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Guieiro
De forma completamente anómala este ano 2020 non celebramos o XXXV Foro de Encrucillada «Relixión e Cultura en Galicia». As razóns son obvias: a virulencia da pandemia da COVID-19
desaconsella, especialmente nesta segunda vaga, a celebración de
eventos en espazos pechados onde poidan aglomerarse un número
considerable de persoas.
Malia todo, as lectoras e os lectores da nosa revista atoparán
neste número de final de ano o que ían ser os relatorios dos nosos
convidados a compartir connosco presenza e sabedoría en Santiago
de Compostela se as circunstancias tivesen sido outras. Pero son
as que son e iso non está na nosa man cambialo.
Pero si o está buscar camiños alternativos que nos permitan
superar as limitacións impostas pola lóxica prudencia sanitaria.
E por iso queremos convocar a todos os nosos lectores, e a todas
aquelas persoas que poidan estar interesadas, a participar en tres
encontros telemáticos cos nosos relatores: Marta García, Carmen
Bernabé e Andrés Torres Queiruga. Os encontros son de balde,
están abertos a todo o mundo e serán tres venres de febreiro, os
días 12, 19 e 26, ás 20.00 a través da plataforma Zoom, cun enlace
que anunciaremos debidamente na nosa web www.encrucillada.
gal. Chamámolos Coloquios na Encrucillada.
Comezaremos eses coloquios cunha breve presentación, para
dar paso, a continuación, ao relator principal. En cada sesión, a
relatora ou relator disporá duns vinte ou vinte e cinco minutos
para presentar os puntos centrais e máis importantes do seu traballo publicado neste número. E logo, ao rematar a súa exposición,
dispoñeremos nós, os oíntes, doutro tanto tempo para iniciar un
diálogo e formularmos cuestións, preguntas, suxestións, etc., que
permitan afondar no escoitado nese momento e no previamente
lido neste número. Remataremos eses coloquios cunhas breves
palabras finais do moderador.
O tema do Foro deste ano ía ser «Como ler hoxe a Biblia». Diso
tratarán os Coloquios. E diso trata, fundamentalmente, o número
que aquí presentamos. Indico moi rapidamente o seu contido.
Encrucillada 220, novembro-decembro 2020
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A profesora Marta García encárgase de sinalarnos o mellor
acceso a esa enorme biblioteca de libros históricos, proféticos e
sapienciais que é o Antigo ou Primeiro Testamento. A profesora
Carmen Bernabé céntrase no Novo ou Segundo Testamento e
sinala a diversidade de métodos exexéticos que hai para facer actual
e intelixible a súa lectura. O profesor Torres Queiruga afonda na
cuestión hermenéutica ao identificar o perigo sempre latente dun
fundamentalismo encriptado propoñendo a súa superación coa súa
traballada categoría de «maiéutica histórica».
O fondo bíblico do traballo poético do recentemente finado
Ernerto Cardenal é posto de manifesto por Ramón Cao nunha
achega que, xunto coa bibliografía bíblica seleccionada e comentada por Carme Soto e ofrecida noutra achega, aportan novos datos
para enriquecer o tema da Biblia principalmente estudado aquí.
Publicamos, tamén, un testemuño da presenza da COVID-19 en
África. Concretamente en Etiopía, da man do misioneiro comboniano, Juan González Núñez.
Xunto á Rolda de Igrexa de Manolo Regal e a unha recensión
de Marisa Vidal sobre un libro que trata a figura de María de
Magdala, publicamos tamén un documento de apoio á autonomía
dunha asociación brasileira de mulleres para presentarse publicamente coma católica, pese a todos os matices —nos que aquí non
entramos— que se poidan presentar respecto das súas reivindicacións máis concretas.
Tito Suárez Pérez fai a presentación xeral do tema do Foro deste
ano que, como xa dixen, retomaremos en febreiro, en modo telemático, na amentada forma dos Coloquios na Encrucillada. Contamos
coa vosa participación.
Pedro Castelao
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Presentación de Coloquios
na Encrucillada
Tito Suárez Pérez

«Os homes morren e non son felices». Fago miñas estas palabras
de Calígula, da obra, do mesmo nome, de Albert Camus. Esa é a
verdade do tolo emperador, e por iso devecía pola lúa, a felicidade
ou a inmortalidade.
Coido que este é un bo marco para situarnos sempre, porque é,
no meu entender, unha sintética e boa definición do ser humano.
Como mostra disto pode servir estes Coloquios na Encrucillada,
pois a pandemia da COVID-19 nos impide xuntarnos para escoitar
os relatorios do que proxectaramos ía ser o Foro 2020. Nos diferentes textos que publicamos neste número abordamos a lectura
da Biblia hoxe.
É sabido que o home é o único animal que sabe que morre; o
único que ten unha relixión que, aparte das indiscutíbeis funcións socioculturais –como pode ser a identidade dun pobo ou o
consolo, que tanto se bota en falta agora mesmo nesta situación
pandémica–, dota de sentido a súa existencia; e é o único que vai
á procura dun Deus que lle sae ó encontro.
Cando o homo habilis libera por completo as mans e se pon
en pé (homo erectus) desenvolve a tecnoloxía, a cultura, e xorde a
conciencia de si. Dende entón, cando reflexiona, o home arela esa
felicidade que non acada nesta vida.
O sufrimento, a dor, acompáñanos dende que nacemos, é a nosa
sombra neste camiñar pola existencia terreal; faise tan difícil integrala na vida coma pisala.
Encrucillada 220, novembro-decembro 2020
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Tamén xa nas orixes da civilización o ser humano é sensible á
escoita da Transcendencia. Ao principio a bóveda celeste chama a
súa atención. De contado descubrirá ós deuses…, a Deus; porque
naceu nel tamén a conciencia relixiosa.
No amencer dos tempos atopamos homes e pobos máis receptivos a esta escoita, máis atentos a unha revelación que ten a iniciativa no ser creador, agroman ritos e textos que queren expresar esa comunicación bidireccional. Os ritos teñen a intención de
comunicar ó home coa Transcendencia, e os textos son o Misterio
falándolle ós homes.
Sen dúbida, a Biblia é a máis grande expresión disto último.
Nela o ser humano vai crecendo coma un neno na compaña dun
Deus que tamén ri, chora, encolerízase, castiga e perdoa.
No texto bíblico vese como Deus vai educando a súa criatura,
como vai madurando até que é capaz de independizarse e vivir fóra
da casa –ás veces, lamentablemente, esquecéndose de onde é e de
visitar ao pai ou lembrarse del–.
Pero adentrarse na Biblia hoxe non é doado. Son outros tempos,
outras linguas ben distintas do simple, pobre e dinámico hebreo;
do refinado e preciso grego, ou do arameo. As comparacións daquelas sociedades non teñen parangón con esta –en puridade, case se
pode dicir que ningunha anterior á década dos oitenta do século
XX se podería comparar con estes tempos–. A distancia é abismal,
se lle falamos a un mozo dun gran de mostaza pensará nun sobreciño ou nun bote amarelo da hamburguesería; por non mencionar
o das espigas arrincadas en sábado ou o da artesa –por cinguirnos
ó Novo Testamento; porque, se tratamos do Antigo, tomaría a antigüidade por un conto ben bárbaro, enchido de crueldade e accións,
cando menos, escandalosas–.
Por iso, é preciso saber que a Biblia son 73 libros escritos ao
longo duns dez séculos, en distintos lugares e por autores de diferente procedencia sociocultural. Ademais, case todos os textos
teñen como primeiro destinatario o pobo xudeu, un pobo de pastores, agricultores e artesáns –moitos dos enigmas da existencia
6
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están recollidos con exemplos de plantas da zona coma a vide ou o
xoio, tamén con animais: ovellas, porcos…–; e o marco xeográfico
é unha franxa de terra no extremo oriental do Mediterráneo, cruce
de continentes e culturas.
A todo o dito, témoslle que sumar máis detalles: dende finais do
século II a. C existen dúas biblias: a hebrea e a Septuaginta, chamada esta así por ser 70 –serían 72, mais movémonos no ámbito
das lendas, a realidade é outra– os tradutores ao grego do texto
hebreo, coa finalidade de que os xudeus da diáspora puideran ter
acceso ás Escrituras, pois descoñecían a lingua orixinal. Esta coexistencia do texto masorético –así chamamos a hebrea– e o grego
non é indiferente, pois hai algunhas disparidades de fondo calado.
Tamén é de subliñar que a versión grega foi a máis utilizada polas
primeiras comunidades cristiás.
Pero a complexidade deste fascinante texto non queda niso.
A mesma forma de interpretar as escrituras pasou por distintas
etapas coñecidas. Foi de tomar o texto ao pé da letra até a libre
interpretación.
E respecto á inspiración, tamén tivo os seus momentos: nas primitivas comunidades helenísticas pensaban que os autores escribían ó ditado de Deus –o que levará a graves problemas interpretativos ante manifestas contradicións ao longo do relato bíblico–;
xa na Patrística e na Escolástica entenden que o home é un instrumento do que se serve Deus, e no texto queda impresa a pegada
do autor e os seus condicionantes socioculturais.
En relación con isto está a cuestión do canon, os textos aceptados como inspirados.
Tal asunto ten a súa historia, tanto no texto veterotestamentario
coma no texto exclusivamente cristián.
O criterio de que libros conforman o canon queda en mans
das autoridades relixiosas; é un proceso longo, de moitos anos
ou séculos, e obedece a factores diversos, que sociais, quer teolóxicos…
Encrucillada 220, novembro-decembro 2020
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No cristianismo, por exemplo, a razón máis importante foi a de
preservar a ortodoxia fronte a incipientes herexías. Foi urxente e
necesario recoñecer uns evanxeos como normativos e os outros –
que xa circulaban paralelamente1– como apócrifos –e que enchen
moitas veces baleiros dos relatos canónicos (hainos da natividade
de Xesús, da infancia, da paixón e resurrección…) para entrar no
imaxinario e crenzas colectivas–.
Á súa vez, a Biblia contén numerosos xéneros literarios. Dependendo do que o autor queira transmitir e de como desexe afectar
ós lectores, sérvese de un ou de outro. Na Biblia hai poesía, xénero
profético, apocalíptico… –lembremos que son moitos e diferentes
libros–. Cada un dos xéneros ten a súa clave interpretativa, e ás
veces é difícil de comprender se non se está familiarizado ou non
se ten certa preparación.
Hoxe a exexese é un traballo científico que pasou por distintas
etapas tamén. Julio Trebolle na hermenéutica moderna distingue
cinco ben claras2. No Renacemento o máis importante era a volta
ás linguas orixinais e a autenticidade dos textos; a maior inquedanza será filolóxica. Seguidamente, na Ilustración, a metodoloxía
adquire aspectos profanos e fará unha lectura crítica dos textos
sagrados. A hermenéutica do Romanticismo é un intento de achegarse e interpretar o espírito antigo, o dos libros sagrados. O textos
son escritos no seu contexto e nun ámbito concreto. Unha lectura
atenta e actualizada debe telo en conta. Na interpretación poscrítica ten especial relevancia Gadamer, que recorre á tradición para
facer unha peneira entre verdadeiros e falsos prexuízos –inevitábeis sempre–. Ao entender do filósofo alemán, a tradición é boa
mediadora entre o lector e as orixes do texto. Finalmente, isto deu
1 Lembremos o que di san Lucas (Lc 1, 1-4): «Posto que moitos emprenderon a tarefa
de narrar os feitos ocorridos entre nós, tal como nolos transmitiron desde o principio as
testemuñas oculares e máis os predicadores da palabra, decidín eu tamén, despois de me
informar con tino desde as orixes escribirchos ordenadamente para ti, ilustre Teófilo, a fin
de que coñezas ben a firmeza das ensinanzas nas que te instruíron».
2 Trebolle, J., La Biblia judía y la Biblia cristiana. Introducción a la historia de la Biblia
(pp. 593, 607). Editorial Trotta. Madrid, 1993.
8
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nos métodos histórico-críticos que pretenden descubrir por que o
texto que a nós chega é así, as fontes, a orde e o contexto do autor
e os seus lectores de entón. Como di Antonio Piñero3, é o mesmo
método que se emprega para o estudo de calquera texto da antigüidade, ou a análise crítica de calquera texto, sen afectar en nada á
inspiración divina do escrito que ten para os crentes.
Así as cousas, hai que recoñecer que dende os últimos 35 anos,
aproximadamente, a lectura da Biblia foi a máis entre os católicos4
–é de salientar tamén que as igrexas protestantes tiveron sempre ás
Sagradas Escrituras máis presentes na súa catequese e formación
que a católica– debido ó Concilio Vaticano II, en concreto a constitución Dei Verbum, que recomenda a súa lectura; e asemade froito
do pulo da Nova Evanxelización, que insiste nesta necesidade.
Ó mesmo tempo, a Biblia é un texto capital na nosa cultura, que
ten que interesar a calquera que teña curiosidade por saber dos
misterios e inquedanzas do ser humano.
Os nosos valores, a nosa concepción antropolóxica e a nosa cultura –que ten a súa propia exexese feita dende a música, a literatura, a pintura…– afúndense na Biblia, que é moito máis que
centenares de páxinas.
Para algúns este libro é a voz da humanidade; para outros é a
voz de Deus. Mais en todo caso, a escoita é necesaria.
En fin, é admitido que toda xeración e cada un de nós ten a
obriga de actualizar o texto bíblico, de facelo seu, polo que o redescubrimento é continuo. Recordo que Hans Küng di que «Unha
crítica seria da Biblia […] pode contribuír a que a boa nova non
se quede encerrada nun libro senón que volva ser anunciada con
maior vida en cada nova época. […] os actuais anunciadores da
3 Piñero, A., Aproximación al Jesús histórico (2.ª ed.), (pp. 153-154). Editorial Trotta.
Madrid, 2018.
4 Aínda que, paradoxalmente, penso que seguen sendo válidas as palabras de Albert Vidal,
nas que se lamentaba de que nunca antes como arestora a Biblia fora tan estudada e tan
pouco coñecida polo pobo cristián. Vidal, A., Encuentro con la Biblia (páx. 9). Madrid:
Ediciones Paulinas. 1989.
Encrucillada 220, novembro-decembro 2020
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mensaxe poden e deben transmitir ao seu modo, no seu tempo e
no lugar no que se atopan a ‘mensaxe antiga de forma nova’5.
Animámosvos a formar grupos de reflexión e a participar nos
Coloquios na Encrucillada deixándonos levar da man de Marta
García, que tratará o Antigo Testamento; Carmen Bernabé, o Novo;
e Andrés Torres Queiruga, que se fará cargo da hermenéutica.
Tito Suárez Pérez
Consello de Redacción de Encrucillada

5 Küng, H., Ser cristiano, páx. 497. Editorial Trotta, Madrid, 1996. (A tradución do fragmento é nosa).
10
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Estudo

Ler a Biblia. Esbozando
claves de lectura
Marta García Fernández1

Hai tan só uns días concluín a lectura dun profundo ensaio de
George Steiner, Presenzas reais. Ao comezo das súas páxinas, este
gran pensador imaxinaba unha cidade composta tan só por poetas,
actores, pintores, escultores. Deste xeito tecía unha das súas hipóteses: a mellor explicación dunha obra de arte é outra obra de
arte. É dicir, a Divina comedia é unha lectura máis autorizada da
Eneida ca os comentarios de corte académico ou científico2. Así,
Steiner arremete sutilmente cunha das prácticas máis estendidas
nos nosos días: o comentario crítico. Segundo el, a crítica literaria
ou a da arte reduciuse a unha erudita explicación, pero moitas
veces externa á obra. Para el, en cambio, a verdadeira crítica debe
ser interna e en acción. Isto é, a única posibilidade de interpretar
a novena sinfonía de Beethoven é tocándoa (acción) e, con iso, o
que o executa mostra á súa vez a propia comprensión (interna) da
obra. No fondo esta forma de «interpretar» constitúe unha profundación de sentido. O mesmo ocorre no teatro, na pintura. E de
igual maneira debería suceder na literatura.
1

Asumín con ilusión o reto de ofrecer claves de lectura para comprender o AT, pero tamén con temor. Por unha banda, a magnitude
da empresa antóllaseme similar a insinuar unhas breves pautas ás
1 Marta García Fernández é Doutora en Teoloxía pola Pontificia Universidade Gregoriana
e Licenciada en Ciencias Bíblicas polo Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Na actualidade
é profesora de Introdución á Escritura na U. Pontificia Comillas.
2 Cf. G. Steiner, Presenzas Reais. Hai algo no que dicimos? (Biblioteca de Ensaio 90. Serie
Maior; Siruela, Madrid 2017) 32.
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portas do Museo do Pai co fin de visitar nun par de horas toda
a súa pinacoteca, e, por outra banda, alíome coa idea de Steiner,
e é que ditas claves deben ser internas e efectuadas en acción.
Isto é, do mesmo xeito que a música non soa no papel, a natureza
da Biblia esixe que o que interpreta deixe a súa carne no que di.
Neste sentido, non vou ofrecer un vademecum nin un receitario
de pautas para afrontar un texto de forma inmediata, pero deixándonos fóra e sen comprometernos co mesmo. Canalizarei o esforzo
en debullar elementos menos inmediatos, pero máis transcendentais co fin de que nos axuden a «entrar» na propia dinámica e
cosmovisión do AT e, unha vez «dentro», interpretar as páxinas
como se faría cunha melodía: facéndoa soar e con iso mostrando a
comprensión interna e propia da obra na que deixamos tamén algo
noso. Trátase da diferenza que sinala Steiner entre o «consumo»
e a «inxestión».

1.- Un «gran descoñecido» que levamos nas nosas entrañas
Como preludio dunha das súas parábolas, Xesús recomenda
sentar a calcular os custos e a valorar as forzas antes de acometer
unha empresa de envergadura, non vaia ser que nos poñamos a
levantar unha casa e quedemos á metade. En relación con este
«gran edificio hermenéutico» que é a comprensión do AT, se nos
poñemos a «calcular os gastos», damos irremediablemente de
bruzos cun paradoxo: o AT é un gran descoñecido que, ao mesmo
tempo, levamos tatuado nas entrañas.
Que o AT é un «descoñecido» é obvio. E se non, que llo pregunten aos profesores de historia da arte! A ignorancia sobre episodios
emblemáticos da historia da salvación fai que sexa «misión imposible» explicar que se está representando en cadros memorables
ou a que se fai alusión e con que matices o interpreta o pintor.
Pero o AT non é só un descoñecido para gran parte da poboación,
tamén para os mesmos cristiáns. O sínodo da Palabra de 2008
puxo no candelabro unha dificultade secular da que se resente a
Igrexa desde os seus inicios: a integración do AT e a súa relación
co NT. De feito, xa no s. II Marción propuxo eliminar este Tes12
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tamento do canon. A razón era que o Deus do AT se mostraba
violento e mesmo contraditorio coa mensaxe de Xesús. E, aínda
que a nacente igrexa reacciona opoñéndose a esta proposta, dous
mil anos despois o Instrumentum Laboris do sínodo sobre a Palabra
recoñece a desafección que moitos cristiáns mostran cara a estas
páxinas bíblicas e a dificultade pastoral para a súa integración na
catequese e liturxia.
O AT segue sendo un gran descoñecido. É máis, existe unha
greta real, á que se suma a escasa formación bíblica e, posiblemente, o feito de que unha cantidade significativa de católicos non
leu polo menos unha vez na súa vida toda a Biblia. Con todo, desde
o ámbito cultural e con motivo da nova tradución da Conferencia
Episcopal Española, no intervalo duns días Arturo Pérez Reverte e
Pilar Rahola reivindicaron sorprendentemente o papel da Biblia3.
Ante as palabras xocosas do seu libreiro ao non ter a nova tradución entre os exemplares en venda, Pérez Reverte dedicou un satírico ensaio a analizar o pormenor. Pois ben, neste viña dicir que,
máis aló do relixioso, non ler a Biblia unha vez na vida é non saber
de onde vimos e cara a onde imos porque a Escritura, queirámolo
ou non, é o libro que máis influíu e configurou occidente.
A Biblia forma parte da nosa bagaxe. Pertence á nosa entraña
cultural, entendendo por cultura non unicamente as expresións
de arte ou literatura senón unha forma de percibir, de sentir, de
pensar, de relacionarse. Neste sentido, a Escritura áchase omnipresente no noso imaxinario occidental, penetra os valores que
sustentan e defenden as nosas sociedades. Implantada na nosa
«intrapsique» cultural fainos percibir e xulgar a realidade desde
uns canons estéticos, hermenéuticos e éticos que se manifestan e
expresan na forma de vivir e de relacionarse.
En consecuencia, este gran descoñecido paradoxalmente pertence á nosa entraña cultural e, neste sentido, está máis preto
de nós mesmos do que pensamos. Pero, ademais, autores como
3 Cf. P. R ahola, «Palabra de Biblia»: A Vangarda (1/4/2011); A. Pérez Reverte, «Ese
monumento de papel»: XL Semanal (4/4/2011).
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Chouraquí postulan que levamos este libro nas entrañas porque
nos describe perfectamente como humanos4. Na Escritura atopamos toda a gama de sentimentos e aspiracións que como homes e
mulleres temos. Posiblemente mostrar desexos de vinganza como,
en ocasións, fan os profetas ou orantes do AT, a uns levaraos a
facer cruces e a outros a considerar que se trataba de sociedades
primarias. Con todo, quen pode tirar a primeira pedra, dicindo que
nunca experimentou isto? Ou ben, quen pode negar que, ante a
incomprensión, non desexase que pasase polo mesmo aquel interlocutor rápido a dar consellos e a xulgar precipitadamente unha
situación dolorosa?
A Biblia non ten medo de explorar esas partes máis escuras do
misterio humano e visibilizar sen andrómenas os infinitos recunchos do corazón onde aniñan sentimentos que nos resistimos a
recoñecer en nós mesmos. A Escritura non se asusta das tremendas loitas de crentes como Xob ou Xeremías, quen chega a rozar a
heterodoxia chamando a Deus león ávido a engulilos, mangallón
que non ten outra cousa mellor que facer ca meterse con eles e
pecharlles o camiño. Autores agnósticos como Steiner perciben a
fondura humana e literaria destas pasaxes porque nos devolven
unha imaxe de crente non de capela senón amasado na enfermidade, nas grandes ou pequenas crises que trae a vida, en dinámica
de procura e en loita coa propia imaxe que creou de Deus e que
escapa ás nosas curtas miras para abrirse, non sen antes presentar
batalla e resistencia, a Alguén que é pura novidade e está sempre
máis aló de onde o encadramos.
En consecuencia, este gran descoñecido que é a Escritura, non
está lonxe. Alberga nas nosas entrañas culturais e como seres
humanos. Por iso, mergullar nas súas páxinas axudaranos a com4 «Nacemos con este libro nas entrañas. Un libro pequeno: cento cincuenta banzos
levantados entre a morte e a vida; cento cincuenta espellos das nosas rebeldías e as nosas
fidelidades, das nosas agonías e as nosas resurreccións. Máis ca un libro, un ser vivo que
fala –que vos fala–, que sofre, que xeme, que morre, que resucita e que canta, no limiar da
eternidade. E que vos conduce, a vós e aos séculos dos séculos, desde o comezo ata a fin».
A. Chouraquí, Lles Psaumes (Presses univesitaries de France, París 1956).
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prendernos mellor como sociedade; quen somos e cara a onde
imos. Tentar lelo sen domesticalo será a mesma ascese que non
proxectarlle as nosas ideas cando o que se expresa non nos gusta
ou nos pon ante o espello do que somos pero que, paradoxalmente,
aínda non ousamos mirar nin recoñecer. Porque nos pasa como aos
amigos de Xob, que preferimos non problematizar o que cremos,
aínda que a vida diariamente se encargue de poñer en crise as
nosas conviccións.

