toda a mente e todo o corazón. Atención imparcial,
non selectiva, que todo o mira e examina con dilixencia, en particular a propia vida cotiá, os actos e as súas motivacións, pero
sen xuízo nin rexeitamento. De aí nace a comprensión profunda e
dela, a liberación. Descubrímonos como presenza lúcida, para alén
da pseudoidentidade construída pola nosa memoria. Esta atención
que todo o acepta aínda non entendéndoo, sen avalialo nin xulgalo, fainos libres, posibilita o amor incondicional, alarga a nosa
comprensión e permite unha transformación non voluntarista.
Para iso é preciso desprazar o sentido da nosa identidade desde
o eu particular ao noso máis íntimo e verdadeiro eu, ao xenuíno Si
mesmo, ao Eu universal. Grazas a tal desprazamento facémonos
capaces de non nos identificarmos nin co noso corpo, nin coas
nosas emocións, nin cos nosos pensamentos, etc, aínda manténdonos plenamente conscientes de todo iso. Todo o experimentamos,
sen identificación nin rexeitamento, sen distorsión nin resignación, aceptándoo lúcida e incondicionalmente, convivindo con iso,
atravesándoo, pero sen cifrarmos en nada diso a nosa identidade
profunda, que por nada diso se ve atinxida.
A consciencia sería a nosa única verdade absoluta e incuestionábel, e, desde a perspectiva máis radical, non é que sexamos seres
conscientes, senón a consciencia mesma. Segundo tal modo de ver,
a natureza esencial do cosmos sería a consciencia, non a materia.

9.- Agora
A túa única riqueza é o día de hoxe / pois todo se gaña e perde nun
día» (Luís Rosales).

Fronte ao peso do que xa foi, fronte á presión do que aínda non
chegou a ser, convídasenos a nos ancorarmos no único que realmente é: o día de hoxe, a hora presente, o agora.
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Idealizar o xa vivido, pensar que todo tempo pasado foi mellor,
estrañalo con desmesura; ou ben culpabilizarse fronte ao xa irreparábel, demorarse imaxinariamente nas alternativas que puido ter o
irreversible: velaquí algunhas das trampas en que nos fai caer un
mal uso da memoria. Doutro lado, anticipar o vindeiro máis aló
do razoable, debuxándolle un rostro horroroso; ansiar con avidez a
súa chegada, se o imaxinamos apetecible; vivir inquietos, prevendo
e planificando sen pausa: tales son as pantasmas creadas polos nosos temores e desexos, pola nosa descontrolada actitude proxectiva
e calculadora.
No canto de nos acollermos a esas ficcións, fonte dun sufrimento gratuíto, propónsenos habitar o presente, vivir segundo a lóxica
do agora, e ata esquecernos de quen creo ser e de quen penso que
temos que chegar a ser. E lémbrasenos que a nosa lembranza do
pasado e a nosa anticipación do futuro non son senón interpretacións modificábeis agora.
A meditación, nas súas diferentes variantes, é un modo de acoller con plenitude o presente, sexa pracenteiro ou ingrato. Para
alén dos momentos dedicados a dita práctica e grazas a ela, tal
actitude tende a transferirse a todos os aspectos da vida cotiá. E
faise posíbel superar o tempo cronolóxico e, aínda que for de modo
limitado, chegar a saborear o eterno presente.
Un texto sánscrito que Juan Ramón Jiménez citou como epígrafe dun libro de poemas, expresa moi ben esta actitude:
Coida ben deste día! Este día é a vida, a esencia mesma da vida.
No seu leve transcurso encérranse todas as realidades e todas as
variedades da túa existencia: o goce de crecer, a gloria da acción, e
o esplendor da fermosura.
O día de onte non é senón soño e o de mañá é só unha visión. Pero
un hoxe ben empregado fai de cada onte un soño de felicidade e
de cada mañá unha visión de esperanza. Coida ben, pois, deste día!
(Diario dun poeta recentemente casado)
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10.- Máis aló da razón
A nova sensibilidade espiritual ofrece un contrapunto ao espírito
da Modernidade. Segundo os seus críticos, esta resístese fronte a
todo o que transcende o estritamente racional, e non acepta ningún criterio de verdade por riba da razón; absolutízaa e reduce a
consciencia –a realidade fundamental– a simple pensamento. Pero
o ámbito do real desborda o do intelixible, pois a través da razón só
podemos chegar a un determinado nivel da realidade. Obviamente,
a mente racional por forza ten que delimitar, separar e obxectivar,
e por iso é inadecuada para operar no mundo do inobxectivable.
Non se trata, con todo, de renunciar á razón, senón de relativizala,
asumindo, integrando e transcendendo o racional no transracional.

11.- Máis aló do eu
O auténtico valor dun ser humano depende, en principio, de en
que medida e en que sentido lograse liberarse do eu (A. Einstein).

Todos os mestres espirituais insistiron –con diferentes linguaxes– na necesidade de superar o egoísmo, en manter baixo control
o eu; e a ascética cristiá coa súa énfase na negación e sacrificio
de si chegou nos seus peores momentos a rozar o inhumano. Por
fortuna, unha relectura máis atenta da mensaxe de Xesús –asistida
polos esclarecementos da psicoloxía– permitiu advertir tales excesos e adoptar unha actitude máis matizada. Segundo esta, unha sa
afirmación do eu é imprescindíbel para a maduración humana e a
construción da personalidade. E só un eu ben integrado é capaz
de se abrir axeitadamente ao outro e de facerlle un xenuíno don
de si mesmo.
A nova sensibilidade reedita cun peculiar acento a relativización
e desvalorización do eu. En moitas ocasións faino distinguindo entre un verdadeiro e un falso eu, entre o xenuíno e o pequeno eu,
entre o eu-vínculo e o eu-idea, entre a verdadeira identidade (Eu)
e a falsa (ego). Sinala que, cando nos referimos ao eu, case sempre
o facemos na súa segunda acepción, a inconsistente. En última
14
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instancia ese eu sería o froito dun proceso de identificación e de
apropiación co que de estritamente particular hai en cada un de
nós. Ese constructo mental, psicolóxico –feito de pensamentos e
imaxes– é unha fonte de separación e oposición respecto de todo
o que é non eu. E tamén é a raíz do noso sufrimento: vivimos escindidos ao nos identificarmos coas nosas necesidades, temores e
desexos, sempre en tensión entre quen son e quen aspiro a ser8. É
preciso, pois logo, caer na conta dese erro radical que consiste en
crerme separado da consciencia unha, e en reducir a miña identidade profunda á miña personalidade. Hai que liberarse do eu,
permitir que se disolva esa pura ficción e que deixe o espazo que
usurpa á pura consciencia de ser9.
Formulada en termos poéticos, a proposta sería pasar do temor
á autodisolución e da avidez ontolóxica formulados por Unamuno
(«Que me arrebatan o meu eu», «Serse») a «a disolución dos pronomes» suxerida por Octavio Paz: «nin eu son nin eu máis senón
máis ser sen eu»(Pasado en claro).

12.- Non dualidade
Superar o dualismo que, desde sempre, marcou o pensamento
e a experiencia occidentais (corpo/alma, mente/materia, sagrado/
profano, razón/revelación, natural/sobrenatural, Deus/ser humano, Deus/Cosmos, suxeito/obxecto, razón/afectividade…): quizais
nisto consista a máxima aspiración das novas espiritualidades, que
en definitiva propoñen unha cura para esta desgraciada escisión.
8 «A causa dos nosos sufrimentos é a identificación con ese paquete de necesidades,
con ese suxeito de necesidades que somos, e a identificación coa dependencia dos obxectos
desexados» (Corbí, M.,5).
9 «A mente fai que me vexa como un eu separado («individuo», é dicir, «indivisíbel») e
faime crer escindido da consciencia unha, que porén constitúe a miña identidade profunda.
Como calquera pode experimentar, este erro básico -o verdadeiro pecado orixinal- será a
fonte de toda confusión e sufrimento.[…] Son é o único que sei acerca de min, o único que
permanece ao longo da miña existencia […] E saberei tamén que o suxeito dese «son» non é
o eu […] senón a Consciencia mesma» (Martínez Lozano, E., La dicha de ser, Bilbao 2017,
47, 54).
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A expresión non dualidade –explica Mónica Cavallé– «alude á
intuición e á constatación vivencial de que o fondo da realidade é
non–dual, é dicir, que, na súa última raíz, non hai separación nin
dualidade entre o fundamento da realidade, o Absoluto, e o mundo,
nin entre o Absoluto e o eu, nin entre o eu e os outros, como non a
hai entre o percipiente e o percibido, o suxeito e o obxecto». Desde
esta perspectiva asúmese que a dualidade ten o seu propio espazo,
e é a lóxica propia do mundo relativo, pero considérase que a visión
non dual é o modo máis profundo e radical de experimentar a realidade, debido a que en definitiva «a Realidade é non–dual, carece
de divisións» (Martínez Lozano). Nun segundo sentido –engade
Mónica Cavallé– «a expresión non dualidade tamén apunta ao feito
de que, aínda que o mundo fenoménico é estruturalmente dual, un
xogo de opostos (luz-escuridade, ben-mal, unidade-multiplicidade,
eu-non eu, amor-odio), dita realidade fundamental reconcilia todos
os opostos sen ter oposto á súa vez: é «Un sen segundo».
Javier Melloni, pola súa banda, describe a non dualidade como
unha identidade na diferenza:
Hai un modo de vivir a especificidade que perpetúa a dualidade:
1 + 1 = 2. Aquí a identidade está blindada e só é posíbel a xustaposición. Tampouco se trata da unión fusional que leva á confusión:
1 = 1. Falamos dunha diferenza na identidade e dunha identidade
na diferenza que mantén e fai fecunda a unidade: 1 por 1 = 1. Ver
a Deus tal cal é significa que cando o vemos vémonos a nós mesmos e que cando El nos mira vese a si mesmo, sen separación nin
disolución. «Alma, buscarte has en min, e a Min buscarme has en
ti», dicía santa Teresa en boca de Deus. Deste xeito estamos máis
aló da dualidade que nos separa e do monismo que nos confunde.
O que cremos é a totalidade do Real da que formamos parte nunha
éxtase de mesmidade10.

Desde diversos ángulos insístese en que non se trata dunha superficial moda, senón dun cambio de paradigma que «favorece o
crecemento, a ampliación ou transformación da consciencia colec10 El Cristo interior, Barcelona 2010.
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tiva». Tamén, na necesaria distinción de planos: un, o nivel psicolóxico (nivel aparente ou mental) onde é preciso vivir o proceso de
individuación, garantía de madurez persoal; outro, o da dimensión
de profundidade (nivel espiritual ou transpersoal), o da nosa identidade última que transcende a nosa personalidade (eu individual).
Este estado de conciencia –no que se percibe a unidade-na-diferenza– non é comprensíbel desde a mente dual, só o é mediante o
silenciamento da mente. De aí –advirte Martínez Lozano– certa actitude defensiva das persoas máis ilustradas e relixiosas fronte a este
enfoque, ao se sentiren ameazadas pola súa maior identificación
con determinadas «crenzas», filosóficas ou relixiosas. Esixen erradamente argumentos racionais, «sen advertiren que se trata dun
estado transracional». E deste xeito péchanse á posible vivencia11.

13.- Integración
A realización que propón hoxe a espiritualidade, a «salvación»
que ofrece, é desde certo punto de vista unha sandación. A enfermidade radical da que estamos afectados é a separación –de
nós mesmos, dos outros, do universo, da Realidade absoluta–, o
noso desmembramento, a nosa fragmentación en mil pezas. Así
que o remedio non pode consistir nun engadido máis a esa multiplicidade de entidades desconectadas en que se malgasta a nosa
existencia. O camiño de recuperación da nosa saúde e enteireza
orixinarias consiste na nosa mesma vida vivida en toda a súa plenitude, cunha dimensión de calidade profunda.
Tense dito que a espiritualidade comeza onde a psicoloxía acaba
prolongándoa a modo de culminación (A. Comte-Sponville). De aí
a conexión coas propostas de certas correntes da psicoloxía (junguiana, humanística, gestalt, positiva, da intelixencia emocional,
transpersoal, etc.)12. Doutra banda, algunhas visións e prácticas da
11 V. o capítulo «Resistencias ilustradas a la no-dualidad», 23-42.
12 O Instituto Esalen, Rogers, Maslow, Perls, Groff e Wilber son algúns dos nomes que
poderian citarse respecto diso. V. «La dimensión psico-terapéutica de la Nueva Era» en
Merlo, V., La llamada (de la) Nueva Era, Barcelona 2007, 179-208.
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psicoloxía práctica e terapéutica naceron das sabedorías orientais,
como ocorre co exitoso mindfulness.
Esta nova sensibilidade holística atende en primeiro lugar á integración corpo/espírito, coa súa énfase na respiración, a postura
e o dinamismo corporal (así no ioga ou o zen), o cultivo da sensorialidade, o coidado da saúde (dieta, estilo de vida), etc. Atende a
todo o mundo emocional e, en particular, a ese universo latente
coñecido a partir da psicoloxía junguiana como a sombra. Baixo tal
denominación inclúense «todos aqueles aspectos de nós mesmos
que non recoñecemos como propios, é dicir, cos que non estamos
habitualmente en contacto dun modo consciente», «todo aquilo
que sistematicamente negamos e reprimimos, e que non forma
parte de nosa auto–imaxe consciente»13. Entrarían aquí a sufocada amargura pola vida non vivida e aspectos reprimidos como a
sexualidade e o erotismo, a dimensión feminina, a individualidade
creadora e, en fin, a apertura á transcendencia14.

14.- Oriente
A xa vella fascinación por Oriente, a chamada diso Outro da nosa
cultura, fixo que ao longo do pasado século as olladas se virasen cada
vez con máis frecuencia cara ao Leste. Contribuíron, entre outros
factores, a conciencia das limitacións da cosmovisión occidental e
dos canellóns sen saída aos que conducía, o crecente malestar na
nosa cultura así como o descrédito e a impugnación da tradición xudeocristiá. Boa mostra diso é, por exemplo, a compoñente orientalizante da contracultura dos anos sesenta ou da Nova Era dos oitenta.
No ámbito cristián, o dialogo intercultural e interrelixioso alentado
polo Vaticano II favoreceu o coñecemento e o contacto coas relixións e sabedorías de Oriente. E hoxe en día a planetarización de
todos os aspectos da vida fai que xa non vexamos como alleas ditas
manifestacións espirituais e que nos sintamos interpelados por elas.
13 Cavallé, Mónica, La sabiduría recobrada. Filosofía como terapia, Madrid 2006, 271272. Seguín en moitos puntos das miñas páxinas esta esclarecedora presentación.
14 Durkheim, K. G., Meditar, por qué y cómo, Bilbao 1991.
18
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É notorio o sabor orientalizante das novas espiritualidades, que
acolleron e nútrense de moitos elementos da visión do mundo, da
arte de vivir e das prácticas das relixións e sabedorías do Leste. Así,
aspectos tan nucleares como os examinados –a non dualidade, o
non eu, a énfase na experiencia, a relativización da palabra e o
pensamento, a práctica da meditación, a superación da racionalidade e o internamento no Misterio, etc.– son ingredientes que
nalgunha medida se dan nas diferentes variantes desta nova sensibilidade. Cada vez é menos rara a frecuentación de clásicos do
Leste como os Upanishads, o Bhagavad Gita, os sutras budistas, o
Tao Che King, os textos de Chuang Tzu ou os de mestres contemporáneos como Nisargadatta ou Goenka.
Este estímulo externo incitou a ver a nova luz e a acentuar facetas esquecidas do patrimonio espiritual propio. Tal ocorre coa
redescuberta da nosa tradición contemplativa e mística, experiencial e apofática, co renovado interese por determinadas prácticas
desta, coa atención a figuras que sirvan de ponte entre as sensibilidades oriental e occidental. Na mesma liña sitúase a redescuberta
do noso Leste máis próximo, o encarnado polas igrexas do Oriente
cristián, a Ortodoxia, a espiritualidade dos Pais e Nais do Deserto,
a patrística grega e, en fin, pola Filokalía.
Compartimos hoxe o convicción de que Oriente e Occidente
son complementarios, os dous lados –esquerdo e dereito– do cerebro da humanidade ou, se se prefire, as dúas metades da súa
alma. Concordamos en que é imprescindible a confluencia, o
encontro, o diálogo, o mutuo enriquecemento entre ambos os
mundos.
Na nosa contorna podemos percibir varios modos e niveis de levar a cabo esta interacción. Nalgúns casos –os máis radicais– asúmese a oferta de Oriente como unha nova identidade (conversión
ao budismo, por exemplo); ou ben, mantendo a vella adscrición,
intégrase a experiencia espiritual nova nunha sorte de bilingüismo
relixioso. Pero o máis frecuente é a acollida de elementos soltos
doutra tradición para integralos na propia práctica (postura, técnica de meditación) ou, de modo máis complexo, a elaboración dunEncrucillada 208, maio-xuño 2018
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ha nova síntese que transplanta unha práctica oriental inseríndoa
no marco espiritual propio15.

15.- Balance provisional
Malia o aire de familia que emparenta ás diversas manifestacións da nova sensibilidade espiritual, non deixa de ser arriscado o
intento de reducilas a esquema unitario, pois as diverxencias entre
varias delas son innegables. Tómese pois a precedente descrición
coas debidas cautelas. Pero, dando un paso máis aló, esbocemos
un moi provisional balance.
A superabundancia da oferta suscita a avidez e, ao tempo, o
desbordamento e a perplexidade do «consumidor» do mercado do
espírito. Hoxe fanse necesarias a discreción paulina (1 Tes 5, 21:
«Examinádeo todo, quedade co bo») e a lealdade creadora ao camiño propio («Manterse fiel a unha nave», segundo a mestra budista
Pema Chödröm). Doutro lado, a actual floración de espiritualidades (humanísticas, laicas, ateas, relixiosas, relixiosas sen deus)
revela –para alén da moda superficial– unha inextinguíbel fame de
transcendencia e sentido nun mundo dominado polo nihilismo.
Que hoxe todos poidan dispoñer de propostas de sentido e vida xenuinamente humana, a pesar da crise das relixións institucionalizadas, é un motivo de alegría. Aos crentes esta nova situación bríndanos oportunidades e desafíos enriquecedores. Ofrécenos a ocasión de nos sentirmos fraternalmente unidos a persoas con visións
do mundo diferentes da nosa, e de compartir con elas procuras e
experiencias. Un, por exemplo, pode sentar a meditar a carón dun
15 Segundo Ana María Schluter son tres as diferentes formas de recepción polo lado cristián das prácticas espirituais orientais. «1. Por asimilación: acóllense elementos soltos, por
exemplo, a postura corporal, para incorporalos á propia práctica. 2. Elaborando unha nova
síntese: acóllese a práctica espiritual -por exemplo, do zen-, pero ao considerala en certo
xeito arrelixiosa, prescíndese do seu marco relixioso orixinal para situala no marco relixioso
e filosófico propio […]. 3. A terceira forma de recepción céntrase no diálogo interrelixioso Só
neste caso se respecta a alteridade do outro, valórase e ámase como outro, na súa unicidade.
Implica poder experimentar a presenza de Deus tamén a través dunha fe que non é a propia
de orixe» («Bilingüismo religioso», en Melloni, J. ed., El no-lugar del encuentro religioso,
Madrid 2008, 162-163.
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budista, un agnóstico ou un ateo, e ese silencio e atención compartidos creará uns lazos que non sempre permite a comunicación
verbal. Ademais, estas espiritualidades resultan estimulantes para
a vida interior, a miúdo esmorecente, das estruturas institucionais
e obrígannos a repensar o noso propio camiño. É indubidable o
atractivo que moitas daquelas posúen, pois poñen de relevo aspectos desgraciadamente esquecidos ou insuficientemente atendidos
na nosa práctica: foxen do verbalismo e dos excesos intelectuais,
buscan certa simplicidade, ofrecen un método e unha disciplina,
teñen unha visión integradora e holística que as fai moi sensibles
ao aspecto corporal e aínda á dimensión cósmica. Moito é o que
habemos de seguir aprendendo verbo diso.
Máis difícil de compartir é a basta oposición entre relixión e
espiritualidade, a sumaria desvalorización da primeira e o entusiasmo desmedido pola segunda. A realidade parece máis complexa do
que deixan ver eses apresurados ditames. Por iso, parece preferible
aterse ao matizado xuízo de Raimon Panikkar, pouco sospeitoso
de conservadorismo: «A palabra espiritualidade é unha reacción
suave fronte á petrificación das relixións. Con todo, non se trata de
condenar por igual xustos e pecadores, senón de vivir dunha forma
nova o núcleo máis fondo de cada relixiosidade, de experimentalo,
de profundalo»16.
Un dos trazos da sensibilidade emerxente é a súa propensión
ao sincretismo. O temor á intolerancia dogmática leva con frecuencia a un ben intencionado pero precipitado concordismo, que
non deixa de xerar confusión. Non é raro oír a persoas sensíbeis e
formadas que, en definitiva, todas as relixións, sabedorías e espiritualidades din o mesmo. Pero, en verdade é así? Segundo rezaba
a divisa de Teilhard de Chardin, «Todo o que ascende converxe»;
mais que nos orientemos cara á mesma meta non elimina as peculiaridades (oportunidades, riscos, dificultades) dos diferentes
camiños. Aspiramos á unidade e traballamos en favor dela, pero
habemos de facelo partindo con realismo do recoñecemento das
16 En Jaeger, W., Sabiduría de Oriente y Occidente, Bilbao 2008, 12.
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nosas diferenzas, que, sen dúbida, son maiores no plano teórico
(filosófico e teolóxico) que no nivel ético e sapiencial.
A mencionada actitude relaciónase coa encomiábel énfase na
práctica e co non tan acertado descrédito da teoría. Como sentenciaba un vello manual de ioga: «Vale máis un gramo de práctica
que unha tonelada de teoría». Verdade esta que non elimina a do
devandito: «Nada hai máis práctico ca unha boa teoría». Ben está
non reducir todo o real ao friamente racional e non absolutizar a
razón raciocinante, menos aínda a razón instrumental e calculadora, a «intelixencia computacional». A vida enfróntanos ao non
entendíbel, mais habemos precavernos de non recaer nunha nova
versión da fe do carboeiro. Non podemos renunciar á razón entendida en toda a súa integridade, á intelixencia sentiente, emocional,
creadora; tampouco menosprezar a palabra, o logos que fai posible
todo diá-logo. Ás veces tense a impresión de que o recurso á pura
experiencia vai parello coa asunción de refinadas metafísicas non
menos teóricas e inverificábeis ca as se pretendería eludir.
Coa expresión non dualidade pódense querer dicir cousas moi
diferentes. E é neste punto –do mesmo xeito que no do non eu,
ambos estreitamente conectados– onde aflora de xeito máis visíbel
a diferenza de dúas cosmovisións que sumariamente poderiamos
cualificar como «occidental» e «oriental». Visións, imaxes da realidade polares, se non opostas, que non é fácil reducir a apresurado
acordo: alguén dixo que Deus se reservou o segredo da síntese final. Os textos clásicos das relixións e sabedorías asiáticas acentúan
a Unidade, talvez co perigo de anular as diferenzas. E a linguaxe
coa que os místicos de diferentes tradicións –tamén os da nosa–
tentan dar conta da súa experiencia indicíbel, subliña a unión co
divino e, en definitiva, a unidade de todo o real. Que dicir verbo
diso, desde a tradición iniciada por Xesús, tal como como se inculturou nesta ladeira do mundo? Non é difícil captar a converxencia
da visión non dual coa esperanza e o anhelo dese estado definitivo
no que Deus será todo en todos e en todo. Tamén, coa convicción
de que El, Eterno Presente e máis íntimo a cada un de nós ca a
nosa máxima intimidade, está a crearnos sen cesar. Visión acorde
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tamén coa fe en que o Reino xa chegou: Xa, pero aínda non. Pois
ben, talvez sexa esa peculiar tensión entre presente e futuro, proximidade e distancia, identidade e diferenza, inmanencia e transcendencia, o que algunhas formulacións da nova sensibilidade non
manteñen coa suficiente nitidez.
Algo parecido pode dicirse no referente á superación das categorías do eu e de persoa. O desexable rebordamento do individualismo obrigaríanos a botar pola borda, como un mero constructo
enganoso, a noción de persoa? Non prescindiriamos así en grao
sumo do máis xenuíno da visión do mundo occidental, poida que
nosa máis valiosa achega ao diálogo intercultural e interrelixioso?17
En todo caso, á hora de confrontar visións «personalistas» e «non
personalistas», «occidentais» e «orientais» conviría aterse ás mellores formulacións de ambas, e non ás súas versións degradadas, o
que non sempre sucede.
Poden resultar útiles –e transferibles para o noso caso– algunhas observacións feitas tratando do encontro entre budismo e
cristianismo. Así, Juan Masiá recoñece que tal encontro é máis
fácil a nivel práctico e sapiencial, ético e espiritual –no que se dan
significativas coincidencias parciais– que no plano teórico, onde
as respectivas concepcións filosóficas e teolóxicas son diverxentes. Hai unha serie de asuntos –advirte– que ambas as tradicións
abordan con moi diverso talante: linguaxe e silencio, actividade e
pasividade, historia e eternidade, individuo e todo, Ser e Nada. E
engade unha confidencia que ben puidese converterse para nós
nun atendible programa de actuación.
Non renuncio á visión de conxunto, pero sen precipitarme […] O
tratamento destes temas remítenos a un «máis aló do mero diálogo», tanto intercultural como interrelixioso, para entrar nunha
confrontación filosófico–teolóxica máis a fondo, a través da cal
ambas as tradicións haberán de pasar por unha crítica e unha autocrítica depuradoras, antes de estabelecer novas converxencias.
17 Verbo deste punto e doutros, esclarecedoras observacións críticas en Estrada, J. A.,
Las muertes de Dios. Ateísmo y espiritualidad, Madrid 2018, 167-197.
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Porén no nivel da praxe e a espiritualidade podo dicir que vivo cada
vez máis a gusto na integración da miña fe cristiá coas espiritualidades orientais, camiños de sabedoría: o camiño da respiración
na India, o camiño budista de liberación, o camiño confucianista
da harmonía, o camiño taoísta do retorno á unidade, o camiño
sintoísta da natureza e a naturalidade18.

