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Guieiro
O número 217 de Encrucillada (marzo-abril de 2020) recibirano
os nosos subscritores e subscritoras en papel tan pronto como a
crise da Covid-19 nolo permita. Non obstante, querémolo pór xa,
cumprindo os prazos habituais, a disposición de todos os lectores interesados en formato dixital, en aberto e completamente de
balde, para paliar co noso pequeno grao de area as consecuencias
do illamento provocado por esta pandemia mundial.
Trátase dun número con material heteroxéneo, malia estar todo
el artellado ao redor da cuestión da educación da afectividade e a
sexualidade. Velaí a súa cerna.
Lola Ferreiro Díaz aborda nun primeiro estudo o tema desde a
perspectiva da coeducación. Segundo a autora: «se non é coeducación, non é educación; se non é igualdade de todos os seres humanos, non é democracia; se non hai compromiso con esta causa,
non é posíble mudar o mundo de base». Porque diso parece que se
trata: de mudar a relacións entre homes e mulleres, de xeito que,
dende pequenos, eduquemos á seguinte xeración nunha igualdade
básica que poña fin á subordinación das mulleres aos homes, así
como a todo tipo de maltrato machista. Non é doado combater
inercias inconscientes, pero xogámonos o futuro no intento.
Nunha liña similar está a achega de Chus Díaz Anca. Pero agora
centrada na educación afectiva e sexual e cun claro interese informativo acerca de iniciativas, cursos e obradoiros.
Javier de la Torre aporta un estudo de reflexión teolóxica desde
o punto de vista da teoloxía moral. Ofrece pautas de renovación na
comprensión e avaliación da sexualidade en diálogo coa tradición e
co maxisterio da Igrexa tendo en conta unha nova aproximación á
realidade cambiante e fráxil das relacións humanas. Cómpre unha
nova reflexión teolóxica que volva reconciliar a doutrina oficial da
Igrexa coa práctica real dos fieis en apertura e discernimento dos
verdadeiros desafíos da humanidade neste delicado e íntimo campo.
Na busca dun novo papel das mulleres na Igrexa está o manifesto promovido pola Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria
aliñado co Consello de Mulleres Católicas baixo o lema «Ata que
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a igualdade sexa costume». É evidente que hai que dar pasos nesa
dirección. Quedar parados neste punto é ir cara atrás e, desde a
teoloxía, equivale a ser xordos a unha clara chamada do Espírito
de Deus.
Xesús Portas Ferro celebra o Día das Letras Galegas cun fondo
estudo sobre a busca do infinito na poesía de Ricardo Carvalho
Calero. Unha gran calidade poética de primeiro nivel, xunto cunha
igualmente cimeira reflexión hermenéutica, camiñan xuntas neste
fermoso estudo que agradará tanto aos namorados da boa poesía
coma aos feridos pola metafísica.
Antón Pérez Vázquez recórdanos a todos os lectores de Encrucillada que o 10 de marzo se conmemora o día da clase obreira
galega. É estarrecedor revivir, da súa man, o contexto e os antecedentes duns feitos ocorridos tal día nos que a loita pola dignidade
dos traballadores do sector naval da zona de Ferrol foi combatida
coa violencia represora dun réxime ditatorial que provocou vítimas mortais.
E falando de vítimas e pasamentos, Andrés Torres Queiruga
lembra, coas palabras cordiais e sinceras daqueles que comparten unha similar visión eclesial, a figura de Juan de Dios Martín
Velasco, finado, aos oitenta e seis anos, a primeiros do mes de abril.
A sempre interesante rolda de Igrexa de Manolo Regal, así coma
algunhas recensións, xunto cos inspiradores debuxos de Soedade
Pite completan un número que agardamos vos sirva para pasar
mellor este período de confinamento.
Pedro Castelao
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Estudo

A coeducación como resposta na
educación afectivo-sexual. Construíndo
un novo modelo de persoa
Lola Ferreiro Díaz1

Se non é coeducación, non é educación; se non
é igualdade de todos os seres humanos, non é
democracia; se non hai compromiso con esta
causa, non é posible mudar o mundo de base.

1

1.- Introdución
Desde hai uns anos a esta parte fálase moito de «Coeducación»
como única alternativa para rematar coas violencias machistas, coas
desigualdades e, en xeral, para conseguir un mundo máis xusto e
máis democrático. Insístese en que, nin as medidas ‘asistenciais’
(para as mulleres en situación de maltrato, para nenas abusadas de
mil maneiras, etc.), nin as penais (para castigar a quen maltrata,
agrede ou abusa das mulleres e das nenas), nin as estruturais (para
construír leis, para facer que se cumpran, para garantir o acceso
das mulleres a todos os niveis da vida pública) poden, por si soas,
conseguir a igualdade real. Insístese en que só a coeducación pode
resolver este problema de vez… e a Coeducación hai que lexislala, madia leva!, pero, sobre todo, hai que definila, desenvolvela
e avaliala. Xa que logo, precisamos un «que?», un «para que?», un
«quen?», un «como?», un «onde?», e un «está a funcionar?».
1 Lola Ferreiro Díaz é feminista. Doutora en Medicina e Ciruxía pola USC, foi colaboradora
Docente do Departamento de Psiquiatría da USC. Na actualidade é Catedrática de Procesos
Sanitarios. Coordinadora e autora de Programas de Saúde Pública da Xunta de Galicia e
membra do Grupo Lúa Crecente, de estudios e deseño de programas de Educación para a
Saúde, desde a perspectiva de xénero.
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Se non se ten en conta todo isto, corremos o risco de que a cousa
quede en papel mollado e, o que é peor, de que se «cubra o expediente» como que se está a desenvolver, co que xa non faría falta
máis nada, e se esgane así o proceso pendente. Desde o meu punto
de vista, é certo que a apreciación do termo «Coeducación» evolucionou moito no imaxinario social. O que comezou identificándose
coa escola mixta, e continuou igualando os plans de estudos escolares das nenas e dos nenos, e seguiu ampliando o campo de competencias das nenas e das mozas para o acceso a todos os estudos e
todas as profesións, ata as concepcións actuais; pero tamén é certo
que todo isto é o resultado lóxico da construción dun proceso que
comezou a mediados do século XIX e que foi medrando, avanzando
e enchéndose de contidos ata hoxe… e seguimos.
O que é indubidable é que todos e cada un dos logros atinxidos,
e todos e cada un dos deseños e plans dos que están pendentes, debémosllos ao Movemento Feminista. Desde as pioneiras ata
as coetáneas, e non só ás ideólogas, construtoras do paradigma,
senón ás activistas. A todas as mulleres que fixeron posible que, a
día de hoxe, se considere que só a «Coeducación» vai facer definitivamente posible a igualdade real entre os seres humanos.
Tentaremos, neste documento, situar as cuestións mencionadas
e tamén (como non?!) animar o debate, que sempre é o que achega
máis elementos para construír discurso.