2.- A verdade é dúas
Así lin hai moitos anos un autor hebreo de quen un seu libro
caeu accidentalmente nas miñas mans e, por máis que o busquei,
nunca logrei dar con el. Con todo, a súa forma de razoar abriume
un horizonte hermenéutico inexplorado pero moi suxestivo e, sobre
todo, máis adecuado aos canons que rexen a formación da Escritura. Bastaría ler os dous primeiros capítulos de Xénese para visibilizar até que punto este principio rexe tanto este como outros
moitos textos vetero e neotestamentarios.
Se facemos este exercicio, enseguida percibimos as tensións
entre o primeiro relato creativo (Xén 1, 1-2,4a) e o segundo (Xén
2, 4b-25). Segundo Xén 1 pártese dunha situación acuosa, créase
en sete días, principalmente pola palabra (e dixo Deus) e o último
que se crea é o ser humano. En Xén 2, en cambio, a realidade
da que se parte é esteparia, non se dan indicacións de tempo, o
primeiro que se crea é o ser humano e esta acción é artesanal ou
coas mans.
Desde a nosa mentalidade máis grega esta cohabitación de relatos é inadmisible porque resulta contraditoria. Isto mesmo pasoulle ao xa coñecido Marción cos evanxeos. De feito, ademais de
querer quitar o AT, outra das súas propostas foi a de quedar cun
só evanxeo, o de Lucas, pois a nivel apoloxético resultaba complicado convencer os pagáns da veracidade duns acontecementos se
entre os catro evanxeos existían tensións. Por exemplo, segundo
Xoán, Xesús baixa varias veces a Xerusalén, mentres que para os
Encrucillada 220, novembro-decembro 2020
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sinópticos só viaxa unha vez. A resposta da nacente Igrexa compéndiase na frase de santo Ireneo: «O Evanxeo é Un, pero tetramorfo». Actualmente o papa Francisco falou do rostro «poliédrico»
de Deus, que é outra forma de dicir que a Verdade con maiúsculas
non é relativa, pero si poliédrica, non se esgota nunha cara ou
perspectiva; é complexa.
O AT está infestado de exemplos que ilustran esta forma de
entender a cousas. Así en Nm 11, 24-25 o relato desfaise en explicacións sobre como o espírito se pousa nos setenta dirixentes que
comezan a profetizar, mentres en Nm 12, 1-10 parecería que a
exclusiva da profecía recae só en Moisés. Por exemplo, nos dous
primeiros capítulos do libro de Xob, o protagonista compórtase
como o crente paciente que se somete a un destino incomprensible
desde a aceptación, mentres que a partir do capítulo 3 Job maldí
o día que naceu e establece unha terrible loita con Deus que dura
até o capítulo 40 e, lonxe de ser paciente, desespérase ante a súa
enfermidade e ante unha teoloxía retributiva que non fai xustiza á
súa inocencia. Por último, inmediatamente despois da fórmula de
Ex 34, 6-7a –«Deus de tenrura e grazas, lento á ira e sobreabundante en misericordia e fidelidade que conserva a misericordia até
a milésima xeración, que perdoa culpas, delitos e pecados»–, dáse
unha viraxe inesperada en Ex 34, 7b: «pero que non deixa impune
e castiga a culpa dos pais nos fillos, netos e bisnetos». A pregunta
obvia que xorde no lector é: En que quedamos? perdoa por mil
xeracións ou non deixa impunes castigando, encima, polo pecado
dos pais aos fillos?
As «contradicións» que atopamos na Escritura nunca pasaron
desapercibidas na historia da recepción dos textos, pero especialmente no s. XVIII e no XIX, debido ás críticas provenientes do
espírito da ilustración, desenvolveuse un método que abordaba de
maneira científica a cuestión. Este é o método histórico-crítico.
Hoxe en día resulta innegable recoñecer os seus logros. De feito,
para interpretar a Escritura é imprescindible e, neste sentido,
quen queira facer unha lectura seria do AT debe ter en conta
os seus resultados. Por compendiar en liñas xerais a súa achega,
16
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atendendo á finalidade do presente artigo, poderiamos dicir que
o método histórico abriunos os ollos para ver que o proceso de
fixación dos libros bíblicos foi complexo e secular. É dicir, que
interviñeron diferentes «mans redactoras», tradicións relixiosas
que xestaron nun longo e sinuoso proceso de relectura o texto que
hoxe coñecemos.
Neste sentido, o método histórico diríanos que Xén 1 pertence
a un autor, corrente ou tradición, mentres Xén 2 a outro. Ou ben,
que o libro de Xob está construído desde un marco en prosa mesopotámico ou exipcio do clásico inocente que sofre inxustamente
unha enfermidade, ao que introduce unha potente reflexión en
poesía que desmantela a teoloxía retributiva. É dicir, o método
histórico crítico é fundamental para comprender a orixe destas
tensións causadas pola «convivencia» nun libro ou perícope de
diferentes tradicións relixiosas, teoloxías, autores. E, ademais, isto
razóao desde elementos obxectivos: estudando o estilo, vocabulario e sintaxe dos textos; desde a literatura comparada con outros
relatos de Medio Oriente Antigo; recorrendo ao uso dos xéneros
literarios; á arqueoloxía; etc. Por tanto, quen queira comprender o
AT non pode obviar estes logros.
Agora ben, despois de familiarizarse coa problemática, ao meu
xuízo teríase que dar un paso máis e é dicir: «Moi ben!, aínda
que saber que Xén 1 e Xén 2 proveñen de mans redactoras ou
tradicións relixiosas distintas explica a tensión entre as dúas narracións, alguén se decataría das contradicións internas que supón
colocar estes dous textos xuntos. O AT leva máis de dous mil anos
léndose, nesta historia de formación e recepción, alguén tería que
caer sobre este pormenor». É dicir, comprendida a orixe e a diversidade do material, a segunda pregunta tería que recaer sobre a unidade: por que uns textos aparentemente contraditorios se poñen
un detrás do outro?
Volvemos ao principio; que a verdade non sexa unha senón dúas,
que sexa complexa, poliédrica, que o Evanxeo sexa un, pero tetramorfo, ten unha primeira implicación apuntada pola Pontificia
Comisión Bíblica nun documento de 1993: o único método inad18
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misible na interpretación bíblica é a lectura fundamentalista. E
non só porque esta comisión se pronuncie nesta liña, senón porque
a mesma Biblia impídeo. É dicir, quen manteña con vehemencia
que o narrado en Xén 1 sucedeu tal cal se expresa neste capítulo,
verase irremediablemente na tesitura de explicar como puido isto
suceder contemporaneamente a Xén 2. A única vía de saída será
indicar que un relato é máis importante ca o outro e, por tanto,
verase novamente ante o problema teolóxico de explicar que Xén
1 é máis inspirado que Xén 2, ou viceversa.
En segundo lugar, a dialéctica do texto é unha chamada á non
simplificación. Isto é, leva o lector a un proceso de reflexión,
reclama a súa intelixencia non no sentido dun coeficiente IQ,
senón no máis propiamente bíblico: a capacidade de «remoer» que
ten o corazón e a razón sobre as cuestións existenciais. Así, por
exemplo, Xob é tan crente cando é paciente como cando loita desesperadamente por non aceptar unha idea de Deus inxenua como
lle propoñen os amigos. Ou, o que é o mesmo, o modelo de crente
que presenta o texto non é o dun que torce a cabeza e acepta sen
máis as desgrazas, senón dun que se expón ante Deus e establece
batalla xogando as propias conviccións para abrirse a unha verdade
maior. É dicir, o sufrimento do inocente fai saltar os principios da
teoría retributiva, a lóxica dos amigos é que esta ten que funcionar
a base de negar a realidade. Xob, en cambio, busca a verdade custe
o que custe.
Igualmente, o que se di en Ex 34,7b podería parecer unha
contradición, ou ben, unha «corrección» a unha visión simple
da misericordia. Que Deus perdoe non é «todo a cen», non é
automático, senón unha acción sempre libre e persoal. Ademais,
o perdón non é equivalente a impunidade. A corrección ou o
castigo no AT é expresión do amor. De feito, a non corrección do
fillo agocha busca de si, de sentirse ben, dun pai ou dunha nai
Noel que non contradí ao fillo para que non se frustre, pero así
non o prepara para a vida. É máis, dándolle sen criterio todo o
que lle pide, procrea un potencial delincuente que non acatará
unha negativa e pasará por enriba do que sexa con tal de conEncrucillada 220, novembro-decembro 2020
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seguilo. Para non desmerecer a misericordia divina é necesaria
unha reflexión máis complexa.
De maneira análoga, poderíase facer con Nm 11 e Nm 12. É dicir,
o espírito de profecía non é a exclusiva de Moisés (Nm 11). Agora
ben, para evitar que isto se desenfree, Nm 12 busca reconducir a
situación. Isto é, a Torá ou Lei (atribuída a Moisés) é normativa. E
isto xustifícase indicando que, a diferenza dos demais, Moisés non
só oíu senón que viu a Deus cara a cara. É dicir, o perigo é que con
esta concesión do espírito profético a outros se xustifique calquera
cousa, e non todo vale. A profecía debe estar en relación coa Lei
ou Torá. Para entendérmonos, nós tamén concluímos que algo non
pode vir de Deus se contradí o Evanxeo. A Igrexa admite que Deus
comunícase cos crentes e estes poden acceder a Deus, agora ben, se
alguén indicase unha doutrina ou espiritualidade contraria aos valores evanxélicos poñeríase en dúbida que esta moción veña de Deus.
Os exemplos poderíanse multiplicar, pero só buscaban subliñar, por unha banda, a necesidade de formarse en cuestións que
incumben ao AT evitando unha lectura fundamentalista e inmediata, simplemente porque a forma de facer teoloxía sexa narrativa e non de manual, como estamos afeitos en occidente. Agora
ben, por outra banda, esta forma de facer non só responde a unha
mentalidade e época, senón que posiblemente se adecúa mellor
á realidade do misterio de Deus e do ser humano, unha verdade
complexa e poliédrica, pero non por iso relativa. A través das «tensións» e das aparentes «incoherencias» búscase espertar o lector
do gregarismo ou do letargo e interpretar, situándose, implicando
niso a súa intelixencia e vivencia crentes.

3.- Historia, cosmovisión e teoloxía narrativa
Para ilustrar esta cuestión compendiada no título do presente
epígrafe gustaríame utilizar dous exemplos gráficos. O primeiro
consta de dúas imaxes: unha foto tomada tras os bombardeos de
Guernica e o cadro de Picasso. Se preguntase, cal é o que reflicte
mellor a historia, que pensades que se respondería?
20
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O noso concepto de historia está moi marcado polo audiovisual.
Estamos afeitos ver en fotos ou en directo as guerras, os mitins,
as folgas, as construcións. Pensamos que a imaxe ou a pantalla
nos permiten asomarnos á realidade tal cal é, sen ás veces reparar
que, dependendo do ángulo desde onde se filme, o que chamamos
realidade pode variar. Por outra banda, por historia entendemos
acontecementos de índole pública que teñen unha certa incidencia
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no tempo e, ademais, que deixou unha marca empírica (monumentos, escritos, etc.)5. Por iso, o amor que se profesaron dúas persoas
non sería un obxecto historiográfico de estudo, xa que nin é de
índole pública, nin cambia o rumbo dun pobo, nin queda rexistro
ou evidencia material.
A Biblia, con todo, postúlase como un libro que se desenvolve
na nosa historia. De feito, comeza coa creación do mundo (Xénese)
e culmina coa súa fin (Apocalipse). E esta pretensión pon en
«apuros» a teoloxía, pois a partir da conquista napoleónica as escavacións realizadas no medio Oriente Antigo levan irremediablemente á conclusión de que non todo o que se narra puido ser así.
É máis, a forma magnificada de relatar os feitos aproxímase máis
á «ciencia ficción» que á realidade. E o crente vese na disxuntiva
de optar por manterse ferreamente no fundamentalismo histórico,
ou ben por desposuír o texto de calquera trazo histórico elevándoo
ao carácter de lenda ou de relato fabuloso onde o importante é a
ensinanza moral.
Con todo, tanto para a fe xudía como para a fe cristiá o concepto
de historia é fundamental. Agora ben, este ha de ser comprendido
con matices. En primeiro lugar, a Biblia a través dos seus relatos
non ten o obxectivo tanto de «informar» como de formar e de
forxar unha identidade6. Por tanto, a diferenza das crónicas reais
que reproducen as fazañas máis significativas dun determinado
monarca co fin de realzalo, na Escritura dáse o protagonismo a
Deus e ao pobo de Israel e dentro deste a crentes que, posiblemente sendo insignificantes á hora de cambiar o curso da historia,
son modelo de fe.
Neste sentido e, en segundo lugar, a Biblia non está tan interesada en facernos unha fotografía parecida á de arriba, como en
mostrarnos o berro afogado de dor e o caos experimentado mentres
as bombas caían. É dicir, ao AT non lle interesa tanto narrar os
5 Cf. J. L. Ska, Os enigmas do pasado. Historia de Israel e relato bíblico (O mundo da
Bíblica. Horizontes; Verbo Divino, Estella 2018).
6 Cf. J. L. Ska, Introdución ao Antigo Testamento (PT 185; Sal Terrae, Maliaño 2012) 31-32.
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feitos como comunicar unha experiencia e a lectura crente que se
fixo da súa vivencia. Puidese ser que os personaxes deformados
no debuxo non existan así, pero a fe e a experiencia crente non é
unha experiencia subxectiva nin unha deformación da realidade,
tampouco é un plus de «espiritualización» que como un narcótico
nos inhibe, senón o acceso profundo á realidade, a capacidade de
comprender e penetrar realmente no profundo da historia. Porque
unha fotografía aséptica, aínda que pareza máis obxectiva, pode
traizoar o drama vivido ou silenciar a algunha das partes.
En terceiro lugar, e en relación co último que apuntamos, o
que nós consideramos incoherencia, contradición ou tensión literaria posiblemente é honestidade á hora de presentar as cousas.
En ocasións existían diferentes tradicións dun mesmo feito. Por
exemplo, a mestura de dúas tradicións obsérvase no do paso do
mar Vermello (Ex 14). Xa o di o refrán español: «Cadaquén conta
a feira segundo lle vai». E aínda que, de facer deste refrán un
axioma, quedaría relegada calquera experiencia ao subxectivismo,
tamén reflicte unha experiencia humana. A verdade é poliédrica,
non se esgota nunha perspectiva, porque existen diferentes puntos
de vista dependendo desde onde se mire.
O sorprendente libro do Padriño ou o da Enfermeira de Brunete
causan ese impacto porque, o lector, identificándose cos personaxes principais, cando transita dentro da trama vai cambiando
o seu punto de vista co dos protagonistas. De feito, condúcese o
lector para que aprecie desde dentro a complexidade do drama, as
razóns e motivos que moven a uns e outros, até que o confín entre
bos e malos esvaece. Pois ben, a Biblia, desde os canons e xéneros
literarios da súa época, mostra unha realidade enmarañada e complexa coa que o lector se pode identificar, ao mesmo tempo que se
lle pide un cambio ao ter que asumir outras perspectivas, outras
tradicións, outros puntos de vista. Trátase da ascese de mirar a
realidade desde a posición do outro e, xeralmente, a Escritura fáinola ver desde as claves da debilidade e da pobreza, dos que non
contan nesta historia como foi Israel, un pobo insignificante pero
que sentiu nas pupilas de Deus, entrañablemente mirado por El.
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En consecuencia, aínda que é necesario cotexar os datos bíblicos cos achados arqueolóxicos e os textos extrabíblicos, non
podemos precipitarnos a sacar conclusións rápidas, nin aplicar as
mesmas receitas para todos os textos. Utilizando a imaxe do profesor Ska, nesta cuestión da historia a noción de verdade bíblica
parécese máis a un bosque composto por diferentes ecosistemas
ca a unha circunferencia onde todos os puntos son equidistantes
ao centro7. É dicir, cada relato debería ser estudado na súa biodiversidade.
Por outra banda, non podemos perder de vista a súa finalidade:
formar, máis ca informar. Sería absurdo concluír que a mafia non
existiu porque O Padriño é tan só unha novela. Agora ben, mentres
que unha reportaxe subliña aspectos como as mafias que controlaban unha determinada cidade, os nomes dos xefes que a fundaron,
o contexto onde nacen, a organización e a xerarquía interna de
cada grupo, o número de membros, os asasinatos que cometeron…
na novela aparecen tanxencialmente estas cuestións. Con todo,
profúndase nos motivos internos que levaron a facer xurdir esas
organizacións, na complexidade das relacións entre os seus membros, nos canons de actuación até o punto que o lector non os ve
como fríos asasinos senón como persoas.
Se é que se puidese facer unha analoxía, a Biblia non desprega
tantos esforzos en achegar datos extrínsecos e históricos como en
meternos na pel dos seus personaxes, nos dramas internos que
tiveron, nas vicisitudes históricas polas que atravesaron, nos repregamentos e arestas da súa personalidade, na dúbidas e dilemas que
os arrasaron e nas grandes conviccións que ás veces os moveron
a seguir adiante sen certezas externas. É dicir, xunto aos protagonistas vaise tamén traballando ao lector, vaise forxándoo como
crente na medida que se avanza sobre quen é Deus e quen é Israel.
Algo que nun tratado de teoloxía está bastante claro pero que na
existencia non está exento de contradicións, as propias da condición humana.
7 Cf. J. L. Ska, Il libro sigillato e libro aperto (Collana biblica; EDB, Bologna 2005) 44-48.
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O segundo gráfico que quero comparar é o que expón Ou. Keel
nun libro de iconografía bíblica e de Oriente Medio Antigo. Cando
nós lemos os textos bíblicos ou mesopotámicos creadores representámolo así:

Mentres que cando eles mesmos o representan (recorremos á
cultura exipcia, xa que a bíblica tiña prohibidas as imaxes), fano así:
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É a mesma diferenza entre a foto e o cadro do Guernica. Poderíase dicir que mentres un representa o mundo, o outro explícao.
De feito, o sol entra ao oeste pola boca de Nut, deusa do ceo tachonada de estrelas, e nace polo seu útero. Abaixo Xeb, o deus-terra
recollendo a barca dos mortos que farán un proceso similar ao sol
de morte, entrando polo oeste, e de volta a nacer, saíndo polo leste.
A escatoloxía está presente na historia, explica o mundo.
Os textos bíblicos pareceríanse máis a este segundo cadro ca ao
primeiro. Non buscan tanto representar o seu mundo como explicalo, e isto desde unha cosmovisión. Isto é, desde un todo orgánico
e dinámico. Pois ben, a porta de entrada a unha cosmovisión é a
lingua. Os textos do AT foron escritos en hebreo e en grego. Con
todo, o esforzo filolóxico é insuficiente se non alcanzamos a comprender a mentalidade. Sería como falar inglés traducindo literalmente a estrutura sintáctica española. Ademais, non existe plena
univocidade e non é suficiente con facer unha tradución do seu
simbolismo ás nosas categorías. Estes pasos, como o coñecemento
da lingua, da formación e datación dun texto, o cotexo coa historia
ou coa arqueoloxía son necesarios, pero tamén propedéuticos.
Entrar nunha cosmovisión é equivalente a unha inmersión lingüística de tal calibre que se chegue a pensar en inglés. E, do
mesmo xeito que a cociñar se aprende cociñando e non só vendo
Master Chef, para adquirir esta perspectiva necesítase ler unha e
outra vez os textos, alimentando a formación bíblica sobre aspectos
relativos aos mesmos, pero sobre todo é unha cuestión de actitudes
que pasan por non considerar superior a nosa cultura á súa nin
considerar estas narracións creadoras ou outras un tanto inxenuas,
supersticiosas ou primitivas. De feito, os textos da creación beben
das tradicións mesopotámicas e esta gran cultura non só foi a primeira en resolver ecuacións de segundo grao, problema que poñían
nas táboas polo mero gusto de pensar, senón que calcularon o ano
solar cunha marxe de erro de catro segundos. Algo que non está
nada mal se temos en conta os medios cos que contaban. É dicir,
a ascese da lectura é a ascese de nós mesmos, de proxectar a nosa
forma de pensar, de non deixar dicir ao texto o que non nos gusta,
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de mirar con condescendencia os textos antigos porque nos sentimos pertencentes a unha cultura superior que se xacta de certas
cosmovisións tachándoas de primarias.
A través deste artigo, ao mesmo tempo que quixen reclamar a
importancia dunha formación bíblica adecuada e en consonancia
ao noso tempo e aos adiantos que, grazas ao traballo de miles de
estudosos, podemos dispoñer, tamén quixen incidir nas actitudes
que son tan fundamentais ou máis. Doutro xeito, sempre a veremos deformada polos nosos prexuízos. A Biblia pertence á nosa
entraña cultural. Non é un libro estraño nin alleo a nós mesmos,
pois nacemos con El nas entrañas. Como di san Paulo: «A Palabra
está preto, tela nos beizos e no corazón» (Rm 10, 8). É a Palabra
da Vida e «a quen mellor poderemos ir se só El ten palabras de
vida eterna» (Jn 6, 68).
Marta García Fernández
U. Pontificia Comillas
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Estudo

Como debemos ler hoxe
o Novo Testamento?
Carmen Bernabé1

1.- Diferentes formas de ler hoxe o Novo Testamento1
Hai dúas formas básicas de achegarse á lectura do Novo Testamento, nas que despois aparecen moitos matices: a das persoas
crentes e a das que non o son, mais aprecian nel unha literatura
de valor universal e mesmo poden recoñecer nel unha mensaxe
relixiosa profunda. Centrarémonos na primeira, a lectura crente,
aínda que faremos alusións á segunda.
Nestes momentos, a lectura crente do Novo Testamento, aínda
que en augas máis tranquilas que hai quince anos, navega entre
varios farallóns: o perigo do literalismo, que tantas veces deriva
en posturas fundamentalistas ou integristas; non menos perigoso
é o farallón das lecturas «místicas» ou as pietistas, que pretenden unha solución directa aos problemas inmediatos, saltando as
mediacións e os métodos críticos de interpretación, que rexeitan e
que cualifican como un acto de desconfianza da acción de Deus e
o seu Espírito, e sen ámbito comunitario e eclesial.
Hai que mencionar outros dous modos de ler o Novo Testamento:
o que manteñen os que, desde posicións dogmáticas ou doctrinais
previas, achéganse aos textos para entresacaren de forma descontextualizada unha cita que apoie coa súa autoridade a doutrina
previamente afirmada. E o dos que pensan que o Novo Testamento
é un libro do pasado que, nuns tempos e culturas tan diferentes,
1 Carmen Bernabé Ubieta é profesora de Teoloxía Bíblica na Facultade de Teoloxía de
Deusto
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pouco ou nada ten que dicirnos hoxe, polo que non dubidan na
conveniencia de cambiar a súa lectura, mesmo na Liturxia comunitaria, por outros textos máis actuais, cuxas imaxes e palabras
conecten máis coa sensibilidade moderna. Perden así a ocasión de
atopar unha palabra significativa e reveladora que está a esperar
un ti, un nós, que entre en diálogo co Ti que se expresa nela.
Dese xeito, renuncian á herdanza que o texto transmite: a experiencia transformadora de encontro salvador con Deus na vida,
morte e resurrección de Xesús, que fixeron os que foron as súas
primeiras testemuñas, homes e mulleres que estiveron na orixe da
tradición, e que a transmitiron. Esta tradición, recollida e vivida
nas comunidades, plasmouse por escrito para que quen viñesen
despois, ao faceren memoria en cada nova circunstancia, puidesen seguir facendo esa experiencia en cada xeración posterior;
as comunidades tiñan a experiencia íntima de que o Resucitado
seguía presente na súa vida e seguía falándolles mediante as palabras de Xesús, ao seren lembradas e interpretadas, coa axuda do
Espírito, no hoxe de cada nova xeración.
Aceptar a herdanza supón unha viaxe ao texto que, como todo
texto antigo, esixe un esforzo para comprender o que di e poder
facelo vivo no hoxe comunitario. É a tarefa da interpretación e para
emprendela debemos facer unhas consideracións previas sobre a
natureza do texto que recolle esa experiencia transformadora que
quere compartir e facer posible.

2.- A historia na orixe do Novo Testamento
Para ler o Novo Testamento de forma adecuada, o primeiro que
hai que ter en conta:
a) a natureza do texto que temos entre mans. Trátase dun relato
que plasma por escrito a experiencia dun encontro revelador
en Xesús de Nazaret, en cuxa persoa e vida os que o rodeaban e, despois aqueloutras persoas que, mediante o seu testemuño, descubriron a auto-revelación de Iahvé realizada de
forma plena (DV 2.4);
Encrucillada 220, novembro-decembro 2020

29
493

Carmen Bernabé Ubieta

b) a historia da súa composición. Aquela experiencia foi posta por
escrito nun momento histórico e cultural concreto por persoas
que tiñan diversas aptitudes e usaban recursos literarios, con
modos de pensar e captar a realidade (esquemas mentais) propios da súa época e cultura e diferentes dos nosos (DV 12).
Esta forma de entender a auto-revelación de Deus na historia
de salvación (como sinala a Dei Verbum) supón introducir a historicidade na forma de captación e expresión da comunicación desa
experiencia de encontro revelador. E ese feito abre unha distancia
entre quen escribe e o seu escrito, e as persoas que o reciben
noutras épocas e culturas. Esa distancia entre o «hoxe» do texto e
o «hoxe» das xeracións posteriores sálvase coa interpretación dos
textos, de forma que poida chegarse a entender o sentido que tiña
para os seus primeiros receptores, no seu «hoxe», e que siga sendo
un texto vivo, «sacramento» do encontro revelador, cando se le ou
se escoita en cada novo «hoxe». Cando na Liturxia, despois de ler
as Sacras Escrituras, proclámase «Palabra de Deus», non ha de
entenderse como que o é en cada unha das súas liñas, senón no
seu conxunto e coa súa culminación en Xesús Cristo. Pretender
que sexa palabra de Deus en cada palabra ou liña é unha forma
fundamentalista de a ler e entender.

3.- A lectura e interpretación do Novo Testamento: un camiño de ida e volta
Para salvar a distancia que nos separa do «entón» no que se puxo
por escrito o texto do NT, débese emprender a tarefa interpretativa, que conleva dous movementos consecutivos:
1) o primeiro implica un movemento de ida cara ao texto, co fin
de «investigar o que os haxiógrafos pretendían dar a coñecer», en expresión da DV 12 (sobre a que falaremos despois).
Trátase da tarefa exexética;
2) o segundo paso supón a volta ao presente, para preguntar
que achega ese sentido ao hoxe de cada xeración, ao hoxe
comunitario, e como pode seguir sendo encontro salvífico e
palabra reveladora. É o que compete á tarefa hermenéutica.
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3.1.- O camiño de ida ao texto: a exexese
Ao emprendermos este camiño, temos de preguntar polo obxectivo da viaxe e polos medios necesarios para o facermos ben e dos
que dispoñemos.
3.1.1. O sentido literal (orixinario-orixinante) como sentido
teolóxico e espiritual
En canto ao obxectivo da viaxe de ida ao texto, podemos dicir que
é alcanzar o significado do que está escrito, o que se veu denominando o sentido literal (que non literalista) do texto. O valor deste
sentido orixinario, é dicir, se é ou non é xa teolóxico e espiritual, é
moi importante polas consecuencias teolóxicas que ten. Coñecer o
desenvolvemento dos textos e as relecturas da tradición que se fixeron en certos momentos, introduce a historicidade no enunciado
doutrinal da fe e na institucionalización e organización comunitaria. É un estímulo crítico para a teoloxía e a vida da Igrexa, que
ten que esforzarse por seguir facendo viva a mensaxe reveladora e
salvífica no «hoxe» de cada xeración que o escoita. Enténdense así
as discusións que o tema suscitou non hai tantos anos2.
Este aspecto do sentido aparece en tres documentos decisivos
sobre a lectura da Sacra Escritura e, por tanto, do Novo Testamento. Imos ver cales son e que din.
Xa a encíclica Divino Afflante Spiritu (DÁS, 1943) mencionaba
que, para poder dar co «sentido xenuíno» do texto, os exéxetas
debían determinar «o sentido literal», que identifican coa intención
do autor, e así falan de coñecer «a mente do autor», ou «o que os
haxiógrafos pretenderon dicir «(n.º 13.17.23). Para iso recoméndase
o uso dos xéneros literarios, a arqueoloxía, a etnoloxía e outras
2 Para un desenvolvemento deste debate sobre o sentido literal (orixinario) como sentido
xa teolóxico ou como un mero presuposto deste, que se produciu en España na primeira
década do s. XXI, e do retroceso respecto ao Concilio que supón esta última posición,
véxase, R. Aguirre, «La interpretación de la Biblia hoy», en Idem, La memoria de Jesús y
los cristianismos de los orígenes (Ágora, 36; Estella: EVD 2015), esp. 37-45; nota 34. Este
debate reflíctese no Documento da CEE, Teología y secularización en España (2006).
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ciencias, así como o trasladarse mentalmente a aquela época e
lugar (23), o que significa ter en conta os esquemas culturais desde
os que se coñece e interpreta a realidade.
Pola súa banda, a Dei Verbum 123 (DV, 1965), aínda que non
utiliza o termo «sentido literal», fala de: «investigar atentamente o
que os haxiógrafos pretendían dar a coñecer e Deus quería manifestar coas súas palabras», «descubrir a intención do autor» ou
«comprender rectamente o que o autor sacro quería afirmar por
escrito» , para o que se indica a necesidade de ter en conta non só
os xéneros literarios, senón tamén de forma especial os condicionamentos históricos e culturais, «os modos de pensar, de expresarse,
de narrar que se usaban no seu tempo…».
A Interpretación da Biblia na Igrexa (IBI, 1993) fala do «sentido
literal como daquel sentido que foi expresado directamente polos
autores humanos inspirados» (II.B, 1) e que, ao ser froito da inspiración, é tamén querido por Deus» (o sentido literal é xa un sentido
teolóxico e espiritual), o cal «se pode discernir grazas a unha análise precisa do texto, situado no seu contexto literario e histórico. A
tarefa do exéxeta é levar a bo termo esta análise, utilizando todas
as posibilidades de investigación literaria e histórica».
Identificar o sentido literal co que o autor quería dicir, o que a
Divino Afflante Spiritu chama a «intención do autor», suscita un
problema: o perigo de reducionismo e a posibilidade de caer nun
psicoloxicismo de difícil saída. Por outra banda, ao fixarse naquilo
3 DV 12. Tendo falado Deus na Sacra Escritura por homes e á maneira humana, para que
o intérprete da Sacra Escritura comprenda o que El quixo comunicarnos, debe investigar
con atención o que pretenderon expresar realmente os haxiógrafos e prougo a Deus manifestar coas palabras deles. «Para descubrir a intención dos haxiógrafos, entre outras cousas
hai que atender a «os xéneros literarios». Porque a verdade proponse e exprésase de maneiras diversas nos textos de diverso xénero: histórico, profético, poético ou noutros xéneros
literarios. Convén, ademais, que o intérprete investigue o sentido que tentou expresar e
expresou o haxiógrafo en cada «circunstancia segundo a condición do seu tempo e da súa
cultura, segundo os xéneros literarios usados na súa época». Pois para entender rectamente
o que o autor sacro quixo afirmar nos seus escritos, «hai que atender coidadosamente tanto
ás formas nativas usadas de pensar, de falar ou de narrar vixentes nos tempos do haxiógrafo,
como ás que naquela época adoitaban usarse no trato mutuo dos homes».
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ao que se refiren os textos aludidos, pódese ver que máis ben se
refiren aos que hoxe moitos exéxetas denominan o sentido orixinario4; é dicir, ao significado que os primeiros receptores puideron
entender no seu contexto; un sentido ao que algúns exéxetas, coma
Rafael Aguirre5, denominan de forma máis precisa «orixinarioorixinante», de forma que recolla o plus de sentido que ten e que,
como veremos despois, pode desenvolver en novas situacións.
En resumo, o obxectivo dese movemento de ida ao texto do Novo
Testamento será descubrir o sentido orixinario-orixinante, que xa
é un sentido teolóxico e espiritual.
3.1.2. A irrenunciable importancia dos métodos críticos e os
achegamentos contextuais.
Unha vez establecido o obxectivo da viaxe ao texto e á memoria
que recolle e transmite, debemos fixarnos nos medios que hai que
utilizar para facelo de forma adecuada; debemos determinar os
métodos exexéticos adecuados para achegarse ao texto e alcanzar o
sentido orixinario, a aquilo que puideron captar os seus primeiros
receptores.
A metodoloxía crítica aplicada á Biblia comezou a finais do s.
XIX e comezos do XX que algúns estudosos da Biblia introduciron en resposta ao reto do racionalismo. Tanto a Providentissimus
Deus, que se opoñía á crítica racionalista, como a Divino Afflante
Spiritu, que criticaba a lectura «mística» da Escritura, defendían
o exercicio da crítica científica».
4 Cfr. Sandra Schneiders, alude ao «original meaning of the Text» en The Revelatory
Text. Interpreting the New Testament as Sacred Scripture (New York: Harper & Row, 1991,
144); José Manuel Sánchez Caro alude a «buscar o sentido literario orixinal do texto», en
A. M. Artola - J. M. Sánchez Caro, Biblia y Palabra de Dios (Estella: EVD 1992, 272). O
mesmo Ratzinger no Prefacio ao documento A interpretación da Biblia na Igrexa fala das
posibilidades abertas polo método histórico-crítico «para comprender a palabra de Deus no
seu sentido orixinal».
5 Rafael Aguirre fala de sentido orixinario-orixinante, en «El sentido literal y otros sentidos de la Escritura», en Santiago Guijarro (Coord.), La Interpretación de la Biblia (Madrid:
PPC-Servicio Publicaciones de la UPSA, 2017, 209-228).
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O Documento da Pontificia Comisión Bíblica, A Interpretación
da Biblia na Igrexa (1993), deixa constancia da importancia deste
tipo de achegamento ao Novo Testamento (a toda a Biblia) cando
di que:
[…], a diferenza dalgunhas doutrinas sacras doutras relixións, a
mensaxe bíblica está solidamente enraizada na historia. Os escritos bíblicos non poden, pois logo, ser correctamente comprendidos
sen un exame dos seus condicionamentos históricos.

