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A foto ue fala 
Cadrados ante o himno 

O trasno Estanse botando fóra! 
Daniel López 

Están tolos estes romanos, que diría Obelix: o 
mesmo día que aceptan o retorno parcial á misa 
en latín, seica abren expediente a Jon Sobrino. 

Fíate ti da prensa, pero iso é o que dicían os 
xornais. 

Supoño que antes 
de tomar unha deci
sión, examinarán ao 
doutor Sobrino, 
irmán dos pobres 
centroamericanos. E 
examinaran o de 
benaventuranzas e 
do catálogo de requi
sitos para aprobar no 
xuízo final, todo ao 
pé da letra do evan
xeo de Mateo, que, 

de momento, non está expedientado, que se 
saiba. Porque se o Evanxeo non é a vara de 
medir, aquí xa non hai que se aclare. 

Ou sexa que se alguén lle pode facer chegar 
esta mensaxe a Jon, que o faga: estate tranquilo, 
que aprobas con nota. 

Porque imaxino algún inquisidor frustrado 
esculcando na exemplar pobreza, de espírito e do 
que lle boten, de Sobrino; tratando de dar con 
algún mal aceno que desminta a mansedu_me do 
teólogo- quizais procurando acusóns (como os 

Foto: Gorka Lejarcegi 

que me contaron que ternos arredor da 
romaxe, publicando fotos, perseguindo 
amancebamentos e sacrilexios, encirrando a 
autoridade, exercendo . de piratas informáti-

. cos ... pobre xente, que amargura!), acusóns, 
digo, que certifiquen o imposible: que 
Sobrino non é limpo de corazón nin cons
trutor da paz. Ou procurando testemuñas 
imposibles que non poñan a Sobrino e as 
súas. ensinanzas no pelotón de cabeza dos 
qué procuran un mundo onde se dea de 
comer ao famento, de beber ao sedento, 
onde se cure á doente, se acolla á inmigran
te e se trate humanamente ao encarcerado. 
Ou mesmo analizando insidiosamente a his
toria do Salvador por se conseguen demos
trar que Jon Sobrino non foi un perseguido 
por causa da Reinado de Deus e da súa 
Xustiza, nos que nos consta que ere coas vís
ceras, .co corazón e coa cabeza. 

E quizais ese sexa o problema, o da cabe
za. Roma vai admitindo, a contragusto, a 
santidade, pero leva moi mal a santidade 
intelixente. 

O caso é que, ou cambian a vara de medir 
e expedientan de paso ao tal Mateo, ou se 
acaban de botar fóra dunha vez e deixan que 
o Espírito Santo faga o seu traballo, que xa é 
hora. 



Editorial Semana Santa 

A Semana Santa ven coa primeira lúa chea da primavera. 
O seu canto de morte e resurrección 
é coma unha metáfora do gran poema da vida. 
Semana Santa, santa primavera: 
a morte inevitable, mesmo para as boas persoas, mesmo para Cristo; 
pero tamén unha promesa, a esperanza dalgún xeito de vida que perdure. 
Nas estradas haberá, seica, un aviso luminoso: 
"Modere a velocidade: o asunto da resurrección non está demostrado". 
En efecto, non hai demostración, só esperanza. 
Semana Santa deste dous mil sete. Final non acabado dun inverno negro: 
bombas no aeroporto, ameazas novas, anguria. Todos con cadansúa cruz. 
E Darfur, en Sudán, non esquecer. 
Nin a soldado de Friol, nin a enferma que se quixo liberar. 
A morte. 
Pero coa morte, sempre a chamada da vida: 
un berro inconformista, unha promesa de recuperación: 
polo que de nós dependa, basta xa. Nunca Máis. 
Un desexo de resurrección. 
Proclama da Igrexa, hoxe desde a dereita, mañá convertida, esperemos. 
Semana_ Santa, primavera. 
Procesións polas rúas de todo o país. Imaxes da dor. Moito folclore. 
Da resurrección, da Vida, non se fan procesións, a penas. Por que? 
Mellor: esta procesión, como outras moitas, as de verdade, vai por dentro. 

E os políticos, ao seu: uns a insultar e outros a se defender. 
Como dixo Cervantes, por boca de El Roto, 
séntense moi unidos na mutua incomprensión. 

Rumores de esperanza 
Xan Guillén 

Hai unha parroquia que parece que lle caeron enriba todos os males de 
ollo que no mundo hai. Chámase os Praceres e está no concello de 
Pontevedra, moi preto de Marín. Que se unhas fábricas contaminantes, que 
se unha autovía que pasa por aí... A última foi ql:le polo medio e medio da 
súa praza ou adro decidiron que debía pasar un tren. Xa sei que soa rarísi
mo. Un tren polo medio dun adro! Iso non se lle ocorre a ninguén cunha 
cabeza normal pero se lle ocorreu a alguén. A partir de aí empezan as mani
festacións, as cargas policiais e a loita polo evidente. Teño o recordo da boa 
xente dos Praceres batendo con pedras nos quitamedos da autovía durante 
horas esixindo o obvio. Cada vez que pasaba por alíe eles (sobre todo elas) 
estaban dándolle ao quitamedos eu pitaba. Pasou o tempo e o tren tamén 
pasou. Eu ·considereino unha derrota máis do sentido común. Os grandes 
poderes económicos contra dos bos e pobres veciños. Xa non estaban as veci
ñas batendo e loitando. Porén, máis de cinco anos despois, alguén do Triqunal 
Supremo recuperou o xuízo e o sentido común. Dálle a razón aos veciños e 
obriga ao Ministerio de Fomento a mover o trazado férreo. Mágoa que o sen

tido común chegase con cinco anos de tardanza. Seguro que os foguetes da festa de San Andrés de Lourizán soan 
máis forte este ano, recordo do ruído do quitamedos, e para que o escoite algún político que aínda tiña razóns para 
aquel absurdo. 
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Apeneira 

