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Guieiro
A homilía é a actualización, nunha determinada situación social, nun determinado tempo e nunha determinada comunidade,
da función profética da Igrexa. É dicir, daquela dimensión eclesial
de todo o pobo de Deus pola que a asemblea debe escoitar que
significación teñen hoxe os textos bíblicos proclamados na liturxia
da Palabra e que principios de praxe actual se derivan deles como
froito externo da celebración eucarística.
Dito outramente: a homilía debe actualizar a Palabra de Deus,
en correlación directa coa vida da comunidade, iluminando o interior de cada crente, como axuda para un discernimento persoal.
Unha homilía que prescinda da Palabra é un discurso ideolóxico. A que só glosa as lecturas, sen actualizalas, é unha repetición
insubstancial. A homilía que podería ser dita en calquera momento
e en calquera lugar, é intemporal e etérea e, por iso, acaba por non
dicir nada. A que tan concreta nas aplicacións quere ser, deriva con
frecuencia en discurso moralizante ou doutrinal.
Predicar non é nada doado, pero nada hai máis letal que crer
que calquera ocorrencia serve para encher uns minutos da misa
porque á xente, no fondo, dálle igual, dado que ninguén sabe nada
e a ninguén lle importa.
Os que predican deben tomar moi en serio este labor do seu ministerio. E Encrucillada quere axudar a afondar nel para encaralo
como se merece.
Por iso publicamos un estudo de Pablo Guerrero SJ. centrado
principalmente neses especialísimos momentos –tantas veces desaproveitados– nos que á eucaristía se achega xente afastada da Igrexa.
Luís Rodríguez Álvarez fainos reflexionar sobre principios esenciais que debera ter en conta todo predicador para, coñecendo a
Escritura e a súa comunidade de fe por igual, poida recuperar o
estilo de Xesús de facer presente e actual a súa mensaxe.
Manolo Regal Ledo e Marisa Vidal Collazo complementan estes
estudos con sendas achegas que exploran diversos aspectos da predicación centrados nunha comprensión global da homilía inserida
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no todo da celebración litúrxica (Regal) e, tamén, na cuestión de xénero coma elemento determinante e non suficientemente atendida
no diagnóstico de doenzas propias da homilética tradicional (Vidal).
Almudena Suárez Cerviño estuda o fenómeno mediático que
supoñen os xestos e a linguaxe comunicativa dun papa Francisco
especialmente involucrado na atención coidada ás predicacións e,
sobre todo, á denuncia dun estado de cousas mundial onde o descarte, a falta de teito, traballo e terra, e tantas outras inxustizas son
moeda común en política internacional e nacional.
Co gallo do Día das Letras Galegas, Encrucillada publica un
estudo de Carlos Ramos Aguirre centrado na etnografía e no folclore estudados polo sabio investigador Antón Fraguas Fraguas. Con
ese marco xeral, o autor atende tamén ao estudo da relixión e das
crenzas populares obxecto de recolleita e atención por parte do etnógrafo galego este ano homenaxeado.
Carme Soto ofrécenos unha oportuna reflexión desde a vida relixiosa con motivo do 8 de marzo, día internacional da muller.
Coa sempre interesante crónica de Igrexa de Manolo Regal,
unha recensión de Almudena Otero e os debuxos de Soedade Pite
pechamos este número 212 da nosa andaina.
Pedro Castelao
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Estudo

Homilías para afastados1. Un Deus
que senta á mesa cos non crentes
Pablo Guerrero S.J.2

12
Foi un impulso. De súpeto quixen ir comungar. [O sacerdote] dixera
que colliamos todos naquela cerimonia, crentes e non crentes, e
certamente a sacra comuñón foi o colofón dos sentimentos que
viviamos. (…) E se non fose porque me pareceu unha falta de respecto, iría comungar. Non por min, que vivo no gris inconsistente
da dúbida, senón por ela [a persoa falecida], que se converteu en
luz. (…) Non deixa de ser sorprendente que os que non cremos
en Deus atopemos a Deus en homes e actos coma estes, afastados
de calquera outro corpiño que non sexa o que dita o amor. E non
tanto porque cambiamos o signo das nosas crenzas –ou dos nosos
desconcertos– senón porque este deus humano que acolle e non
rexeita, que seduce e non impón, que ama e non increpa, é un deus
que se pode sentar á mesa dos non crentes3.

En moitas parroquias, os días en que máis público asiste á eucaristía son aqueles en que a celebración se enche tanto de persoas
non practicantes como de persoas non crentes que acoden considerando que participan, non tanto nun acto relixioso como nun
1 Non poucas persoas ás que chamamos afastados consideran honestamente que non
se afastaron da Igrexa, senón que foi a Igrexa quen se apartou delas. Na súa relación coa
Igrexa, moitas destas persoas «afastadas» séntense desencantadas, furiosas, tristes, aburridas e, mesmo, ofendidas. A elas van dedicadas estas páxinas.
2 Pablo Guerrero Rodríguez é licenciado en Filosofía, Teoloxía (Especialidade Moral
e praxe da vida Cristiá) e Psicoloxía pola Universidade Pontificia Comillas. Actualmente
imparte os cursos de Teoloxía Pastoral, Casos de Moral e Atención Pastoral en situacións
de conflito na Universidad Pontificia Comillas. Madrid.
3 P. Rahola, «Si tú no estás…», La Vanguardia (1/9/2011). www.lavanguardia.com/
opinion/articulos/20110901/54209132450/si-tu-no-estas.html (páxina consultada o 24 de
novembro de 2015).
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acto social4. É frecuente que, neste tipo de cerimonias, podamos
atoparnos de todo… tamén no presbiterio.
Sen dúbida non só eu fun testemuña, nestas circunstancias ás
que me refiro, de homilías merecedoras de formar parte dun guión
de Pedro Almodóvar: homilías que reprochan, ou que miran con
superioridade aos «non crentes», ou que aburren ás pedras –isto
non acontece soamente neste tipo de celebracións–, ou que tentan
aproveitarse da situación «agora que teño público». Sen dúbida
algunhas destas homilías serven, sen pretendelo, para facer máis
ampla a fenda entre os afastados e a Igrexa. Porque esa fenda,
esas fendas, existen. E, con frecuencia, os mesmos que entoan
queixumes por mor da escasa asistencia á eucaristía malgastan as
oportunidades que nos dá a vida de acompañar e achegármonos a
persoas non crentes e non practicantes.
Afortunadamente, nestas situacións, tamén nos atopamos con
homilías entrañables, vivas, próximas e ben preparadas5. E é que
cada vez máis axentes de pastoral somos conscientes de que celebracións como vodas, funerais, bautizos, festas patronais, primeiras
comuñóns, patróns de gremios e profesións, etc. constitúen tamén,
potencialmente, contextos valiosos no noso labor de evanxelización.
Estas liturxias ás que me refiro, maioritariamente compostas por
«afastados», ofrecen unha oportunidade apaixonante para propoñer e amosar que á Igrexa «nada humano lle é alleo». Necesitan
ser especialmente coidadas porque constitúen unha superficie de
contacto privilexiada con fillos e fillas de Deus que normalmente

4 Sexa dito isto co maior respecto, xa que nas celebracións de exequias, por exemplo, o
compoñente de acompañamento na dó e na perda, transcende con fartura o compoñente
relixioso. En moitos casos, tras unha asistencia que cualificamos despectivamente como
«social», maniféstanse sentimentos profundos de amizade, proximidade e solidariedade.
5 «A homilía é a pedra de toque para avaliar a proximidade e a capacidade de encontro
dun Pastor co seu pobo. De feito, sabemos que os fieis lle dan moita importancia; e eles,
como os mesmos ministros ordenados, moitas veces sofren, uns ao escoitar e outros ao predicar. É triste que así sexa. A homilía pode ser realmente unha intensa e feliz experiencia
do Espírito, un reconfortante encontro coa Palabra, unha fonte constante de renovación
e de crecemento» [EG 135]
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non se achegan á igrexa6. Desgraciadamente, en non poucos casos,
desaprovéitase a oportunidade e, lonxe de «re-atraer» e suscitar
preguntas nos afastados, acabamos de empurralos cara a fóra.
En moitas igrexas son as únicas oportunidades do ano en que
hai reunido un número significativo de mozos, ou de matrimonios,
ou de persoas en xeral. E están reunidas en momentos en que
atravesan circunstancias importantes para elas como poden ser o
comezo e final da vida ou o inicio dun proxecto de parella. Como
é posible que aínda haxa parroquias onde non sexan consideradas
«liturxias prioritarias»?
Son momentos en que cobran especial importancia a acollida, a
inclusión, a linguaxe próxima e positiva, o respecto, a explicación
do auténtico sentido da celebración e a súa conexión coa vida, a
presentación dun Deus liberador… E, evidentemente, tamén cobra importancia a homilía. Estas páxinas centraranse precisamente
nela, na homilía, porén considero necesario determe, aínda que sexa
brevemente, no contexto máis amplo da celebración eucarística7.

1.- Celebrar con proximidade, con respecto e con amor
«Gustaríame dicirlle a quen se sente afastado de Deus e da Igrexa,
aos medorentos e aos indiferentes: o Señor chámate tamén a ti a
ser parte do seu pobo, e faino con gran respecto e amor».
(Papa Francisco, Angelus do 6 de xaneiro de 2014)

A homilía forma parte dun conxunto, é só unha parte da eucaristía, nin sequera a máis importante (para desconsolo dalgún que outro homileta narcisista)8. O importante é o pobo de Deus en camiño
6 «O homileta debe amosar particular interese por aqueles que, con ocasión dos funerais, asisten á Celebración Litúrxica, xa sexan non católicos ou católicos que case nunca
participan na Eucaristía, ou dan a impresión de perder a fe» [Directorio Homilético, 156]
7 Pode ser de interese para o lector un artigo aparecido na revista SAL TERRAE hai xa
uns anos: P. Guerrero, «Celebrar la vida como Pueblo de Dios en marcha», Sal Terrae 96
(2008) 925-934.
8 Nunha enquisa realizada pola Fundación Carmen de Noriega publicada en xuño de
2014 nun traballo titulado Comunicación de la Iglesia: percepciones sociales indicábase que
Encrucillada 212, marzo-abril 2019

7
123

Pablo Guerrero S.J.

que se reúne para dar grazas a Deus por Xesús Cristo. Un pobo,
unha Igrexa que se sabe habitada polo Espírito e que se sabe necesitada do Pan partido, repartido e compartido. Unha Igrexa que
celebra a vida, a morte e a resurrección do Señor… Unha Igrexa
que reunida en torno ao altar atopa a súa orixe e o seu horizonte.
Como J. A. Pagola sinalaba hai xa un cuarto de século, a nosa
acción pastoral funciona, en gran parte, a partir de dous presupostos que cada día son máis falsos na nosa sociedade: a fe herdada e
a pertenza universal á Igrexa. Tamén indicaba entón unha serie de
urxencias novas na pastoral: a toma de consciencia máis lúcida da
increnza9; a promoción dunha acción pastoral orientada a suscitar
a fe e a conversión; o impulso dunha acción pastoral máis diversificada e máis acomodada ás diferentes situacións de fe das persoas;
e, finalmente, a necesidade de dirixir a nosa actitude evanxelizadora
tamén aos mesmos practicantes.
Pois ben, témome que aínda moitos sacerdotes e leigos non acaban de ser conscientes (e/ou aceptar) estes cambios. Existen aínda
determinados modos de práctica celebrativa e de discurso homilético ancorados nun pasado que, no fondo estráñase e, en non poucas
ocasións, mitifícase. Unha «mitificación» que fai que podamos caer
na tentación de vivir na nostalxia dun tempo que, realmente, nunca
existiu, polo menos como cremos lembrar. Verdadeiramente, nin
antes estabamos tan ben nin agora estamos tan mal.
«o 81% dos enquisados sinala que o primeiro criterio para elixir a igrexa onde asistir a Misa
é a homilía, a pesar de que recoñecen que o máis importante da misa é a consagración, a comuñón e as lecturas da Biblia». www.carmendenoriega.org/wp-content/uploads/2014/06/
Enquisa-FCdN-sobre-a-pr%C3%A1ctica-relixiosa-e-a-percepci%C3%B3n-de-a-Igrexa-enEspa%C3%B1a.pdf (páxina consultada o 30 de novembro de 2015).
9 «A nosa pastoral ha de ser máis sensible «ás zonas de increnza» que crecen entre
nós. Debemos atender máis aos diversos niveis de fe ou de pertenza á Igrexa (crentes
convencidos; practicantes rutineiros; xentes vinculadas de maneira puramente ocasional;
homes que romperon definitivamente coa Igrexa). Máis en concreto, temos que ter en
conta, de maneira moi especial, o sector dos non practicantes: ese gran número de persoas
que, sen rexeitar abertamente a súa adhesión á fe cristiá, coa súa conduta práctica de
ausencia permanente da comunidade están a indicarnos que o evanxeo, polo menos tal
como eles o coñecen, non ten gran relevancia nas súas vidas. Ese mundo «dos que viven ao
bordo da Igrexa» é un reto á nosa pastoral», J. A. Pagola, Acción pastoral para una nueva
evangelización, Santander, 1991, 25.
8
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Así pois, como recibir ás persoas que se achegan á Igrexa de
maneira esporádica, para atender a algún «evento social»? Creo
que é imprescindible que nos distingamos pola acollida e inclusión
aos non crentes ou a quen está en situación de dúbida, coas nosas
palabras e os nosos xestos. Necesitamos facerlles saber que todos
somos ben recibidos aínda que participemos de distinta maneira na
celebración e as nosas motivacións non coincidan necesariamente.
Toda a celebración no seu conxunto precisa desa acollida, sensibilidade e atención. Como mínimo sexamos bos anfitrións. Recibamos
a todos con calidez e con proximidade, evitemos toda actitude de
reproche ou «rifa». Porque é inaceptable, por antievanxélico, que
se siga utilizando a eucaristía, é dicir, o momento que constitúe
a plenitude da vida sacramental, para rifar. Véñenme á memoria
aquelas sabias palabras dun sacerdote ancián: «non xulgues a unha
persoa simplemente porque peca de maneira diferente a como pecas ti».
Falando de acollida, calidez e proximidade, vexamos dúas maneiras (asegúrolles que reais) de comezar un funeral.
Sacerdote A: «Queridos cristiáns: reunímonos nesta asemblea santa
para suplicar que Deus teña piedade da alma do noso irmán______,
perdoe os seus pecados e o acolla na súa gloria. Espero de todos o
silencio e respecto que merece esta celebración eucarística mesmo
daqueles que non veñades a misa con regularidade».
Sacerdote B: «Quero empezar dando a todos a benvida a esta igrexa
e a esta celebración. Convídovos a sentirvos na vosa casa. A todos
convócanos o agarimo cara a ______ e a súa familia. Que estes
minutos que imos compartir sexan recordo agradecido pola vida de
______ e abrazo solidario aos seus seres queridos».

Evidentemente supoñen dúas mentalidades moi diferentes. Algo
tan sinxelo como unha mera monición de entrada pode transparentar acollida ou, pola contra, establecer fronteiras e facer sentir
a moitas persoas que están nun sitio no que non son entendidos
nin benvidos. Unha parece animar a participar e a outra parece
conducir a unha celebración «de corpo presente», pero de mente
e corazón ausente.
Encrucillada 212, marzo-abril 2019
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O que debemos ter claro é que «celebracións frouxas, descoidadas, apresuradas, cheas de palabra, non preparadas ou insubstanciais debilitan a fe de todos os presentes» e, ao contrario, «celebracións vigorosas, gozosas, coidadosamente preparadas e ben executadas contribúen a robustecer a fe e o amor dos participantes».
Nunca subliñaremos suficientemente que «as boas celebracións
son signos da nosa fe e poden fortalecer a de todos os que participan nelas»10. Habería que preguntarse con honestidade se axudamos a quen asiste ás nosas celebracións (practicantes ou non) no
seu camiño da vida; se lles axudamos nas súas preguntas, as súas
dúbidas, os seus problemas, o seu pecado, os seus gozos e as súas
esperanzas. Quen asiste ás nosas liturxias: séntense convidados a
escoitar o Evanxeo como algo vivo, como fonte de consolo, de ánimo, de solidariedade? séntense incluídos?
Trátase, especialmente neste tipo de celebracións, de integrar, de
convidar a formar parte. Trátase de recuperar a forza do primeiro
anuncio non para convencer, senón para atraer. Porque «converterse é ser atraído», como deixou gravado Christian de Chergé, Prior
dos monxes cistercienses asasinados en Alxeria en 1996.
Integrar non significa compracer en plan «boísmo», nin contemporizar pensando que tanto ten todo e que toda opinión é respectable. Integrar significa non abusar da celebración; non utilizala para
«retar», nin «provocar», nin moito menos insultar aos que asisten
(e, créanme, pódese insultar de moitos modos). É preciso preocupármonos por amosar interese auténtico por todas as persoas que
se achegan á celebración. E, por suposto, non instrumentalizar a
celebración da eucaristía «para que me escoiten polo menos unha
vez ao ano».
Integrar significa escoitar aos nosos contemporáneos. É que seica non percibimos que os nosos contemporáneos seguen tendo
sede de sentido, de alento e de consolo? É que non vemos que
en non poucas persoas segue presente a sede de Deus, a sede de
10 Os textos entre aspas pertencen a: D. Smolarski, Como no decir la misa, Barcelona,
1992, p. 14.
10
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experiencia de Deus? É que non vemos que segue habendo en
moitos dos nosos contemporáneos un desexo auténtico de entrega
a «causas maiores» que xermola dunha xenerosidade básica inscrita
nos seus corazóns? É que non vemos nos ollos de tantas persoas esa
bondade que xermola no máis íntimo de nós mesmos? E é que, para
poder falar aos fillos e fillas de Deus, primeiro é preciso escoitalos11.

2.- Faládelle ao corazón de Xerusalén…12
«É triste o pastor que abre a porta da Igrexa e permanece alí esperando. É triste o cristián que non sente dentro, no seu corazón, a
necesidade, a necesidade de ir contar aos outros que o Señor é bo.
(…) o bo pastor, o bo cristián sae, sempre está en saída: está en saída de si mesmo, está en saída cara a Deus, na oración, na adoración:
está en saída cara aos outros para levar a mensaxe de salvación».
(Papa Francisco, Homilía 6 de novembro de 2014)

Temos dúas opcións extremas ao enfrontarmos a preparación
dunha homilía para ser pronunciada ante un público maioritariamente non crente ou, polo menos, non practicante. Por unha banda estaría a actitude de «tirar a toalla». Non matarse preparando,
facer referencia a algún tópico, visitar un par de lugares comúns,
e concluír o máis rapidamente posible. Á fin e ao cabo, pensan o
que opta por esta solución, que faga o que se faga non vai valer
para nada. Quen elixe este modo de afrontar a situación, non se
dá conta que, en realidade, está a presentar tanto a celebración no
seu conxunto como a homilía en particular, como un mero trámite;
como algo de mero cumprimento –cumpro e minto–. Non se dan
11 «O predicador necesita tamén poñer un oído no pobo, para descubrir o que os fieis
necesitan escoitar. Un predicador é un contemplativo da Palabra e tamén un contemplativo
do pobo. Desa maneira, descobre «as aspiracións, as riquezas e os límites, as maneiras
de orar, de amar, de considerar a vida e o mundo, que distinguen a tal ou cal conxunto
humano», prestando atención «ao pobo concreto cos seus signos e símbolos, e respondendo
ás cuestións que expón» [EG 154].
12 «O que predica debe recoñecer o corazón da súa comunidade para buscar onde está
vivo e ardente o desexo de Deus, e tamén onde ese diálogo, que era amoroso, foi sufocado
ou non puido dar froito» [EG 137].
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conta que o que están a facer é confirmar a opinión que xa tiñan
gran parte dos asistentes: «os curas só fan discursos baleiros que
non teñen nada que ver coa vida real», «as homilías non din nada
novo»; «non tiña que ter vindo». En resumo: nun extremo, a opción
de terminar canto antes…
No outro extremo poderiamos situar ao homileta belixerante –de
celo dubidosamente apoloxético– que razoa da seguinte maneira:
«estes non veñen normalmente a misa de modo que hai que aproveitar». Un dos problemas é que aproveitan… para reprochar, para
sinalar o mal que está o mundo, o pervertido destes tempos, o fermosos que eran os tempos pasados (hai persoas que non me explico
como de tanto mirar cara atrás non se converteron aínda en estatuas
de sal). Así atopámonos con homilías interminables e, case sempre,
moralizantes. O feito de que sexan homilías longas non significa que
fosen coidadosamente preparadas (máis ben o contrario). Adoitan
parecerse ao camiño percorrido por un explorador que se perdeu
na selva e que non sabe atopar o camiño de saída. Quen opta por
esta maneira de ver, non se dá conta que, en realidade, o que está a
facer é confirmar a opinión que xa tiñan gran parte dos asistentes:
«os curas son uns pesados que só saben rifar», «as homilías son un
aburrimento»; «tiña que quedarme fóra charlando cos amigos». En
resumo: no outro extremo, a opción do «que se preparen»…
Trátase de extremos, evidentemente13. Fronte a eles considero
que as preguntas que debemos facernos son as seguintes: como
pode unha homilía ser evanxelizadora, é dicir, boa noticia? Como
podemos facer que unha homilía pronunciada nestes contextos
transmita proximidade, acollida e inclusión? De que maneira a nosa
homilía pode axudar a conectar a celebración coa vida?, é dicir,
como podemos encher a fe de vida e a vida de fe? De que forma
podemos saír ao encontro dos afastados realizando o milagre de
atoparnos nun territorio en común?
13 A quen se atopa nestes extremos convén lembrarlles a palabras de Francisco na Evangelii Gaudium: «A preparación da predicación é unha tarefa tan importante que convén
dedicarlle un tempo prolongado de estudo, oración, reflexión e creatividade pastoral» [EG
145]. Xa o di o vello proverbio: «o tempo non perdoa o que sen tempo se fai».
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O resto das páxinas deste artigo tentarán deseñar un proxecto de
resposta a estas preguntas. Oxalá sexan de axuda… aínda que só
sexa para que o lector poida disentir de quen isto escribe. Voume
centrar, dun modo necesariamente breve, en dous elementos da
homilía: a linguaxe e o contido.
2.1. Necesitamos cambiar a linguaxe
Na linguaxe tamén inclúo a comunicación non verbal. Gustaríame opinar de maneira diferente, pero se lles son sincero, cada
vez son máis consciente que a linguaxe «eclesiástica» afasta máis
que aproxima14. O «eclesiástico» é unha linguaxe que xa non todos
entenden. Se queremos tender pontes é preciso usar linguaxes que
todos entendan e unha destas linguaxes é, sen dúbida, a linguaxe do
corazón15. Evidentemente nunha celebración eucarística non toda
linguaxe é adecuada nin axuda. A alternativa á «linguaxe dos curas»
non pode ser a da «linguaxe de colegas». Refírome á necesidade de
falar a linguaxe da xente normal, porque, por favor! os sacerdotes
temos que ser xente normal16.
14 E non me estou referindo só ás «grandes palabras» da linguaxe senón, por exemplo,
a un certo modo «cátaro» de utilizar os pronomes. Ese modo que esquece que quen pronuncia a homilía debe utilizar a primeira persoa do plural. Aínda se escoitan homilías (por
sorte cada vez menos) que abusan do «vós» (ou «vostedes») dando a impresión que o que se
está dicindo (sobre todo se se fala de pecado) non lle atinxe ao cura senón que é algo que
lle sucede a ese grupo que ten enfronte («vós»).
15 «A prédica cristiá, por tanto, atopa no corazón cultural do pobo unha fonte de auga
viva para saber o que ten que dicir e para atopar o modo como ten que dicilo. Así como a
todos nos gusta que se nos fale na nosa lingua materna, así tamén na fe gústanos que se
nos fale en clave de «cultura materna», en clave de dialecto materno (cf. 2 M 7, 21.27), e
o corazón disponse a escoitar mellor. Esta lingua é un ton que transmite ánimo, alento,
forza, impulso» [EG 139].
16 «Frecuentemente sucede que os predicadores usan palabras que aprenderon nos
seus estudos e en determinados ambientes, pero que non son parte da linguaxe común
das persoas que os escoitan. Hai palabras propias da teoloxía ou da catequese, cuxo sentido non é comprensible para a maioría dos cristiáns. O maior risco para un predicador
é afacerse á súa propia linguaxe e pensar que todos os demais o usan e o comprenden
espontaneamente. Se un quere adaptarse á linguaxe dos demais para poder chegar a eles
coa Palabra, ten que escoitar moito, necesita compartir a vida da xente e prestarlle unha
gustosa atención» [EG 158].
Encrucillada 212, marzo-abril 2019

13
129

Pablo Guerrero S.J.

Unha maneira de facer que a nosa homilía «chegue» e poida ser
significativa tamén para non crentes é a de falar a linguaxe que
a xente entende. É necesario empregar unha linguaxe positiva e
propositiva17; unha linguaxe que busca converxencias, que busca
aquilo que temos en común. Unha linguaxe que hoxe, máis que
noutros momentos da historia, precisa acoller e vehicular os anhelos dos nosos contemporáneos, porque tamén son as nosas arelas.
Dicía máis arriba que tamén se trata de prestar atención á comunicación non verbal. Non é preciso tamén cambiar neste ámbito?
Ese sotaque que o pobo sinxelo chama «voz de cura»; eses «queridos
irmáns» con voz de contra-tenor meliflua; esa maneira tan «clerical» de guturalizar a voz; eses xestos co dedo acusador; esa voz
crispada; esa pose de «estar encantado de coñecerse»… E tantos
exemplos que poderiamos dar.
Non tivemos todos a experiencia de como o ton, o rostro e os
xestos de quen nos fala nos comunican máis que os contidos propiamente ditos? Non nos damos conta polo modo como se din as
cousas se o noso interlocutor se cre de verdade o que está a dicir18?
Non nos sentimos nalgunha ocasión abrazados e acollidos por un
rostro comprensivo, por uns xestos amables, por unha voz apracible, cálida, poida que tamén apaixonada? Porque a voz ten vida, e
xa o di o refrán: «da abundancia do corazón fala a boca».
Sen caer en excesos litúrxicos nin en relativismos, nin en concursos de «a ver quen é máis orixinal», non deberiamos preguntarnos
se é conveniente adaptar determinadas oracións do misal? Cremos de verdade que as persoas do século XXI entenden expresións
como: «pola eficacia dos seus méritos», «a vítima eucarística que
17 «Outra característica é a linguaxe positiva. Non di tanto o que non hai que facer senón
que propón o que podemos facer mellor. En todo caso, se indica algo negativo, sempre
tenta mostrar tamén un valor positivo que atraia, para non quedar na queixa, o queixume,
a crítica ou o remorso. Ademais, unha predicación positiva sempre dá esperanza, orienta
cara ao futuro, non nos deixa encerrados na negatividade» [EG 159].
18 «Isto ten un valor pastoral. Tamén nesta época a xente prefire escoitar os testemuños:
ten sede de autenticidade (…) Esixe aos evanxelizadores que lle falen dun Deus a quen eles
coñecen e tratan familiarmente coma se o estivesen vendo» [EG 150].
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ofrecemos», «confiadamente suplicamos que o que nos outorgas,
para que redunde en mérito noso…»? Este tipo de expresións (e
tantas outras) constitúen unha linguaxe que xa moitos dos nosos
contemporáneos non entenden. Non quero dicir, por suposto, que
non sexan expresións teoloxicamente correctas e mesmo fermosas;
ou que non axudasen ao longo da historia para celebrar o misterio
da nosa fe. O que quero dicir é que son expresións que xa non son
comprensibles para moitos19. A pregunta que queda exposta é: podemos, dalgunha maneira, reducir a distancia entre a linguaxe do
culto e a linguaxe que a xente entende e utiliza?
Preguntémonos agora polo contido das «homilías para afastados».
2.2. De que falamos nas nosas homilías?
Ao considerar o contido destas homilías, debemos ser conscientes de que se dan nunhas celebracións nas que a liturxia da Igrexa
nos permite unha ampla discrecionalidade á hora de escoller as
lecturas para proclamar. A elección das lecturas xa é en si mesma
importante e non debe facerse «mecanicamente», porque esa elección xa forma parte da homilía e o seu contido. Así pois, non deberiamos elixir aquelas que sexan máis comprensibles e «ecuménicas»
en lugar de «as de sempre»?
Como xa está dito, referímonos a celebracións que se corresponden con momentos significativos da vida de quen teño ante nós. Por
iso, naquilo que digamos, debemos ter claro que debemos «tocar»
a realidade concreta da xente, a súa vida, os seus problemas, as
súas preguntas, aquilo que lles ocupa e que lles preocupa. Debe19 Para ilustrar o que quero dicir, baste citar un fermoso prefacio dominical do tempo
ordinario: «Porque quixeches reunir de novo, polo sangue do teu Fillo e a forza do Espírito, aos fillos dispersos polo pecado; deste xeito a túa Igrexa, unificada por virtude e
a imaxe da Trindade, aparece ante o mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito,
para encomio da túa infinita sabedoría». Como digo son palabras preciosas e precisas
desde un punto de vista teolóxico pero eu pregúntome: un non crente ou un non practicante (moito me temo que tamén gran parte das persoas que acoden con frecuencia á
eucaristía) entende que significa que a Igrexa sexa unificada por virtude e a imaxe da
Trindade?
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mos centrarnos no que celebramos: a vida, o nacemento, a festa
do lugar… Aquilo que lles trae á Igrexa debe ser o tema da nosa
homilía. E desde esa realidade que lles/nos convocou, nesa realidade, debemos facer presente unha palabra que sexa, ante todo,
evanxeo, é dicir boa noticia. É precisamente aí onde proxectar o
evanxeo como luz e como anuncio. Ese anuncio «que responde o
devezo de infinito que hai en todo corazón humano. A centralidade
do kerygma demanda certas características do anuncio que hoxe
son necesarias en todas partes: que exprese o amor salvífico de
Deus previo á obriga moral e relixiosa, que non impoña a verdade
e que apele á liberdade, que posúa unhas notas de alegría, estímulo, vitalidade, e unha integralidade harmoniosa que non reduza a
predicación a unhas poucas doutrinas ás veces máis filosóficas que
evanxélicas» [EG 165].
Son momentos onde o contido non debería ser outro que a entraña máis auténtica do Evanxeo: Xesús Cristo. Ese Cristo que se
fai un de nós para salvarnos; que nos revela a un Deus que é Pai
misericordioso, sempre cos brazos abertos; que nos presenta as
Benaventuranzas como horizonte de humanidade e camiño de vida;
que non entende moito de sábados e leis, senón que entende de
curación, perdón e compaixón; que é «escándalo para os xudeus e
necidade para os gregos»…
Son momentos para lembrar que ser cristián non consiste, primariamente, en «cumprir» unha doutrina, senón en seguir a unha
Persoa e deixarnos configurar por ela. Son momentos para animar
e non para rifar. Son momentos, en que máis que falar de doutrina,
a xente necesita que lles falemos de Xesús.
E é que máis que filosofías ou teoloxías, quen está ante nós (e
tamén nós) necesitan participar, lembrar, asumir, ser conscientes
dos sentimentos que lles habitan, contactar coa súa humanidade,
perdoar e ser perdoado, etc. Tantas cousas poderían enumerarse…
E que o importante é –entendo que, en ocasións, tamén difícil– que
convidemos a pais, irmáns, amigos ou, no seu caso, membros dos
colectivos que se achegan á cerimonia, a colaborar na preparación
da celebración!
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O contido das homilías nestas celebracións debe vir dado, tamén,
polos sentimentos presentes ao celebrar a vida (evidentemente, dependerá se se trata dun funeral, un bautizo, unha voda…). Nunha
homilía breve, clara e «animante» será preciso falar da familia, do
futuro, do agarimo, da tenrura, da capacidade de crear vida. En
ocasións formarán parte da nosa homilía as feridas que todos traemos, e que tan ben expresou Miguel Hernandez: «chego con tres
feridas: a do amor, a da morte, a da vida». Será preciso falar dos
nosos medos, das nosas ilusións, da alegría do encontro e da dor da
despedida, da necesidade de atopármonos e descansarmos xuntos,
da necesidade de «volver a casa», ao lugar ao que pertencemos…
Linguaxe e contido das homilías «para afastados». Se somos capaces de cambiar de linguaxe e de coidar os contidos, probablemente podamos anunciar mellor a un Deus que pode sentar á mesa
cos non crentes.
Pablo Guerrero SJ
Universidade P. Comillas
Traduciu Xesús Ledo Patao
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Estudo