2.- Algunhas das claves da Coeducación: que?, para que?,
quen?, e onde?
Unha das apreciacións máis estendidas do termo Coeducación
é «un modelo de intervención educativa que ten por obxecto o
desenvolvemento integral das persoas, sen coartar as capacidades
de cada quen, independentemente do seu sexo».
Quizais a isto poderiámoslle (e deberiámoslle) engadir «e independentemente da súa orientación sexual, raza, lugar de orixe e
clase social», xa que nesas claves radica (tamén) a desigualdade
e a discriminación, porque ser muller e pertencer a calquera
6
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outro colectivo discriminado implica unha discriminación moito
máis grande. Como di Angela Davis2, «imaxinen o que significa
ser muller, negra e lesbiana», para exemplificar que as distintas
opresións non poden existir por separado, senón que se potencian
unhas ás outras. Así, por exemplo, di, as mulleres racializadas non
sofren polo machismo e o racismo, senón por un machismo racista,
un racismo machista e unha maior probabilidade de seren pobres.
Por outra banda, a definición «escollida» quizais se circunscribe
de máis á educación formal; é dicir, ao contexto escolar, cando en
realidade debería abranguer todos os eidos nos que se educa, que
son moitos máis e que van desde a familia ata os medios de comunicación e calquera tipo de organización social, cultural, deportiva
ou de lecer pasando, desde logo, pola Escola.
Desde o meu punto de vista, todo isto indica que a antedita definición da coeducación debe levar algún engadido. É un modelo de
intervención educativa, a desenvolver dentro e fóra do ámbito escolar, que ten por obxecto o desenvolvemento integral das persoas, sen
coartar as capacidades de cada quen, independentemente do seu
sexo, identidade de xénero, raza ou clase social, a desenvolver por
calquera axente que eduque, en calquera eido e en calquera lugar.
Quedarían así respondidos o «que?», o «para que?», o «quen?» e
o «onde?». Quedaríanos entón o «como?» e o «está a funcionar?»
pero para iso fai falta revisar primeiro a construción estrutural e
subxectiva da desigualdade… e é o que tentaremos facer de seguido.

3.- Os antecedentes históricos explican moitas cousas…
Os precedentes da coeducación sitúanse a mediados do século
XIX, co recoñecemento do dereito das nenas ao acceso aos estudos secundarios e posteriormente aos universitarios, falando de
Europa, USA e Canadá, mais non así no resto do mundo. Despois
veu a reclamación dunha escola mixta e posteriormente a da unificación dos plans de estudos para as nenas e os nenos.
2

Davis, Angela, Mujeres, Raza y Clase. Ed. Akal. Madrid, 2004
Encrucillada 217, marzo-abril 2020
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No estado español, o proceso comeza 1869, cando Fernando de
Castro funda o Ateneo Artístico e Literario de Señoras de Madrid,
e un ano despois coa fundación da Asociación para o Ensino da
Muller, para contribuír ao fomento da educación e instrución da
muller en todas as esferas e condicións da vida social.
Na altura, o acceso das mulleres a estudos superiores reducíase
á Escola Normal de Mestras, con currículo restrinxido ao que logo
lle terían que ensinar ás nenas, e á Escola de Institutrices, con
plans de estudos algo máis completos.
No último terzo do s. XIX tómanse algunhas (e tímidas) medidas
a prol da educación das mulleres, por exemplo, en 1871, autorízase a unha muller (Antonia Arribas) a que realice por libre o
exame para obter o título de bacharelato e en 1873 se estenda esta
autorización a todas3. En 1876, Fernando Giner dos Ríos funda a
Institución Libre de Ensinanza, que avoga pola escola mixta para
todos os niveis, e polo acceso das mulleres a todos os estudos. En
1888 admítese a outra muller, Matilde Padrós, na Universidade,
con moitas limitacións (primeiro curso por libre, no segundo debía
sentar á beira do profesor e agardar na sala de profesores a hora
de entrar na aula, entre outras)4.
Pero as primeiras reformas estruturais de calado inícianse en
1931, coa proclamación da II República. Xa no período constituínte decrétase a escola mixta e iguálanse os plans de estudos das
nenas e os nenos, que é o que se entende na altura por «Coeducación». As Misións Pedagóxicas contribuirán á alfabetización das
persoas adultas. Téntase suprimir a influencia da igrexa católica
sobre a infancia e con iso as prohibicións, os tabús, os medos e as
culpas asociados coa liberdade, sobre todo das nenas e mulleres5.
3 Suverbiola Ovejas, Iratxe. «Coeducación: de Antonia Arribas hasta nuestros días».
Cuadernos de Educación y Desarrollo, 2/15, mayo 2010. Dispoñíbel en: https://www.
researchgate.net/publication/227430943
4 Carmona, Ángela, Rosas y espinas. Álbum de las españolas del siglo XX. Barcelona:
Planeta, 2004.
5 Cortada Andreu, Esther. Escuela mixta y coeducación en Cataluña durante la 2.ª
República. Ministerio de Asuntos Sociales - Instituto de la Mujer. Madrid, 1988.
8
128