As olivas, o ouro verde, foron 
as protagonistas da VII 
Mostra do Aceite, o 4, arre
dor do muíño de Bendilló. 
1000 OLIVEIRAS pro-
ducindo en 9 hectáreas das 
20.000 de Quiroga, cunha 
fermosa recolleita en decem
bro que pode chegar aos 
3000 litros. Un microclima 
que tamén xera viño e mel·, 
unhas 40 toneladas ao ano. 
O Martes Santo é consagrado 
o aceite dos óleos nas cate
dra is. Dende os romanos e 
ata os Reís Católicos que 
obrigaron a arrincalas, para 
apoiar a Andalucía, había 
polo menos unha oliveira en 
cada parroquia para os 
óleos. Pero amáis coñecida é 
a do escudo de Vigo. Na foto 
a do Paseo Afonso desta 
cidade, de 150 anos, protexi
da dende 1932 por unha 
volado cunha placa na que os 
cidadáns prometen "amor e 
lealdade" a Vigo. Pero a da 
Praza do Berbés é 50 anos 
máis vello, filla da oliva do 
adro de Santa María, que 
aparece no escudo. 

O 12 de abril, vai presentarse 
en Ferrol, na Galería 
Sargadelos, o libro de 
XAQUIN CAMPO 
FREIRE: A Viuvez na 
Pastoral da Saúde, editado 
por Encrucillada cando cum-

. pre 30 anos. En Ferrolterra, o 
fogar de tantas das súas ini
ciativas, van intervir os xorna
listas Xermán Castro e Xulia 
Díaz, Xosé Francisco 
Delgado, arcipreste da 
comarca, e Mercedes Piñeiro, 
viúva de Foxo. Esta obra é 
coma unha bocanada de aire 
fresco, que está a percorrer o 
país. Primeiro fo¡ o seu bauti
zo en Santiago, despois van 
ser Lugo, Gu iti riz, berce do 
autor ... Xaquín incide con ten
rura e rigor nas rela'cións 
cotiás que están a construír as 
comunidades, que mesmo 
sentimos a chamada universal 
a ser sanitarios coa nosa 
dedicación e xenerosidade. 
Estas reflexións e experiencias 
deitan unha fervenza de vida, 
que nace do seu compromiso, 
dende hai moitos anos, co 
mundo obreiro eco servizo 
ao pobo coma crego e sanita
rio. 
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O PAPORROIBO 
chama cada amencer na nosa 
fiestra, cantando ao oído 1en
das fermosas: coma a que 
conta que ten o papo verme
llo de arrincar ao Crucificado 
as espiñas da súa corca, 
para reducirlle a dor, e tamén 
que fo¡ o único que se atreveu 
a subir ao sol para achegar o 
lume á terra. O sol advertiulle 
do risco de queimarse e pere
cer, pero teimudo acadouno, 
a costa de queimar o peito e 
a gorxa co facho acesó. Os 
outros paxaros premiá~ono 
agasallándoo cada un cunha 
pluma, menos a curuxa, que 
fo¡ castigada, lmpedíndolle 
voar de día, e converténdoa 
nunha ave das tebras. 
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Na SEMANA SANTA acudi
mos ao escultor sarriao do 
Barroco,,GREGORIO 
FERNANDEZ, que viviu 
na capital daquel tempo, 
Vall_adolid, autor de pasos e 
imaxes. Home bo e xeneroso, 
sufriu a morte do seu fillo de 
5 anos, dor que reflicte nos 
seus Cristos na cruz e xacen
tes, na foto, o do Museo das 
Clarisas de Monforte, e nas 
Marías ao pé do crucificado. 
Un creador que coñece ao 
detalle o corpo humano trans
mitíndoo con todas as súas 
fibras e músculos, traspasados 
polo tortura e o sufrimento. 



Uns 230.000 galeg@s axu
dan a cotío a alguén· que non 
se vale. Así o fan cos 
600.000 maiores (o 21,9 da 
poboación ten máis de 65 
anos). Tamén o 8% dos espa
ñois, pero o número de resi
dencias é só de 2,5% e cen
tros de día 2,2). O 
Observatorio dos Medios con
vócanos a debater sobre isto 
na páxina: observatorio@xor
nalismo.org, antes do encen
tro en Ourense, o 24. Os 
XUBILADOS cobran un 
18% menos ca media estatal, 
pero as de Lugo e Ourense 
son as pensións máis baixas. 
Hai 800 asociacións con inci
denda social. é o caso de 
Anciáns do Mundo, que vai 
facer un albe~gue no 
Cereixido de Quiroga, aldea 
onde o má is novo ten 65 
anos (en Lugo son o 27%), . 
rehabilitándolles as casas, 
facendo invernadoiros, · 
mesmo para buscar Fondos. 
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Na Coresma celebramos a 
memoria dun coengo da cate
dral de Lugo; o Doutor Juan F. 
de Castro (1721-1790), un 
líder na Ilustración galega. 
Valedor dos ~obres, acadou o 
alcume de "O 
MISERICORDIOSO". 
Coma crego rural animaba a 
prepararse nos oficios e na 
agricultura. A tradición conta 
que rexeitou ser bispo, pero 
fundou a Sociedade 
Económica de Amigos do 
País. Autor de libros como 
Deus e a natureza, tamén 
creou unha olería na cidade, 
pero fo¡ sobre todo un modelo 
na práctica dunha caridade 
liberadora das escravitudes e 
a ignorancia, identificándose 
coa promoción social dos 
máis pobres. 
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SUBIMOS, A 
XERUSALEN, anexiona
da contra a vontade de todos, 
tamén da ONU, despois da 
guerra de 1967. A Cidade 
Santa de xudeus, musulmáns 
e cristiáns, con 750.000 cida
dáns, dous terzos xudeus, que 
provocaron a fuxida de moi
tos árabes cristiáns. Agora só 
un 2% dos palestinos da capi
tal, fronte ao 25% de 1950. 
Israel. loita para que os paises 
.establezan as súas embaixa
das en Xerusalér:i, pero todos 
as manteñen en Tel Aviv. Dos 
7 millóns de habitantes, 1 
millón son árabes musulmáns, 
aldraxados pola destrución 
do seu cemiterio, o máis 
grande e máis antigo en 
Xerusalén. Na foto, a funda
ción da ASOCIACIÓN GALl
ZA-ISRAEL en Compostela, o 
1 de decembro, que loita pola 
información real do conflito, 
n~ liña do 80% dos israelís 
que aceptan un estado pales
tino. Conta con 200 socios. 