A homilía, tan lonxe e tan preto
Luís Rodríguez Álvarez1

Hai anos, unha coñecida multinacional americana lanzou unha
campaña baseada neste anuncio: «En menos de cinco minutos, en
calquera parte, ti pódesme atopar». E é certo. Lugares recónditos do
planeta terra tamén «gozan da súa presenza». Se o pensamos ben,
ten razón: está presente en todos os recunchos do mundo (basta
pensar na conquista de China nos anos 80) «como faísca da vida».
1

Da Igrexa e da súa misión podemos dicir algo que se lle achega.
A forza da súa presenza en cidades e pobos é grande. Se nos colocamos en calquera recuncho da nosa terra podemos recoñecer preto
algunha presenza de Igrexa, sexa colexio, parroquia, capela, santuario ou comunidade de calquera tipo…. Presente a Igrexa como a
famosa bebida. O que si poderiamos dicir é que moitas veces non
está de todo como «faísca da vida». E iso que ten a fórmula para
selo e para testemuñalo: o Evanxeo de Xesús Cristo.
Esa forza chispeante escasea tamén en moitas das homilías que
se escoitan e se comparten nas múltiples celebracións que ao longo
do ano se realizan na Igrexa. O Papa Francisco así o constata: «Os
fieis, como os mesmos ministros ordenados, moitas veces sofren,
uns ao escoitar e outros ao predicar. É triste que así sexa…»2.
Non se trata de algo anecdótico. As homilías aburridas e con falta
de garra e entusiasmo evanxélico son unha das razóns polas que
1 Luís Rodríguez Álvarez é crego diocesano, profesor de Teoloxía Práctica e de Homilética no Instituto Teolóxico Divino Mestre de Ourense; párroco de San Pío X, na cidade
de Ourense. Tamén é membro do Consello de Redacción da Revista Encrucillada.
2
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Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 135.
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moitas persoas deixan de participar na misa dominical ou noutras
celebracións eclesiais. O mesmo cardeal Joseph Ratzinger así o
poñía de relevo: «É un auténtico milagre que a Igrexa sobreviva aos
millóns de pésimas homilías de cada domingo». Non faltan citas
neste sentido: «Aínda é posible atopar fe en Francia, a pesar das
trinta mil predicacións de cada domingo» (Yves Congar), «A Igrexa
colocou o Credo despois da homilía para convidarnos a crer a pesar do que oímos» (Thomas Spidlik), «En ningún lugar vin rostros
tan inexpresivos como na igrexa durante a predicación» (François
Mauriac)3. E canto ruído fixeron aquelas palabras do bispo Mariano
Crociata sendo secretario xeral da conferencia episcopal italiana,
cando nun congreso sobre liturxia a finais do ano 2010 se referiu á
calidade decadente de moitas homilías dominicais, ás que definiu
como un «puré insulso», case un «prato incomestible» e ademais
«ben pouco nutritivo».
Todo iso pon de relevo que aínda parece non superarse a crise
da comunicación na Igrexa, unha crise que vén de lonxe e atinxe
toda a predicación. O mesmo documento de Aparecida do Episcopado Latinoamericano pono de manifesto: «Son moitos os que
se din desconformes non tanto co contido da doutrina senón pola
forma coa que esta é presentada» (n. 497). O servizo da predicación esixe esforzos, estudo, reflexión, oración e moita creatividade
pastoral. Moitas persoas saen da misa desgustados pola homilía,
empobrecidos en lugar de enriquecidos. A xente busca pan e a
miúdo dáselle un alacrán, palabras improvisadas e triviais ou inclusive non se lle dá nada. Lamentablemente a homilía en moitas
ocasións resulta pouco eficaz e significativa, cando non aburrida
e inaturable.
Para dar esa faísca de audacia e creatividade, de paixón evanxelizadora e de servizo á comunidade cristiá, a homilía precisa urxentemente o acabado «dunha linguaxe comunicativa» ao alcance da
comprensión vital das persoas de maneira que toque e enriqueza a
súa experiencia de fe e de vida e faga que a Palabra escoitada sexa
3

V. Peri, La homilía, Edicións Sígueme, Salamanca, 2013.
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para elas «boa noticia» do Deus de Xesús. Boa noticia con potencial para mellorar as súas vidas, as súas relacións, a sociedade, a
Igrexa, a historia.

1.- Sen conservantes nin colorantes
As marcas de moitos produtos do mercado que antes esgrimían
a incorporación de vitaminas e minerais propagan agora os beneficios inefables de todo o SEN: sen glute, sen alcol, sen lactosa, sen
colorantes, sen conservantes, sen graxa, sen azucres engadidos….
Posiblemente non o pretendan, pero están en sorprendente coincidencia cos «sen» das recomendacións que facía Xesús aos seus á
hora de envialos en misión: tiñan que ir sen alforxa, sen bastón, sen
túnica de reposto, sen diñeiro, sen outro par de sandalias.
«Só hai unha cousa necesaria», dicía el, e por iso camiñou entre
nós sen un domicilio fixo onde recostar a cabeza, sen barca nin
cabalgadura propias para desprazarse; sen unha parcela da súa propiedade onde retirarse a rezar; sen un local particular para xuntarse
a cear cos seus amigos; sen a seguridade dunha póliza de enterramento por se lle sorprendía a morte.
O único necesario levábao dentro, e algo parecido, en talla minor, debía pasarlle a Francisco de Asís: ningún dos dous precisaba
de engadidos.
Poida que a misión das comunidades cristiás, aquí e agora, teña
que desposuírse de moitos «sen», de moitos engadidos, inercias e
rutinas que apagan a «faísca do Evanxeo». Menos engadidos e máis
Evanxeo e Espírito do Señor Xesús. E unha dimensión importante
nesa misión evanxelizadora é a que se refire á homilía. Tamén nela
será necesario e urxente desposuírse de tantas adherencias, «colorantes e conservantes» que lle fan perder a súa auténtica identidade
e finalidade.
Moitas homilías asócianse a algo repetitivo, monótono, que xa se
escoitou moitas veces, a recomendacións e consellos de tipo moralista; homilías que se transforman nunha clase maxisterial coma
20
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se os oíntes fosen alumnos. Non se ten en conta á comunidade
reunida, son máis importantes as argumentacións que as persoas.
Homilías abstractas, de tipo doutrinal, afastadas da realidade e da
vida, difíciles de asimilar e comprender. Homilías cheas de frases
feitas, lugares comúns, consideracións xenéricas; homilías cheas
de palabras e que non din nada. E que dicir do presbítero que
converte a homilía no centro da celebración. A homilía non é unha
exhortación espiritualista ou moralizante infestada dos habituais
lugares comúns do conselleiro moral (obrigas, prohibicións e receitas xenéricas). Non é unha arenga contra os ausentes ou contra
os males do momento, que amola aos presentes e non afecta en
absoluto aos ausentes. Tampouco, unha ocasión para as divagacións xenéricas que, como valen para todo, ao final non serven
para nada. A homilía debe evitar as xeneralidades que ocultan a
sinxeleza da Palabra de Deus4. E non se pode converter nunha
lección de esexese nin nunha recensión ou síntese de cada unha
das lecturas bíblicas.
Un «sen» dos que debería desprenderse a homilía é o da «afonía comunicativa». Esa afonía producida polo como comunicamos.
Porque ao principio era a Palabra, e a Palabra fíxose carne (Xn
1, 1-14). Pero cando a carne ten que facerse outra vez palabra,
metémonos nunha lea inmensa! É o eterno dilema da eficacia comunicativa5. Se o predicador está tan afeito a predicar, o ensinante
para ensinar, o escritor para escribir, por que non deixar espazos
para que lles prediquen, ensinen, escriban a eles os predicados,
ensinados, escritos? A falta de escoita, a linguaxe pouco distendida,
amigable ou comunicativa; esa linguaxe que ergue muros comunicativos (nunha banda, a linguaxe civil, leiga, mundana e na outra
como unha especie de couto aparte, a linguaxe relixiosa). Canto
medo de que as palabras se fagan carne!
Por iso é polo que é urxente dicir as cousas doutra maneira,
fuxindo dos tópicos, podar linguaxes, montaxes, falares, homilías;
4

Bieito XVI, Exhortación Apostólica Verbum Domini, 59.

5 T. Cabestrero, ¿Se entienden nuestras homilías? Necesidad de un lenguaje más comunicativo, Dossier CPL, n.º 97, Barcelona 2003, pp. 57 e 59.
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saber aterrar, analizar, que a palabra entre polos ollos e chegue ao
corazón; expresarse sen coroza co que somos, o que cremos e co
que dubidamos, con esa fe espida tan chea de vida e de evanxeo.
A homilía como servizo á comunidade ten a urxencia e o desafío
de desposuírse de moitos «colorantes e conservantes» que a desvirtúan e deforman. Son imprescindibles a creatividade e a audacia
para que «poida ser realmente unha intensa e feliz experiencia do
Espírito, un reconfortante encontro coa Palabra, unha fonte constante de renovación e de crecemento» (EG 135).
Este desafío ten unhas esixencias ineludibles.
• Non se pode predicar de memoria. A predicación da Palabra
de Deus é moito máis que dar unha información, propoñer
uns enunciados ou comunicar unhas ideas. Predicar é unha
actividade vital, unitaria e global pola cal se comunica unha
experiencia, a experiencia do evanxeo e isto terá como consecuencia non falar de oídas, nin ser papagaios repetidores,
senón dar testemuño «do que existía desde o principio, o que
oímos, o que viron os nosos ollos, o que contemplaron e palparon as nosas mans, iso que vimos e oímos anunciámosvolo
agora para que sexades solidarios connosco» (1Xn 1, 1-3).
• Ser discípulo do Resucitado e, por tanto, vivir o que se predica
sendo un cristián que ten as calidades propias deste ministerio
e ponas ao servizo da comunidade á que serve e acompaña e
é acompañado6.
• Ter experiencia de Deus comunicado como Palabra cando esta
realidade se perde de vista, a predicación perde profundidade:
pode falar sobre Deus, pero non comunica a Deus; informa
sobre Deus, pero non axuda a que Deus informe e abrace a
todo o ser; proporciona ideas de Deus, pero sen que se chegue
a ter nin a máis remota idea de que sexa Deus «entregándose».
A homilía debe perseguir que a persoa asuma a «Deus doándosenos como a vida da vida da miña vida».
6
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Cfr. Constitución Dei Verbum (25).
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• Coñecer a mensaxe da Palabra de Deus «escrita» e para iso o
ministerio da homilía require un coñecemento global da Sacra Escritura como do texto proclamado que se adquire cun
estudo continuado non só a nivel técnico, senón tamén a nivel
profundo (descubrir a Palabra como encontro, sabedoría, luz,
camiño).
• Coñecer a realidade vital da comunidade á que se predica.
O ministro ten que coñecer a situación da comunidade (aspiracións, expectativas, angustias, desencontros, frustracións,
valores, problemáticas, realidade cultural, social, económica,
política…). Pero hai un coñecemento que vai máis aló das
análises ou estudos que se poden facer; está o coñecemento directo que se adquire sendo membro da comunidade, un
cidadán máis entre os demais cidadáns. Ministro da Palabra,
Palabra encarnada que é o contrario a separado, apartado,
desencarnado, diferente, tirado para fóra. Un irmán entre os
irmáns e irmás.
• Predicando a Palabra-de-Deus-encarnada, unindo mensaxe e
situación, a Palabra faise acontecemento e queda liberada da
redución a doutrina, moral, biblicismo, psicoloxismo ou socioloxismo.
• Elixir a canle ou rego axeitado para comunicar. Non todas as
homilías teñen por que ser iguais no seu desenvolvemento,
estrutura, linguaxe, alento. Moitos predicadores seguen un
esquema repetindo o mesmo retrouso: «As lecturas de hoxe
ensínannos», «nesta festa de», «a Igrexa proponnos, nós temos
que». Un esquema faciliño que se repite unha e outra vez. É
imprescindible o esforzo de descubrir e asimilar os diferentes
xéneros literarios da predicación. Non é igual o estilo dunha
proclamación que o dun ensino, nin unha exhortación o mesmo que un anuncio; unha narración non é igual que unha
parábola. En todas as linguas hai diversos xéneros literarios
para expresar os sentimentos e situacións das comunidades.
Non é suficiente saber «que» dicir; é moi importante tamén
saber «como» dicilo.
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2.- Ao modo de…
2.1. Ao modo de Belén
A misión nas nosas parroquias e comunidades debe facerse ao
modo de Belén. Belén significa «casa do pan». A comunidade cristiá
está chamada a ser un fogar, o lugar onde como familia comparte
a vida; o lugar do encontro e do re-encontro; o lugar do perdón e
da paz, da común-unión; o lugar da familia de Deus. As parroquias
non están propiamente chamadas a saír ás periferias, senón a tomar conciencia de que están situadas nese espazo xeográfico que é
a aldea, a cidade ou a vila no que existen multitude de situacións
humanas, de periferias existenciais. É o lugar da presenza de Deus
no pobo. O feito é que se algo debe facer a parroquia como casa
da comunidade é parecerse máis a un cortello que a un mesón.
Porque o mesón é un lugar no que todos van de paso e ninguén
permanece. Nel as atencións recibidas páganse dunha ou doutra
forma. A parroquia debería estar máis preto do cortello, ese lugar
onde, nas noites de frío, os peregrinos da vida atopan a calor e a
acollida que non atoparon noutras partes. Onde non hai calor sofisticada nin artificial, senón calor humana que é a calor de Deus
sempre. O sitio da acollida sen condicións, dos sinxelos. «Vaiamos
a Belén!» (Lc 2, 15). Condición indispensable para ser fermento e
sal, testemuñas da misión.
A homilía ten que ser expresión desta dimensión comunitaria,
familiar. Debe transmitir acollida, agarimo, proximidade e compaixón, desde esa mirada de Deus «que se comprace en dialogar
co seu pobo; e ao predicador tócalle facer sentir este gusto do
Señor á súa xente» (EG 141). Facer boas prédicas non é suficiente se non se transmite esperanza, paz e alegría ás persoas, cunha
proximidade cordial. Como ben di o Papa Francisco, trátase dunha
actitude que debe cultivarse «mediante a calidez e o ton de voz,
a mansedume no trato e o estilo das frases, a alegría dos xestos»
(EG 140). Todo ten importancia: a expresión do rostro, os xestos,
a postura, a mirada que crea lazos con quen se fala. O Evanxeo
debe ser anunciado con dozura; debe ser boa noticia e nova para
que todos se sintan acollidos con cordialidade na Igrexa. O que
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predica debe reflectir o rostro do bo pastor e non o rexeitamento,
a frialdade ou a indiferenza do funcionario. Os xestos evanxelizan:
o saúdo cariñoso, chamar ás persoas polo seu nome, sorrir, abrazar,
bicar, desculparse, recoñecer erros, pedir consello… Cristo evanxelizaba tamén cando tocaba aos leprosos, abrazaba aos nenos, se
compadecía dos enfermos, choraba coa morte do amigo Lázaro. É
apostar pola pastoral da acollida que debe reflectirse e percibirse
na homilía. Canta xente garda un grato recordo da acollida que
tiveron nalgún momento ou nalgunha celebración puntual! O Papa
na Exhortación «Amoris Laetitia» dedica dous números á amabilidade (99 e 100), unha virtude que nos capacita para «dicir palabras
de alento, que reconfortan, fortalecen, consolan e estimulan». Que
necesarias son!
2.2. Ao modo de Nazaret
A misión nas nosas parroquias e comunidades debe facerse ao
modo de Nazaret: Nazaret remite á vida que Xesús comparte na
casa de familia (Lc 2, 39-40). Remite a María, a primeira discípula. Ela é modelo de muller, de crente, de discípula (Lc 8,21). Ela
descóbrenos a espiritualidade e a fondura de ser parroquias que
leven o selo do discipulado. A espiritualidade de Nazaret achega o
vivir desde a escoita, desde a acollida, desde a aprendizaxe continua, a oración, a escoita de Deus, desde a contemplación e desde
o «facer pobo». É a escola onde se comeza a entender a vida de
Xesús: a escola do Evanxeo. A parroquia se quere ser fiel á Misión
debe ser «discípula», cos ollos fixos no Señor Xesús. É o centro da
vida comunitaria. Comunidade de discípulos que «dá pasos», sen
asentarse de maneira definitiva e perpetua en nada continxente
e pasaxeiro; comunidade débil, vulnerable, que sofre, que acolle,
escoita, acompaña, coa «responsabilidade da esperanza».
A homilía debe ser reflexo daquela espiritualidade de Nazaret e
como di o Papa Francisco «a Igrexa é nai e predica ao pobo como
unha nai fala ao seu fillo, escoita as súas inquedanzas e aprende
del…. Así como a todos nos gusta que se nos fale na nosa lingua
materna, así tamén na fe nos gusta que se nos fale en clave de
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«cultura materna», en clave de dialecto materno (cf. 2 M 7 ,21.27),
e o corazón disponse a escoitar mellor. Esta lingua é un ton que
transmite ánimo, alento, forza, impulso» (EG 139).
E é Nazaret, na sinagoga de Nazaret onde o evanxelista Lucas
presenta a Xesús como un proclamador dinámico da palabra de
Deus, impulsado polo poder do Espírito (Lc 4, 16-30). Predicando
en sábado (que Lucas sinala «era o seu costume»), Xesús escolle
a pasaxe de Isaías 61, que proclama a xustiza liberadora de Deus.
Mentres toda a asemblea estaba pendente das súas palabras, Xesús enrola o pergamiño, devólveo ao encargado, e dramaticamente
anuncia: «Hoxe mesmo cumpriuse esta pasaxe da Escritura que
acabades de oír». Así que aquí, no comezo do Evanxeo de Lucas
podemos atopar na predicación profética de Xesús unha conexión
coa misión permanente da Igrexa, incluíndo as circunstancias concretas desta época e a necesidade dunha aposta pola evanxelización. Anunciar a mensaxe do Reino –centro da homilía– predicado
e incorporado á persoa de Xesús e a súa misión, está intimamente
ligado á misión de xustiza da Igrexa, unha mensaxe constante e
poderosa. Pode trazarse unha liña recta desde a chamada á xustiza
en favor dos vulnerables no Antigo Testamento («a viúva, o orfo
e o estranxeiro») ata o cumprimento desa misión de compaixón
e xustiza na misión de Xesús. A chamada ao respecto da vida humana, especialmente dos máis débiles e esquecidos, a chamada á
xustiza para os pobres e os migrantes, a condena da opresión e as
violacións de calquera tipo, o rexeitamento da violencia e o enfrontamento como medio para resolver conflitos deben formar parte do
anuncio profético da Igrexa e debe atopar o seu camiño de maneira
axeitada na predicación litúrxica da Igrexa.
2.3. Ao modo de Galilea
A misión das nosas parroquias e comunidades debe facerse ao
modo de Galilea: «A cousa comezou en Galilea» (Feitos 10,37). Galilea, lugar de comezos. Ningún personaxe de peso, ningún profeta…. «Galilea dos xentís» (Is 8, 28). Terra e sociedade mesturada e
heteroxénea, paso de caravanas. Había algo de marxinal en Galilea.
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«De Nazaret pode saír algo bo? « (Xn 1, 46). No lago de Galilea chama aos seus Apóstolos para a misión do Reino (Mt 4, 18 ss). Xesús
opta pola terra da exclusión para evanxelizar e anunciar o Reino de
Deus. Xesús inaugura e lexitima o anuncio do Evanxeo –a súa misión– a suxeitos considerados excluídos do sistema relixioso xudeu,
isto é, endemoñados, impuros, indignos da alianza con Deus: «O
Espírito do Señor está sobre min, porque el me unxiu. Envioume
a evanxelizar aos pobres, a proclamar aos cativos a liberdade, e os
cegos, a vista; a pór en liberdade aos oprimidos; a proclamar o ano
de graza do Señor» (Lc 4, 18-19). Galilea e os galileos convértense
en lugar da Misión de Cristo. Nas «Galileas de hoxe», a Igrexa está
chamada a ser Boa Nova, Evanxeo vivo, e a presentar a Xesús Cristo
como Esperanza e rostro de Deus Pai. Como discípulos misioneiros do Galileo necesitamos adaptarnos aos ritmos descontinuos,
aparentemente menos eficaces da Misión: saber que o ritmo do
Reino de Deus é diferente ao noso. Nas galileas de hoxe estamos
chamados a establecer, tamén cos que non comparten a fe, relacións de proximidade, reciprocidade e intercambio, e a compartir
con eles escuridades e preguntas, momentos de luz e revelación. É
necesario pasar «á outra beira» e comprender que Xesús non queda
no Templo de Xerusalén ou nos lugares «puros». A súa presenza e
misión son dinámicas que atravesan espazos, territorios, prexuízos
e postulados. «Vaian a Galilea, alí verano».
E así ten que manifestalo a homilía hoxe e aquí. A proposta
evanxélica é positiva, chea de benaventuranzas. É canso e deprimente escoitar as constantes lamentacións de predicadores contra
o mundo de hoxe, os mozos, a disgregación da familia, a xente
que non vai a misa etc. Unha Igrexa que predique calamidades é
unha Igrexa pouco fiel ao Evanxeo e suscita unha reacción oposta e crispada. «Unha predicación positiva sempre dá esperanza e
orienta cara ao futuro» (EG 159). «O predicador necesita tamén
poñer oído no pobo, para descubrir o que os fregueses necesitan
escoitar. O predicador é un contemplativo da palabra, pero é un
contemplativo tamén do pobo» (EG 154). Sabor a pobo que implica ser, camiñar, mancharse co barro do pobo e poñerse nos zapatos
da xente.
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Pero ademais sendo fieis ao espírito de Galilea onde Xesús predicou o Reino de Deus, a predicación ten que ser necesariamente
profética. A mellor maneira de ser cribles é ser fieis á verdade, boa
ou mala e sabela interpretar desde o Evanxeo. «Falou abertamente
ante o pobo» (Xn 18, 20). É triste que haxa predicadores que estean
preocupados por quedar ben con todos, non espertar sospeitas nin
malentendidos. Xa Santa Teresa no seu tempo laiábase dicindo:
«Os predicadores na súa predicación buscan non incomodar a ninguén. Son demasiado prudentes, non queiman; a súa chama non
quenta». O non arriscarse quita forza á mensaxe profética.
2.4. Ao modo de Emaús
A misión debe facerse nas nosas comunidades cristiás ao modo
de Emaús. O relato de Lucas sobre o encontro de Cristo resucitado
cos dous seguidores no camiño de Emaús (Lc 24, 13-35) tamén
proporciona luces de grande alcance sobre o ministerio da predicación litúrxica. Dous discípulos desalentados saen de Xerusalén
despois dos acontecementos da Paixón de Xesús. Aquelas esperanzas postas en Xesús resultaron vas. Todo o impulso do Evanxeo de
Lucas inclínase cara a Xerusalén, a cidade da Paixón e Morte de
Xesús, a cidade da Resurrección e o envío do Espírito Santo. Con
todo, estes dous discípulos decepcionados e confundidos están a
se afastar de Xerusalén. Son, en consecuencia, evocadores de todos
os seguidores de Xesús a través de todos os tempos: na procura do
Señor, fascinados por el, pero tantas veces desconcertados e mesmo
desilusionados e propensos a camiñar pola senda equivocada.
Que leccións podemos extraer deste relato para a predicación
homilética? Entre outras citaremos:
• O misterio pascual impregna a experiencia humana. O predicador está a falar a persoas que están, polo menos en certo
grao, na busca de Xesús Cristo e do significado que o Evanxeo
pode dar á súa vida coas súas inseguridades e dúbidas. A homilía é fonte de inspiración cando toca o nivel máis profundo
do corazón humano e aborda as preguntas reais da experiencia
humana. Á luz do encontro no camiño de Emaús faise evidente
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un elemento esencial de toda boa predicación: a reflexión sobre a nosa experiencia persoal e comunitaria guiada pola vida
do Resucitado.
• A iluminación mutua do Antigo e do Novo Testamento. A práctica homilética sempre mostrou como o Antigo e o Novo Testamento se funden na única voz de Deus que fala ao seu pobo.
• A homilía dominical como parte integral da Eucaristía. Lucas
conclúe a narración de Emaús con Xesús quedándose cos seus
discípulos para compartir unha comida con eles e, ao facelo,
revelándolles a súa presenza. A explicación que dá Xesús das
Escrituras (a Liturxia da Palabra) conduce a unha intensa experiencia de comuñón con Cristo resucitado (a Liturxia da
Eucaristía)
• A conexión entre Eucaristía e misión. No relato de Emaús,
unha vez que aqueles discípulos recoñecen ao Cristo Resucitado «ao partir o pan» regresan de novo a Xerusalén, a pesar
do avanzado da hora, e volven reunirse coa comunidade que
deixaran. Cambian de dirección e diríxense de novo outra vez
onde debían ir. Alí de novo atópanse con Cristo resucitado
e dáselles a misión de ser as súas testemuñas e predicar o
Evanxeo (Lc 24, 36-49). A homilía debe inspirar un sentido
de misión aos que a escoitan, facéndolles pregoeiros da Boa
Nova de Xesús. Unha homilía que non conduza á misión é, por
tanto, incompleta.