Encrucillada 217, marzo-abril 2020

A coeducación como resposta na educación afectivo-sexual. Construíndo un novo modelo de persoa

Na altura, as achegas de organizacións feministas foron moi
valiosas. Mujeres Libres apostaba claramente pola liberación das
mulleres e outorgaba á educación –familiar e escolar– un papel
fundamental neste sentido. Do seu programa destaca a reclamación de relacións de parella que garantiran a independencia económica das mulleres e a desvinculación do seu rol coas tarefas de
coidado, que debía ser compartido en pé de igualdade polos homes,
ademais da esixencia aos poderes públicos da creación xeneralizada de comedores populares e garderías. Todo iso, acompañado da
transformación radical das estruturas autoritarias da familia, cara
a unhas relacións igualitarias e solidarias, para unha educación
da prole en liberdade. Tamén propoñían a educación escolar en
(e para) a igualdade e a liberdade, a información e debate sobre a
sexualidade e a información sobre métodos anticonceptivos6.
Pero a ditadura malogrou o proceso de consolidación, reprimiu
duramente a quen considerou responsables (e achegadas), para non
deixar pegada ningunha destes avances. Coa axuda das ideólogas
da Falanxe e da Igrexa Católica construíu un novo ideal de ‘muller’,
submisa, abnegada e entregada ao coidado da familia e do fogar,
afastando das veleidades republicanas de liberdade e igualdade7.
Por outra banda, o ‘novo estado’ promove activamente (mesmo
penalizando) a represión sexual das mulleres8. Volve decretar a
Ferreiro Díaz, Lola. «Unha introdución á loita polos dereitos reprodutivos». En Varias
Autoras. O dereito a decidir. Situación actual e alternativas á despenalización do aborto (pp.
11-26). A Coruña: Marcha Mundial das Mulleres e Concellaría de Mocidade, Solidariedade
e Normalización Lingüística, 2009.
6 Ackeslberg, Martha, Mujeres libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de
las mujeres. Ed. Virus, Barcelona, 1999.
Sánchez Blanco, Laura (2007). «El anarcofeminismo en España: las propuestas
anarquistas de mujeres libres para conseguir la igualdad de géneros». Foro de Educación,
9/2007, 229-238.
7 Barrachina, Marie Aline, «Ideal de la mujer falangista. Ideal falangista de la mujer»,
en Varias Autoras, Las mujeres y la Guerra Civil Española 11 (pp. 211-217). Ministerio de
Asuntos Sociales - Instituto de la Mujer y Ministerio de Cultura-Dirección de los Archivos
Estatales, Madrid, 1991.
8 Alonso Tejada, Luís, La represión sexual en la España de Franco. Barcelona: Luís de
Claralt Editor, 1977.
Encrucillada 217, marzo-abril 2020
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escola segregada por sexos e os plans de estudos diferenciados
para nenas e nenos, reinstaurou o ensino da relixión, que ademais
impregnaba todo o currículo escolar9.
O sistema educativo do estado español segue así ata a promulgación da Ley General de Educación (1970), que restablece a escola
mixta e reunifica o currículo, sen incluír a coeducación10. Isto
prexudica gravemente as nenas, que se instrúen nunha escola
mixta dentro dun medio androcéntrico, sen outras medidas que
permitan a educación en igualdade e para a igualdade11.
A LOGSE (1990) introduce o principio de coeducación, como
área transversal ao currículo, e ofrece algunhas pautas e materiais para abordala12. Con todo, a intervención en coeducación
(e no resto das transversais) non ten o éxito esperado e, salvando
excepcións, queda reducida a accións puntuais e non vertebradas
co currículo, cuxa incidencia está lonxe de ser o que pretendía
a lei.
Desde entón, as sucesivas leis educativas (LOCE e LOE) son
cada vez máis limitadas en materia coeducativa. Finalmente, a
LOMCE (2013) nin sequera fai mención a este concepto, malia
que no artigo 1 fala de «o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres, así como a prevención da violencia de xénero».
En suma, nos últimos 150 anos déronse pasos moi importantes na educación das nenas e mulleres, pero o tema segue sen
resolver.
9 Díaz Fuentes, José Manuel, «República y primer franquismo: la mujer española entre el
esplendor y la miseria, 1930-1950». Alternativas: cuadernos de trabajo social, 3/1995, 23-40.
Roca i Girona, Jordi, De la pureza a la maternidad. La construcción del género femenino
en la postguerra española. Ministerio de Educación y Cultura. Madrid, 1996.
10 Moratalla Isasi, Silvia e Díaz Alcaraz, Francisco, «La Segunda Enseñanza desde
la Segunda República hasta la Ley Orgánica de Educación», Ensayos, 2008 (23), 283-305.
11 Urruzola, María José, Introducción a la filosofía coeducadora. Ed. Maite Canal.
Bilbao, 1995.
12 Marchesi, Álvaro [coord], Cajas Rojas. Áreas Transversales. Ministerio de Educación
y Ciencia. Madrid, 1992.
10
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Por último, a ampliación da intervención coeducativa a eidos non
escolares e á ampliación do concepto alén da igualdade entre mulleres e homes, cuestións fundamentais para avanzar, quedou e está a
quedar reducida ao voluntarismo de ideólogas e activistas do Movemento Feminista, que por unha banda constrúen achegas teóricas e
prácticas sobre este particular e pola outra pulan por conseguir que
os poderes públicos asuman a responsabilidade que lles corresponde.