Oxalá que no asunto que nos ocupa tamén sexamos capaces de
atender con parecido talante aos dous niveis aquí evocados.
Ramón Cao Martínez
Traduciu Antón Piñeiros

18 El otro Oriente, Santander 2006, 25-26.
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Estudo

Creados por amor:
a espiritualidade cristiá
Andrés Torres Queiruga

1.- Presentación
A espiritualidade é o trazo especificamente humano, aquel polo
que o home e a muller «emerxen» sobre a animalidade, non anulándoa, senón acolléndoa e apoiándose nela para construírse como
persoas. A persoa é constitutivamente un ser en construción. E a
espiritualidade pertence aos estadios últimos dese proceso, nunca
acabado.
A persoa relixiosa, por remitirse ao Absoluto, como fin, compañía e fundamento da súa vida, considera que na relixión culmina
a realización humana. Pero, xustamente por situarse nas últimas
derivacións da emerxencia, pertence ao sempre buscado e sempre
discutido. Pode mesmo pode ser negada, como sucede en certas
manifestacións dun positivismo estremo, acusándoa, por exemplo,
de «espiritualismo» alienante. O normal é que a crítica ou non
aceptación do relixioso como culminación humana veña ou ben de
pensar que a relixión como tal falsea –obxectivándoo, limitándoo,
dogmatizándoo…– o sentido da emerxencia persoal, ou ben porque se xulgan incorrectas ou anacrónicas determinadas maneiras
de a interpretar e vivir. O caso típico, que tende a mesturar ambos
motivos, en diversas proporcións segundo os autores, é o nacemento dunha «espiritualidade atea».
A coidadosa e meditada exposición de Ramón Cao neste número
da revista dá boa conta das diversas manifestacións no momento
actual. Faino con comprensión empática e acertadas alertas críticas. Non vou entrar directamente nese diálogo. Interésanme algunhas consideracións de carácter máis xeral.
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A cultura humana –e nela con especial sensibilidade o sismógrafo relixioso– leva séculos, desde a entrada da Modernidade,
cuestionando fondamente o pasado e buscando novos camiños,
nunha sucesión de protestas e propostas. Esta circunstancia obriga a prestar oído moi atento aos abalos e vaivéns que axitan o
ambiente. Pero alerta tamén para non deixarse levar demasiado á
présa posturas radicais, cedendo á «furia negativa do novo». En
expresión irónica de Peter Berger, as modas, tamén as culturais
e relixiosas, teñen unha estraña vocación a quedar axiña viúvas.
Quen pensa hoxe na «posmodernidade» ou en certos «orientalismos» como en algo permanente, capaz de substituír sen máis o
anterior?
As consideracións que seguen nacen dunha longa meditación
sobre os gravísimos cuestionamentos que moven o fondo da crise
a que está sometido o cristianismo actual, e apóianse na conciencia da súa enorme gravidade, que, como dixera Paul Tillich, abala
os seus mesmos fundamentos. Penso, pois, que hai un amplo espazo para o diálogo coa novidade e para deixarse cuestionar polas
diversas críticas. Pero penso igualmente que o fondo experiencial
que chega desde a milenaria tradición bíblica ten flexibilidade
abonda para asimilar desde a renovación, preservando o irrenunciable e ofrecendo o propio, ao tempo que acolle o que lle vén
desde outras tradicións.
Nestes procesos sempre é máis seguro aclarar o sentido do propio ca xulgar o sentido do alleo. Por iso, creo que a mellor maneira
de entrar no diálogo está nun estilo propositivo, ofrecendo os que
me parecen os puntos nodais onde unha experiencia bíblica que se
deixa cuestionar e fecundar polas críticas e os interrogantes, pode
seguir contribuíndo á emerxencia espiritual da humanidade1.

1 Terei moi en conta o meu artigo: Creados por amor: la santidad cristiana: Concilium
351 (2013) 25-44.
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2.- A creación no diálogo das espiritualidades
2.1. O novo horizonte
Como indica o título, tomo como idea-guía a «creación por
amor»: por un lado, profundamente bíblica; pero, por outro, repensándoa a fondo desde os cuestionamentos e achegas que veñen sobre todo dos dous desafíos que hoxe teñen moi especial
relevancia. O primeiro vén de Occidente e tende a negar a mesma
realidade divina, considerándoa unha simple proxección que anularía a verdadeira autonomía humana; no seu canto, chega a falar
do «home-deus»2. O segundo vén principalmente de Oriente e,
en xeral, non cuestiona o Divino en si, senón o seu carácter persoal e dualista, postulando ademais a disolución do «ego» na nondualidade.
Non representan modas pasaxeiras, senón movementos profundos, que penetran mesmo en amplos estratos do mundo cristián.
Ignoralos sería descontextualizar a espiritualidade evanxélica, expoñéndoa a graves anacronismos. O cristianismo só poderá mostrar a súa capacidade de actualización, sen renunciar ás propias
raíces, se logra responder a esas demandas, acolléndoas en diálogo
aberto e intercambio crítico.
2.2. Deus crea creadores: creación e
«transcender sen transcendencia»
«Creación» remite a unha idea abisal, única, nunca perfectamente sintetizable. Carecemos de verdadeiro paralelo, pois nós só «facemos», contando sempre cunha materia previa que se transforma;
nin sequera o máis parecido, como son o xerar materno e a creación
artística, pode librarse desa «materia». Así e todo, comprendemos
ou adiviñamos dalgún modo o significado fundamental da creación.
Crear marca a máxima identidade (ata o límite do panteísmo), pois
«todo» na criatura débese ao Creador; pero, por iso mesmo, tamén
2 Ferry, L., L’homme-Dieu ou le sens da vie, Paris 1996; cf. tamén A. Comte-Sponville,
L’esprit de l’athéisme. Introduction à une spiritualitè sans Dieu, Paris 2006; M. Gauchet, La
religion dans a démocratie, Paris 1998, por citar algunhas obras significativas.
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a máxima diferenza, porque todo o «recibe» do Creador, porque só
El é capaz de o facer sen reserva, egoísmo ou dominación.
Creo que moitas críticas feitas desde a «non-dualidade» poderían axudar moito neste punto. Pero para iso, en troques de insistir
na diferenza ou obsesionarse coas deformacións, deberían buscar,
con rigor hermenéutico e metafísico, as posibilidades inesgotables
ínsitas na idea da creación. Ademais o carácter intrinsecamente
dinámico desta evitaría a fascinación dalgúns autores por certos
caracteres da «física moderna», como o principio de «incerteza»
ou certas utopías «biónicas» ou dun inhumano «superhumanismo». Porque, en definitiva, tanto a física como as utopías están
tan lonxe dunha consideración verdadeiramente transcendente e
relixiosa como a física ou a bioloxía clásicas.
En segundo lugar, a creación funda a autonomía creativa, porque supón poder infinito e gratuidade absoluta. Despois de Schelling, expúxoo ben Kierkegaard: «Soamente a omnipotencia pode
retomarse a si mesma mentres se dá, e esta relación constitúe xustamente a independencia daquel que recibe»3. Idea que suscitou a
admiración do mesmo Sartre, falando na Unesco4, e que permitiu
a Lévinas referirse ousadamente ao «ateísmo» da criatura, visto
desde unha profunda fe en Deus5.
A creación entrega radicalmente a criatura a si mesma, buscando tan só a súa realización, que no ser humano implica a liberdade. A mesma Biblia anúnciao ao inicio: «Poño ante ti vida ou
morte, bendición ou maldición: escolle a vida» (Deut 30,15). Por
iso deslexitima radicalmente a sospeita da espiritualidade atea, ao
tempo que acolle a súa preocupación principal, expresada de xeito
abrupto por Feuerbach: «Para que Deus sexa todo, o home ten que
ser nada». Hoxe o rexeitamento faise máis cauto, pero segue argumentando baixo idéntico suposto, sen recoñecer a especificidade
irredutible da acción creadora.
3

Diario, a cura di C. Fabro, Brescia 1962, 272.

4 «O universal singular», en: Sartre, Heidegger…, Kierkegaard vivo, Madrid 1968, 3738; sobre Schelling, Kasper, W., Das Absolute in der Geschichte, Mainz 1965, 237.
5
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Neste aspecto resulta ilustrativa a discusión, en Francia, de Luc
Ferry6, máis sensible ao relixioso, con outros como Comte-Sponville7 ou M. Gauchet8, máis radicais na súa crítica. Teño a impresión
de que só o feito de partiren todos do estendido prexuízo de que
a modernidade como tal –non só unha influínte tendencia dentro
dela– é atea, impídelles frear a lóxica do pensamento, acudindo
á expresión, case oxímora, de «transcender sen transcendencia».
Persoalmente teño a impresión de que unha auténtica idea da creación por un Deus «máis alto cá nosa maior altura e máis íntimo cá
nosa maior intimidade»9, permitiríalles acoller a consecuencia da
transcendencia real que parecen estar esixindo os seus propios razoamentos. Cando os leo, recórdanme non poucas veces o empeño
de Nietzsche –sempre invocado– que, para non aceptar a «eternidade» (cristiá), a onde claramente parece apuntar a súa experiencia
máis fonda, volve ao contraditorio «eterno retorno» (grego).
2.3. Creatio ex amore: creación e non-dualidade
Pero a «creación» adquire aínda un simbolismo máis fecundo
véndoa como creatio ex amore, usada polo Vaticano II (GS, 2). O
simbolismo resulta realmente fascinante, ao substituír a expresión
«dende a nada» coa de «dende o amor»; ata o punto de que este
convértese en algo así como a «materia», na esencia mesma do
creado: o amor ocupa o lugar do barro xenesíaco.
Na culminación mística, Juan de la Cruz intúeo marabillado:
«Parécelle á alma que todo o universo é un mar de amor en que ela
está engolfada, non botando de ver termo nin fin onde se remate
ese amor, sentindo en si, como temos dito, o vivo punto e centro do
amor»10. De feito, o Concilio engadiu aínda que o home «non existe, senón porque, creándoo Deus por amor (ex amore), está sempre
6

Ferry, L., Vaincre les peurs, Paris 2006.

7

Ferry, L., cit., 133-171.

8

Sobre todo, Ferry, L. - Gauchet, M., Le Religieux après la religion, Paris 2004.

9

Santo Agostiño, Confessiones III, 6, 11.

10 Llama de amor viva, Canc. 2, n.11 (Vida e Obras completas, Madrid 51964, 855).
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sendo conservado por amor, e non vive plenamente conforme á
verdade, se non recoñece libremente ese amor e vive entregado ao
seu Creador» (GS, 19).
Insisto, porque esta visión resulta especialmente relevante para
o diálogo coas tendencias non-dualistas. Indubidablemente hai
nelas moito de positivo, pois responden a un grave baleiro que a
espiritualidade tradicional, demasiado prisioneira de formas obsoletas, resulta incapaz de encher; e permite ademais unha clara
sintonía con moitas correntes da sensibilidade actual. O seu perigo
está en diminuír o carácter persoal de Deus, mesmo ata chegar á
súa negación.
Ao meu ver, xógase aquí algo moi decisivo. Polemizar sería inxenuo e esterilizante; pero urxe un diálogo fraterno que, aproveitando as innegables riquezas destas propostas e acollendo as súas
críticas concretas –case sempre acertadas–, non dilúa nin perda
o máis central e específico da experiencia bíblica: o Deus persoal,
libre e amorosamente comprometido coa aventura humana, que
culmina no Abbá de Xesús como fonte entrañable de confianza
filial e alento profético. Perder isto sería unha perda irreparable
para o cristianismo e privaría ás demais relixións, e á mesma humanidade, da súa oferta máis esencial. Neste sentido a creaciónpor-amor pode ofrecer unha mediación inestimable. En dúas direccións principais:
1) Como creación, por tanto como irredutible a todo «facer»
mundano, abre esa identidade-na-diferenza que, por un lado,
permite acoller a cautela non-dualista, impedindo converter
a distinción en separación dual. A verdadeira tradición teolóxica soubo sempre que Deus e creación non son «dous»
en sentido matemático e que Deus «máis» o mundo non
son máis ca Deus (san Tomás de Aquino anunciouno ao seu
modo e Hegel recolleuno ben no seu concepto de Absoluto).
2) Como creación por amor, apoia a comprensión en categorías
persoais, as únicas que permiten manter a «distinción» sen
negar a identidade, senón potenciándoa. Algo que resulta
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extremadamente difícil, se non imposible –ao menos no nivel teórico– con categorías impersoais, que, case fatalmente, tenden a diluír a identidade como «onda no océano» ou
«danza no danzante». En consecuencia, inclinan a ver toda
afirmación identitaria como «egoica» ou particularista. Pero
xa a experiencia amorosa humana, que tanto máis personaliza canto máis identifica e que tanto máis ten canto máis dá,
permite comprender que a comuñón persoal con Deus non
anula a identidade nin a fai «egoica». Ao contrario, ábrea
aos espazos literalmente infinitos do amor: algo aínda non
plenamente realizable agora, pero xa anticipo a promesa de
realización escatolóxica.
Para o comprender intuitivamente, abondo con ollar a Xesús
de Nazaret: as noites de oración, ben subliñadas por Lucas, abren
unha fiestra misteriosa sobre a súa identidade abisal co Pai; pero a
súa vida totalmente entregada aos pobres e á xustiza, mostra unha
identidade persoal tan individualmente rexa como fraternalmente
xenerosa e nada «egoica».
Pola súa banda, unha consideración filosófica minimamente rigorosa, mostra a superficialidade coa que se pode falar de
«antropomorfismo» cando se insiste no carácter persoal de Deus.
Certo que cómpre ter coidado, sumo coidado, cando se fala de
Deus como persoa. Pero non pode ser para diminuír, deprimindo,
senón para aumentar, elevando ao infinito o seu significado: sabendo que nunca acentuaremos abondo os valores que marcan o
autenticamente persoal. Deus non ama nin coñece menos, senón
infinitamente máis cá mellor das persoas humanas; non é deserto
baleiro ou Un indiferente, senón tenrura viva, atenta a todo e capaz de levar «escrita na palma da súas mans» (cf. Is 49, 16) a cada
unha das súas criaturas. Algún tipo de antropomorfismo –léase
a Kant, a Hegel ou a Amor Ruibal– é inevitable; só son falsos e
idolátricos os antropomorfismos acríticos ou as atribucións fundamentalistas, que impidan ver a Deus como persoa-infinita (entendido o sintagma como concepto único, intransferible e sempre
en construción).
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Hai aínda outro aspecto que enlaza tanto co espírito bíblico como
coa preocupación atea, sempre xustamente temerosa ante calquera
mingua heterónoma do humano. Tal temor está xustificado cando
se abandona o ámbito do estritamente persoal, que, en principio,
no ten límite na súa realización posible, ata o infinito. O problema
empeza cando abandonan o dinamismo de toda auténtica e xenuína experiencia relixiosa, se acode a categorías impersoais, porque
estas suxiren –non me atrevo a dicir que impoñan– unha visión
regresiva: cara ao baleiro da mente, ao sentimento oceánico, ou á
indiferenciación uterina. O amor pola contra mira cara a diante,
madurando e avanzando na aventura da vida persoal, á busca dunha realización nunca acadada nin acabable. Por iso a experiencia
bíblica e a súa concreción cristiá non son volta á inxenuidade paradisíaca, senón avance cara á realización plena na comuñón final
con Deus. San Ignacio de Antioquía expresouno con acerto magnífico: «Chegado alí, serei verdadeiramente persoa (ánthropos)»11.
En todo caso, estas consideracións queren ser ante todo exposición da verdadeira visión cristiá, e nin sequera están seguras de
interpretar correctamente outras posturas, sempre máis ricas na
concreción viva ca nas explicacións teóricas dos que as sosteñan.
En canto a estas, o que verdadeiramente importa é recoñecelas
como chamada a unha actualización crítica da teoloxía, non sempre exenta de responder con recursos retóricos aos duros desafíos
actuais. De feito, nunca aproveitaremos suficientemente as súas
cautelas e suxestións no esforzo nunca concluído por non confundir Creador e criatura, atributo persoal e antropomorfismo acrítico12. Algo parecido sucede incluso coa espiritualidade atea: abonda unha lectura empática, non atendendo unicamente á negación
teórica do relixioso, para ver que moitas veces os seus recursos
expresivos e os seus valores profundamente humanos poden ofrecer camiños renovadores para a teoloxía.

11 Ad Romanos VI, 2.
12 Trato este difícil pero transcendental problema en Alguén así é o Deus en quen eu creo.
Vigo 2012, 169-190.
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3.- A espiritualidade dende a creación-por-amor
Tomando a situación actual como alerta e estímulo, interesa
agora mostrar que a creación-por-amor, en canto iniciativa divina
buscando a acollida humana, propicia unha comprensión actualizada da espiritualidade cristiá. Non porque negue a tradición, senón porque a reinterpreta dende unha perspectiva que, xa presente
nela, permite reinterpretala con especial claridade. Para poñer só
algúns exemplos, pénsese –antes– na liña teolóxica de santo Ireneo e –agora– en Teilhard ou Bonhöffer, nas teoloxías políticas e
da liberación; en xeral, na superación do espiritualismo, no Concilio que soubo ver o mundo «cunha inmensa simpatía»13 e na renovación que, con humildade evanxélica e vigor profético, está impulsando o papa Francisco. Todo apunta a unha nova sensibilidade
para a «bendición orixinal»14, que funda e envolve toda a creación,
animándoa incansable cara á súa realización, contra as inercias da
finitude e as resistencias do instinto15.
3.1. Deus poeta do mundo: «todo é graza»
Nacida do amor, a creación é xa identicamente acción salvadora, pois Deus non busca –tomadas as expresións na súa resonancia actual– nin a súa «gloria» nin o seu «servizo», senón
unicamente a realización da criatura. Whitehead díxoo con metáfora espléndida: «Deus é o poeta do mundo, que con amorosa
paciencia guíao mediante a súa visión da verdade, da beleza e
da bondade»16. Tomada en serio, abre unha comprensión radicalmente nova do escenario humano.
Empezando pola historia da salvación. Non quedan negadas
nin a debilidade humana nin o dramatismo do ascenso nin a dura
13 Paulo VI, Discurso de clausura, 7-12-1965.
14 Cf. Fox, M., Original Blessing, Santa Fe 1983.
15 Para máis detalle, remito a Recuperar a creación. Por unha relixión humanizadora,
Vigo 1999; cf. tamén a aplicación que M. P. Wirtz fai en: Acompañamento espiritual. Vida,
tradición e teoloxía: Encrucillada 207 (2018) 19-37.
16 Proceso y realidad, Buenos Aires 1956, 465.
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presenza do pecado. Pero todo recibe unha perspectiva diferente.
A salvación non responde ao esquema de paraíso-caída-castigo,
senón ao de nacemento-en-(inevitable)-debilidade, pero envolvido por un amor que anima coa promesa, axuda no crecemento e
perdoa nas caídas. O ser humano non é mero camiño ao «superhome», «paixón inútil», «Sísifo que [inutilmente] se imaxina feliz»,
«zíngaro» casual ao bordo dun universo que o ignora ou «fragmento» mínimo nunha historia sen horizonte…; todo iso se dixo e se di.
É sempre e sen excepción fillo e filla desexado e querida.
O mundo aparece como proxecto unitario, sen separación entre sagrado e profano. Recibíndose integramente «dende a nada»,
todas as criaturas e todo en cada criatura nace «dende o amor».
Se xa a paternidade e a maternidade humanas buscan o ben integral dos fillos e fillas –estudo e xogo, educación e comida, bondade
e saúde–, infinitamente máis a divina. Deus promove totalmente,
sen resto nin división: corpo e espírito, alimento e cultura, traballo
e descanso, inmanencia e transcendencia. A inevitable distinción
de actividades –non comemos sempre nin sempre traballamos–, ao
centrar de maneira expresa a relixión nas dimensións explicitamente referidas a Deus, tende a autonomizar o espazo «sagrado», considerándoo separado ou mesmo indiferente e hostil ao «profano». A
espiritualidade e a santidade cristiás estarían entón reducidas á relixión e alleas ao mundo. A fuga mundi foi a manifestación extrema.
Nada máis alleo ao auténtico realismo cristián. Ousei escribir
que tan «santo» é comer como rezar, pois Deus non creou homes
e mulleres «relixiosos», senón homes e mulleres humanos; e alegroume atopar a mesma idea en Rosenzweig: «Deus non creou a
relixión, senón o mundo»17. En realidade, Paulo xa se adiantara:
«Xa comades, xa bebades ou fagades calquera outra cousa, facédeo
todo para gloria de Deus» (1Cor 1, 31).
Toda verdadeira realización humana prolonga a acción creadora.
Calquera progreso ou descubrimento –nova medicina, nova estra17 Foi et savoir. Autour de l ‘Étoile de la Rédemption, Paris 2001, 162; cf. o significativo
título de D. Tutu, God Is Not a Christian: And Other Provocations, HarperOne, 2011.
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da ou nova estrutura social– que mellore a humanidade, constitúe unha alegría para o crente. E ningún traballo nin oficio precisan «ser santificados» con xaculatorias ou bendicións: vividas así,
son xa actividade santa, que polo mesmo pide ser realizada coas
máxima perfección posible. Sería, por exemplo, absurdo dedicar
á oración o tempo necesario para facer ben o propio traballo: a
preparación mesma é entón a mellor oración. Ben mirado, non
existe –diga o que diga Nietzsche– fundamento máis fondo de «fidelidade á terra» que a fidelidade á creación divina. Considerar así
toda a realidade e tratar de vivila consecuentemente ben puidese
ser un nome da santidade cristiá.
Co seu exquisito sentido evanxélico e a súa excepcional capacidade de expresión, o papa Francisco acaba de o aclarar na súa exhortación Gaudete et exultate: «a chamada á santidade no mundo
actual», «santos da porta do lado», «clase media da santidade»…
son, entre outras, expresións tan sorprendentes dun documento
solemne, como axustadas á verdadeira realidade evanxélica. O
mesmo fixera tamén respecto da natureza, coa encíclica Laudato
sii, recollendo e elevando unha fonda e urxente preocupación da
humanidade actual.
Envolvéndoo todo, está –debe estar– a preocupación pola humanidade. De feito, o coidado de todo o humano e por iso a atención incansable aos pobres e sufrintes, aos descartados, exiliados
e explotados, constitúen o lugar máis decisivo, onde a experiencia
bíblica, partindo do Éxodo ata a parábola do xuízo final, leu a creación á luz da acción salvadora. E dende a culminación en Xesús
non cabe separalas: ninguén pode crer verdadeiramente en Deus
como Abbá sen entrar no dinamismo do seu amor, vendo a todos
como irmás e irmáns. A creación, como orixe divina, funda a profundidade infinita da solidariedade humana e, como destino autónomo, chama á responsabilidade activa: «fe que obra polo amor»
(Gál 5, 6). Metz, falando de «mística de ollos abertos», acertou con
outro nome da espiritualidade cristiá.
O comunitario, nacendo da fonte común da creación, nunca
se afastou da existencia individual. A Biblia fala da fidelidade inEncrucillada 208, maio-xuño 2018
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quebrantable do Creador: refuxio e fortaleza, nos Salmos; atento
mesmo a un cabelo da nosa cabeza, en Xesús; sen que nada nin
ninguén nos poida apartar do seu amor, en Paulo; máis grande ca o
noso propio corazón, en Xoán, ante o terrible peso da culpa. Hegel,
tan atento ata o exceso ao comunal, soubo afirmar que só por isto
–superando a gregos e romanos– toda persoa é proclamada libre
por esencia e todo individuo ten un valor absoluto.
Tal é o fundamento e debe ser o decisivo alimento da santidade cristiá. Todo está iluminado e amparado polo amor creador
de Deus. Resulta significativo que para captar isto os teólogos de
oficio resultan ás veces menos clarividentes ca algúns crentes espirituais. Aparece, por exemplo, no diálogo de Marcel Légaut con
Varillon, a pesar de tratarse dun teólogo especialmente sensible e
respectuoso18. Bernanos, recordando a Teresa de Lisieux, inspirada en Paulo, soubo sintetizar dende a sensibilidade actual: para os
que se recoñecen creados dende o amor, «todo é graza».
3.2. «Estou á porta e chamo»: a liberdade
convocada e respectada
Ver así a santidade cristiá podería causar unha impresión (demasiado) optimista. É certo, en canto se atende ao aspecto obxectivo
da santidade, é dicir, en canto vista dende o que Deus decidiu ser
para nós. Non o é, cando se atende ao aspecto subxectivo, que
inclúe a necesidade do recoñecemento e acollida por parte da criatura. Porque entón aparecen a dificultade, a resistencia e a culpa,
co seu dramatismo duro e realista.
Pero tamén aquí a creación-por-amor permite renovar a interpretación. Porque entón as dificultades non aparecen como algo
querido ou permitido (podendo ser evitado) por Deus, senón como
o que se opón ao seu impulso creador-salvador, impedindo o seu
pleno desenvolvemento ao ter que realizarse na finitude creativa
(que fai contraditoria a idea dun mundo-perfecto). Entón aparece
18 Cf. Varillon, C. F. - Légaut, M., Debat sur la foi, Paris 1972; Deux chrétiens en chemin.
Nouvelle rencontre du Père Varillon et de Marcel Légaut au Centre Kierkegaard, Paris 1978.
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o verdadeiro rostro de Deus: como o Anti-mal, sempre traballando
ao noso favor fronte ás limitacións e conflitos das leis físicas, e ás
resistencias e negacións da liberdade humana.
Comprender que carecería de sentido pensar que Deus «debería» intervir no mundo con milagres, pertence a unha espiritualidade culturalmente crítica e existencialmente responsable. Que
Deus non interveña dese modo non é impotencia, senón todo o
contrario: a coherencia do Creador que mostra a súa omnipotencia
xustamente en apoiar sen descanso, pero preservando con respecto
exquisito a autonomía da súa criatura: «Estou á porta e chamo; se
alguén me abre…» (Ap 3, 20)19. Aparece así o intrínseco realismo
da espiritualidade, asegurando a confianza sen perder a coherencia.
Algo imposible para a visión tradicional, que –prisioneira do «dilema de Epicuro»– ou ten que admitir ou que Deus «quere pero non
pode», deixando sen fundamento a confianza, ou que «pode pero
non quere», negando a súa bondade e rompendo toda coherencia
(porque resulta absurdo pensar que Deus chamase con insistencia
a loitar contra un mal… que El podería eliminar sen esforzo).
Comprender isto, fai ver que as dificultades humanas, lonxe ser
indicio de desinterese divino, fan patente tanto o exquisito respecto de Deus pola nosa autonomía como a infinita xenerosidade
da súa iniciativa, sempre chamando á porta da nosa liberdade. A
santidade consiste entón en abrilo para que a súa acción salvadora
poida realizarse, «deixándonos reconciliar por Deus» (2Cor 5, 20).
Tal é ese misterio de activísima pasividade ou pasivísima actividade, no seo da cal se fai realidade histórica o impulso transcendente
da creación divina.
De aí que, respecto ao aspecto subxectivo da santidade, a reflexión teolóxica –a teoloxía espiritual– debe centrarse en promover a acollida, demostrando que a auténtica autonomía humana
consiste en abrirse á chamada divina. Isto representa a súa tarefa
19 Resulta curiosa a «aplicación» suplementaria, non de rigor esexético, pero de preciosa
suxestión espiritual, que fai o papa Francisco: «Xesús está á porta e chama, pero porque está
no interior, nós non o deixamos saír» (Política y sociedad. Conversaciones con Dominique
Wolton, Madrid 2018, 81; cf. 41).
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máis importante, pois nunca poremos suficiente atención en lograr que todo o noso esforzo e todas as nosas prácticas preserven
sempre, en humilde correspondencia, un exquisito respecto pola
absoluta iniciativa do Deus que, creando-por-amor, non «dorme
nin descansa» no seu traballo pola nosa salvación.
3.3. «Deixarse reconciliar por Deus»: a
espiritualidade dende a iniciativa divina
O dito esixe certamente unha reconfiguración profunda da espiritualidade cristiá. A finitude humana, sempre precaria e indixente, fai moi difícil e mesmo imposible, comprender a infinita
gratuidade da iniciativa divina. Como o gato sobre as catro patas,
a nosa relación con Deus tende a caer na lóxica comercial do do
ut des («douche para que me deas»): o intercambio, a negociación, convencer, tranquilizar, sumados á dialéctica infantilizante
premio-castigo. A conversión fundamental consiste en inverter ese
movemento, facendo que –como soubo afirmar a mellor tradición–
todo se comprenda e se viva como resposta á graza que sempre nos
precede e continuamente nos solicita.
No fondo, esa foi a grande revolución de Xesús, que buscaba
sempre romper a lóxica normal, acentuando ata o escándalo a absoluta gratuidade divina. As parábolas son exemplo elocuente e
por iso suscitaban asombro, incomprensión e protesta. A do Fillo
pródigo anuncia un perdón tan incriblemente gratuíto, que provoca «con razón» a protesta do irmán. A paga igualitaria aos últimos
traballadores, suscita a «xusta» protesta dos que «merecían» máis.
Os pobres convidados á voda suscitan mesmo a «responsabilidade
pastoral» do evanxelista Mateo, que «corrixe» a parábola esixindo
condicións. E romper o tabú comendo cos pecadores, foi posiblemente un motivo «legal» da súa condena…
Son temas sobradamente coñecidos, pero convén recordalos,
porque a lóxica normal é teimuda e tende a reproducirse. Só a alerta
crítica, a disposición ao cambio e os pasos efectivos poden catequizar a alma individual e evanxelizar o espírito colectivo. Abonde aludilo en dúas cuestións fundamentais: a oración e os sacramentos.
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A oración configura decisivamente a piedade, que sen ela axiña
remataría agostada. Nunca se cultivará demasiado, pero xamais a
coidaremos bastante, procurando que a súa fecundidade irrenunciable non lesione a gratuidade divina. De aí a urxencia de afrontar con toda seriedade o problema crucial da oración de petición.
Intentar convencer ou conmover a Deus, sexa cal sexa a intención
subxectiva, inverte e aínda perverte a relación relixiosa, porque –
no que obxectivamente di– nega a iniciativa divina, pois trata de
convencer a Deus para que «esperte», «recorde» e así, tamén El,
«sexa xeneroso e compasivo». As típicas reaccións cando isto se
avisa non só responden claramente ás típicas acomodacións ante
calquera cambio de paradigma, senón que recordan as reaccións
ante as parábolas de Xesús.
Realmente custa comprender a xeral pasividade da teoloxía e da
pastoral ante un problema que, en realidade, leva tempo inquietándoa. Porque o que resultaba comprensible antes do cambio cultural, debido ao literalismo bíblico e ao suposto intervencionismo
divino, non o é agora. Hoxe, descuberta a autonomía do mundo,
a verdadeira fidelidade consiste en rescatar a intención profunda
de Xesús –«non fagades como os pagáns…, o voso Pai xa o sabe»
(Mt 6, 7-8; cf. Mt 6, 32; Lc 12, 30)– liberándoa do seu atraso na
comprensión cultural.
Lonxe de implicar perda, esta conversión libera a oración, centrándoa na súa auténtica función: non informar a Deus, senón
«educar os nosos ollos» (Teilhard) para descubrir a súa presenza
amorosa e salvadora; non para convencelo a El, senón para convencernos, animarnos e converternos a nós. Entón todos os sentimentos e desexos, situados na súa xusta relación, poden xermolar
limpos na persoa orante: agradecer, adorar, deixarse inundar pola
confianza e o perdón, descubrir os impulsos profundos con que
Deus está a chamar, esforzarse por acoller e deixarse convencer
pola súa chamada, cultivar a certeza da súa axuda incansable por
dura que sexa a vida ou escura a noite…
Aínda máis ameazados, sobre todo na súa gratuidade, están os
sacramentos. Situados en encrucilladas fundamentais da existenEncrucillada 208, maio-xuño 2018
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cia, especialmente necesitadas de ánimo, confianza e orientación,
son celebración da Igrexa como tal, destinadas a facer simbolicamente visible a axuda divina, en si mesma sempre segura e xa
sempre ofrecida. Son símbolos solemnes, que acentúan a iniciativa
salvadora, porque os sacramentos non fan que Deus «empece a
intervir», senón que abren os ollos e o corazón para descubrir a súa
presenza sempre a chamar á porta da nosa vida.
A iniciativa absoluta fai patente a gratuidade incondicional:
por iso os sacramentes son celebración; e por iso resulta tan grave a súa ameaza polas inercias históricas da configuración externa e aínda certas contaminacións do poder… e do diñeiro.
Porque iso fai que o máximo gratuíto se presente case sempre
como carga e obriga. Sucede na mesma Eucaristía, convertida en
precepto. E faise dolorosamente crónica na Penitencia: a gratuidade incondicional do perdón, visibilizada por Xesús en escenas
conmovedoras, converteuse nun xuízo –«como reos ante este tribunal» (DS 1671)– cheo de condicións, demasiadas veces duras
e angustiosas.
Por fortuna, a reforma conciliar, chamando a introducir a lingua vernácula –obedécese de verdade entre nós?– e acentuando
o carácter comunitario, puxo as bases para recuperar a gratuidade
orixinaria, facendo brillar a iniciativa e axudando a converter os
sacramentos en acontecementos gozosos de graza salvadora. En
celebración que fai visible a graza e alimenta a santidade.