Alfonso Blanco Torrado 
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A FEDERACIÓN de 
CENTROS XUVENIS 
DON BOSCO convoca 
o 1 Concurso de Gravación 
Sonora: "Como se divertían 
os nosos maiores". Un xeito 
de recoller xogos, bailes, xei
tos de lecer, etc., para recupe
ralos, con premio de 90 
para menores de 13 anos, e 
1 80 para os maiores. Hai que 
entregalas antes do 1 de 
setembro. E o 111 Concurso 
Hipercurtos de cantos, textos 
de 17 5 palabras de tema 
libre, para publicalos na Festa 
das Letras. O prazo remata o 
1 de maio. Para máis infor
mación: Xabi, o salesiano de 
lrimia ou tf. 981582243 .. Na 
foto, o coordinador da 
Fundación Juan Soñador, ven
cellada aos colexios salesia
nos e aos centros xuvenís, 
integrada por 11 .000 socios, 
traballan con nenos e mozos 
en situación de risco, marxi 
nalidade ou exclusión social. 
Agora mesmo o centro de 
Ourense, Amencer, está a 
celebrar os seus primeiros 20 
anos. 
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Todos Atentos 
Hai uns meses era Jazztel e agora é Atento: as grandes empresas 

de telecomunicacións seguen abusando da súa posición · de forza 

dominante para aumentar os seus beneficios, sen que ninguén se 
atreva a poñerlles cauto cunha lexislación axeitada que nalgún caso 

existe, pero conseguen burlar. 
Na carreira que levan as diferentes empresas de telecomuni

cacións, tanto nas redes fixas como nas móbiles, os usarías estamos 

enteiramente indefensos. É que nin sequero podemos facer oír as 

nasas ·queixas perante ningún responsable. Moitas desas empresas 
nin teñen sequero oficinas nas que un cliente poi-da ver a un res

ponsable, o único contacto é telefónico ou virtual. 

E lago o usuario en cuestión non ten acceso máis ca un empre
gado que non ten autonomía para tomar decisións nin ·dar respos

tas, cando é que consegue superar o filtro da máquina esa que nos 
vai guiando dun número a outro, mentres segue correndo o conta

dor do 902 e vai aumetando o gasto sen obter ningunha resposta. 

Levamos anos xa en que os propios servizos de información 

das compañías de telefonía fixa foron emigrando e as chamadas 
dos clientes son atendidas desde fóra da Península e mesmo desde 

o cono sur. Os empregados, con contratos precarios case sempre, o 
único que saben é consultar o propio material informático da 

Os usarios estamos enteiramente indefensos 

empresa en cuestión, que a ningún usuario se lle acorra saír dese 

esquema. 

De vez en cando as autoridades tentan algunha medida palia

tiva dos abusos destas empresas. E así fo¡ o caso recentemente ao 

decidir a facturación polo tempo real na telefonía móbil e maila 

prohibición do redondeo. A resposta fo¡ inmediata: a suba das tari

fas de conexión. 

Curiosamente con todas estas medidas, as chamadas telefóni

cas son en España das máis altas de toda Europa, en paralelo cos 

beneficios das compañías que prestan os servizos. E de pouco valen 

as protestas das asociacións de consumidores e as folgos simbólicas 

que promoven. 

Por outra parte a presión da publicidade e as aparentes opor

tunidades que as empresas presentan cada día fa¡ ao público en 

xeral cada vez máis adicto a este tipo de servizos. Alguén pode 

imaxinar unha familia urbana sen un par de teléfonos móbiles, ade

mais dun fixo? 

Ao fío desta situación cómpre preguntarnos ata onde chegan 

esas necesidades de comunicación as 24 horas do día que todos 

parecemos sentir. Aínda somos moitos os que no seu día chegamos 

á maioría de idade sen termos unha liña telefónica, nin soñar coa 

posibilidade dun móbil. E non marremos nin fornas menos felices 

por ISO. 

1 
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Rubén Aramburu 

Gustaríame pasar a Paixón no Mosteiro de Sobrado, ou en Armenteira coas 
monxas do Cister, lonxe dos ruídos, dos cornetíns, tambores e capiruchos, 
que aínda que teñan o seu aquel cultural a min non me tiran nadiña. Prefiro 
o silencio e a austera e fermosa liturxia dos Mosteiros. Pero andamos en 
tempo de tambores e barullos. Non sei se o Rei ou o Papa tiñan que impo
ñerlle a todos os políticos e a todos os das radios unha semana de silencio 
maior. Quizais así se desapaixonaban dalgunha teima e miraban para outras 
paixóns, e todos gañabamos en paz interior. Hai tanta xente instalada no 
Venres Santo, que non pasou sequera pola alegría efémera dos Ramos ... 
Agora penso nesa mulleriña, Inmaculada, que quixo morrer aí atrás: tantos 
anos de paixón para acabar nun Vía Crucis nos medios de comunicación! 