Estes condicionamentos históricos son irrenunciábeis e axudan
a entender as diferenzas entre uns e outros textos do Novo Testamento. Por exemplo, no tema das mulleres e o seu lugar na comunidade. O evanxeo de Xoán presenta María Magdalena recibindo
a primeira aparición do Resucitado, que a envía a contar e dicir
(«Vai e di»), o que ela fai. Lucas, porén, non pon aparición do
Resucitado, e o anxo que anuncia ás mulleres que Xesús vive, non
as envía a contalo. Elas van, aínda que con resultado nulo, pois os
Once non as cren porque lles parece que son desatinos. O estudo
crítico do texto no seu contexto permite saber que Lucas ten unha
estratexia narrativa que, debido á situación socio-histórica da súa
comunidade, lévao a proxectar nos momentos iniciais o ideal de
autoridade (masculina) que desexa na súa comunidade e a modular
o protagonismo daquelas primeiras discípulas, segundo o que era
máis adecuado de acordo aos canons culturais do momento histórico e ao lugar onde vivía e se relacionaba a comunidade lucana.
Porén o evanxeo de Xoán, escrito anos máis tarde, presenta unha
recepción da tradición de Xesús moito máis atrevida. Se cadra o
grupo era máis marxinal e non tiña tanta importancia no contexto
cidadán onde se movía. Ou ben, estaban máis dispostos a resistir
unha situación de minoría e confrontación. Dúas estratexias distintas, que quedan reflectidas nos textos.
Outro exemplo da importancia da análise histórico-crítica é
o coñecido texto de «as mulleres permanezan caladas na Asemblea» (1Cor 14, 33b-36) que se pon en boca de Paulo. Con todo, el
mesmo, en 1Cor 11, 4, menciona mulleres que oraban (máis ben
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dirixían a oración) e profetizaban na Asemblea. Dilles que poñan
veo (no contexto aboiaba a posible confusión con bacantes), mais
non que calen. Como entender esta incoherencia? O mandato de
silencio na Asemblea (igrexa) parécese moito ao de 1Tm 2, 13-15,
unha carta cuxa autoría, xunto a 2Tm e Tito, os métodos críticos
sinalan como non paulina, pois responde a unha situación comunitaria, histórica e cultural moi diferente e con outros problemas.
Porén fan algo habitual no tempo, utilizan o nome de Paulo e a
súa autoridade para dar forza e autoridade ao que a carta propón.
É un momento diferente, en que o movemento de Xesús está a
comezar a ser coñecido como algo diferente ao xudaísmo, e as súas
propostas chocan co statu quo do Imperio. Teñen que buscar, pois
logo, un equilibrio entre a extensión inculturada da mensaxe e a
proposta máis contracultural e máis marxinal e minoritaria.
A recepción destes métodos críticos foi custosa e non se fixo sen
oposición. O primeiro destes métodos críticos foi o denominado
método histórico-crítico.
3.1.3. O método histórico-crítico. Resistencias e críticas e os seus
críticos
O método histórico-crítico é en realidade un conxunto de varias
formas de análise crítica que compoñen as fases da súa aplicación
(crítica textual, que examina e discirne as variantes textuais nos
manuscritos antigos; a crítica das fontes, que analiza as utilizadas por cada relato para poder comparar o traballo realizado por
cada evanxelista; crítica das formas, que busca as tradicións máis
primitivas e o contexto comunitario onde puideron elaborarse; a
crítica da redacción ou da composición, que analiza o traballo dos
evanxelistas sobre as tradicións recibidas, e a crítica histórica, que
aplica os criterios de historicidade co fin de determinar a historicidade do dito ou feito relatado). Este é un método, complexo
na súa aplicación, que investiga a tradición e evolución do texto
ata acadar o seu contexto histórico primeiro e o seu significado
nel; analiza de forma crítica os condicionamentos históricos dos
textos, os seus contextos e a súa referencia histórica. Supuxo un
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verdadeiro avance para a exexese crítica, tanto do Novo como do
Antigo Testamento.
A pesar de que este método supuxo un avance enorme no coñecemento bíblico, suscitou críticas desde diferentes posicións (polos
que defendían posicións dogmáticas que vían cuestionadas polos
resultados da súa aplicación, e polos que, desde posicións posmodernas, non dan importancia ao sentido orixinario e defenden
unha apertura de sentido sen límites nos textos).
A crítica a este método e a ofensiva contra o seu uso foi moi
grande en datas inmediatamente anteriores ao Concilio Vaticano
II, sobre todo en ámbitos académicos romanos. Varios profesores
do Instituto Bíblico foron afastados das súas cátedras, pero a Dei
Verbum, en concreto o seu número 12, supuxo un empurrón dado
a esta metodoloxía crítica e ao método exexético que analizaba o
proceso histórico de composición do texto e as súas consecuencias.
No fondo, o que está en xogo é aceptar ou non que a historicidade está inscrita na composición do Novo Testamento (de toda a
Biblia), na expresión escrita da experiencia de encontro con Deus
que se auto-revela na vida de Xesús de Nazaret, que este recolle;
como o está tamén na actualización desa boa noticia en cada nova
xeración que fai memoria.
Uns poucos anos despois do Concilio, fíxose evidente que a minoría eclesial, resistente aos cambios que supoñía o Concilio, seguía
activa e, na década dos 80, comezou un intento de interpretación
involutiva do Concilio, que acabou afectando os estudos da Biblia.
En contra do que explicitamente dicía a Dei Verbum, e mesmo a
Divino Afflante Spiritu, negábaselle o valor teolóxico ao sentido
orixinario (ou sentido literal como lle chamaba DÁLA) e calquera
valor e interese á procura do proceso histórico do texto6. Aínda
6 Este aspecto foi reafirmado no documento posterior A interpretación da Biblia na Igrexa
(1993), di: «O verdadeiro respecto pola Escritura inspirada esixe que se cumpran os esforzos
necesarios para que se poida captar o seu sentido… A diferenza dalgunhas doutrinas sacras
doutras relixións, a mensaxe bíblica está solidamente enraizada na historia. Os escritos
bíblicos non poden, pois logo, ser correctamente comprendidos sen un exame dos seus
condicionamentos históricos».
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que as críticas foron minoritarias, nalgún caso tiveron importancia, debido ao posto de autoridade de quen facía a crítica, como
sucedeu con Joseph Ratzinger, quen, así e todo, foi modificando a
súa postura, pero a cuxa sombra xurdiron outros críticos. Non é
posible aquí desenvolver este tema coa extensión que merece, pero
sirva un esbozo para ver a súa importancia7.
En 1988, en Nova Iork e no ámbito dunhas Xornadas, J. Ratzinger deu unha conferencia onde acusou o método histórico-crítico de
provocar o «fundamentalismo», de multiplicar hipóteses ata formar
unha «xungla de contradicións», de «converter a Biblia nun documento do pasado ao liberala do dogma»8. Criticas que foron contestadas publicamente polo biblista R. Brown, que tamén participou
nas Xornadas. Aínda que compartía temores e coidados, mostraba
o seu desacordo chegando a dicir que el non recoñecía o método
histórico-crítico do que Ratzinger falaba, pois, aínda que nos seus
inicios podía ter algún exceso, non era o que xa lle ensinaron os
seus mestres, e deixaba ver que as súas afirmacións eran bastante
inxustas. No prólogo do libro Xesús (2007) é posible apreciar en
Ratzinger unha matización importante que supón un certo cambio
de rumbo: «Hai que dicir, ante todo, que o método histórico, precisamente pola natureza intrínseca da teoloxía e a fe, é e segue sendo
7 Para un desenvolvemento máis amplo desta crítica ao método histórico-crítico e a exexese
crítica que se mantivo en España na primeira década do s. XXI, cfr. Rafael Aguirre, «La Biblia
hoy sus interpretaciones», en AAVV, Tiempo de Disenso (Valencia: Tirant Humanidades, 2013,
220-233; tema aludido en pp. 229-31, nota 8.9); Tamén Carmen Bernabé, «La renovación
bíblica», en AAVV, La renovación pendiente (Valencia: Tirant Humanidades 2015, 72-102).
8 Nun momento da conferencia, chegou a dicir: «…agora, tamén no ámbito católico, o
hiato entre exexese e dogma é total e, tamén nel, a Escritura converteuse nunha palabra do
pasado que cada un, á súa maneira, trata de transportar ao presente, sen poderse fiar demasiado da balsa onde se asenta». A súa intervención, traducida ao castelán, pode verse en J.
Ratzinger, «La interpretación de la Biblia en conflicto», en L. Sánchez Navarro - C. Granados (ed.), Escritura e interpretación. Los fundamentos de la interpretación bíblica (Madrid:
Ed. Palabra, 2003, 19-23. Cita, p. 27). Orixinalmente o artigo está recolleito, xunto ás
outras intervencións do Simposio (entre elas a do exexeta Raymond Brown, de cariz ben
diverso) en R. J. Neuhaus, Biblical Interpretación in Crise (Grand Rapids, MI: Eerdmans,
1989). O mesmo Ratzinger fixo a tradución ao alemán, Schriftauslegung im Widerstreit
(Quaestiones Disputatae 117; Freiburg: Herder, 1989). Esta crítica tivo o seu reflexo no
Documento da CEE, Teología y secularización en España.
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unha dimensión do traballo exexético á que non se pode renunciar.
En efecto, é fundamental para a fe bíblica referirse aos feitos históricos reais… Se a historia, o fáctico forma parte do esencial da fe cristiá, esta debe afrontar o método histórico». Nesa liña, e aínda máis
matizadas, foron as palabras finais na declaración final do Sínodo
sobre a Palabra de Deus, Verbum Domini (2008), onde, sendo xa
Papa, menciona dous niveis de interpretación: 1) o uso do método
histórico-crítico, que se considera necesario pola natureza histórica
da fe cristiá; 2) a aplicación dos tres principios teolóxicos que sinalaba a DV 12. Este cambio debeuse, con toda probabilidade, a dous
feitos que o empuxaron a considerar con máis apertura o tema: a)
a resposta pública do exéxeta católico Raymond Brown á súa conferencia de Nova Iork; b) o resultado do estudo que, sendo Prefecto da
Congregación para a defensa da fe, encargou á CPB, que elaborou
o documento A Interpretación da Biblia na Igrexa (1993).
Así e todo, cómpre saber que, hai xa unhas décadas, a análise do
Novo Testamento non se reduce ao método histórico-crítico, senón
que inclúe unha pluralidade de métodos, tanto sincrónicos como
diacrónicos, co fin de lograr unha mellor comprensión do texto9.
Por iso, é mellor falar de método crítico de exexese, cuxa finalidade
é tripla: 1) explicar o sentido orixinario (chamado literal nalgúns
documentos); 2) captar a súa evolución, e 3) estudar a súa relación
coa historia da comunidade no seu contexto10.
3.1.4. Pluralidade de métodos no traballo exexético: métodos
diacrónicos, incrónicos e «achegamento»11 desde as ciencias sociais
Hoxe en día, no seu traballo, os exéxetas do Novo Testamento
usan unha pluralidade de métodos críticos, tanto diacrónicos como
9 Métodos de orientación sincrónica son os que toman o texto na súa etapa final de composición, tal como o coñecemos; e métodos de orientación diacrónica son os que consideran
o texto na súa evolución e historia, e analizan os cambios experimentados polo texto e as
tradicións que están na súa orixe.
10 Rafael Aguirre, La memoria de Jesús y el cristianismo de los orígenes (Ágora 36; Estella:
EVD, 2015, 28)
11 Aínda que a IBI o denomina achegamento, os que utilizan estes coñecementos das
ciencias sociais considérano un paso no labor exexético.
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sincrónicos, para se achegaren ao Novo Testamento: o retórico ou
socio-retórico, ou o achegamento12 desde as ciencias sociais13, sobre
todo a socioloxía, a antropoloxía cultural14 ou a psicoloxía social.
O método narrativo toma en serio a calidade de relatos dos
Evanxeos ou de Feitos e utiliza a análise narrativa. Esta pon de
manifesto os fíos dos que está construído un relato (acción, protagonistas etc.), para entender en profundidade a súa dinámica
e a mensaxe que leva en si; axuda tamén a non interpretar como
mensaxe teolóxica o que non é máis ca un elemento necesario do
relato. Un perigo deste método na súa forma máis pura, a que non
ten en conta o contexto do relato, está en esquecer que este se
refería a un acontecemento histórico e que foi composto para un
público determinado nunhas circunstancias históricas concretas.
Pero o método pon de relevo un aspecto decisivo dos evanxeos: son
relatos teolóxicos.
O método retórico ou socio-retórico, segundo teña máis ou menos
en conta o contexto. Utiliza os coñecementos da retórica moderna
ou clásica para descubrir a forma na que foi escrito o texto, co
obxectivo de producir certas respostas nos seus receptores. É moi
clarificador cando se aplica, por exemplo, ás cartas do NT. No caso
de Filemón este método permite entender o texto moito mellor.
Este método analiza os elementos de persuasión como son a autoridade do autor, a argumentación do discurso, as emocións que
suscita nas diversas situacións dos receptores. Este tipo de análise
12 A IBI denomina «achegamento» á procura orientada desde un punto de vista particular; e «método», ao conxunto de procedementos científicos postos en acción para explicar
os textos. No caso do achegamento desde as ciencias sociais, en realidade, forma parte do
método.
13 Pode lerse a obra de Esther Miquel, El Nuevo Testamento desde las ciencias sociales
(¿Qué se sabe de?, 5; Estella: EVD, 2011).
14 O libro seminal foi Bruce Malina, Introducción al N.T. Perspectiva desde la antropología
cultural (Ágora 1; Estella: EVD, 1995). Anos máis tarde, algúns membros dos fundadores e
outros máis novos do Context Group, un grupo internacional que iniciou a principios dos 70
a súa andaina para desenvolver este tipo de achegamento desde as ciencias sociais, escribiu
outra obra onde se mostra o traballo realizado nestes 40 anos. Dietmmar Neufeld/Richard De
Maris (eds.), Para entender el N.T. desde las ciencias sociales (Ágora 35; Estella: EVD, 2014s).
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axuda a descubrir o que o autor parece querer dicir e o receptor
puido entender. Coma o método anterior, axuda a non ver unha
mensaxe teolóxica no que é parte do método e recursos literarios.
O uso das ciencias sociais na análise crítica do NT é unha fase
da tarefa exexética15, recoñecido pola IBI16, que utiliza os coñecementos da socioloxía, a antropoloxía cultural ou a psicoloxía social,
entre outras ciencias, para analizar as dimensións sociais e culturais do texto. Enténdese como un paso do método histórico-crítico
e non como un paradigma metodolóxico independente. Este tipo
de análise recoñece importancia ao contexto onde se produciu o
texto e á súa dimensión social. A antropoloxía cultural, en concreto, achega o coñecemento dos esquemas culturais compartidos
desde os que interpretaban a realidade aqueles a quen ía dirixido
o texto, os modelos de significación e os sentimentos e valores
compartidos, que son distintos dos nosos.
Este tipo de análise facilita moito a comprensión do sentido
orixinario e procura pistas valiosas no camiño de volta do texto
ao hoxe das comunidades, á hora de realizar a hermenéutica do
texto17. Poñamos un exemplo,
Dígovos que non devolvades mal por mal, se alguén te zorrega
na túa meixela dereita, preséntalle tamén a outra; … a quen te
obrigue a camiñar con el unha milla, acompáñao dúas; … tende
15 Desenvolveuse a partir dos anos 70 do século pasado, aínda que ten os seus antecedentes no s. XIX, grazas ás viaxes ao Medio Oriente, os descubrimentos arqueolóxicos e o
interese pola historia social de Israel ou do cristianismo primitivo.
16 Este documento da Interpretación da Biblia na Igrexa introdúceo dentro dos achegamentos (I,D).
17 Este aspecto da necesidade de salvar a separación histórica entre os autores e nós e
poder chegar a determinar o que chama o «sentido literal» (non literalista) do texto, xa era
mencionado na encíclica Divino Afflante Spiritu, no seu obxectivo de opoñerse á lectura
mística da Sacra Escritura, di así: «… o que aqueles quixeron significar, non se determina
só polas leis da gramática ou filoloxía, nin polo contexto do discurso, senón que é preciso,
por dicilo así, que o intérprete se volva mentalmente a aqueles séculos do Oriente e, co
auxilio da historia, a arqueoloxía, a etnoloxía e outras disciplinas discirna … aqueles modos
de pensar que eran correntes entre as persoas do seu tempo e lugar» (DÁS 20). Isto é o que
se consegue coa antropoloxía cultural en particular e as ciencias sociais en xeral.
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coidado de non practicar a vosa xustiza para serdes vistos polos
homes… cando queiras rezar, métete no teu cuarto, pecha a porta
e reza ao teu Pai…, e hate recompensar… (Mt 5, 39.41; 6, 1.6)

Estas frases que Mateo pon en boca de Xesús como explicitación das Benaventuranzas, no discurso que as segue, enténdense
moito mellor –sen deixarmos de ser esixentes– se temos en conta
o valor central daquela sociedade, que era a honra, e como se
entendía esta. O sentimento de dignidade de cada persoa dependía
da valoración que facían os demais. A honra de cada un dependía,
en parte, do nacemento, familia etc.; e, en parte, do que o home
conseguía, na maioría dos casos, quitándollo a outro mediante
retos á súa honra (no cal, ademais da súa persoa física, estaba subsumida a súa muller e os seus fillos, familia e propiedades); xogos
da honra que supoñían unha espiral de violencia. O ollo por ollo e
dente por dente era unha forma de parar esa espiral que cada vez
ía a máis. Porén a lección de Xesús nestes ditos é non entrar nese
xogo; segue falando de honra, pero resignifícaa ao poñerlle como
referente Deus e non os veciños, e ao darlle outro contido, que
resultaba contracultural. As mulleres tiñan un papel máis pasivo
no sistema da honra. Elas eran depositarias e gardiás da vergoña
(a parte feminina da honra familiar) da familia, moi relacionada
coa súa exclusividade sexual, que se convertía nun obxectivo por
onde atacar a honra dun home e dunha familia.
3.2.- A viaxe de volta, do entón ao hoxe: a hermenéutica (a
crítica ideolóxica) e os achegamentos contextuais (ou lugares
hermenéuticos), a comunidade hermenéutica
Unha vez que alcanzamos o significado orixinario do texto no
seu contexto, debemos facer o camiño de volta ao hoxe, preguntando polo que lle di á comunidade, o que lles di no seu «hoxe»
a persoas que o escoitan nunha situación cultural e histórica moi
diferente.
Os textos clásicos e universais, con profundidade humana, fan
posible a súa reinterpretación, á vez que o seu sentido se vai enri42
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quecendo co paso do tempo e as lecturas sucesivas que se realizan en momentos e lugares ben diversos. Esa actualización ha
de contar coas necesarias mediacións históricas. Débense ter en
conta, como ben apunta a DV 12, «os modos de pensar», é dicir,
os esquemas culturais que guiaban a percepción e comprensión
da realidade naquel momento e lugar. Admitir a importancia dos
modos de pensar ou «esquemas culturais» supón tomar conciencia da necesidade de facer unha crítica ideolóxica dos textos que
recollen a experiencia reveladora, para poder facela intelixible na
cultura actual, tan diferente.
É neste momento da hermenéutica e as mediacións que esta
implica, cando hai que ter en conta o que a Interpretación da
Biblia na Igrexa chama achegamentos; e é que o lugar hermenéutico é fundamental á hora de facer preguntas ao texto. Ter
en conta a situación de quen escoita é un requisito se se quere
seguir facendo posible o encontro revelador que libere, transforme
e encha de vida. Agora ben, non todos os achegamentos, nin todos
os lugares hermenéuticos son igualmente adecuados para ler e
interpretar o Novo Testamento, pois a análise crítica ensinounos que a mensaxe da boa noticia o era situada, érao para quen
aceptaba uns valores e unha perspectiva, a do reino de Deus que
Xesús proclamaba. Entre eses achegamentos son especialmente
relevantes a lectura desde os pobres, a lectura feminista, a lectura poscolonial ou decolonial, e outras lecturas que se fan desde
colectivos excluídos ou en risco de exclusión, como os colectivos
de persoas homosexuais (a lectura chamada retadoramente queer).
Todas estas lecturas poden ter excesos, mais están en busca e
apuntan á necesidade de que a mensaxe da boa noticia, que fai
posible o encontro salvador, séxao para todos estes colectivos. Hai
xa resultados moi esperanzadores.
Por todo iso, non calquera actualización é aceptable e correcta.
Debe gardar unha coherencia de fondo co sentido orixinario. Como
salvagardar esa coherencia? A comunidade hermenéutica á que pertence o texto, ten un papel fundamental á hora de manter esa coherencia. Isto non quita que quen está fóra dela, a lectura non crente,
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mais con fondura humana, poida facer preguntas e descubrir sentidos profundos, non vistos polos que están inmersos naquela.
Nunha lectura crente e dentro desa comunidade hermenéutica
á que pertence o texto, este segundo momento da hermenéutica
ha de facerse, segundo a DV 12, «no mesmo espírito en que foi
escrito», o que implica tres aspectos: o contido e a unidade de
toda a Escritura, a Tradición viva de toda a Igrexa e a analoxía da
fe18. Son tres principios teolóxicos a cuxa luz os textos desenvolven
novas dimensións. A súa aplicación é diferente no caso do NT. A
forma de entender estes tres aspectos que constitúen o horizonte
de sentido que facilita a comprensión, é fundamental, pois da súa
correcta comprensión depende que non embarranque a nave cando
está xa volvendo a porto.
O contido e unidade de toda a Escritura enténdese como o
despregamento, e desenvolve a historia de salvación en proceso e
evolución19. A Tradición viva de toda a Igrexa non pode ser confundida cun depósito doutrinal nin coas múltiples tradicións da
Igrexa, senón con esa experiencia de encontro transformador que
deu lugar aos textos, unha realidade viva que se foi revivindo e
reinterpretando en cada xeración. Toda a Igrexa na súa vida total
ten aquí un lugar. A analoxía da fe significa que ler os textos nesa
corrente vital implica «facelo abertos ao misterio de Deus, situalos
no horizonte máis amplo de Deus que se auto-entrega e da verdade
que Xesús Cristo, morto e resucitado, comunica»20.
18 José Manuel Sánchez Caro, «Criterios de interpretación de la Biblia en la Iglesia», en
AAVV, Biblia, Literatura e Iglesia (Salamanca: Universidade de Salamanca, 1995, 133-154)
19 Non se pode entrar aquí no problema dos problemas que xorden das diversas posturas
acerca das consecuencias da inserción dos escritos do Novo testamento no Canon, e as
diversas aproximacións canónicas que existen. A relación duns textos con outros, dentro
do canon neotestamentario, enriquéceos, sen dúbida, ilumínaos mutuamente, pero tamén
os confronta, relativiza e xerarquiza. Non son igual o evanxeos que as cartas pastorais.
Para un desenvolvemento deste tema, cfr. R. Aguirre, «La interpretación de la Biblia
hoy», pp. 60-65
20 R. Aguirre, «El sentido literal y los otros sentidos de la Escritura», en S. Guijarro (coord.), La interpretación de la Biblia (Salamanca: PPC-Universidade P. Salamanca,
2017, 225)
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4.- Conclusión
O texto do Novo Testamento recolle de formas plurais aquela
experiencia de auto-revelación de Iahvé en Xesús, esa experiencia
de encontro transformador que fixeran os primeiros discípulos e
discípulas de Xesús, e, a través deles e do seu testemuño, outros
despois. O Novo Testamento recolle esa primeira interpretación
dunha experiencia. Os textos son unha herdanza existencial que,
para a poder recoller e facer propia, cómpre emprender unha viaxe
de ida e volta. Unha ida para alcanzar o sentido orixinario do texto
no seu contexto, para a que necesitamos a exexese crítica e os seus
métodos; e unha volta para facelo accesible e actuante no noso
hoxe, para a que precisamos da hermenéutica que, partindo das
preguntas e necesidades da comunidade que escoita, desenvolva
un sentido coherente con aquel sentido orixinario, liberador e profundamente humanizador.
Non é necesario ser exéxetas profesionais, mais si é necesaria
unha formación mínima: un coñecemento e asunción dos conceptos clave da DV, e as súas consecuencias á hora de achegarse ao
texto; un coñecemento sobre os dous pasos que supón a interpretación, unha certa familiaridade cos resultados dos métodos, que
implica aceptar que Deus non salta as mediacións humanas. Como
dicía a IBI:
a diferenza dalgunhas doutrinas sacras doutras relixións, a mensaxe bíblica está solidamente enraizada na historia. Os escritos
bíblicos non poden, pois logo, ser correctamente comprendidos
sen un exame dos seus condicionamentos históricos.