4.- Cristo como «pioneiro e consumador»: vivir dende Deus
4.1. A creación culmina na encarnación
Probablemente estrañará que Xesús apareza agora, ao final da
reflexión. En realidade, estivo sempre presente, como mostran as
alusións expresas e a referencia fundante ao «Deus-de-Xesús».
Pero o motivo principal obedece a unha «circularidade maiéutica».
Maiéutica, porque, por un lado, todo o dito sería imposible sen o
evanxeo; pero, por outro, este non revela algo externo, senón que
nos fai caer na conta da nosa máis fonda realidade, o noso estar40
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sendo-creados-por-amor. Circularidade, porque así o evanxeo fai
de parteira (maia, de aí maiéutica) para que «deamos a luz» o noso
ser verdadeiro; ser o que xa somos en semente e que Deus trata
de revelar e axuda a realizar. Deus revela e promove dende sempre
a todo home e muller, en toda cultura e relixión; pero en Xesús
alcanza a súa forma revelación e realización definitiva. Con dúas
consecuencias: a) o revelado vale para todos, b) unha vez revelado
«caemos na conta», vémolo por nós mesmos.
Esa circularidade é a que permite empezar a exposición cun discurso que, en principio, está aberto ao diálogo coas demais espiritualidades, sen excluír as non-relixiosas, porque, referíndose ao común humano en canto sustentado e habitado polo Deus creador,
todas poden recoñecerse na revelación de Xesús. En todo caso,
a fe cristiá consiste en recoñecer que é así. Por iso agora convén
culminar a reflexión facendo claramente explícito o que era o seu
fundamento, levándoo á súa última concreción.
Hebreos 12, 2 cualifica a Xesús «pioneiro e consumador da fe».
Un bo resumo da historia da salvación vista desde o punto de vista
cristián, porque mostra que a creación-por-amor non só é xa salvación, senón que culmina en encarnación. Por iso o que aparece en
Cristo é tamén pro nobis, para nós. Nel descubrímonos plenamente e nel apóiase a nosa posible realización: «o misterio do home só
se esclarece no misterio do Verbo encarnado […] manifesta plenamente o home ao propio home» (GS, 22).
A grandeza única de Xesús consiste en ser a plenitude da revelación, non porque negue a verdade presente no AT e nas demais
relixións, senón porque a leva á súa culminación, historicamente
insuperable (Hebr 1, 1-2). É «pioneiro», pero non como simple
teoría ou mera gnose, senón como realización viva: «coa súa total
presenza e manifestación persoal, con palabras e obras, sinais e
milagres, e, sobre todo, coa súa morte e resurrección gloriosa de
entre os mortos; finalmente, co envío do Espírito de verdade» (DV,
4). E éo non só para o seu pobo ou para o seu tempo, senón para
sempre e para todos: «O Fillo de Deus coa súa encarnación uniuse, en certo modo, con todo ser humano» (GS, 22).
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É tamén o «consumador» (teleioˉtén), que leva a cabo e fundamenta e fai posible a efectividade histórica da fe. Porque fixo realidade vivente dentro da historia humana unha acollida plena e
unha entrega sen reserva ao proxecto divino. Con el e grazas a el –a
cristoloxía é a antropoloxía realizada (Rahner)– aparece aberto e
realizable para todos o camiño cara á plenitude: «Deus fíxose home
para que o home se fixese Deus». A simboloxía trinitaria –fillos no
Fillo, vivindo do Espírito– explicita a fondura deste misterio, que
nos encamiña «cara á madureza da plenitude de Cristo» (Ef 4, 13).
Identidade en camiño que agora só podemos percibir «en espello e
en enigma», pero que aparecerá definitivamente realizada, cando
por fin «coñezamos como somos coñecidos» (cf. 1Cor 13, 12).
4.2. A santidade como vivir dende Deus
Adrede multipliquei as referencias, porque mostran o forte enraizamento bíblico e tradicional destas reflexións. Prolongándoas,
cabe dicir que «vivir dende Deus» representa acaso a mellor definición da espiritualidade cristiá: recoñecerse como recibíndosede-Deus, deixarse amar, impulsar e guiar por El. Saber que a nosa
máis íntima e poderosa actividade consiste en acoller ese amor
infinito que canto máis presente máis nos fai ser e canto máis
acollido máis fortalece a nosa autonomía. De sorte que os que alcanzan os últimos cumios místicos achéganse mesmo ao misterio
dunha unión que, xustamente no afirmar máis ca nunca a propia
identidade, fai vivir coa vida mesma de Deus. Dende a experiencia cristiá, Agostiño dixérao moi ben: «Vida baixo Deus, vida con
Deus, vida dende Deus, vida o mesmo Deus»20.
Partindo da creación-por-amor e sen renunciar un ápice ao personalismo bíblico, permítaseme insistir unha vez máis en que é
posible acoller a instancia non-dual, hoxe tan viva e que cultivaron
tamén grandes místicos non cristiáns21. Por paradoxal que pareza,
20 «Vita sub Deo, vita cum Deo, vita de Deo, vita ipse Deus» (Sermo 297,5/8).
21 Pénsese na bhakti hinduísta e na exclamación do sufí Al-Halaj, que lle custou o martirio: «Eu son a Verdade», no sentido de «eu son Deus» (cf. Massignon, L., La pasión de
Halaj, mártir místico del Islam, Barcelona 2000, 123-132).
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nunca se é máis «eu» e menos «egoico» ca cando a persoa se sente
e se vive como «sendo sida» por Deus. O Cuarto evanxeo soubo
lelo en Xesús, conxuntando a experiencia unitaria co personalismo
profético na súa vivencia do Abbá: «Eu e o Pai somos un» (Xn 10,
30, pero/porque «o Pai é maior ca min» (Xn 14, 28).
Como era de esperar, esta experiencia resulta confirmada por
innumerables testemuños dos grandes místicos cristiáns. Citemos
pola súa expresividade a Teresa de Xesús, que ao seu «vivo sen vivir
en min» soubo engadir en positivo: «Oh, vida da miña vida e sustento que me sustentas!»22. O carácter extraordinario dos místicos
non os fai alleos á vivencia ordinaria. A luz dos seus cumios revela
a verdade profunda do que todos presentimos dalgún modo en momentos de graza. Bergson expresouno con acerto, afirmando que
o dito polo místico pode resultar estraño, «pero cando el fala, hai,
no fondo da maior parte dos seres humanos, algo que lle fai imperceptiblemente eco»23; e Unamuno afirmou enerxicamente: «E
Deus non existe, senón que máis ben sobreexiste e está a sustentar
a nosa existencia, existíndonos24.
Andrés Torres Queiruga
Teólogo

22 Moradas Séptimas, cap. 3, n. 7 (Obras Completas, BAC 1979, 442).
23 Le deux sources de la moral et de la religion (Oeuvres, Paris 1963, 1157).
24 Del sentimento trágico de la vida (Obras Completas [Madrid 1966-1971] VII, 209).
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O templo baleiro
Alicia Martínez Martínez

…Todos os templos están deshabitados porque non están baleiros; só un templo totalmente baleiro pode habitar o espazo dun
templo; por iso o meu poema busca ser un templo baleiro só alí
podería habitar un talo do ser e tan só no ser pode erguerse a rosa,
aquí só logra demorarse un instante…
Roberto Juarroz

1

Hai un momento decisivo na vida no que un se fai consciente
de que hai un limiar infranqueable para a mente. É o momento
de descalzarse, o momento da quietude e da escoita. Mais algo
que podería ser sinxelo, aquietarse e escoitar, non é algo ao que
nos prestemos facilmente. «O esgotamento mesmo é un proceso
de quietude», di Krishnamurti, e efectivamente é frecuente que o
esgotamento, a impotencia, sexa unha das portas de entrada.
1 Alicia Martínez Martínez (Sevilla, 1960), bióloga de profesión, cultiva desde moi nova
a pintura, mergullándose máis adiante na poesía, na narración e nos artigos de reflexión.
Asiste aos retiros da Escola do Silencio do padre Moratiel desde o ano 1999 até o seu falecemento en 2006; desta participación fundamental na súa vida xorde Ensinos do Silencio
de Moratiel (Desclée de Brouwer, 2016), obra na que recolle as súas notas das charlas dos
retiros e unha selección das cartas do padre.
Comprometida no cultivo da espiritualidade e na apertura á transcendencia nas sociedades
secularizadas, participa en diferentes foros ao respecto. Traduciu e editou ao escritor francés Christian Bobin –El Bajísimo (El Gallo de Oro, 2016) e La presencia pura (El Gallo de
Oro, 2017)– actividade na que prosegue. Na actualidade está empeñada nunha exploración
da consciencia a partir dun diálogo interdisciplinario entre neurocientíficos, profesionais
da saúde, pensadores e meditadores. Os resultados deste traballo aparecerán publicados
proximamente. En El brotar de la luz (Karima, Sevilla, 2015) recolleu a súa obra poética
dos anos 2000-2015 e recentemente apareceu o seu último poemario, Todas las nubes arden
(Edicións en Huída,2017), inspirado en fotografías de Antonio Más Morales. No ámbito
poético tamén promove e coordina talleres de creación poética no ámbito hospitalario.
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Só buscamos o Silencio cando estamos nun carreiro sen saída (J.
F. Moratiel).

Considero que a maneira na que chega ese momento decisivo a partir do cal todo cambia, é distinta para cada un. No meu
caso, a vida espiritual xestouse, na súa maior parte, fóra dunha
confesión relixiosa, polas miñas circunstancias máis ca nada; un
bautismo protestante nunha sociedade maioritariamente católica,
unha necesidade de diferenciarme da tradición dos meus pais e
dos meus avós, uns estudos marcadamente científicos e unha tendencia natural cara á rebeldía, fixeron que vivise espiritualmente á intemperie. Con todo, calquera territorio está abonado para
albergar prexuízos. No meu deuse unha identificación con ese
«estar á marxe de» relixións, unha identificación con ese camiño
de outsider e deseguido, por ese mecanismo que temos de trazar
fronteiras, de deseñar estruturas e límites para sentirnos seguros,
tamén eu, mesmo no meu mundo espiritual estrañado do considerado normal, creei unha ortodoxia que sempre, por definición,
é considerada, por ser miña, mellor ca a do outro. Mais a vida foi
mostrando algo, aos poucos ensinoume que había persoas, dentro
das relixións instituídas, que tiñan a mesma vivencia interior ca
min, e que a súa vivencia tiña similares raíces e tamén froitos similares. Iso descolocoume e, como di o Evanxeo de Tomás, só tras a
perturbación chega a luz. Cando caen os prexuízos un pode mirar
co corazón, pode amar.
O que ama ao seu próximo ten cumprido o resto da lei. Un que
ama ao seu próximo non lle fai dano, por iso amar é cumprir a lei
enteira (Romanos 13, 8-10).

Vivino todo sempre desde dentro. Se tivese que rescatar un
primeiro momento de luz na miña vida, tería que dicir que esa
luz brotou desa interioridade, indubidablemente. Cando acabas
os estudos, vives en parella, tes fillos, traballas, cando obtés todo
aquilo polo que loitaches, comeza a aparecer a frustración. Era
isto a vida? No medio dunha depresión, sen acudir a nada nin a
ninguén, máis ca á vivencia da miña propia desesperanza, esa luz
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fíxose e comezou a brillar, moi timidamente ao principio, mais
logo ela foi sempre a miña guía. Pasou moi pouco tempo xa despois diso para o encontro co Silencio. Apareceu sen máis. Un
retiro duns días de Silencio, cun sacerdote, esa era a proposta.
Acepteina sen dubidar e fun cunha alegría indicible a ese primeiro encontro. Non sabía o porqué desa felicidade ante o que
descoñecía. Mais algo en min debía saber que xa chegara á casa.
A pequena luz que comezou a brillar no meu interior, converteuse
nun lume inextinguible.
Chegara á casa, mais co paradoxo de que o Silencio era unha
casa sen casa, coma a porta sen porta do Zen. Unha casa desposuída de si mesma. De novo a intemperie.
Xosé Fernández Moratiel, o sacerdote que me mostrou a senda
do Silencio, non adoutrinaba, non instituía, só mostraba un camiño sinxelo, liberador, o camiño do corazón, o camiño da vida. Non
requiría templos, mestres, libros ou grupos aos que pertencer, era
un camiño de refugallo. O único templo no que buscar refuxio era
o propio corazón, no fondo de nós mesmos.
Aquí o fondo de Deus é o meu fondo, e o meu fondo é o fondo de
Deus… (Meister Eckhart)

Non había demasiadas instrucións, aínda que si unha forte motivación nas palabras namoradas de Moratiel, e na forza da propia
intención, do que me gusta chamar a pureza do corazón, que provén do contacto con ese lume que arde dentro.
Non hai carreiro que conduza cara ao descubrimento da verdade.
Un debe penetrar no mar descoñecido. (J. Khrisnamurti)

Aprendín a camiñar aí, no descoñecido e puiden experimentar,
aínda o fago cada día, como a nudez ante un mesmo é sempre luz
e guía no camiño. Aprendín a camiñar sen esixencias, con amor
e compaixón por min mesma, pola miña propia vulnerabilidade
[«Deus ama a terra que ti es», dicía Moratiel], e cunha apertura
maior cara aos outros.
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«Algo te agarda dentro, nesa alcoba íntima, a mellor da casa»,
dicía el. Como pode un namorarse do Silencio? Pois iso é o que sucede. Isto di unha das mentes máis brillantes que existise xamais:
O esforzo cotián non provén dunha intención deliberada, nin dun
programa, senón do corazón, en forma directa. (Albert Einstein)

Algo empuxa, orienta, conduce; non é deliberado, nin programado, é unha forza directa que provén do corazón namorado. Un vai
aprendendo a confiar cada vez máis niso –é sempre cada vez máise vaste decatando de forma inesperada que estás a dar pasos cara
á liberdade.Que te acubilla aí? Nada, non hai ninguén na casa. Iso
que agarda dentro é unha ausencia.
O Silencio é a ausencia do que nos separa de nós mesmos. (J. F.
Moratiel)

Podería citar a incontables místicos, ademais da Moratiel, que
falan desta Nada, deste celo pola Nada, pola vacuidade.
Deus quere ter o templo baleiro, para que aí dentro non haxa nada
que non sexa el. (Meister Eckhart)
Nesta nudez acha o espírito o seu descanso, porque non comunicando nada, nada o fatiga cara a arriba e nada o oprime cara a abaixo,
porque está no centro da súa humildade. (Frei Xoán da Cruz)
Deus tócanos, e o seu contacto, que é baleiro, baléiranos. Móvenos cunha simplicidade que nos simplifica. (Thomas Merton)
A un home pareceulle nun soño – era un soño de vixilia – que estaba preñado da nada, como unha muller o está dun neno, e nesa
nada tiña nacido Deus; el era o froito da nada. Deus nacera da
nada. (Meister Eckhart)

Mais… tanto camiño para atoparnos con nada, coa Nada? Que
diferenza esa Nada do baleiro existencial que nos poñía en camiño? Pois todo, e non hai máis ca experimentala para saborear a
diferenza. Plenitude, paz, descanso, son outras formas de nomear
Encrucillada 208, maio-xuño 2018

47
291

Alicia Martínez Martínez

a este baleiro. A miña filla, con escasamente 4 anos, xa me falaba
disto: «Mamá, hai dous baleiros, un bo e un malo, eu estou no
malo e teño que pasar ao bo.» Un misterio como unha nena pode
saber o que nós esquecemos.
Indubidablemente nese momento decisivo, nese paso no baleiro do que empecei falando, hai un limiar que traspasar, mais
nós non damos ese paso, dáse en nós, só nos toca mirarnos cara a
cara, aceptar o que somos, mesmo o que non queremos ser, entregarnos e confiar. Esta é unha experiencia universal, que percorre
toda a nosa historia persoal e colectiva, desde o Antigo Testamento ás rutas migratorias que son percorridas, unha e outra vez, nos
nosos días.
Cando xa non queda nada por facer, cando xa se puxo todo o propio, só queda entregarse e aí é cando Deus actúa. (Juan Manuel
Palma. Espiritualidad en las fronteras)

Indubidablemente hai medo, porque é morrer a unha visión de
nós mesmos, pero quen ten medo? O que ten medo é tamén o que
ha apartarse e deixar paso ao que nace, ao que arde en nós.
É curioso o paradoxo que se dá no home. Atérranos o baleiro, necesitamos seguridade, o noso ego precisa aferrarse sempre a
algo, á idea de si mesmo polo menos, mais á vez algo nos impulsa
cun amor tolo cara ao abismo, cara ao que tememos. É unha das
nosas encrucilladas.
Di o salmista: «Serei feliz con mirarte cara a cara», e creo que
nesa nudez está a guía que necesitamos: os ditados do corazón.
Se cremos que a nosa máscara é o noso verdadeiro rostro, protexerémola con fabricacións aínda á conta de violar a nosa propia
verdade. (Thomas Merton)
Tan pronto como sexamos quen de estar cara a cara co que somos
haberá unha verdadeira transformación. (J. Khrisnamurti)

E de transformación se trata. Un verdadeiro camiño de crecemento nótase porque ese «froito da nada» é unha transformación
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na vida cotiá, en como un se sente a si mesmo, como afronta as circunstancias externas, se sente máis libre, e máis liberado de xuízos
e dependencias, se está máis situado no amor e é quen de amarse
máis incondicionalmente a si mesmo e aos demais.
O que me gustaría achegar aquí é se é posible percorrer ese camiño, un camiño verdadeiro, non de autocompracencia, á intemperie de mestres e de relixións, á intemperie de pertenza a grupos
máis ou menos instituídos, de xerarquías e crenzas.
Teño que citar necesariamente o Evanxeo, no que se fala do
templo baleiro.
Mais a hora vén, e agora é, cando os verdadeiros adoradores adorarán ao Pai en espírito e en verdade. (Xoán 4, 23)

Que quererá dicir o Evanxeo con esta maneira de adorar, con
esta maneira de ser relixioso? En espírito e verdade. Pero aquí temos a gran cuestión: que é a verdade?
Segundo a Real Academia, verdade é a conformidade das cousas
co concepto que a mente ten delas ou conformidade do que se di
co que sente ou se pensa, ou tamén, propiedade que ten unha cousa de manterse sempre o mesmo, sen mutación algunha.
Son curiosas estas definicións da verdade. Na primeira atopamos que non é a mente a que ten que comprender ou aprehender a
realidade, senón o contrario, é a realidade a que ten que adaptarse
ao concepto que a mente ten dela. E isto non dista moito do que
sucede, así que, para nós, a verdade non é máis ca o que a mente
interpreta como real, o cal non significa que o sexa. Así é comprensible que se impoñan tantas verdades como modelos de pensamento, de concibir a realidade, poidan existir. A segunda definición
fala dun aliñamento entre mente e corazón, unha transparencia do
noso ser que se limita, segundo se define pensamento e sentimento, mais que apunta a unha coherencia ou integración das nosas
dimensións. A terceira calidade da verdade é a inmutabilidade. Só
é verdadeiro aquilo que non é impermanente. E daquela, que pode
ser verdadeiro?
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Achegamento ao real, coherencia e estabilidade parece que son
as calidades que lle atribuímos á verdade. Diríase que un camiño
espiritual sería un bo camiño, un camiño verdadeiro, se tivese, ou
permitise que se dese en nós, ese encontro con algo real, coherente e estable.
Quizais o concepto filosófico Alétheia –en grego ἀλήθεια «verdade»–, achegue algunha luz máis sobre o que é a verdade. Literalmente a palabra significa «aquilo que non está oculto, aquilo que é
evidente». Tamén fai referencia ao «descubrimento do ser».
Ao meu parecer todo apunta a ese camiño interior cara ao profundo do noso ser, ese camiño no que a soidade é unha soidade
poboada de compañía, porque no profundo do ser non existe a
separación.
Ante «a hora da verdade» de Xesús, fronte a Pilato, antes da súa
condena á morte, el di: «Eu para isto nacín e para isto vin ao mundo: para dar testemuño da verdade. Todo aquel que é da verdade,
escoita a miña voz» (Xoán 18, 37).
Non di que naceu para posuír a verdade, nin para predicar a verdade, nin para que todos se convertan á verdade, senón para unha
humilde e sincera testificación da verdade. Non é que a verdade
sexa algo alleo a nós, senón que a única maneira de achegarse a
ela é na condición de testemuñas, de facerse presentes a algo que
somos e que á vez nos pasa, testemuñas silenciosas. E fala dunha
pertenza… fala de ser fiel á verdade, a iso que se desvela no oculto
e anuncia que «escoitaremos a súa voz». Esa voz que se escoita no
profundo, no templo baleiro, é o que estou a tentar expresar desde
o principio como aquilo que constitúe a esencia, o sostén, a guía
dun camiño espiritual vivido á intemperie.
Ante esta afirmación de Xesús sobre o seu propósito no mundo,
Pilato pregúntalle isto que estamos a preguntar aquí, o que todo ser
humano se pregunta: que é a verdade? No Evanxeo non hai resposta
a esta pregunta de Pilato… só «Xesús non respondeu». Só no Silencio do noso corazón están as respostas, ninguén pode proporcionarnos esas respostas, temos que achalas dentro, acharnos nelas.
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Tamén fala Xesús de adorar en «espírito», outra gran palabra
cargada de significados. Principio xerador, esencia, alma, alento…
non é outra cousa ca esa chama, ese lume ao que me estou referindo desde o principio, aquilo que arde en nós.
Anunciáronme ás veces, que non é posible, neste ámbito, andar
por libre, subtraerse a unha tradición e ao ensino e guía espiritual
dun mestre, que o risco de autoengano e de caer en trampas indetectables do propio ego faino imposible.
Teño que confesar que busquei moitas veces na miña vida sentirme pertencente a un grupo, a unha tradición, mais sendo dócil
aos ditados do meu corazón tiven que aceptar que a miña tradición
non é outra ca o Silencio, ese que atoparon no seu interior tantos e
tantas pertencentes a moitas tradicións ou sen pertencer a elas. É
un fío invisible que me une a moitos que antes ca min percorreron
o camiño e seguen facéndoo dalgunha maneira en nós. Nutrinme
da sabedoría de moitas tradicións e de moitas persoas sen a cales,
probablemente, non dese nin un só paso no camiño, mais a miña
pertenza é a esa verdade da que falaba Xesús, a esa voz que se
oe dentro. Nese Templo baleiro, nese Silencio síntome coidada e
amada, coma unha nena en brazos da súa nai.
O meu respecto polo camiño de cada un é total, e ao final todos
nos imos atopar na medida que nos atopemos a nós mesmos.
Non importa o paso que cada un leve nesta andaina, lento ou lixeiro;
na meta, no silencio profundo, todos nos imos recoñecer.
Esta é a gran bendición do silencio.