4.- A orixe da desigualdade é ancestral…
De acordo coa antropoloxía feminista13, o patriarcado comeza
coa subordinación sexual das mulleres e mantense grazas a esta.
De feito, a apropiación da capacidade reprodutiva e sexual das
mulleres por parte dos homes é anterior á propiedade privada, que
se basea no uso das ditas capacidades como mercadoría. Tendo
en conta os case 6.000 anos de antigüidade do sistema, debemos
considerar a existencia dunha serie de mecanismos complexos que
garantan o mantemento secular da referida subordinación, mecanismos que convén identificar e analizar.
En primeiro, os códigos xurídicos máis antigos que se coñecen
convértena en norma e lexitímana, e as medidas organizativas,
económicas, sociais, etc. que se derivan da súa promulgación,
normalizan a dita subordinación, que remata sendo asumida por
homes e mulleres. En segundo, o monoteísmo hebreo, cun deus
único (e home), asocia a sexualidade feminina ao pecado, excepto
cando se practica coa finalidade de procrear e está disociada do
pracer… e isto ten maior peso que a dimensión xurídica, pois a
crenza de que o pecado (mortal) nos conduce ao tormento eterno
tras a morte, inhibe a conduta con moita máis eficacia que as propias leis, terreais en todo caso. O pecado conduce á culpa e á vergoña, emocións intolerables para os seres humanos… e o ‘pecado’
das mulleres é o acceso ao pracer sexual. En terceiro, a represión
Lerner, Gerda, La creación del patriarcado. Crítica. Barcelona, 1990.
Lagarde y de los Ríos, Marcela, Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas,
putas, presas y locas, Horas y Horas. Madrid, 2011.

13
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sexual contou sempre co apoio da ciencia, ‘obxectiva’ e ideoloxicamente ‘neutral’, e así naturaliza a discriminación e a violencia,
mesmo ante os ollos das máis escépticas.

5.- A perpetuación da desigualdade e da subordinación…
O patriarcado perdura no tempo grazas á construción dun sistema de valores e normas, que fican no inconsciente de todas as
persoas dunha mesma cultura: o «inconsciente colectivo»14 formado por un conxunto de imaxes (arquetipos), que constitúen
os modelos de referencia a imitar. Así, existe o arquetipo ‘muller’
(‘boa muller’ ou ‘muller ideal’), en cada un dos seus roles (filla,
irmá, parella, nai, amiga…). Todos inclúen trazos de subordinación ao home (pai, irmán, parella, fillo, amigo…) e exclúen
calquera vínculo co pracer sexual. Afastar da subordinación é
‘castigado’ pola cultura en xeral e polos grupos sociais (familia
incluída) aos que pertencemos… con todo o que iso implica. Pola
súa vez, o sistema promove un aparato simbólico que naturaliza
a situación de inferioridade das mulleres ata facela invisible,
mesmo aos seus propios ollos. É o que se denomina «violencia
simbólica»15. Así a política, a lexislación, os estilos organizativos,
os medios de comunicación social, a publicidade, a literatura, o
cinema e ata a mesma linguaxe, presentan e difunden unha imaxe
das mulleres que as subordina necesariamente aos desexos, aos
comportamentos e ao benestar dos homes, a expensas dos seus
propios desexos, comportamentos e benestar. Todo isto lévanos
a asumir que non somos suxeitos de dereito, senón obxecto dos
privilexios do outro. En suma, o arquetipo ‘muller’ representa un
ser humano carente de desexos propios, especialmente sexuais
(tamén afectivos). Isto desvincúlaa do pracer sexual e da satisfacción de sentirse querida e valorada polo que é, e relégaa a querer,
valorar e satisfacer ‘ao outro’, como única forma lexítima de vivir
as relacións interpersoais e, en consecuencia, como único modo
de ser aceptada, querida e valorada.
14

Jung, Carl G., Arquetipos e inconsciente colectivo. Paidós, Barcelona, 1981.

15

Bourdieu, Pierre, La dominación masculina. Anagrama, Barcelona 2000.
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Todo isto transmítese no seo das familias a cada crianza, que as
incorpora ao seu inconsciente individual por unha serie de mecanismos complexos, construíndo as súas propias normas morais
(límites que se autoimpón) e o seu ‘ideal de ego’ (imaxe á que
parecerse). Incumprir estas normas ou afastarse do ideal de ego
provoca culpa, polo que unhas e outras tenden a cumprirse, condicionando a vida afectiva, emocional e sexual16.
Os trazos de xénero forman parte das estruturas anteditas. As
normas morais femininas penalizan a existencia de desexos propios, que tenden a reprimirse e a sublimarse, construíndo a abnegación, o ‘ser para o outro’, excluíndo o autocoidado necesario para
mellorar –mesmo para conservar– o noso benestar. Pola súa vez,
o ‘ideal de ego’ incentiva a dita abnegación, que pasa a ser un dos
seus trazos. O mesmo ocorre coa agresividade, tamén penalizada
nas nenas e nas mulleres, que tenden a reprimila para non se
sentiren culpables. Isto promove que a dita agresividade reprimida
se desprace cara a dentro, autoprovocándose dano. En suma, as
mulleres, desde nenas, facémonos dano por falta de coidados e por
agredirnos a nós mesmas. Non nos sentimos suxeitos de desexo, e
abnegamos de nós mesmas en beneficio dos demais17.
Todo iso explica unha boa parte das dificultades subxectivas para
o exercicio dos nosos dereitos, para o acceso ao ámbito público, aos
postos de responsabilidade e, en definitiva, para romper o ‘teito de
cristal’, en parte imposto polo patriarcado e en parte autoimposto18.
Ante isto, as preguntas son: pódese resolver todo isto sen unha intervención específica, dirixida ao ámbito afectivo, emocional e sexual?,
pódese resolver só coa intervención coeducativa na Escola?, pódese
resolver sen ter en conta o resto das formas de discriminación dos
seres humanos?… Desde o noso punto de vista, dificilmente.
16

Miller, Alice, El saber proscrito. Tusquets-Ensayo. Barcelona, 1998.