Paradoxalmente isto pode axudar a ter os ollos máis abertos aos
signos dos tempos, aos signos desa presenza de Deus no hoxe de
cada comunidade e do mundo.
Carmen Bernabé Ubieta
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Estudo

Fundamentalismo encriptado:
a Biblia, do literalismo
á maiéutica histórica
Andrés Torres Queiruga

1.- A lectura tradicional da Biblia
O cambio que se ten dado na lectura tradicional da Biblia por
parte da teoloxía é de tal magnitude, que abonda con ler uns poucos
exemplos antigos para decatarse da distancia quilométrica que nos
separa. Pero ese cambio leva moi pouco tempo entre nós. As novas
xeracións non o perciben con tanta claridade, pois recibiron algúns
efectos importantes. Pero falta aínda moito camiño por andar. En
realidade, visto en perspectiva histórica, é moi recente. A finais do
século XIX, o cardeal Newman tivo desgustos con Roma por soster
que non era «inspirados» os famosos obiter dicta, esas observacións
de paso, como cando san Xoán di que a xente «sentou na herba»
na multiplicación do pan (Xn 6, 10). E aínda a miña xeración,
formada nos tempos do Concilio, tivo profesores que podían estar
preocupados por como conciliar a «grave contradición» de Mateo,
afirmando que Xesús «subiu» ao monte para proclamar as benaventuranzas (Mt 5, 1), mentres que Lucas informa que «baixou» a
onde estaba a xente (Lc 6, 17).
Non era fácil superar a eficacia de ter pasado máis de 1.500
anos lendo a Biblia pensando que estaba ditada por Deus, tomando
como infalible cada palabra, pois vindo de Deus, non pode ser falsa
nin enganarnos. Por iso, cando a partir do século XVII a crítica
histórico-literaria empezou a estudar os textos bíblicos con métodos
rigorosos, o escándalo foi terrible. Porque as contradicións entre a
letra de moitos textos nos só en distintos libros, senón incluso no
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mesmo libro, resultaban innegables. Cando con Samuel Reimarus
empezou a aplicarse isto aos mesmos Evanxeos, moitos estudantes
de teoloxía abandonaron os seus estudos1. E, nese suposto, no lles
faltaba razón, porque como a finais do séc. XIX dirá Renan, nun
libro que estivese inspirado/ditado por Deus, un só erro probaría
que non é revelado2.
Esta foi a sensación real que se experimentou na igrexa e na
cultura. Negar calquera afirmación escrita nun só texto equivalía
a negar a Biblia enteira e con ela a fe en Deus. Isto explica a reacción das igrexas cristiás, que por respecto ao que se consideraba
afirmación divina, non podían facer outra cousa que defendela.
Fixérono os cardeais contra Galileo e fixérono Lutero e Calvino
contra os que negaban que coa letra da Escritura non se podía
demostrar o dogma da Trindade: a Galileo custoulle a reclusión e
a Servet, a vida.
Resulta obvio que, mentres seguise o presuposto literalista, non
se podía lograr a solución nin chegar a un acordo. Agora é fácil
comprobar que a dificultade non viña dos novos datos, tanto da
ciencia física como de critica textual, que acabaron impóndose,
senón dunha mala interpretación da biblia e da revelación anunciada nela. Vexámolo brevemente nos dous exemplos, xa clásicos,
de Darwin e Galileo Galilei.

2.- A estrutura do problema
Galileo era crente –incluso cóengo, aínda que non exerceu– e
lía na Biblia o que Xosué logrou coa súa oración: «Sol, está quedo
en Gabaón; e ti, lúa, no val de Aialón. E parou o sol e contívose
a lúa» (Xos 10, 12-13). Como científico, estaba seguro de que iso
era imposible e que mesmo suporía unha auténtica catástrofe uni1 Cóntao A. Schweitzer, Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, München/Hamburg
1976, 67.
2 Cf. Ernest Renan, Souvenirs d’enfance et de jeunesse (1883), ed. Calman-Lévy, Paris
1966, 153-156.
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versal. Pero cando o fixo público, o choque frontal coas crenzas
reinantes resultaba inevitable, cun dilema claro: ou o que dicía a
ciencia ou o que dicía a «fe».
Neste caso, o problema –aínda con moitas dúbidas tamén dos
científicos– estaba claro a favor da ciencia e mesmo do sentido
común. Malia ser un choque moi duro, acabou sendo a chave para
tomar en serio a necesidade de buscar un novo camiño. Desde a
ciencia, Galileo anunciou pronto que a solución tiña que vir da
distinción entre o plano científico e o relixioso: «A biblia non di
como vai o ceo, senón como se vai ao ceo». Desde a relixión era
máis difícil, porque tocaba algo moi delicado e implicaba ademais
cuestionar o rol tradicional da igrexa na cultura. Pero o curioso é
que foi nela onde se intuíra xa esa solución: de feito, é o mesmo
Galileo quen informa que esa frase é de Baronio, una cardeal da
igrexa (que ademais se remitía a santo Agostiño)3. E outro cardeal,
Belarmino, concretou algo máis: se o que di Galileo se demostra
verdadeiro, é necesario cambiar a maneira de entender a Biblia e
a súa revelación4.
Repitamos: entón non era tan fácil como nos parece hoxe. A
pesar da dura lección, dous séculos e medio máis tarde, repetirase
o problema con Darwin. Agora o problema tocaba puntos algo
menos evidentes cientificamente e moito máis delicados teoloxicamente. A fondura do que estaba en xogo era moi grande: aparecía
cuestionada a creación de Adán e Eva e, con ela, o dogma do
pecado orixinal e a unidade do xénero humano. A necesidade de
3 «Carta a la Señora Cristina de Lorena, Gran Duquesa de Toscana», en: Galileo Galilei, Carta a Cristina de Lorena y otros textos sobre ciencia y religión, Madrid 1987, 72-73;
merece ser lida enteira).
4 Convén decatarse do difícil que era entón aceptar o que hoxe resulta tan evidente: «Se
existise unha proba de que o Sol se atopa no centro do universo, de que a Terra se atopa
no terceiro ceo e de que o Sol non xira ao redor da Terra senón que é a Terra a que xira
arredor do Sol, entón teriamos que proceder con gran circunspección ao explicar pasaxes
das Escrituras que parecen expresar o contrario, e admitir que non os entendemos, antes
de declarar que é falsa unha opinión que foi probada. Pero polo que a min respecta, non
crerei que existen tales probas até que non mas mostren» (Carta a Foscarini, en Galileo
Galilei, Opere, 12, 159-160).
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reinterpretar o significado da revelación era clara; pero mostraba
que o rostro da reforma necesaria era moi severo.
Iso explica que as resistencias cheguen ata hoxe, e deixan ao
descuberto a transcendencia da cuestión. Necesitábase unha revolución, pero o que se iniciou foi un lento e penoso camiño de
acomodacións superficiais e solucións de compromiso. A evidencia
científica resultaba cada vez máis evidente, pero as respostas querían preservar o pasado. Produciuse así un fenómeno que segue
moi presente: principios que a teoloxía acepta de maneira expresa
na teoría, non se levan á súa consecuencia e mesmo son anulados
no exercicio efectivo da reflexión teolóxica.
Despois de Darwin, na teoría teolóxica recoñécese que a letra
da creación no Xénese ten carácter mítico-simbólico, non de
descrición científica. Por tanto, sexa o que sexa o que se quere
significar co «pecado orixinal», non pode ser interpretado como
explicación «científica» do que ocorre no mundo e na historia:
nin por que o parto resulta doloroso nin por que existen catástrofes naturais e conflitos humanos e por que todos temos que
sufrir e morrer. Pero é bastante común comprobar que mesmo
en textos nos que de maneira expresa se recoñece iso, inícianse
despois razoamentos para afirmar que no comezo da historia tivo
que haber algunha acción –algún «pecado»– que perturbase toda
a harmonía cósmica e humana, causando eses problemas e transmitíndoos aos descendentes; peor aínda, constituíndoos en «pecadores», sen posibilidade ningunha de responsabilidade pola súa
parte. Veñen despois distincións entre tipos de morte (a normal
ou a que é froito do pecado de Adán); entre a situación «supralapsaria» (antes de caída) e «postlapsaria» (despois); interprétase
o significado do bautismo para poder salvar do pecado os neniños
que morren sen el, e búscase a infusión por Deus dunha alma en
cada fecundación humana…
En realidade, percíbese e «sábese» que iso, explicado dese
xeito, non pode ser así. E de feito houbo e segue habendo grandes cambios teolóxicos neses temas. Pero, no fondo, tenden a
quedar en modificacións que non van á raíz, cando o que urxe é
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unha remodelación profunda na comprensión, coherente co que
xa sabemos e admitimos. En concreto a coherencia chama a recoñecer dúas cousas:
a) que non se pode facer unha lectura científica da Biblia para
explicar acontecementos do mundo ou da vida socio-biolóxica;
b) que os textos deben ser lidos, de maneira expresa, na súa
intencionalidade específica, que é relixiosa.
Conxuntar ambos datos so é posible mediante unha reinterpretación radical: non quedar na «letra», senón chegar ao «espírito»; é
dicir, á experiencia que os textos trataron de expresar cos recursos
do seu contexto relixioso-cultural. Dese modo cáptase o seu significado auténtico e pode ser reinterpretado de xeito que resulte
comprensible e poida alimentar a fe no contexto actual.

3.- Romper o cerco do «literalismo encriptado»
Esta situación estraña na que se «saben» e se admiten verdades
que logo non se poñen en práctica, non obedece a un capricho,
senón a un profundo respecto pola tradición e á vontade de ser fieis
á palabra de Deus. Pero por iso mesmo delata un dos problemas máis
graves da teoloxía na modernidade, porque pon ao descuberto unha
contradición latente no punto central da interpretación da Escritura
no dogma. Iso é que quere dicir a expresión literalismo «encriptado».
O literalismo expreso, sobre todo co nome de fundamentalismo,
é hoxe un tema marxinal; en todo caso, resulta residual para a
teoloxía seria. Ninguén toma á letra toda a Escritura, e mesmo se
produce estrañeza cando se fala da revelación como ditado literal
por parte de Deus ou do Espírito Santo. Porén resulta imposible
ler os tratados teolóxicos sen que se nos diga que os misterios da fe
son inaccesibles á razón natural e só poden ser coñecidos por revelación. Lese ou escóitase tantas veces, que chega a parecer obvio.
Pero, en sentido estrito, iso significa que teñen que ser transmitidos por un «influxo especial», unha intervención divina puntual
que Deus só exerce nalgúns casos e con persoas determinadas:
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por tanto, algo de carácter en definitiva «milagroso». Iso é o que
orixina hoxe graves problemas e fai tan difícil a solución.
Na lóxica do milagre, por parte de Deus nada sería imposible.
Pero entón todos os erros literais, as inmoralidades flagrantes e as
violencias mortais que se contan na Biblia habería que atribuírllas directamente a Deus, como fai de feito «a letra» das narracións. Ninguén se atrevería hoxe a admitir esa atribución (e cando
se admite, leva directamente ás acusacións do «novo ateísmo»,
que tanto e tan devastador dano lle están a facer á fe na cultura
actual). Máis aínda, todo o traballo da exexese sería inútil. Porque
consiste en mostrar que os textos son froito dun complexísimo
traballo humano, co influxo de moitos factores, desde os xéneros
literarios ata os últimos métodos da socioloxía cultural.
Pois ben, a pregunta salta á vista. Volvendo ao exemplo de Adán:
como é posible que a teoloxía poida seguir tomando á letra o dogma
do «pecado orixinal», que dese modo vai contra o mesmo sentido
común e non se pode fundamentar desde una lectura actual da
Biblia? A resposta está en que, cando a teoloxía fala así, faino
porque se sente obrigada a respectar a letra dunha formulación
dogmática, que como tal é unha construción teolóxica feita sobre
unha lectura literalista da Biblia. É dicir, sen se decatar, tómao
como garantido por un «ditado» de Deus, de xeito que a través do
mesmo tratamento do problema recibe «encriptada» –e por tanto
dando por suposta e como incuestionable– unha interpretación
literalista da revelación.
E convén notar que así non só non se debilita, senón que se
reforza o literalismo. Porque o dogma, apoiado na lectura literal da
Biblia, é considerado el mesmo como investido de autoridade revelada; o cal, á súa volta, sacraliza esa lectura deses textos en que se
apoia e que entón se converte na lectura oficial e obrigatoria (diga
o que diga a exexese). Ademais, ao estar formulado con conceptos
que están precisados e «definidos», moi distintos das expresións da
linguaxe bíblica, máis espontánea e simbólica, o dogma préstase
menos á ser reinterpretado. De feito, aínda que pareza paradoxal,
a teoloxía tivo antes a posibilidade de interpretar a Escritura ca
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de facer o mesmo co dogma: aínda en 1950 a encíclica Humani
Generis condenou a Nova Teoloxía francesa (que despois resultou
decisiva no Vaticano II), por distinguir entre a verdade do dogma
e os conceptos en que está interpretada.
Hai tres datos que converten en verdadeiramente grave esta
cuestión, que considero unha das máis importantes entre as que
ten pendentes a teoloxía actual:
1) Todos os grandes problemas da teoloxía foron construídos
sobre a visión literalista, que no século XIII, sobre todo con
san Tomé de Aquino, recibiron a estruturación sistemática
que chega ata hoxe.
2) A entrada da modernidade, coa caída do literalismo e o profundo cambio xeral da cultura, creou unha tensión tan forte,
que levou a unha crise que conmocionou os alicerces da fe,
de xeito que ou se reinterpretan a fondo ou resultan infundados e incomprensibles no novo contexto cultural.
3) Que, os cambios parciais realizados, non se conseguiu a reinterpretación que a situación está postulando.
En consecuencia, os esforzos renovadores, que son moitos e
importantes, encóntranse na dura tensión de se veren obrigados
a soster, por tradición dogmática, verdades cuxa formulación e
interpretación asentan sobre bases que eles mesmos xa non pode
compartir. De aí o carácter provisorio e mesmo de artificio que
hoxe presentan moitos tratados e o imposible que resulta acadar un
acordo razoable entre os diversos intentos e teoría, incluso tratándose dos máis altos e santos da nosa fe, como son os da Cristoloxía
e da Trindade.
Por iso, tal vez a maior dificultade para o avance está en que,
ao seguiren encriptado o presuposto literalista, prodúcese unha
identificación espontánea entre a verdade e a letra que a quere
expresar. Entón cada nova reinterpretación profunda na teoloxía
tende a ser percibida como unha negación da fe, non da interpretación anterior en que chega expresada. En concreto, no tema da
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Biblia, o temor nace de que cuestionar que a revelación poida ser
un «ditado» divino equivale a negar que é realmente Deus quen
se nos manifesta nela e que nela encontramos a verdade definitiva
da nosa existencia.

4.- Cambiar os presupostos para resolver as dificultades
Repito: compréndese que non é tarefa fácil, pois levamos un
atraso de séculos. Pero a estas alturas contamos con recursos para
emprendela. Neste sentido resulta impagable o traballo dos exéxetas, que co seu traballo foron minando o prexuízo literalista e
abrindo o camiño para unha nova visión de conxunto.
De entrada, romperon o atranco menos difícil, pero de non
pouca eficacia distorsionadora: a visión ahistórica dos textos bíblicos. Deus é eterno e para El todo está presente, e mentres a revelación se consideraba como un ditado seu, era lóxico ler todo tendo
o mesmo valor literal de «palabra divina». Tíñano tanto un texto
terrible falando de Iavé matando exipcios ca un de Oseas falando
de que non é capaz de castigarnos, ou a narración da arca no
diluvio e o salmo 139… Unha consecuencia terrible desta visión
foi que era necesario atribuírlle a Deus a responsabilidade directa
non só de erros teóricos de xeografía, de historia ou de ciencia,
senón transgresións morais demasiado graves, mesmo con enormes
cargas de violencia e matanzas innumerables. Os crentes buscaban
maneiras de «explicalo», e aínda así os Pais da Igrexa e os teólogos posteriores víronse obrigados ou ben a ignorar os datos ou
ben a buscar interpretacións simbólicas, pedagóxicas e alegóricas,
que permitían saír do paso. Pero, se nun contexto de cristiandade
podían ser máis ou menos asimiladas, hoxe resultan simplemente
imposibles. Unha interpretación actual non pode proceder así,
sen incorrer no grave perigo de caer no desprestixio de defensas
«ortodoxas», que acaban xustificando en paralelo «novos ateísmos»
igualmente anacrónicos.
Por fortuna o sentido histórico obriga hoxe a ter en conta o
momento e o contexto en que foi escrito cada texto. A revelación
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bíblica é unha verdade-en-camiño. De xeito que un erro real e
que non debe ser negado, cando se le incluído no contexto total,
compréndese que mesmo puido contribuír ao avance do conxunto
e así participar da súa verdade: como do Servo de Iavé di o libro
de Isaías, tamén a nós esas «feridas» literais nos poden curar ou
axudar5. Ademais, o cristianismo conta coa culminación do proceso en Xesús de Nazaret, que ofrece o criterio decisivo para situar
cada paso no seu momento, separar o provisorio do permanente e
mesmo, chegado o caso, aprender a lección para non volver a atrás
do revelado en Xesús. Canto pode ensinar neste punto a lenda do
gran inquisidor de Dostoiveski!
De todos modos, cómpre ir ao fondo da dificultade e retomar o
problema desde a súa raíz, mostrando como ‘a revelación pode vir
de Deus, sen ser un milagre, ser universal sen ser un privilexio e
ser divina sen deixar de ser humana’. Xa se comprende que se trata
de algo tan fondo e complexo, que en poucas páxinas só é posible
facer algunha insinuación, remitindo traballos máis detallados. En
concreto, aquí debo remitirme ao libro que escribín sobre o tema6.
Polo menos, para min foi unha axuda para estar convencido de que
coa nova comprensión non só non se nega a orixe divina da revelación, senón que se reforza ata o máximo; e ao mesmo tempo –como
di o subtítulo do libro– sublíñase o seu carácter profundamente
humano e humanizador.

5.- Do intervencionismo divino a «caer na conta» da presenza reveladora
Para entender no seu sentido o que intento dicir, é preciso tomar
en serio unha verdade fundamental e admitida en toda a teoloxía:
5 Este é o significado auténtico da «exexese canónica», malia o significado conservador
que tende a serlle atribuído por moitos.
6 A revelación de Deus na realización do home, Vigo 1985; cf. a trad. castelá, en 2.ª
edición, revisada e algo aumentada; Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana, Trotta, Madrid, 2008. No que segue, terei en conta o «Appendice: La
rivelazione», na tradución italiana de Fin del cristianismo premoderno. Retos hacia un nuevo
horizonte, Santander 2000, co título: Quale futuro per la fede? Le sfide del nuovo orizzonte
culturale, Torino 2013, 221-253.
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a idea de creación –de creación continua– pola que Deus nos está
facendo ser e animando o noso existir. Porque este un dos casos,
acaso o máis serio, onde se produce o equívoco antes sinalado:
afirmar teoricamente unha verdade que despois se esquece á hora
do razoamento efectivo. Pénsese que todo un gran teólogo como
Karl Barth podía repetir «Deus está no ceo e ti estás na terra»7.
Sabía que non era así, pero a súa teoloxía está moi marcada por
este presuposto imaxinativo. E non só Barth, senón tamén o imaxinario común e, o que é máis grave, gran parte dos tratamentos
teolóxicos continúan afectados desa especie de virus (recórdese o
que dixemos da «encriptación»).
Dese modo, sen advertilo, pártese do esquema imaxinativo
dunha «transcendencia separada», segundo o cal Deus está fora
e no alto, e «entra» no mundo, para axudar coa súa graza ou iluminar coa súa revelación. Intimamente unido a iso está a visión
intervencionista, herdada da letra bíblica, pola que Deus intervén
directamente con accións puntuais, mandando a chuvia ou a peste,
a axuda ou o castigo… Aplicado á revelación, resulta entón que
Deus manda tamén a inspiración e as palabras, as audicións ou as
visións dos profetas e dos autores inspirados8.
Convén notalo e expresalo de maneira consciente e explícita,
para asentar dúas conviccións:
a) que as cousas non son nin poden ser así, e que dese modo
non se pode comprender hoxe a revelación;
b) que, por tanto, negar ese modo non significa negar que a
revelación é real e que Deus se revela verdadeiramente.
Só sería negación (e, por desgraza, seguirán véndose e facendo críticas e acusacións ao respecto), mentres persista a idea de que Deus
se revela «desde fóra» e mediante unha intervención milagrosa.
7

Esta frase era comprensible no Eclesiastés 5, 1; pero hoxe esixe cautela.

8 Quen queira palpar esta situación, pode ver a detallada información histórica que ofrece
Antonio María Artola, en: A. M. Artola, J. M. Sánchez Caro, Biblia y Palabra de Dios, Estella 1989, Parte III: «La inspiración bíblica», p. 137-238 (acaba de aparecer a 2.ª ed., 2020).
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Aquí móstrase a importancia de romper o equívoco e partir realmente da creación. Porque entón, desde a fe nesta verdade fundamental, ‘a enteira realidade constitúe un xesto activo e libre de
Deus’, que a través dela quere manifestarse e revelarse. Exprésao
magnificamente a intuición poética: «Silabeas el alba igual que una
palabra; / Tú pronuncias el mar como sentencia», di un himno de
Laudes do Breviario castelán. E se os ollos se abren nesta dirección, toda a realidade está a mostrar continuamente o que Deus
é e quere ser para nós: a creación é o «corpo» onde El se expresa,
o «rostro» onde nos é posible ler a súa revelación salvadora. Comprendérono os salmistas: «Os ceos cantan a gloria do Señor». E
exprésano os místicos con intuicións fulgurantes: «Estas montañas
es mi Amado para mí», «Estos valles es mi Amado para mí», di san
Juan de la Cruz9. E percibímolo espontaneamente todos, cando a
presenza creadora divina resplandece nunha vida santa: de feito,
onde hai un santo, aparecen case sempre outros santos. O evanxeo
de Xoán expresouno respecto do gran Santo: «Quen me ve a min,
ve o que me enviou» (Xn 12, 45).
Certamente, Deus é infinito e transcendente, por iso a súa
presenza non pode ser percibida cos sentidos, en interrelación
causal como a que sucede entre as realidades do mundo. O Meister Eckhart dicíao dun xeito algo brutal pero expresivo: «Algúns
queren ver a Deus cos ollos cos que se ve unha vaca»10. É necesario
«caer na conta» desa presenza e ademais interpretar ben o que
nela quere dicir Deus. Por iso, como sucede en todos os asuntos
humanos de importancia, sempre ten que haber persoas que teñen
especial sensibilidade e captan o que, de feito, está aí diante de
todos. Todos os gregos sentían que o seu corpo tendía a aboiar na
auga do baño, pero só Arquímedes exclamou: éureka é dicir, descubrino, caín na conta. E todos os físicos vían caer mazás, pero só
Newton caeu na conta da lei da gravitación.
9 San Juan de la Cruz, Cántico Espiritual, en Obras Completas, Madrid51964, 664-665;
paga a pena ler o sublime comentario ás estrofas 14 e 15: «Mi Amado, la montañas…»
(663-673).
10 Deutsche Predigten und Traktate (ed. J. Quint), München 51978, 224.
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Coa presenza reveladora de Deus resulta máis difícil, pero a
estrutura é a mesma: a historia das relixións mostra que, de moi
diversos xeitos con distintos erros e acertos, esa presenza é descuberta pola humanidade. E dentro dese descubrimento sempre hai
individuos ou grupos que son os primeiros en caer na conta de
novos aspectos da presenza de Deus. Non se trata de especulacións
artificiosas: iso é o que cada vez con máis claridade demostran os
estudos exexéticos.
Que non é fácil nin o foi sequera nas mesmas experiencias
dos profetas, tantas veces narradas como froito de intervencións
milagrosas, indícao Alonso Schökel: «O profeta ha de elaborar os
oráculos coa suor da súa fronte, como concienciudo artesán da
palabra profética»11. E o seu carácter de sorpresa, de caer na conta
do que estaba sempre aí, está ben expresado na exclamación de
Xacob, tras unha noite de escuridade e loita: «O Señor estaba aquí,
e eu non o sabía!» (Xén 28, 16).
Partir da creación mostra ben que a experiencia reveladora
non vén de fóra, senón que se acende sempre desde dentro da
realidade. Sucede cando logramos descubrir esta na súa verdade
última, é dicir, en canto fundada, habitada e promovida por Deus.
O verdadeiro profeta logra caer na conta e interpretar con acerto
a verdade que Deus está sempre tratando de manifestar a través
dela. Os estilos, as ocasións, os procedementos son distintos; pero
suceden sempre no medio vivo da experiencia humana. Uns exemplos permiten aprecialo.
Sempre resulta iluminador o caso de Oseas. Casado cunha
prostituta (seguramente «sagrada», unha hieródula), ve como
repetidamente ela escapa e volve á prostitución. A pesar diso,
el nota como desde o fondo do seu corazón renacen sempre de
novo o amor e o perdón. Entón acéndeselle a luz: ese é o caso do
Señor con Israel. Tamén o pobo volve unha e outra vez á «prostitución» do pecado e da idolatría; pero o Señor continúa amando
e perdoando. Foi un momento-cumio, unha peak-experience, de
11

L. Alonso Schökel / J. L. Sicre, Profetas I, Madrid 1980, 20.
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revelación. Por primeira vez na Biblia, un profeta anunciou –revelou– o perdón incondicional de Deus, cunha unha afirmación
cuxa ousadía, en palabras de Gerhard von Rad, «non ten parangón en toda a profecía»12:
Como poderei deixarte, Efraín; entregarte a ti, Israel? Revólveseme o corazón, conmóvenseme as entrañas. […] Non executarei
a miña condena, non volverei destruír a Efraín, que eu son Deus
e non home, o Santo no medio de ti (Os 11, 8-9)

Paga a pena notar que Oseas non fai unha dedución edulcorante nin, moito menos, obvia. «Porque eu son Deus e non home»:
a tendencia normal, a tendencia «demasiado humana» –por desgraza, non poucas veces practicada na predicación– sería subliñar a gravidade da ofensa e medir a severidade do castigo pola
grandeza do ofendido. O acerto xenial, o avance na revelación, vai
xustamente na dirección oposta: descubrir a «lóxica de Deus», esa
lóxica paradoxal e contrafáctica, de gratuidade infinita; gratuidade
literalmente incrible para a lóxica normal, a mesma que tantas
veces escandaliza aínda hoxe nas parábolas de Xesús no Evanxeo.
Sucede o mesmo co exemplo de Moisés, descubrindo na súa
rebelión contra a opresión inxusta a vontade de Iavé que chama
e anima á liberación13. E sucedeu co autor do libro de Xob, quen,
vendo que o sufrimento afecta tamén os inocentes, caeu na conta
de que non podía ser verdadeira a teoloxía oficial do momento, que
o interpretaba como castigo divino; iso constituía unha revelación
tan forte, que o libro tivo que saír anónimo. O mesmo que sucederá
máis tarde co libro de Xonás, protestando contra o acaparamento
exclusivista do monoteísmo, descuberto –revelado– no Desterro,
pero cuxa salvación a ideoloxía teolóxica quería restrinxir a Israel,
condenando a todos os demais. Non menos interesante resulta
o descubrimento máis expreso da resurrección en Daniel e nos
12

Teología del Antiguo Testamento II, Salamanca 1972, 184.