J. F. Moratiel
Alicia Martínez Martínez
Traduciu Chema Felpeto
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«Em tudo viver a bondade de coração…»
Emília e Mario

Emília Torres, foi professora de Ensino Básico. Viveu no bairro
social das Telheiras, em Lisboa, integrada na Comunidade Teresiana, acompanhando particularmente pessoas a viver sós e famílias
de etnia cigana.
Mário Robalo, ex-jornalista do semanário português EXPRESSO, integrou um grupo de voluntariado na Quinta da Serra, bairro
clandestino na periferia norte de Lisboa, maioritariamente habitado por imigrantes africanos.
Emília e Mário conheceram-se nas Telheiras. A frequência da
Escola de Espiritualidad permitiu-lhes um relacionamento fraternal com colectivos cristãos da Galiza. Em Forjães, desde 2010,
realizam o encontro anual grão de mostarda, no segundo sábado
de Julho. Celebrando o 50º aniversário da morte de Thomas Merton, em Abril publicaram Da Arte do Viver – na senda da serenidade, em colaboração com Ramón Cao Martínez, que subscreve
«Uma conversa com Thomas Merton sobre a felicidade» – temática do encontro deste ano.
Contactos: graodemostardacomunidade@gmail.com;
Blog: www.graodemostarda.pt
A frase está, muitas vezes, colocada num placard à entrada de
nossa casa. E, frequentemente, também a escrevemos em mensagens partilhadas com amigas e amigos. Expressá-la significa, para
nós, não um idealismo difuso ou o apanágio de uma praxis, mas
projecto de Vida que nos impulsiona, individualmente e na relação
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entre os dois, transfigurando assim o nosso quotidiano de «vizinhos entre vizinhos» num horizonte de esperança actuante.
A bondade de coração constitui, para nós, o caminho. O caminho que percorremos, quantas vezes tacteando num nevoeiro denso
(o que deixamos crescer dentro ou, quantas vezes, o que nos cerca
desde distintos exteriores). Pouco a pouco, sentimos que este caminho nos conduz a uma compreensão amadurecida do projecto de
Jesus, particularmente no que ele tem de mais desafiante e de novidade absoluta: «Amai os vossos inimigos, porque o vosso pai faz
nascer o sol para maus e bons… Assim vos realizareis, do mesmo
modo que o vosso pai»1. Ou seja, a humanização da Humanidade,
concretizada na fraternidade.

1.- O caminho da Bondade…
Cada um de nós, Emília e Mário, teve experiência muito diversas – senão mesmo antagónicas – da bondade, do afecto, da
compaixão… Experiências de infância, na idade adulta, quer a nível familiar ou no âmbito da integração social. Estas circunstâncias influenciaram, naturalmente, os nossos percursos pessoais de
vida, de compreensão de si própria(o) e do mundo. Porém, o que
nos fascinou, ao conhecermo-nos – e continua a seduzir em cada
um dos nossos dias – é uma sede imensa (que mutuamente continuamos a reconhecer) de reencontrar o nosso «coração de carne»
(Ezequiel 11, 19), recuperando assim o que há de mais compassivo em cada ser humano: o caminho da bondade que conduz à
fonte de nós mesmos.
Este desejo orientou-nos ao projecto de Jesus, desvelando-nos a
infinita «Sabedoria de Amor»: tudo o que subsiste e vive na Terra,
assim como no Universo, é favorável ao ser humano; e este só
encontra a sua realização na ternura que colocar nesta existência,
nas suas relações, consigo próprio e com os outros. A esta «Sabedoria de Amor» Jesus reconheceu-a como Abba; o pai querido que
1

Ver evangelho de Mateus 5, 44-48
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faz chover e nascer o sol de igual modo sobre todo o ser humano,
sem qualquer distinção…
Como a vivência em comum nunca é um caminho terminado, mas
permanente descoberta, a nossa relação foi também ela maturando
em diálogo (alegria e sofrimento), mas sempre aberto à bondade…
E num esforço de fidelidade ao nosso «coração de carne» – particularmente mais difícil de conseguir por parte do Mário, que viveu
experiências nefastas muito fundas, particularmente na infância e
adolescência –, único caminho capaz de unificar duas vidas que se
querem, que se amam. E que, juntas, o que mais desejam é compartilhar, e assumir, uma existência humanizada e humanizadora.
A trajectória histórica de cada pessoa orienta, e sempre condiciona, o seu existir, no pensar e no agir. Também assim foi connosco (e
continuará a ser), no nosso viver comum. E se as experiências socias e religiosas foram ajustando o processo de crescimento de cada
um de nós, configurando a nossa relação, a verdade é que nas razões da nossa vida a dois coincidimos em reconhecer o projecto de
Jesus enquanto proposta de fraternidade absoluta, sem exclusões,
sonhada e desejada pela «Sabedoria de Amor», o seu Abba.
Na leitura actualizada do projecto de Jesus fortalecemos, ambos, a nossa identidade, através do diálogo e da descoberta mútua
de sonhos e de desejos – quer ao nível do nosso «tempo histórico» (no que vamos pressentindo, através dos acontecimentos) e
do mais recôndito, mais íntimo e quase indizível de nós mesmos,
abrindo-nos assim a questionamentos e à busca, nunca concluída,
mas sempre aberta ao horizonte da esperança… Não de uma esperança ingénua, mas actuante, responsabilizadora, de modo alicerçar este desejo de bondade concrecta e comprometida. Concrecta,
porque afirmada no quotidiano, em cada momento e lugar; e comprometida, pela exigência que coloca aos nossos corações, naquilo
que é relacional – entre nós e as mulheres e os homens com quem
partilhamos Vida – alegria e sofrimento, sonhos e derivas…
Assim, fomos aprendendo que este caminho da bondade não é
calcorreado fora da História. E se cada um de nós, individualmente, já o intuía, foi pela convivência que o assumir, sempre, este
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caminho, é materializado cada dia em pareceria com os mais desvalidos e frágeis, o que significou decidirmo-nos pela opção de não
permitir, em quaisquer situações, o que mais paralisa a vida de
cada pessoa: a indignidade. Porque ela, ao roubar o sentido da vida,
determina como socialmente credível que o direito a usufruir do
sol, ou da chuva, pode somente beneficiar alguns seres humanos…

2.- …e o viver de «vizinhos entre vizinhos»
Os diferentes desafios da novidade dos dias, vividos na Brandoa
– bairro da periferia de Lisboa, maioritariamente constituído por
migrantes do interior de Portugal, em inícios dos anos sessenta do
séc. XX, e imigrantes africanos, após a Revolução de Abril –, ajudaram-nos a crescer na bondade de coração, enquanto único itinerário para a reconciliação universal, traduzido no cuidado para com
os mais próximos, os vizinhos, e dentre estes os mais vulneráveis.
Na experiência de «vizinhos entre vizinhos», iniciámos um tempo de reconhecimento. Não como quem avança por um território
como vencedor ou beneficente; nem como quem vive uma aventura embriagante, capaz de nos transportar ao maravilhoso reino da
satisfação narcisista. Habitar o mesmo lugar e em idênticas condições com aquelas pessoas (a maioria sem qualquer qualificação
profissional ou académica), revelou-se-nos indispensável para não
permanecermos como «observadores», aprendendo, deste modo,
a integração nas coisas mais simples do viver daquela população.
A proximidade, na qual se constrói a vizinhança, surgiu pela
convivência de cada dia com os mais próximos: os do mesmo prédio, da mesma rua… A partir daqui alargou-se o universo deste
sermos «vizinhos entre vizinhos». Nele fomos reconhecendo que o
núcleo do relacionamento é construído a partir dos compromissos
assumidos diante da realidade… Não da realidade idealizada ou
preconceituada, porque não se pode delinear, antecipadamente,
o que é bom ou mau, o certo ou errado. Tudo se relativiza quando nas mãos nos são depositadas lágrimas de injustiçados ou aos
ouvidos nos são gritados apelos por direitos legítimos remetidos
ao esquecimento dos diversos poderes, por mágoas familiares ou
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desentendimentos mais fundos com a vida. Deste modo, de forma
espontânea, vão tomando lugar os afectos, os quais só ganharão
raízes na valorização da monotonia do quotidiano. Os acontecimentos e as circunstâncias – a morte de um familiar ou a situação
de desemprego, mas também o aniversário de um vizinho – revelam-se assim «tempos fortes», capazes de entretecer laços de proximidade, de confiança e de uma solidariedade, da qual também nós
passámos a beneficiar.
Esta fraternidade, naturalmente alicerçada em diferentes matizes com cada pessoa ou família, permitiu sermos assumidos pelos
moradores também como «vizinhos». Já não uma vizinhança simplesmente circunstancial, sem qualquer tipo de relacionamento;
o que pouco a pouco verificámos foi que a proximidade relacional não residia somente no desejo de ser atendido, apoiado num
conflito familiar ou acompanhado numa deslocação ao hospital.
Era, então, a vida toda a tornar-se convivência, confirmando que
a proximidade não resulta unicamente do casual. Tudo passou a
ser uma contiguidade, que não se resumia ao viver a mesma experiência de falta de transportes, à indelicadeza no atendimento
nas instituições públicas, etc. E contiguidade» passou a significar
que éramos parte da comunidade do bairro… Tal como agora experienciamos, desde há dez anos, em Forjães. Nesta vila da região
do Minho português, apesar de o ambiente sociocultural ainda
não ter perdido as «feições» da sua ruralidade, já se reconhece o
seu cativo de uma globalização, entendida em toda a sua extensão,
tanto a partir dos benefícios como de desfigurações do que mais
singelo e humano permanecia.
Não são, todavia, cenários de convivência muito divergentes,
a nível individual ou, mesmo, de relacionamento com as problemáticas familiares e sociais – aprendemos, pouco a pouco, que a
matriz do ser humano, invariavelmente, se repercute por todos os
cantos do globo: as mesmas carências e dificuldades, mas também
os mesmos vislumbres e desejos.
E se a cultura sócio-religiosa minhota permanece ainda configurada num ideário pré-Maio de 68 (cujo cinquentenário celebra56
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mos), onde o questionamento e o diálogo ainda não penetraram,
promovendo assim dificuldade em aceitar as dissemelhanças dos
«diferentes», a verdade é que a nível institucional – no relacionamento com os diversos serviços da administração pública, particularmente ao nível da Saúde e Acção Social –, estão mais vincadas
as inclemências da sobranceria, do despotismo e do distanciamento com a realidade. E ao nível de direitos, é particularmente nas fábricas têxteis e nas pequenas empresas de construção que ressoam
queixas, afirmadas sempre em «voz baixa», porque aqui, no Norte,
os patrões exibem ainda uma arrogância diante da legislação laboral, que sendo muito liberal, eles não a respeitam. Dos exemplos
diversos, anotamos a obrigatoriedade de os operários serem obrigados a cumprirem trabalho extraordinário sem, contudo, fazerem
o respectivo registo de presença na fábrica, para que a entidade
patronal não seja obrigada a fazer o pagamento deste trabalho noturno… Um outro exemplo é o de os patrões não aceitarem, como
estipula o Código de Trabalho, as justificações médicas, tanto do
trabalhador ou da trabalhadora, quer se trate de permanência em
hospitais para exames médicos ou diagnósticos ou de consultas
médicas para eles ou filhos. Nestes casos, é sempre descontado o
tempo de não permanência na fábrica…
As circunstâncias, muitas vezes, têm exigido atitudes mais
frontais, como a apresentação de queixa à entidade que regula as
condições do Trabalho, a propósito da utilização indevida, numa
das fábricas, de químicos proibidos para a limpeza de tecidos ou,
então, a denúncia ao Ministro da Saúde do incumprimento, por
parte de entidades prestadores de cuidados de Saúde, para com
o internamento e terapias devidas a uma pessoa com deficiência
motora.

1.- O alimento da Bondade
A frase no placard tornou-se para nós, programa e destino…
Este «Em tudo viver a bondade de coração…» é o sublinhado que
colocamos nas palavras de Jesus, quando nos propõe a universalidade do amor, enquanto paradigma de comportamento para com
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todas as pessoas. Todavia, não conseguiríamos (nem conseguiremos) dar continuidade a este programa e destino sem a dimensão
relacional com o cerne do nosso Ser, aquilo a que habitualmente
denominamos de experiência interior. Perder-nos-íamos em labirintos não desejados… E aqui foi fundamental na nossa vida a
«presença» de pessoas e lugares – a que podemos chamar fontes
e alimento.
«Presença» singular desta experiência foi (e continua a ser) o
irmão Roger, de Taizé. Recordamos assiduamente uma das suas
convicções mais belas: «Na vocação da nossa comunidade houve sempre duas aspirações: caminhar numa vida interior através
da oração e assumir responsabilidades para tornar a terra mais
habitável. Uma não prescinde da outra»2. O itinerário pessoal e
as reflexões do irmão Roger tornaram-se, no nosso viver comum,
fogo capaz de manter em todas as horas – as de maior escuridão
e as de alegria comprometida –, a confiança no nosso pequenino
projecto de vida. O empenhamento humanitário e social da Comunidade de Taizé, particularmente com os imigrantes e refugiados, constitui para nós um exemplo, um horizonte para a nossa
circunstância.
Os tempos de leitura conjunta, de silêncio (que poderemos
chamar de oração e de atenção à «Sabedoria de Amor») são-nos
tão gratificantes como o relacionamento com o grupo da Amnistia
Internacional, em Viana do Castelo, uma instituição de acolhimento de crianças e jovens, ou a partilha com comunidades protestantes e católicas. Naturalmente, a Escola de Espiritualidad,
em Santiago de Compostela, tem sido «espaço de crescimento»
para o nosso viver comum; na sua dimensão de acolhimento,
constitui para nós uma referência na busca de uma fé adulta e
lugar de estímulo à bondade de coração. Outros lugares (e pessoas) vão integrando esta nossa «família de busca»: os Amigos
del Disierto e as comunidades cistercienses de Armenteira e de
Sobrado dos Monxes.
2
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Pressen-tu un bonheur?, Ateliers et Presses de Taizé (France), 2005
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“Em tudo viver a bondade de coração…”

Os encontros anuais, realizados em Forjães no segundo sábado de Julho. Estes encontros grão de mostarda são o tempo que
escolhemos para receber a «família de busca»: aquelas e aqueles
com quem vamos estabelecendo amizade e compromissos. São um
momento de (re)encontro e partilha, abertos à mais distintas temáticas, e cujo compromisso é o de cada uma e cada um reencontrar
o seu «coração de carne».
Com estima fraterna,
Emília e Mário

Post-scriptum
O convite da Encrucillada não ficaria cumprido se eu não deixasse
aqui expressa a minha mais profunda gratidão por tudo o que de
«bondade» a Emília tem sido no meu viver. A ela devo-lhe a paciência e a lucidez, particularmente nas horas mais amargas da minhas
dores interiores e fraquezas. Assim como também a Andrès Torres
Queiruga, companheiro fiel de atenção amável e escuta serena.
Dele guardarei sempre o mais genuíno exemplo de fraternidade
solidária. Mário
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Zen, desde o corazón contemplativo
www.rafaelredondo.com

As páxinas que seguen son o extracto dun fermoso escrito de Rafael Redondo. Polo seu interese como descrición dun moi persoal
camiño, reproducimos na súa integridade a parte máis confesional
do seu texto («1. Itinerario»), a pesar das reservas do autor respecto
de todo o autobiográfico («porque o máis esencial da experiencia
que aquí bosquexo é Algo que me foi dado; un Algo que, por mor
da súa natureza atemporal, cadra mal con historias e memorias
persoais»). Do resto seleccionamos algúns fragmentos de textos escritos despois das súas prácticas meditativas ao amencer («2. Marcas no camiño»). E, por último (3), o seu «A modo de conclusión».
O poeta e mestre zen Rafael Redondo Barba (Bilbao, 1941) dedícase –con exclusividade desde a súa xubilación como profesor
universitario de Psicoloxía– á animación da florecente shanga (comunidade zen) «Ipar Itzea» («Vento do norte») de Bilbao, á escritura poética e ensaística e ao ensino do zen polo norte de España.
Entre os seus ensaios cabe citar Ser la propia luz (2015), El brotar
del asombro (2012), Magnificat (2013), El esplendor de la nada
(2010), Zen, la experiencia del ser (2008), Aromas del Zen (2007),
La radicalidad del Zen (2005), Más allá del individualismo (2003).
Os seus últimos libros de poemas: Silencioso decir (Amazon, 2017)
e Ver (Karima, Sevilla 2016).

1.- Itinerario
No interior do noso eu fai noite un ti que sabe máis de nós
ca nós mesmos; cara a el tendemos, incluídos os seres chamados
inanimados. Misión nosa é abrirmos unha brecha na memoria,
ausentármonos de nós mesmos, borrármonos sen deixar apenas
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pegada, para gañar a presenza que brota desa ausencia. Pero primeiro é preciso repousar a ollada contemplativa sobre aquilo que,
obnubilados, cremos ser. E, logo, atravesalo. Por esa razón quero
iniciar o percorrido que abrangue o eu da memoria, o eu do espazo
e do tempo, o eu que irremediabelmente acabará máis aló do tempo e do espazo. E todo iso, agradecendo, xa de entrada, coñecer a
obra do Mestre Eckhart, tan determinante neste atardecer do meu
pequeno eu.
Ese pequeno eu naceu en Bilbao, no seo dunha familia de emigrantes. Na miña casa xuntabámonos moitos, había moito movemento, pois, aínda que eramos catro irmáns, miña nai sempre tiña
abertas, real e fisicamente, as portas a moita xente, non só a veciños, senón tamén a pobres e emigrantes que pasaban grandes
tempadas baixo o noso teito ata que lograban traballo no Bilbao
industrial da posguerra. Meu pai, aínda que á sombra de miña nai,
era, ao seu xeito, moi colaborador, e todo iso supuña unha trasfega
continua de cuarto en cuarto tanto para as miñas irmás como para
min. O rebulir do fogar facíase notar máis os domingos, día en
que miña nai, despois de misa, moi adoito viña acompañada dalgún esmoleiro para compartir a mesa connosco. «No prato de San
Francisco –dicía– onde comen catro comen cinco».
Xa na miña adolescencia, despois de estudar nun módulo que os
Escolapios tiñan para a xente sen medios económicos, un espazo
que ocupabamos nun edificio diferente ao dos podentes como en
tantos colexios privados da época, atopei un emprego de auxiliar
administrativo e recadeiro dun grande almacén de viños, a Alhóndiga Municipal de Bilbao.
Aos dezasete anos, lembro que nos anoiteceres, antes de durmir
sobre o sinxelo catre que miña nai me preparara nun recuncho (o
noso espazo sempre tivo carácter provisional), esperaba o mellor
momento da xornada: lía, relía, anotaba, subliñaba –máis ben devoraba– unha historia de Xesús que me regalara miña irmá Antonia. Así adormecía.
A experiencia de Xesús caloume tan fondo e sentíame tan inmensamente ditoso do Espírito do Nazareno, que, levado dun
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grande impulso comunicativo, parecíame inxusto non contar, narrar, vocear aos demais todo o que me era dado naquel catre de
encarte daquel meu sinxelo cuarto próximo á cociña. Animado por
un novísimo sacerdote, o hoxe bispo emérito de San Sebastián,
Juan María Uriarte, cuxa humanidade e espiritualidade deixou
gran sinal na miña vida, decidín ingresar no Seminario Diocesano
de Bilbao, onde permanecín algo máis de tres anos.
Pero no seminario de Derio, en lugar de profundar no ensino do carpinteiro de Nazaret como eu esperaba, enchéronme
a cabeza de obrigas regulamentarias, de principios e de razóns
eclesiais alleas á miña sensibilidade. E, cada día que pasaba, progresivamente íase apoderando de min unha profunda melancolía
ao sentir que eu non fora alí para iso. O meu carácter aberto
facilitou que fixese grandes amigos, que aínda perduran, pero
debo confesar que me sentín moi só, cunha soidade crecente ao
experimentar a miña incapacidade para aturar aquela inflación
de preceptos, tan afastados, ao meu modo de ver, da Boa Nova,
e menos aínda que me definisen, e non sen certa mofa, como un
«místico», o que me chegaba á liña de flotación, xa que para min
iso de ser místico tiña un fondo sentido, o único camiño desde onde eu podía tanto respirar vida como compartir o sentido
do vivir que deita do Deus da Alegría. Pero, claro, alí, precisamente no lugar onde centrara as miñas expectativas, ía afogando
de tristeza; sentíame defraudado, sen horizonte e fóra de lugar;
mesmo debía esforzarme por adaptarme a un proxecto de vida
que xa desde o primeiro día intuín que se arredaba do Xesús que
eu descubrira naquelas longas noites no meu fogar. Non foi casualidade que naquel tempo descubrise outro libro inesquecible:
Nostalxia de Deus, de Pieter Van der Meer, que conservo na miña
biblioteca.
Aquela aventura durou tres anos e medio e, profundamente desilusionado, abandonei o seminario ao acabar os estudos de filosofía, cuxos dous últimos anos cursei fóra xa daquela casa e grazas
a un permiso especial do bispo. Dígoo agradecido. No seminario,
coma posteriormente na universidade, non atopei mestres que me
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conducisen á experiencia de Deus; tampouco filósofos, aínda que
si bos profesores de filosofía que reproducían o pensamento dos
grandes pensadores. En definitiva: pola mesma causa que entrei
no seminario, saín del. Alí non achei o rastro do Deus que fora e
que, a pesar de todo, segue sendo o facho da miña vida.
Recordo que baixo un ceo estrelado, ao longo do camiño que
ía desde o seminario á estación e cunha enorme maleta negra ao
ombreiro, ía cantando, alegre e liberado, a miña estrofa preferida
da zarzuela «Los Gavilanes»: mi aldea, cuanto el alma se recrea al
volverte a contemplar… A noite, aínda que pechada, estaba bañada
polo aire fresco que chegaba do próximo Monte Abril do Val de
Asúa. Era o 18 de marzo de 1963. Terminaba o inverno e comezaba a brotar a primavera.
Pasados máis de cincuenta anos, a impactante experiencia de
Xesús de Nazaret permanece na miña alma ilesa, inédita, agradecida ad Deum qui laetificat juventutem meam, ao Deus que alegrou a
miña mocidade e hoxe alenta o outono da miña vida. Unha fonda e
prolongada experiencia que brotou espontánea e instalouse en min
para sempre (Escríboo e testifico aos setenta e seis anos).
A miña vida posterior á saída do seminario discorreu durante
décadas como profesional da psicoloxía e, sobre todo, como profesor nas universidades de Deusto e do País Vasco. Alí entregueime,
con dedicación exclusiva, á investigación científica e á docencia, e
publiquei varios libros e artigos especializados. Agora podo afirmar
que a brillantez profesional que do exterior me chegou en forma de
recoñecemento social, tivo á súa vez a súa vasta sombra: durante
case corenta anos vivín, inconsciente pero realmente, desorientado e moi alleo ao que máis adiante albiscaría cando, despois dunha
«providencial» depresión que durou ano e medio, puiden espertar
a outra forma de conciencia. Chámolle providencial porque grazas a ela tiven a ocasión de determe, de baixar os decibelios do
meu ego e considerar no seu valor o poder curador das crises que
achandan o carreiro para coñecer a Natureza Real, ou Ser Esencial, ou Gran Conciencia…, todo iso ao que agora ben chamo O
Sen Nome e, ultimamente, Pai.
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Toda neurose é unha ocasión para coñecer que o sufrimento
adoita estar asociado ao feito de canalizar a nosa natureza por un
camiño contrario a ela. Toda neurose encerra a ocasión de revelar
ao que a sofre que lle demos o noso poder a un poder exterior a
nós. Toda neurose é a rebelión da natureza ante o poder do estábulo establecido. Aí reside o seu valor paradoxalmente curador.
Discrepo de moitos mestres cando afirman que na Noite Escura
non se ve nada. Si que se ve, claro que se ve: vese a noite, as costas
da luz, case nada…!
Tenebrosa caverna
onde a luz se fragua.
Pasou o tempo. En maio do 2004 a miña ruta cambiara de sentido. Despois de sete anos de práctica do Zen fun recoñecido Mestre Zen asistente. A través do Zen, e da man do meu Mestre, o
monxe bieito Willigis Jäger, puiden ver que a meditación asiática
axuda grandemente –polo menos a min– a comprender a mensaxe
de Xesús. Grazas a Willigis, e grazas a Karl Graf Dürckheim, podo
hoxe comprender o Camiño do alemán (e xa van tres xermanos)
Mestre Eckhart, considerado polos actuais mestres xaponeses da
Escola de Kioto, os «filósofos da Nada», como «paradigma» do
«Zen occidental».
Permanecín con Willigis ata o ano 2012. Anos de grande intensidade baixo este extraordinario mestre, que camiñaba por un
cristianismo moderno. Chegoume ao corazón a súa autenticidade,
o seu sentido da liberdade e, sobre todo, unha profunda bondade escondida tras o seu porte alemán. Cando xa nonaxenario se
retirou, as cousas cambiaron de sentido; chegou o pragmatismo
do organizativo, a adaptación ao mundo do diñeiro, e houben de
abandonar esa liña que xa nada me dicía e achegaba.
Púxenme a disposición da Vida. Pero en maio de 2012 o Mestre David Brazier veume visitar a Bilbao e del saíu a determinación de eu ser recoñecido como Mestre do Dharma pola Escola
da Terra Pura. Vista a miña experiencia cos sucesores alemáns
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de Willigis, respondinlle cariñosamente que eu non podería xerarquizarme de novo. David Brazier, entre grandes risadas, pulverizaba unha a unha as miñas obxeccións. É un home libre que
entende o outro igualmente libre. E así o entenden e entenderon
os seus compañeiros ingleses do Camiño da Terra Pura, con base
no Xapón. Esta é, para o meu sentir, unha escola infinitamente
máis dúctil ca a anterior, onde podo libremente, moi libremente,
seguir as intuicións da Vida e profundar agora na miña propia
tradición europea, esa que, entre outras grandes cousas, ensíname a non chamar a ninguén Mestre nin Rabí, pois só Deus o é.
Esa tradición que, con Inmanuel Kant á fronte, axudoume a ver a
minoría de idade que reina na maioría das relacións das mestras
e mestres zen occidentais cos seus discípulos; unha inmadurez
–hai que dicilo–, culto á personalidade e dependencia infantil de
tal calibre, que en Europa alcanzou cotas de epidemia. Que Deus
nos libre de santos, santas e santóns. Moitos precipitámonos a
importar de Oriente arquetipos e rituais que, como ben sinalaba
C. G. Jung, non poden dixerirse alegremente na cultura occidental. A experiencia do Ser non depende de espazos nin de tempos.
Saímos do Vaticano para entrar nos vaticanos de China e Xapón.
Diso falo con máis extensión en Ser la propia luz. Más alla de
linajes y maestros, de escuelas y creencias (Desclée de Brouwer,
Bilbao 2015).
O certo é que, no meu caso, e a pesar das fundamentais diferenzas entre Oriente e Occidente, non necesitei abandonar os meus
arquetipos occidentais para integrar o verdadeiro saber oriental.
En Oriente non me desorientei. Agora, debido a que o Zen me
axudou a estar máis baleiro e dispoñible (Eckhart falará de vivir
e ser «Baleiro e Libre»), entendo e vivo mellor a dispoñibilidade
amorosa do Mestre Xesús e do Mestre Francisco de Asís.
No outono da miña vida, profunda en min cada vez con máis
forza a experiencia do Mestre de Nazaret que descubrín na miña
adolescencia, enriquecida polo «Poverello» de Asís. Agradezo á
sinxeleza do Zen por facilitarme ese reencontro coas miñas propias raíces, cuxa fondura –por non ter forma nin nome– non cabe
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en ningunha igrexa, nin é patrimonio dunha determinado dogma,
crenza ou relixión. Desde aí podo agora sentirme máis enraizado,
máis dispoñíbel, máis amoroso neste mundo que busca o seu sentido entre tanto sen-sentido.
Anoitezo,
os límites extínguense
nos meus adentros, alargando o seu baleiro;
como unha infinita mesa
para unha gran festa preparada,
para unha celebración:
a clara Presenza daquilo
que sempre estivo.