17 Para más información sobre a construción dos trazos de xénero, consultar en Ferreiro
Díaz, Lola [coord.] Coeducación afectivo-emocional e sexual. Consellería de Sanidade e
Consellería de Educación e O.U. Santiago de Compostela, 2008.
18 García Gómez, Teresa, «La violencia simbólica: mecanismo de «auto-exclusión» de
las maestras en los cargos directivos». Kikiriki. Cooperación educativa, n.º 81, 2006, 50-57.
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6.- A construción das actitudes e da motivación
reflicten os subsistemas de control
Unha actitude é a tendencia a actuar dunha maneira determinada cara a algo ou alguén, a súa estrutura está formada por elementos afectivos (o que sentimos), cognitivos (o que pensamos) e
condutuais (o que facemos)19, e cada actitude é un reflexo dalgún
dos sistemas de control da personalidade.
Por outra banda, a motivación, como percepción subxectiva de
proximidade dunha meta, é o motor da nosa conduta. Pero, en ocasións, a meta referida non é a aparente (a consciente), senón que as
máis das veces está en relación coa resolución dun sentimento de
inferioridade causado pola non satisfacción de certas necesidades20.
Se analizamos desde este prisma a ‘abnegación feminina’ como
actitude21, que significa a renuncia ao propio, poderemos identificar que o seu elemento afectivo é o medo (consciente ou non) á
culpa que sentiría no caso de satisfacer a necesidade propia, no
caso de pedir axuda para satisfacela, e mesmo no caso de saber cal
é a necesidade (coñecer os desexos propios). Pola súa vez, a culpa
anticipa o ‘castigo’, que a maior parte das veces está en relación
coa ocorrencia de algo terrible que sucederá inexorablemente a
alguén afectivamente moi importante (case nunca á propia ‘culpable do pecado’). Todo iso é suficiente para que a muller inhiba a
súa conduta e mesmo reprima a súa consciencia de desexo; canto
máis reprima, máis o sublimará (asumindo como propio o desexo
‘do outro’) e máis abnegada será. No mesmo sentido funciona a
emisión da agresividade que se produce como resposta á frustración: medo á culpa e ao ‘castigo’ (elemento afectivo), negación da
posibilidade de agredir (elemento cognitivo) e contención da agre19 López, Félix y Fuertes, Antonio, Para comprender la sexualidad. Verbo Divino.
Pamplona, 1996.
20 Adler, Alfred, La psicología individual y la escuela. Losada. Madrid, 1965.
21 Ferreiro, Lola, «Género, salud sexual y actitudes hacia el riesgo». En VV.AA.
Congreso Internacional SARE «Masculinidad y vida cotidiana» (pp. 83-132). EMAKUNDE
(Instituto Vasco de la Mujer). Vitoria-Gasteiz, 2008.
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sividade (elemento condutual). Así, a motivación para actuar desde
a abnegación e a submisión é a de conseguir o respecto, o amor e
a valoración das demais persoas, e conseguir así respectarse, quererse e valorarse un pouco máis. Como consecuencia, o sistema
de comunicación inclúe a expectativa de que se adiviñen as nosas
necesidades (igual que nós adiviñamos as ‘do outro’), de que se
responda a elas sen demandalas dun modo claro e, en definitiva,
de que se nos considere boas, amables e servizais.
Pola súa vez, o sistema de comunicación masculino non adoita
ser moito máis saudable. Neste caso, a obriga (feminina) de adiviñar e satisfacer as súas necesidades dificulta tamén a demanda
directa e atribúe o ‘dereito’ (que en realidade é o privilexio) de
agredir –de distintas maneiras– se isto non sucede.
Por iso se impón coeducar: as nenas para conseguir que deconstrúan a abnegación e constrúan no seu lugar a xenerosidade, e para
que liberen o pulo agresivo sen danar a ninguén. Os nenos para
que cheguen ao mesmo punto a través da deconstrución do egocentrismo, para que aumenten a súa tolerancia ante a frustración
e para que, cando esta se produce, poidan liberar o pulo agresivo
impunitivamente (sen danar a ninguén).
En suma, se non consideramos a complexidade dos vínculos
afectivos e emocións construídas a partir dos subsistemas de control, e non abordamos os medos e as culpas asociadas con estes,
dificilmente poderemos conseguir a igualdade efectiva entre nenos
e nenas, mulleres e homes, e entre os seres humanos en xeral.