3.- Como conclusión: desaprender
Podémonos converter coa nosa neglixencia, coa nosa inercia ou
a nosa falta de fe e creatividade, en freo para unha verdadeira Misión? Temos que adoptar unha postura de «servizo» á acción de
Deus procreando sempre de novo a fe en Xesús Cristo en cada época. Esa actitude de servizo, tan subliñada polo Vaticano II afástanos
de actitudes de reconquista, defensa nostálxica do pasado ou falso
repregamento identitario e disponnos a facer máis posible a Misión
aquí, agora e con estes.
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Un enfoque moi necesario para a Misión é preguntarnos non
só que anuncio do Evanxeo temos que transmitir nós desde a
Igrexa a esta sociedade, senón que anuncio do Evanxeo temos que
escoitar nós, os que nos dicimos seguidores de Xesús. Non somos
só «depositarios» dun Evanxeo para os demais; somos, primeiro
de nada, «receptores» dun Evanxeo que temos que acoller en
actitude de conversión. Ou vivimos abertos ao espírito de Xesús
ou seguiremos instalados nos nosos vellos esquemas e comportamentos sen escoitar chamada algunha dirixida a nós desde o
evanxeo. Unha Igrexa que non vive en actitude de conversión
non pode convidar á conversión. Non podemos vivir aferrados a
estruturas, costumes e hábitos que nos poden dar seguridade na
crise actual, pero que non facilitan o nacemento dunha Misión
lúcida nesta nova etapa.
Temos que propoñer o proxecto cristián non como un catálogo
de crenzas, prácticas, obrigas ou prohibicións, senón como a arte
de aprender a vivir inspirados na vida, a mensaxe e o espírito de
Xesús Cristo, que segundo o Evanxeo de Xoán di: «Eu vin para que
os homes teñan vida, e a teñan en abundancia» (Xn 10, 10). Máis
que marcar fronteiras para defender a identidade da nosa fe cristiá
fronte a quen a abandone, temos que tender pontes para buscar
xuntos o camiño de Xesús. Só el é «o camiño, a verdade e a vida»
(Xn 14, 6). A fe non se impón, proponse.
A Misión non nace da obsesión polos resultados inmediatos, senón da vontade de «iniciar procesos» e de «privilexiar accións que
xeran dinamismos novos» (EG 223-224). «Un dinamismo evanxelizador que actúa por atracción» (EG 131).
É imprescindible a necesidade de testemuñas do Evanxeo na
Igrexa de hoxe. Sen testemuñas non é posible a transmisión da
experiencia de Deus vivida polos primeiros discípulos no seu encontro con Xesús. Hoxe, igual que en tempos de Xesús, non faltan
escribas, doutores…. Pero hai testemuñas que se atoparon con Xesús? Creo porque así o experimento na miña vida que si existen esas
testemuñas (os sinxelos, os que non se notan, os que se achegan
sen esperar nada a cambio, os que sosteñen o quefacer diario das
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nosas comunidades… si hai testemuñas…). Testemuñas que non
lles move ningún interese proselitista, só servir, acoller, impulsar e
vivir o Evanxeo cos irmáns….
Todos estes presupostos inciden de forma directa e clara no servizo da homilía ás comunidades cristiás; por iso é polo que é necesario apostar por desaprender estilos, maneiras, propostas, proxectos,
estruturas…. E aprender de novo o estilo e as formas daquelas
primeiras comunidades cristiás que deben ser referente e espello
para unha verdadeira e auténtica Misión no hoxe da Igrexa. Desaprender para ser Misión de Xesús. Exercicio san. Desaprender para
aprender de Xesús de Nazaret. Reinaugurando a vida como El fixo.
Luís Rodríguez Álvarez
I.T. Divino Mestre de Ourense
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Etnografía e Folclore: Relixión
e crenza popular en Antonio Fraguas
Carlos Ramos Aguirre1

1.- Introdución1
Antonio Fraguas (1905-1999) é considerado un dos máis sobranceiros etnógrafos e folcloristas galegos pola súa grande achega
ao estudo das manifestacións da cultura galega ao longo de toda a
súa vida. Vencellado ao galeguismo dende tempos mozos, pertence
a unha xeración de mozos para os que dito galeguismo agroma como
unha arela común de facer algo por Galicia, á que ven «esquecida,
asoballada, desleixada no material e no cultural» (Tobío, 1990:131).
Polos primeiros anos 20 do século pasado un grupo de universitarios
composteláns entre os que cabe salientar os nomes de Fermín Bouza
Brey e Xosé Filgueira Valverde fundan o Seminario de Estudos Galegos (1923). O Seminario (en adiante SEG), de carácter investigador,
persegue coñecer e dar a coñecer todo canto estea relacionado coa
cultura, coa ciencia e coas artes de Galicia. Uniranse axiña a esta
institución Cotarelo Valledor, os mestres do grupo Nós e moitas das
mellores intelixencias do país. Tamén Fraguas ingresará formalmente no SEG en 1928, aínda que sabemos que xa viña acudindo de
oínte ás súas xuntanzas dende uns anos antes (González Reboredo,
2006:92-117). Deste xeito Fraguas enceta o seu labor etnográfico
polo ano 1928, no contexto do SEG, na sección de Etnografía e
Folclore que dirixe Vicente Risco. Até daquela pouco fora o traballo
de campo realizado en Galicia con verdadeira intención etnográfica,
e será este un dato importante, xa que nestes oito anos de etnografía
1 Carlos Ramos Aguirre é doutor en Humanidades e ciencias sociais pola U. Illas
Baleares e licenciado en Socioloxía pola U. da Coruña. É socio do equipo de arquitectura.
2m8 Estudio A Coruña.
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galega que os separan da creba de 1936, farase un traballo de recolleita de datos de valor incalculable para Galicia. A partir de 1936
moitas cousas mudarían, tamén no eido da cultura popular galega,
como ten manifestado Fraguas en distintas páxinas da súa obra. Ao
faltaren moitos dos homes e das mulleres que termaban deles e aos
que cumpría transmitilos, e ao esmorecer o ánimo que os movía,
moitos costumes perdéronse por sempre. Velaí un dos grandes valores da obra etnográfica de Fraguas, o testemuñal.
A obra de Fraguas é, xa que logo, fonte de datos para todos os etnógrafos, antropólogos e sociólogos posteriores interesados na cultura galega. Neste mesmo sentido semella atinado concordar con
Sotelo Blanco cando di: «su trayectoria tiene toda la apariencia de
un puente entre los viejos buenos tiempos y nuestros días» (Sotelo
Blanco, 1983:80). Unha ponte, si, que canda outros comunica o
legado interrompido e dispersado do SEG ao Instituto de Estudios
Gallegos Padre Sarmiento (1944), creado durante o franquismo e
no que ocupará o cargo de bibliotecario, e máis tarde tamén será visible esa función de ponte na dirección do Museo do Pobo Galego.
Antonio Fraguas foi un entendedor inmellorable da vida e da historia da parroquia e da aldea galegas. Para moitos dos seu colegas
do SEG, de orixe urbana, o estudo do folclore e mais da etnografía
das parroquias significaba un achegamento a un mundo que non
deixaba de ter algo de exótico para eles, como así pode desprenderse destas verbas de Tobío:
A observación da realidade da xente común no agro e na cidade, a
súa fala, que non era a nosa, o engado das súas cantigas e do seu
arte, das súas festas, as romarías, o seu xeito de ser, e tamén as
criacións cultas de todo eso derivadas (Tobío, 1990:131).

Pero para Fraguas ese non era o seu sentir. Pola súa orixe, el fora
como unha especie de observador participante en todo ese mundo aldeán, «el xa estivera alí dende sempre» (González Reboredo,
2006:111).
O estilo expositivo de Antonio Fraguas dista bastante de poder
cualificarse de academicista. Como ten escrito moi asisadamente
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González Reboredo, no estilo de Fraguas non pode distinguirse o
emprego de ningunha estratexia do discurso antropolóxico, como
a descrición etnográfica densa que permite dar unha idea da complexidade cultural a partir da concentración de múltiples datos nun
mesmo relato (González Reboredo, 2006:92-93). O estilo de Fraguas é máis ben o de contar historias sinxelamente o dun storyteller
que presenta as súas descubertas nun plano principalmente descritivo, eludindo os xuízos e as teorizacións ao respecto, e decotío dun
xeito algo descontextualizado. Os seus traballos esvaran rapidamente cara á reprodución da cantiga, do refrán, da copla. A aparente
ausencia de interese por rebordar o plano descritivo non ten nada
que ver con falta de capacidade nin coñecemento para o facer. En
distintos puntos da súa obra atopamos probas suficientes de que
podería telo feito con solvencia e mesmo sabemos pola súa biblioteca que estaba ao tanto das teorías antropolóxicas máis modernas e
influentes, pero el sentíase moi cómodo no seu estilo narrativo, no
seu contar sinxelo. Outra característica da obra de Fraguas consiste
en que, nos seus traballos, os elementos folclóricos e os etnográficos preséntanse mesturados uns cos outros, mais ao obxecto da
nosa análise, paga a pena sinalar algunhas diferencias.

2.- O estudo do Folclore
Por outubro de 1890 o folclorista americano William Wells
Newell2 sinalaba nun breve artigo da revista Science as liñas mestras do que debía entenderse por estudo do folclore (Newell, 1890).
O folclore, segundo a súa opinión, identifícase coa tradición oral,
son as informacións e crenzas transmitidas de xeración en xeración sen o emprego da escrita. Toda unha masa de coñecemento
no que se inclúe a historia, a teoloxía ou a literatura, que pode ser
obxecto dun tratamento independente a través do folclore. Dito
coñecemento expresaría, ademais, a opinión común do grupo e o
coñecemento medio dos suxeitos que o conforman, antes cá ex2 William Well Newell (1839-1907) foi un dos máis sobranceiros folcloristas americanos, fundador da American Folklore Society (1888) e editor de The Journal of American
Folklore.
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cepcionalidade ou a calidade individual. As nocións da tribo (folk)
perante as dos individuos.
O concepto de folclore emprégase inicial e principalmente no
ámbito das sociedades máis desenvolvidas da Europa moderna e foi
proposto por un anónimo correspondente do London Atheneeum
o 22 de agosto de 1846, asinado baixo o pseudónimo de Ambrose
Merton. O falso nome e o novo concepto serían máis tarde atribuídos
ao escritor británico William John Thoms (1803-1885) quen dentro
do título folclore tería incluído as maneiras, os costumes, as regras
(observances), as supersticións, as cantigas e os proverbios. O termo
cristalizou non só na lingua inglesa, senón tamén na maioría das
linguas europeas. Co tempo e coa modernización paulatina da disciplina demostrouse, non sen certas resistencias etnocéntricas, que
a tradición oral europea tiña moitos puntos de contacto coas tradicións orais doutros lugares do mundo, mesmo con prácticas e crenzas
amplamente estendidas entre as tribos de «salvaxes», polo que se
fixo necesario ampliar o uso do concepto folclore. Esta circunstancia
desdebuxou un tanto a definición concreta que o termo posuía na súa
orixe. Neste sentido máis amplo é no que se entende, xa que logo,
que o folclore fai parte da antropoloxía e da etnografía, abranguendo
o aspecto mental da vida «primitiva» con especial atención ás narrativas nas que crenzas e hábitos son relatados ou explicados.
Mais Newell advirte que o folclore pode ser estudado dende dous
enfoques distintos, o estético ou literario e o científico. Dende unha
perspectiva literaria, por exemplo, tense investigado nas cantigas
consideradas cantigas-baile e teríase demostrado que o baile por
parellas é unha derivación relativamente moderna da consideración
antiga de baile como dramatización ou representación dunha historia relatada na cantiga. Algunhas das características máis sinaladas
destas cantigas son a súa popularidade, a súa simplicidade e a súa
antigüidade. Cantigas transmitidas de boca en boca durante séculos, que facían a ledicia de toda a comunidade.
Dende un enfoque científico téñense estudado, por exemplo,
múltiples supersticións. Newell pon como exemplo un encantamento aínda en uso nalgúns lugares da América campesiña de 1890, que
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consistiría en escribirlle cartas ou notas aos ratos, cominándoos a
marchar da vivenda. Esta superstición, dinos, estaría espallada por
todo o territorio de fala inglesa, mais tamén en Francia. Supónselle
a orixe na práctica medieval da lectura de citas legais e nas admonicións eclesiásticas aos animais. En sociedades «incivilizadas»
este tipo de diálogos ou demandas entre humanos e animais terían
relación coa identificación que fai o «salvaxe» respecto dos outros
seres viventes, aos que supón motivos semellantes aos do humano
nas súas conductas e aos que en ocasións atribúe a capacidade de
adoptar forma humana. Por iso faise preciso reconvilos, recordarlles
as normas da ética que prevalecen na sociedade humana3.
Polo que fai ao folclore en Galicia, dúas personalidades senlleiras
sobresaen no cultivo deste tipo de estudos a finais do século XIX e
comezos do XX: Emilia Pardo Bazán e Manuel Murguía. Cómpre
dicir que non é casualidade que sobre ambas intelixencias teña
escrito Antonio Fraguas algunhas das súas páxinas máis logradas.
Sobre a condesa de Pardo Bazán sabemos que Fraguas xa redactara
en 1951 o folleto da exposición dona Emilia Pardo Bazán (En el
centenario de su nacimiento), organizada polo Instituto de Estudios
Gallegos Padre Sarmiento (González Pérez, 1998: 33-34). Algúns
anos máis tarde, en 1975, publicará o traballo titulado La condesa
de Pardo Bazán y el Folklore (Fraguas, 1975a) no que amosará un
fondo coñecemento non só da obra folclórica da autora senón tamén da súa obra literaria.
En 1883 a condesa de Pardo Bazán convoca na súa vivenda da
Coruña a una serie de aristócratas e homes de prol da cultura
galega para lles falar da necesidade de crear unha Sociedad del
Folklore Gallego, a imaxe doutras que existen xa noutras rexións de
España e do estranxeiro, «una sociedad encargada de estudiar, recoger y conservar el popular saber», di a condesa (Fraguas, 1975a:
3 En 1895 Newell publica un novo artigo titulado Folk-lore study and the «Folk-lore
Societies» en The Journal of American Folk-lore onde abunda nas cuestións aquí mencionadas e onde fala sobre a vida e organización das Sociedades folclóricas. Acompaña o artigo
cunha nómina considerable de publicacións de diversos autores que dan conta do amplo
espectro de temáticas e enfoques que chega a englobar o estudo folclórico (Newell, 1895).
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56). Pardo Bazán aclara cal debe ser o obxecto da tal sociedade.
Na mesma liña que a sociedade El Folklore Español fundada por
Machado y Álvarez en 1881, quen tomara inspiración da Folklore
Society de Londres (Aguirre Baztan, 1986: 23), o obxecto da Sociedad del Folklore Gallego debe ser recoller e arquivar todas esas
tradicións que se estaban a perder por mor do avance civilizador
e do proceso industrializador, consecuencias que comezaban a se
albiscar daquela. Recoller e arquivar eses costumes que van para o
esquecemento e eses vestixios de remotas idades que corren o risco
de desaparecer para sempre baixo a man niveladora e igualadora
da civilización. Non é a súa pretensión recollelos para reeditalos,
para poñelos outra vez en uso, senón para arquivalos, evitar a súa
total desaparición, conservar a súa memoria e formar con eles unha
sorte de museo universal onde poidan estudar os doutos a historia
completa do pasado (Fraguas, 1975a: 56-57).
Dinos Fraguas que a condesa engade: «Para esta recolección
sirve todo el mundo, todo el que tenga buena voluntad, amor a
su país y un cuarto de hora libre», verbas que semellan abondo
explicativas do estado moi iniciático da disciplina naquel tempo
en Galicia. Pero aínda proporciona a condesa un consello máis
cando sinala que o mellor folclorista será o que menos poña da súa
colleita nos datos que recolla, o que respecte as incorreccións da
linguaxe, as sinxelas e inxenuas preocupacións do vulgo e conserve
máis enteiro e nu o pensamento popular. O que prima para Pardo
Bazán é recoller o refrán, a copla, o conto e a tradición ou conseja
que se refiren á pena na que sentamos ou á fonte na que bebemos.
Na reunión dos folcloristas galegos do ano seguinte, 1885, na
que Pardo Bazán actúa como presidenta da Sociedade e Salvador
Golpe como secretario, a condesa dá conta dun traballo realizado,
Folklore Gallego. Miscelánea, asinado por ela mesma e por outros
escritores de Galicia, e publicado en Sevilla no 1884 coa colaboración ou talvez supervisión de Machado y Álvarez. Nesa reunión
fálase tamén de proxectos futuros como o de facer un libro dos santuarios máis importantes de Galicia, onde «solo los curas párrocos
pueden ayudar a recoger la piedad popular y la fe campesina, las
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costumbres, prácticas y supersticiones anexas a tal devoción»; e
outro libro de cociña popular do que o dereito á realización cómpre
ás señoras afiliadas ao Folclore, segundo palabras da condesa. A
sociedade de El Folklore Gallego levará a cabo o seu traballo durante unha década, na que aínda caben sinalar dúas realizacións:
a primeira a elaboración dun Cuestionario del Folklore Gallego redactado por Cándido Salinas, Antonio de la Iglesia e Francisco de la
Iglesia, composto de 445 cuestións de toda clase sobre o territorio
e os habitantes de Galicia e que, segundo semella, obtivo doce respostas de toda Galicia4; a segunda, a creación dun museo do que
non temos noticias máis aló do seu exiguo contido inicial (Salinas,
Iglesia e Iglesia, 1994; Mandianes Castro, 1986:93-94).
A outra figura senlleira do folclore galego, Manuel Murguía,
mereceu unha atención in extenso do etnógrafo Fraguas. En 1979
publícase Manuel Murguía, O Patriarca (Fraguas, 1979) en edición do Banco del Noroeste. Este libro é na opinión de Clodio
González «unha das mellores biografías do esposo de Rosalía de
Castro» (González Pérez, 1998: 39), opinión que é aquí compartida
plenamente e mesmo ampliada para afirmar que se trata dun dos
mellores textos de Antonio Fraguas. É un libro interesante, escrito
dende o fondo coñecemento que ten o autor sobre a figura de Manuel Murguía, da súa vida e da súa obra. Neste traballo Fraguas
non só fai un xuízo moi aquelado da dimensión de Murguía como
historiador senón que amosa en moitos recantos do texto unha
hábil comprensión da historiografía galega e do rol e labor propios
do investigador, de calquera investigador, da historia de Galicia.
Aínda que o propio Fraguas recoñece que «é a parte folklórica
un dos temas que podería ser motivo dun apartado no estudio do
Patriarca» (Fraguas, 1979: 102), o certo é que el mesmo apenas
trata a dimensión etnográfica de Murguía no seu ensaio5. Déixa4 El Cuestionario del Folk-lore Gallego, de 1885, foi traducido ao galego e publicado na
colección Alicerces do Museo do Pobo Galego en 1994, edición pola que aquí se cita.
5 Quen teña interese en pescudar no labor antropolóxico, etnográfico ou folclórico de
Manuel Murguía e nas premisas ideolóxicas que o condicionan ou caracterizan, atopará
de especial proveito o traballo de Fernando Pereira González, «A antropoloxía na obra de
Manuel Murguía» (Pereira González, 2000).
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nos, iso si, un copioso listado de títulos murguiáns de entre os
que destacamos os máis netamente folclóricos, o que vén probar a
temperá atención prestada por Murguía á materia folclórica, teima
que continuará até o seu pasamento:
¿Desaparecerán los dialectos? (Madrid, 1879)6, La leyenda en
Galicia (Madrid, 1879), El folk-lore gallego (Madrid, 1881)7, El
folk-lore español (1881), Poesía popular gallega (Madrid, 1881),
Curiosidades. Fiestas populares (La Coruña, 1908), De folk-lore.
Dama Gelda (La Coruña 1910), De folk-lore. O canouro (La Coruña
1914), Nuestros cantos ancestrales (Buenos Aires 1914), De nuestro
folk-lore (1915), Nuestra música ancestral (1915), Nuestro folk-lore
(Buenos Aires 1916)
Manuel Murguía é considerado, xa que logo, o máximo expoñente
–aínda que non o único– da corrente de estudos folclóricos en Galicia. O interese murguián polo folclore, de máis longo percorrido que
La Sociedad del Folk-lore Gallego, ten un marcado influxo rexionalista (pre-nacionalista) e nel o celtismo constitúe dende o principio
un elemento clave, case vertebrador, na concepción da disciplina. A
raza ten en Murguía un papel preponderante na súa definición de
nación, por diante da lingua e dos costumes (Beramendi e Núñez
Seixas, 1995: 54-59). De aí a importancia de recoller todos os datos
do folclore galego para artellalos e xunguilos ao servizo dun máis
robusto concepto de raza galega. O rexionalismo encabezado por
Murguía e a etnografía posta en práctica polo seu grupo opóñense
totalmente ao arcaísmo –acusación que en ocasións fora formulada–, pero se ben iso é certo, o tempo foi demostrando que o paradigma racista que imperaba en boa parte de Europa durante o tempo no
que Murguía elaboraba as súas teses, era en verdade unha vía morta
na corrente máis ampla da modernidade. Non obstante o paradigma
racista, reelaborado e sofisticado, terá certa continuidade aínda na
etnografía galega do primeiro terzo do século XX.
6 Polo traballo de Fernando Pereira (Pereira González, 2000) sabemos que este artigo
de Murguía publicouse en La Ilustración Gallega y Asturiana, N.º 21.
7 Polo traballo de Fernando Pereira (Pereira González, 2000) sabemos que este artigo
de Murguía publicouse en La Ilustración Gallega y Asturiana, N.º 30: 352-353.
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3.- A Etnografía
Mentres transcorren na Coruña os derradeiros anos do lonxevo
patriarca das letras galegas, un novo investigador da London School
of Economics, de orixe polaca, realiza varias estadías en distintas
illas de Nova Guinea que, ao cabo, transformarán para sempre a
metodoloxía de traballo en etnografía e a concepción da ciencia
antropolóxica. Bronislaw Kasper Malinowski (1884-1942) é un dos
grandes artífices da antropoloxía moderna e decotío é considerado o
fundador da Antropoloxía social. Os seus traballos de campo entre
as xentes de Oceanía valéronlle un grande prestixio académico. As
súas achegas á teoría funcionalista aínda gozan hoxe de utilidade,
a difusión primeira que el fixo do concepto de intercambio kula,
ten pasado á linguaxe universal da disciplina e dende aquela ningún antropólogo pode ignoralo. Pero a súa aporta máis relevante
sen dúbida é o fincapé feito nos aspectos psicolóxicos da vida social e a importancia suprema outorgada á experiencia de campo e
á observación participante (empirismo) en etnografía, como base
indispensable para o coñecemento social.
Após das súas estadías entre os habitantes das illas Trobriand
en Nova Guinea (1915-1916 e 1917-1918), Malinowski revélase
como un dos máis finos investigadores das sociedades humanas. En
1922 sae do prelo unha das súas obras máis coñecidas, Argonauts of
the Western Pacific. Nese mesmo ano Malinowski publica na revista
Economica da London School of Economics un interesante artigo
titulado Ethnology and the Study of Society (Malinowski, 1922)
onde expresa con claridade e non pouca valentía as súas ideas verbo
da disciplina.
Polo ano 1922 o status científico e a utilidade da Etnoloxía fican
lonxe de estar claros, non xa para un público alleo ás cuestións
académicas, senón nos propios ambientes universitarios. Se cadra
por iso Malinowski séntese obrigado a comezar o artigo aclarando
que el ve na etnoloxía e no estudo dos pobos primitivos (savage
and coloured races) cando menos dúas grandes utilidades prácticas: primeiro a mellora da administración colonial e da xestión da
relacións entre pobos dispares; segundo, proporcionar unha ollada
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máis aberta sobre a natureza humana e posibilitar a construción
dunha teoría da sociedade que sirva de guía científica no futuro das
relacións humanas.
Para Malinowski as atrocidades cometidas polas metrópoles contra os pobos nativos das colonias de África, Asia e Oceanía son
cousa dun pasado moi recente, o que non fai pensar que en 1922
a xestión científica das relacións cos pobos nativos poida acadar
ser unha forza guía da política colonial. Tampouco os misioneiros
que, segundo Malinowski, entenderan habilmente que para a implantación dun novo credo facíase necesario estudar con fondura
as relixións e a moral preexistentes, para coñecer ben o corpus
que habían suplantar e en derradeira hora destruír, tampouco eles
viron a conveniencia de recoller o material e o coñecemento sobre
os nativos co propósito de poder aplicalo posteriormente á mellora
das relacións cos administrados. A consecuencia deste desinterese
é un problema de grande importancia –dinos–, a morte gradual e a
desaparición da maioría das razas nativas que, fóra xa de consideracións humanitarias, estéticas ou morais, supón un grande problema
de índole práctica. Nin departamentos enteiros de leis tribais e moralidade son quen de ver o que un etnólogo de campo pode atopar
na súa pescuda, a saber: que o mal que estaba a acabar cos nativos
ten que ver coa destrución e o estrago de todo o que para eles é de
vital interese, arrebatándolles todo o que lles é querido e valioso,
quitándolles a ledicia de vivir.
Di Malinowski que se ben unha hipotética prohibición aos británicos do golf, do cricket, do fútbol, do boxeo ou da caza do raposo,
por consideralos xogos tontos, inmorais ou repugnantes sería tido
por un crime e un intento de destruír algúns dos trazos da vida nacional, é exactamente iso o que sistematicamente se lle está a facer
aos pobos primitivos. Eles, como calquera, teñen os seus pasatempos, as súas diversións, os seus deportes e praceres, que reportan entusiasmo e significado ás súas vidas. Algúns son realmente
magníficos, di, fermosos e significativos, beneficiosos hixiénica e
psicoloxicamente e desprovistos de calquera dano, mesmo dende
un punto de vista moral europeo.
Encrucillada 212, marzo-abril 2019

41
157

Carlos Ramos Aguirre

Sen embargo, ignorantes e pedantes suxeitos das metrópoles,
traficantes da moralidade (morality-monger), sexan clero ou funcionarios, prohiben danzas, tambores, frautas, ritmos e cantigas e
moitos outros costumes nativos baixo os que sospeitan a presenza
do «mal», ou por crelos ao servizo da inmoralidade, malia que a
libido sexual estea enteiramente ausente na ollada dos practicantes. A consecuencia é que a metade da vida pública dos pobos é
completamente paralizada. Cunha atenta investigación etnográfica
podía terse demostrado a inexistencia do «mal» en todos os casos,
pero a pura ignorancia, a preguiza mental e a hipocrisía deron en
destruír centos de costumes perfectamente inocentes e que tiñan
un alto valor biolóxico para os nativos.
Prosegue Malinowski dicindo que aos ollos dos misioneiros todas
as crenzas nativas son superstición. Non teñen en conta que as
comunidades salvaxes teñen obtido a súa relixión como o produto
de séculos de desenvolvemento natural e esta encaixa perfectamente ben coa mentalidade salvaxe e a organización social. A relixión
europea non pode ser introducida nun substrato social, mental e
moral enteiramente diferente, sen realizar antes un absoluto remexido da propia civilización dese pobo salvaxe en concreto. Non
se pode ignorar o feito de que cada trazo cultural, cada costume e
cada crenza representa un valor, satisfai unha función social, ten
unha positiva significación biolóxica. A tradición é unha realidade
compacta da que non se pode destruír unha parte sen alterala por
completo. Bioloxicamente falando, a tradición é unha forma colectiva de adaptación dunha comunidade ao seu medio circundante.
Se se destrúe a tradición, o organismo social fica desprovisto do seu
escudo protector e condénase a un proceso lento, mais inevitable,
de desaparición.
Nunha obra posterior, Magic, Science and Religion and other
essays, de 1948 (Malinowski, 1974), onde se expresa perfectamente
a concepción funcionalista da cultura que ten o investigador, dinos
que todos os pobos do mundo xa sexan occidentais ou primitivos
posúen en maior ou menor medida maxia e relixión así como ciencia ou ao menos unha actitude científica. Ao tempo estes fenóme42
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nos corresponden con dous campos que sempre están presentes
nas sociedades humanas, o Sagrado e o Profano. Por unha banda
atópanse os actos e observancias tradicionais, considerados sagrados e levados a cabo con reverencia e temor, e arrodeados ademais
de prohibicións e regras de conducta especiais. Pola outra banda
a atenta observación e a confianza na regularidade dos procesos
naturais, obtidos mediante a forza da razón e a experiencia, é dicir,
dos rudimentos do que é ciencia (Malinowski, 1974: 13-14). Malinowski pon de relevo que entre os habitantes das illas Trobriand
non existía un único sistema de ideas e prácticas, senón dous. Dun
lado os aborixes posuían sólidos coñecementos empíricos sobre as
cousas (construción de canoas, crecemento das plantas, etc.) e
actuaban dun xeito plenamente racional en relación ao coñecemento. Canda este sistema de coñecemento, mais independente
a el, existía outro de crenzas e prácticas máxicas que supoñía a
posibilidade de acción no mundo de forzas e entidades sobrenaturais. De acordo con estes dous sistemas de ideas e prácticas, as
prácticas que no primeiro supuñan técnicas racionais, no segundo
consistían en rituais.
Os aborixes, na súa actividade de pesca e de caza, de comercio,
de manufactura ou de horticultura, son moi conscientes de que
deben poñer en práctica coa maior exactitude unha serie de técnicas que, en cada caso, levará ao resultado desexado. Sen embargo,
no medio desa conducta racional poden ollarse procedementos de
tipo máxico, xa que o aborixe é consciente que á marxe de toda
previsión e dos esforzos e traballos realizados, existen situacións e
forzas que poden traer inesperados e inauditos beneficios así como
mala sorte e fortuna adversa. Para tratar de enfrontar estas últimas
circunstancias imprevisíbeis é para o que se emprega a maxia (Malinowski, 1974:25-37).
A propósito da maxia e da relixión, para Malinowski ambas responden a unha esixencia de tipo emotivo: as crises da vida, os fracasos en empresas importantes, a morte, a iniciación nos misterios
da tribo, o amor infortunado e o odio insatisfeito (Malinowski,
1974:104). Maxia e relixión son solucións a ditas circunstancias
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e áchanse abeiradas de tabús e cerimonias que as diferencian dos
actos exercitados na esfera do profano. A maxia é unha arte práctica composta de actos que son tan só medios para un fin específico
que se agarda para máis tarde. A relixión, en troques, é un corpus
de actos autocontidos que son fin en si mesmos. A maxia ten unha
técnica limitada e concreta, o feitizo ou conxuro, o rito e o estado
da persoa que os celebra; é relativamente sinxela. A relixión é, pola
contra, sumamente complexa tanto nos seus ritos coma nos seus
mitos, e adoita implicar entidades sobrenaturais. O mago, bruxo
ou feiticeiro debe aprender o oficio do seu predecesor mentres
que na relixión, o médium espiritual non é un profesional senón
o posuidor dun don. Mentres a maxia é decotío individual e abala
entre o benéfico e o maléfico, a relixión é social, comunitaria, e
acostuma ter un carácter máis neutro. Nas súas funcións maxia e
relixión capacitan ao ser humano para levar a cabo as súas accións
importantes con confianza, para manter a presenza de ánimo e o
equilibrio mental en momentos de cólera ou na dor do odio, do
amor non correspondido, da desesperación, da anguria e da coita.
A función da maxia, en suma, consiste en ritualizar o optimismo
do ser humano.
A etnografía e a etnoloxía son practicamente inexistentes na
Galicia previa a 1923, ano no que inicia a súa andaina o SEG.
González Reboredo ten sinalado a importancia de tres xuristas,
Prudencio Rovira, Alfredo García Ramos e Nicolás Tenorio que,
interesados no dereito consuetudinario galego, poden ser considerados os inmediatos predecesores da etnografía galega. No caso do
xurista andaluz Nicolás Tenorio, destinado como xuíz en Viana do
Bolo durante algúns anos, ha de remarcarse o seu estudo La aldea
gallega de 1914 como un punto de partida. Esta obra é para González Reboredo «un documento de alto valor etnográfico en el que
se abordan temas como prácticas agrícolas, la familia, las fiestas y
las creencias» (González Reboredo, 1997: 49).
No primeiro terzo do século XX será Vicente Risco, «Direitor da
Seizón de Etnografía» do SEG, o máximo representante da etnografía galega. No plano teórico adoptará un enfoque histórico-cultural
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que será en boa medida o que tamén asuman os seus novos compañeiros de Sección. Dito enfoque debía servir para a reconstrución
do pasado cultural de Galicia e para explicar o presente, pero a
realidade é que a concentración de todos os esforzos investigadores
baixo dita perspectiva, arreda a nosa etnografía doutros enfoques
moito máis influentes e con maior poder explicativo.
Se ben é certo que a etnografía galega dos anos 20 e 30 está algo
arredada da vangarda do pensamento etnográfico e antropolóxico do
momento, de signo funcionalista, da escola británica (Malinowski)
e da francesa (Durkheim e Mauss), non é menos certo que parten
dun ermo, onde a disciplina non tiña apenas presenza nin na universidade nin case en institución algunha. A etnografía galega, na
que sobresaen os nomes de Risco, Lorenzo, Fraguas, Bouza Brey,
Filgueira Valverde, Ramón e Fernández-Oxea e, puntualmente outros nomes como Castelao, Lois Tobío, Martínez López, Carballo
Calero, Bal e Gay, etc, asume unha división interna da disciplina
entre cultura material (trebellos, utensilios, arquitectura popular,
técnicas e tecnoloxías agrarias, artes de pesca, oficios tradicionais)
e cultura espiritual (relixión, maxia, crenza popular, supersticións,
literatura popular), que case se corresponde –aínda que non de
todo– coa división do mundo entre o profano e o sagrado. Con todo,
a proposta científica e investigadora que propón o SEG en xeral e,
no eido etnográfico en particular, é rigorosa e seria, dun magnífico
valor e cun claro afán de internacionalización.
Atópanse, por exemplo, moitos valores dignos de consideración
na obra etnográfica de Risco, como cando explica que para o estudo dunha soa bisbarra precísase «unha demoranza de anos e unha
insistenza de cada día e de cada hora para chegar a entrar na intimidade de moitas almas aldeáns, e colleitar o contido de moitas
memorias» (Risco e Rodríguez Martínez, 1978:428). De que está a
falar aquí Risco senón da necesidade de inmersión do investigador
no día a día dunha comunidade? Non lle pon nome pero fálanos,
o mesmo que fai Malinowski poucos anos antes, da necesidade do
empirismo, quizais de poñer en práctica a técnica de observación
participante.
Encrucillada 212, marzo-abril 2019