2.- Marcas no camiño
Ser Nada Ninguén…
Por que fago difícil tanta beleza?

Za-Zen, silenciosa contemplación onde aflora o Outro de min.
Oración verdadeira onde non cabe o orante; onde suplicado e suplicante se fan un porque ambos están de máis, e nada hai que suplicar.
Za-Zen, profunda e veraz observación desde o corpo confiado e a
mente calada e rendida, abandonada á visión do que simplemente
é. Distendido corpo perfectamente sosegado, aberto á escoita do
Misterio que pugna por manifestarse no fluxo do latexar e respirar.
Za-Zen, que nada persegue, xa que el se abonda para ser revelación e chave que asoma á inmensa apertura-abertura da eterna
sinfonía. Inequívoca sensación do Ser de Deus que no silencio se
des-cobre.
Quen nada persegue e el mesmo se fai Nada, advirte no Za-Zen
o ensanche dos sentidos coma fiestras abertas cara ao corazón do
Invisible.
*
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O meu corpo é máis ca un obxecto de coidado saudable, e tamén
máis ca un obxecto de beleza; o meu corpo debe ser, ante todo, un
transparente templo que transloce o Ser que lle dá sentido e vida.
Para transparentar ISO nacemos. A vida si ten sentido, ese sentido.
Cando os sentidos cesan na súa actividade de «fixar obxectivamente», desdebúxase toda distancia dualista entre observador e
observado, entre o eu que testifica e o que os sentidos perciben.
É entón cando o practicante de Za-Zen descende á profundidade
das súas sensacións, atravésaas no vaivén da respiración e saborea
o don de permanecer no estado puro da percepción, alí onde a testemuña deixa de selo. Entón entende, ve, esperta e comprende a
Vida máis aló de toda imaxe. Estou a falar dunha claudicación do
ego que se somete a O que chega; a unha actitude de deixarse solicitar pola Vida, a un abandono que o abre coma un oco espazado
para se poder impregnar de infinito.
*
Respirar é ser fluxo na grande corrente da Vida, o seu continuo
devir; é o vibrar da nosa incesante metamorfose que nos leva a
deixarse tocar polo Alento do Ser que nos respira e déixase respirar.
Respirar a posibilidade de abrirnos a unha consciencia que incansabelmente se alarga e nutre no Refolgo diso que chamamos
espírito, mentres, imparable, atravesa os nosos máis recónditos capilares. Estou a falar desde un feito experiencial, non desde unha
conxectura teórica ou abstracta; unha constatación, unha vivencia, que é o núcleo de todas as relixións: o sentido da rouah, ou do
pneuma, o gran sopro do Ser.
«Aquel que escoita atentamente a súa respiración non está
lonxe de Deus» –sinala o Padre Serafín, monxe do Monte Athos,
quen lle comenta ao seu interlocutor budista: «Como non ía facerme pensar esta atención na respiración –expirar profundamente e
deixar que xurda a inspiración– na vosa práctica do Zen budista?»
«É –engade o monxe– a única práctica universal; afortunadamente non só respiran os cristiáns e os budistas!» E o singular sacer68
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dote ortodoxo francés Jean-Yves Leloup sinala, pola súa banda,
que «orar non é pensar en Deus; cando estás con alguén, non
pensas nesa persoa, respiras con ela. Orar é respirar consciente
e profundamente, non é ter pensamentos sublimes sobre Deus,
é ser un con ese Pneuma (Sopro do Espírito) que te atravesa».
Refírese á Fonte de toda vida, a que sinalou Xesús á samaritana
cando falou non de orar nunha determinada cidade ou monte sacro, senón de orar en Espírito e en Verdade (conciencia do alento),
independentemente de cal sexa ese lugar, templo, zendo, mosteiro
ou basílica. O mesmo Ken Wilber sinala unha obviedade: «dentro
de nós áchase o Océano Pacífico…» E a Saúde radica en non perder o vínculo con ese fío de ouro e luz que ilumina o noso camiño
cara á transparencia d’ O que sempre fomos e somos antes de que
a especie humana existise.
*
Ás veces brota –sería mellor dicir brótanos– do silencio unha
necesidade de nos descargarmos de todo aquilo que criamos
posuír, pero que nos posuía. Desinflármonos, como adoita facelo
un globo aerostático que solta o seu lastre para mellor proseguir
a súa ruta libre contra as alturas. Descargarse, si: un imperioso
impulso, ou instinto cara ao liberador despegamento da tiranía
do dado; unha sorte de desapego que non é indiferenza, senón o
mesmo portalón do amor.
Teño visto que liberarse é habitar o mundo e máis aínda: despedirse do mundo co posto, soltarse, si –entre alivios e dores– dunha
realidade finxida, aínda que presentada e re-presentada como o
real; liberarse da realidade falseada, da posesión ilusoria dun ego
que o mesmo vento esvaece. Liberarse supón ter o valor de deterse
e ter o valor de mirar a nosa falsa realidade revestida de verdade,
pois falso é toda construción mental que se resiste a ser soñado e
vivido. Sentar en silencio, entornar a ollada para os meus adentros,
nun esforzo por captar o invisíbel, é a miña proposta.
*
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Un grupo de practicantes Zen preguntámoslle certo día a un
distinguido mestre xaponés se para practicar o silencio debiamos
converternos en budistas. «O Zen –respondeu– áchase por encima de toda relixión, pero seguro que a súa práctica ha facelos
mellores cristiáns».
Vivo o Zen como un camiño universal cara a iso que chamamos
Deus.
*
A contemplación é un exercicio que, aínda que en España se
identifique coas grandes figuras de San Juan da Cruz e Santa Teresa, é moi anterior a calquera relixión e, por tanto, de natureza
netamente aconfesional, o que ninguén está en condicións de monopolizar. O Espírito sopra onde quere…tanto sobre os cristiáns
coma sobre os budistas, coma sobre os ateos. Así vemos como á
marxe das relixións está a estenderse o feito dun progresivo interese por profundar na experiencia do Ser máis aló de toda relixión
en persoas que consideran moi propio e consubstancial a eles o
hábito contemplativo.
A contemplación é, desde os albores da Humanidade, un hábito
de todos os seres creados, sexan da cultura ou orixe que foren, e a
súa práctica é un proceso que, podendo comezar de modo dualista
(o que mira e o mirado), acaba liquidando ese mesmo dualismo
para, xa adelgazado o ego, chegar a unha experiencia de Unidade
co Todo. E iso atinxe tanto a persoas relixiosas como ás non relixiosas. A experiencia diso que chamamos Deus, obxecto da contemplación, non se reduce con exclusividade a ningún marco relixioso.
*
Puiden experimentar que, para quen sabe mirar, nada existe que
sexa milagreiro no sentido que adoita darse ao marabilloso; a Creación mesma, en cada unha das súas formas, xa é en si mesma milagreira e non é necesario acudir ao invisíbel para que o asombro
nos acade, porque, se sabemos mirar, o perceptíbel encerra en si
mesmo o misterio do imperceptible.
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Se sabemos mirar, suscítase en nós a reacción de asombro ao
poder verificar o milagre encerrado en cada forma. Cada forma,
aínda que se mira, é capaz de revelar o seu propio misterio escondido. «O extraordinario –sinalaba Dürckheim– está na profundidade do ordinario…Todo aquilo que nos rodea responde en función
do que somos…»
Todo é cuestión de saber mirar a existencia, as persoas e os obxectos na vida cotiá sen afastarse un chisco do fiíño sutil que nos une
á profundidade que latexa nos latexos de cada forma existente. A
vida cotiá é un campo de exercicio, o laboratorio ideal onde, en
cada forma ordinaria, en cada instante, bríndasenos a presenza
do Outro. O Outro sae ao encontro, non é o inalcanzable, senón
o inevitábel. O Zen bríndanos a oportunidade de saber mirar AÍ e,
sobre todo, de saber permanecer AÍ. O don de permanecer…

*
O Camiño xamais se inicia en min:
o primeiro paso para andar por el, para seguir estando nel
é, sinxelamente, este deixar de estar.
Ser a propia impresenza, albergarse no Baleiro,
apoiarse na súa greta. Só ser.

3.- A modo de conclusión
A experiencia de Deus, en tanto que Ser envolvente, está máis
aló de todos as dogmas, de todos os rituais, de todas as relixións
e sacras escrituras, por moi sacras que sexan. O espertar non é
monopolio de ningunha filosofía ou crenza; o espertar é anterior
a budismos e cristianismos. Espertar non é algo que se nos dá
despois da morte, senón que é unha posibilidade que latexa nesta
vida, aquí, agora, neste momento, lector, que estás a ler isto.
A experiencia do Ser, por ser universal, non pode colonizala
ninguén, ningún mestre, ningunha escola de meditación: está ao
alcance de todos, sendo o máis próximo de toda proximidade; efectivamente, o Reino de Deus áchase dentro de un mesmo. Por tanto
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a verdadeira relixión é a Vida en todas as súas manifestacións, porque o Espírito sopra onde quere, é salvaxe…
Meditar é responder, desde o silencio do Ser, á máis profunda
demanda das demandas. O Ser do Silencio carece de voz e, a pesar
diso, maniféstase no tumulto de toda a Creación. Mais o ser humano posúe a cada pouco a ocasión, e a graza, de poder escoitar
o inaudíbel dentro do seu máis profundo centro, sendo esa a súa
razón de ser e de estar no mundo.
A sentada en silencio (Za-Zen) é un privilexiado escenario onde
o Espírito do Silencio actúa e exprésase nunha linguaxe sen palabras. A sentada en silencio (Za-Zen) é un lugar de encontro co Ser,
onde se fai posíbel apreciar a voz, sen voz, desa profunda demanda.
Ao ser humano foille conferida a palabra, e nós mesmos, na
forma que nos foi dada, estamos en situación de pór palabras a ese
interpelante e silencioso rogo. É máis, nós mesmos xa somos esa
palabra que emerxe do Silencio.
www.rafaelredondo.com
Traduciu Antón Piñeiros
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Rede Miriam. Espiritualidade
ignaciana feminina
Inés Irene Abril Stoffels

A Rede Miriam somos un grupo de mulleres laicas e relixiosas
de espiritualidade ignaciana que á luz das novos paradigmas teolóxicos e cunha perspectiva de xénero, sentímonos convocadas a
recrearnos e acompañarnos no camiño individual e colectivo de
crecemento espiritual e liberación persoal e social.
Somos conscientes de que o patriarcado afunde as súas raíces
en todas as construcións e institucións sociais e desde aí sentimos
a necesidade de de-construír os símbolos, a linguaxe e o imaxinario social e relixioso para poder xerar espazos reais e simbólicos
onde as mulleres, desde a súa diversidade e integridade, poidamos acompañarnos no camiño de crecemento e liberación que nos
mostra Xesús de Nazaret. Este camiño de de-construción-construción e liberación pretende liberar e enriquecer tanto a homes
como a mulleres porque estamos convencidas de que o feminino,
substancial a toda a creación e a todo o creado é divino e só desde
o recoñecemento do seu valor, a vida será Vida en abundancia e
para todos e todas.
Cada unha de nós experimentou que o verdadeiro encontro con
Xesucristo móstranos un Deus que soña coa liberación e dignificación das mulleres; que se indigna coas mil formas de discriminación estrutural e simbólica que sufrimos; un Deus empeñado
día a día nunha humanidade onde homes e mulleres convivamos
en igualdade e liberdade. Un Deus que toma parte polas mulleres,
que é tamén muller, que inspira o noso xa abonda!
Desde aí, instadas polo Espírito Santo, queremos colaborar na
construción dese mundo fraterno onde homes e mulleres, librados
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do machismo, poidamos vivir en igualdade. Desde aí construímos
e alimentamos esta rede que «se sostén na creación de vínculos,
no coidado da relación e no acompañamento persoal e grupal entre mulleres»1.
Esta rede séntese herdeira da experiencia, da sabedoría e da forza das mulleres empobrecidas da historia, dos seus movementos
de liberación e das súas pequenas e grandes conquistas sociais.
Queremos honrar o camiño andado e conquistado por elas, á vez
que somos conscientes dos novos e vellos retos que «están nas
nosas mans».
As mulleres que formamos parte desta rede sentímonos profundamente agradecidas á tradición e á espiritualidade ignacianas, temos experimentado a súa mediación co Misterio, temos
gozado dos encontros e das ensinanzas de Xesús de Nazaret, grazas a ela puidemos discernir grandes e pequenos momentos das
nosas vidas, temos depurado o noso gusto e o noso olfacto no camiño da fe, sentímonos Igrexa… Temos moito que agradecer aos
Exercicios Espirituais2 de San Ignacio, mais tamén nos «temos
doído neles».
Esta espiritualidade «amoblounos o corazón e a cabeza», permitiunos achegamos e relacionarnos co Misterio desde unha experiencia persoal con anhelos de Salvación e Redención, mais en
ocasións os puntos, as metáforas e os símbolos están preñados
dunha visión antropocéntrica e machista que nos dificulta e ás
veces até obstaculiza que poidamos «salvar a ánima».
Pensando, sentindo e facendo este camiño de procura e crecemento como mulleres do S. XXI con espiritualidade ignaciana, non
só experimentamos a necesidade de salvar os inconvenientes e as
«dores propias» dunha formulación onde «a unidade de medida»,
«o suxeito» era o home do S. XVI (camiño que compartimos homes e mulleres). Tamén tivemos e temos que des-domesticar os
1

http://redmiriam.blogspot.com.es/2016/02/quienes-somos-red-de-mujeres-laicas-y.html

2

A partir de agora EE.EE.
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EE.EE., o modelo «home do S. XXI» tampouco nos serve, tampouco nos alenta, tampouco nos permite «alcanzar amor».
Esta construción espiritual-social-relixiosa nace dunha teoloxía
feita por homes desde unha cosmovisión do Misterio machista e
patriarcal. Herdeira da súa época e da nosa, mostra un Deus constrinxido nunha formulación onde a linguaxe do soño de Deus para
a Humanidade, moitas veces, déixanos completa e parcialmente
fóra, desinstaladas da nosa esencia e verdade, sendo esta unha violencia social e relixiosa brutal que se filtra na linguaxe do relixioso
e que agride profunda e enormemente ás mulleres.
Necesitamos revisar e reconstruír os cimentos mesmos da pedagoxía dos EE.EE., a súa hermenéutica, non só a súa linguaxe.
É o mesmo a humildade, as humillacións, a pobreza, a soberbia, a
culpa… para os homes ca para as mulleres? Teñen un compoñente
cultural as mocións de homes e mulleres?, habitamos igual a consolación e a desolación?, tradúcense estas emocional e fisicamente
da mesma maneira en homes e en mulleres? Adoitan apuntar os
EE.EE. na primeira semana a pedir a graza para coñecer a gravidade do pecado estrutural do machismo do mesmo xeito que o fan
da pobreza e en ocasións da ecoloxía? Enténdese o machismo nos
EE.EE. coma outra das caras do pecado que habita no mundo e en
nós? Podemos as mulleres, por exemplo, facer «a meditación das
dúas bandeiras» sen unha profunda revisión feminista do texto?
Debe facerse unha interpretación feminista de «as tres maneiras
de humildade»?
A nosa experiencia comunitaria como mulleres na procura e no
camiño, non só nos leva a cuestionar, denunciar e tratar de transformar a linguaxe ou as palabras, isto sería relativamente sinxelo. A
tarefa que temos entre mans, que precisamos facer xuntas é moito máis ambiciosa e complexa. Estamos empeñadas en romper as
cadeas que sustentan unha relixiosidade que entende ás mulleres
como un subproduto, unha costela, unha mazá. Unha relixiosidade que exalta e recoñece única e univocamente só unhas dimensións, calidades, achegas das mulleres, infravalorando, negando
ou ignorando outras tamén propias e valiosas. Unha relixiosidade
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que identifica o feminino como algo menos valioso, tanto é así
que falar de Deus como muller resúltanos non só estraño, senón
violento, subversivo, insultante, cando… ten Deus sexo? É máis
verdade A Creación de Adán de Miguel Anxo da Capela Sixtina ca
A creación de Deus de Harmonia Rosales?3
Esta relixiosidade fala dun Deus que nos domestica, que nos
ignora ás veces, que nos define exclusivamente ou desde a maternidade ou desde o pecado ou a tentación. Mais a nosa experiencia
de fe individual e comunitaria é outra. O Deus que coñecemos
nos nosos encontros con Xesús é un Deus que non nos quere
humilladas, nin sufridoras caladas, nin á marxe do mundo. Xesús
sándanos, libéranos, recoñécenos como crentes, discípulas e profetas, envíanos e resitúanos na comunidade. O Deus de Xesús é
un Deus feminista que nos soña e créanos constantemente nunha plenitude corresponsable e co-creadora tamén da vida social
e da política.
Facendo unha metáfora: sen esta perspectiva feminista, os
EE.EE. poden ser un mapa moi perigoso para as mulleres. Un
mapa cun punto de partida e de chegada, cunha travesía e significados das lendas que, máis ca levarnos «ao Tesouro», nos perdan
definitivamente. Este mapa, mal utilizado (voluntaria e involuntariamente) pódenos levar á morte, a colaborar activamente con ese
machismo que é pecado e que non só rompe o soño de Deus para
a Humanidade, tamén ten a capacidade de disfrazar o que é radicalmente pecado en Palabra e Vontade de Deus.
Poden os EE.EE. de San Ignacio liberar ás mulleres? A nosa
experiencia, repleta de éxitos e fracasos, revélanos a necesidade de
achegarnos a eles dunha forma crítica e cautelosa. Da man da sabedoría feminista cristiá, desde a escoita e recoñecemento mutuo,
os EE.EE. poden ser instrumento de Redención tanto para mulleres como para homes. Porque non podemos esquecer que nin
3 Harmonía Rosales é unha artista plástica afroamericana. Na súa obra A creación de
Deus recrea a obra A creación de Adán de Miguel Anxo invertendo os modelos dun sistema
de arte branco e patriarcal.
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esta sabedoría nin nós mesmas pretendemos «castigar aos homes»,
«roubarlles os seus privilexios para exercelos nós». A misandria
non é feminismo, e tampouco ten nada que ver co soño de Deus
para a Humanidade.
Os EE.EE. poden ser unha ferramenta no noso camiño de fe, se,
só se, nos permiten atoparnos con «ese Xesús e ese Deus» feministas que nos escoitan e comprométennos pola co-igualdade entre
homes e mulleres.
Inés Irene Abril Stoffels
Rede Miriam
Traduciu Chema Felpeto
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Suso de Toro

Nunca acabei de estar a gusto co termo «espiritualidade». E
comprendo que a orixe da miña incomodidade está en ter sido educado nunha relixión forte coa que puiden discutir, rifar e rebelarme
malia deixarme marcado, e así «espiritualidade» entendo que se refire a algunha cousa de pouca sustancia que me semella va ou fútil.
Non é xusto, espiritualidade pode ser un campo no que moitas
persoas se sintan a gusto e sintan que é o seu modo de existir, mais
eu non podo remediar o pensar e sentir vivencias máis específicas
que teñen a ver claramente co que chamaría «relixiosidade» e, mellor, «relixión».
A palabra «vivencia» que utilicei ten unha correspondencia co
concepto «experiencia». Os propios libros aprendéronme a ver que
hai coñecemento fóra deles, e ese coñecemento vén pola experiencia, nosa propia ou allea máis «anosada». E esas experiencias
coido que son momentos nos que experimento unha sensación de
transcendencia. Non podo agora recapitular sobre as diversas experiencias da transcendencia que ofrece a vida, o mundo e a vida.
Tamén esa extensión do mundo e a vida que é a arte.
Deixo quedar de paso que entendo que non hai artista ou escritor que poda dar unha obra cunha mínima dose de grandeza que
non entenda que a vida é transcendente, sen unha idea da vida que
se sofique nunha relixiosidade máis ou menos clara. Sen iso a súa
obra será intranscendente.
Estaba para escribir «desde logo non podo relacionarme coa vivencia da relixión como unha relación cunha figura de Deus Pai
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nin calquera outra forma antropomórfica», mais non debo dar por
suposto iso, non debo partir dun «desde logo».
Aquí tería que referirme ao xudaísmo, ese fervedoiro de formas
relixiosas que acabou dándonos esa relación conflitiva cun Gran
Pai. Cando o Segundo Isaías, probablemente o verdadeiro fundador
do monoteísmo, no exilio en Babilonia e rodeado do mito de Marduk e a súa vitoria sobre o caos, declara a Yahveh como deus único.
Se Moisés impuxo Yavheh como deus único para os xudeus, o
Segundo Isaías tamén estende o reino dese deus a outros pobos
non xudeus, os grandes pobos veciños, Asiria e Exipto, o que séculos máis tarde fará Saulo tiña raíces na propia tradición xudea, con
todo o máis transcendente do Segundo Isaías é a creación dese deus
único e persoal de toda a creación, alén as fronteiras e os pobos.
Desde aí a relixión resúmese ou encérrase nunha dialéctica de
causa e efecto, nun diálogo entre a humanidade e un humano divino. Non é que me resulte inverosímil esa figura divina humanizada, a verosimilitude non ten que ver nin coa literatura nin coa
relixión e aceptei hai tempo que na vida cabe o verosímil e tamén
o inverosímil, o que non podo aceptar é que o Misterio do mundo
e da vida caiba no humano. A vida vai moito máis aló e o mundo
existe fóra nosa e alleo a nós.
Doutra banda, a redución aínda maior que fixo o xudaísmo rabínico situando ao varón como interlocutor único de Yahveh fai que
non poda aceptar unha confesión como a xudea ou a cristiá.
Sobre o antropomorfismo extremo do xudaísmo, que dunha banda asentou o valor da vida humana e doutra banda considerou
ao mundo que pisamos como unha propiedade dos humanos, di
moito que en toda a Biblia, mesmo nos Evanxeos, haxa unha ausencia dos animais total, non sendo considerados como monstros
ou vítimas sacrificiais.
Hai unha figura na tradición cristiá que non ocupa un lugar
abondo relevante e que debera ser para o cristianismo unha abertura teolóxica fundamental, Francisco de Asís. E non ocupa un
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lugar relevante precisamente porque na vez de crear discurso teolóxico elaborado o que fixo foi achegar experiencia. E, aínda máis,
unha experiencia que cuestiona os límites dunha relixión reducida
ao humano. Francisco non cabe dentro dos muros dun templo e
recoñece o divino nun mundo vivo que o rodea. Relígase e, mesmo, alléase no mundo. Nada máis oposto á teoloxía da sociedade
de consumo que a doutrina de Francisco, santo patrón do ecoloxismo, esa «espiritualidade» panteísta.
Respecto do cristianismo acho que os dons da doutrina derivada dos Evanxeos canónicos están repartidos entre as tres grandes
correntes, desde a dureza, a lucidez e a latente desesperación de
Lutero e o protestantismo até a inocencia, a ritualidade e a mística
da Igrexa Ortodoxa, Roma no medio. Mais quen marcha nunca
pode volver realmente, non sei da maneira en que eu me poda
concibir dentro dunha igrexa cristiá actualmente. Admiro a liberdade persoal que dá o protestantismo, namórame o misticismo e
a inocencia no cristianismo ortodoxo, non teño non sendo reproches, para a igrexa católica romana e española aínda que recoñezo
que os seus restos van dentro miña. Nin sequera as tres tradicións
reunidas me reinan, por ese antropomorfismo extremo, nesa súa
forma patriarcal.
Mais, sendo orfo de confesión relixiosa, como dixen ao principio asumo a vivencia de momentos ou situacións transcendentes.
Creo, pois no Misterio do mundo e da vida. Desboto a pregunta
sobre o «sentido da vida», entendo que no fondo non é parte dunha procura sincera. No fondo sabemos que non o ten. ¿E por que
había de telo? ¿Para ter contento a quen? ¿Ao rei do universo, o
ser humano? De novo un antropocentrismo, tan patético e nimio.
Nesa demanda entendo que se resume o infantilismo antropolóxico contemporáneo.
A vida non nos ofrece unha explicación, non ten un «por que»
e tampouco nos presenta un esquema do funcionamento da súa
máquina íntima. Iso é o que procuran, e van encontrando, os científicos. Encontran «orde», no caos da vida hai orde. A vida en por
ela non ten sentido, mais ten un xeito íntimo e natural. E coido
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que o único modo de darlle sentido ao vivir, os humanos estamos
destinados a buscarllo, é aceptar a vida como é, un mundo de aparencia caótica e unha vida na que rexe a orde. Entregarse á vida e
vivila. Abandonarse a esa forza preexistente á nosa existencia, allea
e desprezadora da nosa vontade persoal, unha forza que nos posúe
e que nos ha abandonar un día e…, venerala con naturalidade.
Porén, para iso precisamos unha linguaxe, unhas formas rituais
para expresar esa devoción, que é dedicación e afecto sincero, pola
vida sagrada. E esas formas teñen de ser necesariamente para dar
e recibir, de agradecemento e de recibimento dos dons da vida. A
cambio da vida, de estarmos vivos, damos as grazas. O que denominei «humildar», rescatando unha vella palabra para dicir tamén
«humillar».
Unha autohumillación máis necesaria que nunca, nun mundo
que nos arranca pedazos en todas direccións, paradoxalmente para
recobrarnos. Quen se humilla toma conciencia de si e faise dono
do que anda solto e disperso, recupera o que os demais e os poderes posúen de un. Esa humillación voluntaria é un acto de autoconciencia e de dominio sobre si. A humildade paradoxalmente
fainos fortes, ese sometemento fainos libres.
Só aceptando isto é como se entende o que propoño en «Humildar», reconstruír unha linguaxe relixiosa básica, isto é aceptando a
Transcendencia e o Misterio, que sirva para crentes nun deus ou
non. Desde logo, en último termo, con deus ou sen el ese aceptamento do mundo e da vida é propio de crentes, presupón dalgunha
forma «fe».
Nesa soberbia intelectual ou espiritual de escribir un libro así
hai humildade tamén e, desde logo, nesa humildade hai soberbia,
así e todo non pretendín outra cousa que ofrecer unhas indicacións para quen queira camiñar. «Segue ese camiño, hai unha carreiriña dun can e xa irás vendo…» Non máis que iso.
Suso de Toro
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En diálogo con Suso de Toro a propósito
de Humildar. Rituais despois de Deus
Pedro Castelao

1.- Introdución
Cando unha pequena herba agroma no ermo é un signo inequívoco do poder da vida que sempre volve polo seu.
A xenial película do ano 2008 de Disney-Pixar «Wall-e», gañadora dun Óscar ao mellor filme de animación en 2009, ilustra moi
ben, nun aspecto que agora explicarei, o significado deste libro de
Suso de Toro.
Coa modernidade logrou callar no occidente europeo a idea de
que estar á altura dos tempos significaba necesariamente abandonar a relixión. E todo porque esta non sería senón «superstición,
cerimonias e ritos» (p. 7) propios de tempos superados e só podería
ser sostida por xentes remisas a deixar a maxia como modo efectivo
de afrontar a vida coas súas oportunidades e o seus problemas.
A distopía que debuxa Andrew Stanton na amentada longametraxe amósanos un planeta Terra que, no ano 2815, perpetúa un
estado de colapso, provocado polo aumento incontrolado do lixo,
que levou a que, setecentos anos antes, toda a humanidade tivera
que instalarse indefinidamente no espazo ante a imposibilidade de
vivir nun planeta convertido nun inmenso vertedoiro de refugallos.
Unha determinada comprensión da modernidade fixo que a relixión fose, para moitos, ese planeta absolutamente inhabitable,
cunha atmosfera verdadeiramente irrespirable, cheo de montañas
de trebellos inservibles e moreas de refugallos noxentos. Coa excepción dunha herdanza ética ou moral, vinculada a certos valo82
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res e nobres sentimentos, nada sobreviviu á catarse liberadora que
acabou arrombando todo a un faiado escuro no que, finalmente,
acabou por podrecer.
A cultura galega non foi allea a este prexuízo marxinador da
relixión e, nomeadamente, a súa clase estudada –creadora de literatura, música, información, economía, política e conciencia
social– imitou de xeito inconsciente, ou por pura moda, ás elites
foráneas, asumindo un ideal de contemporaneidade que encerraba
no cuarto dos ratos todo canto lle parecía que recendía a incenso.
A relixiosidade popular foi comprendida como un reduto do pasado en vías de extinción. E as contadísimas excepcións que exploraron camiños de converxencia e encontro entre relixión e cultura
na nosa terra foron simplemente ignoradas na ágora pública –ao
non comprender en absoluto o que estaban a facer– ou admiradas
en segredo e con crecente perplexidade ante un compromiso vital
que ninguén podía negar.
En calquera caso o resultado foi sempre o mesmo: estendeuse
a idea de que ser relixioso, moderno, galego e progresista é un
conxunto de oxímoros que convén evitar para ser aceptado, ter
éxito e non facer o ridículo.