Agora que hai paixóns que rematan en vitoria. Os veciños dos Praceres van 
facer festa grande porque o Tribunal Supremo deulles a razón. Recordas 
aquel tren qu~ meteron polo medio da parroquia e atravesa a praza da 
Igrexa? Non é legal, e agora hai que retirar as vías e volver a facer unha 
praza para que baile a xente na festa, tiren arroz nas vodas e acompañen os 
defuntos sen pasos de barrera. Fraga atacou ao cura porque tocaba as cam
pás a arrebato chamando aos veciños a protestar; houbo moita leña e xente 
ferida. E digo eu, quen vai pagar agora os millóns que vai custar sacar o tren 
do medio do lugar? Os de Praceres chamáronlle a intifada a súa loita. Agora 
deberían facer un museo de memoria, coas fotos das cargas policiais e as 
inauguracións nocturnas daquel conselleiro. De momento eu doulles unha 
idea: que leven capachos de terra para cubrir a vía e planten margaridas de 
cores. É a primeira Vitoria, agora queda a Depuradora, a Celulosa e o esca

lestri. Vou á Armenteira a saber de pascuas e resurreccións. Quen sabe, ao 
mellar pásame como ao Santo Ero que meditou 100 anos debaixo dunha 
sobreira, e cando esperte, xa non está a Celulosa. 

~ -
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1 IHIA __ _ 
Entrevista 

Conversa con Pedro Castelao, 
director da revista Encrucillada 

Pedro Pedrouzo 

e ando coñeciches 

Encrucillada? 

O primeiro número de Encrucillada 
penso que o lin cando estaba no 
Instituto de Riveira. Andaba entre os 
16 e os 17 anos, en 2º de BUP. O noso 

profesor de Relixión era D. Francisco 
(Paco de Aguiño) e recordo que dei

xaba as revistas na biblioteca á nosa 
disposición. Nas clases falábanos da 

. e orno decidiches comezar a 
traballar nela? 

Cando rematei a tesina de licenciatu

ra en teoloxía deilla a Andrés Torres 

Queiruga. Xa fora alumno del no 

ITC, perp agora eu xa estaba na U. P. 

Comillas. Leuna moi amablemente e 

parece que non lle disgustou de todo. 

De feíto, foi el quen me propuxo 

entrar a formar parte do Consello de 
crítica da relixión de Feuerbarch, Redacción. A min fíxome moita ilu-

Pedro Castelao. N aceu en 
Santa Uxía de Riveira o 12 de 
outubro de 1975. Estudou en 
Santiago de Compostela e 
Madrid. Na actualidade é pro
f or de Teoloxía Sistemática 
na Universidade Pontificia 
Comillas. Casado e cun fillo. 

Marx, Freud e Nietzsche e o seu 

desafío ó cristianismo. A min impre

sionoume a posibilidade de que todo 
o que crera d_esde neno puidera ser 

unha mera proxección, un alienante 
consola, unha superestructura repre
sora ou un mero platonismo vulgari

zado. A isto xuntouse que estaba pre

parándome para a confirmación e 
precisaba r~spostas. En Encrucillada 
atopei teoloxía seria que, o mesmo 

tempo, era quen de entender. 

En Encrucillada atopei teoloxía seria que, o 
mesmo tempo, era qu~n de ent~nder 
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Q 
ue foi o que máis te cha

mou a atención dela? 

Gustoume moito o seu formato, pero 

o que máis me sorprendeu foi que 

estaba toda en galega e que era unha 

revista de pensamento cristián. Ler 

na· biblioteca do Instituto de Riveira 

unha revista explícitamente cristián e 

galega, e máis na adolescencia, supu

xo para min o inicio dun proceso de 

búsqueda da propia identidade e de 

autoafirmación. 

sión e incorporeime de inmediato 

ainda que xa vivía en Madrid. 

e al ·pensas que foi a principal 

virtude de Encrucillada oeste 

tempo? 

Encrucillada é unha revísta que 

soubo manter, durante estes trinta 

anos, un acaído equilibrio entre unha 

opció~ incondicional por Galicia e 

un cristianismo actualizado polo 

Vaticano II. Por iso é unha revista 

galega de pensamento cristián. Unha 

das súas maiores virtudes, ó meu ver, 

consiste en que leva trinta anos 

publicando ininterrumpidamente, de 

xeito bimensual, longos e serios estu

dos de teoloxía fundamental, dogmá

tica, escritura e historia. Son traballos 

onde o rigor científico non está rifa

do coa expresión sinxela e a síntese 

clarificadora. Ó mesmo tempo ache-

ga experiencias máis vivenciais de 

praxe e espiritualidade. Tamén creo 

que é moi importante a labor cronís

tica que fai. Encrucillada conta con 

seccións fixas onde se consignan 

noticias e reflexións sobre política, 

cultura e Igrexa. Facer isto durante 

tres décadas convirteuna nunha tes- . 

temuña privelixiada da nosa historia. 

·il 
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Q 
1:1e papel pensas que debe 
xogar Encrucillada na 
actualidad e? 

Os tempos de hoxe non son os dos 
nacemento da revista. Á primavera -
eclesial do Concilio sucedeulle un 
longo outono do que ainda non sai
mos. Sen embargo, a saúde de 
Encrucillada é boa. O papel de 
Encrucillada hoxe penso que debe 
ser manter aceso o facho da mensaxe 
cristiá libre de terxiversacións super
ficiais e de oscurantismos trasnoita
dos. Penso que debe amasar que exis
te unha teoloxía que está a altura do 
s. XXI, que Xesús de Nazaré ten per
manente actualidade, que os homes e 

Encrucillada nunca será 
acrítica, sumisa ou 

premoderna 

as mulleres de hoxe non podemos 

prescidir da dimensión relixiosa da 

existencia e que, en definitiva, non 

podemos vivir de costas ós empobre

cidos e excluidos do planeta. 

A REVOLUCIÓN 
BIOÉTICA 
PROBLEMAS ÉTICOS 
AO COMEZO E Á FIN 
DA VIDA HUMANA 

da 

REVISTA GALEGA DE PENSAMENTO CRISTIÁN e orno funciona Encrncillada? 