45
161

Carlos Ramos Aguirre

4.- O tratamento etnográfico da relixión en Antonio Fraguas
Sobre a condición de Antonio Fraguas como crente ten escrito
abondo e ben Manuel Xesús Precedo Lafuente (Precedo Lafuente,
2006), sendo testemuña como foi dalgunhas vivencias do mestre
galeguista. Non se ha abordar por tanto neste traballo esa característica humana que sen dúbida adornou a personalidade do etnógrafo cotobadés canda outras coma a súa sempre mencionada
bonhomía. Ademais, após da lectura de boa parte da súa obra, pode
afirmarse que a súa fe persoal non empece a obxectividade do seu
ollar etnográfico.
Polo ano 1960 escribe Fraguas un artigo para o Museo de Pontevedra verbo da presenza da Virxe no cancioneiro popular galego.
Dinos que dita presenza é moi importante tanto no cancioneiro
popular coma nas lendas de toda Galicia. De seguido amósanos
como a Virxe Peregrina é presentada na nosa tradición coma unha
camiñante singular polas terras de Galicia, co neno Deus nos brazos e como pide a un Miño caudaloso e vivaz: «Río Miño, vai caladiño, no espertes o meu Meniño que o levo durmindo» (Fraguas,
1960:3)
Á Virxe de Augasantas de Cotobade, tan coñecida e prezada
para o etnógrafo, dedícanlle os romeiros e os mozos que acudían
á festa:
Miña Virxe de Aguasantas
alabada sexa Ela,
Ela é miña madriña
eu son afillado d-Ela.
En Galicia, explícanos, o afillado distingue á madriña cun afecto
especial, non pode polo tanto haber maior expresión de devoción
que ter á Virxe por madriña, á que se a nomea cun cariño sincero
na copla. Quen ten por madriña á Virxe, dinos tamén Fraguas, sabe
que recibirá sen falta o prezado recordo pascual: o bolo, o pan de
trigo, a rosca, o mazapán (Fraguas, 1960:5)
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Nosa Señora do Carme
é a miña madriñiña.
Hame de mandar o bolo
pol-a súa criadiña.
A Virxe tamén ten grande importancia no mundo mariñeiro tanto pola protección que ofrece aos mariños coma pola fartura que
proporciona ás súas redes:
Virxe do Carme querida,
ós mariñeiros non deixes:
Dálles bo vento na popa,
dálles tamén moitos peixes.
Dinos Fraguas que cando se pon fero o mar da Costa da Morte e,
ante a súa furia creban os paus e pérdese a vela e a forza do remo,
só daquela pode valer o favor da Virxe e para iso suplica o mariñeiro
de Muxía:
Ai!, miña Virxe da Barca,
Ai!, miña Virxe, valeime,
Que estou no medio do mar
sen ter barqueiro que reme.
Nalgunhas ocasións a Virxe, na súa xenerosidade, entrega un
pano para a nova vela, como fai a de Corme:
Indo pol-o mar abaixo
o vento rifoume á vela
Nosa Señora do Faro
doume un pano para ela.
Ás veces os mariños que pasaron un perigo no mar e foron salvados polo favor da Virxe levan como exvoto unha réplica do barco,
o que tamén ten xerado versos populares:
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A Virxe de Pastoriza
ten un navío do mar.
Quen llo dou? Quen llo daría?
Quen llo dou, púidollo dar.
Con frecuencia as capelas das Virxes mariñeiras teñen a porta
cara ao mar:
Para ver os mariñeiros
cando veñen de pescar.
Chama a atención de Fraguas que moitas cantigas á Virxe fagan
referencia aos zapatiños, ao calzado para lle protexer os pés. Tamén
se presenta decotío vestida con prendas sinxelas, descalza, próxima aos oficios humildes como o das costureiriñas, mesmo coa pel
morena polo sol, recollendo area e cuncas das praias, e así unha
das máis coñecidas:
A Virxe de Guadalupe,
cando vai para Ribeira,
descalciña pol-a area
parece unha rianxeira.
Ou:
Parece unha costureira.
E outra:
Nosa Señora do Carme,
pol-a súa ventaniña,
botou unha agulla d’ouro
para ti, costureiriña.
Nalgúns santuarios impresiona o ofrecemento de cadaleitos por
enfermos que por favor da Virxe recuperaron a saúde. Caixas de
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mortos de todos os tamaños que son cargadas polas mulleres na
cabeza até o santuario. Máis aínda impresiona ver á persoa que
padeceu a doenza dentro do cadaleito coma un morto aparente,
refire Fraguas. Conta así que recibira noticia dunha informante
que, na Franqueira, participara nun destes ofrecementos. Catro
mozas levaban á compañeira no cadaleito, tres delas cantaban a
copla e a morta aparente e a cuarta moza o retrouso, que dicía
deste xeito:
Virxe da Franqueira,
Virxe ben amada,
aquí lle traemos
á resucitada.
Noutra orde de necesidades, tamén de vital importancia, as rapazas e os rapaces piden á Virxe mediación para que Deus lles dea
un bo home, traballador, alto, bonito, ou unha moza, ben feitiña,
bonita.
No libro La Galicia insólita (Fraguas, 1973), xa publicara Fraguas algunhas notas e curiosidades sobre romarías e santuarios
de Galicia como o antes mencionado da Franqueira, o da Candeloria, o san Blas, o san Bieito, santa Marta de Ribarteme, a Virxe
do Corpiño, san Andrés de Teixido e a Mercede da Saínza. Mais
será en 1988 cando publique un amplo compendio deste tipo de
celebracións baixo o título Romarías e santuarios (Fraguas, 1988).
Orixinalmente o termo romaría era empregado para designar a peregrinación dos cristiáns a Roma. Co tempo o termo foi vulgarizándose até chegar a referir a viaxe a calquera santuario da cristiandade.
En Galicia son abondosos os santuarios e en consecuencia tamén
as romarías, que teñen un significado relixioso (fundamentalmente
pedir a protección do Santo Cristo, da Virxe ou doutros santos fronte
á enfermidade e á morte) e tamén un profano, onde non adoitan
faltar nin a comida nin os bailes, dísenos no limiar do libro.
A relixiosidade popular en Galicia «ten as grandes manifestacións colectivas que co nome de festas e romarías se celebran den50
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tro e fora do santuario». A romaría, a visita ao santo, constitúe en
palabras de Fraguas
unha expresión sincera do pensamento da persoa e unha maneira
de alcanzar un límite óptimo de posibilidades, que unha vez conseguidas, hai que rematar cun acto de agradecemento (Fraguas,
1988:7-8).

O etnógrafo coida que: «Ben poucos serán os que non teñan moito que agradecer ao santiño, porque tódolos día se obra en nós un
milagre, inda que o pasemos un pouco por alto» (Fraguas, 1988:8).
Recolle neste libro un bo número das romarías celebradas en
Galicia: 19 da provincia da Coruña, 10 da provincia de Lugo, 22
da provincia de Ourense e 20 da provincia de Pontevedra. As descricións dos distintos santuarios son desiguais tanto na extensión
como no tratamento, nalgúns –os máis coñecidos, Santiago, san
Andrés de Teixido, san Froilán, Nosa Señora dos Remedios de Ourense, A Peregrina de Pontevedra, A Nosa Señora do Corpiño, santa
Marta de Ribarteme, Nosa Señora da Franqueira– prevalecen as
lendas fundacionais e as referencias históricas e literarias, noutras
predomina o cancioneiro diante doutras explicacións –santa Minia
de Brión, san Bieitiño de Cova de Lobo–, noutras abondosamente
documentadas válese do escrito por Xaquín Lorenzo (Nosa Señora
do Viso), por Risco (Os Remedios e O san Sebastián de Castro
Caldelas) ou por Xosé Ramón Fernández-Oxea (Nosa Señora dos
Gozos de santa Marta de Moreiras), e noutras prevalece o relato etnográfico. Son estas últimas as máis interesantes para este traballo.
Fraguas fálanos por exemplo de san Antonio de Agolada, do coruñés concello de Coristanco, como unha das festas máis interesantes da Galicia «pola súa especial dedicación a protexer os animais,
como san Antonio Abade». Aínda que sempre fora notable a romaría
do lugar, coa construción da igrexa nova entre 1907 e 1910, viu moi
medrada a súa importancia. A igrexa vella contaba cunha distinción
especial, dinos, pois había unha confraría de san Antonio «na que
pagaban de cota medio ferrado de trigo, ou un carneiro, e recibían
un quilo de carne, un litro de viño e un quilo de pan». E engade,
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noutros lugares de Galicia había as famosas pitanzas, nas que se
facía unha comida no día do santo patrón. Unha confraría supón
unha festa. Por iso na igrexa vella había xa a correspondente, aínda
que sen o carácter que adquiriu despois pola devoción que inspira
o santo casamenteiro e recuperador de cousas perdidas por mediación do rezo do seu responso» (Fraguas, 1988:119).

O culto na igrexa nova vese bastante aumentado cada primeiro
domingo de mes por mor da feira. Os feirantes colócanse xunto á
igrexa, propiciando a protección do santo para os animais que levan
á feira e aínda para os que deixan na casa.
Cada ano, polo día 13 de San Xoán, aumentaban os romeiros que
acudían ao santuario, xuntándose xa na véspera da festa, durmindo
na igrexa ou no campo á beira dos animais que traían. Xa na véspera
había bailes e música de gaita
pero a guerra civil forzou o tremendo parón de todas as diversións. Era costume na maioría dos santuarios galegos, en moitos
dos cales desapareceu e aínda non se restableceu hoxe (Fraguas,
1988:120).

Mais a principal razón para que a xente non vaia de véspera
é a variación dos camiños e dos medios de transporte. «Hoxe hai
estrada a todos os santuarios e ómnibus nos que se pode chegar
saíndo da casa o mesmo día». Remata o etnógrafo esta descrición,
«A romaría ten un senso eminentemente agrario, para a protección
do gando, dos animais, que son o amparo do agricultor. A romaría
repítese deste xeito os días de feira de todo o ano. Da súa importancia dá idea o número de xente que alí se xunta, que se cifra en
dez mil o día do santo e en mil os primeiros domingos, coincidindo
coa feira» (Fraguas, 1988:121).

5.- Da crenza popular
Probablemente porque o cerebro humano amosa certa tendencia
a acreditar en entes supraterrenais e en fenómenos como o azar
ou a sorte, o estudo das crenzas populares e das supersticións ten
52
168

Encrucillada 212, marzo-abril 2019

Etnografía e Folclore: Relixión e crenza popular en Antonio Fraguas

sido sempre unha materia de grande atractivo, non xa para os cultivadores das ciencias humanas, senón tamén para a poboación en
xeral. O Fraguas etnógrafo tamén achegará, e dende moi novo, o
seu gran de area a este tipo de estudos. No seu temperán traballo
O culto ós mortos, procedente dunha conferencia pronunciada no
Ateneo de Vigo e publicada na revista Nós en 1931, faise referencia
a varias historias de aparecidos nas que o etnógrafo, ademais de narralas, fai algún apuntamento acó e aló para a mellor comprensión
do lector. Non agarde atopar o lector neste traballo de xuventude
unha análise da cultura da morte en Galicia, como talvez puidese
presumirse do seu título. Son máis ben contos da lareira, con algún
interese, e por iso cabe encadralos nesta caste de traballos e non
nos de orde de cultura relixiosa.
Cousa ben distinta atopamos no seu artigo «Algunos seres fantásticos de nuestra tierra», publicado en 1969 (Fraguas, 1969).
Nel dinos Fraguas que os seres que teñen realidade dentro da fantasía das xentes poden ser 1) almas do outro mundo que penan as
súas culpas por toda a xeografía coa esperanza dunha oración ou
esmola que poda redimilos ou 2) outros seres diabólicos que saen
aos camiños para distraer a atención do camiñante, para enredalo
e gozar con ese pequeno quebranto que non remata por ter graves
consecuencias. Entre estes seres atópanse a Raposa de Morrazo, os
Biosbardos, o Zángano, o Zarronco e Pedro Chosco.
A Raposa de Morrazo ou de Morraza é unha ánima en pena, que
ten aspecto de raposa corrente pero posúe a misteriosa capacidade
de percorrer grandes distancias nuns segundos, polo que algúns
atribúenlle a capacidade de voar. Hai testemuñas que aseguran tela
visto de noite pola zona da Gudiña e de Mondariz, emitindo uns
berros tristísimos e botando lampos de lume pola boca.
Os Biosbardos pola súa banda poden ter moi diverso aspecto, ás
veces preséntanse como mozos apostos, algo nómades, difíciles de
atopar na ronda dos lugares; outras veces aparécense coa forma de
paxaros que poden levar a sorte ás casas onde teñen cativos. A moza
que anda caviladora con amoríos fantásticos dise que anda aos
biosbardos. É ben difícil capturar aos biosbardos, pero para facelo
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cómpre ir de noite a un camiño arredado do lugar, onde non chegue
a voz dos galos nin dos veciños, en noite moi escura e ir cun gran
saco; unha vez alí, ábrese o saco e dise: «Biosbardo, vente ó fardo,
que alpabarda por ti agarda».
Os diaños, de pequeno tamaño, son tamén seres difíciles de apresar, pero proporcionan grande fortuna a quen o consegue. Non nos
aclara Fraguas se é de noite ou de día o mellor momento para os
sorprender, pero si que é preciso ir a unha paraxe despoboada, onde
de novo a distancia vén marcada pola imposibilidade de ouvir canto
de galo nin galiña, e mediante a pronunciación dunhas fórmulas
determinadas poder capturalo e metelo nun saco coma se fose un
furón ou outro animal semellante.
O Zángano é unha das manifestacións do Trasno, «una de las
figuras simpáticas de nuestro folklor» (Fraguas, 1969). É un pasatempo que anda nos agros onde traballan as mozas e que por
veces adquire a aparencia de mozo galante que tan misterioso como
chega, marcha, sen saberse de onde nin para onde. O estrago que
fai é que «parrandea» coas mozas, entreténdoas, facéndolles perder
mesmo unha xornada enteira de traballo. Unha copla fai alusión
aos posibles danos:
Morte que andas polo mundo
Vinde buscar o Zángano
Se habedes de vir, vinde logo
Antes que faga máis dano.
Chámalle a atención a Fraguas –como tamén nos chama a nós–
a desproporción ou contundencia da invocación liberadora, nada
menos que a morte, para tan pouco dano que en teoría fai. Fraguas
entende que se pide á morte que libere o lugar do Zángano, como
temendo os seus danos e facéndolle, moi posiblemente, responsable doutras maldades que puideran ocorrer ás mozas do lugar.
Decátese o lector que é esta unha das poucas ocasións nas que
Fraguas interrompe a descrición para tentar atoparlle xeito ou explicación á copla popular.
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O Zarronco é un ser imaxinario de moi diferente fasquía. É a
pantasma que impón certo temor aos nenos. En moitos lugares é
unha caste de insecto moi grande e noutros un home sumamente
feo que anda cun saco ás costas e que no canto de falar ronca e
brama polo xenio que ten. É un nocturno vagabundo disposto a
presentarse en calquera casa pola noite. Non fai dano pero impresiona a súa presenza.
«Casi compañero del Zarronco es Pedro Chosco, la simpática figura del sueño» (Fraguas, 1969). Home de barba branca, graves
palabras, e moi graciosas maneiras de facer durmir principalmente
ás rapazas de servizo. Empedernido roldador de mozas novas, non
lles deixa realizar o labor que lles ten sido encomendado. É grande
amigo dos nenos, aos que cativa coas súas dondas caricias.
O Nubeiro é un personaxe misterioso que sobe á nube para producir os tronos e soltar a auga e a sarabia nos lugares que lle parece,
case sempre coa intención de amolar a determinadas persoas que
por algunha razón lévanse mal co Nubeiro.
Na cosmogonía dos habitantes de Galicia teñen cabida moitos
outros seres máis ou menos misteriosos. Fraguas aínda nos falará
do Negrumante, do dragón, das fadas e dos unicornios.
Baixo o suxestivo título de La Galicia Insólita (Fraguas, 1973)
preséntase un compendio sintético de curiosidades etnográficas
que, malia a ter ese carácter sintético, non carece de interese. En
boa medida Fraguas reúne neste volume partes de traballos que xa
foran publicados con anterioridade pero que non eran doadamente accesíbeis a un público xeral por atoparse dispersos en revistas
científicas e en boletíns de museos ou institucións eclesiásticas.
Agrupa Fraguas as materias en catro categorías distintas: Supersticiones en torno a la vida; Brujas y brujeríos, meigas y meigallos; Los
animales en el folklore; Fiestas y romerías.
Polo que fai ás supersticións arredor da vida recolle Fraguas algúns ritos relacionados coa fertilidade. Visitar determinados santuarios como San Andrés Teixido, a Virxe da Escravitude, a Peneda,
a Virxe da Barca, etc., coller as nove ondas na praia da Lanzada na
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noite de san Xoán, tomar o baño caseiro con auga de nove fontes
recollida na noite de san Xoán, antes de saír o sol. Tamén as pedras
abaloiras adoitan ser lugares onde as parellas supersticiosas buscan
conseguir o elemento máxico que lles outorgue descendencia. Son
tamén abondosas as observancias e prohibicións que recolle verbo
das mulleres embarazadas e que afectan a actividades que poden e
non poden facer, alimentos que poden ou non poden tocar e inxerir,
cousas que non deben ollar, etc., en orde a chegar a un correcto desenlace do estado. A seguir, Fraguas relata múltiples supersticións
relacionadas co intre do parto, co bautismo e tamén co casamento.
Chega así ao fenómeno da morte. Fraguas recolle varios tipos de
signos, visións, presaxios e premonicións de morte que poden ver
ou percibir os familiares ou os amigos do que cedo ha morrer ou do
que mesmo morreu recentemente, na casa ou moi lonxe dela. Determinadas persoas poden ter tamén eses presaxios ou visións malia
non coñecer ao defunto. En directa relación coa morte está a Santa
Compaña ou Compañía, tamén Estadea ou Estadeíña. Trátase, di,
dunha reunión de ánimas, cando menos cinco, que todas as noites
fan determinados percorridos dende a igrexa por diferentes lugares
da parroquia. A Compaña ten sempre un individuo coxo, de aí o
dito «Nunca faltou un coxo nunha Compaña» (Fraguas, 2003:54).
Os cinco indispensables da Santa Compaña son: o que leva a cruz,
o do estandarte, o do caldeiro de auga bendita, o da lanterna ou
farol para acompañar o Viático e o da campaíña. A estes pódense
sumar outros e moitas veces a visión do cortexo fúnebre, co seu
correspondente enterro. Semella que o visionario que presencia
o paso da Compaña pode distinguir quen é o que vai morrer, xa
que vai sempre detrás do cadaleito e leva a candea máis pequena
de todos os que van na procesión. Quen se cruza nun camiño coa
Compaña debe ter a prudencia de se apartar ben para non pasar a
formar parte da comitiva por sempre. Moitos outros detalle e sucedidos son contados sobre a Estadea, sobre as almas do purgatorio,
sobre mortos e aparecidos.
Bruxas, meigas e feiticeiras, dinos Fraguas, veñen ser a mesma
cousa pero en modalidades diferentes. A meiga é a que prepara os
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feitizos, os filtros amorosos e as apócemas que dan saúde aos máis
dos enfermos. A bruxa é a muller capaz de facer dano a outros sen
ser vista e sen deixar o menor rastro da súa actuación, por iso dise
«Esto é cousa de bruxas» (Fraguas, 2003:69). Ten a capacidade de
transformarse e de poder entrar nas casas polo oco máis cativo,
polo ollo da pechadura ou pola cheminea, co único fin fe facer
dano, que polo xeral resulta mortal. A transformación adoita ser
en mosca, moscardo, abellón, araña, gato. Ás veces tamén andan
a facer mal nos agros. A bruxa chega a selo por herdalo da súa nai
ou da súa avoa. «San Silvestre, meigas fóra!» serve para arredalas.
O meigallo é unha perturbación psíquica que rexe e, en parte
goberna, a vontade das persoas. Ten comunmente dúas acepcións,
a máis xeral é a dun espírito que se mete no corpo, un demo de
categoría especial, adecuado ao ser que o aguante, faise dominador
da vontade das xentes e pode morar e atormentar a alma durante
toda a vida. Pode tamén ser adquirido pola toma dun bebedizo, dun
feitizo preparado para conseguir o amor doutra persoa, só que cunha dose desmedida, podendo provocar a loucura a quen a consuma.
Para sacar o meigallo non hai como ir ao san Campio e ao Corpiño,
se ben o segundo é máis considerado aos casos de demencia e o de
san Campio aos clásicos de meigallo.
Por outra banda, terán tamén os animais o seu protagonismo na
crenza popular, tanto os domésticos que moran co aldeán, que o
acompañan nas súas horas e garanten a súa mantenza, coma os que
moran no medio natural circundante. Non anuncia nada bo, por
exemplo, que a galiña cante de galo, tampouco que o galo cante a
desora cando vai retirándose para o galiñeiro, pois pode presaxiar a
morte de alguén da casa ou, noutros casos, o cambio de tempo, a
chegada das chuvias. Outras aves como o carrizo, o cuco, as pegas,
ou as andoriñas teñen a condición de informar ao aldeán de cousas
moi diversas, dende boas a malas novas, a adiviñación de certos
aspectos, os cambios no tempo, o tempo de celibato que resta a
unha rapaza casadeira, etc. O lagarto, as moscas ou o raposo, tamén acompañan ao aldeán no seu contacto co medio natural e este
atribúelles calidades boas e malas. Deste xeito dise que o lagarto
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esperta coa cola ao home que dorme no campo cando se está a
achegar unha serpe e mesmo que en determinadas circunstancias
pode adiviñar o número gañador da lotería. As moscas non adoitan
ser ben acollidas pois crese que poden ser bruxas. Poden ser tamén
anunciadoras de visitas. O raposo está tamén presente na crenza
popular, aludindo con frecuencia á súa astucia.

6.- A xeito de conclusión
Tense presentado neste traballo unha ampla mostra do quefacer
etnográfico de Antonio Fraguas, tentando contextualizar o seu papel na etnografía e folclore galegos. Temos contrastado os valores
positivos da obra ergueita polos cultivadores galegos de ambas disciplinas coas tendencias científicas máis relevantes do seu tempo a
nivel mundial. E temos ollado algúns exemplos do tratamento proporcionado por Fraguas ás materias relixiosa e credencial do pobo
galego. O lector poderá sacar as súas propias conclusións. Pero o
certo é que a identidade galega actual, coa súa consistencia, non
tería sido a mesma sen a participación e o compromiso coa terra
de homes como Antonio Fraguas e os seus colegas do Seminario de
Estudos Galegos. Coido que non é esaxerado afirmar que eles son
os protagonistas do rescate cultural da Galicia moderna.
Carlos Ramos Aguirre
Sociólogo
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A Homilía… e algunhas cousas máis
Manuel Regal Ledo1

Nesta breve achega queremos axudar a reflexionar sobre dous
feitos que configuran a realidade de calquera acto litúrxico e especialmente a liturxia eucarística. Por unha parte decatámonos de que
a liturxia eucarística é un todo que se realiza a través de diferentes
elementos: espazo, corpo, símbolos, acción, palabra e silencio. E
por outra que, por iso mesmo, na acción litúrxica poden desenvolverse unha serie de pequenas achegas que, feitas con criterio e
boa medida, dignifican a acción litúrxica, favorecen a participación
da comunidade e posibilitan unha maior comprensión e viveza da
acción litúrxica, e a que os seus efectos se palpen máis claramente
na vida da comunidade que a celebra. A homilía non o é todo, nin
moito menos. O conxunto da celebración é o que se converte en palabra viva, en algo transmisor, ou non, da forza da presenza de Deus
nas nosas vidas. Celebrar ben axudaranos a superar esa frecuente
percepción de que a acción litúrxica, a Eucaristía en concreto, sexa
un aburrimento. O espazo breve dunha achega obríganos a unha
presentación moi esquematizada do que queremos dicir; esperamos
que iso non lle roube claridade e utilidade2.
1

1.- Algunhas referencias históricas imprescindibles
Non estamos ante ningunha novidade. A liturxia foi un dos motores do cambio eclesial desde xa antes do Vaticano II. Froito dese
1

Manuel Regal Ledo é membro do Consello da Revista Encrucillada.