2.- Humildar como síntoma
Con todo, coma en «Wall-e», no vertedoiro ermo e infecundo
naceunos unha herbiña campía.
Isto é, ao meu ver, Humildar no eido desa cultura galega tan
segura de si mesma e tan superficialmente instalada nunha visión
horizontal da vida e da existencia.
Unha herbiña campía que, porén, malia súa humildade, é –polo
menos nun sentido obxectivo que logo explicarei– extraordinariamente equívoca e ambigua.
Confiado no poder máxico das palabras, o autor, motivado por
unha envexa sa do que, para el, teñen as persoas relixiosas –a saber: «unha linguaxe para falarlle ao mundo, á vida e, mesmo, para
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falarlles a santos, virxes, deuses, defuntos» (p. 7)– propón conferir
tempo e espazo aos momentos decisivos da vida, para que, así, teñan «sentido e transcendencia» (p. 7).
Nunha palabra: o autor quere darlle orde e rito ao discorrer da
vida para que, o mesmo que un encoro remansa as augas e lle dá
profundidade ao río, tamén a celebración e a festa nos permitan
asolagarnos na fecundidade da existencia evitando biografías torrenciais que, lonxe dun concibir creativo, erosionan inutilmente.
Propón, xa que logo, partindo dunha espontánea aceptación da
vida, saudar o nacemento dos cativos, desfrutar a imposición do
nome, despedir aos defuntos, dialogar cun mesmo, acompañar e
verbalizar publicamente o casamento, vivir coidando algo ou alguén e sinalando dun modo especial días do almanaque e lugares
específicos nos que impere a lóxica do silencio e a contemplación.
Trátase dunha invitación á gratitude, á humildade e á celebración
que gusta facerse consciente do paso do tempo na procura de saudables pegadas na alma.
Como síntoma dunha dimensión perdida que agora regresa,
como eco distante dun mundo esquecido que volve a resoar, como
gromo que invita a unha nova reconsideración da relixión na mala
conciencia dunha modernidade que arrombou algo importante na
última mudanza do occidente, Humildar é un sinal inversamente
proporcional ao seu tamaño. Trátase dun libro de pouco máis de
vinte e seis páxinas de texto que, porén, como a punta dun iceberg,
agocha e dá por suposto moito máis do que amosa.

3.- Humildar como proposta
E agocha moitas cousas boas, pero, obxectivamente consideradas, tamén supón outras que, ao meu ver, non o son tanto. De aí a
súa radical ambigüidade.
No libriño o autor non fala das tradicións relixiosas que rexeita. Non hai crítica destrutiva do xudeo-cristianismo, máis aló das
amentadas descualificacións de superstición e inverosimilitude
asociadas á súa biografía particular.
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O que hai é a proposta implícita –nada humilde, abofé– de crear
unha nova relixión civil para os orfos do divino. Proposta serena,
pacífica, sutil, en forma de procura, pero obxectivamente innegable por evidente. Non xulgo aquí o ánimo interior do autor, senón
o que realmente implica a súa proposta de por si.
Trataríase dunha relixión horizontal, sen verdadeira transcendencia, moi á moda actual da necesidade de silencio, fondura, recollemento e celebración comunitaria que tanta saudade provoca
nos que hai anos tiraron o meniño coa auga da bañeira.
Unha nova relixión que celebre a vida con rituais ben pouco
orixinais e literalmente copiados –polo menos, no seu obxecto directo de celebración– da relixión arrombada ao faiado dos trastes.
Liturxias bautismais ao redor do nacemento. Liturxias funerarias
en relación coa morte. Liturxias matrimoniais verbo da vida en
parella. Peregrinacións a lugares santos e días festivos santificando
o lecer. Momentos de soidade contemplativa e de auténtica introspección orante. Agradecemento, cortesía e humildade como camiño de crecemento humano e plenitude.
Unha relixión sen Deus. Un cristianismo depurado, sen Xesús,
que recicle a súa configuración da vida e a súa concepción do tempo, do espazo, do nacemento, da morte, da soidade, do amor e da
existencia, aceptando que nada hai capaz de remitir ao ser humano
máis aló da propia vida, de xeito que se acomode mesmo o significado do termo «transcendencia» a algo vaporoso que nunca se
define, pero que, como moito, só parece indicar algo que se considera importante e vinculado á creatividade e á experiencia estética.
Pero nada máis.
É certo, e hai que agradecelo, que non se fai isto –como tantas veces– con explícito desprezo polos crentes da tradición cristiá. «Está
ben desexarlle a outra persoa un «bo día». Quen ten deus (sic) despídese cabalmente cun «Adeus», desexando que a persoa despedida
fique baixo a protección divina. Podémolo facer calquera, tamén os
que non temos ese amparo, porén está ben desexarlle «até sempre».
Un augurio de vida longa e a esperanza de seguirse a ver» (p. 33).
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Non hai mofa nin desdén. Tan só, ao meu entender, un grave
erro de base, froito dun diagnóstico apurado, sen suficiente decantación, que peca dunha inxenua superficialidade de boa fe.
Unha boa fe que, debido á súa falta de fondura, tórnase equívoca
nas súas consecuencias obxectivas, porque o que se propón non
é unha revisión crítica do prexuízo contra a relixión desbotada,
senón un seguir a camiñar cara a diante dando por bo que a tradición xudeo-cristiá –moi malamente entendida– foi unha doenza de
xuventude xa definitivamente superada.
Isto vese con máis claridade na achega que o autor tivo a ben
enviarnos para este mesmo número de Encrucillada. Deixo na man
do lector ou lectora a súa lectura íntegra. Eu tan só me limito a
algunhas reflexións necesariamente breves sobre posicións que me
parecen dificilmente sostibles a fin de afondar nun diálogo que a
todos nos poida axudar.

4.- As costas de Humildar
Pero antes quixera distinguir explicitamente dous planos do diálogo que xa están supostos no antedito.
O autor fala de si mesmo, das súas vivencias e da súa propia
experiencia biográfica. Respecto ao máximo ese plano subxectivo
que admiro e valoro. O autor é, sen dúbida, sincero e auténtico, e
comparto sen reservas as súa actitude de procura.
Pero tamén fai propostas e afirmacións obxectivas que, ao meu
ver, obrigan ao lector a identificarse ou a disentir. É neste segundo plano onde propoño discutirmos, dando por sentado a alta
consideración que me merece o primeiro. Isto vale retrospectivamente para todo o que xa dixen e, por suposto, para o que segue
a continuación.
Céntrome, tan só, xa que logo, en breves consideracións respecto do que considero máis salientable.
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4.1. Antropomorfismo extremo?
En primeiro lugar, quixera dicir que, en serio, o que se di verdadeiramente en serio, non se pode tomar un rexeitamento do xudeocristianismo baseado na imputación de «antropomorfismo».
O autor fala ata en dúas ocasións dun «antropomorfismo extremo», vinculando tal acusación, entre outras cousas, coa configuración xesuánica de Deus como Pai.
A unha tradición que mesmo prohibe pronunciar o nome de
Deus por medo ao que Paul Tillich chamou a «blasfemia involuntaria» e que loitou coma ningunha outra contra todo perigo de idolatría, dificilmente se lle pode acusar de «antropomorfa». A lóxica
da historia da revelación bíblica, tanto no AT coma no NT, non é
antropomorfa. Está toda ela transida pola absoluta transcendencia
dun Deus que, nin nos relatos de creación, nin nas experiencias
proféticas, nin nas teofanías do éxodo, nin nos libros históricos,
nin na poesía dos salmos, nin en toda a literatura sapiencial, se
pode identificar, sen máis, coas súas mediacións reveladoras. Nada
máis lonxe da lóxica bíblica que concibir en termos de identidade
ao Deus que se dá a coñecer na experiencia de revelación coa realidade a través da cal se manifesta. E toda a atribución de características persoais a Deus no AT vai sendo decantada e corrixida nunha
dirección purificadora que culmina no Abbá de Xesús comprendido non como descrición clasificadora de Deus, senón coma indicativo simbólico dunha relación de amor e proximidade máximas.
Henry Duméry dixo con moito acerto que só cando se está completamente certo de que Deus non pode aparecer, non pode ser visto nin tocado, no pode, en definitiva, ofrecerse aos sentidos coma
unha cousa máis, entón, e só entón, é cando non hai problema
en achegalo á visibilidade, á percepción, ás formas concretas de
existencia para facer próxima e cotiá a súa presenza. E isto non
porque a súas formas de presenza sexan estas, senón porque sen
elas é difícil expresar a conciencia viva e real da relación de Deus
co mundo. Isto é o que sucede con toda representación verbal que
na Biblia utiliza as relacións antropolóxicas ou calquera outra atriEncrucillada 208, maio-xuño 2018
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bución persoal para achegarse ao misterio de Deus. Só desde unha
comprensión cega a esta lóxica interna e esencial se pode cualificar
ao xudaísmo ou ao cristianismo como «antropomorfismo extremo».
4.2. Ausencia de animais?
O mesmo sucede, en segundo lugar, con esa consideración tan
tipicamente moderna que acusa á tradición xudeo-cristiá de ausencia de sensibilidade ecolóxica. Aquí, a acusación do autor, ademais
de ser obxectivamente errada, resulta completamente incrible: «di
moito que en toda a Biblia, mesmo nos Evanxeos, haxa unha ausencia dos animais total, non sendo considerados como monstros
ou vítimas sacrificiais».
Ausencia total de animais na Biblia a non ser como vítimas ou
como monstros? Parece broma, porque o certo é que a súa presenza, máis aló de sacrificios e monstruosidades, é masiva.
Nos diferentes libros bíblicos faise referencia a mamíferos de
todo tipo, a aves, a réptiles, a insectos e mesmo a invertebrados de
diferentes especies. Menciónanse, tamén, animais mariños, malia
non facelo segundo ás súas especies acuáticas de forma singularizada (Xen 1, 21.28; Sal 8, 9). Pero verbo de toda a outra fauna non
se trata só de alusións xenéricas, senón de referencias ben detalladas e moi recorrentes. Como animais propiamente ditos e, tamén,
na súa capacidade simbólica.
En 2Sam 17, 10 fálase do león como símbolo de forza e valor.
Tamén aparece ese mesmo animal en Ez 22, 25 e no Sal 10, 9. O
oso, o lobo e o leopardo son aludidos en 2Re 2, 24; Is 11, 6s; Xr 5, 6.
Do raposo fálase en Lam 5, 18 e en Lc 13, 32. Os cans aparecen en
Xob 30, 1. O mono e o pavo real son mencionados en 1Re 10, 22. O
asno salvaxe está en Xob 24, 5. O xabaril no Sal 80, 14. Do coello e
a lebre fálase en Lv 11, 6 e tamén, nesa mesma pasaxe, do camelo e
do porco. Do pelicano e do alcaraván en Is 34, 11. Da marta, do rato
e do lagarto en Lv 11, 29. Do morcego en Lv 11, 19 e Is 2, 20. Do
elefante en 2Mac 13, 2. Das especies ornitolóxicas a máis amentada
é a aguia (Xob 39, 27; Ez 17, 3; Dt 28, 49; 32, 11). Nas listas de Lv
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11 e Dt 14 menciónanse, entre outros animais, todas estas rapaces:
aguia pescadora, voitre, falcón, miñato, e moitas clases de bufos
e tamén a gaivota. En Xer 8, 7 faise referencia a aves migratorias
coma a cegoña, a andoriña e a grúa. En Lv 11, 19 e Dt 14, 18 tamén
se mencionan o ibis, a garza e mesmo a bubela. Da pomba fálase
en Mt 10, 16, en Xen 8, 8-12 e, incluso, en Lc 3, 22 simboliza ao
Espírito Santo. O galo menciónase en Prov 30, 31 e Mt 26, 34.74.
O lector, ou lectora, comprenderá que non é difícil alongar a lista
pasando a describir, agora, outros animais domésticos, os réptiles
e os insectos deixando mesmo sen citar os animais fabulosos –non
necesariamente monstros, como o ave fénix– que tamén aparecen
consignados na Biblia. Afórrolle o elenco a cambio desta sintética
conclusión que enuncio en forma interrogativa: de verdade hai na
Biblia unha ausencia total dos animais?
O que parece estar detrás da incomodidade do autor respecto da
tradición xudeo-cristiá é que «considerou ao mundo que pisamos
como unha propiedade dos humanos» e, por iso, «hai unha figura
na tradición cristiá que non ocupa un lugar abondo relevante e
que debera ser para o cristianismo unha abertura teolóxica fundamental, Francisco de Asís». Ese santo ao que autor se refire como
«santo patrón do ecoloxismo, esa «espiritualidade» panteísta».
Leamos, por favor, Laudato Si’ e superemos prexuízos que hoxe
en día xa non se poden considerar con seriedade. A tradición xudeo-cristiá ten moito que achegar ao actual debate sobre o cambio
climático, porque a crítica de Lynn White, Jr., cuxo pálido reflexo
aparece no texto do autor, carece completamente de fundamento.
E Francisco de Asís nada ten que ver co panteísmo. Se é que «panteísmo» quere dicir realmente «pan-teísmo» tal e como normalmente se entende o termo en relación, polo menos, con Spinoza e,
con matices, verbo do idealismo alemán.
4.3. O xudaísmo rabínico
En terceiro lugar, ao xudaísmo rabínico impútaselle ser machista: «a redución aínda maior que fixo o xudaísmo rabínico situando
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ao varón como interlocutor único de Yahveh fai que non poida
aceptar unha confesión como a xudía ou a cristiá».
O autor pode aceptar ou rexeitar a confesión que desexe. Pero as
razóns dunha ou doutra cousa deben ser coherentes.
A relación igualitaria entre varón e muller verbo do seu Creador
está dada no texto xenesíaco do relato sacerdotal, datado no s. VI
a. C., durante o desterro babilónico, antecedendo, por tanto, en
máis de 600 anos ao coñecido como xudaísmo rabínico (orixinario
do último terzo do s. I d. C). Dise alí: «Creou Deus ao ser humano
á súa imaxe, creouno á imaxe de Deus, creouno varón e femia»
(Xen 1, 27).
Acusar de redución ao xudaísmo posterior implica recoñecer folgura no xudaísmo anterior. Que obriga, pois, a atarse a unha hermenéutica rabínica redutora? Por que pensar que o esencial do xudaísmo está no segundo e non, pola contra, na intuición primitiva?
E por que tirar da redución do xudaísmo rabínico a conclusión
de que tampouco a confesión cristiá é aceptable? Acaso é todo o
mesmo? En Gal 3, 28 podemos ler: «Todo iso de xudeus e gregos;
de escravos e libres, de homes e mulleres, todo iso acabou, pois
sodes coma un só en Cristo Xesús». Que a tradición posterior non
estivese sempre á altura de semellante texto –cousa tristemente
aínda actual– pon en evidencia aos séculos seguintes, non ao tempo orixinario.
4.4. Outras consideracións
E logo hai, xa para rematar, consideracións xerais, pouco matizadas, que en nada axudan a clarificar o debate e engaden elementos de confusión que enlaman o terreo.
Por exemplo: as mencións ás tres principais confesións cristiás
–protestantes, ortodoxos e católicos– demostran, como en quen
pensa de lonxe, un trazo groso, nada acaído e moi ausente de matiz, no que volve xurdir a acusación de antropomorfismo extremo,
adobiado, agora, coa denuncia de formas patriarcais. «Nin sequera
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as tres tradicións reunidas me reinan, por ese antropomorfismo
extremo, nesa súa forma patriarcal».
Engádaselle a isto unha sorprendente aparición final de afirmacións metafísicas, cuxa verdade é dada como evidente sen máis, e
teremos xa unha visión global das moitas cousas que aínda conviría
revisar e analizar máis polo miúdo, pero que, sen dúbida, proceden
do mesmo roupeiro doméstico que Humildar ten nas súas costas.
Outro exemplo disto último: sorprende a seguridade coa que
o autor sostén que sabemos que a vida non ten sentido e que tal
pregunta non é sincera. «Desboto a pregunta sobre o «sentido da
vida», entendo que no fondo non é parte dunha procura sincera.
No fondo sabemos que non o ten».
Si? Por que? Onde está a evidencia de tal afirmación?
O autor resposta: «E por que había de telo? Para ter contento
a quen? Ao rei do universo, o ser humano? De novo un antropocentrismo, tan patético e nimio. Nesa demanda entendo que se
resume o infantilismo antropolóxico contemporáneo».
Esta rotunda negación ten, en principio, un alcance metafísico
absoluto. E resulta cando menos curiosa a súa contundencia posto
que, a xuízo do autor, se o ser humano se cre algo no universo, resulta que é un infantil, pero cando se revela como profeta infalible
da Nada, suponse que, evidentemente, está no seu.
Non hai aquí unha evidente contradición pragmática? Alguén especial debe ser ese ser humano cando ten a posibilidade de desbotar
a pregunta sobre o sentido da vida e, de xeito paradoxal, se atreve a
respondela dunha vez por todas, malia que sexa, como fai o autor,
para negala. Iso si que parece ser un paradoxal antropocentrismo.
4.5. O humano: capax infiniti?
Con todo, o máis decisivo, ao meu ver, está nesta afirmación do
autor que destaco xa en derradeiro lugar: «O que non podo aceptar
é que o Misterio do mundo e da vida caiba no humano».
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Non obxecto nada contra isto, posto que aquí hai confesión
persoal dese centro subxectivo ao que antes aludín e que respecto
e admiro.
Limítome a ofrecer unicamente un brevísimo reflexo inverso do
meu propio interior verbo da encarnación ou da cristoloxía que,
talvez, poida achegar algo de luz a tan difícil cuestión.
Probablemente a máis importante de todas.
Pensar a encarnación como una divina transmutación, ao xeito
de Zeus nas súas metamorfoses, distáncianos do cerne da experiencia pascual. Non falamos aquí de máxicos descensos nin de
míticos ascensos. Falamos de revelación, dunha experiencia relixiosa de afondamento na identidade particular dun Xesús de Nazaret –ser humano coma nós– no que agroma e culmina unha vivencia única de intimidade con Deus. Falamos de recoñecemento nel
dunha infinita forza remitente ao verdadeiro misterio do mundo
que é a única realmente capaz de transformalo e sandalo orientándonos cara á vida eterna. Falamos de que tampouco o humano
é unha realidade pechada, limitada, incapaz de acoller dentro de
si o infinito. Antes ben, ao contrario, ben mirado, o ser humano
descóbrese a si mesmo abismo en acto, presenza insondable para
si propio e moito máis aínda nas relacións de proximidade. Somos
misterios inesgotables na alteridade cotiá da vida. Reflexos, tal vez,
desa infinita riqueza de máxima bondade ante a que oramos como
fonte de toda creación. Creados a imaxe e semellanza de Deus.
Muller e home. Home e muller. Constituídos no ser como capax
infiniti, sendo quen, precisamente, un e máis o outro, de acoller
e afondar infinitamente no ser infinito que, gratuíta e inmerecidamente, recibimos por amor.
Comprendidos a esta luz non é xa que «o Misterio do mundo e
da vida caiban no humano», senón que o humano mesmo é, probablemente, reflexo infinito dese infinito misterio que descobre
dentro de si e alén de si. Non en termos de contención, ocupación, limitación ou posesión, senón en termos de apertura, de converxencia, de infinita remitencia e perenne significación na lóxica
dunha gratuidade que en todo nos supera.
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5.- Coda
Humildar é un libriño moi recomendable. Máis, talvez, como
síntoma dunha dimensión relixiosa da que hai saudade, ca coma
proposta dun camiño novo a percorrer. Non hai nel nada radicalmente novo, agás o seu mesmo feito de xermolar no ermo. O novo,
o radicalmente renovador e mesmo transgresor, sería reconsiderar
en serio e con fondura o que Humildar agocha nas súas costas:
ese diagnóstico errado que concibe a tradición xudeo-cristiá como
fonte dunha relixión inverosímil da que só xorden supersticións,
cerimonias e ritos baleiros de significados.
Que lle diriamos a alguén que desbotase a cultura galega baseándose en inxustos tópicos trasnoitados de folclorismo centralista de hórreo, gaita e palleiro? Supoño que algo así: «Déixate de
lerias e mira ben o que rexeitas, porque refugas o que descoñeces».
Pois o mesmo sucede coa tradición cristiá. Rexeitando apuradamente os tópicos verbo dela, quedamos xaxuando de alimento
sólido, enganando a nosa fame de transcendencia con tristes dietas que nin sacian nin alimentan. Humildes e ben intencionadas,
pero estériles e inútiles a longo prazo. Que iso é do que se trata: do
verdadeiro longo prazo.
Hai (ou non) Deus e vida eterna alén desta vida?
Pedro Castelao
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Fiestra aberta