Encrucillada é un proxecto colectivo. 
A súa organización é do máis sinxelo. 
Está composta por dous órganos que 
dependen un do outro. O órgano 
máis numeroso é o Consello de 
Redacción. Está composto por perso
as de toda Galicia e reúnese unha vez 
~ada dous meses. Alí tómanse as 
decisión fundamentais da revista: 
temas, artigas, autores, etc ... Despois 
está a Mesa de Redacción. A Mesa 
formámola sete persoas que coordi
namos máis de preto o traballo e con
cretamos o acordado no Consello. Na 
Mesa faise a edición da revista e léva
se todo canto afecta á secretaria e 
administración. Como ves, trátase 
dun funcionamento claramente 
democrático e participativo onde 
todo o mundo ten voz e voto. 

e ales son os retos que vos 
propuxestes coa revista con 
relación á tirada, temática, 

orientación, opinión? 

Encrucillada ten unha tirada duns mil 
cincocentos exemplares. A temática e 
a orientación non van sufrir cambios 
significativos, xa que o novo equipo 
identíficase sustancialmente en case 
todo co equipo que nos precede. 
Posiblemente se poda . introducir 
algunha modificación ou algunha 
nova sección que complete o traballo 
que xa se está a facer. De calquera 
xeito será en continuidade co anterior. 

Non tema tan controvertido 
como a relixión, que pode 
aportar Encrucillada aos 

que nos consideramos crentes, á 
convivencia con membros doutras 
relixións e culturas, á nosa forma de 
entender a relixión, á relación coa 
xerarquía eclesial, á nosa maneira de 
convivir na sociedad e? 

Os crentes atoparán en Encrucillada 
unha reflexión seria e adulta sobre a 
sociedade, a cultura e a relixión en 
Galicia e no mundo. Atoparán, 
tamén, achegamentos sinceros e par
ticulares sobre outras relixións a fin 
de minguar o noso descoñecemento 
e contribuir a derrubar muros de 
separación. Entenderase, pois, a reli
xión como unha dimensión ineludi
ble da vida (no nacemento, na morte, 
etc ... ) que paga a pena tomar en 
serio. Posiblemente axude, tamén, a 
acadar a maioría de idade que debe 
ter todo bautizado que pense, actúe e 
crea de forma persoal e autónoma. A 
relación coa xerarquía non ten por
que ser negativa, máis ben ó contra
rio. O que desde logo non será é acrí
tica, sumisa ou premoderna. Todo 
isto pode axudar a clarificar o papel 
da relixión na sociedade actual. 
Actualmente está sobre a mesa o 
debate acerca da presenza pública da 
relixión ante o desafío do laicismo ou 
secularismo. Xustamente este é o 
tema que irnos tratar en profundida
de o 27 de outubro no noso próximo 
Foro. 

9 
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30 anos de Encrucillada 
Engracia Vida! Estévez 

3 .000 caracteres para 30 anos de ENCRUCILLADA! 11 

Preparando a pancarta do l Oº aniversario 

A ver se son quen de expresalo en métodos de traballo. Celebramos os 
3 capítulos: Historia, Logros, Futuro. 10 e os 25 anos. Publicamos un núme-

1.- Historia: Anos sesenta. Clima de ro 100 extra. Un volume cos índices 
renovación e de esperanza, que che~ _ dos cen primeiros números. Está 
gaban tamén a Galicia desde o feito un CD cos 70 primeiros e pre
Concilio Vaticano II. Compromiso e paramos os outros 80. Irnos polo 
inculturación resoaban forte. Nos número 151. Editamos catro 
Coloquios de Parroquias, primeiros Monografias . Celebramos 21 Foros 
froitos do momento, xurdiu xa a idea de Relixión e Cultura en Galicia. 
de Revista propia. Soño imposíbel no Damos cobertura administrativa (e 
contexto. Pero en 1974, con clima de persoas ... ) á Escala de 
epilogal no réxime político, un grupo Espiritualidade. Sacamos unha páxi
amplo e mixto, pon as mans na obra. na web . E sobre todo pensamos que 
Nese curso quedaron pechados o ternos cuberta unha aspiración que 
proxecto, o ·nome, a dirección, a edi- · bulía desde o Concilio: que en 
torial (SEPT), o número cero. · Galicia fixesemos unha reflexión 
Teriamos estatuto civil sen ruptura desde a nasa realidade e que chama
coa Igrexa. Ferrol podería acoller a se a un compromiso con ela mesma: 
sede, pois o bispo, Araúxo, sintoniza- Pensar a fe e obrar a fe hoxe en 

ba coa empresa. Galicia, reza o díptico da propaganda 
inicial. 

Encrucillada renóvase en continuidade 3.- O futuro: Non está só nas nasas 
mans. Polo momento e despois de 
trinta anos de continuidade, os "fun
dadores" que permaneciamos, pasa
mos o facha a un novo equipo de per
soas novas, capaces de renovar en 
continuidade. Non lles falta a ilusión 
e a forza que nos moveu a nós, teñen 
os mesmos obxectivos e diferentes 
xeitos de actuación. Ten que ser. Eles 
son agora os encargados. Un peque
no piso en Santiago vai acollemos en 
Vista Alegre 21. As relixiosas 
Doroteas tiveron a xenerosidade de 
cedérnolo. 

Eu, en París nese curso, recibín a 
chamada para me incorporar á secre
taría. É curioso que o planing de 
Encrucillada serviu de exercicio 
práctico nun obradoiro internacional 
do INODEP. En Novembro do 75, 
instaleime na rúa da Insua de Ferrol, 
onde seguiron os preparativos. Dúas 
veces denegado o permiso, non pui
demos saír até Febreiro do 77. Con 
600 subscritores, e métodos adminis
tra ti vos moi · primitivos. Desde o 
número 21 (1981) pasamos da 
imprenta Grafer de Ferrol a Minerva 
en Santiago, onde permanecemos. E 
a Redacción traslado use a 
Pontevedra, seguindo o novo destino 
da "secretaria". 