13 Este exemplo gustoulle a J. L. Segundo, El dogma que libera. Fe, revelación y magisterio
dogmático, Santander 1989, 343-345; a raíz disto foi el quen promoveu a tradución do libro
sobre a revelación.
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Macabeos, cando a terrible experiencia do martirio fixo catalizar
a revelación de que o «Deus de vivos e non de mortos» non podía
deixar caer na nada aniquiladora aqueles que morrían xustamente
pola fe no seu amor e na súa fidelidade.
Convén aclarar aínda tres aspectos do significado de «caer na
conta», que o vocabulario sempre deficiente podería ocultar e provocar malentendidos.
O primeiro, que falar de «descubrimento» ou de «caer na conta»,
de ningún modo implica unha primacía da iniciativa humana,
como se Deus estivese ocultándose e nós, igual que no xogo infantil de andar «ás agachadas», o sorprendésemos no seu agocho.
Xustamente o contrario é á verdade: aquí todo –absolutamente
todo– nace da libre iniciativa divina, de xeito que o descubrimento
humano é sempre resposta. Non só porque, subxectivamente, a
capacidade humana e a mesma existencia son don gratuíto de
Deus; senón porque obxectivamente é Deus quen está querendo
revelarse, tratando de vencer con amor activo e perdón incansable
a nosa cegueira e romper as nosas resistencias.
Menos aínda –insisto porque de non entendelo me viñeron acusacións tan desenfocadas como inxustas– se induce un idea «meramente subxectiva» da revelación. A verdade é tamén aquí exactamente a contraria: lonxe de poñer en perigo a súa obxectividade,
afírmaa ao máximo. «Caer na conta» só é posible ontoloxicamente
e só ten sentido epistemoloxicamente en canto, por un lado, a realidade finita se fai transparente á presenza –infinitamente real de
Deus– e, por outro, cando o intérprete acerta a descubrila. Doutro
xeito non hai nin pode haber revelación. Aparece ben claro no
difícil e delicado problema da «falsa profecía», cando, no canto de
ler a presenza real de Deus, o falso profeta anuncia «as imposturas
do propio corazón» (Xer 23, 26) ou «fala de paz, cando non había
paz» (Ez 13, 16)14.
14 Expliqueino con máis detalle fronte á inxusta nota oficial, promovida por un grupo moi
concreto: «Revelación como «caer na conta»: razón teolóxica e maxisterio pastoral», Encrucillada 149/30, 2006, 357-373 (trad. castelá. en: J. J. García Norro (ed.), Ser querido y querer.
Ensayos en homenaje a Manuel Cabada Castro, Ed San Esteban, Salamanca 2007, 173-192).
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Está finalmente a realidade da inspiración. Non é negada, senón
radicalmente fundada e reafirmada, só que así non aparece como
unha irrupción «particularista» e «desde fora», senón como unha
presenza viva, universal e «desde dentro». A singularidade do profeta existe, porque el é o primeiro en descubrir, en caer na conta.
Pero non implica exclusivismo, porque descobre o que en realidade estaba aí para todos. Sucede sempre, como viamos no caso
de Arquímedes ou Newton. Tamén na Biblia: a presenza de Deus
estaba en Babilonia igual ca en Xerusalén, pero foron Ezequiel e o
Segundo Isaías os que caeron na conta de que iso estaba revelando
a verdade do monoteísmo; e, como vimos, no fondo máis auténtico
de todo corazón humano está o presentimento de que o amor e o
perdón son mellores ca o odio e a vinganza, e que en Deus non
pode ser menos; pero foi Oseas o primeiro en formulalo.
Que isto non ameaza a obxectividade da revelación nin diminúe a absoluta iniciativa divina, senón que as salienta ao máximo,
sen por iso caer en intervencionismos particularistas, resulta evidente. O profeta, por longa que teña sido a súa reflexión e por
dura que resultase a súa busca, nunca se atribuirá a si mesmo
o descubrimento: sempre dirá que é «palabra do Señor». Neste
sentido, chegouse con toda razón a falar do profeta como «boca
de Deus» (cf. Xer 15, 19). E que isto non supón elitismo nin
privilexio, apoñendo o descubrimento á excelencia da persoa ou
do pobo, aí está o aviso de Xesús: non sempre son «os sabios e
prudentes», senón os «pequenos», quen as máis das veces fan o
descubrimento (Mt 11, 25).

6.- Da aceptación por mera autoridade, á revelación como
«maiéutica histórica»
Volvamos ao exemplo. É verdade que Newton foi o primeiro en
descubrir a lei gravitatoria. Pero os físicos non a admiten porque
o dixera Newton, senón porque –certamente grazas a el– agora
tamén a ven eles; e se a ven é porque o dato estaba e segue estando
aí ofrecéndose a todos. O literalismo bíblico, coa persistencia da
revelación como «ditado» milagroso, impediu ver que isto é tamén
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o que sucede na revelación bíblica. A fondura do revelado e a sorpresa dos descubrimentos tenderon a encubrir o seu radical e constitutivo enraizamento na experiencia humana.
Pero cando Oseas, a través da súa experiencia, anunciou por
primeira vez o perdón incondicional divino, non enunciaba unha
verdade allea ou estraña que Deus trataba de lle manifestar cunha
inspiración milagrosa, feita só para el. Unha vez que o descubrimento ocorreu, resulta fácil comprender que iso era –e segue a
ser– algo que Deus, a través da verdade máis auténtica dos nosos
corazóns, estaba e está tratando de nos dicir a todas as persoas e
desde sempre.
Por iso, cando aínda hoxe escoitamos a Oseas, poden ser as
súas palabras as que nos espertan e iluminan; pero, se de verdade cremos nese perdón, é porque nos recoñecemos naquilo que
elas nos din: cremos grazas a elas –fides ex auditu, «a fe chega
polo oído» (Rm 10, 17)–; pero agora xa o vemos –xa o «verificamos»– nós mesmos. Recórdese: iso é o que no Cuarto Evanxeo
os samaritanos lle dixeron á súa paisana: «Xa non cremos polo
que ti nos dixeches: nós mesmos o escoitamos e sabemos que este
é de verdade o Salvador do mundo» (Xn 4, 42). Ou, acaso máis
intimamente, no Evanxeo de Lucas: «Non ardía o noso corazón,
cando nos falaba polo camiño, interpretándonos as Escrituras?»
(Lc 24, 32).
Trátase, como se ve, dun proceso profunda e universalmente
humano, que sucede en todos os ámbitos e practicamos cada día:
unha palabra fai cristalizar unha situación, facéndonos comprender
por fin algo que estabamos presentindo ou intuíndo; vemos unha
bágoa nos ollos dunha persoa amiga, e decatámonos do moito que
nos quería, ao mellor sen caermos na conta; vibramos ante unha
gran poesía que nós tal vez seriamos incapaces de compor, pero é
porque expresa o que xa sabiamos nós aló no fondo sen o podermos formular. Iso fan os clásicos: os pioneiros que «descobren»
aquilo mesmo no que todas e todos nos recoñecemos, e que xusto
por esa razón falan e falarán sempre á humanidade. Franz Rozenzweig díxoo magnificamente: «A Biblia e o corazón din a mesma
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cousa. Por isto (e só por isto) a Biblia é ‘revelación’»15. E por iso
Northrop Frye puido escribir que a Biblia é «o gran código» da
nosa cultura16.
A constatación é tan realista e verdadeira, que unha vez alertados, resulta fácil recoñecer a súa presenza ubicua tanto na Biblia
como na tradición. Xeremías, nun texto do que se fará eco o Cuarto
Evanxeo (Xn 6, 45), exprésao con elocuencia:
Hei meter a miña lei nas súas entrañas, escribireina nos seus corazóns (…) Xa ninguén terá que instruír o compañeiro, xa ninguén
terá que instruír o irmán (…); senón que todos eles me coñecerán,
desde o máis noviño ao máis grande (Xer 31, 33-34).

Os Pais da igrexa dicían: «Precisa a mesma graza quen escoita
a profecía que aquel que a proclamou por vez primeira»17. É ben
coñecida a doutrina de santo Agostiño acerca do «mestre interior»
que funda e ensina dentro o que predica fóra o «mestre exterior».
Un rastrexo sensible encontra citas innumerables cando os autores, tanto de teoloxía como de devoción e mesmo desde a filosofía,
falan en concreto da experiencia viva18. Concretamente, a categoría de «testemuño» –tan aludida e tan importante– apunta a isto
mesmo polo seu carácter personalista. Pero Karl Rahner avisou
de que non se pode tomar como simple testemuño «forense», que
debería reducirse a confiar na testemuña, sen ningún contacto
directo co feito ou verdade testemuñada.
15 Brief an B. Jacob, 27 de mayo de 1921, en F. Rosenzweig, Der Mensch und sein Werk
I. Briefe und Tagebücher 2, Den Haag 1984, 708-709. E. Schillebeeckx acode tamén a
esa cita: «The Bible and man’s heart say the same thing«, na súa obra God is New Each
Moment, Edinburg 1983, 55-60.
16 Northrop Frye, El gran código. Una lectura mitológica y literaria de la Biblia, Ed
GEDISA, Barcelona, 1988.
17 Tomo a cita de L. Évely, Les chemins de ma foi, Paris 1990, 104 (hai trad. castelá);
non a puiden confirmar; pero cítoa pola súa claridade e, sobre todo, porque Évely é tal vez
o autor, non sistemático, que con maior e máis clara enerxía soubo ver e proclamar esta
estrutura; cf., por ex., nesta mesma obra p. 16-17. 73-74. 101-104. 142.
18
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En consecuencia, dada a enorme importancia do tema, para
evitar equívocos, propiciar o rigor e despregar a fecundidade deste
proceso, creo que –debidamente contextualizada– resulta moito
máis apropiada a categoría socrática de maiéutica. Como se sabe,
Sócrates, fillo de comadroa –maia, en grego–, dicía practicar o
mesmo oficio que a súa nai: a maiéutica (maieutiké techne). Ela
non metía desde fóra a criatura no seo das nais, senón que axudaba
para elas a daren á luz. O mesmo el: non pretendía meter a verdade
nos seus oíntes, senón que, coa súa palabra, os axudaba para que
eles mesmos a descubrisen no seu interior (é famoso o exemplo do
Teeteto, facéndolle descubrir ao escravo as verdades da xeometría).
Así e todo, convén notar que, con toda intención, falo sempre
de «maiéutica histórica». Porque non se trata da repetición do
mito platónico das «ideas eternas», recordadas (mediante a anámnese) tal como estaban –claras e perfectas– antes de as almas
caeren nos corpos. O que a revelación descobre é a nosa realidade
esencialmente histórica, tal como se vai realizando, medrando e
transformando a medida en que vai descubrindo e acollendo a presenza vivificadora e recreadora de Deus. Por iso a revelación non
é recordo senón anuncio, non é volta atrás, senón promesa e nacemento cara adiante, ata chegarmos «á madurez do home perfecto,
ao desenvolvemento propio da plenitude de Cristo» (Ef 4, 13).
Importante insistir, porque fai patente a historicidade intrínseca
da revelación. Certamente, a presenza do Deus que nos «está a
crear por amor» é en si mesma plena, universal e irrestrita. Pero
a revelación só se fai real cando esa presenza é recibida e acollida na subxectividade humana. Ora, esta está sempre situada en
tempos e lugares concretos, inevitablemente sometida aos avatares
do desenvolvemento cultural, aos condicionamentos sociais e ás
distintas sensibilidades relixiosas. O cal explica as características
da revelación na historia: no encontro con Deus, aínda que pola
súa parte a revelación está ofrecida dende sempre a todo home e
muller, na captación humana –e a revelación só nela pode existir
e «encarnarse»– foron aparecendo novas dimensións e abríndose
profundidades non sospeitadas nin deducibles a priori.
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O importante é que desde esta estrutura maiéutica, que conxunta
descubrimento e apropiación, palabra recibida e experiencia persoal, resulta posible aclarar malentendidos e comprender aspectos
que permiten achegarse ao misterio da revelación sen renunciar ás
lexítimas esixencias da nosa cultura19.

7.- Tua res agitur
Quero rematar brevemente con dúas observacións.
Podería parecer que a proposta maiéutica ten algo de actitude
soberbia ou pretensión arrogante, como se fose a decisión humana
a que autoriza o valor da revelación. Nada menos certo: o que
queda na nosa man é unicamente a resposta, pois todo se debe á
iniciativa de Deus e nada sería posible sen ela. Por fortuna, trátase
da iniciativa dun amor que non humilla, senón que axuda e respecta. A verificación maiéutica é a mellor proba: non somos infantes que obedecen porque si, senón adultos que acollen un don gratuíto. E que o acollen, porque comprenden que nel, promovendo a
responsabilidade e asegurando a xusta autonomía, se lles ofrece a
propia e más auténtica posibilidade da realización humana.
Verdadeiramente na revelación «trátase de ti»: trátase de todas
e de cada unha das persoas (nostra res agitur). Por iso a Biblia non
se pode ler como algo externo ou ser recitada de memoria. Ten
que facerse coñecemento íntimo, converterse en carne propia. No
límite, deberiamos poderlle dicir coma os samaritanos: xa non te
precisamos, porque grazas a ti, agora canto dis xa o experimentamos e vivimos por nós mesmos.
A segunda observación é máis ben un convite ou chamada a ler
a Biblia ao revés. Quero dicir, a facer sempre a lectura á luz do
seu final, tal como se nos revelou en Xesús de Nazaret. Situado ao
19 De feito, a súa transcendencia fíxoseme moi clara, cando nun congreso un pensador
moi ben formado e informado argüíu: «non podo crer no que di a Biblia, só porque Isaías
me di que Deus llo dixo a el, pero a min non me di nada». Como se ve, a afirmación non
é (totalmente) verdadeira; pero está cargada de razón fronte á permanencia anacrónica do
literalismo (tamén da permanencia encriptada).
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cabo do longo traxecto desa verdade-en-camiño, el dános a clave
para interpretar todo no seu sentido verdadeiro. Grazas a el, podemos respectar e agradecer a letra, pero sentirnos responsablemente
libres para a traducir conforme ao espírito do seu Evanxeo, de xeito
que nada do que oremos, pensemos ou anunciemos lesione nin a
grandeza nin a tenrura d’Aquel a quen Xesús nos revelou como
Abbá: PaiNai de amor infinito e perdón sen fronteiras20.
Andrés Torres Queiruga
Teólogo

20 A «tradución» dos Salmos feita por Manolo Regal, Os Salmos hoxe. Versión oracional
á luz do evanxeo, Ed. SEPT, Vigo 2012 (trad. castelá: Desclee 2015), debería ser un comezo,
que no futuro (soñar é lícito) debería chegar á mesma Liturxia.
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Achega

Escolma Bibliográfica
Carme Soto Varela1

Presentamos aquí unha pequena escolma bibliográfica que pode
axudar a afondar nos libros bíblicos e a coñecer mellor o contexto
en que naceron, a súa formación, o seu significado e o modo en
que hoxe podemos interpretalos. Na actualidade é posible acceder
a unha ampla bibliografía sobre a Biblia en diversos idiomas, mais
nesta ocasión imos presentar só os libros que son accesibles en
castelán aínda que en moitos deles se poderá consultar bibliografía
noutras linguas.
Non citaremos a maioría dos estudos clásicos porque, aínda que
son relevantes no camiño percorrido polos estudos bíblicos nos
últimos dous séculos, en gran medida están incorporados de forma
crítica en estudos máis recentes nos que se valoran os seus aportes
pero tamén se evidencia a superación dalgunhas das súas formulacións ou hipóteses. Hoxe, asumindo os aportes das obras clásicas
de carácter máis histórico-crítico e literario, a investigación bíblica
incorpora novas metodoloxías sociolóxicas, narrativas ou feministas que aportan novos enfoques e permiten un achegamento máis
axeitado ao mundo en que naceron os textos e unha comprensión
nova do seu sentido literal, o que facilita a súa actualización ós
novos contextos sociais e pastorais.
As obras que incluímos nesta escolma combinan con frecuencia
diferentes perspectivas e métodos incluíndo contidos tanto histó1 Carme Soto Varela é doutora en Teoloxía Bíblica. Forma parte da Sociedade Bíblica Española, da Asociación de Teólogas de España e do Consello de Redacción da Revista Encrucillada.
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ricos coma literarios ou exexéticos pero por brevidade e claridade
organizarémolas atendendo á súa proposta principal. Tendo isto
en conta e por mor dunha maior claridade presentaremos as obras
segundo os seus obxectivos centrais e sinalaremos o que pode ser
máis relevante de cada unha delas.

1.- Enfoque histórico-cultural-social
En primeiro lugar presentamos obras que permiten un achegamento os diversos contextos que posibilitaron e determinaron o
desenvolvemento dos textos, as circunstancias da súa creación, as
influencias sociais ou as claves culturais que permiten entendelos
hoxe nun mundo moi diferente no que naceron.
González Echegaray, Joaquín, Qué se sabe de la Biblia desde la
arqueología, Verbo Divino, 2011. Da man dun dos máis insignes arqueólogo bíblico español este libro achéganos información
valiosa para coñecer o mundo e as sociedades nas que se desenvolveu a historia bíblica e deste xeito poder entender mellor os
datos que os propios textos ofrecen.
Albertz, Rainer, Historia de la religión de Israel en tiempos del
Antiguo Testamento, 2 Vol. Trotta, 1999. A relevancia deste traballo está na articulación entre historia, relixión e dinámicas
sociais mostrando un camiño de definición identitaria de Israel
que vai progresivamente consolidándose ao carón das decisións
políticas e a experiencia de fe. A redacción dos libros sostén esa
identidade e ofrecen respostas aos diferentes desafíos que como
pobo vai vivindo nos diferentes momentos históricos.
Kessler, Rainer, Historia social del Antiguo Israel, Sígueme, 2013.
Unha historia social de Israel na que se aborda a identidade
social do xudaísmo antigo nas diversas etapas da súa historia
como un modo de comprender as transformacións, desafíos e
opcións que o fixeron posible.
Aguirre Monasterio, Rafael (ed.), Así empezó el cristianismo,
Verbo Divino, 2015. Outro traballo colectivo que axuda a comEncrucillada 220, novembro-decembro 2020
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prender o xurdimento do cristianismo, con importantes aportes dende a socioloxía e contextos culturais determinantes para
comprender o modo en que se desenvolveron as orixes e tamén
para saber ler moitas das afirmación bíblicas.
Malina, Bruce J., El mundo del Nuevo Testamento. Perspectivas
desde la antropología cultural, Verbo Divino, 20152. Dende a
antropoloxía cultural o autor afonda no contexto no que nace o
Novo Testamento ofrecendo un marco fundamental para comprender o significado dos textos en diálogo coa súa cultura.
Malina, Bruce J. - Rohrbaugh, Richard L., Los evangelios sinópticos y la cultura mediterránea en el siglo I, Verbo Divino, 2010.
Este comentario ofrece o texto bíblico acompañado por dous
tipos de materiais: unhas breves notas ao texto despois de cada
pasaxe e unha serie de escenarios de lectura agrupados alfabeticamente ao final do libro que axudan a comprender os implícitos
sociais e culturais que non son evidentes nos textos.
Jean-Louis, Ska, Los enigmas del pasado. Historia de Israel y relato
bíblico, Verbo Divino, 2003. Un libro axeitado e ameno para
coñecer os principais fitos da historia de Israel e a súa forma de
narra e de entender o mundo.
Dietmar Neufeld-Richard E. Demaris, (ed.), Para entender el
mundo social del Nuevo Testamento, Verbo Divino, 2014. Estudo
coral sobre o mundo mediterráneo antigo a partir de categorías
como identidade, parentesco, memoria e etnicidade claves para
entender moitos dos conceptos desde os que se interpretou a
mensaxe de Xesús nos textos do Novo Testamento.

2.- Enfoque esexético e hermenéutico
En segundo lugar, apuntamos os traballos que buscan coñecer o
sentido orixinal dos diferentes libros utilizando as ferramentas esexéticas e metodolóxicas propias dos estudos bíblicos. Estas obras
aparecen en grande medida coma monografías ou manuais sobre
un libro ou un conxunto de libros de temáticas semellantes, pero
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tamén é posible atopar investigación relativas a personaxes relevantes da Biblia.
Andiñach, Pablo R, Introducción hermenéutica al Antiguo Testamento, Verbo Divino, 2012. Ofrece chaves hermenéuticas para a
lectura de cada un dos libros do primeiro Testamento axudando
a captar a capacidade que seguen a ter estes textos de iluminar
o noso presente.
Ska, Jean Luis, El Pentateuco: un filón inagotable. Problemas de
composición y de interpretación. Aspectos literarios y teológicos,
Verbo Divino, 2012. Un estudo claro e iluminador sobre a orixe
e composición deste grupo de libros. Un pouco máis antigo pero
con contidos relevantes para acceder a unha lectura axeitada
do Pentateuco está tamén este outro libro do mesmo autor:
Introducción a la lectura del Pentateuco. Claves para la interpelación de los cinco primeros libros de la Biblia, Verbo Divino,
Estella 2001.
Fischer, Irmtraud - Navarro Puerto, Mercedes, La Torah,
Verbo Divino, 2010. Este é o primeiro volume dunha extensa
colección de ámbito internacional que busca tanto o estudo dos
textos como a súa recepción ao longo do tempo dende unha esexese e hermenéutica feminista. Neste caso as autoras/es afrontan
os cinco primeiros libros da Biblia con novas preguntas e achegas.
Sicre Díaz, José Luis, Introducción al profetismo biblico, Verbo
Divino, 2012. Un traballo dun grande experto nos libros proféticos que pode axudar a coñecer mellor o complexo mundo do
profetismo bíblico. O autor presenta o concepto e contexto do
profetismo, as figuras máis senlleiras e os procesos de transmisión e redacción dos textos. Propón tamén algunhas actualizacións da mensaxe profética para hoxe.
Fischer, Irmtraud - Claassens, Juliana, Profecía, Verbo Divino,
2020. Dedícase ás voces femininas da profecía na Biblia e no
Antigo Oriente. Explórase a iconografía relevante, o trasfondo
histórico. Examínase tamén os roles das figuras femininas bíblicas nas narrativas proféticas.
Encrucillada 220, novembro-decembro 2020

69
533

Carme Soto Varela

VV.AA, Historia y Narrativa, Verbo Divino, 2017. Manual sobre
historiografía bíblica que aporta as ferramentas necesarias para
entender a natureza e contidos dos escritos que narran a historia
de Israel, así como a súa mensaxe e ensinanza.
Morla Asensio, Víctor, Libros sapienciales y otros escritos, Verbo
Divino, 2019. Volume dedicado ao estudo da literatura sapiencial. Cunha linguaxe clara e un estilo áxil, preséntase o estado
da investigación sobre estes libros ofrecendo unha ampla bibliografía sobre os estudos en diferentes linguas sobre estes escritos
bíblicos.
Calduch-Benages, Nuria, Maier, Christl M, Los Escritos y
otros libros sapienciales , Verbo Divino, 2013. Este traballo multidisciplinar presenta desde a perspectiva de xénero un estudo
critico sobre a tradición sapiencial e narrativa de Israel marcada polo seu contexto patriarcal. Estuda ademais, as voces
femininas que aparecen nestes libros, evidencia os roles e as
relación de poder vixentes e visibiliza as voces críticas presentes
nos textos.
Aguirre Monasterio, Rafael, La memoria de Jesús y los cristianismos de los orígenes, Verbo Divino, 2015. Un libro no que se
examina a esexese bíblica e as tensións que existen entre ela e as
diversas lecturas crentes da Escritura. Neste marco reflexiónase
ademais na relación entre fe e historia e aborda un novo enfoque
para o estudo das orixes cristiás.
Bernabé, Carmen - Gil, Carlos (ed.), Reimaginando los origenes
cistianos, Verbo Divino, 2008. Nesta obra colectiva podemos
atopar a explicación dos métodos socio-históricos de esexese
xunto con algunhas aplicación deses métodos no estudo dalgúns
textos ou conceptos centrais do Novo testamento que permiten
comprender mellor o impacto e o desenvolvemento do Cristianismo nas súas orixes.
Schüssler Fiorenza, Elisabeth, Pero Ella Dijo. Prácticas
Feministas de la Interpretación Bíblica, Trotta, 1996. Presenta
un camiño metodolóxico relevante para dar cabida ás pre70
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guntas das mulleres e doutros grupos marxinados na lectura
da Biblia. A autora artella a súa proposta a partir dos principios da teoría crítica feminista con carácter interdisciplinar
e intercultural.
Gnilka, Joachim, El evangelio según san Marcos, I e II, Sígueme,
1986, 20196. Esta obra é un clásico nos estudos sobre Marcos
afondando na orixe do texto e nos obxectivos do autor. Aporta
tamén contidos sobre a historia da influencia deste evanxeo nas
distintas épocas.
Marcus, Joel, El evangelio según Marcos, 2 volumes , Sígueme,
2010-2011. Este comentario inclúe unha introdución xeral aos
datos relevantes do evanxeo e o comentario de cada capítulo cun
esforzo por conectar e recuperar a experiencia dos primeiros
oíntes para achegarse ao sentido xenuíno no texto.
Bovon, François, El evangelio según san Lucas, volumes I-IV,
Sígueme, 20153, 20122, 20162, , 2010. Un gran comentario no que
o autor presenta a esexese crítica do texto á historia e recepción
do evanxeo aportando unha bibliografía específica en cada sección. No segundo volume analiza a relectura que fai Lucas do
evanxeo de Marcos e da fonte dos ditos.
Luz, Ulrich, El evangelio según san Mateo, volumes I-IV, Sígueme,
20103, 20062, 20132, 20182. Esta magna obra é un dos mellores
comentarios esexéticos, sobre Mateo. Presenta unha tradución
literal do texto; análises do mesmo: destinatarios e fontes, ademais da exposición da historia da recepción.
Carter, Warren, Mateo y los márgenes. Una lectura socio-política y religiosa, Comentarios al Nuevo Testamento, Verbo Divino,
2007. Presenta este evanxeo como unha experiencia contracultural que mostra ao grupo de seguidores de Xesús como unha
comunidade alternativa resistente examinando minuciosamente
os factores históricos, literarios, culturais e eclesiais.
Fitzmyer, Joseph A., Los Hechos de los apóstoles, 2 Vol, Sígueme,
2003. Aínda que o orixinal inglés é de 1998 segue sendo un dos
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comentarios máis actualizados e exhaustivos sobre este libro que
permite un achegamento esexético ao texto de calidade.
Marguerat, Daniel Los Hechos de los apóstoles, 2 Vol., Sígueme,
2014. Este comentario combina a información histórica e a lectura teolóxica con pistas para a reflexión sobre o texto.
Brown, Raymond E., La comunidad del discípulo amado, Sigueme,
20167. Esta obra é xa un clásico e o autor un dos principais
estudosos do mundo xoánico. A orixinalidade da obra está en
converter o estudo do evanxeo nunha reconstrución da comunidade que o fixo posible, convencido de que o relato non só fala
de Xesús senón da comunidade que cre nel.
Zumstein, Jean, El evangelio según Juan, 2 Vol., Sígueme, 2016.
O comentario ofrece tres niveis de achegamento ao texto. No
primeiro deles, as notas de crítica textual, historia e estilo literario; no segundo, abórdanse as cuestións de contido e de teoloxía
que iluminan o texto. Por último, ofrécense de forma sintética
os resultados da esexese.
Rodríguez Carmona, Antonio - Aguirre Monasterio, Rafael,
Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Verbo Divino,
1982; Reedición 2005. Un traball o xa clásico pero de gran claridade, abordando cada evanxeo e as súas tradicións desde as
perspectivas literaria, teolóxica e socio-histórica.
Esler, Phillip, Conflicto e identidad en la carta a los Romanos.
El contexto social de la carta de Pablo, Verbo Divino, 2006.
Unha perspectiva moi interesante para entender os grandes
temas desta carta desde os desafíos que os destinatarios están
a vivir e as propostas que Paulo articula para ofrecerlles unha
resposta.
Estévez López, Elisa, Mediadoras de sanación, Comillas, 2008.
Esta obra céntrase na praxe sanadora de Xesús coas mulleres.
A autora ofrece unha interpretación esexética e teolóxica dos
relatos, ofrecendo unha nova lectura das milagres e visibilizando
a importancia das mulleres no seguimento de Xesús.
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Alberto de Mingo Kaminouchi, La Biblia de principio a fin. Una
guía de lectura para hoy, Sígueme, 2019. Unha ampla panorámica de cada un dos libros bíblicos. Protagonistas, escenarios
xeográficos, acontecementos históricos, culturas, xéneros literarios e unha infinidade de informacións complementarias axudan
a reflexionar sobre o presente a partir do pasado.
Carmen Bernabé Ubieta - Carlos Gil Arbiol - Rafael Aguirre
Monasterio, Guías de lectura de los evangelios de Mateo, Marcos
y Lucas, Verbo Divino, 2014. Este libro ofrece unha interpretación respectuosa e fonda dos evanxeos sinópticos que pode
servir para acompañar a lectura de cada evanxeo no ciclo litúrxico. Axudar a adquirir un coñecemento suficiente das obras e
a traballalas en grupo.
Luis, Alonso Schökel, Salmos, 2 Vol, Verbo Divino, 1992.