Na escola dos pobres
Xosé A. Miguélez Díaz

Saliento neste aporte a miña experiencia de acompañamento
mutuo con persoas que baixo moitos parámetros foron pobres económica e socialmente, pero que me aportaron importantes agasallos vitais, quizais porque fun tamén eu un cura pobre e un pobre
cura en moitos aspectos. Lembro a expresión do Papa Francisco,
de que só a través dos pobres podemos recibir certa sabedoría que
Deus nos quere dar (Cf Evangelii Gaudium 198) e ofrezo con
agradecemento estes tres testemuños, que poderían ser bastantes
máis, dos agasallos que a vida me foi traendo no trato cos pobres.
Non recibín con eles sabedorías adquiridas como leccións teóricas
nin como unha posesión ou trofeo, senón como camiños e gustos
fondos que me enraizaron máis na luz.
1.- Antoni.- Trateino intensamente na miña etapa de seminarista barcelonés entre 1967 e 1973, e despois outros tres anos
máis de preto: un no curso 1985-1986, e dous máis nos anos 1995
e 1996, morrendo el nesta data. E nos interregnos tivemos un
trato presencial intermitente e escaso, pero cun contacto epistolar
significativo. Era el trinteno novo, e eu comezaba a vintena cando
tropecei con el, bébedo, un día pola mañá nunha rúa da Barcelona
antiga. Ao pouco de tratalo descubrín que era alcohólico, e algo
despois, pero case decontado, que tiña feridas psíquicas, que recibira un trato sobreprotector que o infantilizara, que tivera unha
educación burguesa clasista que o illara tras moitas barreiras, que
padecera unha indotrinación católica enfermiza que o culpabilizara tanto que tivera que facerse ateo como saída de emerxencia
e de liberación.
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Vivía só na que fora vivenda familiar, e sostido por ocasionais
traballos a tempo parcial e polos aportes dos seus familiares. Tiña
moi vivas tres fames: a da realización sexual, pois padecía de impotencia, a de liberación nacional, pois era independentista catalán, e a de lograr a súa plena e persoal autonomía pois era dependente económico.
Con el, vin de preto que as persoas somos altísima complexidade, que é falsa a redución dunha personalidade a só un aspecto
parcial (por exemplo o alcoholismo ou a ideoloxía) e tamén que
calquera boa relación, máis aló das distancias ideolóxicas, relixiosas e incluso éticas, aporta vida en dúas direccións de reciprocidade. Polo cariño e o trato que se me deu con Antoni, bendito
sexa, exerciteime na práctica dunha ollada fraterna, crítica pero
con clara valoración da persoa desde o amor, sen quedar paralizada pola valoración moral apegada á lei: así deu pé a unha relación algo curativa para el, ou polo menos paliativa, e para min
deu lugar a un encontro máis gratuíto e fondo coa misericordia
de Deus que acompaña e estimula os nosos progresos posibles.
Máis dunha vez compartín con el cartos, aínda sabendo que irían
destinados a buscar sexo pagado, cousa que rexeitaba para min,
pero a el tocáballe xulgar a súa urxencia : de vez en cando atopaba
algunha profesional cariñosa e comprensiva coas súas dificultades
e as súas sedes profundas… Certo que teoricamente non era iso
ningún ideal, pero a Biblia está chea de historias defectuosas que
deron pé á preciosa revelación de Xesús.
Como o meu amigo era un gran catalanista axudoume a amar o
seu idioma e a practicalo con respecto, e a querer e coidar tamén
máis o galego idioma e cultura. O meu amigo era nacionalista catalán en tempos franquistas e en min incrementouse a simpatía
polos nacionalismos defensores das culturas minoritarias, pero tamén me fixen bastante consciente, xa desde entón, hai cincuenta
anos, de que o nacionalismo de todo tipo, pode ter ingredientes de
mecanismos compensatorios de frustracións persoais e de arelas
de poder, algo que tamén se dá en case todas as realizacións humanas como as relixións, a familia, o fútbol, o sexo, o consumo, a
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comida, a entrega (Cf 1Cor 13, ) e todo o que poida ser sucedáneo
ou alivio para o noso ego mancado e frustrado.
Aprendín a medrar no acompañamento lento e na amizade recíproca por riba das urxencias dos meus iniciais desexos redentoristas, por riba de solucións que non acababan de chegar para o seu
alcoholismo, a súa marxinación, ou o seu contencioso con Deus.
Respecto deste tema eu era daquela un mozo apaixonado apóstolo
da fe en Cristo, e aínda que non exclusivamente de relixión, conversaba con Antoni horas e horas, días e días, ano tras ano,e as miñas propostas e razoamentos chocaban nalgún punto unha e outra
vez, coa barreira das feridas afectivas que o levaran ao ateísmo:
mais logo aprendín a respectarlle esa defensa necesaria para el, que
poñía límite a deuses invasores e maltratadores que era cos que se
atopara. Fíxenme máis consciente da limitación das palabras para
poder nacer á fe, e finalmente déuseme con el un grandísimo regalo: despois de case trinta anos de trato e amizade, poucos meses
antes do seu pasamento, fun testemuña da súa alegría ante o descubrimento do Deus liberador de Xesús. A ocasión que lle axudou a
acabar de abrir os ollos ao rostro misericordioso de Deus e a gozar
moito coa boa nova da fe, foi o encargo que lle fixen de traducir ao
catalán unha decena de poemas, da miña autoría, sobre o Deus de
Xesús: a demorada e variada lectura e o esforzo por expresalo coas
súas verbas, axudou a que agromase a ledicia da fe, pero sen dúbida
puido facelo porque o seu corazón coas súas vivencias, e os aportes
de moitas persoas, chegara a esa sazón do froito.
Con Antoni vinme implicado en moito máis que consellos ou
ideoloxías: por el pintei paredes, busquei vivenda, cociñei, limpei
escusados, pedín favores, busquei traballo, acollino na casa, experimentei fracasos en logros non cumpridos… E con el estou convencido que fun un agraciado, grazas irmán seguimos unidos.
2.- Misiana.- Convivimos vinte anos na mesma parroquia, eu
cura, ela unha veciña pobre vinte e tres anos maior ca min, ben
integrada na parroquia. Tiña un gran amor ás plantas e moito arte
para conseguir flores de sementes que diferenciaba moi ben . Ha96
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bitaba unha infravivenda de chan de terra pisada e lareira. Nai
solteira por partida tripla, cando eu a tratei só tiña ao seu cargo a
un fillo oligofrénico e traste, que despois de máis de dez anos por
institucións de protección social volveu para cabo da nai sen ela
solicitalo, por mandato das autoridades ao pechar o psiquiátrico de
Castro onde botara un anos : habitualmente uns veciños acollíano
durante o día para que lles axudase co gando, e volvía durmir á
pobre casa materna. María, que non tiña ningún ben de seu, gañaba a vida como xornaleira en traballos duros e recibía un modesto
subsidio pola discapacidade psíquica do fillo.
Frecuentaba a casa parroquial porque era bastante amiga da
igrexa, tiña viva simpatía por un compañeiro crego con quen compartín vivenda e pastoral doce anos, e María adoitaba participar en
non poucos encontros que se organizaban na casa. Chegou a desempeñar o servizo de sancristá e eu deixeille as chaves da miña casa
que era a reitoral. Daquela a casa pasaba moitas horas cerrada pero
non pechada mesmo cando faltaba eu da casa, e non eran poucos
os veciños que a franqueaban para deixar un recado, ou tomalo, ou
agardar dentro polo cura. A María aquilo non lle gustaba e cando
visitaba a casa, que non eran poucos días na semana, sempre lle
pasaba a chave aínda que eu lle tiña pedido «déixaa como a encontres, sen chave cando a atopes despechada; pecha unicamente se
así a encontras». Para ela exercer os poderes de pechar era unha
autodefensa ante a posible desaparición de calquera obxecto, e era
quizabes «empoderarse» algo. Impedindo o acceso ao seu gusto
exercía un poder que a diferenciaba e que lle daba releve fronte aos
que podían entrar por atopar as portas despechadas.
Moitas veces a tiña corrixido por non facer caso dos meus encargos e pechar sistematicamente cando visitaba a casa que eran
moitos días. Un día resultoume especialmente ferinte esa teima da
María: viñeran visitarme uns amigos de moi lonxe, e moi queridos,
e deixáranme unha nota polo lado de fóra da porta que atoparan
pechada. Eran tempos nos que non había móbiles nin tiña eu teléfono na casa. Noutras ocasións semellantes, se os amigos entraban
e podían ver onde vivía, e probar o queixo ou os chourizos, a decepEncrucillada 208, maio-xuño 2018
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ción por non velos era moito menor. Aquel día produciuse no meu
ánimo unha gran tormenta de protesta: María gobernaba a miña
casa e facíao en contra das miñas indicacións. Prendeu en min
unha fortísima indignación porque me sentía contrariado e mesmo
manipulado, e decidín airado, que xa para o outro día iría buscala
para reclamarlle a chave. Para non deitarme tan alterado , e para
serenar o meu ánimo, saín pasear e rezar naquela preciosa noite do
luar de agosto, e resultou que despois de moito andar e repetir Nosos pais durante horas, finalmente o meu espírito turbado atopou
paz, e decidín que non lle reclamaría as chaves aínda que lle pediría
unha vez máis que deixase a porta, pechada ou non, segundo a atopase. Decidín que o meu desexo máis fondo, de compartir cos máis
pobres, polo menos algo, prevalecese sobre o desexo de ser dono da
miña vida e dos meus gustos. Coa calor e a luz da oración aceptei
empequenecer o meu eu para que medrase o nós, a alteridade.
María, bendita sexas, fuches ocasión daquel humilde pero inestimable regalo, e impulsora da miña aprendizaxe, nunca concluída,
de ser irmán e non dono, e de aprender a facer dos meus poderes
experiencias de servizo. Tamén a respectar a túa personalidade .
Grazas María mestra e irmá admirada e querida.
3.- Xirifo. Tiña a idade de Cristo cando o coñecín preto do final
de século, e dezasete anos menos ca min. Naquela época andaba
de ambulante, buscando ungüento para a súas feridas de verse
náufrago de rupturas familiares, da perda de seres queridos, do
desencanto de soños alternativos e solidarios, e da dureza de repetidos fracasos persoais. Perdera a alegría de vivir e arrostraba
moitas mancaduras vitais e unha grave dependencia do alcol, pero
seguía procurando algún norte vital e nel a esperanza permanecía
viva aínda que cega. Na súa grande pobreza feita de problemas
non resoltos e de fracasos ferintes era, non obstante, un admirable
portador de dignidade.
Veume pedir permiso para durmir no pórtico do adro, e inviteino a cear e a durmir na casa. Para o outro día era domingo, e xa
naquela xornada me agasallou cunha fermosa acuarela da fachada
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da igrexa que trazou mentres agardaba que pasara o festivo para
facer un traballiño que lle propuxera. Chegado o luns limpou de
silvas o campeiro que rodeaba a casa e ao pagarlle, regateaba á
baixa: negábase a recibir a cantidade que lle ofrecía por parecerlle
excesiva e tivemos que acordar outra menor. Primeiro uns días,
logo unhas semanas, eu, e algún amigo, e algún veciño, e a miña
familia, fómoslle ofrecendo encargos de labores que aceptaba, e
así foi quedando no lugar e na casa durante máis dun ano, tecendo
lentamente, cos seus labores e coas súas convivencias, un presente
humilde, e un futuro descoñecido. E mentres, baleiraba as existencias da adega que herdara eu do anterior cura, e mentres afumaba,
con fumes varios, o seu pasado sempre tiranamente presente que
non cesaba de amasar.
Non aceptaba terapias reguladas, e unha especializada que tentou pola miña insistencia, pouco lle durou. El quería a terapia da
vida e da convivencia co pobo. Peneiraba critica e intelixentemente
todos os meus principios e as miñas seguridades, era buscador do
verdadeiro, pero custáballe verse e aceptarse nas súas limitacións.
Parecía que nunca daba chegado ao final do seu labirinto para
coller camiño e cambiar de rumbo en tantas cousas, pois a el parecíalle que o seu andar non era cara un pozo, senón por un túnel,
e que a camiñada había de dar en luz. Eran frecuentes as alegrías
comúns e tamén as rozaduras, e soportámonos un ao outro baixo
o mesmo teito e na mesma mesa, coas nosas teimosías e coa nosa
fraternidade que sostiña en alianza moitas diferenzas e moitos horizontes diversos.
Despois de catorce meses desapareceu un día, e durante nove
meses máis non souben nada del. Un sábado, preto xa de media
noite, chama amistoso e tamén bébedo, e érgome lixeiro para irlle dar unha aperta, e para recibila, a case cincuenta quilómetros
lonxe. Ao outro día, eu tiña que ausentarme durante case unha semana, e na despedida exprésolle verbalmente, e supoño que tamén
xestualmente, que estaba moi contento con reencontralo, e nunca se me esquecerá a cara de ledicia de Xirifo ao dicirme: «Estás
contento? Pois voume quedar». Con esas verbas estábame facendo
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un excepcional regalo que se confirmaría no tempo como fiel e
precioso: implicaba aceptar reiniciar un proceso de cambio máis
decidido. Un proceso cheo de altos e baixos, que aínda duraría
varios anos máis ata que as feridas foron sandando, e ata que o seu
invasivo pasado, coas súas queixas e reproches, deu lugar a un presente coma o de calquera rescatado, con tempos claros e escuros
pero basicamente sandado. Eu aínda puiden acompañar de moi
preto parte dese proceso durante case tres anos máis, e fun sendo
testemuña despois de progresivos logros sandadores , e gozar da
súa amizade e tamén da súa esposa.
Éme difícil avaliar os regalos que a vida, e Deus con ela, me foi
aportando a partir do encontro con Xirifo. Aquela aperta xenerosa
e desamañada mentres me dicía «voume quedar» xa é coma un
faro que gravou en min unha gran confianza asentada no centro
do meu corazón: sentinme moi valorado. Supuxo despois o seu
trato unha percepción viva da presenza de Deus nos corazóns das
persoas, de moitas delas que non se manifestan relixiosas, da forza
do amor respectuoso e paciente, e unha esperanza medrada tecida con moitos fíos rotos polos fracasos. No acompañamento que
me permitiu darlle e que tamén me ofreceu, recibín moitos aportes afectivos e efectivos, moitos sustos e cabreos, moitas ledicias,
moitas experiencias de vitoria compartida e moitos momentos de
grato lecer. Con el, e en boa parte grazas a el, sempre nun dinamismo de alteridade fraterna, ás veces tensa e dolorosa, ás veces moi
gozosa e pracenteira, medrei como persoa, como crente e como
cura. Exercitei paciente, e ás veces fortemente, a confrontación
e a corrección; por el, practiquei con intensidade o xaxún como
medio de oración e tamén de protesta e sensibilización; con el
intensifiquei non pouco a aprendizaxe de respectar distancias e
diferenzas de criterio; con el e por el coñecín o valor terapéutico
da comensalidade e a necesidade da inserción social como medio
e meta da curación; con el e por el vencín medos persoais variados
e acometín riscos con valentía. Tamén souben ben de preto de
moitos autoenganos que xeran as dependencias varias e da agarda
polas maduracións que non se poden forzar.
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O máis valioso foi sen dúbida a experiencia de reciprocidade na
humanización que nos aportamos. Ambos demos lugar, en continua alteridade feita de diálogos e vivencias comúns , nel e en min,
a persoas defectuosas e aínda en camiño de transformación, moi
diferentes, pero ambas positivas e coidadoras , e capaces de agradecernos mutuamente. Graciñas irmán Xirifo, quérote moito.
Xosé A. Miguélez Díaz
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In memóriam

Xabier González Lamelas
Ramón Cao Martínez

Quedounos pendente a última cita que tiñamos apalabrada. Fóiseme –fóisenos– o 21 de xaneiro, coa discreción coa que sempre
vivira, tanta que houbo quen non se decatou da súa marcha até
pasado un tempo.
Despedira o ano –e comezara o novo– na residencia sanitaria,
cun serio revés no seu xa moi quebrantado físico. Dializábase tres
veces por semana e, cada vez máis, os efectos colaterais do seu
longo historial clínico complicábanlle a vida. Mais non lle gustaba queixarse e eludía converter a súa delicada saúde en tema
de conversa. Algo de milagroso había na súa resistencia, así que
chegamos a confiar unha vez máis na súa inesgotable capacidade
de recuperación. Mais esta chegara ao seu termo. E quen ironicamente se definiu ás veces como unha «flor de hospital», lugar este
tan frecuentado desde a súa primeira infancia, falecía aos corenta
e sete anos no Centro Hospitalario de Ourense.
Xabier era o menor de sete irmáns. Arraigado en Chandrexa de
Queixa –o seu lugar no mundo, paraíso nunca perdido– a inquietude cultural e a fondura relixiosa nacíanlle desa rica contorna
familiar. Un dos seus tíos paternos era Anxo González, prestixioso
escriturista e tradutor da Biblia Galega; outro, Juan Antonio, misioneiro comboniano e por un tempo director de Mundo Negro,
segue desenvolvendo a súa fecunda actividade en Etiopía; o seu
mesmo pai, Flaminio, cursara na súa maior parte a carreira eclesiástica. Non é estraño, pois, que boa parte do tempo hábil da
última década a dedicase á preparación -sen présa nin pausa- da
licenciatura en Ciencias Relixiosas, titulación que obtivo o pasado ano coa súa tese de licenciatura Sol invictus (As persecucións
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á nova religio no Imperio romano pagán). Chegar a exercer como
profesor de relixión era outra das súas ilusións, e este curso iniciara, co seu entusiasmo proverbial, a carreira de Filosofía na
UNED.
O seu sentido solidario levouno a participar activamente en
asociacións como ALCER ou AUXILIA e recentemente a desexar
comprometerse nos traballos preparatorios do Sínodo Diocesano
ou a ofrecerse como voluntario en CÁRITAS.
Durante os últimos anos empregouse a fondo na creación e
desenvolvemento dun fermoso proxecto: Eurisaces Editora. Baixo
a advocación deste próspero panadeiro, escravo liberto na Roma
imperial, fíxose en pouco tempo cun breve pero selecto catálogo
que incluía literatura infantil, ensaio, ficción e, sobre todo, poesía. Baixo tal selo apareceron obras de autores consagrados, tanto
de Galicia (Luz Pozo Garza, Ramón Loureiro) como de fóra dela
(Xosé María Muñoz Quirós, Hernández Sevillano) e doutros escritores menos coñecidos do que deberan (Perico Suárez, Xabier Rodríguez e Edelmiro Fernández Naval). Soubo rodearse dun grupo
de excelentes profesionais do deseño, da fotografía, da escultura
e da ilustración (Carballo, Richie, Moxón, Robledo) e duns fieis
colaboradores (Perico, Xabier), que inevitablemente se convertían,
se non o eran xa, nos seus amigos, do mesmo xeito que lles sucedía
aos autores que publicaba. Xabier foi feliz exercendo con amor,
esmero e quixotesco desprendemento o nobre oficio -arte e artesanía- da edición. Aí quedan como testemuño un puñado de fermosos libros dos que na súa delicada elaboración coidaba con mimo
até nos seus mínimos detalles. A páxina web de Eurisaces segue
dando boa conta de todo o realizado por el e aínda das ambicións
que non lle foi posible cumprir.
Xabier era suave e resultaba conmovedora a tenra relación coa
súa nai afectada da enfermidade do Alzheimer. Mais tamén podía
chegar á teimosía no mantemento dos seus puntos de vista. Home
de desexos, non se resignaba con facilidade a que os seus límites
sufocasen as súas aspiracións. Ao contemplar un día o seu rostro
–cranio mondo, cute cincento, todo ollos tras os lentes de aro– pa104
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receume ver o de Gandhi: mahatma coma el, tiña unha alma grande no seu breve corpo; home magnánimo, «pequeno gran home»
como alguén o cualificou.
Interesábase pola ciencia, amaba a música (os lieder de Schubert, si, mais tamén Van Morrison) e, por riba de todo, a poesía
(Holderlin, Trakl e Valente eran algúns dos seus deuses maiores).
Tiña tamén algúns pensadores de cabeceira, Kierkegaard entre eles.
Era un artista no goce dos pequenos gozos cotiáns, como deixaban
entrever as súas breves mensaxes. Nalgúns, emitidos a horas intempestivas, podía ponderar a calidade do silencio nocturno, ou o
esplendor da neve sobre a súa amada Chandrexa. No penúltimo celebraba o chisco de felicidade que lle deparaba a recensión dun dos
seus libros: «Hoxe aquí un pequeno raio de alegría desde hai moito
tempo». E no último whatsapp que me enviou (o 18 de xaneiro, ás
21:10) dicía: «Sempre quedarán forzas para atopar ese símbolo tan
recóndito. É o último don». (Agora, Xabier, xa tés penetrado no
Misterio e, ti que con tanto empeño preparaches esa licenciatura,
xa sabes toda a teoloxía que en definitiva se pode saber).
Admiraba eu –coma outros– a coraxe e o entusiasmo con que
sabía sobrepoñerse ao asedio da tristeza e preguntábame de onde
sacaba toda aquela enerxía. Creo atopar unha pista para unha posible resposta. Cando faleceu aínda tiña eu no meu poder os dous
volumes dos diarios de Witgenstein –outro dos seus autores predilectos– que me prestara tempo atrás. Boteilles unha última ollada antes de devolverllos á súa querida irmá Mari. E entre as moi
escasas pasaxes que el destacara na súa lectura saltoume á vista
esta: «Hai persoas que son demasiado débiles para romper. A esas
pertenzo eu tamén». Hoxe teño para min que a admirable fortaleza
de Xabier radicaba xustamente en saberse vulnerable e en asumir
cordialmente a súa fraxilidade
O pasado 6 de abril familiares, amigos e colaboradores reuníronse para celebrar e agradecer a vida de Xabier, nun espazo de
Ourense que lle era moi querido. Para compensar dalgún modo a
miña forzada ausencia física, enviei para a súa lectura unhas liñas
que concluían así:
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Hoxe quero agradecer o agasallo de coñecerte, a oportunidade de
colaborar sequera un pouquiño no ilusionante proxecto editorial
ao que te consagraches nos últimos anos, e, claro, á xenerosidade
con que acolliches sen condicións e editaches con primor un meu
escrito. Quero agradecer a túa admirable lección de amor á vida,
máis aló das dores, dos contratempos e das limitacións con que
toda ela estivo entretecida.
Xabier, os dous amamos os libros e, por iso, comprendemos e agrádanos que haxa quen imaxina o Paraíso coma unha inmensa biblioteca; ou, mellor, coma a posibilidade dunha pracenteira lectura
sen interrupcións; ou, aínda, como Alguén que nos lea e lea a nosa
propia vida con ollos amorosos. Mais hoxe, querido amigo, prefiro
acollerme –apoiado na difícil e esperanzadora fe na resurrección–
a outra imaxe: a posibilidade de continuar as nosas interrompidas
conversas do Próximo, «que tenemos que hablar de muchas cosas /
compañero del alma, compañero».

Ramón Cao Martínez
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Sumando forzas por un traballo
decente. Manifesto ante o 1º de maio
Documento Hoac

As entidades promotoras da iniciativa Igrexa polo Traballo Decente (ITD) –Cáritas, Conferencia Española de Relixiosos (CONFER), Irmandade Obreira de Acción Católica (HOAC), Xustiza e
Paz, Xuventude Estudante Católica (XEC) e Xuventude Obreira
Cristiá (XOC)– unimos as nosas voces e forzas neste 1.º de maio,
festa dos traballadores e de san Xosé obreiro, para celebrar o sentido creador do traballo, clave para o desenvolvemento humano,
integral e solidario, e para denunciar a falta de traballo decente
para todas e todos na nosa sociedade.
Como Igrexa, que quere ser boa nova no noso mundo, facémonos presentes e posicionámonos en contra daquelas situacións que
atentan contra a dignidade das persoas.
O sistema configura unha sociedade onde o traballo non é un
ben para a vida senón un instrumento ao servizo do capital por
enriba da persoa. A deshumanización do traballo sitúa á persoa
nunha perigosa situación de vulnerabilidade e exclusión social.
O noso actual sistema económico apóiase nun mercado laboral caracterizado polos elevados índices de desemprego (máis de
3,7 millóns de parados segundo a última EPA) e da temporalidade, a pobreza de moitos traballadores, a precariedade das redes
de protección social (especialmente no que se refire ás coberturas por desemprego e a contía das pensións), os baixos salarios,
o incremento da inseguridade laboral, a reducida representación e participación sindical e as dificultades para conciliar vida
laboral e familiar.
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Detrás deste inxusto marco laboral e social agáchanse dramáticas historias persoais de frustración, inseguridade e explotación,
das que somos testemuñas directas porque compartimos a vida
coas persoas que as sofren e padecémolas, tamén con frecuencia,
nas nosas propias vidas.
Ante esta realidade de desigualdade e exclusión que afecta a millóns de traballadores e traballadoras, as entidades que participamos na iniciativa Igrexa polo Traballo Decente lembramos que «a
política económica debe estar ao servizo do traballo digno. É imprescindible a colaboración de todos, especialmente de empresarios, sindicatos e políticos, para xerar ese emprego digno e estable,
e contribuír con el ao desenvolvemento das persoas e da sociedade.
É unha destacada forma de caridade e xustiza social» (Conferencia
Episcopal Española, Iglesia servidora de los pobres, 32).
Como sinalan os bispos españois, «a política máis eficaz para
lograr a integración e a cohesión social é, certamente, a creación
de emprego. Mais, para que o traballo sirva para realizar á persoa, ademais de satisfacer as súas necesidades básicas, ha ser un
traballo digno e estable». E engaden que foi o propio Bieito XVI
quen «lanzou un chamamento para «unha coalición mundial a favor do traballo decente» e que a aposta por esta clase de traballo
é o empeño social porque todos poidan poñer as súas capacidades
ao servizo dos demais. Un emprego digno permítenos desenvolver
os propios talentos, facilítanos o seu encontro con outros e achéganos autoestima e recoñecemento social».
Con motivo da celebración deste Primeiro de maio, defendemos
e reivindicamos:
– Situar á persoa no centro da vida política, das relacións laborais e do traballo.
– Protexer o dereito ao traballo decente para posibilitar un desenvolvemento integral da persoa, onde o traballo sexa xerador
de dignidade para a vida.
– Lograr a igualdade de oportunidades e trato para todos os homes e todas as mulleres.
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Sumando forzas por un traballo decente

– Garantir que o traballo permita desenvolver a nosa vocación e
sirva para achegar os nosos dons á construción da sociedade
desde o ben común.
– Recoñecer social e xuridicamente o traballo reprodutivo, para
poñer en valor aqueles traballos de coidados que posibilitan e
sosteñen a vida.
– Afirmar a seguridade e a saúde no noso ámbito de traballo,
baixo unhas condicións laborais que non atenten contra a integridade física e psíquica da persoa, e que garantan a protección social do traballador.
– Alcanzar liberdade na empresa para que, como persoas, expresemos as nosas opinións, poidamos exercer o noso dereito
para organizarnos colectivamente e participemos das decisións que afectan ás nosas vidas.
– Promover a conciliación real laboral e familiar, mediante a
creación de ritmos e mecanismos que posibiliten o desenvolvemento integral da persoa na esfera laboral, familiar, cultural e espiritual.
– Lograr que o acceso aos dereitos para unha vida digna, como
sanidade, vivenda ou educación, entre outros, non estean
condicionados a ter ou non un traballo.
Como Igrexa no medio do mundo, os nosos movementos e entidades participan nesta realidade social e sufrimos os seus efectos
deshumanizadores, o que nos pon en alerta para cuestionar os nosos estilos de vida e revisar a súa coherencia á luz do estilo de vida
de Xesús de Nazaret.
Somos denuncia profética mentres somos alternativa, e achegámonos e somos fieis ao Evanxeo se somos testemuñas daquilo que
reivindicamos. Temos conciencia da misión e do compromiso de
ser fermento na masa, e da urxencia de crear novos mecanismos e
relacións humanas que posibiliten unha vida e un traballo digno
para todos.
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Como xesto profético, neste 1º de maio convidamos ás distintas
comunidades cristiás a celebrar a Eucaristía en acción de grazas
polo don do traballo humano e como signo de solidariedade con
quen sofre a deshumanización do traballo.
Convidamos, igualmente, a participar naquelas actividades que
convoquen as organizacións sindicais para esixir un traballo decente acorde coa dignidade de toda persoa e de todas as persoas.
Documento Hoac
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Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- Facer o amor con devoción
Benqueridas amigas e amigos: Andamos pola Pentecoste
a voltas co Espírito. Mellor: é
o Espírito o que anda a voltas
connosco. E, para facer tal, entre outras colleu nesta ocasión
cousa e causa de muller. Andan
as rúas revoltas, neste caso pola
sentenza da ditosa «Manada»
que como manada de… (ningún animal merece entrar na
comparanza) irrompeu na vida
daquela mociña case anónima, no colectivo feminista e no
conxunto deste país un chisco
estrambótico.
Abuso ou violación? Máis acó
ou aló da lei, esperpento, machismo puro e duro, que nace,
medra, madurece e estoupa en
animaladas como a comentada
coa colaboración do silencio, do
consentimento, da graza rida e
consentida dunha sociedade
patriarcal, machista, na que
chegamos a converter o amor,

facer o amor acto de maior intimidade, respecto, tenrura, compenetración co que Deus dotou
o corpo e o espírito nun feito
de dominio e prepotencia máxima, de ameaza e case escarnecemento. Todo o contrario do
sentido primeiro e fundamental
dun acto tan fondamente humano como é amarse no espírito e no corpo. Pero, repito, isto
quizais é o froito, feito home
e brutalidade máxima, dunha
maneira abusiva, compulsiva,
consumista, de concibir a vida
e todo o que a vida atopa por
diante. E así nos vai.
Na Igrexa poucas voces se fixeron públicas tomando postura, entre elas, si, a do foro dos
curas de Madrid. Unhas teclas
que cómpre tocar con mans
moi finas, das que quizais polo
de agora carecemos. No medio
de tanto rebumbio e tanto silencio, chamaron a atención as
palabras das monxas de clausura, as Carmelitas Descalzas de
Encrucillada 208, maio-xuño 2018
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Hondarribia Guipúzcoa, que a
través da irmá Patricia compartiron este comunicado:
«Nós vivimos en clausura,
levamos un hábito case ata os
nocellos, non saímos de noite
(máis que a Urxencias), non
imos a festas, non inxerimos alcohol e temos feito voto de castidade. É unha opción que non
nos fai nin mellores nin peores
ca ninguén, aínda que paradoxalmente nos faga máis libres
e felices ca a moitos. E porque
é unha opción LIBRE, defendemos con todos os medios ao
noso alcance (este é un) o dereito de todas as mulleres a facer
LIBREMENTE o contrario, sen
que sexan xulgadas, violadas,
amedrentadas, asasinadas ou
humilladas por iso. IRMÁ, EU
SI TE CREO».
Chamounos tamén a atención un comentario aparecido
na mesma páxina que ofrecía o
texto, firmado por unha tal Bonjour Tristesse. Dicía así:
«Moi mal debe andar a liberdade (e outras cousas) neste
país, para que unhas monxas
carmelitas (en clausura, oen
ben) acheguen vento fresco a
unha sociedade que se asfixia
de dor e indignación».
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En terras de Abadín foi moi
coñecido un bo gaiteiro, Plácido
Reigosa, que, cando á súa vez
bailaba, facíao con tanto aquel
no xesto, na ollada, no corpo
todo, no espírito, que a xente
dicía del que o Plácido bailaba
con devoción. Quizais debamos
tamén nós aprender a facer o
amor cun chisquiño máis de
devoción. Mellor nos iría.