2.-Logros: Os subscritores foron 
medrando, até un máximo de 1440 no 
2005. A revista independizouse de 
SEPT e, despois dunha breve etapa 
na Asociación Irimia, constituímonos 
autónomos no 1994. Chegaron as 
novas técnicas que cambiaron os 

Epílogo: Fixen unha síntese nada 
·doada. Quedaría moito que dicir, 
sobre t.odo das persoas, de todas as 
que colaboraron na empresa, que nin 
para enumeralas teño espazo. 
Xenerosidade sen límites na crea
ción, na execución e no resultado de 
todos os niveis da empresa. P~gou a 
pena. Os nasos sentimentos máis fon
dos na fe e na realización humana, 
esixen que· lle deamos respostas 
ousadas e mesmo utópicas. 



,,, 
As furtadelas 

A lgrexa do mañá terá que recentrar
se?. 

O problema da lgrexa non é só que se 
lle vaia a xente, senón que cada vez 
interesa menos. Creo, sen embargo, 
con Karl Rahner, que no futuro o cristia
no será místico ou non será. E místico 
non quere dicir pío senón de fondas 
conviccións. E coido tomen con 

Casaldáliga que o cristián será pobre ou solidario cos pobres ou non será. 

A lgrexa do mañá terá que asumir o celibato opcional? 

Coido que si. É un problema disciplinar, que se pode quitar. E, por moito que 
vaiamos contra a historia, desaparecerá. Unha causa tan íntima como é o 
celibato non pode ser disciplinar. 

A muller, por fin, chegará ao altar? 

Coido que si. Desexo que a muller chegue ao altar e que chegue ben. Que 
non chegue en plan vengativo e de revancha e que aporte ao altar o matiz 
feminino da bondade de Deus. Que traia unha palabra de acollida e de per
dón. 

Recentemente pronunciouse a prol dun Vaticano 111 

O importante é introducir na lgrexa católica un proceso conciliar, un modelo 
de ser en que haxa máis concilio. Acabar coa concentración de poder, de 
palabra e de disciplina no Vaticano que, estruturalmente, non é conciliar, 
senón absolutista. Introducir na lgrexa a idea de que a diocese é 
cousa de todos. E o mesmo a lgrexa universal. E para iso cómpre perder 
o medo a falar dos problemas como son, empezar a pensar nos temas a 
abordar nun vindeiro concilio: os leigos, a ordenación da muller, o futuro da 
vida relixiosa. E perder o medo á xeografía. Por que non falar dun Bombai 1, 
no canto dun Vaticano 111? Perder o medo e deixar a Deus ser Deus. 

Extracto da entrevista feita a Jon Sobrino no xornal dixital 
"Estrella digital" 

27 
anos de Irimia 

Como diciamos onte ... 

Agora a nós parécenos moi doado tomar unha deci
sión a favor de Xesús, pero ... estamos seguros de 
que se estivésemos olí no seu tempo, estaríamos 
dacordo con el? O seu comportamento, tan sor
prendente, de ser amigo dos pecadores e da 
xente de mala fama e a súa predicación sobre a 
importancia das persoas sobre das leis, levouno 
a enfrentamentos. Non só se enfrentaron con el 
as autoridades, senón que tamén moita xente 

piadosa a quen /les parecía que Xesús 
botaba por terra demasiadas cousas. 
Cidades enteiras refugaron a Xesús e el ó 
se sentir rexeitado, tivo que pensar o que 
ía facer. 

Aparecido na sección. "Terra exente" nonº 
23 de lrimia (4 de abril de 7 982) 

1 1 





Horizonte Universal E ~gora condean 
a Jon Sobrino! 

Victorino Pérez Prieto 

Aínda estabamos coa tristura pala marte do bispo brasileiro, Lorscheiter, 
defensor dos dereitos humanos e apoio dos teólogos da liberación, chéganos 
outra nova, outro duro golpe a esta teoloxía: a condena de Jan Sobrino. 
Xesliíta vasco (1938) nacionalizado salvadoreño, teólogo e profesor, que leva 
máis de corenta anos no Salvador dedicado ao labór docente na UCA e a 
escribir iluminadores e comprometidos ensaios teolóxicos; que ten xogado a 
vida polos pobres, e que non o mataron os escuadróns da marte co seu com
pañeiro e amigo Ignacio Ellacuría porque non lle cadrou estar ali aquel nefas
to día de 1989. En troques de poñerlle unha peaña e facerlle un monumento, 
van e condénano ! Outro máis da triste lista de teólogos católicos condenados 
nas últimas décadas. 

O Vaticano amoestou o teólogo porque o seu ensino pon en dúbida a divin
dade de Xesús, e prohibíulle ensinar en ningún centro católico. Tras ser convi
dado pala Congregación para a Doutrina da Fe a rectificar, Sobrino, despois 
de pensalo e consultalo co xeneral da Compañía de Xesús, negouse a tal rec
tificación; o P. Kolvenbach expresoulle o respecto e apoio na súa decisión. 
Algúns ·campañeiros, a pesar de gardar un respectuoso silencio, manifestaron 
con tristura: "Despois de tantos anos de loita, máis que indignados estamos
esgotados e coa sensación de que non hai remedio". 
Acúsaselle a Sobrino de negar ou máis sutilmente "ocultar" a divindade de 
Xesús, salientando "demasiado" a súa humanidade. Pero en Jesús en A mérica 
Latina lemas: "A Cristoloxía da Liberación acepta as afirmacións do NT e os 
Concilios sobre a divindade de Cristo, aínda que non sexa a súa tarefa especí-

fica afondala". Non nega a dimen

T. de Chardin, Cangar, E. Schillebeeckx, H. 
sión divina de Cristo, simplemente 
salienta a súa dimensión humana, 
como liberador dos oprimidos; acor
de coa mensaxe central de Xesús 
Cristo: o anuncio do Reino de Deus. 