2 A quen o desexe ofrecémoslle unha presentación máis detallada en PowerPoint do
escrito nesta achega co título de «Celebración eucarística dominical». No caso, dirixirse
a manuelregalledo@gmail.com.
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traballo previo foi a rápida aprobación, xa na primeira sesión do
Concilio, no ano 1962, da constitución Sacrosanctum Concilium,
que consolidaba a renovación litúrxica na Igrexa. Sucedéronse no
tempo a constitución apostólica Missale Romanum, e o Ordo lectionum, 1969, que derrogaba o Misal así chamado de S. Pío V, 1570,
e a aprobación para a Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela da versión galega do Misale en 1987 e do Ordo lectionum
en 1996. O Papa Bieito XVI facilitaría a volta excepcional ao uso
do Misal tridentino de S. Pío V no ano 2007.
A renovación litúrxica alentada polo Vaticano II, así como todas
as outras áreas de realidade eclesial, non se levou a cabo sen conflitividade, sen negociar acordos, sen sufrir rexeites importantes,
que perduran ata o día de hoxe, cando aínda persisten na Igrexa importantes grupos nostálxicos das típicas celebracións eucarísticas
que as persoas máis maiores aínda recordamos. Tiñan certamente
o seu aquel, pero non era iso –así nos parece– o que demandaba o
Espírito para o presente eclesial.
Fíxose moito traballo na Igrexa a este respecto, por máis que ás
veces pareza, e así sexa, que a celebración eucarística ten perdido
nervio e forma, ben por desleixe dos seus realizadores concretos,
ben polas consecuencias dun ritual determinado cunha linguaxe
arredada do tempo e do espazo físico e emocional actual, ben pola
frialdade cristiá do conxunto de persoas que celebran. Se a nosa
vida cristiá é unha vida apagada, só queda agardar que as nosas
celebracións sexan tamén apagadas, puro rito intranscendente.
Dentro do traballo feito, cómpre destacar o realizado ao redor
do Instituto Superior de Pastoral da Universidade de Salamanca,
fundado en 1955 e situado en Madrid desde 1964, con Luís Maldonado, Xesús Burgaleta e Casiano Floristán como persoas significativas neste campo3. E en Barcelona xa en 1958 créase o Centro
3 Entre o moito publicado, subliñariamos, pola súa proximidade ao asunto desta achega
o libro de Casiano Floristán Celebraciones de la Comunidad. Año litúrgico, Sacramentos,
Situaciones diversas, Antología de textos, Sal Terrae, Santander, 1996. Ofrece bos e diversos materiais, precedidos dun primeiro capítulo no que con brevidade aborda elementos
próximos aos que tamén nós iremos comentando.
62
178

Encrucillada 212, marzo-abril 2019

A Homilía… e algunhas cousas máis

de Pastoral Litúrxica, con Pere Tena como primeiro presidente, ben
arroupado por Pere Farnés e Joan Bellavista; en 1961 empezan a
editar a revista Phase; en 1973 empezan a publicar a Misa dominical, con amplo espallamento ata o día de hoxe en toda España;
labor que foron completando con outras publicacións e cunha docencia regulada; actualmente preside este recoñecido Centro de
Pastoral Litúrxica Josep Romaguera. E desde hai xa ben anos, Cáritas estanos ofrecendo amplos materiais litúrxicos para axudar a
poñer vida nas nosas celebracións dominicais.
Unha importante achega desde a xerarquía pode considerarse
a Exhortación Apostólica do Papa Bieito XVI Sacramentum caritatis, 2007, que pretendía retomar e darlle corpo ás propostas do
IX sínodo dos bispos do ano 2005 dedicado á Eucaristía. Na súa
segunda parte, nn. 34-69, titulada «Eucaristía, misterio que se ha
de celebrar», ofrece criterios para revitalizar a celebración eucarística4. E, referido moi concretamente ao campo da homilía, cómpre
subliñar as suxestivas páxinas que o Papa Francisco lle dedicou no
seu libro programático «A alegría do Evanxeo», nn. 135-159.
Temos moi claro que é o que celebramos cando celebramos a Eucaristía: a acción creadora de Deus, que implica a acción liberadora
do seu fillo no medio de toda a humanidade, cousa que suscita o
noso agradecemento, a nosa resposta acolledora, a nosa implicación no seu desenvolvemento histórico; en definitiva, a historia da
salvación centrada en Xesús, o Cristo. A ordenación litúrxica sinálanos certos símbolos, ritos, palabras que non poden faltar. Pensamos
que queda moito campo para unha creatividade que manteña vivo
o que para ser vivo foi creado5.
4 Se o escrito de C. Floristán era unha mostra de creatividade intelixente e unha provocación á mesma, o de Bieito XVI, como cabería agardar, incide na grandeza e fermosura
da liturxia a través da fondura e plenitude do que nela se realiza mediante a obediencia
fiel ás normas litúrxicas (n. 38).
5 No ano 2017 introduciuse a 3.ª edición do Missale Romanum en castelán, co criterio
de arredarse de anteriores criterios interpretativos dos textos latinos e volver a unha maior
fidelidade literal. Persiste nel unha linguaxe arredada dos tempos e sensibilidades actuais,
cousa que o converten nun instrumento que non axuda moito a unha integración da liturxia na vida e da vida na liturxia. O arcebispo de Tánxer, Santiago Agrelo, está abandeirando
unha queixa bastante xeneralizada desde un coñecemento exquisito da acción eucarística.
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2.- Complementos que poden enriquecer a homilía
Na acción litúrxica hai un espazo onde certas persoas co seu
corpo, coa súa voz, realizan uns ritos nos que se inclúen signos,
símbolos, movementos, palabras, silencios; cada un destes elementos pode ser ignorado ou non, pode ser mal ou ben tratado. Do
seu conxunto depende moito que a celebración sexa significativa,
responda aos seus fins. A homilía é moi importante, pero non o é
todo, non o debería ser todo na celebración. Dunha forma esquemática imos apuntando algunhas consideracións sobre algúns dos
elementos que integran a Eucaristía.
2.1. O espazo
O espazo normal dunha celebración eucarística é unha igrexa.
As igrexas están cheas de referencias que poden incitar á concentración, á devoción (magnitude, arte, decoración, imaxes, limpeza,
calor no inverno, fresco no verán…), pero tamén ao contrario: non
é o espazo habitual onde a xente celebra canto celebra, espazo frío,
desaborido, excesivamente amplo para o pequeno grupo que se
xunta, decoración e imaxes extemporáneas, con vestimentas exóticas, que a moita xente non lle din nada ou que incluso lle causan
medo ás criaturas, pouca comodidade… É posible que co tempo
moitas igrexas queden como reliquia e as celebracións de pequenos
grupos de crentes se realicen noutros espazos máis reducidos, volvendo niso a formas das primeiras comunidades cristiás.
É importante coidar o espazo, facelo agradable, quente, limpo,
con dignidade, sen ostentación, adornado con flores e plantas sobre todo naturais e do entorno, traídas pola mesma comunidade
(é unha maneira de que o entorno natural se sume ao gran agradecemento litúrxico). As imaxes ou arte relixioso que poida haber
deben ser comentadas algunha vez nas celebracións, para que a
comunidade as entenda e valore, pero tamén deben ser complementadas por outros elementos de máis actualidade: pancartas durante un tempo litúrxico, un lema, un obxectivo que a comunidade
estea traballando por ese tempo, un agradecemento por un paso
adiante dado pola comunidade, un símbolo que cadre co evanxeo
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do domingo, intentando, iso si, que os símbolos sexan non cousas
etéreas, senón cousas da vida real de cada día da comunidade ou
da sociedade, que nos gustaría que entrasen en celebración. E ten
a súa importancia a colocación dos bancos, no posible en forma
circular e próxima ao altar e ao ambón, para destacar o sentido de
comunidade celebrante; e tamén a colocación da xente nos bancos: no posible, de andar con «reservados» (agás en ocasións moi
concretas), habería que mantelos para a xente empobrecida, para a
velliña, eivada de calquera maneira, para a xente última (cf. Sant 2,
1-13); acabar con ese detalle antievanxélico de que as autoridades
ocupen os primeiros postos.
2.2. A comunidade que celebra
Celebra a comunidade, non o cura nin a persoa que o substitúa
en celebracións sen cura; estas persoas en todo caso presiden, coordinan, alentan, pero a celebración é de toda a comunidade e por iso
é ben importante que todas e todos se sintan persoas vivas e activas
na celebración. É totalmente incongruente ver a un cura facendo
todas as funcións posibles: tocar a campá, monicións, lecturas, oracións dos fieis, canto… Non é nada complexo empezar a compartir
funcións cos diferentes asistentes. Supón, si, preparación previa
(pensar o que se vai facer e os medios para facelo) e determinación.
Estas son algunhas das tarefas a levar a cabo por diferentes persoas
da comunidade: acoller na entrada a quen chega, distribuír unha
guía da celebración ao comezo; presentar un símbolo ou imaxe que
represente a mensaxe do domingo; manexar os posibles medios
audiovisuais, preparar e dicir as preces, en comunidades reducidas pódese introducir o hábito de facer preces espontáneas, cousa
que se irá convertendo nunha humildísima, pero preciosa, escola de oración; designar algunhas persoas como lectoras habituais;
ofrecer algo da vida no ofertorio (froitos, tarefas, servizos…) para
unir o esforzo humano coa acción liberadora de Cristo; preparar e
entregar un resumo do evanxeo e da homilía nunha imaxe actual
acompañada dun par de liñas e unha breve pregaria ao final da Eucaristía; ensaio, dirección e animación de cantos; acender e apagar
candeas, coidar as flores, a limpeza…, e que todo, todo se valore
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con frecuencia no remate mesmo das celebracións. Tóquenos facer
algo ou non, a maiores está a vontade de entrar, de meterse dentro
do que entre toda a comunidade celebramos.
En celebracións máis particulares (enterros, bautizos, primeiras comuñóns, vodas…), é máis doado que diferentes familiares
estean dispostos a participar máis activamente; é ben necesario
fomentalo e preparalo, para que coa satisfacción dunhas persoas
se animen outras.
Papel ben significativo sería o da persoa que «manteña» a eucaristía, que non ten por que ser o cura. O que chamamos monitor
ou monitora. Ben preparado o que ha dicir, breves e moi coidadas
palabras abrindo cada momento da celebración, motivando, empuxando a atención, a inclusión. Paga a pena retomar esta función,
que se dera bastante hai moitos anos. Para moita xente a liturxia é
algo novo e raro.
A maiores desta participación, a comunidade tamén debería formar parte da celebración no sentido de que o que viva a comunidade, o que lle aconteza, é necesario que encontre un espazo nalgún
momento da celebración. A comunidade que celebra, celebra a súa
vida toda integrada na vida e morte de Xesús. Cando isto non é
así, as celebracións acaban non dicindo nada, porque non me din
nada nos acontecementos que diariamente enchen a miña vida.
Unha enfermidade, unha morte, un fin de curso, unha feira notoria, un tempo agrario forte, unhas eleccións, etc., deberían atopar
eco orante na comunidade. Polo menos en grupos pequenos, que
bo sería que se empezase a celebración recollendo o acontecido a
nivel persoal, familiar, parroquial e mesmo mundial. Ten os seus
riscos, pero paga a pena o esforzo.
2.3. Unha acollida inclusiva
Entendémola de entrada como tarefa de toda a comunidade e cara
á propia comunidade, cara á xente das nosas parroquias, entre a que
pode haber de todo: persoas homosexuais, mozos e mozas arrexuntados, divorciados/as arrimadas de novo, xente que non «cumpre»
coas normas eclesiásticas, persoas recoñecidas como trampulleiras,
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moitas movidas por cumprir con algunha obriga funeraria, … Non é
doado manter unha boa acollida. Non chegan os requisitos eclesiásticos, hai que remitirse ás prácticas de Xesús. Non é doado, pero non
se pode excluír a ninguén, nin castigalos con directas ou indirectas,
con actitudes despectivas… É a candeíña esmorecente que cómpre
soster, a cana case rota que fai falta amparar (cf. Is 42, 3).
Ademais, con frecuencia asisten ás nosas Eucaristías persoas
doutras relixións, non crentes, persoas católicas arredadas de todo
da celebración, persoas críticas coa Igrexa e as súas funcións etc.,
que tal día se achegan por un acontecemento social que as implica.
É ben importante telas en conta, incluíndoas no relato da celebración, acollendo e valorando a parte de humanidade que levan
consigo; pódese facer nas palabras de introdución, pero tamén nas
preces, nalgún agradecemento final, rompendo co corrente anuncio das «máis expresivas gracias». E desde logo habería que ter en
conta ese público para a selección das lecturas, para o contido da
homilía, para calquera detalle da celebración: as nosas celebracións
máis concorridas son en boa medida unha celebración en clave de
misión, de primeiro anuncio6.
2.4. O uso do corpo
O corpo é case o irmán maior da nosa existencia. Non só temos
corpo, somos corpo, igual que para ser somos mente, sentimento.
O corpo levámolo á celebración, pero non o integramos nela, case
coma se fose un estorbo. Movementos espirituais actuais invítannos
a recuperar o corpo para a pregaria, para a celebración. O corpo vivo
en si, co seu latexar, co seu alentar, é unha pregaria vivente; é coma
unha candeíña que se esgota en adoración, en servizo, en amor.
Actualmente nas celebracións facemos movementos rutineiros co
corpo: persignarse, sentar, erguerse, volver sentar, axeonllarse (pouco); pero a postura máis normal é a de brazos cruzados, escoitando
6 Xa temos citado noutros escritos o suxestivo artigo de P. Guerrero, moi axeitado para
o que estamos tratando: «Homilías para alejados. Un Dios que se sienta a la mesa con los
no creyentes», Sal Terrae 104 (2016), 337-351. Podemos ver desenvoltas as súas propostas
no seu artigo deste mesmo número de Encrucillada.
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ou apampando. Onde máis o movemos é para darnos a paz. Poderiamos integrar o corpo en diferentes momentos da celebración: para
os saúdos da acollida na entrada da igrexa (mans, apertas, chuchos,
palabras), para acoller o perdón de Deus no acto penitencial, por
exemplo inclinando o corpo ou alongando as mans; para, sendo
poucos, bicar o texto do Evanxeo como fai o cura; para dramatizar
algo o relato do evanxeo; para sumarnos á ofrenda do ofertorio erguendo os brazos; para, sendo poucos, achegarnos ao altar para a
pregaria eucarística; para rezar o Noso Pai dándonos as mans ou erguéndoas; para algúns momentos de silencio (despois do Evanxeo e
homilía, despois da comuñón), aprendendo a situalo en quietude e
adoración. Na liturxia primitiva eran frecuentes os desprazamentos
e procesións; as nosas procesións son algo anódino, pero poderían
dotarse de algo de sentido e actualidade, e tamén se podería recuperar ocasionalmente algún desprazamento dentro da mesma Igrexa,
por exemplo, para achegarnos a algunha imaxe do santo ou santa
que se celebre, e ante ela facer algunha parte da celebración. Todo
isto ben preparado, non todo o mesmo día, coidando moito que os
movementos non despisten, senón que fomenten a actitude orante.
2.5. A palabra e o silencio
As nosas celebracións son basicamente discursivas. Palabra e máis
palabra do principio ao final, case sempre co denominador común
do que deberiamos facer e non facemos, da urxencia de cambio.
Isto de entrada non as fai moi atraentes. Cantos, preces, lecturas,
pregarias vanse sucedendo e acumulando, sen apenas tempo para
encaixalas, pousalas no corazón, levalas á vida. Ante tanta palabra,
frecuentemente de urxencia moral, a xente concluíu con aquilo coñecido de «predícame cura, predícame frade…». Palabra ademais
con frecuencia nun argot estraño que, no canto de atraer, distancian.
Que facer? Pensamos que é urxente purificar de entrada a palabra pronunciada. Na liturxia é lei básica o lex orandi, lex credendi:
hase orar conforme se cre. Tres detalles entre outros onde isto non
se cumpre: os textos seguen falando dunha morte de Cristo en clave
de sacrificio sanguento querido por Deus; dáse unha insistencia
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case insultante na oración que suplica a benignidade, o perdón de
Deus, como se Deus a iso se resistise; séguese falando de Deus e da
súa presenza e obra entre nós en clave premoderna, heterónoma. A
lex credendi móvese hoxe en marcos diferentes.
As letras dos nosos cantos, a máis de que moitas veces son de
moi pouca calidade literaria e teolóxica, son tamén moi discursivas.
Os cantos estilo Taizé, curtos, meditativos, para repetir mesturados
con silencio, é un modelo a incorporar, sen que haxa que renunciar
a bos himnos, que tampouco abondan entre nós.
Menos palabra e máis silencio. Máis espazos para ir acollendo
o que imos dicindo, o que imos escoitando, o que ante nós se vai
desenvolvendo. Silencios para escoitarnos, para escoitar a Deus
dentro de nós, os ecos que del nos chegan a través de palabras,
xestos, imaxes, símbolos; silencio para acougar e acoller. Silencio
motivado e acompañado, pois de momento nas nosas celebracións
non sabemos moito que facer con el.
2.6. Imaxes e símbolos
O símbolo fundamental da Eucaristía sono o pan e o viño; recuperar a materialidade do símbolo; que sexan visiblemente pan
(aínda que ácimo) e que o viño se beba. Que os símbolos non se
minimicen por medo a que me caia unha faragulla por aquí ou
unha pinga de viño por alí. Imaxinámonos a Xesús coidando diso
na Última Cea? Con fondo respecto ao símbolo, sabendo que parte
fundamental do mesmo é o feito da comida e da bebida fraterna
facendo memoria de Xesús; a adoración ao Santísimo é unha devoción preciosa, pero en si é algo distinto da celebración eucarística.
Xa falamos máis arriba de posibles imaxes, signos a incorporar
na celebración. Hoxe a recepción da realidade chéganos moito pola
imaxe. Os novos recursos de son e imaxe facilitan isto. Aproveitámolos pouco. Movémonos na palabra, no papel, no discurso, na
lectura, e de aí escasamente saímos. Dinnos algo hoxe símbolos
como as cores das casulas, o incenso, os aceites, as aspersións co
hisopo? Os símbolos tamén se gastan e chegan a perder o sentido
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que nalgún tempo puideron ter. Necesidade de crear símbolos e
signos propios dunha sociedade urbana moderna.

3.- Finalidade e criterios
Trátase en definitiva de facer da celebración algo vivo, acollendo
cos brazos e co corazón, integrando a xente que por calquera razón
poida parecer estraña, repartindo e compartindo tarefas, metendo
corpo e espírito na celebración, descubrindo o valor dos símbolos
maiores ou menores que empregamos, compaxinando palabra e silencio; todo para que medre a conciencia de que a celebración é algo
meu, algo de todas as persoas asistentes, e todo tamén para facer da
celebración algo sinxelo e fermoso, que teña valor en si. Frecuentemente da Eucaristía o que queda, para ben ou para mal, é a homilía
do cura; e nin o cura nin o que el diga son o centro da celebración,
senón que o é a memoria da vida toda de Xesús (palabra e vida de
servizo), chamada a prolongarse na vida presente da comunidade.
E que en todo se perciban estas catro calidades:
a) Achegarse ao sagrado pola grandeza, a fermosura, o engado
do pequeno, sempre preferido por Deus, por Xesús.
b) Que todo ula a evanxeo, a Boa Nova de Xesús, e que ao evanxeo nos encamiñe.
c) Que se palpe a vida de fóra no templo, que haxa comuñón
fonda entre a vida real, diaria, e a fe.
d) Que se cumpra aquilo dito por san Bieito na súa Regra, cando
lle fala aos monxes sobre o modo de salmodiar –que podemos aplicar a calquera tipo de celebración–: «Que o noso
pensamento vaia de acordo coa nosa voz»; e onde dicimos
pensamento podemos e debemos dicir tamén corazón, vida,
todo o noso ser7.
Manuel Regal Ledo
7 «et sic stemus ad psallendum ut mens nostra concordet voci nostrae», «Regula Benedicti», c. 19,7. Versión galega polo P. Martín Díaz, «A regra de san Bieito» SEPT, Vigo, 1982.
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Homes célibes e homilías:
un problema de serie?
Marisa Vidal Collazo

A homilía é a pedra de toque para avaliar a proximidade e a capacidade de encontro dun Pastor co seu pobo. De feito, sabemos
que os fieis danlle moita importancia; e eles, como os mesmos
ministros ordenados, moitas veces sofren, uns ao escoitar e outros
a predicar. É triste que así sexa. A homilía pode ser realmente unha
intensa e feliz experiencia do Espírito, un reconfortante encontro
coa Palabra, unha fonte constante de renovación e de crecemento.
(EG 135)

Preparar unha homilía sei que non é doado, por iso quero que
vaia por diante o meu agradecemento a todos os cregos que se preocupan por darlle calidade ás súas homilías. Grazas porque moitas
veces escoito homilías de proveito para iluminar o meu camiño vital. Esta miña reflexión non pretende poñer aos predicadores baixo
sospeita, senón encadrar as homilías nos marcos nos que se producen, ver que lastres arrastran e abrir reflexión para tentar superalos
trazando novos camiños.
Eu xa non vou a misa a calquera lado. Por saúde relixiosa persoal,
elixo ir a misa1 alí onde coñezo ao celebrante e me ofrece mínima
garantía de fidelidade á Palabra (no rural, tal elección sei que non
é fácil). Máis dunha vez saín escandalizada dunha celebración porque a homilía era un insulto á teoloxía, á intelixencia e á madurez
cristiá, social e política das persoas que alí estabamos. Teño oído
1 Penosamente constato que o que fago é «ir a misa». O correcto sería dicir que celebro
a eucaristía en comunidade, pero desgraciadamente o papel do sacerdote nas celebracións
das comunidades cristiás está tan sobredimensionado que practicamente non celebras coa
comunidade (a metade da cal xa está sentada dándoche as costas), celebras co sacerdote…
Pero este tema daría para outro artigo diferente deste que me propoño escribir.
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en homilías dende estupideces que pretendían mover aos fieis a un
perigoso e acrítico pietismo infantil ata mitins políticos pedindo o
voto a certo partido político (sempre o mesmo). A prensa recolle
de tanto en tanto vergoñentas homilías que destilan misoxinia, racismo, homofobia… Tendo isto en conta empezo a miña reflexión.

1.- O lugar no espazo
Nas homilías a voz de quen fala planea por riba de quen escoita
porque o espazo físico do celebrante está tres chanzos por riba das
cabezas dos fieis. Por máis que o número de fieis descenda, que
cada vez haxa máis espazo nas igrexas, as situacións non cambian:
o altar segue estando separado, lonxe da xente. O crego da miña
parroquia quéixase de que as persoas que van a misa a diario son
poucas e sempre sentan do terceiro banco para atrás. Eu dígolle que
baixe o altar, que o coloque no medio… Hai ordes canónicas que
gobernan os espazos, pero ben podiamos nas nosas comunidades
romper esas regras e situar a liturxia no centro da comunidade cristiá non só no sentido metafórico e simbólico senón tamén no físico.
Non é neutral a situación de pastor e fieis na igrexa, e iso marca
a homilía na súa linguaxe xestual e espacial. Un simple cambio de
situación faría as celebracións máis próximas e vivas.

2.- O que se di
Con excesiva frecuencia a Igrexa católica creu que gozaba de tal
grao de guía por parte de Deus que non tiña necesidade do dereito
a equivocarse. Como consecuencia, pode estar ligada tanto teolóxica como psicoloxicamente, a decisións do pasado. Pode que sexa
incapaz de avanzar, aínda cando hai probas evidentes de que determinadas decisións do pasado estiveron condicionadas pola época
e que os argumentos que se empregaron para tomalas non son tan
convincentes como noutrora se pensou2.
2 Geoffrey Robinson, bispo emérito de Sidnei, foi entre 1997 e 2003 co-presidente da comisión que estudaba os casos de abusos sexuais na Igrexa australiana. A cita procede do seu
libro Poder y sexualidad en la Iglesia. Reivindicar el espíritu de Jesús, Sal Terrae, 2008, pax 219.
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Quen fala dende un ambón parece ter dereito a todo, mesmo a
expresar opinións e xuízos que pouco teñen que ver coa mensaxe de
Xesús e o seu Reino. E non existe a menor autocrítica, nin parece
haber persoa ou organismo que regule ou modere os excesos. Ante
os despropósitos que ás veces oímos os cristiáns nas homilías (e
que a prensa se encarga de difundir e magnificar para aumentar a
nosa vergoña) cal é a saída que temos? Serviría de algo denunciar as
homilías como lle facían os fachas españois a Monseñor Tarancón?
É tamén curioso que cando se protesta porque o contido dunha
homilía resulta preconciliar e premoderno, as autoridades eclesiásticas non soen facer moito caso. Pero se a protesta se fai porque
molestan os contidos proféticos ou de denuncia social dunha homilía, esas protestas si chegan a instancias superiores e o crego en
cuestión arríscase a recibir unha chamada de atención. Hai cregos
que predican con medo, que se autocensuran, e o medo en Pastoral
é antievanxélico. Non debera haber medo á propia Igrexa cando se
está a transmitir a mensaxe liberadora do Evanxeo. Máxime cando
quen ten medo é quen menos debera telo: os cregos que din barbaridades nas homilías do demo se medo teñen! É xusto e necesario
facer unha seria e honrada avaliación desta cuestión, que tanto
dano fai á comunidade de fe. Non se pode vivir con medo nin quen
ten a autoridade da Igrexa pode actuar de xeito discrecional.

3.- O poder da palabra
Quen ten a palabra diante dunha asemblea ten poder, sabe que o
escoitan e ten ferramentas ao seu dispor para ser escoitado. Eu son
profesora, e cando falo na aula doume conta dese poder. Tamén sei
que teño unha maneira peculiar de ver o mundo, e ese meu xeito
contaxia o meu discurso. Para ben e para mal, na miña clase transmito os meus medos, as miñas teimas, e aínda que fale de química,
sei que a obxectividade non existe.
Do mesmo xeito, a homilía tamén está feita de subxectividade. O
crego que fala é unha persoa, coas súas circunstancias vitais, co seu
xeito de estar no mundo, xeito que transmite na súa homilía. Isto
non é malo nin bo, pero é necesario telo en conta para non perder
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de vista a necesaria humildade e tamén… para empezar a ver novas
formas de facer e vivir a homilía.
O Concilio Vaticano II tentou camiñar ao ritmo que ía avanzando a sociedade e iniciou reformas ben necesarias que empezaron
pola liturxia, pero levamos 50 anos sen avance, sen asumir novos
retos pastorais ao socairo do espírito conciliar. Os cambios que se
operaron nos anos 70 non foron seguidos doutros igual de necesarios, co cal volvemos quedar atrás. Hai que avanzar con paso firme
e decidido polo camiño da renovación na nosa práctica pastoral.
As nosas celebracións litúrxicas están necesitando moito un novo
empurrón que as poña no mundo.

4.- Homes célibes revestidos de poder. Un problema?
Recollo todas as reflexións anteriores nesta última. As homilías,
no lugar que ocupan e no seu contido, están ditadas só por homes
célibes. Esta é unha cuestión que vexo con especial preocupación na
nosa Igrexa, pois estas circunstancias, masculinidade e celibato, pode
ser que en vez de axudar no desempeño pastoral o estean lastrando.
O celibato é unha opción persoal con limitacións, coma calquera outra opcións vital. Aquel discurso que establecía que o
celibato era a forma máis perfecta de ser cristián sabemos que non
é certo. Os sacerdotes equivócanse e cometen delitos igual que o
resto dos mortais. Vendo a magnitude do escándalo da pederastia
podemos pensar que hai claras eivas na formación que se imparte
nos seminarios, que hai inmadurez emocional, erradas formas de
entender as relacións persoais3… pero o que si é evidente é que
3 «Os seminarios tradicionais e os noviciados poden ser lugares malsanos para medrar
en madurez (…) Hai moitos factores que non contribúen a un crecemento san: un entorno
exclusivamente masculino, ausencia de proxenitores e outras figuras parentais, o outro
sexo como «ameaza» para a vocación, no canto de como influencia positiva e esencial para
os adolescentes, falla de preparación positiva para un modo de vida célibe… (…) A natureza
impersoal da institución pode suscitar unha sensación de illamento persoal e isto pode
verse acentuado polo énfase no intelectual e espiritual a expensas do desenvolvemento
humano (…) Debemos cuestionarnos seriamente se estas institucións son o lugar axeitado
para formar sacerdotes e relixiosos». Geoffrey Robinson, Poder y sexualidad en la Iglesia.
Reivindicar el espíritu de Jesús, Sal Terrae, 2008.
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os abusos sexuais, todos os abusos sexuais, son delitos debidos a
unha forma de entender e exercer o poder claramente dominadora
e violenta.
En 2017, o 8 de marzo, Iñaki Gabilondo4 preguntábase porque
ás mulleres non lles da por queimar indixentes nos caixeiros ou
atacar en grupo a homes pola rúa. Preguntaba que arañeiras mentais teñen os homes que os leva a responder con violencia ante a
frustración. A pregunta non é inocente e pon de manifesto un dos
aspecto máis evidentes da educación en estereotipos de xénero nas
sociedades patriarcais: a dicotomía dominio-submisión. Nesta dicotomía, a violencia é a ferramenta para apuntalar e soster o poder
masculino.
O feminismo estanos abrindo os ollos para ver as diferenzas na
construción persoal e social de homes e mulleres no marco da sociedade patriarcal na que todos estamos inmersos. Os estereotipos
de xénero impoñen o desenvolver nas persoas unhas capacidades e
actitudes en detrimento doutras en función do seu sexo biolóxico.
Así, no exemplo, nos homes poténcianse as actitudes de dominio e
nas mulleres as de submisión. Esas arañeiras mentais das que fala
o xornalista Gabilondo son ben reais. Os homes exercen poder porque o patriarcado llo outorga, un poder que se sostén con violencia,
violencia moi presente nas estruturas eclesiais, como ben puxo de
manifesto hai tempo a Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria
no documento A violencia de xénero, violencia contra as mulleres5.
Na Igrexa católica os órganos de goberno e decisión, a redacción
de documentos, as ensinanza nas homilías… están en mans de
homes, e a min hai tempo que me proe a sospeita de que para a
realización do labor pastoral ser varón non é mellor que ser muller.
Hai algo na educación dos varóns que falla, e ese fallo parece un
fallo «de serie» que xera actitudes que en nada conectan coa figura
4 Iñaki Gabilondo, Mujeres y hombres. Una reflexión sobre violencia de género en el Día Internacional de la Mujer, en https://elpais.com/elpais/2017/03/08/videos/1488958355_773561.html
5 MCG Exeria, A violencia de xénero. Violencia contra as mulleres, Encrucillada 181,
xan-feb 2013, páx 43.
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e a proposta do Evanxeo de Xesús, que, como di Pedro, «pasou
facendo o ben e curando a todos os asoballados» (Feit 10, 38). Por
todo isto, eu cuestiono que a mellor maneira de mediación entre o
Deus de Xesús e o Pobo de Deus sexa a masculina.
A Igrexa ten que deixarse interpelar polas novas formas de construción das masculinidades fixándose en Xesús de Nazaret, copiando del a súa maneira de entender a autoridade masculina desde
novas interpretacións, poñéndoas en práctica nas súas implicacións
pastorais. Halvor Moxnes, profesor de Novo Testamento na U. de
Oslo, exprésao así:
Para Xesús, presentarse a si mesmo sen casa, «sen un lugar»,
significaba estar privado dun rol, xa fora como amo de casa, xa fora
como fillo nun grupo familiar. Por iso, a súa masculinidade estaba
ameazada. Non se comportaba como un «home de verdade». Estaba «fóra de lugar». E cando miramos os ditos de chamada de Xesús
e os ditos de deixar a casa ou sobre os conflitos no grupo familiar,
vemos que a maioría deles diríxense, explícita ou implicitamente,
aos varóns6.
Xesús desprendeuse de todo poder, mesmo do poder que a sociedade lle confería polo feito de ser home. Como varón, estaba
chamado a ser dono da súa casa, «posuír» unha muller, fillos… pero
renuncia a todo iso para situarse fóra do lugar de poder social. Iso
é o que reclama para todos os homes da súa comunidade cando
lles pide «facerse eunucos polo Reino dos Ceos». Non se refire ás
implicacións sexuais da afirmación (nas que se apoiou tradicionalmente o celibato) senón a situarse no lugar social dos eunucos:
homes desprovistos de todo poder, mesmo do poder de mandar na
casa na que viven, un poder do que gozaba todo home, pobre ou
rico, só polo feito de selo.
Cómpre logo revisar a fondo a educación que reciben os futuros
sacerdotes e propiciar neles unha formación humana e relixiosa
6 Halvor Moxnes, Poner a Jesús en su lugar. Una visión radical del grupo familiar y
el Reino de Dios. Ed Verbo Divino, 2005 (a tradución do inglés ao castelán é de Carmen
Bernabé Ubieta).
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san, construídos desde unha nova forma de exercer o poder e a
masculinidade, en igualdade e tolerancia, lonxe de estruturas de
poder e dominación.