3.- Enfoque literario e teolóxico
Neste apartado presentamos algunhas obras que se achegan
con diferentes metodoloxías aos contidos teolóxicos da literatura
bíblica artellando historia, literatura e reflexión teolóxica.
Trebolle, Julio, La Biblia judía y la Biblia cristiana. Introducción a la historia de la Biblia, Trotta, 20134. É un libro no que
podemos atopar información sobre a historia, a formación dos
libros canónicos e apócrifos, a transmisión e tradución do texto
bíblico e a interpretación dentro dos contextos xudeu e cristián.
Artola Arbiza, Antonio María - Sánchez Caro, José Manuel,
Biblia y Palabra de Dios, Verbo Divino, 1989. Reedición 2020.
Unha boa introdución a conceptos chave para entender o vínculo entre palabra humana e divina na Biblia. Canon, inspiración, hermenéutica e método son conceptos explicados con
claridade e precisión neste libro.
Félix García López, Al encuentro de Dios en la Escritura. Estudios
de teología bíblica, Verbo Divino, 2018. Céntrase no estudo do conEncrucillada 220, novembro-decembro 2020
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cepto de Deus nas Escrituras xudeas artellando os aspectos literarios cos principais temas teolóxicos que van aparecendo nos textos.
Ska, Jean Luis, Compendio de Antiguo Testamento, Verbo Divino,
2017. Cunha linguaxe sinxela, o autor expón as cuestións fundamentais teóricas e prácticas para comprender as liñas literarias
e teolóxicas centrais do Antigo Testamento.
Kraus, Hans Joachim, Teología de los salmos, Sígueme, 20093.
Presenta as teoloxías do Antigo Testamento a partir do que se
reflicte nos Salmos. Introduce tamén un capítulo para os salmos
no Novo Testamento
García Fernández, Marta, Yo estoy haciendo algo nuevo. Un ensayo
de Teología Bíblica sobre la consolación, Verbo Divino, 2011. A
autora fai un estudo sobre a consolación na Biblia que integra os
aspectos semánticos e filolóxicos do concepto coa reflexión teolóxica, o que lle permite entrar na fondura da realidade humana.
Álvarez Cineira, David, Qué se sabe de… La formación del Nuevo
Testamento, Verbo Divino, 2015. Este libro achéganos de forma
clara e didáctica á composición, recepción, colección e organización do que hoxe coñecemos como Novo Testamento.
Penna, Romano, La formación del Nuevo Testamento en sus tres
dimensiones, Verbo Divino, 2012. O autor presenta un estudo
sobre a formación do Novo Testamento a partir das súas relacións co Antigo Testamento, o seu desenvolvemento literario e a
súa culminación no canon.
Vouga, François, Una teología del Nuevo Testamento, Verbo
Divino, 2018. Presenta os grandes temas bíblicos, mostra o seu
significado para a comprensión da existencia humana.
Marinella Perroni - Mercedes Navarro Puerto, Los evangelios. Narraciones e historia. El Nuevo Testamento, Verbo Divino,
2011. Este volume presenta diversos estudos sobre os evanxeos
a partir da eséxese feminista.
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4.- Ferramentas bíblicas
Un breve apuntamento sobre posibles ferramentas que poden
complementar o estudo e comprensión da Biblia.
Pikaza Ibarrondo, Xabier, Gran diccionario de la Biblia, Verbo
Divino, 20152.
Simian-Yofre, Horacio (ed), Metodología del Antiguo Testamento,
Sígueme, 2001.
Westermann, Claus, Diccionario teológico manual del Antiguo
Testamento. Tomo I-II, Cristiandad, 1971.
Pérez Fernández, Miguel, García Martínez, Florentino,
Aranda Pérez, Gonzalo, Literatura judía intertestamentaria,
Verbo Divino, 2017.
Schneider, Gerhard, Balz, Horst, Diccionario exegético del
Nuevo Testamento, 2 Vol, Sígueme, 20053, Sígueme, 20123
Coenen, Lothar (ed.), Diccionario teológico del Nuevo Testamento, 2 Vol., Sígueme, 1980.
Strecker, Georg - Schecker, Udo, Introducción a la exégesis del
Nuevo Testamento, Sigueme, 1997.

5.- Guías de lectura do Novo Testamento
Unha colección aínda non completada na que se poden atopar
estudos sobre os diferentes libros do Novo Testamento feitos por
biblistas relevantes do panorama español. Teñen o valor de ser
textos rigorosos pero asequibles para un público amplo. Contan
con indicación de axuda a lectura axeitadas.
Marta García Fernández, Mateo, Verbo Divino, 2015.
María Luisa Melero Gracia, Carta de Santiago, Verbo Divino,
2015.
Senén Vidal García, Colosenses y Efesios, Verbo Divino, 2013.
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Xavier Alegre Santamaría, Carta a los Romanos, Verbo Divino,
2012.
Francesc Ramis Darder, Hechos de los Apóstoles, Verbo Divino,
2009.
Isabel Gómez-Acebo, Lucas, EVD, 2009.
Mercedes Navarro Puerto, Marcos, EVD, 2018.
Francisco Ramírez Fueyo, Gálatas y Filipenses, Verbo Divino,
2006.
Carlos Gil Arbiol, Primera y segunda carta a los Tesalonicenses,
Verbo Divino, 2004.
Juan Miguel Díaz Rodelas, Primera Carta a los Corintios, Verbo
Divino, 2003.
Xabier Pikaza Ibarrondo, Apocalipsis, Verbo Divino, 1999.

6.- Revistas sobre Biblia
Reseña Bíblica, http://www.verbodivino.es/coleccion/84/rese%C3%B1abiblica
Revista Bíblica, https://www.revistabiblica.com/
Estudios Bíblicos, https://www.sandamaso.es/revista-estudios-biblicos
Carme Soto Varela

76
540

Encrucillada 220, novembro-decembro 2020

O Cántico Novo do poeta Ernesto Cardenal

Achega

O Cántico Novo do poeta Ernesto
Cardenal. Un apuntamento sobre a
orixe das súas «reescrituras» bíblicas
Ramón Cao Martínez

Quen le a Ernesto Cardenal (1925-2020) pronto cae na conta
da peculiar presenza da Biblia nos seus poemas1. Da Xénese ao
Apocalipse, son innumerables as pasaxes que cita de modo explícito o alusivo, reléndoos de xeito anovador e actualizándoos con
ousadía. Vexámolo:
–En el principio / el cosmos estaba sin forma y vacío / y el Espíritu
de Dios empollaba sobre la radiación.
–Quien fue llamado la última alternativa al absurdo. / Yo soy un
proceso, dijo en la zarza ardiendo».
–Mi sociedad no es de este Establishment / dijo Jesús a Pilatos.
–Y aquel ¿POR QUÉ? en arameo. «Papá, por qué me has…» […]
«No vino a explicar el dolor sino a compartirlo. / Nos enseñó a
balbucear Abba. Y a decir Okay / palabra que no es del inglés sino
de los indios Idaho.
–Ahora solo vemos como en tv / después veremos cara a cara.
–Skybala dijo San Pablo / después de haber sentido lo que sintió /
todo lo demás lo vio como basura. / La traducción tradicional es
basura, / en realidad dijo en griego skybala («mierda»).
–Y HE AQUÍ / que vi un Ángel / (todas sus células eran ojos electrónicos) / y oí una voz supersónica / que me dijo: abre tu máquina de
1 Poesía completa, Trotta, Madrid, 2010. A mesma editorial previamente editara –ou reeditara– a maior parte dos sucesivos libros de Cardenal. Tal é o caso de Salmos (1998),
Epigramas (2001) e das outras obras referidas nesta achega.
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escribir y escribe / y vi como un proyectil plateado que volaba / y de
Europa a América llegó en 20 minutos / y el nombre del proyectil
era Bomba H.

É doado lembrar versións –adaptacións, recreacións, reescrituras– semellantes ás destes exemplos tomados ao chou. De onde vén
esta arriscada maneira de transvasar o texto bíblico? Para esbozar
unha posible resposta partamos do primeiro empeño sistemático
do poeta neste modo de facer.

1.- A sorpresa de Salmos
Salmos publicouse en 1964, mentres o autor culminaba en
Colombia os estudos teolóxicos cara á súa ordenación sacerdotal.
O libro constaba de 25 poemas, «versións» doutras tantas pezas
das 150 do salterio, e movíase entre dous polos: a súplica, cos seus
harmónicos de queixa, pranto, imprecación, berro; e o himno de
loanza e agradecemento. Prevalecían os salmos do primeiro tipo,
aínda que cunha presenza significativa do segundo (salmos 18,
103, 148, 150).
Varias cousas, estreitamente relacionadas, chamaban a atención.
Unha, o léxico rebordante de termos que pouco tiñan que ver co
ámbito xudeu do que brotaran os salmos, e que remitían a un
contexto contemporáneo. Outra, o ton duro e violento que esta
relectura devolvía a algún salmos, facendo visible o que o poder
anestesiante do costume ou das interpretación espiritualizadoras
velaban2. Outra máis, a mirada «científica» coa que eran contemplados o cosmos e o ser humano.
Nos salmos de súplica, o poeta identificábase coas actitudes básicas do orante bíblico, pero superpoñendo planos temporais asumía
todos os innumerables rostros –presentes e pasados– do sufrimento
humano. E tan innumerables como os dos «pobres», humillados e
2 Non cabe neste apuntamento unha valoración das forzas e feblezas das reescrituras
bíblicas do poeta. Con todo, rezar «á letra» todos os versículos dos seus salmos paréceme
tan imposible como facelo cos da Biblia.
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ofendidos, eran os rostros dos seus opoñentes, os «explotadores»3.
Deus, pola súa banda, parecía abandonar ás vítimas, o que suscitaba a doída queixa: «¿Hasta cuándo, Señor, estarás escondido? / Los
ateos dicen que no existes / ¿Hasta cuándo triunfarán los dictadores?».
Pese a todo, non se deixaba de confiar na intervención xusticeira,
acreditada no pasado, do «Deus das vinganzas», do «Liberador»4.
Ao lector, todo iso parecíalle máis ben un intento de expresar, a
partir do alento bíblico, o presente coas súas ansias e dores, antes
que un simple esclarecemento do texto da Escritura. Cardenal
mantiña –si– situacións, actitudes, imaxes e símbolos da Biblia,
pero reformulándoos dende unha sensibilidade contemporánea.
Conservaba termos como Terra prometida e Israel, o mesmo que
a oposición Xerusalén vs. Babel / Babilonia, pero matizados desde
a actualidade5. E podíase albiscar como a esperanzada utopía do
Reino non era allea á revolución sandinista (aínda nos seus comezos) nin á cubana6.
Nos salmos de loanza sorprendía unha visión do cosmos extraída
das ciencias do século XX. Así, no salmo 18, son as galaxias –cuxos
nomes se mencionan con precisión de magnitudes e distancias–
3 Así o mostra o variado léxico. Por unha banda, «explotados, clases oprimidas, prisioneros,
encerrados en campos de concentración, víctimas de la guerra o de juicios injustos, exiliados,
apátridas, deportados, espoliados, huérfanos», etc. Da outra, os inimigos: «explotadores del
proletariado y del pobre, dictadores, tiranos, líderes, políticos sanguinarios, mafia de los gángsters, policías políticas, las garras de los Bancos, etc.»
4 É un Deus «escondido, clandestino, neutral, espectador»; pero tamén o poderoso
aliado con quen se conta tanto para a defensa como para o ataque: «Tu presencia es para
nosotros como una Línea de Defensa / como un Refugio Antiaéreo». «¡Las armas del Señor
son más terribles / que las armas nucleares!». E, por suposto, tamén «juez justo, abogado
defensor, protector». Advírtase que fronte á versión canónica de Deus como redentor prefire
a de «Libertador» (salmo 18); de igual xeito no 129 traslada redención por «liberación /
libertad».

5 Israel saíu dos «campos de concentración de Egipto» e dos «guetos» (113); en
Babilonia hai «rascacielos, bares, night-clubs» (136); a fondura desde a que se
berra é, entre outras moitas situacións posibles, «la cámara de torturas» (129).
6 «Resonarán mis himnos en medio de un gran pueblo / Los pobres tendrán un
banquete / Nuestro pueblo celebrará una gran fiesta / El pueblo nuevo que va a
nacer» (final do salmo 21).
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quen cantan a gloria de Deus, e a órbita trazada polo sol descríbese
consonte ao saber astronómico. No 104, Deus non aparece envolto
nun manto de luz, senón de enerxía atómica; despois, en contraste co orixinal, relátase o longo proceso de creación/evolución,
subliñando a súa dimensión temporal (séculos, eóns) e vinculando
os diferentes períodos xeolóxicos á aparición de seres vivos cada
vez máis complexos ata culminar no ser humano; e acorde con tal
visión evolutiva, presenta a Deus como artesán (consideración case
ausente do salmo bíblico):
De una nube de polvo cósmico en rotación / como en la rueda de
un alfarero / comenzaste a sacar las espirales de las galaxias / y el
gas en tus dedos se fue condensando y encendiendo / y fuiste modelando las estrellas.

En fin, no 148, a invitación á loanza xa non se dirixe aos anxos
–nin sequera ao sol e á lúa–, senón que afastándose da cosmoloxía
arcaica, apela a nebulosas, meteoritos, «órbitas de los cometas y
planetas artificiales». O mesmo, en vez da referencia xenérica ás
estrelas, detállanse os nomes de varias (de Sirio a Antares), mentres
os «espazos celestes» ceden o seu lugar a «atmosfera y estratosfera
/ rayos X y ondas hertzianas». En xeral, o poema abonda en nomes
propios tomados da astronomía e a xeografía e non prescinde das
denominacións científicas de varias especies mariñas. Igualmente
rico é o vocabulario relativo á tecnoloxía que inclúe telescopios e
microscopios, placas fotográficas, avións, etc.
Como non considerar este poemario unha prefiguración do que
anos despois, e dun xeito máis ambicioso, aparecería en Cántico
cósmico? En efecto, nesta presa de salmos conviven xa, convertidas
en pregaria, a admiración ante a natureza e a compaixón –sazonada de rebeldía e esperanza– polas vítimas da historia. Tamén se
deixa ver a presenza do lector afervoado de Teilhard de Chardin
e se albisca a inminente lectura de Marx. Pero, volvamos á nosa
pregunta inicial: de onde xurdiu este modo de refacer os textos
bíblicos?
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2.- Novizo trapense
A estadía de Cardenal na abadía trapense de Gethsemani, Kentucky (1957-1959) foi decisiva tanto para a configuración da súa
identidade espiritual como para á maduración da literaria. Quen
xa era autor de obra ben prezada deixou de escribir poesía e mesmo
pensou dita renuncia como definitiva. Pero eses dous anos de
xaxún literario nunha contorna tan peculiar reveláronse como un
barbeito extraordinariamente fecundo. Os froitos aparecerían uns
anos despois, xa fóra do mosteiro, nunha longa serie de libros7.
Ao universitario, poeta e tradutor que Cardenal era antes de
facerse monxe no lle resultaban alleos os textos bíblicos. Pero foi
en Gethsemani onde a continua submersión na Escritura familiarizouno con esta, ata convertela en substancia da súa alma. O día
monástico estaba pautado baixo da consigna do ora et labora, e
sempre á sombra da Biblia. Engadíase a isto o acompañamento de
Thomas Merton, o seu mestre no noviciado e pronto convertido en
amigo, quen para entón xa publicara dúas obras sobre o salterio:
Pan en el desierto (1953) e Orar los salmos (1956). Houbo ademais
dúas prácticas particularmente decisivas para a persoalísima asimilación da Escritura por Cardenal: o canto das horas do oficio e
a lectio divina. Deteñámonos na primeira.
Cardenal participaba cos outros monxes no canto dos salmos,
oito veces ao día, desde o amencer ata o solpor. Segundo relata na
primeira parte das súas memorias (Vida perdida), ás veces percibe
no salterio disparates e aspectos que resisten a unha comprensión racional, «un elemento surrealista», que lle lembra o estilo e
as prácticas dese movemento estético de vangarda. Atopa versos
que responden axeitadamente ao que estaba a pensar, aínda que
ao parecer o fixesen por pura casualidade. Todo isto lévao a non
insistir en facer dos salmos «unha oración demasiado racional».
Tampouco concibe estas oracións illadas das penurias e calamida7 Gethsemani, Ky (1960), Salmos (1964), Oración por Marylin Monroe y otros poemas
(1965), as prosas –tan veciñas á poesía– de Vida en el amor (1970), e, moito despois,
Cántico cósmico (1992), Telescopio en la noche oscura (1993) y Versos del pluriverso (2005).
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des do mundo. Como os salmos falan continuamente «dos pobres,
perseguidos e oprimidos; e dos tiranos (os que comen á miña xente
coma se fosen pan)», pensa que o mellor xeito de rezalos é «tendo
en conta a todos os necesitados, os que están presos, ou en traballos forzados ou en campos de concentración, ou os desprazados,
ou que están a ser xulgados en corte marcial; os perseguidos politicamente, os exiliados, os orfos de guerra, os torturados, os pobres
en todas partes, Nicaragua». No oficio nocturno, que tan difícil
lle resulta, dúas cousas asociadas con esa hora intempestiva (2.30)
invaden a súa mente: os excesos das súas esmorgas, os desvíos e
banalidades do seu pasado que revive como nunha mala película;
e as crueldades do poder ditatorial. Baixo os sinistros nomes de
Sihon, rei dos amorreos, e Og, rei de Basán, que se repetían todas
as noites, vía os rostros de Somoza e dos ditadores contemporáneos.
E na penumbra da fría igrexa, nesa hora escura na que morren
moitos, el tamén, como Xesús na súa angustiada oración, bebe do
cáliz amargo «unha probadiña da agonía do xardín de Xetsemaní».
O que fora unha dificultade na recitación dos salmos convértese
nun novo xeito de oración que, fiel á letra e ao significado do salterio, acolle as preocupacións dos que quedaron fóra dos muros
do mosteiro, integra as «distraccións» mundanas, e faise cargo
das dores da humanidade máis indefensa. E, ao entusiasta novizo
–que renunciara á creación poética– escápaselle este desexo revelador: «Se eu puidese escribir un libro traducindo os salmos desta
maneira!». Pois ben, iso é o que faría uns anos despois ao converter
en poemas aquelas actualizacións mentais das pregarias bíblicas
durante as horas de coro. Non esquezamos outro achegamento de
Cardenal aos salmos, posterior ao seu abandono do noviciado e
previo á composición do libro. Durante a súa estancia no mosteiro
beneditino de Santa María da Resurrección (Cuernavaca, México)
Cardenal colaborou con pracer nunha nova versión do texto hebreo
do salterio. A súa achega máis específica neste transvasamento ao
castelán tiña que ver con «o ritmo, a musicalidade, o ton poético».
Pero, ao parecer, aquela tradución que ía por moi bo camiño debeu
de quedar inacabada e seguir o destino daquel fracasado experimento monástico.
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3.- Os Epigramas dun conspirador novo e namorado
Unha vez licenciado en Filosofía e Letras, Cardenal dedicou
dous anos ao estudo da literatura angloamericana na Universidade
de Columbia, Nova Iork. Volto a México e incitado polo exemplo de Ezra Pound, empregouse a fondo na tradución dos poetas
latinos Catulo e Marcial. Cardenal vérteos fielmente, pero sen
servidume literal. Traslada os versos latinos a outros sen regularidade métrica, e grazas a algunhas palabras e imaxes de sabor
contemporáneo –e aínda hispanoamericano– consegue crear un
ton familiar, desenfadado, próximo ao lector. Case ao tempo destas
versións, compón unha serie de poemas breves, epigramas de tema
amoroso e político, que enmarcaban os seus avatares afectivos no
contexto da ditadura de Anastasio Somoza. Escritos en Nicaragua
entre 1952 e 1957 e prohibida a súa publicación pola censura,
aparecerían baixo o título de Epigramas en 1961. Estes poemas
manteñen a temática amorosa dos seus modelos, acentuando a
política. Lembran o ton daqueles, pero cambian os referentes e
o contexto: Claudia, Miryam e Ileana –raparigas das que Cardenal andou namorado– ocupan o lugar das Lesbia, Aufilena, Pola
e Gala dos poemas latinos; Xulio César é substituído por Tacho
Somoza; e no canto de Roma, aparece a Managua na que o propio
poeta conspira contra o ditador.
Tanto na tradución como na creación persoal de epigramas foi
decisivo o exemplo de Ezra Pound, que –ben lido e estudado en
Columbia– converteuse no estímulo poético de maior relevancia
para a obra do nicaraguano. Cardenal foi sensible á proposta de
refacer á altura dos novos tempos o vello legado humanístico e literario de toda a humanidade. Había que abrirse a un futuro inédito
a través da exhumación dos momentos máis valiosos, xenuínos e
arquetípicos do pasado. Make it New [Faino novo] non foi só o
título dunha colección dos seus ensaios, senón a consigna na que
o poeta angloamericano cifraba todo un programa de renovación
estética e mesmo ética e política. Tratábase dunha invitación para
velo todo como unha novidade perpetua, como un continuo fluír,
como unha permanente transformación.
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Sabemos que a idea de apertura ao novo, de transformación,
de cambio, de revolución será cada vez máis esencial para o noso
poeta. O Cardenal posterior a «a súa segunda conversión» –ao fío
da súa estancia en Cuba– insistirá na converxencia do evanxeo e
do marxismo na proposta por ambos dunha nova humanidade8.
Non podemos penetrarnos aquí nos aspectos éticos, políticos e
espirituais deste programa polo que con tanta afouteza apostou
Cardenal. Bástenos apuntar a súa dimensión estética e literaria.
Non é casual que nunha pasaxe das súas «Coplas a la muerte de
Merton» –texto ao noso xuízo central na traxectoria do poeta–
enlazase a consigna de Round cun versículo da Apocalipse: «make
it new (un nuevo cielo y una nueva tierra)»
Coa cita de Ap 21, 1 o poeta remite ao que constitúe literaria e
teoloxicamente o punto culminante de toda a Apocalipse. É xusto
neste lugar onde Xoán presenta á contemplación dos seus lectores
o que ha ser o obxecto da súa esperanza: a nova cidade celeste, a
cidade escatolóxica que corresponde a unha nova orde de cousas, a
un mundo radicalmente novo, un novo universo, unha nova creación
da que se eliminou o mal.

4.- «Te cantaré en mis poemas / toda mi vida»
Onde nos levan as observacións precedentes? Esbocemos unha
resposta á nosa pregunta do comezo. Dous foron os estímulos que
levaron a Cardenal ao seu particular modo de traducir, refacer e
reescribir a Biblia. O primeiro, de tipo relixioso, é a vontade do crente
que desexa escoitar a Palabra con autenticidade e deixarse interpelar
por ela; que quere lela con lucidez, desde as aspiracións e frustracións, os temores e logros dunha persoa na súa aquí e agora solidarias. Ao tempo, ese home relixioso desexa compartir cos demais os
froitos da súa experiencia de lector e escoitante. E, para iso, como
8 «O home novo do Novo Testamento é tamén o do marxismo. É o que Cristo dixo a Nicodemo: Hai que nacer de novo. Que quere dicir revolución. Novidade, cambio, renovación,
é o que a Biblia está a dicir sempre cando fala de nova alianza, nova Xerusalén, cántico
novo, mandamento, novo viño novo, ceos novos e nova terra, «Velaí que fago novas todas
as cousas…» (Las ínsulas extrañas. Memorias 2, 321).
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bo comunicador, verte o viño perdurablemente novo da Palabra nos
odres novos da linguaxe e a sensibilidade actuais. No caso concreto
dos salmos, textos oracionais ao fin, a necesidade de tal operación
tradutora acentúase: é preciso orar con verdade e –como o ben tende
a difundirse (contemplata aliis tradere)– axudar aos demais a facelo.
Así, os seus Salmos non son só os que Cardenal ía poñendo ao día
para rezalos, senón tamén os que, tras reescribilos, ofrece como un
servizo aos outros membros da comunidade crente. Algo análogo ao
que sucederá nas súas glosas dialogadas, «socráticas», recollidas en
El evangelio en Solentiname. O segundo estímulo –que ben puidese
pasar inadvertido– é de natureza literaria, pero non se opón nin é
alleo ao anterior. É o impulso do creador afeito a reler os grandes
textos desde o seu propio presente, facéndoos novos. Cardenal estaba
moi afeito a iso a partir do maxisterio de Pound e da súa propia poesía
premonástica, comezando por Epigramas, tan influída por aquel.
O noso poeta aspiraba e prometía non deixar de cantar mentres
vivise: ben colmados quedaron a súa esperanza e a súa promesa. O
mesmo alento relixioso e poético dos seus Salmos animará andando
o tempo Cántico cósmico, Telescopio en la noche oscura, Versos del
pluriverso e aínda os seus últimos poemas. Toda esa obra posterior –o
mesmo, pero doutra maneira– prolonga con novos acentos, nun renovado canto, a precedente. Nela seguen enlazadas a esperanza dos novos
ceos e a nova terra cunha expresión estética acorde cos novos tempos.
No encomio cósmico con que Cardenal pecha o seu salterio –
deixando de lado arpas, cítaras e címbalos– introduce todo tipo de
instrumentos das orquestras modernas e ata engade obras e xéneros
musicais: «Alabadle con blues y jazz / y con orquestras sinfónicas / con
los espirituales negros / y la 5ª de Beethoven / con guitarras y marimbas
/ alabadle con toca-discos / y cintas magnetofónicas». Digamos que
dun modo semellante o seu incesante cántico sérvese duns saberes,
dunhas referencias culturais, dun imaxinario, dun léxico, dunha versificación, e –en fin– duns usos poemáticos anovados e acordes cos
tempos novos.
Ramón Cao Martínez
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Achega

Arredor do Coronavirus
desde Etiopía
Juan González Núñez1

1.- Na capital Adís Abeba1
Estamos a finais de agosto e fago unha breve viaxe a Adís Abeba,
a primeira desde que a COVID-19 asomou polo horizonte alá polo
mes de febreiro. Pero, que diferente esta viaxe doutras anteriores!
Sempre me gustaba fisgar polos distintos barrios para ver como
esta cidade, xa agora unha grande urbe, estaba a transformarse.
Esta vez, nada de paseos nin de fisgar; vas ao teu, que procuras
que sexa o mínimo indispensable, se compras algo, non te paras
a relear, e volves a casa correndo. Se non andas en coche propio,
colles un taxi.
Que cambiou? Case nada aparentemente. A mesma cantidade
de xente e de coches ateiga as rúas. Nunha cidade tan grande e
conxestionada que, aínda que falte unha boa cantidade de xente
ou coches, un nin se decata. O máis visiblemente novo é que todos
levan máscara, un éxito non tanto da conciencia cidadá como da
contundencia policial. Se non a levas, múltanche. Outro dato visible é que as filas de xente esperando o autobús ou os taxis colectivos, se alongaron quilometricamente. Escasea o transporte público
xa que este só pode levar un número moi limitado de pasaxeiros.
As demais calamidades que o coronavirus trouxo son menos perceptibles a unha primeira ollada, aínda que sexan máis graves e
1 Juan González Núñez é misioneiro comboniano en Etiopía. Hai ampla referencia del
no número 119 da revista Encrucillada; no artigo asinado por Ramón Cao Martínez «Un
ourensán na Etiopía profunda: Juan González Núñez».
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duradeiras. Para que describilas se son as mesma que se repiten
en todas as cidades e nacións do mundo: perda de traballo, fame
para os que vivían ao día…
Curiosamente, os enfermos e os mortos polo virus teñen unha
mínima incidencia en termos reais. Só unha pequenísima porcentaxe de cidadáns viu algún enfermo ou morto pola COVID-19, é
dicir, viu as orellas a ese lobo que nos aterroriza e que cambiou as
nosas vidas. Cando o goberno etíope, no mes de marzo, comezou
a facer público o número de contaxios e de mortos, as cifras eran
irrisorias: tres, cinco, dez novos contaxios cada día; dous ou tres
mortos cada semana. Logo, o número foi crecendo e, a partir de
xullo, disparouse até os mil contaxios por día. Aínda así, nada que
ver coa virulencia coa que se difundiu por Europa nos primeiros
momentos. Se hoxe imos polos 35.000 contaxiados e os 700 mortos
nunha nación de cento dez millóns de habitantes, entendemos que,
en efecto, non é tanto o mal en si mesmo o que nos atormenta
como a ameaza do mal.