Küng, E. Cardenal, L. Boff, J.Mº Castillo, 
González Faus, Ta mayo.· .. e agora Sobri~o Así en Jesucristo Liberador fala da 

conciencia de Xesús, que necesaria
mente debe ser humana e progresi

va, como recoñece o Ev. de Lucas (Le 2,52). 
O fundamento teolóxico da súa obra é o "principio misericordia", máis que a 
especulación teórica. Acaso non é isto moito máis necesario para a teoloxía e 
a fe cristiá hoxe? Sospeitamos que a condena, amasa unha nova involución na 
Igrexa, co desexo deste papa de congratularse coa dereita. Agora acusan a 
Sobrino de "falsear a figura de Xesús". Pero, non lles preocupará máis que 
sexa un baluarte contra o imperialismo e a hipocresía dunha Igrexa compro
metida cos poderosos; que diga que se debe abolir a obrigatoriedade do celi
bato ("Por moito que vaiamos contra a historia, desaparecerá", ten dita) e que 
as mulleres teñen dereito a ordenarse sacerdotes e presidir a eucaristía, que se 
debe cambiar a estrutura piramidal da Igrexa ... eii fin, que clama por un 
necesario Vaticano III? 
J. Sobrino dixo nunha entrevista hai uns anos "Quera morrer sen ter moita 
vergoña de ter pasado por este planeta"; daquela fora pala escandalosa e abe
rrante relación entre pobres-ricos. Este novo golpe, non lle fará sentir vergo
ña tamén da súa Igrexa? 

13 
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Entre todos 
Antón M. Aneiros 

14 

Castigo a Jon Sobrino 

Por que decidiu o Vaticano facer pública agora a súa 
decisión de impedirlle a Sobrino ensinar no nome da 
Igrexa? O caso, máis parece ter que ver cunha estratexia 
de goberno eclesiástico, acentuadamente conservadora, 
que coa preocupación por adecuar as ensinanzas evan
xélicas ás necesidades do mundo actual. Roma, con este 
Papa-teólogo quere poñer remate ás experiencias, inicia
tivas, movementos de renovación, etc. que puidesen 
escapar ao control xerárquíco. E, por: suposto, había que 
sinalar especialmente neste caso ao símbolo máis signifi
cativo que quedaba da teoloxía da liberación, Jon 
Sobrino. Definitivamente, o Papa quere establecer sen 
confusión a liña divisoria entre dentro e fóra da Igrexa, 
segundo o seu criterio. Que o diálogo coas outras-reli
xións se entenda sempre desde a propia firmeza, seguri
dade e uniformidade 

Pero qÚe ninguén se escandalice, porque a Igrexa está 
gobernada por persoas, seres humanos con tendencias, 
limitacións, fallos e algunha que outra maldade tamén. A 
historia eclesiástica así o pon de manifesto. Certo que 
está asistida da axuda de Deus, pero esta axuda é incon
dicionalmente respectuosa coa liberade humana, para 
ben e para mal. Deus non impón, suxire. A mesma axuda 
tiveron Xoan XXIII e Xoan Paulo II, pero a Igrexa 
levou rumbos contrapostos con cada un deles en aspec
tos ben importantes, como é sabido. 

Chama a atención a sutileza vaticana empregada na con
dena a Sobrino. Di textualmente: "porque na súa ob;ra 
está consciente a humanidade de Xesús pero non a súa 
divinidade. Que quer dicir está consciente? Demasiado 
rebuscado. Só poñer a proba a Sobrino e aos xesuitas. 
<entre.,todos@hotmail.com> 
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Le 22, 14-23 
1 de abril - Domingo de Ramos 

Cando chegou a hora, púxose á 
mesa cos seus apóstolos. Díxolles: 
-Moito levo desexado comer esta 
Pascua convosco antes de eu 
padecer! Porque vos digo que xa non 
a volverei comer ata que chegue o 
seu cumprimento no Reino de Deus. 
E collendo .unha copa, deu gracias e 
dixo: 
-Tomade e repartídea entre vós, pois 
asegúrovos que non volverei beber do 
produto da viña ata que chegue o 
Reino de Deus. 
E collendo pan, deu grazas, partiuno 
e déullelo, dicindo: 
-Este é o meu corpo, que se entrega 
por vós; facede isto en memoria de 
mm. 
E despois de cear, fixo o mesmo coa 
copa, dicindo: 
-Esta copa é a Nova Alianza, selada 
co meu sangue, que se verte por vós. 
Pero mirade o que vos digo: a man 
do que me entrega está aquí, sobre a 
mesa, a carón meu. Porque o Fillo do 
Home vaise, conforme o determinado; 
pero, ai daquel que o entrega! 
Entón empezaron a discutir entre eles, 
sobre quen poderío ser o que ía facer 
iso. 
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SERIA ADVERTENCIA 
O centro do relato está en Le 22, 19-20, onde Xesús 
nos falo do seu corpo e do seu sangue ofrecidos no 
lugar das ofrendas pascuais tradicionais. Coas súas 
palabras e a súa acción transfc:>rma a pascua xudía 
na nova pascua fundada na e_ntrega da súa vida, e 
prefrgura a comida mesiánica no tempo da 
salvación definitiva. A súa morte é, ademais, 
descrita coma a do servo de laveh de lsaíás. O 
relato remata coa revelación da traizón de Xudas. 
En Marcos e Mateo estas palabras de Xesús 
pronunciábanse antes da cea pascual. Lucas 
posponas, acentuando así o seu carácter exhortativo 
para as cristiás e os cristiáns de todos os tempos. 