5.- A feminidade perdida?
A Igrexa é nai e predica ao pobo como unha nai que lle fala ao
seu fillo, sabendo que o fillo confía que todo o que se lle ensine
será para ben porque se sabe amado. Ademais, a boa nai sabe recoñecer todo o que Deus sementou no seu fillo, escoita as súas
inquedanzas e aprende del. O espírito de amor que reina nunha
familia guía tanto á nai como ao fillo nos seus diálogos, onde se
ensina e aprende, corríxese e valórase o bo; así tamén ocorre na
homilía (…) (EG 139)
Este ámbito materno-eclesial no que se desenvolve o diálogo do
Señor co seu pobo debe favorecerse e cultivarse mediante a proximidade cordial do predicador, o celme do seu ton de voz, a mansedume do estilo das súas frases, a alegría dos seus xestos. Aínda
cando a homilía resulte algo aburrida, si está presente este espírito
materno-eclesial, sempre será fecunda, así como os aburridos consellos dunha nai dan froito co tempo no corazón dos fillos. (EG 140)
Cando tal leo xorden en min dous sentimentos: por unha parte
magóame este empeño do Papa por poñer ás mulleres-nais no alto
dunha peaña, este contemplalas sen escoitar moito o que teñan que
dicir… Dáme arrepío esa imaxe de «anxo do fogar», tan separada
da vida real das mulleres reais. Conéctame coa idea de sacrificio
que transmiten as «lecturas pías» sobre mártires incólumes, que
sorrín e cantan durante o suplicio, con María Von Trapp, a noviza
de Sonrisas y lágrimas7…
7 Hai unha dura historia de maltrato infantil nos métodos educativos de María Von
Trapp que nada teñen que ver coa personaxe de Julie Andrews no filme de Robert Wise,
de 1965. O anxo cantarín coa guitarra na man non é real. Ver Antonio Sánchez Solís,
«Salzburgo rechaza dedicar una calle a Maria von Trapp, la institutriz encarnada por Julie Andrews» (2/7/2017) https://www.deia.eus/2017/09/02/ocio-y-cultura/cultura/maltratoreal-tras-sonrisas-y-lagrimas.
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Por outro lado, estas palabras soan a «todo para o pobo pero sen
o pobo». Se tan positiva é a experiencia da maternidade porque a
homilía está reservada só a varóns célibes? Porque as mulleresnais non están autorizadas para falar desde un púlpito? Lembro a
Olympe de Gouges, autora da Declaración dos dereitos da muller
e da cidadá (1791) que na revolución francesa defendía que «Se
a muller pode subir ao cadafalso, tamén se lle debería recoñecer
o dereito de poder subir á Tribuna». Olympe morreu na guillotina
sen ter pisado nunca a tribuna de oradores. Nos lle estará a pasar
algo parecido ás mulleres na igrexa do século XXI?8
É obvio que aos sacerdotes lle faltan experiencias de vida distintas da propia, e non poden impostar o que non son. Por iso creo que
é necesario abrir as homilías para que sexan canle de transmisión
da fe de toda a comunidade para toda a comunidade. É todo o
Pobo de Deus o que celebra, o que fai lectura crente da realidade,
o que se sostén no amor e na esperanza trinitaria da resurrección.
Compartir a fe, a vida, esixe dar voz ao pobo de Deus, a todo o
pobo de Deus.
A celebración litúrxica é o centro da vida cristiá, pero… que vida
cristiá reflicten as celebracións que temos? Que están alimentando
exactamente? Así como unha comunidade non pode negar coa súa
celebración o que vive no seu corazón, a forma das celebracións
moldea e fai medrar unha maneira moi concreta e visible de vida
comunitaria. A homilía non é unha excepción a esta premisa. Este
espazo de reflexión, ensinanza e alimento da fe ten que abrirse á
comunidade. O reto non é difícil, abonda con dar voz e palabra
na celebración a quen participa dela. É necesario que as persoas
da comunidade (coa formación necesaria, obviamente) asuman diferentes tarefas nas celebracións, cada unha na medida das súas
posibilidades. Que a participación dos laicos sexa algo máis que
8 Con demasiada frecuencia o Papa Francisco míranos a nós, as mulleres (sobre todo ás
nais), como modelo de entrega e servizo… Só somos iso? E en que lugar quedan os homes
pais en todo este discurso? Non son eles tamén exemplo de abnegación e coidado? Sobre
este tema xa escribín «Pais e nais á luz da Amoris Laetitia», Encrucillada 201, xan-feb 2017,
pax 71.
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proclamar as lecturas (todas menos o Evanxeo!), cantar ou facer
preces. Os laicos, homes e mulleres, estamos preparados. Queremos a corresponsabilidade na Igrexa xa!
Xa é hora de quitarse de riba os medos: o medo a falar, o medo a
ocupar os espazos de xeitos diversos, o medo a dar voz ao Pobo de
Deus, o medo aos cambios necesarios para acadar unha práctica
pastoral significativa no mundo de hoxe. Tamén cómpre revisar os
estereotipos de xénero no interior da Igrexa, caer na conta de que
o masculino non é o neutral, que o roles masculinos teñen pexas
importantes que non casan co perfil que Xesús buscaba nos seus
seguidores. É necesario o aporte de todos, mulleres e homes, na
construción da comunidade eclesial, partillando tarefas e responsabilidades a todos os niveis.
Non sei se nos queda moito tempo para os cambios. Quero ser
optimista, pero vexo como a xente escapa das celebracións litúrxicas porque non atopa nelas un referente para a súa vida. A Homilía
é un dos lugares onde se xoga esa busca de referentes. Espero que
non esteamos a perder a nosa última oportunidade de, como comunidade cristiá, ser significativos, aportar significación, no mundo
no que nos toca vivir.
Marisa Vidal Collazo
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Fiestra aberta

Francisco e a proposta dunha nova
linguaxe do maxisterio pontificio;
pastoralidade e compromiso
Almudena Suárez Cerviño1

1.- Algunhas notas que definen a comunicación en Francisco1
Fondura: Todas as súas palabras, todos os seus xestos, todas as
súas decisións, como el mesmo afirma son froito dun discernimento realizado diante do Señor e atento aos sinais dos tempos. Iso fai
que a súa comunicación teña unha grande profundidade teolóxica.
Se Francisco fai que o Evanxeo se perciba de xeito extraordinario é
porque é quen de darlle unha forma narrativa e conferirlle eficacia
aos seus actos lingüísticos. Segundo el mesmo explica, é no cambio
onde reside a verdadeira fidelidade: «Permanecer fieis implica unha
saída. Se unha persoa permanece no Señor, sae de si mesma. Parece un paradoxo, pero precisamente porque permanecemos, porque
somos fieis, cambiamos. Non permanecemos fieis, coma os tradicionalistas ou os fundamentalistas, á letra. A fidelidade é sempre
un cambio, un florecemento, un crecemento».
Proximidade: A súa é unha comunicación que non é manipulación, senón comprensión e aperta á outra persoa. Para Francisco
a figura do bo comunicador é a do bo samaritano: quen comunica
faise próximo, cercano, semellante…
A través do diálogo, pasando da simple comunicación á relación:
É unha comunicación que incide nas preguntas máis profundas do
1 Almudena Suárez Cerviño é redondelá, Licenciada en Ciencias Biolóxicas e en Ciencias Relixiosas, Máster en Doutrina Social da Igrexa. Tamén é profesora no IES Mendiño
de Redondela e profesora convidada no Seminario Maior San Xosé de Vigo. Pertence á
Unidade Pastoral das Pontes, na Diocese de Tui-Vigo e é unha das responsables do servizo
litúrxico Remol.
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corazón das persoas para propoñerlle un camiño, uns percorridos
experienciais. O diálogo é, xa que logo, o camiño que nos permite
ir cara á outra persoa.
Coherencia entre pensamento, palabra e acción. Isto fai crible e
real a comunicación e non un simple postureo. Darío Fo, premio
Nobel de Literatura e confeso anticlerical afirmaba ao respecto de
Francisco: «nel non hai nunca ficción, todo leva ao pensamento
limpo, claro e consciente de que o que di ten un valor extraordinario na memoria e na atención da xente».
Sinxela, o que a fai clara, eficaz e sincera: Francisco utiliza un
rexistro sinxelo e accesible a todas as persoas. Como el mesmo afirma: «temos que afacernos a ser persoas normais. A normalidade da
vida». Cada domingo Francisco despídese da xente congregada para
o rezo do Angelus, desexando bo proveito, bo domingo… nunha
palabra: o normal.
Cun oído no pobo: Unha comunicación que sabe escoitar: somos
falantes e ao mesmo tempo somos escoitadores. Como afirma en
EG: «se unha persoa quere adaptarse á linguaxe dos demais para
poder chegar a eles coa Palabra, ten que escoitar moito, necesita
compartir a vida da xente e prestarlle unha gustosa atención»2.
Inclusiva, realmente católica, universal: Non deixa a ningunha
persoa fóra da comunicación: homes, mulleres, crentes, non crentes… inclúe, non exclúe… sumamos, non restamos. En moitas
ocasións nos seus discursos utiliza o recurso das interrogacións
retóricas que busca involucrar ás persoas interlocutoras:
Que podo facer eu, cartoneiro, catadora, pepenador, recicladora
fronte a tantos problemas se apenas gaño para comer? Que podo
facer eu artesán, vendedor ambulante, transportista, traballador
excluído, se nin sequera teño dereitos laborais? Que podo facer
eu, campesiña, indíxena, pescador, que apenas podo resistir o avasalamento das grandes corporacións? Que podo facer eu desde a
miña vila, a miña chabola, a miña poboación, o meu rancho cando
son diariamente discriminado e marxinado? Que pode facer ese
2

EG 158.
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estudante, ese mozo, ese militante, ese misioneiro que patea as
barriadas e as paraxes co corazón cheo de soños pero case sen
ningunha solución para os seus problemas? Poden facer moito.
Poden facer moito. Vostedes, os máis humildes, os explotados, os
pobres e excluídos, poden e fan moito. Atrévome a dicirlles que o
futuro da humanidade está, en gran medida, nas súas mans, na
súa capacidade de organizarse e promover alternativas creativas,
na procura cotiá dos «tres T». De acordo? Traballo, teito e terra. E
tamén, na súa participación protagonista nos grandes procesos de
cambio, cambios nacionais, cambios rexionais e cambios mundiais.
Non se achiquen!3.

Vinculada coa realidade das persoas interlocutoras e cos distintos
contextos dialóxicos.
Directa, con gran capacidade de impacto. Unha comunicación
que é un dos obxectivos da evanxelización. Evanxelizar, como di a
exhortación apostólica Evangelii nuntiandi (1975) de Paulo VI, é
«Levar a Boa Nova a todos os ambientes da humanidade para, co
seu influxo, transformala e renovala» (EN 18). Para evanxelizar é
importante o testemuño (EN 41); pero non chega con iso, hai que
anunciar explicitamente a Xesús (EN 22). E para iso temos que comunicar, narrar a vida, a esperanza de sabérmonos persoas creadas,
queridas, acompañadas e salvadas por un Deus Pai-Nai.
Utilización de:
• Apólogos, é dicir, relatos no relato mediante os cales a persoa
oínte convértese en protagonista: «Estou seguro que xa contei
esta historia, unha historia que escoitei sendo neno, na miña
casa. Cóntase que nunha familia o avó vivía alí, co fillo, a nora,
os netos. Pero o avó envellecera, sufrira un pequeno ictus,
era ancián e cando comía na mesa emporcábase un pouco. O
papá sentía vergoña do seu pai, e dicía: «Non podemos convidar xente á casa…». E decidiu facer unha mesiña, na cociña,
para que o avó comese só na cociña. A situación acabou así…
3 Francisco, «Discurso con motivo do Encontro Mundial dos Movementos Populares»,
Bolivia, 9 de xullo de 2015.
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Algúns días despois, ao chegar a casa despois do traballo atopa ao seu fillo –de 6-7 anos– xogando con madeira, martelo e
cravos… —«Que fas, neno?» —«Estou a facer unha mesiña…»
—«Para que?» —«Para que cando ti sexas ancián poidas comer
só como come o avó»4.
• Metáforas e símiles moi plásticos que remiten a un imaxinario sinxelo de inmediata visualización: pastores con cheiro a
ovella, espiritualidade do zapping, igrexa como hospital de
campaña…
• Citas, como forma de compartir, xa que ao utilizar unha cita
coñecida pola persoa interlocutora constitúe un xeito inmediato de recoñecerse e entrar en relación. Estas citas poden
ser bíblicas; pero tamén utiliza letras de cancións, personaxes
de novela…
En conclusión, a do papa Francisco é unha revolución comunicativa, porque busca o diálogo co mundo e aborda dun xeito directo
cuestións centrais da sociedade. El mesmo se volve comunicación.
Como di o profesor D. Vigano: «tesela a tesela, desde as homilías e as encíclicas aos encontros públicos e as viaxes apostólicas,
vaise definindo o marco dunha obra global de comunicación que,
a pesares da súa aparente sinxeleza, revela tamén certo refinamento. Poderiamos dicir que a sinxeleza e a complexidade presiden
simultaneamente a comunicación do papa Francisco. Sinxeleza e
inmediateza en transmitir unha idea; calor e forza en comunicar
un sentimento; harmonía e complexidade en ofrecer unha imaxe»5.

2.- Algúns bergoglismos claros, incisivos, profundos e expresivos
Os medios de comunicación acuñaron o termo «bergoglismos»
para referirse a neoloxismos ou xiros moi propios utilizados por
Francisco nos seus discursos e escritos. Estes bergoglismos, moitas
4

Francisco, «Discurso á Asemblea Diocesana de Roma», 14 de xuño de 2015.

5

D. Vigano, En salida. Francisco y la comunicación Ed. Herder p. 174.
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veces creados polo mesmo Francisco; noutros casos proveñen de
termos lunfardos6 ou ben porteños, poden ser:
– Xiros novo e moi propios que Francisco adapta a un sentido
diferente: primeirear, balconear.
– Vocábulos que non son novos; pero que practicamente non
se coñecen ou están en desuso: parresía («falar con parresía
(franqueza, valentía) e escoitar con humildade», recomendáballe o papa aos bispos que participaban no Sínodo da Familia).
– Expresións ás que Francisco outorga un significado especial:
cheirar a ovella, facer lea…
– Termos futbolísticos levados ao plano sobrenatural.
– Outros termos para usar analoxías.
A continuación presentamos algúns termos e expresións propias
da linguaxe pastoral de Francisco que son bos exemplos do que
afirmamos.
2.1. Descarte
Descarte é a primeira palabra na que pousamos a nosa mirada.
Este era un termo utilizado no argot médico (realizar unha proba
diagnóstica para excluír unha doenza), no futbolístico (desbotar
xogadores nunha aliñación) e no ámbito dos xogadores de naipes
(desfacerse das cartas que non valen).
Francisco coloca a expresión no contexto antropolóxico e o termo
adquire un contido moral co que irrompe con forza na reflexión
teolóxico-pastoral para definir a acción que supón abandono das
persoas máis débiles: «A nosa sociedade, por desgraza, está contaminada pola cultura do «descarte», que é o contrario da cultura da
acollida. E as vítimas da cultura do descarte son precisamente as
persoas máis débiles, máis fráxiles; isto é unha crueldade»7.
6 Lunfardo: xerga empregada orixinariamente pola xente de clase social baixa de Bos
Aires, parte de cuxos vocábulos e locucións se introduciron logo no español popular de
Arxentina e Uruguai. (Definición da RAE).
7 Francisco, «Discurso na visita ao Hospital Pediátrico Universitario», Prokocim (Cracovia), 29 de xullo de 2016.
84
200

Encrucillada 212, marzo-abril 2019

Francisco e a proposta dunha nova linguaxe do maxisterio pontificio; pastoralidade e compromiso

Descartes son os que se realizan cando se prefire a unhas persoas (porque son importantes e teñen poder), sobre outras (as
débiles e excluídas). Descarte é o que realiza continuamente o
sistema neoliberal, ao primar os intereses e os resultados sobre
as persoas.
Francisco fala da lóxica do refugallo que se manifesta na nosa
sociedade8: tiramos alimentos, obsolescencia dos produtos e, uso
cada vez maior de artigos de usar e tirar sen que haxa un proceso
de reciclaxe adecuado, converter a terra nun inmenso depósito
de porcallada… Descártanse as persoas que non producen: pobres, inmigrantes, anciáns, nenos… «Vivimos nunha cultura do
descarte, onde facilmente facemos sobrar non só cousas, senón
persoas»9.
No caso dos mozos, o descarte realízase mediante o límite da
natalidade e a desocupación; no caso dos anciáns, son descartados
pola súa condición de clase pasiva. Descártase así o futuro dun
pobo, desbotando unha xeración por manter un sistema económico
que xa non se aguanta, tal e como denuncia EG:
Demos inicio á cultura do «descarte» que, ademais, se promove.
Xa non se trata simplemente do fenómeno da explotación e da
opresión, senón de algo novo: coa exclusión queda afectada na
súa mesma raíz a pertenza á sociedade na que se vive, pois xa
non se está nela abaixo, na periferia, ou sen poder, senón que se
está fóra. Os excluídos non son «explotados» senón refugallos,
«sobrantes»10.

A expresión descarte toma por tanto en Francisco un profundo
significado teolóxico co que é empregada en numerosas ocasións
polo papa arxentino, tanto nos documentos maxisteriais como en
discursos e textos.
8

LS 22, 43, 45.

9 Francisco, «Un traballo digno, contra a cultura do descarte, Mensaxe aos cartoneiros e recicladores do mundo», 5 de decembro de 2013 en http://www.news.va/es/news/
americaargentina-un-trabajo-digno-contra-la-cultura
10 EG 53.
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2.2. Primeirear
Primeirear é o seguinte neoloxismo que ocupa a nosa atención.
Cando en Bos Aires alguén lle escoitaba este termo, Jorge Bergoglio
explicaba que proviña da linguaxe futbolística porteña. Expresa a
acción de chegar antes, de tomar a iniciativa. Primeirear nunca foi
un neoloxismo virtuoso. Un dito moi común no Río da Prata é: «o
que pega primeiro, pega dúas veces». Do anterior dedúcese que
primeirear non adoita ser unha acción moi edificante, senón todo
o contrario. Polo menos era así antes de Bergoglio. A xente das vilas
sabe perfectamente o significado da palabra e a súa utilización; por
iso cando apareceu un cura que lles dixo que «hai que primeirear a
graza, que hai que pelexarlla ao pecado», entendérono. Entendérono porque falaba o seu idioma. Sabía que eles tiñan que primeirear
á droga, á falta de oportunidades de traballo, á marxinación… e non
sempre o lograban.
Primeirear é un verbo que Francisco utiliza con frecuencia para
referirse á relación de Deus connosco: «Nós dicimos que debemos
buscar a Deus, ir a El a pedir perdón, pero cando imos El espéranos, El está primeiro! Nós, en español, temos unha palabra que
expresa ben isto: «O Señor sempre nos primeirea», está primeiro,
está a esperarnos! E esta é precisamente unha graza grande: atopar a alguén que te está esperando. Ti vas pecador, pero El estate
esperando para perdoarte»11 … e tamén para referirse á relación
que a Igrexa, cada un de nós, debemos ter cara aos demais: tomar a iniciativa, saír ao encontro das persoas: «Quero convidalos
hoxe a estar en primeira liña, a primeirear en todas as iniciativas
que axuden a facer desta bendita terra mexicana unha terra de
oportunidade»12.
Primeirear significa «tomar a iniciativa e a audacia para saír
da zona de confort na que a Igrexa se acha instalada e situala
11 Francisco, Palabras na Vixilia de Pentecoste cos Movementos Eclesiais, 18 de maio
de 2013.
12 Francisco, Ángelus, Área do Centro de Estudos de Ecatepec (México), 14 de febreiro
de 2016.
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nos lugares de acollida, de encontro, de acompañamento e de
hospitalidade»13. Tal e como recolle EG:
A Igrexa en saída é a comunidade de discípulos misioneiros que
primeirean, que se involucran, que acompañan, que frutifican e
festexan. «Primeirear»: saiban desculpar este neoloxismo. A comunidade evanxelizadora experimenta que o Señor tomou a iniciativa,
primeireou no amor (cf. 1 Jn 4, 10); e, por iso, ela sabe adiantarse,
tomar a iniciativa sen medo, saír ao encontro, buscar aos afastados
e chegar aos cruces dos camiños para convidar aos excluídos. Vive
un desexo inesgotable de brindar misericordia, froito de experimentar a infinita misericordia do Pai e a súa forza difusiva. Atrevámonos
un pouco máis a primeirear!14.

Como ben afirma o profesor F. J. Andrades, «as actitudes da acollida e da procura do máis necesitado están de fondo no uso desa
palabra, xa que tanto unha como outra falan da dispoñibilidade
para o encontro coa outra persoa»15.
2.3. Casa común
Casa común é o termo utilizado por Francisco para referirse á
terra, ao mundo. Este concepto é o eixo condutor da súa encíclica
LS, sobre o coidado da casa común. Nela, Francisco pon ante a
nosa mirada que «o desafío urxente de protexer a nosa casa común
inclúe a preocupación de unir a toda a familia humana na procura
dun desenvolvemento sustentable e integral, pois sabemos que as
cousas poden cambiar»16.
Como ben afirma o papa, «non pode haber terra, non pode haber
teito, non pode haber traballo se non temos paz e se destruímos o
planeta»17.
13 J. L Segovia Bernabé - L. A. Aranguren Gonzalo, No te olvides de los pobres. Notas
para apuntalar el giro social de la Iglesia, Cantabria 2016, p. 141.
14 EG 24.
15 F. J. Andrades Ledo, «El «lenguaje» pastoral de Evangelii gaudium» en Corintios XIII
153 (2015), p. 64-83.
16 LS 13.
17 Francisco, Discurso aos participantes no Encontro Mundial de Movementos Populares, 28 de outubro de 2014.
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Casa común é un binomio que quere realizar unha chamada ao
compromiso, á implicación. Para iso o papa xoga coa palabra casa,
que indica un espazo querido e compartido, onde a familia convive
e que sente como algo propio, coa responsabilidade de coidar e
manter en condicións agradables. Non é, pois, simplemente un gran
ecosistema no que estamos inmersos e que se debe coidar en interese de todos… senón que a casa, como ben di Francisco, é común,
de todas as persoas que nela habitamos, da gran familia humana,
e todos debemos responsabilizarnos de coidala: «Hoxe a nosa nai
terra está entre os numerosos excluídos que imploran do ceo unha
axuda. A nosa nai terra é unha excluída! Que a humanidade finalmente saiba escoitar o berro da terra, a nosa nai e irmá, e dos máis
pobres entre cantos a habitan, e coidar dela. Deste xeito, a creación
achegarase cada vez máis á casa común que o único Pai imaxinou
como agasallo para a familia universal das súas criaturas»18.
Estamos chamados a relacionarnos co mundo non dun modo
superficial, senón implicados no seu coidado. Como ben di Francisco: «Eu pídolles, no nome de Deus, que defendan á nai terra»19.
2.4. Lea
Lea é o termo utilizado por Francisco para referirse ao feito de
que a Igrexa non debe conformarse con ver a realidade, senón que
debe facerse presente en todas as situacións e realidades –institucionais ou non– nas que se traballe por poñer á persoa e non os dogmas
–teolóxicos, políticos, económicos…– nin os intereses no centro.
Francisco está a pedir que non quedemos calados, que nos fagamos escoitar. «Facer lea» é unha expresión común en boca dos
arxentinos. Fan lea os nenos cando gritan, os seareiros cando celebran un triunfo, os estudantes cando festexan que se graduaron;
tamén fan lea as manifestacións que converten nun inferno a ci18 Francisco, Discurso aos participantes no Encontro Xustiza ambiental e cambio climático organizado pola Fundación para o Desenvolvemento Sostible, Vaticano, 11 de setiembro de 2015.
19 Francisco, Discurso no II Encontro Mundial dos Movementos Populares, Bolivia, 9
de julio de 2015.
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dade de Bos Aires, bloqueando as rúas para protestar; ou os que
queren facerse escoitar custe o que custe, ás veces co típico bombo
que o mesmo papa fixo entrar á audiencia cos xogadores de fútbol
arxentinos, provocando non pouco balbordo no protocolo vaticano.
Facer lea, entón, é un termo corrente, que o papa utilizou no seu
diálogo cos mozos en Río de Xaneiro. Pero fíxoo dunha maneira
peculiar. Pola súa forza e a súa expresividade, todo o mundo entendeu de maneira positiva cando na Xornada Mundial da Mocidade
de Brasil, o papa se dirixiu aos mozos nestes termos:
Que é o que espero como consecuencia da Xornada da Mocidade?.
Espero lea. Que acá dentro vai haber lea, vai haber. Que acá en Río
vai haber lea, vai haber. Pero quero lea nas dioceses, quero que se
saia fóra… Quero que a Igrexa saia á rúa, quero que nos defendamos de todo o que sexa mundanidade, do que sexa instalación, do
que sexa comodidade, do que sexa clericalismo, do que sexa estar
encerrados en nós mesmos20.

E en Paraguai, no seu encontro cos mozos, dicíalles:
Fagan lea! Pero tamén axuden a arranxar e a organizar a lea que
fan. As dúas cousas: fagan lea e organíceno ben. Unha lea que nos
dea un corazón libre, unha lea que nos dea solidariedade, unha
lea que nos dea esperanza, unha lea que naza de coñecer a Xesús
e de saber que Deus, a quen coñecín, é a miña fortaleza. Ese é a
lea que fagan21.