2.- Na misión de Gilgel Beles
Volvo con alivio a este recuncho que é a miña cidade e misión
de Gilgel Beles, a dez horas de coche da capital e case na fronteira
con Sudán. Non é que, por afastado que estea, teña menos perigo
de contaxio. O perigo vén especialmente dos moitos camións
que pasan cara ao famoso encoro sobre o Nilo, obxecto de tanta
polémica con Exipto, en cuxo percorrido está Gilgel. De feito,
detiveron xa ao longo do traxecto a máis dun chofer portador do
virus. Pero, de momento, a nosa cidade e provincia están libres
de contaxios.
En marzo, o goberno decretou as primeiras medidas contra a
difusión do contaxio. Eran medidas draconianas, copiadas dos
gobernos europeos. En xeral, tomáronse en serio. Na misión,
mandamos a casa aos traballadores e atrincheirámonos na casa,
quer facendo de cociñeiro, quer de lavandeiro. Suspendemos
todas as nosas actividades pastorais, porque esas eran tamén as
directivas da Igrexa, tanto as que viñan do Vaticano como as
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dos nosos bispos. Así transcorreu o mes de abril. Logo, como as
tartarugas, sacamos timidamente a cabeza para ver que ventos
corrían e, ao ver que o perigo non era inminente, volvemos paulatinamente ao noso ritmo normal de actividades. E así seguimos
desde entón.
Eu preparei quince carteliños que unha amiga me mandou por
correo electrónico con outras tantas figuras que escenifican as
cousas para facer e non facer para evitar o contaxio. Pensei que
me servirían para explicar de forma plástica á xente dos poboados
como nos debemos comportar na pandemia. Pero non os usei aínda.
Crin que xa hai mensaxes suficientes que chegan de aquí e de alá
lembrando que o lobo nos rolda, polo que non quero contribuír a
aumentar máis a psicose. O que pode ocorrer neste xogo ao agocho
é que, cando queiramos reaccionar, sexa xa demasiado tarde.
A pregunta que todos nos facemos non é se o coronavirus chegará ou non chegará, senón que faremos cando chegue. E aquí
creo que nos atopamos fatalmente desgornecidos; non só porque
non hai nin hospitais nin medios médicos apropiados, senón
porque as medidas que se suxiren para frear o contaxio, neste
contexto, de xeito evidente son ineficaces. As persoas que coñezan
o ambiente en que se vive nestas pequenas cidades de provincia
como Gilgel, e máis aínda nos poboados do interior decataranse
ao momento. Como se poden observar as distancias cando nun
pequeno recinto viven e dormen catro, seis, oito… persoas? Que
importa que me lave as mans cando entro nun negocio ou nunha
oficina, cando non dispoño de auga limpa para lavarme eu e máis
a miña roupa? Que importa que se suspendan as reunións formais se logo nos xuntamos para beber a cervexa local da mesma
cabaza, a cal circula de man en man e de boca en boca? Só algún
mecanismo da natureza que faga os virus destes lugares menos
agresivos e máis misericordiosos que os que atacaron Europa
pode salvarvos dunha catástrofe humanitaria. Ou é, quizais, Deus
o que nos salve? Que pregunta máis estraña! Estraña si, pero que
está na boca e na mente de case todos desde que a COVID-19
fixo a súa aparición.
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3.- Deus e o coronavirus
Algún indicio (non teño confirmación científica) de que o virus
se comporta con máis consideración en Africa témolo. De feito,
difúndese lentamente e a mortalidade non é moi alta. Pero non é
a mecanismos da natureza o que a xente sinxela (ou menos sinxela)
desta nación o atribúe. Cun 45 por cento de cristiáns ortodoxos,
un 34 por cento de musulmáns e un 20 por cento de protestantes
e católicos, Etiopía é unha nación cun altísimo índice de práctica
relixiosa. Un río de xente flúe cara ás igrexas os domingos e outro
río non menos caudaloso flúe os venres cara ás mesquitas, colapsando o tráfico das inmediacións. Observar as normas impostas
polo goberno foi un enorme reto para todas as confesións. Pero,
mentres os musulmáns e as demais Igrexas cristiás acataron as
normas, a Igrexa ortodoxa puxo oficialmente obxeccións que, finalmente, acabaron retirando. Un bo número de sacerdotes ortodoxos
tardaron en interromper a práctica, moi arraigada, de dar a bicar a
todos os devotos que atopan polo camiño a cruz que habitualmente
levan na man.
Non é infrecuente oír este razoamento en crentes de calquera
confesión: «Deus non permitirá que nos contaxiemos mentres
vimos rezar ao seu templo». Sen dúbida, o lector e eu afastámonos
como por instinto desta especie de «fe do carboeiro». Pero o caso
é que Deus fixo a súa aparición neste asunto do coronavirus e
hai que ver que posto lle queremos dar na foto, pois non é que lle
podamos dicir: ti non entras no tema; xa che faremos unha foto
ben bonita por separado. Porque Deus si entra. Dicímolo continuamente e as nosas oracións, públicas e privadas, están cheas da
preocupación polo coronavirus. De que, se non, falamos con Deus?
Na antiga mitoloxía grega existían dous monstros, Escila e
Caribdis, que en realidade personificaban dous atrancos por entre
os cales tiñan que pasar as naves para chegar ao porto. Se alguén
se afastaba demasiado dos escondidos penedos de Escila, corría o
perigo de ser absorbido polos remuíños de Caribdis. Pois tamén
aquí andamos entre un Escila e un Caribdis. Supoñendo que Escila
sexa crer inxenuamente que Deus nos vai librar do contaxio sen
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necesidade de pór os medios humanos ao noso alcance, Caribdis
sería pensar que Deus non entra para nada neste asunto e que,
consecuentemente, rezarlle non ten ningún sentido. Existe seica
un misterioso pasadizo entre ambos os atrancos, unha alternativa
que non sexa nin o un nin o outro?
Trato de explicar todo isto en termos comprensibles para os nosos
fieis cristiáns que comezan de novo a reunirse tras a desbandada
inicial. Por suposto, non lles menciono nin a Escila nin a Caribdis,
porque non saben o que é a mitoloxía grega. Pero si poden intuír
que existe ese tenue carreiro entre os dous extremos. Consiste en
manter que, aínda que non podemos esperar que Deus interveña
saltándose todas as leis da natureza para responder as nosas pretensións, si estamos seguros que Deus está activamente presente
en todo o que sucede nunha forma que non nos é dado entender
plenamente. Se o entendésemos, xa non falariamos de fe, senón de
evidencias. E, máis aínda, intuímos tamén que Deus está ao noso
carón a pesar de que non nolo demostre exactamente cos signos
que nós esperaríamos. O acto de rezarlle para que o coronavirus se
afaste de nós é unha forma de expresar a nosa absoluta confianza
nel, máis aló das vicisitudes que a vida de cada día nos depara.
Cando lles falo, vexo que asenten cos ollos e coa cabeza. Sinal
de que me seguen e saben do que falo. Se non o soubesen, xa hai
tempo que desertarían de Deus, pois a COVID-19 non é a primeira praga que lles visita. Cando en toda a nación se decretou o
peche das escolas debido á pandemia, aquí xa estaban pechadas
desde había tempo por culpa dunha praga máis daniña aínda que
o coronavirus: a praga dos choques étnicos entre os grupos tribais
da zona, os cales causaron centenares de mortos. Porque a fe en
Deus non está para poñela de lado cando o mal se intensifica,
senón para que atoparlle o sentido.
Juan González Núñez
Traduciu: Xesús Ledo Patao

90
554

Encrucillada 220, novembro-decembro 2020

Documento
Documento

Comunicado da
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Asociación Encrucillada

Comunicado da Asociación Encrucillada en apoio e solidariedade con Católicas pelo Direito de Decidir Brasil fronte ao fallo
xudicial da Corte de xustiza de Sao Paulo do 27 de outubro de
2020 que se pronunciou censurando á organización CDD de Brasil.
Como cidadáns dunha comunidade internacional que se rexe
polo espírito da Declaración Universal dos Dereitos Humanos
promulgada por Nacións Unidas o 10 de Decembro de 1948,
expresamos o noso respaldo a Católicas pelo Direito de Decidir.
Sen entrarmos na interpretación concreta dese dereito na circunstancia brasileira, rexeitamos frontalmente o fallo xudicial que
pretende cuestionar a súa identidade como asociación de cidadás
católicas.
O artigo 18 da Declaración estipula que:
Toda persoa ten dereito á liberdade de pensamento, de conciencia
e de relixión; este dereito inclúe a liberdade de cambiar de relixión
ou de crenza, así como a liberdade de manifestar a súa relixión
ou crenza, individual e colectivamente, tanto en público como en
privado, pola ensinanza, a práctica, o culto e a observancia.

Católicas pelo Direito de Decidir defínese como católica facendo
uso do seu dereito á liberdade relixiosa e de conciencia. Non
corresponde ao poder civil definir a identidade relixiosa dos seus
cidadáns, e menos a un Estado que estipula no preámbulo da súa
Constitución ser un Estado Democrático para unha sociedade
plural e sen prexuízos.
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«Estado Democrático, destinado a asegurar o exercicio dos dereitos sociais e individuais, a liberdade, a seguridade, o benestar, o
desenvolvemento, a igualdade e a xustiza como valores supremos
dunha sociedade fraterna, pluralista e sen preconceptos».

Apoiamos e solidarizámonos con Católicas pelo Direito de Decidir Brasil como católicas e católicos.
Católicas pelo Direito de Decidir Brasil é unha organización integrada por persoas de fe e feministas, con recoñecida traxectoria
académica, profesional e activista que, dende hai máis de 27 anos,
levan adiante un compromiso para a construción dunha Igrexa
incluínte, diversa, libre de prexuízos e de violencias, así como polo
fortalecemento dunha cidadanía plena e o respecto aos estándares
máis altos en materia de dereitos humanos para dignificar a vida
das mulleres.
Disentir non é estar fóra da sociedade nin da Igrexa; todo o
contrario, contribúe á construción dunha sociedade e unha Igrexa
plurais e incluíntes. Traballar polos dereitos das mulleres é traballar pola xustiza social.
Chamamos a atención das instancias internacionais de promoción e defensa dos dereitos humanos sobre o carácter político desta
resolución xudicial e os seus efectos negativos para o exercicio da
democracia, da laicidade e de dereitos como os da liberdade de
conciencia, de expresión, de relixión, de pensamento, de asociación, así como os dereitos á vida, á saúde e á educación das mulleres no Brasil e no mundo.
Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2020.
www.encrucillada.gal
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Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- Abrindo cancelas
Iniciamos esta Crónica baixo
a influencia maior da COVID19, que anuncia un inverno problemático nos diferentes niveis
aos que afecta, que practicamente son todos os dunha existencia máis ou menos normal: a
saúde física e a psíquica, o desfonde laboral, a economía no
presente e no futuro inmediato,
os estados de ánimo, a tensión
emocional cara a dentro e cara
a fóra, o esgotamento, a desesperanza, a sensación cada
vez máis fonda de que isto vai
marcar duramente as nosas
vidas e as vidas de quen veña
detrás de nós; e como inri, que
non acabamos de entender, a
disidencia política, a enorme
dificultade amosada pola clase
política para arrombar as diferenzas ideolóxicas e atender
conxuntamente o que temos
diante, que é simplemente a

vida, a subsistencia digna do
conxunto da poboación: que
todo o mundo teña pan, que
teña vivenda, que teña servizos de saúde, que teña un traballiño ou un subsidio público
que o substitúa, que teña esperanza.
E preguntámonos que papel
podemos xogar como seguidores/as de Xesús, como Igrexa
no medio de todo isto. Temos a
sensación de que en xeral moita
xente non establece relación
especial entre a súa condición
de crente e o que estamos a
vivir. Grazas a Deus son escasas as voces que interpretan
todo isto coma un castigo de
Deus, cousa socorrida noutros
momentos históricos. Si coñecemos persoas máis ou menos
oficiais que convocan á oración
para que Deus, ou tal virxe, ou
santo ou santa, nos libre desta
pandemia; entendemos que non
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pretenden descargar en Deus e
quitarlle ao ser humano, todos
e todas nós, a responsabilidade
de buscar solucións axeitadas,
senón, máis ben, cargarnos de
vigor, de bo espírito, para así o
poder facer.

atoparnos sen división ao lado,
formando parte, de quen sofre
ou alivia a pandemia.

Ben mirado, as etapas de
crise sitúannos sempre ante o
que é ou pode ser fundamental nas nosas vidas. Relativizamos moitas cousas. Procuramos
salvar o esencial. Preguntámonos polo si e polo non de canto
acontece, polo sentido do que
vivimos. Apelamos ou á maior
autoprotección individualista,
ou ás formas máis nobres de
solidariedade. E por aquí, polas
vías da solidariedade, persoal,
social, organizativa, política,
podémonos atopar, ou atopámonos, se tal don ou busca temos,
coa fonte e motor de toda solidariedade, á que os crentes
lle damos o nome humilde de
Deus. Estamos, logo, na hora
de Deus. A hora de sentilo ao
noso lado empeñado en alentarnos ao desprendemento
amoroso, entrañable, solidario.
A hora de falar de Deus desde
a solidariedade efectiva. A hora
de relativizar tamén os crentes
as nosas posibles liortas ideolóxicas e mesmo doutrinais, e

2.- E, para empezar, Mafalda
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Nesta Crónica no posible
daremos voz a vidas e a palabras
que nos alentan neste sentido.

Todo o mundo sabe algo de
Mafalda, todo o mundo ten
contemplado, rido e matinado
algunhas das tiras do excelente
creador que foi Xoaquín Salvador Lavado, Quino, nado en
Mendoza, Arxentina, no ano
1932, de pais andaluces, e que
vén de morrer en Bos Aires o
30 do pasado setembro. Atraído
desde moi neno polo mundo das
artes, significouse mundialmente coa creación das viñetas de Mafalda, que levaron
humor inocente, pero moi crítico e alternativo a un mundo
en tantos aspectos problemático, negado para construírse
con sentimentos verdadeiramente humanitarios. Para iso
Quino inventou Mafalda, un
personaxe de 6 anos, que cos
seus colegas Susanita, Manolito, Felipe, Miguelito e Libertad
fíxose capaz de caricaturizar a
complexidade do mundo do
momento, deixando en interdito
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os seus absurdos e sinalando
claramente a posible superación
dos mesmos pola vía duns soños
que unha e outra vez, desde a
afirmación ou a señardade,
enchían as bandas deseñadas. E
así durante 9 anos, desde 1964
que se estreou ata 1973 no que
publicou a derradeira. Pero este
límite temporal na creación
non impediu que durante anos
e anos ata o presente, Mafalda
seguise sendo obxecto de lectura e admiración. Por desgraza
a súa mensaxe segue a ser igualmente necesaria, xa que, aínda
que cambiaron as circunstancias históricas e os personaxes
e sociedades que as habitan,
seguimos a ser o mesmo mundo
carente, afectado polas mesmas
contradicións e necesitado de
semellantes remedios. A pandemia que vivimos fáinolo evidente.
Quino, entre outros moitos
recoñecementos, recibiu o
Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación e Humanidade
no ano 2014, cando el cumpría
82 anos e Mafalda 50. E ben
merecería tamén o premio á
colaboración civil na construción do reino ou república de
Deus. Non sabemos se Quino
era crente ou non. Estamos

seguros de que a súa obra alentou moitos soños que cadraban
perfectamente cos de Xesús de
Nazaret. Mafalda ben podería ser de obrigada ou furtada
lectura entre as persoas crentes, aínda que só fose por axudarnos a envolver en humor as
nosas apostas, nas nosas frustracións, nas nosas esperanzas
e nas nosas palabras cando son
tentadas pola amargura, polo
acedume. Vállanos tamén a súa
figura e a súa obra para lle dar
mérito e recoñecemento a tanta
persoa, quizais non crente, que
con mil artes e maneiras diferentes, desde a normalidade
dunhas vidas tocadas a fondo
pola humanidade tiran da historia para adiante na busca de
algo mellor para todo o mundo
sen excepción.
Así razoaba Mafalda nunha
das súas intervencións públicas: «Xa que o de amádevos os
uns aos outros non resulta, por
que non probamos a amarnos
os outros aos uns?».

3.- Ao abeiro de Patxi Loidi
Quizais Francisco Loidi
Isasti (Patxi Loidi) fose menos
coñecido para o gran público,
mesmo público eclesial, do que
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a nosa querida Mafalda. Pero
os soños de fonda e leda humanidade que Mafalda compartía
desde a figura e a palabra inocente dunha picariña foron os
que, no nome de Cristo Xesús,
Patxi Loidi coidou e compartiu
ata que o 15 de outubro morreu
de coronavirus aló no Salvador.
Merece ao menos un breve in
memóriam este home que en
moitas cousas abriu camiños
e para moitos e moitas foi e
pode seguir sendo un referente
de vida cristiá nos tempos que
vivimos.
O seu mesmo nome sitúanolo doadamente no País Vasco,
onde naceu (Orio, Guipuzkoa,
1929). A súa primeira resposta
vocacional levouno a se facer
irmán Marista, e nos labores de educador da mocidade
investiu bastantes anos da súa
traxectoria vital. Máis adiante,
empuxado polos aires novos do
concilio Vaticano II, dedicouse
a promover por toda España o
«Movemento por un Mundo
Mellor», sensibilizando a quen
así o quixese para abrirse con
liberdade e fondura ás novas
propostas de fe e de vida cristiá
que o tal Concilio postulaba.
Patxi amosou a súa creatividade, contribuíndo á creación
96
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de materiais axeitados, amosou
tamén a forza de convicción do
seu falar directo e interpelante,
e, por riba de todo, unha espiritualidade anovada e limpa,
evanxélica, sostida por unha
pregaria que se iría facendo
para el nun sinal indeleble de
identidade.
Despois trasládase de Pamplona a Bilbao, para traballar con xente nova formando
grupos nos que coidar unha fe
cristiá unida a un compromiso
social e político. Foise desapegando da comunidade Marista
á que pertencía e cun grupo de
compañeiros que tamén foran
Maristas e cun importante
número de homes e de mulleres
laicas botou a andar a Sociedade de Vida Apostólica «Fe e
Xustiza», caracterizada, como
ben indica o título, por unha
espiritualidade ben sustentada
nunha fe adulta e nunha loita
por todo o que é xustiza. Patxi
enriqueceu este movemento
coa súa sólida espiritualidade,
era un gran orante, coa súa
capacidade organizativa, coas
súas dotes especialísimas de
acompañamento espiritual, coa
súa palabra cálida e sempre
alentadora e coa creación de
innumerables textos dedicados
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á formación e á oración. Era
un moi bo poeta, cunha poesía
sinxela, suxestiva, revulsiva ao
servizo sempre do Evanxeo e
das persoas que o buscaban de
corazón. Vexase, por exemplo,
en Mar Rojo, aínda accesible en
«Verbo divino», e Mar adentro,
editado en «Sal Terrae», entre
os moitos libros por el publicados. Quen isto escribe tivo a
sorte de poder participar neste
momento orixinario.
As comunidades «Fe e Xustiza» seguen en pé, con recoñecemento eclesial, coa súa
aposta laical por terras vascas,
co seu catecumenado adulto,
cunha dinámica viva cara ao
coidado da fe e da militancia
social. Emporiso Patxi Loidi
e un grupo de compañeiros
optaron por dar un paso máis
e decidiron trasladar o seu
centro de vida e de acción
a países do Terceiro Mundo
(Filipinas, Perú, O Salvador);
crearon a Asociación de Fieis
«Xesús Solidario» e a ONG
«Acción solidaria», para converter o seu empuxe crente en
servizo ás persoas e aos grupos
sociais máis marxinais. Aos 71
anos Patxi, que sempre optara
pola opción laical, fíxose crego,
cousa que el mesmo explicou

así: «Vin a América para facer
traballo social e os pobres
leváronme ao sacerdocio». E así
ata que con 91 anos a morte o
veu recoller para a casa do/da
Pai/Nai.
Recollemos este parágrafo
dun escrito del do ano 2017
que, como tantas cousas súas,
teñen máxima actualidade:
«Quero recordar a este respecto que a misión da Igrexa
ten dúas vertentes: a relixiosa e
a civil. Sen separalas, é necesario dedicar especialmente,
coa debida preparación, a unha
boa parte dos laicos á misión no
mundo. Está ocorrendo sobre
todo con xente progresista que
rompeu moldes eclesiais, pero
segue traballando desde o
ámbito eclesial. Paréceme que
nin os mellores documentos e
discursos do papa, a xerarquía
e o clero van cambiar moito
o mundo. O mundo moderno
creou nos últimos séculos toda
unha cultura civil, con instrumentos de todo tipo para o seu
desenvolvemento e mellora; e
é aí onde teñen que estar os
laicos convertidos para realizar a misión civil da Igrexa. O
mundo transfórmase desde as
propias instancias do mundo».
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Cando tanto falamos da hora
do laicado, pero logo non sabemos moito como canalizar ese
desexo; cando tanto renegamos do clericalismo, pero logo
clero e laicos/as receamos saír
dese cómodo marco destrutivo,
podemos ollar para as comunidades «Fe e xustiza», comunidades laicas, dirixidas por persoas
laicas en todo –a actual presidenta de «Fe e xustiza» é unha
muller, Elena Puerta Serén, de
ascendencia galega por Friol–,
cun servizo sacerdotal limitado
ao seu, para afirmarnos no convencemento de que, querendo,
outra Igrexa é posible. E o
mesmo nos amosan as comunidades «Xesús solidario».

4.- Na compaña dos bispos Antonio
Algora e Arturo Lona Reyes

nio Ángel Algora Hernando,
este os 80 anos de idade, pois
nacera en La Viñuela (Zaragoza) en 1940. Xa de 1968 a
1973 foi consiliario da HOAC e
logo da JOC, en tempos duros
para estas organizacións especializadas da Acción Católica,
que foron obxecto de moitas
desconfianzas –e máis ca desconfianzas– por parte de boa
parte do episcopado español,
precisamente por querer ser
fieis ao empeño que acabamos
de ver na vida e na tarefa de
Patxi Loidi: un laicado con fe
madura e compromiso sociopolítico manifesto. Desde aquela
o episcopado español optou
por reforzar a Acción Católica
Xeral, á que segue alentando e
promovendo como fiel representante do que entende por presenza laical no mundo, mantendo, iso parece, certa sospeita
sobre as ramas especializadas
de A.C.

Pode que nos pasase inadvertido dentro do belén político e
social que vivimos, dentro do
movemento de bispos que veñen
e van para as diferentes dioceses españolas que necesitan
guieiros. Pero tamén de coronavirus e tamén o 15 de outubro
morría en Madrid o bispo Anto-

Antonio Algora «ascendeu»
no organigrama eclesial, foi
nomeado bispo, primeiro en
1985 de Teruel-Albarracín,
e despois de Ciudad Real en
2003, onde estivo ata a súa
xubilación episcopal no ano
2015. Pero seguiu a ser un
home, un crego da Igrexa segrar

Descansa en paz, Patxi. E
grazas pola preciosa herdade
que nos deixas.
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e da pastoral obreira; pódese
dicir que ata a súa derradeira
enfermidade, como membro da
Comisión Episcopal de Apostolado Segrar, foi responsable
do Departamento de Pastoral Obreira. E agradecidas lle
estaban as persoas que militaban no mundo obreiro, que
sempre viron nel unha persoa
que os entendía, que os sabía
acompañar, escoitar, valorar,
nuns compromisos tantas veces
nada doados, como son os de
manter unha presenza cristiá
aberta e loitadora no mundo
obreiro. Doéronse e choraron
a súa morte, agradecendo unha
vida na que tantas veces se
apoiaran. Memoria recoñecida,
logo, nestes días nos que HOAC
celebra os seus 75 anos de existencia como tal. Que descanse
tamén en paz Antonio Algora e
que saibamos agradecer e continuar as súas fidelidades.
E, ollando algo máis ao lonxe,
por terras mexicanas, o 31 de
outubro morreu tamén de coronavirus o «bispo dos pobres»,
Arturo Lona Reyes, aos 94
anos. Distinguírase como bispo
pola súa indumentaria nada
convencional (vaqueiro, camiseta e simple cruz ao peito), pola
defensa da poboación indíxena

da diocese de Tehuantepec,
estado de Oaxaca, sobre todo
na liña da educación (fundou
unha universidade indíxena e
centros de estudos medios), da
estruturación social mediante
cooperativas e da defensa dun
traballo digno para a poboación
indíxena ante o acoso das grandes empresas mineiras sobre
todo. Disque ata en dez ocasións foi obxecto de atentados
sempre frustrados. Fora compañeiro en tarefas evanxelizadoras dos bispos Bartolomeu
Carrasco e Samuel Ruiz. Coma
o bispo Casaldáliga pediu ser
enterrado no cemiterio común
da xente común, ao lado da súa
mamá Lolita. O día 1 de novembro cumpría 95 anos. No
ceo celebraron o seu aniversario. Descanse en paz. E oxalá
que se nos peguen a todos os
testemuños destes servidores
do Evanxeo e das comunidades
cristiás que se enredaron con el
no Espírito Santo de Deus.