<( 
Fronte á doazón total que Xesús fa¡ da súa vida, 
contraponse a infidelidade dun dos Doce. Trátase 
dunha lembranza que chía nos nosos oídos coma 
advertencia: todo participante na eucaristía pode 
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transformarse nun novo Xudas se non comprende a 
vida coma doazón e entrega ao servizo de 
Evanxeo, do Mundo, da Humanidade. 

Xabier Blanco 

Compartir a vida. Compartir a morte. 
É dificil saber como estariamos nós sabendo que nos van 
matar. Ao que podemos chegar é a decatarnos de como 
nos afectan as cousas, a enfermidade, as descualificacións, 
as faenas ... cousas xa grandes para nós. 
E facendo a comparanza .. . salvando as distancias ... 
seremos capaces na nosa "cea de despedida" de prometer 
estar cos outros, seguir compartindo con eles a vida e 
facerlle a ofrenda de todo o noso ser? 
Compartir a vida é gratificante. Axudar e recibir axuda. 
Ver medrar os fillos e os netos. Celebrar unha festa. 
Compartir con alguén que te quere e que sempre está ao 
teu carón. Compartir servizos e palabras garimosas cando 
estás triste ti ou alguén próximo. Sentirse querido e 
respectado por quen non te entende. 
Compartir a tristeza une para sempre. Estar cos que sofren, 
cos perseguidos, cos enfermos require un esforzo maior e 
unha maior sensibilidade para acompañar. Celebrar unha 
festa cando estás nesas condicións e dicirlle aos teus, que 
non o entenden,· gue vas seguir con eles, que segues 
entregándote en corpo e alma e prometes .para sempre a 
túa presenza e o teu agarimo non se pode facer sen 
axudas extraordinarias. 
O compartir mesa xuntos xa é un sinal de amizade. Se esa 
celebración é nun momento dificil aínda une máis. Na 
ditadura un amigo noso ía ingresar no cárcere por repartir 
uns panfletos.A véspero do ingreso fornes á súa casa, 
merendamos e celebramos unha eucaristía, o recordo vivo 
da promesa de Xesús diante da súa morte. É algo que 
nunca esqueceremos. Pero, con todo, o máis importante é a 
súa vida. 
Celebramos a súa vida. 

Carmela Capeáns e Agustín Bueno 
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Falando da lingua 
Lidia e Valentina 

En galega si, pero non así 

Hai algún tempo a Mesa pola Normalización Lingüística .comezou unha cam
paña para que caixas e bancos utilizasen a nosa lingua nas súas actividades: 
"Cambia a túa nómina para unha caixa ou banco que use o gal ego". Pedían 
voluntarios para poder facer unha carteira de clientes e ofrecérllela ás diferentes 
entidades bancarias a cambio de que estas fixesen o seu traballo para Galicia en 
galega. Aceptaron: Caixa Galicia, Caixanova e a catalana La Caixa, que se com
prometeron a ofrecer a posibilidade de realizar operacións financeiras en galega. 
Con todo algo lles debeu pingar ás outras, porque, mestres dabai;nos un paseo 
aproveitando este "avanc~ de primavera" foron parar os nosos ollos a un cartel 
publicitario do BBVA, pegado na fachada da oficina principal dunha capital de 
provincia galega. Estaba en galega pero non dabamos creta ó que viamos!: 

"Sabes que *ir a traballar todos os días *che pode levar moi lonxe? 

Como a Londres ... ou *a neve ... ou a Roma ... 

Domicilia *túa nómina e viaxa gratis con toda liberdade. " 

E por ribo nós a facerlles publicidade gratuíta! 

Vós, fieis lectores, ben vos daredes con ta de. cantas veces insistimos que en gale
ga hai que "ir traballar", porque despois de "ir" non se pon a preposición "a", 
cando segue outro verbo en infinitivo. Tamén saberedes que ir traballar todos os 
días "te pode levar moi lonxe', porque ese "te" é un complemento directo Ou que 
se vai "á neve", con acento no "a", porque é unha contracción da preposición "a" 
e mais o artigo "a". Ou que tes que domiciliar "a túa nómina", porque os posesi
vos en galego levan artigo, excepto nuns determinados casos nos que non irnos 
entrar agora ... Como vedes non son catro faltiñas que poderían non ter impor
tancia se as cometese un alumno de primaria; pero para deixar nun cartel dunha 
entidade que ben podería pagar un tradutor ou corrector...!!!. 
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Non queríamos estar sempre nela, e chamámoslle "ELA" a estar roñando ·e pro
test_ando por como se fan as causas. Claro que loamos a iniciativa galeguizadora . 
do BBVA, pero o mesmo cartel en castelán non tiña erras ... Acaso en galega vale 
calquera causa? 

O Fachineiro dos libros 

DÚAS LECTURAS 

"Non ten play, nin pause, nin rew nin 
mute". "Curioso. E como se chama?" Libro 
(Forges dixit) Pois aí van dous para esta 
quicena. O primeiro é máis ca un libro -e 
non só porque vén acompañado por un 
DVD: O son das buguinas está editado por 
Xerais e achéganos sete historias doutros 
tantos autores e autoras galegos. O que o 
fa¡ diferente é o seu carácter solidario e a 
súa difusión do labor da ONG 
Implicadas/ os no desenvolvemento.Tanto 
no prólogo coma no DVD sabemos do 
labor desta organización presente no sur 
da India e en Etiopía. Tamén o acompaña 

un documental sobre a tsunami do 2004 e 

mais un xogo de sensibilización. 

A outra lectura proposta é ben diferente: As 

Viaxes no scripotorium, de Paul Auster está 

editada por Galaxia e proponnos unha intere

sante trama alimentada por unha intriga que 

Paul Auster conduce dese xeito que só el sabe 

facer. Sitúanos ante un personaxe enigmático, 

amnésico e perante unha historia aparente

mente trivial mentres vai xogando coa nosa 

imaxinación cando tratamos de adibntarnos e 

queremos facer encaixar as pezas da historia 

do señor Blank. Imprescindible. 