Como afirman Segovia e Aranguren, armar lea é «unha chamada
á mobilización que implica a revisión do compromiso político da
Igrexa nun Estado aconfesional, a aposta pola participación cívica
e o traballo mancomunado con outros sectores da sociedade civil
cos que compartimos valores e proxectos e pola vida que se nutre
dunha mística á altura do noso tempo e da nosa fe»22.
20 Francisco, Palabras no Encuentro coa mocidade arxentina na catedral de S. Sebastián, JMJ Río de Janeiro, 25 de julio de 2013.
21 Francisco, Discurso no Encuentro coa mocidade, Paraguai, 12 de xullo de 2015.
22 J. L Segovia Bernabé, L. A. Aranguren Gonzalo, No te olvides de los pobres. Notas
para apuntalar el giro social de la Iglesia, Cantabria 2016, p. 164.
Encrucillada 212, marzo-abril 2019

89
205

Almudena Suárez Cerviño

A lea que Francisco espera da Igrexa é o que emana dunha Igrexa
en saída, unha Igrexa que é capaz de deixar atrás a comodidade dos
grupos estufa, a comodidade dos templos e as sancristías para saír
á rúa e comprometerse en toda iniciativa que teña á persoa como
centro, pois «nada hai verdadeiramente humano que non atope eco
no seu corazón»23.
«Facer lea» forma parte da tarefa profética da igrexa de anunciodenuncia. Para Francisco é tamén un sinónimo de participación.
A fe, na medida en que é alento para a transformación do mundo,
axúdanos a discernir os camiños de participación, tamén no mundo
económico: denunciando políticas económicas excluíntes e inmorais; facendo unha opción polos pobres, supeditando a propiedade
privada ao destino universal dos bens; descubrindo o traballo como
camiño de realización persoal, un traballo decente que é un dereito para todos, cun salario xusto, superando a dialéctica capitaltraballo, a necesidade de recuperar o binomio economía-ética …
2.5. Indiferenza
Indiferenza é, para Francisco, a gran enfermidade do noso tempo moderno, no que o individualismo fai que nos afagamos ao
sufrimento alleo, sen que produza ningún tipo de sobresalto no
noso corazón. «A cultura do benestar anestésianos, e somos incapaces de compadecernos ante os clamores dos outros»24. Por iso
é necesario deixarnos interpelar por Deus, xa que «a Palabra de
Deus ponnos en garda lembrándonos que a indiferenza e a hostilidade converten en cegos e xordos, impiden ver aos irmáns e non
permiten recoñecer neles ao Señor. Indiferenza e hostilidade. E ás
veces esta indiferenza e hostilidade chegan a ser mesmo agresión
e insulto»25.
Tan estendida está esta actitude, que Francisco fala dunha «globalización da indiferenza», tal e como denunciaba na súa Mensaxe
23 GS 1.
24 EG 54.
25 Francisco, Audiencia Xeral, 15 de xuño de 2016.
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para a Coresma do ano 201526. Esta mesma expresión tamén está
presente nos seus documentos maxisteriais. A esta globalización da
indiferenza, Francisco invita a responder «cunha globalización da
solidariedade e da fraternidade»27.
Como ben afirma Francisco, «a palabra solidariedade está un
pouco desgastada e ás veces interpretámola mal; pero é moito máis
que algúns actos esporádicos de xenerosidade. Supón crear unha
nova mentalidade que pense en termos de comunidade, de prioridade da vida de todos sobre a apropiación dos bens por parte de
algúns»28.
2.6. Autorreferencial
Autorreferencial é unha palabra que Francisco utiliza para alertar do perigo que corre a Igrexa de virar sobre si mesma, de asfixiarse como cando quedamos atrapados nun ascensor e o aire vaise viciando. Unha Igrexa autorreferencial é unha Igrexa enferma,
afirma o papa, quen xa alertou desta enfermidade da Igrexa nas
congregacións xerais previas ao conclave, tal e como manifestou
na conferencia de prensa durante o voo de regreso a Roma desde
Turquía:
O problema –isto é tal vez unha autocrítica, pero é máis ou menos
o que dixen nas congregacións xerais antes do Conclave– é que a
Igrexa ten o defecto, o hábito pecaminoso, de mirarse demasiado
a si mesma, coma se crese ter a súa propia luz. Pero mira: a Igrexa
non ten luz propia. Debe mirar a Xesucristo (…) Cando a Igrexa
se mira demasiado a si mesma, xorden as divisións (…) E creo que
todos estes problemas que xorden entre nós, entre os cristiáns –falo
polo menos da nosa Igrexa católica– prodúcense cando se mira a si
mesma, convértese en autorreferencial29.
26 Francisco, Fortalezcan sus corazones, Mensaxe para a Coresma 2015.
27 Francisco, Discurso á Asemblea Ecuménica de Bispos Amigos do Movemento dos
Focolares, Vaticano 7 de novembro de 2014.
28 EG 188.
29 Francisco, Conferencia de prensa durante o vo de regreso a Roma da súa viaxe apostólica a Turquía, 30 de novembro de 2014.
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É necesario deixar atrás esa tentación tan presente na nosa
Igrexa de pensar sempre en nós, de crer que só nós facemos as
cousas ben e somos os mellores. Hai que abrir portas e xanelas para
que entre aire puro. É a mesma liña de Xoán XXIII cando convocou
o concilio Vaticano II e resumía o que esperaba do mesmo coa expresión: «Abramos as xanelas da Igrexa. Quero abrir amplamente
as xanelas da Igrexa, coa finalidade de que poidamos ver o que
pasa ao exterior, e que o mundo poida ver o que pasa ao interior
da Igrexa».
Francisco quere unha Igrexa coas portas abertas, unha Igrexa en
saída cara ás periferias existenciais para levar a todas as xentes, ata
os confíns da terra, a misericordia e a tenrura de Deus. Así o dicía
na Vixilia de Pentecostes:
Neste momento de crise non podemos preocuparnos só de nós
mesmos, encerrarnos na soidade, no desalento, no sentimento de
impotencia ante os problemas. Non vos encerredes, por favor. Isto
é un perigo: encerrámonos na parroquia, cos amigos, no movemento, con quen penso as mesmas cousas… pero sabedes que ocorre?
Cando a Igrexa péchase, se enferma, se enferma. Pensade nunha
habitación pechada durante un ano; cando vas cheira a humidade,
moitas cousas non marchan. Unha Igrexa pechada é o mesmo: é
unha Igrexa enferma. A Igrexa debe saír de si mesma. Onde? Cara
ás periferias existenciais, calquera que sexan. Pero saír. Xesús dinos: «Ide por todo o mundo. Ide. Predicade. Dade testemuño do
Evanxeo» (cf. Mc 16, 15). Pero que ocorre se un sae de si mesmo?
Pode suceder o que lle pode pasar a calquera que salga de casa
e vaia pola rúa: un accidente. Pero eu dígovos: prefiro mil veces
unha Igrexa accidentada, que tivese un accidente, que unha Igrexa
enferma por encerrarse. Saíde fóra, saíde!30.
Levamos demasiado tempo mirándonos o embigo, sendo autorreferenciais e xa é hora de mirar cara a fóra. E facelo coidando
de non perder os dous sentimentos morais que nos sacaron das
cavernas da barbarie: a compaixón, que nos axuda a poñernos na
pel e os zapatos do outro e a indignación, que nos estremece e
30 Francisco, Palabras en la Vigilia de Pentecostés con los movimientos eclesiales, 18 de
mayo de 2013.
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mobiliza ante o abuso, porque non hai dereito! E isto non pode
volver repetirse31.

2.7. Cheiro a ovella
Cheiro a ovella, expresión cargada de gran valor simbólico e plástico, foi, quizais, o primeiro dos termos de Francisco que impactou
nos medios de comunicación por ser «eclesialmente incorrecta».
Corría o 28 de marzo de 2013, pasaran quince días desde a súa
elección como pontífice e na homilía da Misa Crismal, Francisco dicíalle aos seus presbíteros: «Isto vos pido: sede pastores con
«cheiro a ovella», que iso se note»32, utilizando unha expresión
que anteriormente tamén usase o arcebispo Óscar Romero quen,
segundo o seu secretario persoal: «Dicía que os seus sacerdotes
debían cheirar a ovella e non a pólvora de ametralladora ou a perfume de ricos».
Francisco «quere que os seus pastores sexan xente que se involucre con feitos e palabras na vida dos demais para, en actitude de
servizo, axudarlles a afrontar as súas situacións e empeñarse en
poñer as medidas para solucionalas»33. Como afirma EG: É necesario «meterse con obras e xestos na vida cotiá dos demais, achicar
distancias, abaixarse ata a humillación se é necesario e asumir a
vida humana da carne sufrinte de Cristo no pobo»34.
Cheiramos a ovella, cheiramos a rabaño, cheiramos aos que amamos e só a través dos demais é posible crecer e ter acceso aos máis
profundos significados; cheiramos a ovella cando vivimos apaixonadamente, cando damos amor sen mesura e sen esperar ningunha
recompensa, cando por moito amor sometémonos ao outro e de
todo sabemos desprendernos e todo o sabemos dar; cheiramos a
31 J. L Segovia Bernabé, L. A. Aranguren Gonzalo, No te olvides de los pobres. Notas
para apuntalar el giro social de la Iglesia, Cantabria 2016, p. 96.
32 Francisco, Homilía na Misa Crismal, Basílica Vaticana, 28 de marzo de 2013.
33 F. J. Andrades Ledo, «El «lenguaje» pastoral de Evangelii gaudium» en Corintios XIII
153 (2015), p. 64-83.
34 EG 24.
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ovella cando a gratitude é o noso sentimento, cando lembramos
que somos o froito bondadoso de moitos que caeron para podernos
legar esta beleza e esta liberdade. Efectivamente, este, que é o bo
cheiro de Cristo, non ten «Nada que ver con eses que cheiran a
perfume caro e te miran de lonxe e desde arriba»35 …e que dito sexa
de paso puxeron o berro no ceo pola comparación de Francisco.
2.8. Balconear a vida
Balconear a vida é unha expresión pertencente ao lunfardo porteño e que quere dicir mirar desde o balcón como un espectador,
sen participar do que sucede. É unha actitude puramente curiosa,
sen participación, como un espectador dos demais que non participa do que está a ver. Sempre ten un comentario crítico sobre o
que non lle gusta ou lle parece mal, pero non se mestura coa xente.
Francisco convida a non balconear a vida, a non balconear a
fe, porque o cristián é un protagonista, non un espectador. Non
balconear a vida é, pois, unha chamada ao compromiso social, á
actuación; un compromiso antropolóxico (somos seres sociais) e
que, por falta de uso, atrofiamos: «Queridos mozos, por favor, non
balconeen a vida, métanse nela, Xesús non quedou no balcón, meteuse; non balconeen a vida, métanse nela como fixo Xesús»36, «non
miredes a vida desde o balcón, senón comprometervos, mergulládevos no amplo diálogo social e político»37.
Ser evanxelizadores con cheiro a ovella, non dar as costas á realidade na que vivimos, suponnos a todas as persoas que formamos a
Igrexa un esforzo e unha tarefa común por un compromiso no que
a xustiza social –non a grega, que tan ben reparte desde a equidistancia– sexa eixo que marque a actitude permanente por facer do
Evanxeo verdadeira Boa Nova de salvación.
35 Francisco, Homilía na Misa Crismal, Basílica Vaticana, 2 de abril de 2015.
36 Francisco, Discurso na Vixilia de oración coa mocidade JMJ Río de Janeiro, 27 de
xullode 2013.
37 Francisco, Discurso no Encontro cos participantes no V Congreso da Igrexa italiana,
Florencia, 10 de novembro de 2015.
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Non podemos quedar cos brazos cruzados, balconeando a vida:
«En realidade «o problema máis grande —insistiu Francisco— non
eran os que seguían a Xesús, senón os que quedaban parados», os
homes «parados, que estaban na beira do camiño, miraban, sentados». Marcos, no seu Evanxeo, escribe precisamente que «estaban
sentados alí algúns escribas», os cales «non seguían» a Xesús senón
que «miraban desde o balcón; non ían camiñando na propia vida,
«balconeaban» a vida; non arriscaban nunca, soamente xulgaban;
eran os puros e non se mesturaban»38.
Non balconear a vida é unha chamada ao compromiso no mundo
e co mundo. Porque como di Francisco en LS «todo está conectado», trátase de algo tan simple e á vez tan complexo como é comprometernos, participar, non deixarnos levar pola man invisible do
mercado (liberalismo dixit), senón loitar para que as estruturas de
pecado do mundo sexan eliminadas39. Vainos a vida niso.
2.9. Alzheimer espiritual
Alzheimer espiritual é unha imaxe perfecta para describir o
que sucede coas persoas que viven nos seus «caprichos, paixóns,
teimas» persoais, na adoración de «os ídolos que construíron
coas súas propias mans», encerrados nos labirintos que seguen
alongando, prolongando e retorcendo, «construíndo muros ao
seu ao redor».
O Alzheimer é unha enfermidade terrible porque todas as nosas
preguntas quedan sen resposta. O Alzheimer espiritual é peor, non
só porque nega as respostas senón porque é voluntario… e pode
ser contaxioso.
Francisco denunciou esta enfermidade no ano 2014 no discurso do Nadal aos membros da curia romana. O papa aproveitou a
audiencia do Nadal para advertirlles das enfermidades máis co38 Francisco, Almas sentadas, Meditacións diarias na Misa matutina da Capela de Santa
Marta, 13 de xaneiro de 2017.
39 Cf. Xoán Paulo II, Exhortación Apostólica Reconciliatio et paenitentia.
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múns que minan a saúde do Vaticano. Desde «sentirse inmortais
e indispensables» ao Alzheimer espiritual –a perda da memoria de
Deus–, pasando pola mundanidade, o exhibicionismo, vangloria
ou «o terrorismo do chismorreo». Un catálogo de 15 enfermidades
e os seus posibles tratamentos. Así se refería Francisco ás persoas
afectadas de Alzheimer espiritual:
Tamén existe a enfermidade do «Alzheimer espiritual», é dicir, o
esquecemento da «historia da salvación», da historia persoal co
Señor, do «primeiro amor» (Ap 2, 4). É unha diminución progresiva
das facultades espirituais que, nun período de tempo máis longo ou
máis curto, causa unha grave discapacidade da persoa, polo que se
fai incapaz de levar a cabo calquera actividade autónoma, vivindo
un estado de dependencia absoluta da súa maneira de ver, a miúdo
imaxinaria. Vémolo nos que perderon o recordo do seu encontro
co Señor; nos que non teñen sentido «deuteronómico» da vida; nos
que dependen completamente do seu presente, das súas paixóns,
caprichos e teimas; nos que constrúen muros e costumes ao redor
de si, facéndose cada vez máis escravos dos ídolos que fraguaron
coas súas propias mans»40.

E en Quito, no seu encontro con sacerdotes, relixiosos, relixiosas e seminaristas, dicíalles: «Non caian no Alzheimer espiritual,
non perdan a memoria, sobre todo a memoria de onde me sacaron (…) Non se esquezan de onde os sacaron. Non reneguen das
raíces»41.
Estas palabras de Francisco, dirixidas en ambos os casos aos
pastores do Pobo de Deus, parecen querer deixar claro que a humildade desde o servizo debe ser un trazo distintivo dos pastores
con cheiro a ovella.

40 Francisco, Discurso á curia romana con ocasión das festas de Nadal, 22 de decembro
de 2014.
41 Francisco, Encuentro co clero, relixiosos, relixiosas e seminaristas, Quito, 8 de xullo
de 2015.
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2.10. Revolución da Tenrura
Revolución da tenrura é a invitación que nos fai o papa Francisco
para combater a globalización da indiferenza, lembrando que «a
revolución da tenrura provocou a encarnación do Verbo»42.
Francisco utiliza con frecuencia a palabra tenrura: convida a
«descansar na tenrura», fala da «forza da tenrura», «dunha montaña
de tenrura», insistindo que non é unha virtude dos débiles; evoca a
«tenrura combativa dos embates do mal», e constrúe o binomio de
«xustiza e tenrura». A tenrura é a expresión máis serena, bela e firme
do respecto e do amor. É tradución do recoñecemento cara a unha
persoa á que non se quere xulgar, senón axudar. A tenrura móstrase
no detalle sutil, no agasallo inesperado, na mirada cómplice ou no
abrazo entregado e sincero. A tenrura é unha cara da misericordia
que atopa tamén un espazo para desenvolver o seu extraordinario
valor nos momentos difíciles. Expresar o afecto, saber escoitar, facerse cargo dos problemas do outro, comprender, acariñar, cultivar
o detalle, acompañar, estar física e animicamente no momento adecuado… A tenrura escoita e acompaña, apartándose do chismorreo.
Por iso Francisco, na entrevista concedida ao semanario italiano
Credere, revista oficial do Xubileu da Misericordia, dicía: «A revolución da tenrura é o que debemos cultivar como froito deste ano
da misericordia: a tenrura de Deus para cada un de nós»43. Tenrura
é «proximidade, e proximidade é tocar, abrazar, consolar, non ter
medo da carne porque Deus tomou a carne humana, e a carne
de Cristo son hoxe os descartados, os desprazados, as vítimas das
guerras. Hoxe, nesta «cultura do descarte», nesta ideoloxía do divos
diñeiro, creo que a gran enfermidade é a «cardiosclerosis», por iso
se necesita «unha revolución da tenrura»44.
42 Francisco, Discurso no Encuentro co Comité de Coordinación do CELAM, Río de
Janeiro, 28 de xullo de 2013.
43 Francisco, entrevista no semanario italiano Credere en http://jesuitasaru.org/papafrancisco/francisco-es-necesaria-una-revolucion-de-la-ternura/ (Páxina consultada o 27/2/2017).
44 Francisco, Diálogo cos dirixentes de Caritas Internacionalis en http://es.aleteia.
org/2016/11/17/tenemos-cardiosclerosis-se-necesita-la-revolucion-de-la-ternura/ (Páxina
consultada o 27/2/2017).
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Un bo comezo desta revolución da tenrura pode ser mirar como o
facía Xesús: desde o corazón. Unha mirada fermosa e sinxelamente
descrita por Francisco no seu discurso no encontro cos sacerdotes,
relixiosos, relixiosas e seminaristas en Bolivia. Ao comentar a pasaxe evanxélica do cego Bartimeo, sinalaba as tres respostas ante
os berros do cego:
• «Pasar»: Pasar é o eco da indiferenza, de pasar á beira dos
problemas e que estes non nos toquen. Non é o meu problema. Non os escoitamos, non os recoñecemos. Xordeira. É
a tentación de naturalizar a dor, de afacerse á inxustiza (…)
Poderiamos chamalo a espiritualidade do zapping. Pasa e pasa,
pasa e pasa, pero nada queda (…) Pasar sen escoitar a dor
da nosa xente, sen enraizarnos nas súas vidas, na súa terra, é
como escoitar a Palabra de Deus sen deixar que bote raíces no
noso interior e sexa fecunda. Unha planta, unha historia sen
raíces é unha vida seca.
• «Cala»: A diferenza da actitude anterior, esta escoita esta recoñece, toma contacto co berro do outro. Sabe que está e
reacciona dunha forma moi simple: reprendendo. Son os bispos, os curas, os monxes, os Papas do dedo así [o dedo en sinal ameazador] (…) É o drama da conciencia illada, daqueles
discípulos e discípulas que pensan que a vida de Xesús é só
para os que se cren aptos (…) A necesidade de diferenciarse
bloqueoulles o corazón.
• «Ánimo, érguete»: Un eco que non nace directamente do berro
de Bartimeo, senón da reacción da xente que mira como Xesús
actuou ante o clamor do cego mendicante (…) É un berro
que se transforma en Palabra, en invitación, en cambio, en
propostas de novidades fronte ás nosas formas de reaccionar
ante o santo Pobo fiel de Deus (…) Xesús detívose e preguntou: «que podo facer por vos». Non necesita diferenciarse, non
necesita separarse, non lle bota un sermón, non o clasifica nin
lle pregunta se está autorizado ou non para falar. Tan só lle
pregunta, identifícao querendo ser parte da vida dese home,
querendo asumir a súa mesma sorte. Así restitúelle paulatina98
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mente a dignidade que tiña perdida, á beira do camiño e cego.
Inclúeo. E lonxe de velo desde fóra, anímase a identificarse
cos problemas e así manifestar a forza transformadora da misericordia. Non existe unha compaixón –unha compaixón, non
unha mágoa– non existe unha compaixón que non se deteña.
Se non te detés, non padeces con, non tes a divina compaixón.
Non existe unha compaixón que non escoite. Non existe unha
compaixón que non se solidarice co outro»45.
Almudena Suárez Cerviño
U.P. As Pontes. Diocese de Tui-Vigo

45 Francisco, Discurso no Encuentro cos sacerdotes, relixiosos, relixiosas e seminaristas, Bolivia, 9 de xullo de 2015.
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Documento

8M, desafío e compromiso
Carme Soto Varela1

Despois de ser acantonado e case deostado, o feminismo volve
ser protagonista das nosas conversas, na rúa e nos medios de comunicación. Os continuos casos de violencia de xénero, a fenda salarial, o teito de cristal son cuestións que adquiriron un protagonismo
renovado e as mulleres como colectivo sentímonos hoxe con máis
forza para elevar a nosa voz ante as desigualdades, os estereotipos
e a violencia que seguimos sufrindo en todos os lugares do mundo.
1

O 8M os diferentes grupos de mulleres reflexionamos, programamos, soñamos accións que visibilicen unha vez máis os nosos
anhelos, as nosas loitas, as nosas propostas. As iniciativas son variadas porque as mulleres tamén o somos. Hai moitas cousas que
nos unen, pero tamén outras nas que pensamos diferente. Por iso
non hai unha soa forma de ser feminista senón moitas.
Nesta rede de sororidade participamos tamén moitas mulleres
que somos monxas ou relixiosas e facémolo porque somos mulleres,
pero tamén porque o noso compromiso coa causa de Xesús de Nazaret e a nosa fe nun Deus liberador nos impulsa a levar liberación
e transformación alí onde existe inxustiza, violencia ou negación da
dignidade de calquera ser humano. Con todo, somos un colectivo
bastante invisible nos medios de comunicación e tamén en moitos
espazos sociais e con frecuencia a mirada que a sociedade ten cara
a nós está cargada de estereotipos que apenas responden ao que
somos nin ao que estamos a facer.
1 Carme Soto Varela é serva de San Xosé, licenciada en Historia pola USC e doutora en
teoloxía pola U. Pontificia Comillas. É vicepresidenta da Asociación de Teólogas de España
e pertence á Asociación Bíblica Española, así como ao Consello de Redacción da revista
Encrucillada.
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Eu pertenzo a un grupo dentro dese colectivo, a congregación
das Servas de San Xosé, nacida no século XIX, quizais por iso o
nome para máis dun e unha soa algo antigo, pero o importante é
que desde os seus inicios se comprometeu coa promoción e dignificación das mulleres traballadoras pobres no contexto da nacente
revolución industrial. O noso proxecto naceu tamén da man dunha
muller pioneira e profundamente crente, Bonifacia Rodríguez. Ela
impulsou o comezo e hoxe seguimos empeñadas nesa mesma causa buscando xunto ás mulleres traballadoras pobres respostas que
cambien a súa vida; por iso para nós o 8M é importante.
Como mulleres celebrar o 8 de marzo é un desafío porque, como
moitas outras mulleres, experimentamos os muros invisibles que a cultura patriarcal ergueu ao longo dos séculos e que seguen impedindo a
igualdade e o desenvolvemento de todas as potencialidades das mulleres nos diferentes ámbitos sociais, políticos, económicos e relixiosos.
Como monxas, comprométenos a denunciar as desigualdades, a
violencia, os abusos que afectan especialmente as mulleres máis pobres porque elas levan o dobre peso de ser mulleres e pobres. Elas seguen padecendo a maior precariedade laboral, porque elas son as que
teñen que asumir os coidados, as dobres xornadas para sacar adiante a
familia moitas veces rota, impotentes ante a inxustiza e o desamparo.
No 8M as monxas queremos alzar a nosa voz porque como cidadás reclamamos equidade e dignidade para todas as mulleres,
porque queremos poder vivir sen medo a padecer calquera tipo de
violencia e porque na nosa sociedade a pobreza segue tendo nome
feminino. Pero tamén porque somos mulleres crentes e vivimos a
nosa vocación dentro da gran familia que é a Igrexa, e desexamos
que deixe de ser unha institución patriarcal e ás veces machista
e podamos sentirnos irmás dos nosos irmáns na fe, ofrecendo en
igualdade a nosa palabra e os nosos dons.
O 8M é sen dúbida un símbolo, pero é tamén unha oportunidade para tecer sororidade e visibilizar que as mulleres queremos
cambiar o mundo.
Carmen Soto Varela, ssj
www.siervasdesanjose.org
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Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- Por camiños coresmais
Empezamos esta Crónica o 6
de marzo, mércores da Cinza,
cando na Igrexa nos dispoñemos
ao percorrido coresmal, que nos
levará ata as portas da Pascua.
Unha forma algo artificial de
nos ir marcando obxectivos e
metas na vida e ir progresando.
Forma artificial, pero útil sobre
todo se a entendemos coma
unha parábola de toda a nosa
existencia persoal e comunitaria, histórica. Somos persoas,
unha Igrexa, unha sociedade
en camiño, coa posibilidade
de construírnos integrándonos
ou de destruírnos desintegrándonos, rompendo coa forza de
fraternidade e sonoridade que
máis responde á nosa matriz
humana.
Cada época ten os seus signos dos tempos, os seus retos
específicos onde se xoga o si e
o non da nosa verdade individual e colectiva. Desde a nosa

sensibilidade, que sentimos
compartida por moitas outras
persoas, tres son os grandes
camiños coresmais que hoxe
temos abertos diante dos nosos
pés, igual algo cansos e vacilantes: a convulsión eclesial (pederastia et caetera omnia), certas
estratexias políticas internacionais e as concretas batallas políticas españolas, que xa están
quentando emocións, máis que
clarificando apostas, cara ás
xornadas electorais que se aveciñan. Disto falaremos un pouco desde unha ollada crente,
o máis próxima posible ao que
pensamos podería ser a do mestre Xesús, que no seu particular
percorrido cara á Pascua tamén
se houbo de enfrontar con retos
similares: a relixión oficial que
o intentaba dobregar, o imperio
que ata Palestina estendía as
súas poutas e os conflitos internos do seu propio país que o
acabaron levando á morte. Grazas a Deus a vida tamén vai e
Encrucillada 212, marzo-abril 2019
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vén por carreiros simples, populares e xeralmente máis auténticos, aos que nos achegaremos
para permitirnos ver a vida con
algo máis de esperanza.

2.- Na meniña dos meus ollos
Verá quen estas Crónicas lea
que ás veces facemos referencia
a comunicacións de persoas que
nos comparten arelas e preocupacións eclesiais. Chegounos
unha hai pouco da man dunha
persoa de longo percorrido crente e de serio servizo eclesial que,
na súa vellez, nos transmitía dúbidas do estilo de: «que é isto de
Deus, que é isto de crer? Que
cousas cremos de Xesucristo
que non son como normalmente se predican? Acabouse dunha vez o flatus vocis da clerecía?
A Igrexa, tal como está, debe
desaparecer? Será verdade que
todo isto se esborralla.?» Chegáronme á alma as súas cuestións que percibín saídas dun
espírito realmente firme, pero
atribulado. Casualmente neses
mesmos días recibín como obsequio o libro de Xosé M. Castillo «El evangelio marginado»,
un libro simple, claro, rotundo,
onde coloca a Igrexa actual ante
o dilema de definirse vitalmen104
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te como unha relixión ou como
unha seguidora do Evanxeo dun
Xesús basicamente preocupado
en servir a Deus mirando pola
saúde integral das persoas, pola
súa mantenza e por unhas relacións mutuas sas, libres, integradoras. Recomendo a súa
lectura en clave coresmal ou
mesmo pascual.
O certo é que algo de todo isto
está no ambiente eclesial, remoído no máis íntimo, formulado
abertamente ou, o que é peor –
ou mellor–, simplemente vivido
e dando respostas a esas grandes cuestións, respostas que con
frecuencia van polo camiño do
desinterese cara a moito do que
desde a Igrexa nos empeñamos
por considerar fundamental. A
xente en boa medida pasa de
nós, pasa da Igrexa, e só se sorprende e se pregunta ante experiencias relixiosas de fonda humanidade. Quizais andemos co
pé cambiado. Quen sabe!
O golpe da pederastia na
Igrexa é algo que ante moitísima xente deixa fóra de combate a comunidade eclesial. E
por moito tempo. Percíbese nos
comentarios elementais oídos
en conversas simples. A desconfianza vai máis alá do feito
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concreto de dubidar se deixar ou
non deixar picariños/as e adolescentes nas mans de persoas ou
actividades eclesiais, e esténdese a todo o conxunto eclesial que
moita xente tende a ver coma un
mundo de intereses de poder a
diferentes xeitos. Desde logo a
credibilidade do celibato clerical quedou polo chan, despois
de sumarlle ao anterior a confesión do mesmo Papa Francisco
recoñecendo abusos de bispos e
cregos sobre monxas no pasado
e no presente. Así nos ven desde
o lado máis crítico da sociedade
e desde o grupo máis fráxil na
súa fe, aquela xentiña pensando
na cal Xesús advertía: «Quen escandalice a un destes pequenos
que cren en min, máis lle valería
que lle colgasen unha pedra de
muíño ao pescozo e que o largasen ao fondo do mar.» (Mt 18, 6)
A enormidade do mal da pederastia (o dos cardeais McCarrick e Pell é algo inaudito, estarrecedor) –do que parece que
casos concretos nos seguirán
salpicando día tras día, tamén
aquí en España– demanda de
nós un longo camiño de conversión, pero superando os tics
normais cos que habitualmente
rodeamos esta experiencia na
Igrexa. O mesmo Papa Francis-

co e outros analistas máis lúcidos falan da fonda vinculación
entre eses comportamentos e o
estatuto clerical cargado de poder, de poder sagrado, de poder
sobre as conciencias. Sendo así,
a superación do problema deberá ir máis aló de pequenos retoques do sistema. E o mesmo
celibato obrigatorio, elemento
constituínte dese empoderamento sacro do clero, debería
ser reconsiderado, por moito
que o Papa non o vexa necesario
e mesmo recee de presentarse
ante o Pai eterno levando nas
mans a decisión da súa supresión como obrigatorio.
Pensamos que se están a dar
pasos importantes. O encontro
en Roma dos días 21-24 de febreiro, entre os presidentes das
Conferencias Episcopais de
todo o mundo e os superiores e
superioras das ordes relixiosas,
dígase o que se diga, pode ser
algo positivo, por máis que nel
se amosasen carencias importantes. O que alí se dixo, o que
alí se oíu, o que alí se evidenciou –sobre todo por parte das
mesmas persoas abusadas e de
persoas alleas á estrutura clerical–, non pode deixar indiferente e de mans e ánimos cruzados
a ninguén. Quedou en evidencia
Encrucillada 212, marzo-abril 2019
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que o tratamento da pederastia
ata o presente era basicamente
de tapar e pasar, pero marcouse
unha dirección clara, á espera
de que se concrete en pautas
precisas que parece que van
chegar, e está nas mans de todo
o corpo eclesial, empezando,
xaora, polos bispos, que se dean
mostras eficaces de cambio.
Os nenos e nenas deberían
ser a meniña dos ollos eclesiais.
Pero foron ollos violados, feridos. Unha ferida que non estiñará doadamente e pola que na
Igrexa haberemos purgar por
moito tempo. O noso Santiago
Agrelo diríanos que por fin –e
mira ti por que camiño!– estamos onde deberiamos estar:
entre os últimos e desprezados.
E, de paso, que impresionante
o testemuño vital do P. Agrelo
no excelente congreso conmemorativo do 75 aniversario da
revista claretiana «Vida Religiosa», celebrado en Madrid
os días 1-3 de marzo! Pódese ver en www.urc.cat/index.
php?a=12a&id=2152.