5.- A voltas coa Catequese
Non nos referimos agora á
clase de relixión nos colexios,
cousa que tamén parece estar
sendo obxecto de meditación
por parte da Conferencia EpisEncrucillada 220, novembro-decembro 2020
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copal Española. Neste caso
a Igrexa Católica, a través da
Comisión Episcopal de Educación e Cultura, que preside o bispo de Lugo, Alfonso
Carrasco Rouco, fixo a proposta
dunha especie de clase de Educación para a Cidadanía, onde
se abordase nunha mestura de
filosofía, relixión e civismo o
mundo de valores que poden
e deben ser compartidos polo
conxunto da poboación, coa
demanda, iso si, de que poidan
ser explicados desde a óptica da
mesma Igrexa Católica. E iso
sen renunciar ao que era a clase
de relixión. Moito nos tememos
que a cousa non terá moito percorrido, aínda que non estaría
nada mal chegar a un acordo
en Educación para a Cidadanía,
porque é algo que moito, moito
necesitamos como factor de formación e de integración. Unha
mágoa que, unha vez máis, se
modifique a lei xeral do ensino
sen buscar un consenso elemental, cousa que fai que este
sector tan fundamental para o
desenvolvemento cidadán estea
constantemente bailando na
criba. Como non estaría nada
mal, iso nos parece, que a clase
de relixión fose virando cara
a unha presentación xenérica,
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seria, respectuosa, en positivo,
da amplitude e fondura do feito
relixioso, co sentido e a estrutura de cada opción particular,
deixando o máis específico e
mistagóxico para o traballo de
cada confesión relixiosa, tamén
a católica, dentro do seu ámbito
particular. Pensamos que nos
esixiría moito máis, pero que
nos faría máis libres e fortes
como comunidade relixiosa no
mundo.
Algo semellante está a pasar
co mantemento económico das
nosas comunidades parroquiais.
A crise da COVID-19, a limitación imposta ou voluntaria na
asistencia ás celebracións relixiosas fixo que os recursos económicos das parroquias chegasen a números moi vermellos en
bastantes casos. Dependendo
como dependemos do Estado
para moito do noso funcionamento relixioso, non é doado
crear nos fieis a responsabilidade de que o mantemento económico das parroquias deba ser
atendido por todos os membros
da comunidade a través dalgún
medio máis ou menos normal,
domiciliación bancaria semestral ou anual, por exemplo. É
un tema delicado, o do autofinanciamento, co que a Igrexa se
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comprometera hai xa ben anos,
pero no que non se deron pasos
significativos. Outro reto de
madureza das nosas comunidades: sen madureza nas comunidades non hai compromiso económico, pero sen compromiso
económico falla a madureza. O
autofinanciamento tamén nos
faría máis libres e máis fortes,
pero parece que os medos impídennos buscar solucións firmes.

eclesial, atento ás características da xente de hoxe, coa sensibilidade especial que o papa
Francisco lle quixo imprimir á
misión, tal como se recolle na
E.G. Un plan que contempla a
formación axeitada das persoas
encargadas de desenvolvelo
en cada comunidade. Agora
cada país, a partir dese patrón
común, deberá preparar o seu
texto particular.

Pero volvamos ao tema da
catequese. Como andamos
tan centrados no coronavirus,
esquecemos outras cuestións,
e case que con razón. Pero xa
o 25 do pasado xuño ofrecéusenos un novo Directorio de
Catequese para a formación
cristiá da mocidade e das persoas adultas. Foron 12 os expertos que estiveron traballando
neste Directorio, que xa é o
terceiro despois de que Paulo
VI en 1971 promovera o primeiro, e Xoán Paulo II en 1997,
o segundo. Un plan catequético
destinado á mocidade e á adultez, co obxectivo de facer persoas maduras na fe en tempos
tan convulsos para a mesma
opción crente; un plan dentro
dun proxecto de Igrexa misioneira que anuncia e acompaña
na experiencia relixiosa cristiá,

Os ecos que nos chegan é que
a cousa soa ben. O convencemento que todos/as temos é que
a Igrexa que somos –no referente á comprensión e á vivencia de fe, bastante infante, no
sentido débil da palabra–, non
seremos quen de nos manter en
pé dentro do remuíño de indiferenza relixiosa que nos sacode,
se realmente non gastamos un
tanto por cento moi elevado
dos nosos esforzos neste labor
de incorporación adulta á experiencia relixiosa. Sobran misas
e faltan catecumenados. Pero
tamén é certo que non acabamos de converter ese convencemento en algo real, decidido e
firme. Chegado o momento –
será xa chegado?–, alguén terá
que dar un golpe sobre da mesa
e dicir: abonda! Pero quen será
ese/a ousado/a? Quen lle toca os
Encrucillada 220, novembro-decembro 2020
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cornos a ese boi? Emporiso bo
é que nos vaiamos dotando dos
materiais precisos que axuden
a que ese momento chegue, e
canto antes mellor.
Cando escribiamos esta crónica, recibimos a información
de que o Instituto Superior
Compostelán de Ciencias Relixiosas e a Escola de Teoloxía
de Segrares organizaban a XII
edición do Curso de Actualización Teolóxico-Pastoral baixo o
título: «Un novo Directorio para
a Catequese e a nova evanxelización. Lectura e claves de
fondo». Curso on line, gratuíto,
os días 4, 12, 19 e 25 de novembro de 19 a 20,15 h. Moi ben.
Que sexa de moito proveito para
quen o queira e poida seguir.

6.- Samaritanus bonus
Moito lle debemos agradecer
ao evanxelista Lucas que nos
ofrecera en exclusiva algunhas
das parábolas máis simples e
contundentes para acceder ao
coñecemento do espírito de
Xesús e da súa tarefa evanxelizadora. Hai personaxes, con
nome propio ou sen el, que
quedaron para sempre espetados na conciencia relixiosa
e non relixiosa de xeracións e
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xeracións. Un deses personaxes
é o anónimo samaritanus bonus
de Lc 10, 29-37. Pois ben este
tal samaritanus bonus foi recollido pola Congregación para a
Doutrina da Fe para titular e
encher de contido e alento espiritual a súa «carta sobre o coidado das persoas nas fases críticas e terminais da vida». Unha
carta longa, para «reafirmar a
mensaxe do Evanxeo e as súas
expresións como fundamentos doutrinais propostos polo
Maxisterio», e para «proporcionar pautas pastorais precisas e
concretas (…) para favorecer o
encontro persoal do paciente co
Amor misericordioso de Deus».
Pensamos que en boa medida a
aparición desta carta debeuse a
iniciativas como a do goberno
español levando ao parlamento
para a súa tramitación unha lei
sobre a eutanasia ou incluso o
suicidio asistido.
Despois dos catro primeiros capítulos nos que de forma
abreviada se enmarca a realidade da vida exposta ao seu
final doloroso dentro de certos
presupostos crentes e da cultura xeneralizada do momento,
a carta dedica a súa maior
parte a describir no capítulo 5 e
último a ensinanza do Maxiste-
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rio ao respecto; para iso aborda
con precisión aspectos como
«A prohibición da eutanasia e
do suicidio asistido», «A obriga
moral de evitar o asañamento
terapéutico», «Os coidados
terapéuticos», «A obxección de
conciencia por parte dos axentes sanitarios e das institucións
sanitarias católicas», «O acompañamento pastoral e o apoio
dos sacramentos»…, e así ata
doce apartados.
Como anunciara na introdución, a carta transmite as
posturas concretas que sempre
a Igrexa Católica veu defendendo ao respecto, desde as
claves dunha lei natural e
dunha defensa da vida como
don de Deus e non cousa nosa,
aínda que sexa a nosa propia
vida; criterios ambos cos que
non comunga moito do pensamento humanista do momento.
Será necesario dialogar desde
outros presupostos comúns?
Poderemos dialogar co mundo
ético plural ofrecendo as nosas
claves, e excluíndo linguaxes condenatorias? Saberemos
atraer os corazóns e a opinión
a base de garantir experiencias
persoais e institucionais onde
amosar no corpo e no espírito
que a nosa alternativa funciona

(cousa da que xa hai exemplos
motivadores)? Seremos capaces
de defender con tanta contundencia a vida noutras circunstancias nas que esta tampouco
é respectada? Seremos suficientemente respectuosos como
para pensar que hai momentos
e niveis nos que non somos
quen para entrar nas decisións
últimas dunha persoa, e menos
coa excomuñón na man? Arremedando ao papa, non habería
que dicir, p. ex., «quen son eu
para xulgar a un suicida?
A lectura da carta pode resultar ben proveitosa. Como tamén
o foi, e quizais aínda máis polo
seu bo ton pedagóxico, o caderniño «Sembradores de esperanza», publicado pola Comisión
Episcopal española de Apostolado Segrar en 2019 sobre o
mesmo asunto. En Encrucillada
xa abordamos detidamente toda
esta cuestión no número 2018
deste mesmo ano.

7.- Palabras de vida
Estabamos de acordo con
Patxi Loidi no que dicía no texto
que máis arriba recollemos:
«Nin os mellores documentos
e discursos do papa, da xerarquía e do clero van cambiar
Encrucillada 220, novembro-decembro 2020
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moito o mundo. (…). O mundo
transfórmase desde as propias
instancias do mundo». Emporiso cremos que hai palabras
que poden contribuír poderosamente a animarnos para ese
necesario cambio do mundo.
E, entre outros do ámbito civil
ou relixioso, o papa Francisco
obséquianos con frecuencia
con textos vivos, interpelantes, significativos, que lle están
valendo o recoñecemento de
boa parte da Igrexa e da sociedade. Temos que lle agradecer
que así o faga, máxime sabendo
que anda ben enredado, coas
persoas que o acompañan no
labor, na tarefa de elaborar
a Constitución que reforme
dunha vez a curia do Vaticano –
cousa que anuncian próxima–;
ou na xestión do caso do cardeal
Angelo Becciu, prefecto que era
da Congregación da causa dos
santos desde 2018, e que estivo
derivando indebidamente –iso
parece– importantes cantidades
de diñeiro para unhas cooperativas das que eran propietarios
uns irmáns seus; ou rompéndose a cabeza lendo e relendo
o informe final sobre as escuras vivencias sexuais do que
fora cardeal McCarrick; amén
de ter que aturar día si e día
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tamén as arremetidas do cardeal Müller e compañía, agora
criticándoo pola súa manifestación de que as persoas homosexuais deberían contar cunha
lexislación civil que protexese
o seu dereito a vivir en parella,
cousa nada nova e nada excéntrica, aínda que haxa, dentro e
fóra da Igrexa, quen non acaba
de admitir as complexidades e
variedades da identidade sexual,
e non vexa máis ca vicio onde a
natureza amosou as súas, para
algúns, anomalías ou, para
outros, xenialidades; e vicio
pódeo haber, e hai abondo ás
veces, tanto entre heterosexuais
como entre homosexuais.
Pero volvamos aos escritos do
papa Francisco. Entre moitas
cousas que podiamos salientar,
imos escoller tres, e ímolos presentar de menor a maior. Empezamos polo breve discurso de
nove minutos que o papa, inesperadamente, lle leu ao presidente español Pedro Sánchez e
acompañantes durante a visita
destes ao Vaticano o 24 de
outubro. «Facer crecer a patria»,
titulábase. En título e mesmo
en contidos, seméllase algo
ás palabras do cardeal portugués José Tolentino Mendonça
«O que é amar um país», que
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comentamos na nosa crónica
anterior. Quen sabe se mesmo
se inspirou nel. O papa desenvolve tres ideas para explicar o
que el entende polo obxectivo
do labor político, sobre todo
das persoas que dirixen un país:
«facer progresar o país», «consolidar a nación» e «facer medrar
a patria», cousa, calquera delas,
nada doada, admite e comparte
o papa. Invitamos á súa lectura,
máxime cando o papa, indicándolle a Sánchez «transmítalle
vostede aos membros do seu
parlamento o que pensa o papa
disto», estanos dicindo que son
palabras dirixidas xaora á clase
política, pero tamén a todos os
cidadáns e cidadás que somos
suxeitos políticos de base. Non
nos virá nada mal, pensamos,
andando como andamos tan ao
monte no pensamento e práctica política. Eu, se fose o presidente, nun pleno parlamentario, pasaríalle unha copia a
todas persoas presentes, para a
ver, a ver…
O segundo escrito é de data e
de contido distante. Unha carta
apostólica titulada en latín
«Scripturae sacrae affectus» (O
afecto pola Sagrada Escritura),
unha verdadeira xoia, coa que
o papa quixo contribuír á cele-

bración do XVI centenario da
morte de san Xerome (30 setembro 420), santo este que, de se
sentir engaiolado pola cultura
latinista á que estaba entregado, por efecto dunha fonda
conversión pasou a dedicarse ao
coñecemento, tradución e espallamento da Escritura, libro ou
libros que antes mesmo case
desprezaba por parecérenlle uns
textos rudos e imprecisos. Así o
enuncia o papa na introdución
da carta: «Este episodio da súa
vida favoreceu a decisión de se
consagrar totalmente a Cristo e
á súa Palabra, dedicando a súa
existencia a facer que as palabras divinas, a través do seu
infatigable traballo de tradutor
e comentarista, fosen cada vez
máis accesibles aos demais».
A carta, en clave sapiencial,
vai narrando as vicisitudes
vitais de Xerome en «De Roma
a Belén». «Poñéndose á escoita,
Xerome atopouse a si mesmo na
Sagrada Escritura, como tamén
atopou o rostro de Deus e dos
irmáns, e afinou a súa predilección pola vida comunitaria», di
o papa. Soubo conxugar a súa
absoluta e radical consagración a Deus co estudo asiduo,
dirixido exclusivamente a unha
comprensión do misterio do
Encrucillada 220, novembro-decembro 2020
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Señor cada vez máis profunda»,
di tamén o Papa no apartado
«La clave sapiencial de su
retrato». E ao desenvolvemento
destes dous aspectos dedica
as sucesivas seccións tituladas
«Amor pola Sagrada Escritura»,
«O estudo da Sagrada Escritura», «A Vulgata», «A tradución
como inculturación» e «Xerome
e a Cátedra de Pedro». E todo
se pecha na carta cun excelente
apartado titulado «Amar o que
Xerome amou», o home que,
segundo Nepociano, «fixera do
seu corazón unha biblioteca de
Cristo».
Para rematar, non nos resistimos a copiar este parágrafo
co que o papa vai poñendo fin á
súa carta. Dinos así:
«Penso a miúdo na experiencia que pode ter un mozo
hoxe ao entrar nunha libraría
da súa cidade ou nunha páxina
de internet, e buscar a sección
de libros relixiosos. É un espazo
que, cando existe, na maior
parte dos casos non só é marxinal, senón carente de obras
substanciais. Ao examinar eses
estantes ou esas páxinas da
rede faise difícil para un mozo
comprender como a investigación relixiosa poida ser unha
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aventura emocionante que une
pensamento e corazón; como
a sede de Deus puido acender
grandes mentes ao longo dos
séculos ata hoxe; como a maduración da vida espiritual puido
contaxiar a teólogos e filósofos,
artistas e poetas, historiadores
e científicos. Un dos problemas
actuais, non só da relixión, é
o analfabetismo: escasean as
competencias hermenéuticas
que nos fagan intérpretes e tradutores cribles da nosa propia
tradición cultural. Desexo
lanzar un desafío, de modo
particular á xente nova: Vaian
na busca da súa herdanza. O
cristianismo convérteos en herdeiros dun patrimonio cultural
insuperable do que deben tomar
posesión. Apaixónense por esta
historia que é súa. Atrévanse a
fixar a ollada en Xerome, este
mozo inquedo que, como o personaxe da parábola de Xesús,
vendeu todo canto tiña para
mercar ‘a perla de gran valor’
(Mt 13, 46)».
E por último a carta encíclica «Fratelli tutti», firmada
en Asís o 3 de outubro pasado.
Unha carta inspirada na persoa
e na vida de Francisco de Asís,
dedicada «á fraternidade e á
amizade social» (n.1). Unha
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carta que «aínda que a escribín desde as miñas conviccións
cristiás, que me alentan e me
nutren, procurei facelo de tal
xeito que a reflexión se abra ao
diálogo con todas as persoas de
boa vontade» (n.6). Unha carta
distribuída en sete capítulos.
O primeiro, «As sombras dun
mundo pechado» (nn. 9-55), moi
intenso e inquietante, para describir importantes baleiros do
noso mundo actual. O segundo,
«Un estraño no camiño» (nn.
56-86), para evocar a figura
do bo samaritano de Lc 10,
25-37, no corazón do cal quere
asentar as súas propostas. O
terceiro, «Pensar e xestar un
mundo aberto» (nn. 87-127),
sinalando os fundamentos desa
posible fraternidade mundial.
O cuarto, «Un corazón aberto
ao mundo enteiro» (nn. 128153), para abordar os temas
quentes da globalización e
das migracións. O quinto, «A
mellor política» (nn. 154-197),
axudando a reflectir sobre a
realidade actual da actividade
política tan convulsa. O sexto,
«Diálogo e amizade social» (nn.
198-224), centrado nunha nova
cultura do diálogo. O sétimo,
«Camiños de reencontro» (nn.
225-270), sobre a paz, o perdón,

a memoria, guerra e pena de
morte. E o oitavo, «As relixións
ao servizo da fraternidade no
mundo» (nn. 271-287), sobre a
desexable achega das relixións
ao proxecto mundial que a encíclica deseña.
Pode que o mellor comentario á encíclica sexa unha invitación a unha lectura cordial
da mesma. Lectura cordial
que pasa por un desexo firme
de ampliar a corazón persoal e
colectivo para facelo capaz de
nomear, sentir e tratar en todo
a todo ser humano, sen distingo algún, coma un irmán ou
unha irmá. Cousa non doada,
porque ou ben xa nos incomoda
a mesma palabra irmán/irmá,
ou ben a aceptamos benevolamente, pero logo facemos dela
un pandeiro. O reto que o papa
nos propón non é un reto menor.
É o reto primordial desde que o
mundo é mundo, que en cada
xeración vai tomando formas
e cores moi particulares, e
na nosa clama por unha resposta persoal, íntima, pero
tamén política, da pequena e
da grande política. Queremos
subliñar este aspecto. Xa o papa
nos tiña afeitos a este tipo de
mensaxes; moito do dito agora é
unha recollida de intervencións
Encrucillada 220, novembro-decembro 2020
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pasadas. Aquí ofrécenolo nun
conxunto coherente, claro, provocativo, ante o cal poidamos
tomar dunha vez unha decisión firme. Trátase, en fin, de
ir facendo un mundo novo ou
de seguir na rutina destrutiva
do que xa temos. A situación
actual da COVID-19, como o
mesmo papa advirte no n. 7,
dálle máis razón de ser e urxencia ás súas palabras. Unha boa
lectura para tempos de total ou
parcial confinamento.

8.- Sen esquecer as
miudezas diarias
Imos poñer fin a esta crónica.
Quen nos lea saberá ser condescendente coa nosa selección,
da que quedan necesariamente
excluídos temas importantes,
como foi no seu momento,
22-9-2020, o comunicado dos
bispos alemáns ao Vaticano
pedíndolle calma na polémica
sobre a intercomuñón entre
católicos e protestantes, cousa
que por alí excita abondo. Ou a
carta aberta dos católicos portugueses ao Patriarca de Lisboa
por manifestarse contra o plan
da Educación para a Cidadanía; diso tamén nós poderiamos
narrar memorias.
108
572

Encrucillada 220, novembro-decembro 2020

Vénnos de chegar a noticia
de que mulleres católicas de
todo o mundo están a organizar un sínodo para reivindicar
a igualdade das mulleres na
Igrexa. Son para iso convocadas pola plataforma «Voices of
Faith» (Voces de fe). Será na
primavera do ano 2022, cando
tamén os bispos do mundo
estarán celebrando o sínodo
sobre a sinodalidade. Algo positivo? Seguramente. Aínda que
aos máis asentados e cansos
nos poida incomodar, non é
senón cumprir con aquel mandato repetido do mesmo papa:
«Armen lea» (Hagan lío).
Entrando xa en terra propia,
lembrar a xornada nacional de
apostolado segrar celebrada en
Madrid o 24 de outubro, para
lle dar continuidade ao sonado
Congreso de Laicos de febreiro
pasado; para iso creouse un
Consello Asesor de Laicos/as
para toda España e invitouse
a crear tamén en cada diocese
equipos de traballo de laicos/as
para ir desenvolvendo os contidos do Congreso, para o que xa
teñen tamén unha precisa folla
de ruta.
Polo demais en Galicia, temos
que aledarnos polos comezos da
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constitución do que poderá ser
unha Federación das Cáritas
galegas, para administrar corporativamente as achegas económicas que se lle ofrecen pola
cota do IRPF, e para ir abordando a nivel de Galicia realidades e problemas que teñen nome
e apelido comúns. Pasos nesta
dirección sempre son unha boa
nova. De momento entraron
nesta compenetración as dioceses de Ourense, MondoñedoFerrol, Santiago e Tui-Vigo.
E, cando esta Crónica chegue
ás vosas mans, o bispo de Mondoñedo-Ferrol, Luís Ángel de
las Heras xa estará exercendo
como bispo de León, onde fará
a entrada o 19 de decembro.
Sentimos esta marcha. Fíxosenos curta a súa estadía entre
nós. Vivímolo moita xente da
diocese como un home sensato, que valora o traballo en
equipo, alegre, esperanzado,
firme, maduro, consciente dos
tempos que vivimos e da necesidade de cambiar vellas respostas eclesiais caducas. Unha
mágoa a súa marcha. E, unha
vez máis, o suspense de certa
orfandade e a inquedanza ante
o que nos poida vir. Válennos

as matinacións que sobre o
nomeamento de bispos compartimos na crónica do número
anterior de Encrucillada baixo
o epígrafe «Bispos veñen e van»;
escribímolas sen contar con
esta circunstancia. Só engadir
que mesmo chegamos a pensar,
igual por efecto do enfado, que
nomear a bispos que se amosaron fortes na fe e emprendedores para dioceses máis potentes
non deixaba de ser unha mostra
de mundanidade. Soaría a máis
evanxélico que os bispos recios
acompañasen ás comunidades
máis debilitadas. En fin, que
Deus o siga bendicindo –que xa
o fai–, que nos siga bendicindo
a todos nós, homes e mulleres
da diocese de MondoñedoFerrol –por el nunca queda–,
e que lle deamos cara de xente
de fe, de esperanza e de amor
ao ano que empeza sinalado por
esta ausencia e pola presenza
turrona do coronavirus.
Santo e feliz Nadal, amigas e
amigos, apostando por sermos
algo máis irmáns e irmás, como
o papa nos pide, como Deus
quere.
Manuel Regal Ledo
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Recensión

Qué se sabe de… María Magdalena
Carmen Bernabé Ubieta, Ed. Verbo Divino, 2020

Se hai unha muller coa que
a Igrexa teña unha débeda histórica, esa é María de Magdala. As investigacións bíblicas
vannos descubrindo a muller
apóstola, amiga de Xesús, que
soubo manterse fiel máis aló da
morte, a discípula que esperou
contra toda esperanza…

fóra da Igrexa, que aos poucos
foron conseguindo rebaixala,
anulala, borrar a súa memoria.
A líder comunitaria do século
I foi convertida en pecadora
arrepentida e penitente para
mostrar ás mulleres cal era o
camiño que non debían seguir e
cal o modelo de arrepentimento.

Pero o devir histórico, máis
concretamente o patriarcado
imperante nel, non lle perdoou ser muller. A apóstola que
anunciou a todos a resurrección, a muller sen a que o cristianismo tería esmorecido antes
de empezar, foi convertida en
prostituta a finais do século VI
polo papa Gregorio Magno.

Fóra do contexto eclesial, na
actualidade, tamén repararon
en María Magdalena coñecidos
bestsellers que obviaron toda a
investigación histórica que ía
avanzando e descubrindo para
todos esta muller singular.
Cando xa o feminismo alertara
da utilización espuria e interesada das mulleres na literatura,
moitas mentes masculinas
seguen a fantasiar erotizando as
mulleres só polo feito de selo.
María Magdalena foi obxecto
destas fantasías, con máis interese económico que literario ou
histórico, da man de escritores

Convertida en alegoría de
todos os pecados «femininos»
(os pecados relacionados co
sexo, que ata hai ben pouco
eran patrimonio exclusivo das
mulleres), sobre ela caeron
xurros de mentiras, dentro e
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e directores de cine interesados
en escandalosas mentiras que
lle procuraren réditos substanciosos.
No libro que nos ocupa, a
doutora en Teoloxía da Universidade de Deusto e presidenta
da Asociación Bíblica Española
Carmen Bernabé Ubieta dedica
a primeira parte a debullar a
evolución histórica da imaxe de
Magdalena nos vinte séculos de
Historia da Igrexa.
Na segunda parte, máis
ampla, expón todo o que ata
agora sabemos certo desta
muller no marco do discipulado
das mulleres que acompañaban
a Xesús. Sorprende descubrir
polas beiras da tradición cristiá tantas mulleres que, igual
que facían os homes, seguen
e serven a Xesús percorrendo
as aldeas de Galilea ata chegar
con el a Xerusalén.
Convén deterse a facer
memoria do discipulado feminino para poder ver a presenza
silenciada das mulleres, a
igualdade de tarefas e servizos
naquel grupo de seguidores de
Xesús e como foron transmitidas esas tarefas e servizos nos
textos evanxélicos. Hoxe, que
tanto se fala e debate sobre do

papel que as mulleres poden ou
deben desenvolver na Igrexa, é
importante volver a vista atrás
e ver cal era ese papel na Palestina do século I, nunha sociedade moito máis ríxida que a
actual, sobre todo no tocante
ao rol social das mulleres.
A terceira parte do libro
dedícase a propoñer as cuestións abertas sobre o papel de
María de Magdala na Pascua e
no kerigma pascual cristián. A
autora fai a necesaria relectura
das tradicións pascuais, tal e
como se nos transmitiron na
segunda, terceira e cuarta xeración da Igrexa, fixándose tamén
na importancia que Magdalena
ten nos escritos extracanónicos
e eclesiásticos. Neles pódese
apreciar sen dúbidas o seu papel
como líder comunitaria, a súa
autoridade apostólica e tamén
o rebaixamento e invisibilización do que vai sendo obxecto
co paso do tempo. O caso de
María de Magdala é un epítome do que lle sucede a todas
as mulleres nos primeiros séculos cando o cristianismo busca
entrar nos esquemas sociais e
de poder do Imperio Romano.
A cuarta parte do libro afonda
na memoria socio-eclesial de
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María Magdalena, que chega
ata os nosos días. Destaca a
restauración da súa figura por
parte da Igrexa ao dedicarlle a
festa e celebración litúrxica do
22 de xullo a esta muller fundamental no inicio da tradición
cristiá.

exercicio de memoria histórica coñecer o desempeño das
mulleres nos primeiros tempos
da tradición cristiá, e como
foron rebaixadas e anuladas
con decisións nada inocentes,
inspiradas na sempre presente
discriminación de xénero.

Pecha o libro unha ampla
bibliografía comentada de
ensaios sobre a figura de María
de Magdala, tamén dalgunha
novela histórica e mesmo doutros libros de corte máis fantasioso, nos que se poñen de relevo
os erros históricos e medias verdades que conteñen.

Anímovos a ler este texto que,
cunha linguaxe sinxela e clara,
percorre o primeiro tempo da
historia da nosa Igrexa, con
rigor e verdade. No imaxinario
colectivo está gravada a ferro
unha imaxe de María Magdalena distorsionada, nada acorde
coa realidade. Cómpre ir derrubando os mitos de feminidade
construídos arredor de María, e
devolverlle a esta muller o lugar
que lle corresponde na historia
da Igrexa.

Son necesarios libros coma
este de Carmen Bernabé. Todos
e todas precisamos recuperar a
memoria deste muller, clave no
inicio do cristianismo, así como
da importancia das mulleres
na primeira igrexa. É un san
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Coloquios na Encrucillada

Este ano a pandemia aconsellounos non facer Foro, por iso vos propoñemos
que fagades unha lectura reflexiva dos tres estudos que publicamos neste
número, que serían os relatorios do Foro que non puido ser...
Nun pequeno vídeo introdutorio, colgado na nosa web e que vos pedimos
difundades entre quen pensedes lle poda interesar, animámosvos a ler e
debullar os textos.
A idea que vos propoñemos é que, despois da lectura reflexiva, para o mes
de febreiro poidamos ter un encontro virtual coas autoras e o autor dos
textos, nun coloquio no que poidades propoñer as vosas cuestións acerca
do tema de cada traballo.
Proximamente, a través do correo electrónico, anunciaremos as datas nas
que poderemos ter os coloquio coas autoras e autor, para, entre todos,
coñecer as últimas novidades na investigación sobre
• O Antigo Testamento, en diálogo con Marta García (U. Pontificia
Comillas)
• O Novo Testamento, con Carmen Bernabé (U. Deusto)
• A Hermenéutica bíblica, con Andrés Torres Queiruga (USC)
A Biblia é unha fonte inesgotable de saberes. Cómpre coñecela a fondo para
poder valorar con fidelidade, o que nos pode aportar ás persoas do século XXI.

Animádevos a participar nos
Coloquios na Encrucillada!!
Escribídenos a: revista.encrucillada@gmail.com
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