7.- O «como?». Unha estratexia para a intervención
Como consecuencia de todo o anterior podemos concluír que
a intervención coeducativa directa debe ser integral. Isto quere
dicir: actuar simultaneamente sobre todos os elementos das actitudes, e tamén sobre a motivación. Tamén debe ser coeducación
sexual, xa que é a sexualidade das mulleres o primeiro (e principal)
elemento expropiado polo sistema patriarcal e, xa que logo, debe
ser restituído.
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Tamén debemos ter en conta que se debe comezar a intervir
canto antes, porque a personalidade (tamén a de xénero) comeza
a construírse desde o nacemento e porque as persoas somos seres
sexuais desde que nacemos… e debe continuar durante toda a
vida e nos distintos eidos, porque moitas mulleres e homes serán
nais e pais, profesoras, sanitarias, avogadas, técnicas de diversos
eidos… en fin, desenvolverán todos os roles que educan e, xa que
logo, deben coeducar.
O modelo que propoñemos chámase ‘estratexia cuádrupla’, xa
que se compón de catro frontes de intervención, que deben ser
desenvolvidos simultaneamente e que corresponden aos tres elementos das actitudes e á motivación.
a. Fronte afectiva. O obxectivo é axudar a construír (ou a reconstruír) o ámbito afectivo, no marco da autoestima como vínculo
global e esencial de cada persoa consigo mesma, que condiciona a maior parte das actitudes e motivacións. Consiste
en que cada criatura se sinta querida, respectada e valorada
polo que é, e non polo que ten, ou por facer o que as demais
queren que faga. Con iso gañará confianza e seguridade en
si mesma, e construirá a confianza nas outras persoas para
establecer con elas vínculos saudables e igualitarios.
O feito de gañar confianza e seguridade implica que diminúan
o medo a perder o amor das outras persoas, e a culpa que isto
implicaría, facilitando que identifiquen os seus desexos e tomen
as decisións necesarias para satisfacelos, sen transgredir os dereitos das demais e tendo en conta as consecuencias dos seus actos.
Con isto aumentará a autoestima e o respecto cara a si mesma, ao
lograr as metas pendentes e sentirse suxeito de dereito. Pola súa
vez, construirá vínculos positivos coas demais persoas, desde o
respecto e o amor, co que pecha un círculo moito máis saudable.
b. Fronte condutual 1: frustración e desmotivación dos comportamentos non adaptados. Na práctica consiste en non aceptar
as demandas afectivas expresadas de maneira desaxustada, a
través de chamadas de atención ou provocacións de calquera
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tipo, e isto conséguese non prestándolles atención, é dicir,
non entrando nelas cando se producen. Deste xeito, quen a
emite ‘comprobará’ que non consegue a súa finalidade, e a
súa motivación para facelas irá diminuíndo, ata desaparecer.
Asemade, tamén non se deben incentivar os comportamentos
abnegados das nenas, para tentar corrixilos e así substituír a
abnegación por xenerosidade.
Neste contexto é moi importante coidar o clima de respecto
(fronte afectiva da estratexia). Isto é, non emitir mensaxes de
descrédito ou de rexeitamento, nin culpabilizar a quen as emite,
porque isto provocaríalle un gran malestar e anularía os beneficios da intervención. Tamén debemos estar pendentes de dar unha
resposta positiva cando as demandas se fagan dun modo directo e
adaptado, para axudar a que aumente a súa motivación cara a este
comportamento.
Por outra parte, non asumir a responsabilidade que lle corresponde a cada quen, axudará a construír a propia, anticipando as
consecuencias dos seus actos antes de levalos a cabo. Por último,
tomar as medidas necesarias para substituír a culpa por responsabilidade elimina a frustración asociada coa devandita culpa e, en
consecuencia, limita a emisión de agresividade, cara a dentro nas
nenas e cara a fóra nos nenos. Isto, xunto cos elementos da fronte
afectiva, contribuirá a diminuír a desigualdade e a crear vínculos
moito máis saudables.
c. Fronte condutual 2: construción de habilidades alternativas e
motivación do seu uso. Esta fronte complementa a anterior,
na medida en que as persoas necesitamos dispoñer dos nosos
propios recursos para comunicarnos adaptadamente coas
demais e establecer as nosas demandas de maneira asertiva.
Non sería ético desmotivar os comportamentos desadaptados
descritos no punto anterior sen proporcionar alternativas, xa
que a persoa quedaría sen recursos para relacionarse coas
demais. É fundamental estimular a experimentación destes
novos procedementos, para que comproben os seus resultados.
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Outra cuestión importante é abordar a resposta ante a frustración, axudando ás nenas a que liberen a súa agresividade, para que
non se volva contra elas mesmas, e aos nenos a que aumenten a
súa tolerancia ante a frustración e, en calquera caso, tanto a unhas
como a outros, a que busquen maneiras impunitivas (non lesivas)
de emitir a dita agresividade.
d. Fronte cognitiva: estimular a curiosidade e incentivar o
descubrimento. Tal como comentabamos anteriormente, a
curiosidade é o motor fundamental dos procesos de aprendizaxe. Se a curiosidade está suxeita a moitos límites impostos
polo sistema, cando esta motiva o descubrimento do propio
corpo, ou ben a exploración do propio aparato emocional e
dos vínculos afectivos, enfróntase a unha serie de vetos e
tabús impostos desde a infancia máis temperá, que inducen
a criatura para reprimir dita curiosidade, o que condiciona
o desinterese por descubrir e aprender. Por outra banda, os
métodos tradicionais para a transmisión do coñecemento,
novamente en auxe, agravan o problema e, se falamos, por
exemplo, de ‘charlas sobre sexualidade’, ou sobre ‘igualdade’,
ou sobre ‘violencias machistas’, como única intervención,
podemos promover mesmo o rexeitamento cara ao tema, con
todo o que isto significa22. Por todo isto, a clave fundamental
da fronte cognitiva é a de estimular a curiosidade, e animar
á procura e ao descubrimento.
Por último, nas ocasións nas que se proporciona información,
cómpre ter en conta que esta non debe excluír as súas posibilidades
de procura, nin de experimentación, nin de crítica, e de ningún
xeito debe transmitir medos, tabús ou culpas, que limitarían o
proceso de investigación e a propia curiosidade, ademais de causarlles malestar.