3.- Co mundo nas mans
É normal, deberíao ser, que
non fósemos indiferentes a nada
de canto acontece no mundo,
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tanto polo lado bo coma polo
lado malo. Xesús de Nazaret non
o sería nos nosos tempos. Por
iso é tamén normal que se nos
poña a alma e o corpo inquedo
cando aquí, alá e acolá xorden situacións duras, dramáticas, que
fan que a xente sufra, xente que
adoita ser sempre da máis sinxela e pobre, da menos responsable dos conflitos que se montan.
Neste últimos tempos a nosa
ollada diríxese con insistencia
cara a Venezuela. Hai unha
situación dramática que nos
urxe a ollar cara a alí, pero tamén hai unha concitación dos
medios de comunicación e uns
intereses calados e ocultos que
premen para que a cousa colla
determinados camiños. Todos
coñecemos a información que
de alí nos ofrecen os medios
convencionais, e por medios
que non o son tanto podemos
acceder a outras análises máis
complexas. Como resultado de
todo, van tomando corpo diferentes convencementos: que o
pobo venezolano está a sufrir
carencia estrema, inconcibible para unha nación con tanto potencial enerxético; que
ese potencial sempre estivo aí
e sempre estivo manexado por
elites económicas que non re-
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verteron ao pobo máis humilde
os seus beneficios; que no seu
momento a revolución bolivariana significou un respiro para
o pobo máis marxinal; que desde as instancias dos poderosos,
comandadas polos EEUU, se lle
foron poñendo todas as trabas
posibles a esta aventura popular; que no presente a dirección
do país está en mans cando
menos moi torpes e coercitivas; que hai unha arela tola de
control do potencial enerxético
venezolano por parte de multinacionais estadounidenses; que
por parte dos EEUU se fixeron
intervencións inauditas, como
a de controlar enormes capitais pertencentes ao goberno de
Venezuela; que Guaidó, autoproclamado presidente do país
(!), é unha peza dun intrigante
xogo de tronos, con capítulos
moi ben programados, o da axuda humanitaria un deles; que a
situación é insoportable para
moi grande parte da nación, e
que, polo tanto, o goberno debería promover unhas eleccións
libres, testificadas, internacionalmente, como tamén o mesmo Papa e o episcopado venezolano llo demandan, para abrir
unha nova etapa que supere a
emerxencia presente e garanta

un emprego libre do potencial
enerxético de Venezuela como
país soberano, sen que todo
volva aos vellos tempos, cando
a economía do país era manexada desde fóra en función basicamente de intereses estranxeiros.
Moito pedir seguramente para
a escasa marxe de manobra de
que dispón o país.
A pesar da ausencia absoluta de información por parte de
todos os medios convencionais,
imos sabendo que en Haití se
está a dar unha situación máis
dramática aínda que a de Venezuela; que en Iemen o pobo está
nunha situación de verdadeira
fame negra, provocada por unha
guerra asistida polos Estados
Unidos, pero consentida por todas as potencias; que na franxa
de Gaza, en Palestina, os niveis
de atención humanitaria son
mínimos e que pobre de quen
alí se achegue con axuda humanitaria. E así poderíamos seguir. Que non haxa información
sobre todo isto, que situacións
tan extremas se toleren tranquilamente, que case ninguén
se indigne e ninguén dea pasos
cara a súa solución, deixa en
evidencia que en Venezuela boa
parte da presión externa exercida se debe máis a intereses ecoEncrucillada 212, marzo-abril 2019
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nómicos que non a verdadeiro
sentido humanitario. Malos serán os resultados, cando as motivacións son tan espurias. Pero
así parece estar este mundo,
que desde as ansias cristiás nos
gustaría ir construíndo desde a
fraternidade real e non desde as
comenencias. Con todo e iso,
oxalá o pobo venezolano atope,
e axiña, camiños para unha vida
digna. Que o merece.

3.- Cousas de andar pola casa
Nun prazo curto de tempo
teremos dobre xornada electoral: as xerais o 28 de abril, e
as municipais o 26 de maio. As
eleccións sempre deberan ser
vividas con interese, con ganas
de participación, con vontade
firme de empuxar cara ao servizo público a partidos e persoas
honestas que teñan demostrado afán decidido por resolver
os problemas da poboación,
dando prioridade aos da xente
máis fráxil e marxinal. Iso polo
menos nos gustaría a quen nos
movemos pola vida con sensibilidade cristiá. Nunha situación
normal, deberíamos ser un país,
tanto a nivel galego coma español, que tivese os medios necesarios para poder organizar unha
108
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convivencia social libre, variada, respectuosa, capaz de responder ás demandas básicas da
xente e de ofrecer un marco de
convivencia ordenado, pacífico,
feliz. Poderíamos imaxinar un
grupo de persoas conformando
corporacións municipais, deputacións provinciais, cámaras autonómicas e estatais, diferentes
nas súas ideas e opcións, pero
afanadas en incorporar os saberes e méritos de todo o mundo,
para entre todas e todos configurar respostas axeitadas aos
problemas existentes. Unha actividade política na que ninguén
se sinta oposición, porque ninguén está en oposición substantiva a nada por principio, senón
contribuíndo desde a diferenza
a unha labor conxunta común.
Pero por desgraza, o que puidera parecer obvio e razoable,
non o é. Vannos as liortas e
nas liortas estamos montados.
E para sustentalas investimos
imaxinación, tempo, cartos e,
por veces, moita malicia, moita mentira, moita agresividade.
E os resultados son os que son.
Acabamos sendo un país dividido, un país que ignora moitos
dos problemas da xente, un país
no que prima ver como terxiversamos as palabras e feitos de
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quen non pensa coma nós, para
poder machucalo; un país no
que, a río revolto, os pescadores de sempre seguen facendo
ganancia. Pobre país!
E así andamos, unha das
dúas Españas xeándonos o corazón, con escaso afán por estiñar vellas feridas, que cada
pouco se abren, enganchándonos ao corpo corrupto dun ditador para ao redor del manter
vivas ideas e conflitos, contemplando a diferenza dos pobos de
España como un mal a atallar e
non coma unha graza a coidar e
mimar, e deixando que o capital
vaia e veña como lle praza, sinalando os camiños a recorrer,
caia quen caia.
Temos un reto importante
por diante. A xente de raizame
cristiá poderíamos arrimar o
lombo coa inocencia e bondade
das pombas, coa intelixencia e
sagacidade das serpes, tal coma
o noso irmán e mestre Xesús
nos recomendou, dispostas, iso
si, tamén coma el, a non sacar
tallada do intento, senón, en
todo caso, a fundirnos coa xente
máis desprezada. Que por dereito evanxélico ese é o lugar que
nos pertence por sermos cristiáns, cristiás.

4.- Unha mocidade
como esperanza
Envoltas como andamos en
mil sucesos e informacións, corremos o risco de vivir a galope,
sen nos conceder tempo para
sopesar o que sucede, coa súa
forza de caricia e alento. Tal é o
caso da XMX celebrada en Panamá do 22 ao 27 do pasado xaneiro. Panamá, con 4 millóns de
habitantes, foi quen de organizar unhas boas xornadas, vivas,
ledas, profundas, alentadoras.
Loxicamente foron os mozos e
mozas panameñas, de América
do centro e do sur as que máis
se deixaron ver, cun importante
sector de mocidade procedente de Australia, Nova Zelandia,
Filipinas e pequenos países do
Pacífico. E non faltaron, claro,
os europeos. Os números non
foron comparables cos doutras
edicións no Vello Mundo, pero
chegaron a 400.000 mil no Viacrucis da tarde do venres 25, e a
700.000 na Eucaristía final.
Máis aló dos números, que
tamén contan, hai que poñer o
traballo previo en boa medida
levado a cabo pola mesma mocidade, e hai que poñer tamén
a súa enorme implicación nos
diferentes actos nos que puiEncrucillada 212, marzo-abril 2019
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deron participar ao longo desa
semana coa particular vitalidade suramericana. Por parte do
Papa, un saber estar e aproveitar os diferentes ámbitos nos
que se moveu para deixar sempre unha palabra de empuxe, de
esperanza e de achegamento ás
dores da poboación; parecéronnos especialmente significativas
a liturxia penitencial no Centro
de Cumprimento de Menores e
o Viacrucis no que as 14 estacións foron recollendo en clave
de meditación as seguintes realidades: ecumenismo, mártires,
indíxenas, ecoloxía, migrantes e
refuxiadas, vítimas dos desastres
naturais, esperanza, violencia
contra a muller, reconciliación
e paz, corrupción, nais, terrorismo, aborto.

moito ben. Oxalá! Por certo
foi Nuria M. Núñez, militante
cristiá de Vigo, quen remexeu
Roma con Santiago para poder
ofrecer unha versión en galego,
moi lograda, do himno oficial da
Xornada, que levaba por título
«Velaquí a serva do Señor, fágase en min a túa palabra». Quen
queira acceder a este himno en
texto, música e acompañamento, pode contactar con Nuria no
correo xanostesqui@gmail.com.
Aproveito para informar que
esta persoa poida que sexa hoxe
unha das máis documentadas
en toda Galicia sobre o canto
relixioso en galego, cun abundantísimo material recompilado
e disposto para ser enviado incluso en libriños xa compostos.

Houbo, logo, un presínodo
intenso, imprescindible e parece que está a haber un possínodo, que pretende manter a
lapa acesa ata o próximo sínodo
internacional que terá lugar en
Lisboa para o ano 2022. De aquí
a aló pasarán dous anos nos que
un Sínodo «menor» se celebrará, coma sempre, en Roma o
domingo de Ramos. Seguro que
para a mocidade galega será un
importante reclamo espiritual,
que, ben servido, poderá facer

5.- E outra mocidade
que non queda atrás
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Todo o mundo quedou conmovido pola presenza de Greta
Thumberg, a activista ecoloxista sueca de 16 anos, que o 21
de febreiro pasado tomou a palabra no Consello Económico
e Social da UE. Alí estaban os
políticos da eurocámara co seu
presidente Jean-Claude Junker,
e alí estaba ela arroupada pola
súa xente. Unha gozada oír fa-
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lar a esa rapariga! Palabras claras, contundentes, urxentes,
afeando a pasividade dos políticos ante o cambio climático,
e esixíndolles que, se non as
escoitan a elas e eles, que escoiten aos científicos, que falan
con claridade da necesidade de
que de aquí ao 2030 se reduzan
as emisións nun 80%, senón a
desfeita é irreversible, e para
iso que retomen con decisión os
acordos de París sobre o clima;
dicíndolles tamén que fixeron
folga ese día porque elas e eles
si, teñen feito os seus deberes,
pero os políticos, non; queren
amañar o desastre que se está
a producir, e que non pararán
ata acadalo.
Todo isto non parece ser
unha arroutada. Desde hai un
tempo estase facendo ver un
movemento da mocidade polo
clima, con liderados sinxelos,
pero cativadores; con Greta son
persoas de referencia as belgas
Anuna De Wever (17 anos) e
Kyra Gantois (19), e tamén
o español Lucas Barrero (22
anos), andaluz asentado en Xirona. Desde comezos do 2019
organizan en Bruxelas unha folga todos os venres, que deron
en chamar Fridays For Future,
(FFF), venres polo futuro, e

foron elas tamén as que promoveron a folga sonada do 15
de marzo pasado, que tivo un
seguimento notorio en máis de
cen países e en máis de 1700 cidades. Algo se move. Algo esperanzador. Ante as desagradables
declaracións da maioría dos nosos políticos en campaña electoral, por aldraxantes, mentireiras
e preocupadas polo poder dos
escanos, que gusto a frescura
desta mocidade, carente de arelas de poder, solícita pola loita
climática, que implica unha
conversión a fondo de moitos
modelos de vida, de produción,
de relación, de amor. «Vostedes
din que aman os seus fillos por
riba de todo –aseguraba Greta
noutra ocasión–, pero estanlles
roubando o seu futuro ante os
seus propios ollos».
Bo camiño de conversión secular, que tanto prace a Deus.

6.- Ao lado das mulleres
Ao lado das mulleres, si, e
con que gusto! A xornada do 8
de marzo, día internacional da
muller, volveu ser, sobranceiramente en España enteira –tamén en Galiza de forma significativa— un estoupido de vida,
de realismo social, de tenrura,
Encrucillada 212, marzo-abril 2019
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de reivindicación, de esperanza. Hai xente que segue a ver as
mulleres coas súas demandas
coma unha ameaza, e entende
que a súa voz é excesiva, que as
súas protestas son unha farfallada, e que xa está ben de tanto
enfrontarse cos homes facéndoos causantes de todos os males que padecemos; e todas esas
historias que vemos saír pintadas de variadas cores da boca
de diferentes persoas, homes e
tamén mulleres, as menos.
As realidades están aí, á vista
(feminicidio repetido día si e día
tamén, rebaixe salarial, dificultades especiais para acceder ao
traballo, ausencia en cargos directivos etcétera e, de fondo, ese
resaibo de superioridade co que
ante as mulleres case sempre
nos movemos os homes, senón
por fóra, que hoxe campa moi
mal, a lo menos por dentro, onde
ninguén o ve nin escoita. Salvo o
Pai, diría Xesús, que gusta de ver
no secreto (cfr. Mt 6, 6).
Non dicimos que canto afirman, cantan, e escriben as mulleres nos seus lemas e comunicados sexan dogmas que a todas
e todos nos obriguen; tampouco
non dicimos que ás veces non
se pasen na súa contundencia
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verbal ou na súa mesma agresividade xestual (uf, onde quedariamos nós, se polas nosas
palabras, xestos e moito máis
fósemos avaliados), pero é indubidable que no movemento
feminista se nos está a ofrecer
un «sinal dos tempos», froito
do moito sufrir e loitar de moitas mulleres desde hai centos
de anos, e que, polo tanto, nel
se nos está servindo un paso
adiante substantivo que a toda
a humanidade nos afecta positivamente. Por iso mesmo este
«sinal dos tempos» ten tamén
para as persoas crentes un especial releve teolóxico e místico:
algo de Deus se nos está ofertando deste xeito festeiro que
por desgraza sabemos acompañado de moitos máis momentos
de silencio, de dor, de bágoas,
de sangue e, literalmente, de
morte. Algo de Deus, sen o cal
o noso achegamento a el queda
ponteado, falseado.
O feminismo non afea o
home, ao revés, faino máis
guapo; límpanos, cúranos de
vellas feridas, envólvenos en
humanidade, axúdanos a ser
máis nós mesmos con autenticidade. Agradecidos lle deberíamos estar a tanta marabillosa muller que nos fai saír dos
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nosos armarios machistas e nos
devolven á graza da vida paritariamente compartida. Por iso
entendemos e aplaudimos con
especial afán as manifestacións
de monxas que souberon descubrir isto (canto saben as monxas
de pretensións machistas e de
dignidade feminina!) e ousaron
sumarse ás manifestacións do 8
de marzo desde fóra ou desde
dentro, desde o silencio ou desde a palabra falada ou escrita.
Citamos con gusto a nosa compañeira do Consello de Redacción, Carme Soto, que nos agasallou cunha carta sinxela, viva,
clara, axustada, comprometida, reivindicativa, con sabor a
Evanxeo; pódese ler noutras páxinas desta revista. Que mágoa
nos deu, en cambio, oírlle dicir
ao Papa Francisco no curso das
xornadas sobre pederastia en
Roma –el que tantas veces nos
emociona con palabras de vida
e bendición, incluso sobre as
mesmas mulleres!–, que «todo
feminismo acaba sendo un machismo con saias». Non nos
cadran nel estas palabras tan
absolutas, e parécennos non
palabras de obediencia relixiosa, senón o remol aínda acalorado de fondos mundos persoais
e sociais medrosos, non sanea-

dos, nos que tanto abunda tamén a clerecía patriarcal. Quen
sabe! Desde logo, tristemente,
o mundo eclesial, a clerecía
especialmente, non é un referente limpo para axudarnos a
entender, valorar e vivir os dons
do feminismo. E mira que, se o
acollese humildemente, canto
podería axudar a enchelo de cálidos ecos e resonancias!
Canto traballo nos queda por
diante a mulleres e homes, ata
sermos felizmente entre nós o
que podemos ser! Pero bendito
o día da folga morada!

7.- Comprometéndose pola
paz e a fraternidade
Os días 3 e 4 de febreiro o
Papa Francisco emprendeu
unha viaxe de especial significado aos Emiratos Árabes Unidos,
situados na parte oriental da
península arábiga, onde ningún
Papa acudira ata o presente.
Deseguida se nos vén ao pensamento a viaxe no 1219, hai
xustamente 800 anos, doutro
Francisco, o pobre de Asís, que
se achegaba ao daquela emir
de Exipto Malik al-Kamil para
expresar a paz e a fraternidade
que os exércitos cristiáns non
podían evidenciar. Comuñón,
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logo, no nome e comuñón tamén no empeño de establecer
vínculos de paz e concordia no
nome do Deus da paz, tantas
veces manipulado por uns e por
outros para xustificar e mesmo
sacralizar as guerras.
Os anfitrións fórono o príncipe herdeiro dos EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan,
e, moi especialmente, o Gran
Imán da universidade do El
Cairo Al-Azhar, Ahmad al-Tayyib (dirixente máximo do islam
sunnita). A visita tiña unha finalidade principal: presentar
conxuntamente, previa lectura e
sinatura, ante a presenza de 700
líderes relixiosos de todo o mundo, o Documento pola Fraternidade Humana, pola paz mundial e a convivencia común. Un
documento amplo, sete folios,
de moi doada lectura, pois foxe
da típica linguaxe clerical á que
estamos afeitos.
Abrindo o propio documento
vai un prefacio que o xustifica
e que o define como «un documento pensado con sinceridade
e seriedade para que sexa unha
declaración común dunha vontade boa e leal, de xeito que invite a todas as persoas que levan
no corazón a fe en Deus e a fe
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na fraternidade humana a se
unir e traballar xuntas, para que
sexa unha guía para as novas xeracións cara a unha cultura de
respecto recíproco, na comprensión da inmensa graza divina
que fai irmáns a todos os seres
humanos.» Logo ábrese con dez
evocacións, empezadas sempre
por «en nome de…» (do Deus
creador, da alma humana, da
xente desherdada…), para darlle calor e urxencia ao que se vai
propoñer, pedindo «a si mesmos
e tamén aos líderes do mundo,
aos artífices da política internacional e da economía mundial,
comprometerse seriamente para
difundir a cultura da tolerancia,
da convivencia e da paz; intervir
o antes posible para parar o vertido de sangue inocente e poñer
fin ás guerras, aos conflitos, á
degradación ambiental e a decadencia cultural e moral que
o mundo vive actualmente.» E
nesa dirección vai o corpo do
documento dedicado a presentar a relixión, correctamente vivida, como gran recurso para a
desfeita actual no mundo, e a
sinalar doce campos nos que os
dereitos humanos deberían ser
vivamente traballados e garantidos. Para acabar comprometéndose a compartir o documento
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con autoridades, líderes, organizacións da sociedade civil e
relixiosa, xente da cultura…, e
pedindo que se estude a fondo
«en todas as escolas, universidades e institutos de educación
e formación, para que se axude a crear novas xeracións que
traian o ben e a paz, e defendan
en todas as partes os dereitos da
xente oprimida e última».
Francisco de Asís tamén asinaría este documento. Posiblemente nós tamén. Pero introducilo nos nosos lugares de formación e nas nosas vidas xa non é
tan doado. Para tal cousa temos
invitación. Podemos empezar
por unha lectura xenerosa. Paga
a pena realmente.

8.- En honor de Ernesto Cardenal
O que son as vidas! Hai cardeais que necesitan amoestación e mesmo castigo severo,
porque malversaron a esperanza posta neles como persoas
sobre as que, a xeito de gonzos, debería xirar con firmeza
e fluidez a vida da comunidade
cristiá, especialmente a vida da
xente máis fráxil da mesma. En
cambio houbo e hai outra xente, apelidándose Cardenal ou
non, que, tendo demostrado ás

sobras esa capacidade de facer
que as persoas e grupos sociais
máis desamparados atopen portas e esperanzas na Igrexa e na
sociedade, sen embargo foron
proscritas polo peso dunhas
normas relixiosas que así o demandaban. A relixión sobre o
Evanxeo. Tal foi o caso de Ernesto Cardenal, reprendido primeiro en fea e inoportuna escena pública polo mesmo Papa
que saudaba cordialmente ao
ditador Pinochet, por formar
parte como ministro de Cultura do primeiro goberno sandinista –cando o sandinismo era
un foco potente de esperanza
popular– e suspendido despois
a divinis, é dicir, privado da posibilidade de exercer como cura
que era.
Por iso resulta emocionante
que agora outro Papa lle levante
esa suspensión, aínda que sexa,
tristemente, no que parece ser
o seu leito de morte. Pero ten
o seu aquel evanxélico a imaxe
do bispo auxiliar de Managua,
Silvio Xosé Báez, prostrándose
diante dun Cardenal encamado
e moi enfermo nos seus 94 anos,
para pedirlle a bendición como
cura da Igrexa católica. Aínda
que parece que foi o mesmo Ernesto Cardenal quen solicitou
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esta rehabilitación en carta dirixida a Roma, por razóns moi
persoais que podemos supoñer,
pero que descoñecemos, ante a
opinión pública mundial, ante
o mundo da cultura e mesmo
ante boa parte do mundo da
fe, Ernesto Cardenal non precisaba rehabilitación ningunha,
porque era un gran poeta, un
místico sincero, un home libre
e comprometido sempre coa
causa da xente máis desfavorecida, un home que soportou a
sanción eclesial con suma dignidade e coherencia, un home
de alma limpa. En cambio quen
si, se cadra, necesitaba rehabilitación era a mesma Igrexa, e de
feito, cando se soubo do acontecido, o sentir común resumíase nesa simple expresión: «pois
menos mal, xa lles valía!» E parece que nos custa aprender.

9.- Con recendos pascuais
Despedímonos xa de quen
nos lea, e facémolo ofrecendo
o recordo dunha muller a quen
o 10 de febreiro pasado no funeral de despedida declaramos
santa na parroquia de San Xoán
de Romariz, en Abadín. Chámase María Rivas Ledo, aínda que
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todo o mundo a coñecía como a
María da Mesiana. Declarámola santa por mandato evanxélico, pois era desas pequenas
que teñen o privilexio de estar
contemplando a diario o rostro
do Pai celestial (cfr. Mt 18,10),
despois dunha vida empobrecida de mai solteira, de xornaleira, de sancristá, de amante das
flores, dos regaliños, de muller
limpa e digna, de muller de fe.
Rezámoslle unha ladaíñas, nas
que quedou invocada como
«Humildísima muller de aldea», «Rostro humano de Deus
entre nós», «María xornaleira»,
»María dos amparos e desamparos», «Amante e coidadora das
flores», «Querida e apreciada
por Deus e pola xente», e moitas cousas máis. É unha santa
moi avogosa para espertar a
conciencia cara á xente empobrecida. Non fixeron falla máis
milagres para declarala santiña
de Deus. Todos os 8 de febreiro
recordaremos o seu pasamento
pascual.
E máis nada. Feliz Pascua de
resurrección e vida nova, por
Cristo, por nós, e pola xente que
peor o estea pasando.
Manuel Regal Ledo
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Recensión

Cenar con Diotima. Filosofía
y feminidad
Anna Pagés. Herder, Barcelona 2018. 269 páxs.

Nos últimos anos multiplicáronse os libros sobre feminismo, ao tempo que este toma as
rúas e as conversas. Cenar con
Diotima. Filosofía y feminidad,
libro de Anna Pagés, doutora
en Ciencias da Educación e
profesora na Universidade Ramón Llull, encadraríase, poderiamos dicir, nesta corrente. E,
con todo, o termo «feminidade»
no título poñerá xa a moitas en
alerta. Non é seica o emprego
deste termo, «feminidade», contraditorio cun posicionamento
feminista?
Así que Anna Pagés descoloca (e provoca) dende o primeiro
intre. O seu libro é o que nunha
primeira ollada non semella ser.
A autora proponse neste libro
explorar o mito da feminidade
e deconstruílo. A feminidade é,
xustamente, un mito, unha her-

danza simbólica convertida nun
universal pola tradición e os filósofos, que a definen coma o
«outro», o agora ausente. E este
mito atravesa e conforma, conscientemente ou non, as vidas e
as biografías particulares das
mulleres, obrigándonos a falar
dende alí. Por tanto, a feminidade non é só un mito, é tamén
«un lugar desde donde se habla:
una enunciación» (p. 20). E
aquí Anna Pagés dá un chouto alén do discurso feminista
habitual: quere reivindicar ese
lugar de enunciación. É dicir, a
deconstrución do mito é tamén
unha exploración do que pode
ser útil del, do que pode abrir
novos vieiros.
Para isto a autora bota man
de Diotima, esa muller que aparece no Banquete de Platón sen
chegar a aparecer realmente.
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O banquete é un espazo de homes no que non hai lugar para
as mulleres. E, con todo, unha
muller faise alí presente, unha
voz feminina que fala a través de
voz de Sócrates. Diotima faise
presente na súa ausencia, para,
dende a súa posición marxinal,
dende a súa dificultade para
tomar a palabra, ofrecer outro
xeito de ver, cuestionar o saber
dado, poñéndoo do revés, revelando unha idea alternativa do
amor. A voz de Diotima sitúase
fóra do discurso filosófico pero
é, a un tempo, a súa experiencia
máis fonda: a que abre o camiño
cara á outra maneira do pensar.
«Diotima profetiza haciendo escuchar su voz en nombre de todo
lo que no queda incluido, registrado o recogido en la precisión
del discurso filosófico» (p. 101).
Diotima aparece como unha
representante da voz feminina:
como Diotima, a feminidade
está inscrita nas marxes. É esa
voz case que inaudíbel, apenas
un murmurio, que, porén, é a
única que pode facer xirar a balanza. Se a feminidade está máis
preto da vida real, da vida activa, a voz feminina é a que está
inserida no cotiá, que aloumiña
o mundo. Fronte á verborrea
autista, produto dun eu narci118
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sista que busca imporse e dominar a través dunha verdade
única e unívoca, a voz feminina
é solidaria e dialóxica.
A feminidade é, xa que logo,
unha reivindicación da experiencia, un abrir os ollos ao
mundo. E ese contacto directo
co mundo non pode fecharse
nun feixe de conceptos. Isto é,
precisamente, o que fai a filosofía especulativa, unha actividade que se concibe como
afastada do mundo real, do
espazo do palpábel. Un produto do «autismo del filósofo» (p.
61), suxeito pechado en si mesmo que non é quen de ver alén
dos seus fociños. A feminidade,
pola contra, é o que fica fóra do
discurso filosófico, o que este,
ensumido na súa procura de
sentido, non dá apreixado. Iso
que escapa, «ese momento enigmático indecible o impensable»
(p. 99), «un hueco en el saber
masculino» (p. 109). Pero, por
iso mesmo, é tamén o que pode
crebar todo o edificio filosófico
e abrir unha fenda nese suxeito
inconmovíbel (masculino): recuperar esa outra voz feminina
significa reformular toda a tradición filosófica. Cuestionar a
filosofía fundada sobre a metafísica e a idea de verdade. Sacar
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á luz a súa dimensión iniciática
e relacional (p. 67), saír dese eu
ensimesmado, do «narcisismo
fundacional del pensamiento especulativo» (p. 67).
Se cadra Anna Pagés fala tamén dende esa posición feminina que reclama, asumindo con
iso a invisibilidade que adoito
marcou as palabras das mulleres (sorprende, de feito, que o
libro non tivese máis presenza
nesas páxinas culturais nas que
tanto abundan as voces que só
se escoitan a si mesmas; a sutileza deste texto, que fai precisa
unha lectura atenta, non parece ter alí moita cabida). En todo
caso, se tradicionalmente se entendeu por discurso filosófico
un discurso ordenado, lóxico, a
estrutura de Cenar con Diotima,
na liña do seu contido, tamén
«transgride o lugar común»
(p. 111). O libro está composto de dez capítulos con nomes
evocadores; capítulos que non
gardan unha orde lineal, e mesmo están pensados para lerse
de xeito independente (p. 18).
A través deles, Anna Pagés, nun
percorrido ben documentado e
argumentado, vai debullando
diferentes perspectivas e modos de achegamento ao tema,
nunha especie de polifonía que

lisca precisamente dese discurso unívoco que o texto critica.
A autora vainos levando, como
Diotima, por carreiros inesperados, amosándonos paseniño o
envés das cousas, esoutro punto
de vista que, á luz da lectura,
aparece como necesario e urxente. O texto ten daquela algo
de conversa na que as palabras
van agromando naturalmente,
sen que nada as force, coma
nun fluír no que a escrita nos
vai revelando iso que nos quere
amosar e que non é en ningún
caso unha verdade simple ou
pechada.
E, por último, gustaría de comentar unha cousa máis: como
muller é difícil non escoitarse
neste libro. E isto é así porque
a experiencia que nel se presenta é tamén miña e de todas
as mulleres. Nese rol feminino
que aprendemos, nas dificultades que atopamos para falar e
que a nosa voz se escoite, para
que se nos permita ter un lugar
no mundo, estamos, coas nosas
diversas traxectorias vitais, todas. Por iso, dalgún xeito, unha
ten a sensación de que as palabras que alí falan poderían ser
tamén dela, e de todas as mulleres. Neste senso, hai no texto
algo desa voz relacional e plural
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reclamada por Anna Pagés, que
dialoga dende a diferencia.
Así e todo, e nisto cómpre facer fincapé, este libro non é só
unha reivindicación das voces
das mulleres, senón, antes ben,
unha reivindicación dese espazo
marxinal, mais tamén solidario,
do que falaba antes. É unha
procura doutro xeito de tomar a
palabra e facer filosofía, un in-
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tento de reformular a filosofía
lonxe de calquera arela metafísica, alén dun discurso sistemático e racional que busca unha
verdade da que se apropiar:
Cenar con Diotima nos enseña que la filosofía hoy es
declaradamente femenina:
de mujeres y de hombres (p.
269).

Almudena Otero Villena
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