2.- Seguimos con mozos e mozas
Grazas á vida, á xente, a
Deus, non todo o mundo é así
e, dentro e fóra do mundo relixioso, hai mozos e mozas que se
rexen por outras maneiras de se
entenderen e de entenderen as
relación de todo tipo coa demais
xente. Entre tales persoas podemos contar os 300 mozos e mozas que do 19 ao 24 de marzo
pasado se xuntaron en Roma en
encontro presinodal, para contribuír coa súa reflexión á elaboración do material que conformará o Instrumentum laboris
do que partirán os bispos para
o seu traballo sinodal. E a ese
grupo de 300 hai que xuntar tamén os 15.000 que, vía online,
colaboraron na tarefa.
Ao final os 20 grupos lingüísticos constituídos foron quen
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de ofertar un interesante documento que paga a pena ler con
calma, sobre todo por parte de
quen teña algún labor de acompañamento no mundo xuvenil.
O mundo da mocidade, agás excepcións que sempre hai, estase
retirando silenciosamente das
comunidades cristiás, curiosamente a través da prometedora
porta da catequese de Primeira
Comuñón e de Confirmación;
como para desaproveitar, polo
tanto, calquera lapiña que se
acenda coa intención de alumar
obxectivos, métodos e esforzos.
O documento elaborado
consta de tres partes: a primeira dedicada aos «Desafíos
e oportunidades da mocidade
no mundo actual», con importantes subtitulados dedicados á
formación da personalidade, á
relación coa diversidade, á mocidade e o futuro, á relación coa
tecnoloxía, á busca do sentido
da existencia. A segunda parte
versa sobre «Fe e vocación, discernimento e acompañamento», onde se tratan temas como
a mocidade e Xesús, fe e Igrexa,
o sentido da vocación da vida,
o discernimento vocacional, a
mocidade e o acompañamento.
E a terceira parte trata sobre
«A acción educativa e pastoral

da Igrexa», e nela toca temas
moi concretos como o estilo de
Igrexa, a mocidade como protagonista, os lugares a privilexiar,
as iniciativas a reforzar e os instrumentos a utilizar.
Loxicamente, no documento
vense voces moi diversas, e non
é doado imaxinar cal é o pensamento que máis forza ten no
conxunto. Aínda así, percíbese
un fondo de distancia, que non
de ruptura polo de agora, entre
o que a mocidade que participou valora e vive, e o que se lle
oferta; entre a súa sensibilidade, recursos, habilidades, tendencias, espazos e o que desde
o conxunto da Igrexa se lle vén
ofrecendo. Supoñemos que o
Sínodo tentará acurtar esas
distancias, e imaxinamos que
non será seguindo a tendencia
máis habitual de pretender que
a mocidade faga o camiño cara
á institución eclesial, senón que
esta tamén saia dos seus coutos
pechados para se atopar coa
mocidade onde se debe atopar,
non precisamente no corpo da
institución, senón no corpo de
Cristo, en Xesús de Nazaret,
cara ao que aínda a mocidade
mantén unha reserva de admiración. Poderao facer un episcopado encadrado en anos e temEncrucillada 208, maio-xuño 2018
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pos vellos? O Sínodo dedicado á
mocidade, como calquera outro
Sínodo especializado, non se
quedará curto contando só cunha presiña de folios que recollen
o sentir da xente nova? Non debería darlle voz viva e en directo
a representantes da mocidade,
para poder romper formatos
que os anos foron endurecendo
e desecando? Esperemos que o
Espírito, coma sempre, axude a
facer posible o imposible.

3.- Na busca do espazo perdido
Cando este número de Encrucillada chegue ás mans de
quen nos lea, xa moitas cousas
soarán a vello, tal é a présa con
que vivimos e con que o sol das
novidades pasa pola nosa porta.
Aínda con esas, non queremos
deixar de subliñar o malestar
que nesta Semana Santa pasada
causaron certos comportamentos de representantes do Goberno e certas prácticas comúns
ao redor de manifestacións relixiosas tradicionais. Andamos a
bandazos, ora, cando se terza –
entroidos e outras cerimonias–,
uns aproveitan para despegarse
de todo o que cheire a relixioso
na nosa cultura, con escaso gusto ás veces; e ora, cando se pode
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tamén –procesións, irmandades, romarías–, outros responden coas armas que teñen e que
as nosas tradicións lles facilitan.
Chamaron a atención –non
é algo novo– a lexión e outros
militares, acompañando procesións nas que todo xira ao redor
dun xusto axustizado polos poderes civís, relixiosos, militares
do seu tempo, o que non deixa
de ser un grande contrasentido,
e mesmo un sibilino intento de
edulcorar a mensaxe «antisistema» de Xesús de Nazaret; chamou a atención, unha vez máis,
a ministra Cospedal dando orde
de que o Venres Santo se izase a
media hasta a bandeira nacional
española, ignorando que estamos nun Estado non confesional, e, polo mesmo, sorprendeu
a presenza de varios ministros,
como representación oficial,
nalgunhas procesións.
Aínda dentro do clima de fervor patriótico no que vivimos,
co tema catalán non resolto de
fondo, houbo descontentos e
protestas. Chamounos especialmente a atención, por sensata
e razoada, a da Ferede (Federación de Entidades Relixiosas
Evanxélicas de España), que en
comunicado público criticou a
presenza oficial dos ministros
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de Xustiza, Defensa, Educación
e Interior nas procesións da Semana Santa católica, «porque
dana a imaxe da non confesionalidade do Estado Español». E
entende que «o mesmo se pode
dicir respecto á participación
doutros cargos públicos, representantes políticos, membros
das Forzas Armadas e Forzas e
Corpos de Seguridade do Estado nestes actos e outros que se
producen noutras festividades
relixiosas ao longo do ano». Ao
seu ver, con estes actos España
parece estar «inmersa nun lamentable retroceso cara a posicións confesionais e de identidade propias doutros tempos».
E por iso reiteran «unha vez
máis a nosa solicitude ao Goberno español de que se estableza un protocolo claro e preciso e non aberto a interpretacións particulares, que regule a
participación ou non dos cargos
públicos e os representantes das
institucións do Estado en calquera acto de carácter relixioso,
segundo proceda».
Por parte da Igrexa católica
ningunha voz oficial comentou nada, aínda que circularon
cartas de protesta dalgún crego
e grupos eclesiais. En Galicia
lembramos os duros enfronta-

mentos entre clerecía e mandos
militares cando no Ferrol polos
anos 60-70 do século pasado se
quixo vetar a presenza do exército nas procesións. Pensamos
que a Igrexa católica debería
fixar postura, basicamente por
fidelidade ao que foi a morte
de Xesús e o seu significado, e
por contribuír a crear un clima
sereno, plural, respectuoso. Tería o seu mérito, estando como
está neste momento e nestes
temas en situación de «poder».
As cousas, queirámolo ou non,
camiñan cara a onde camiñan,
como, por exemplo, moi ben dicía hai uns días o cardeal Cañizares, cando aventuraba que o
sistema actual de financiamento eclesial en España quizais
non dure moito tempo. Pero,
iríanos peor como seguidores/
ras de Xesús se tales despegues
se fosen producindo?

4.- Abrindo os ollos e os
corazóns cara ao mundo
Pero pasan máis cousas polo
mundo adiante, a por das cales
estas liortas nosas soan case a
esmorga. Vimos de ver os informativos deste día –15 de maio,
san Cidre, patrón da xente do
campo, parabéns! – e quedaEncrucillada 208, maio-xuño 2018
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mos abafados unha vez máis
polo que está acontecendo na
franxa de Gaza. Non temos palabras que lle dean saída aos
nosos sentimentos de indignación, que xa noutras ocasións
compartimos desde estas páxinas. Un pobo que soubo ata a
fartura o que é ser un pobo perseguido, decimado, que agora
non sinta noxo véndose el exercendo de aniquilador! Un pobo
que celebra ter gañado Eurovisión cunha canción que critica
o acoso escolar, pero que non
recea asasinar nenos e nenas, e
adultos tamén, no nome dunha
suposta seguridade nacional,
cunha trivialidade abraiante!
Un pobo que salta por riba de
todas as resolucións da ONU
en relación co asunto que os
enfronta co pobo palestino, e
que logo empeza a ir de salvavidas internacional sumándose a
operacións de castigo cando lle
convén! E detrás disto, no fondo, un radicalismo relixioso que
todo o xustifica con interpretacións puristas da súa tradición
e, máis no fondo aínda, grandes
intereses económicos que comparten paixón e gozo co xigante
americano. Os mortos causados
polo posible ataque con armas
químicas en Siria son de máis
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elevada categoría ca estes mortos palestinos producidos pola
prepotente veleidade dun pobo
obnubilado nos seus dirixentes
actuais e na masa que os apoia.
Grazas a Deus, sabémolo ben,
non todos os xudeus comparten
as accións do seu propio Goberno, e nos mesmos Estados
Unidos déronse manifestacións
de xudeus contra o goberno de
Israel por todo o que está acontecendo, pero a día de hoxe as
cousas están como están. Na
Europa dos dereitos humanos,
incómodos si polas decisións de
Trump, incómodos polas súas
nefastas consecuencias xa a día
de hoxe, seguimos sen dicir palabras contundentes e sen reaccionar con medidas resolutivas,
como si fariamos se o país fose
outro. Só Sudáfrica, que saibamos, retirou o seu embaixador
en sinal de protesta.
Alí, a un paso, na Siria deostada as comunidades cristiás
esmorecen, van caendo os case
derradeiros vixías na noite escura pola que está atravesando
aquel país. Un dos últimos, o
xesuíta holandés Frans Van der
Lugt, asasinado en Homs o día 7
do pasado abril. «O Padre Frans
é un xigante, espiritualmente, a
nivel psicolóxico» o seu com-
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pañeiro xesuíta Hans Putman.
Dedicou boa parte da súa vida a
Siria, desde os anos sesenta do
século pasado, combinando o
seu traballo a favor da paz e do
diálogo entre os sirios, fose cal
fose a súa pertenza relixiosa, co
traballo con grupos de discapacitados cristiáns e musulmáns.
Considerábase un sirio e así era
tamén considerado polos sirios.
Dedicou a súa vida a tratar de
axudar aos sirios e foi asasinado
polos sirios. Nun determinado
momento permitíuselle abandonar Homs, cidade na que o P.
Frans mediaba entre o exército
e os rebeldes, pero alí quedaba
un grupo de cristiáns e, ante a
proposta, contestou: «Mentres
este grupo de cristiáns estea
aquí, eu non me podo ir».
De sesenta mil cristiáns que
había en Homs quedan hoxe
unhas poucas ducias; a morte ou a amarga sorte dos refuxiados, ese foi o seu destino
nunha guerra absurda que se
mantén –así o afirman comentaristas cualificados– por intereses xeopolíticos, de poder,
dos señores da guerra, dos que
todo o mundo sabemos o nome.
O sangue dos mártires sempre
foi, e segue a ser, semente de
cristiáns. O martirio e o com-

promiso solidario, case sempre
unidos entrañablemente, son a
maior garantía de supervivencia
dunha Igrexa que, polo demais,
ofrecemos tristemente moitos
sinais de esborrallamento.
Algo máis lonxe, na China
de Xi Jinping, onde dez millóns
de católicos intentan facer vida
cristiá no medio de 1.379 millóns de habitantes, a Igrexa está
a punto de chegar a un acordo
que se considera como un primeiro paso nada máis dun longo
proceso que pode levar a unhas
relacións diplomáticas normais.
Todo se centra polo de agora no
feito do nomeamento dos bispos
para as comunidades católicas.
Actualmente existe unha dolorosa división entre os católicos
chineses. Está, por unha parte, a Igrexa católica clandestina, que sofre dura persecución
sobre todo nos seus líderes, os
bispos, que foron consagrados
tales en obediencia a Roma. E
está, pola outra, a Asociación
Patriótica Católica Chinesa
(PACC), promovida polas autoridades chinesas, que son as
que nomean os seus bispos.
O pronto e posible acordo
arrinca dunha famosa e extensa
carta do daquela Papa Benedito
Encrucillada 208, maio-xuño 2018
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XVI, que o 20 de maio do 2007
escribía aos bispos, presbíteros,
persoas consagradas e fieis laicos da Igrexa Católica na República Popular de China; nela
deixaba asentado que a Igrexa
Católica en ningún caso pretendía cambiar as estruturas,
porque a súa misión é simplemente espiritual (!?). De se levar a cabo, a Igrexa recuperaría
o nomeamento de bispos para
as súas dioceses (actualmente
hai 40 pendentes de bispo),
estes serían recoñecidos polas
autoridades chinesas. Xorde
un problema porque dos sete
bispos actuais pertencentes a
PACC, cinco poderían pasar a
eméritos, pero dous deles, moi
novos aínda, terían que convivir nas súas dioceses con bispos fieis a Roma. Parece que
se dan vías de solución a esta
dificultade, pero máis complexo vai resultar, iso din, conter
o interese chinés por controlar
as relixións á súa maneira, que
non é outra que telas sometidas
aos intereses do partido. Moitas
dúbidas, moitas desconfianzas,
que fan que líderes da Igrexa
clandestina, como o cardeal
Joseph Zen, bispo emérito de
Hong Kong, fagan campaña
manifesta contra o tal acordo,
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acusándoo de esta malvendendo a Igrexa en China e de estar
reducindo a nada décadas de
moito sufrimento e bágoas.
E, saltando polo Pacífico
cara o arredado Chile, aquí
as cousas son outras. Andan
igualmente os seus bispos polo
medio, pero por razóns ben
dispares. Non hai persecución
allea, senón, algo polo menos,
descomposición propia. Todo
arrinca dos comportamentos
de Fernando Karadima, crego
influínte, elitista, dos que crean
escola, pero que agochaba abusos sexuais que algún dos seus
próximos colaboradores, logo
nomeados bispos, coñecerían e
silenciarían, parece. Houbo un
clima de obstinada resistencia
por parte dun importante grupo eclesial laical, sobre todo na
diocese de Osorno, onde fora
parar como bispo Juan Barros,
un deses colaboradores de Karadima. Resistencias que o
Papa reiteradamente rexeitou e
mesmo ridiculizou, ata que na
última viaxe a Chile no xaneiro
pasado se decatou de que había
algo mal resolto que cumpría
reparar. Se rechamantes foran
as súas críticas case burlonas
ao movemento resistente, máis
rechamante foi aínda a súa peti-
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ción de perdón e a conseguinte
decisión de resolver o asunto
con absoluta claridade e determinación, caese quen caese.
Coñecemos todos os pasos
seguintes: carta pública do Papa
recoñecendo o seu erro por
mala información habida, envío
de Charles Scicluna, arcebispo
de Malta, como enviado especial, na compaña de Jordi Bertomeu, oficial da Congregación
para a Doutrina da Fe, para que
recollesen toda a información
pertinente, e, recibida esta,
convocatoria de todo o episcopado chileno a Roma para analizar a situación a fondo e tomar
as decisións oportunas, que se
aventuran moi serias, moi contundentes. Durante tres días,
15-17 de maio, mentres nós
andabamos de festa da Fala,
conmemorando a extraordinaria vida e palabra galega dunha
muller estremeña, María Victoria Moreno, todos os bispos
chilenos facían pregaria, revisión e penitencia, para concluír
ofrecendo un escrito o día 18,
que comeza significativamente así: «Despois de tres días de
encontros co Santo Padre, e de
moitas horas dedicadas á meditación e á oración, seguindo as
súas indicacións, os Bispos de

Chile desexamos comunicar o
seguinte». E segue o seu agradecemento ao Papa pola súa
escoita e corrección; o seu agradecemento a Scicluna e Bertomeu pola súa investigación e ás
vítimas pola súa perseveranza.
Para concluír informando que
todos e cada un deles, 34 en total, por escrito poñen o seu cargo de bispos nas mans do Papa,
para que el faga o que considere
oportuno, coa finalidade de poder abrir camiño cara a un cambio profundo na Igrexa chilena.
O feito é absolutamente único
en toda a historia da Igrexa.
Proporcional, iso parece, á gravidade dos comportamentos
postos en evidencia, todos eles
baixo o denominador común
de encubrimento dos abusos a
menores. No seu momento saberemos cales son as decisións
que tome o Papa; todo apunta a
resolucións moi contundentes.
Deus sexa bendito!

5.- Invitados, invitadas
a sermos santas
Somos unha Igrexa avellentada. Os bancos das nosas igrexas
énchense, cando se enchen, de
persoa moi maiores, sobre todo
mulleres. Nos diferentes gruEncrucillada 208, maio-xuño 2018
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pos, actividades, encontros nos
que participamos, a maioría de
idade salta á vista nos rostros,
nas palabras, nas expectativas.
Somos unha Igrexa moi maioritariamente vella para a que
os entendidos en marketing, en
recursos humanos, firmarían
a súa pronta disolución. Pero
sorprendentemente, iso vemos
tamén, dentro de moita desta
ancianidade detéctase unha sabedoría, un poderío, unha capacidade sorprendente de tirar
de nós para adiante, para a terra
dos soños. Un deles sen dúbida é o Papa Francisco, que con
tanta frecuencia se queixa do
abandono da ancianidade, do
erro de desprezar a súa fonda
sabedoría.
E, xunto con intervencións
tan dinámicas como a que comentamos no apartado anterior,
sorprendeunos este 19 de marzo, rentes do comezo primaveral
deste ano, cunha exhortación
apostólica titulada Gaudete et
exultade, alegrádevos e rebrincade. Non deixa de ser chocante
que un ancián que ten superados os 80 anos nos invite a tales
cousas. Pero pola simple reiteración das verbas en documentos oficiais (Evangelii gaudium,
Amoris letitia, Gaudete et exul120
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tate) e no seu diario falar, pola
súa múltiple e variada expresión
xestual, está claro que o Papa
asumiu, entre outros, o compromiso de contaxiarnos ledicia, e
non imos ser nós quen digamos
que non nos fai falla, e a ferrados e fanegas, na institución
eclesial. O subtítulo da exhortación di así: «Exhortación apostólica do santo Padre Francisco
sobre a chamada á santidade no
mundo actual». Porque para o
Papa a ledicia, a felicidade está
vinculada coa verdadeira vida, e
esta coa santidade: «El (Deus)
quérenos santos e espera que
non nos conformemos cunha
existencia mediocre, augada,
licuada»(n. 2).
Advirte o Papa que quen queira un tratado sobre a santidade
debe buscalo noutra parte, porque «o meu humilde obxectivo
é facer resoar unha vez máis a
chamada á santidade, procurando encarnala no contexto
actual, cos seus riscos, desafíos e oportunidades» (n. 2). A
exhortación divídese en cinco
capítulos: 1. Chamada á santidade. 2. Dos sutís inimigos da
santidade. 3. Á luz do Mestre.
4. Algunhas notas da santidade
no mundo actual. 5. Combate,
vixilancia e discernimento.

Carta desde a banda da esperanza

A linguaxe é próxima, accesible, doada. O típico libriño, ademais moi curto, que nos podemos pasar entre os veciños e veciñas que nos achegamos máis
ou menos á igrexa, ou incluso a
calquera persoa algo aberta ao
espírito. Non di grandes novidades, pero incita a encariñarse
cunha proposta, a de ser persoas
fondamente xustas, fondamente
honestas, fondamente sas, fondamente vinculadas a un Deus
vivo, capaz de nos levar con paso
suave pero decidido moito máis
aló do que os nosos cálculos
humanos nos permitirían soñar.
Invitamos á súa lectura meditada. A nós gustounos especialmente o capítulo 4. Seguro que
no escrito todas atoparemos razóns e forzas para facernos un
chisquiño mellores, e por que
non, un chisquiño santas ou
santos tamén, que é ben fermoso poder selo.

6.- E aló vai a despedida…
Así abrían os trobeiros populares a derradeira estrofa das
súas cantigas, e así abrimos nós
o noso adeus por esta volta. E
facémolo con dúas noticias de
cousas acontecidas na nosa Terra. Unha ten que ver coa dio-

cese de Ourense e coa súa decisión de empezar a dar algún
paso firme de acollida coa xente refuxiada. E calquera cousa
que se faga neste senso, ben
merece toda a nosa valoración
e espallamento. Recentemente
o Secretariado xeral de Inmigración e Emigración do ministerio de Emprego e Seguridade
Social propúxolle ao bispado de
Ourense participar nun proxecto de acollida de refuxiados,
que se levaría a cabo ofertando a diocese casas reitorais en
condicións de habitabilidade e
mais terras próximas para que
nelas se asentasen familias de
xente siria refuxiada por un
tempo. Habitarían as casas reitorais e nas terras poderían producir lúpulo e cebada –así se
concreta– para unha empresa
determinada; tamén poderían
criar aves, contando con que se
lles asegura a súa venda. A estadía en todo caso sería temporal,
ata que a xente se familiarice a
todos os xeitos co noso medio e
poida libremente optar polo lugar e estilo de vida que ela prefira. De momento a experiencia
vaise realizar xa nas parroquias
de San Pedro de Laroá, Solveira e Morgade, na comarca da
Limia.
Encrucillada 208, maio-xuño 2018
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Non será doada a incorporación, porque entre outras cousas un labrego ou labrega non
se fai da noite para a mañá; pero
o intento é ben meritorio. Poderáselles facer moito ben a esa
xentiña, e de rebote esta xentiña
poderanos devolver con medras
os servizos prestados, engrosando a nosa poboación en declive
e, sobre todo, abríndonos en
vivo os ollos para decatarnos do
que pasa realmente neses países
e suscitando solidariedades e
colaboracións, coas que seguro
saberemos contribuír. En cantas parroquias e dioceses non
se poderían facer cousas así! Os
nosos parabéns agradecidos.

dos santos mártires de Sebaste,
de san Melitón e de santa María
Uxía de Xesús, na súa casa de
Armeáns, aldea perdida na Serra de san Lourenzo, onde hai
que chegar e saír por carreiros,
parroquia de Santa Cristina de
Cobres, partido xudicial de Vilaboa, provincia de Pontevedra,
arquidiocese de Santiago.
En Sevilla coincidimos, por
inescrutables avatares que só a
SDM coñece, catro homes, xa
vellos, que tivemos trato con el
por diferentes circunstancias,
alá na Galicia rural, fonda e
oculta, sendo os anos sesenta e
poucos do século pasado.

E a segunda ten que ver cun
relato de Alberto Revuelta, aparecido en Atrio, onde nos presenta a figura desconcertante,
entrañable, do crego galego don
Basiliño. Ofrecemos o relato
traducido ao galego, contando
co consentimento do autor e do
portal ATRIO, a través do cal
nos chegou. (http://www.atrio.
org/2018/05/morreu-don-basilino/). Grazas.

Un que fora garda civil do
posto máis achegado a Cobres,
outro antigo xuíz de entrada en
Vilaboa, un terceiro mestre nacional en Curra e un servidor
que andou como diácono en
prácticas na parroquia de Santadrán, con don Avelino Blanco
Tenreiro, cura propio que foi
daquela. A través do garda civil, xubiladísimo pero garda civil, soubemos da morte de don
Basiliño.

«Con 96 anos don Basiliño
Amoedo Cortizas morreu o xoves 10 da marzo, da cuarta semana de Coresma, festividade

Unha misiña polo antigo rito,
en latín por suposto e co Dies
irae cantado, dita por un capelán castrense, galego como é
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natural, e logo unha mariscadiña a escote para del nos lembrar
a modo.
A don Basiliño ordenárono
con dispensa aos vinte e dous
anos. Aos corenta e tantos suspendeuno a divinis o cardeal de
Santiago e morreu nesa condición canónica. Vestiu de sotana sempre, malia a suspensión.
Hai uns anos a curia diocesana ofreceulle a posibilidade de
que solicitase a dispensa de
cargas, pero non quixo aceptar
a proposta. Barallaron reducilo, pero o vicario xeral daquela, compañeiro seu de curso
e amigo, enterrou o decreto e
deixouno en paz.
Desde que o suspenderon
e lle quitaron a parroquia e o
deixaron sen congrua sustentación, dedicouse a ir polas aldeas
bendicindo os animais enfermos
e coa fama de os curar acadou
un respecto entre a xente paisana súa, que o chamaba cando
as vacas, as ovellas, os porcos e
os cabalos non respondían aos
remedios caseiros ancestrais ou
ás visitas dos veterinarios, que
ademais cobraban moitísimo
máis ca el. Cando o coñecín e
tratei, cobraba un patacón por
visita, ou sexa cinco pesetas.

Os veterinarios non se movían
por menos de cen. Don Basiliño miraba os ollos do animal,
a lingua, tocáballes o bandullo,
asperxíaos con auga bendita,
púñalles unha man na testa
e aloumiñáballes coa outra o
pescozo e a barbada, mentres
rezaba en latín a bendición de
animais do ritual. A xente das
aldeas ollaba en silencio canto
facía. E a fama que tiña era de
que na maioría dos casos os animais curaban.
As mulleriñas das aldeas, os
mozos e nenos que toleaban, os
homes con idiocia, as mozas namoradas e non correspondidas,
as matronas con climaterio mal
levado, empezaron e lle pedir a
súa intervención ante os poderes misteriosos que gobernan as
xentes e as súas vidas.
Don Basiliño recibía a todo
o mundo; as nenas, as mulleres
novas ou vellas sempre acompañadas por outra muller; os nenos e mocetes coas súas nais, e
os homes feitos e dereitos, sos.
Escoitaba pacientemente e sen
tempo os seus visitantes, tanto
canto necesitasen. Primeiro facíalles rezar con el en silencio,
logo unha decena do rosario.
Ao final bendicíaos mentres reEncrucillada 208, maio-xuño 2018
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zaba a salve en latín. E, como
ocorría cos animais, as persoas
melloraban. Ou, cando menos,
atopaban consolo e sentíanse
mellor. Tres euros por visita os
últimos anos.
O capelán castrense que celebrou a misa, lembrounos que
o Pai Eterno fai o que quere e
como quere e que abonda con
ser bo para deixar pasar esa acción a prol dos que sofren. Este
ordenado in sacris aos vinte e
dous anos, suspendido a divinis
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case aos cincuenta, morto aos
noventa e seis, fixo real a afirmación de Salvador Pa «A vida non
está aquí para xulgala, senón
para vivila. Non hai que protestar contra a vida. Hai montañas,
pero tamén desfiladeiros».
E coa grata, apracible, fraterna, incómoda e revulsiva memoria de don Basiliño, despedímonos de quen nos lea ata o
outono. Feliz verán. Con moita
esperanza. Con poucos lumes.
Manuel Regal Ledo

XXXIII Foro Encrucillada
Sábado 27 de outubro de 2018
Auditorio do Hospital de San Roque
(rúa San Roque en Santiago de Compostela)

“Mulleres no altar?”
10:00

Presentación

10:30

Retos do feminismo á Igrexa
Pilar Wirtz Molezún
(Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria)

12:00

Descanso

12:30

Diaconado feminino nas primeiras comunidades
Fernando Rivas Rebaque (U. P. Comillas)

16:30

Sacerdocio feminino: Perspectivas teolóxicas
Martínez Gordo (Fac. Teoloxía Gasteiz)

18:00

A Danza da sabedoría. Peche.

Reservade a data!!
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