22 Ferreiro Díaz, Lola [coord.], Temas Transversais e Educación de Actitudes. Proposta
para unha intervención integral a propósito da infección polo vih-sida. Consellería de
Sanidade e Consellería de Educación e O.U. Santiago de Compostela, 2002.
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7.1. Revisar o que transmitimos…
Para que a estratexia de intervención sexa efectiva, hai que identificar e instrumentalizar o que transmite, sobre todo de maneira
non verbal. Desde que se estableceu a teoría da comunicación
humana23, hai un consenso xeneralizado en canto ao valor que ten
unha mensaxe para quen o emite e, sobre todo, para quen o recibe.
Así, o elemento verbal (estritamente o que se di) ten un peso que
non supera o 7 % do seu contido total. O resto son elementos paraverbais, xestuais, corporais e de uso do espazo, que poden cambiar
ou mesmo volver ao oposto o sentido do que dicimos. Por outra
banda, debemos ter en conta que en cada un dos elementos da
mensaxe, sobre todo nos non verbais, pero tamén nos verbais, hai
contidos explícitos e contidos ocultos, mesmo para quen o emite24.
Así, por exemplo, o feito de proporcionar unha información concreta, aparentemente ‘neutra’, pode levar implícito un xuízo de valor
–positivo ou negativo– segundo o aparato non verbal que se utilice
e quen o emite pode ser consciente diso ou non. É máis, a propia
mensaxe verbal pode levar tamén elementos ‘ocultos’, que lle dan
un valor ou outro. O propio uso dunha linguaxe sexista, sen ir máis
lonxe, transmite unha valoración negativa das mulleres, na medida
en que se exclúe a súa existencia. Outros elementos para ter en
conta son a sintaxe, a cantidade e o tipo de datos –sobre todo os que
se omiten–, a orde dos mesmos, a persoa verbal que se utilice, etc.25
Todo iso, xunto con outros elementos da dinámica dos centros
(organización de espazos, tempos e xerarquías, deseño do currículo,
etc.), constitúen o chamado «currículo oculto»26, cuxos elementos
convén identificar e instrumentalizar para que a intervención sexa
efectivamente coeducativa. No que se refire á estratexia cuádrupla,
é moi importante revisar o currículo oculto en cada unha das catro
frontes, para non contradicir aquilo que se pretende trasladar.
23 Watzlawick, Paul; Beavin, Janet e Jackson, Don, Teoría [pragmática] de la comunicación humana. Herder. Barcelona, 1981.
24

Davis, Flora, La comunicación no verbal. Alianza. Madrid, 1989.

25

Ferreiro, Lola (2008). Op. Cit.

26

Torres, Jurjo, El curriculum oculto. Morata. Madrid, 1991.
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Neste senso, quizais o aspecto máis complexo e difícil de levar
á práctica sexa o do control sobre o que se transmite na fronte
condutual, ou iso comunican as profesionais cando asisten a actividades de formación, ou piden asesoramento. Efectivamente, non
resulta doado dar unha resposta adecuada ás chamadas de atención e ás provocacións. Tampouco o é non asumir as responsabilidades que non corresponden. Con todo é fundamental tentalo.
Trátase dun proceso que require de tempo, reflexión e distancia.
Na nosa experiencia profesional, pode lograrse –de feito logrouse
en múltiples ocasións– e resulta altamente beneficioso.

8.- Os recursos necesarios
As familias e as profesionais implicadas precisan recursos para
interviren de xeito efectivo. En primeiro porque as actitudes propias exercen o seu papel, en ocasións contraditorio co que pensan
que se debe facer.
As actitudes propias, construídas no rol persoal, dificultan seriamente (ás veces mesmo impiden) tomar a distancia necesaria para
desenvolver unha intervención máis obxectiva, desde o rol profesional. Revisar as propias actitudes e identificar as propias contradicións é fundamental para non reproducilas na intervención.
Ser muller ou home, desde o punto de vista da construción do
papel, implica desenvolver certas actitudes e condutas que tenden
a estenderse ao resto dos roles e o profesional é un de eles27.
En suma, as e os profesionais precisan recursos para construír
o seu rol profesional e, en consecuencia, a distancia e a liberdade
necesarias para identificar os trazos de xénero no seu propio ‘eu’.
Para iso é indispensable unha formación inicial e continuada organizada e seria en materia de xénero, neste caso facendo especial
fincapé no referido aos afectos e emocións, e á sexualidade. Así,
o principal recurso sitúase na órbita da formación permanente,
27 Ferreiro Díaz, Lola e Díaz Anca, M.ª Jesús, «Educación para la Salud». EN VV.AA.,
La Coeducación, ¿transversal de las transversales? (pp. 47-78). EMAKUNDE. Instituto Vasco
de la Mujer. Vitoria-Gasteiz, 1996.
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con técnicas que induzan o descubrimento28 e, por suposto, coa
habilitación dos tempos necesarios. En suma, nada que non estea
promulgado polas leis actuais… escasamente cumpridas.
Para rematar, insistimos unha vez máis en que non é só o profesorado quen debe xogar un papel. Son as familias, os eidos onde
intervén a Educación Social, o persoal dos servizos de Saúde, dos
Servizos Sociais… en fin, todas aquelas axentes que educan, deben
coeducar. Así, prover de formación inicial e permanente as profesións involucradas (que son moitas) é unha responsabilidade que
deben asumir os poderes públicos desde xa. En suma, «despatriarcalizar a vida» é imprescindible29.
Lola Ferreiro Díaz
Colectivo Lúa Crecente

28 Rogers, Carl R., Libertad y creatividad en la educación. El sistema no directivo. Paidós.
Barcelona, 1982.
29 Ferreiro Díaz, Lola, «Despatriarcalizar a vida». Novas da Galiza, 171:3 outubro 2018.
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Estudo

Cara a unha renovada teoloxía da
sexualidade. Quince propostas
Javier de la Torre Díaz1

Quixese con estas liñas trasladar algo das aprendizaxes destes
últimos anos que como teólogo moral e laico adquirín ao traballar
estes temas con certo interese. Preocúpame a necesidade dun novo
modelo de teoloxía da sexualidade para dicir algo significativo aos
homes e ás mulleres de hoxe. O estrondo que supuxo a Humanae
Vitae en 1968 e os silencios tras os seus cincuenta anos (2018)
reflicten na práctica moitos dos desafíos e das limitacións da moral
católica actual. Este navegar entre silencios e estrondos é un bo
punto de partida para estas pobres palabras que ofrecemos para
renovar unha teoloxía da sexualidade.
1

1.- A renovación pasa por abandonar o paternalismo e o clericalismo
Durante moitos séculos, o paternalismo médico, o paternalismo
político-xurídico e o paternalismo eclesiástico gobernaron coas
súas orientacións xerárquicas e autoritarias o corpo humano, a
cidade e a alma. Na modernidade foise conquistando un modelo
democrático de goberno na polis. No ámbito cristián católico non
foi até o Concilio Vaticano II cando se puxeron os primeiros cimentos dunha eclesioloxía de comuñón, menos xerárquica e máis atenta
á sinodalidade do primeiro milenio. Moitos non asumen un modo
de vivir adulto e seguen afeitos a facer o que manda a santa Madre
Igrexa, a un estilo marcial e militar de obedecer. Moitos clérigos
1 Javier de la Torre é doutor en Dereito e licenciado en Filosofía e Teoloxía moral.
Actualmente dirixe a Cátedra de Bioética e o Máster de Bioética da Universidade Pontificia
Comillas e presidente do Comité de Ética desta universidade.
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están afeitos a mandar e a dirixir, a ter certo control e autoridade
sobre o comportamento doutros. Hoxe resulta decimonónico o
paternalismo eclesial en temas de moral sexual conxugal por parte
de clérigos e célibes e un estilo de moral claramente clerical que
se «entremete» na intimidade dos outros. Unha renovada teoloxía
moral parte de saber falar horizontalmente e compartir experiencias mutuas sobre os afectos e a sexualidade, clérigos e laicos.
Xa superamos, grazas a Deus, o paradigma piano (entre Pío VII
–1800– e Pío XII –1958–), que se caracteriza por unha Igrexa que
se afirma a si mesma, unha mentalidade conservadora e defensiva
ante o mundo cambiante e unha concepción xerárquica, autárquica e clerical. Un exemplo paradigmático é Pío X cando en Vehementer Nos en 1906 afirmou sobre o ser da Igrexa:
Esta sociedade é, por tanto, en virtude da súa mesma natureza,
unha sociedade desigual (ineguale); é dicir, unha sociedade composta de distintas categorías de persoas: os pastores e o rabaño,
isto é, os que ocupan un posto nos diferentes graos da xerarquía e
a multitude dos fieis. E estas categorías son de tal modo distintas
unhas doutras, que só na categoría pastoral residen a autoridade e o
dereito de mover e dirixir aos membros cara ao fin propio da sociedade; a obriga da multitude, en cambio, non é outra que deixarse
gobernar e obedecer docilmente as directrices dos seus pastores.

2.- A renovación parte da realidade e proximidade
á experiencia da sexualidade
Gaudete et Exultate afirma con profundidade:
«En realidade, a doutrina, ou mellor, a nosa comprensión e expresión dela, non é un sistema pechado, privado de dinámicas capaces de xerar interrogantes, dúbidas, cuestionamento, e as preguntas do noso pobo, as súas angustias, as súas pelexas, os seus soños,
as súas loitas, as súas preocupacións, posúen valor hermenéutico
que non podemos ignorar se queremos tomar en serio o principio
de encarnación. As súas preguntas axúdannos a preguntarnos, o
seu cuestionamento cuestiónanos» (44).
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A Comisión Teolóxica Internacional no documento O sensus
fidei na vida da Igrexa sinala con claridade:
O que é menos coñecido e xeralmente recibe menos atención, é
o papel xogado polos laicos no referente ao desenvolvemento do
ensino moral da Igrexa. É por tanto importante referirse tamén á
función desenvolvida polos laicos no discernimento da comprensión cristiá do apropiado comportamento humano, de acordo co
Evanxeo. En certas áreas, o ensino da Igrexa desenvolveuse como
resultado de que os laicos foron descubrindo os imperativos derivados das novas situacións (73).

O documento pon o exemplo de recibir interese por diñeiro
na resposta de Pío VIII ao bispo de Rennes (1830), nos pioneiros
sociais e pensadores que influíron na Rerum Novarum de León
XIII ou o compromiso de moitos cristiáns na loita polos dereitos humanos na declaración sobre a liberdade relixiosa, Dignitatis
Humanae (C. Vaticano II). Se nestas áreas é claro, no tema da
sexualidade é evidente.
O afastamento da realidade de certos discursos de moral sexual
é unha constante na maioría das reflexións da sexualidade. As
Conferencias Episcopais alemá, suíza, belga e francesa, por exemplo, recalcaron con diferentes palabras esta distancia da realidade
nas súas contestacións á enquisa realizada polo papa para preparar
o Sínodo extraordinario sobre a familia, de outubro de 2014: descoñecemento, incomprensión, rexeitamento, afastamento, rigorismo,
ruptura, etc. A distancia da realidade da Igrexa nestes temas é o
que resalta como máis preocupante o vello cardeal Martini ao final
da vida acerca da HV:
Moitas persoas afastáronse da Igrexa, e a Igrexa afastouse dos
homes. Produciuse un gran prexuízo… É en certo modo tráxico
que a Igrexa se teña afastado tanto dos afectados por estas cuestións e dos que buscan respostas para elas2.
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C. M. Martini, Coloquios nocturnos en Jerusalén, San Pablo, Madrid 2008, p. 141.
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O documento de traballo (Instrumentum Laboris) do Sínodo de
2014 recoñecía a «enorme brecha entre a doutrina da Igrexa e a
sociedade civil… da diferente antropoloxía de fondo» (126). Como
afirma o cardeal Kasper: «Moitos cristiáns non poden comprender xa
algúns aspectos da moral sexual, matrimonial e familiar da Igrexa.
A ninguén con experiencia pastoral lle sorprendeu ese resultado»3.
Por iso unha boa teoloxía da sexualidade debe comezar por escoitar a experiencia humana. A teoloxía o primeiro que ten que facer
é ser oínte, escoitar a palabra e a experiencia do pobo de Deus.

3.- A renovación pasa por ofrecer unha mensaxe para todos
os seres humanos e para todo o pobo de Deus e non un
conxunto de normas para minorías selectas e moi motivadas
A renovación supón a superación do rigorismo moral dominante
na moral sexual desde hai séculos. O seu pesimismo ante a natureza humana, a súa centralización no pecado (non hai parvidade
de pecado en materia sexual), a crenza na salvación duns poucos
por parte dalgunhas teoloxías e prácticas (elitismo), a negación ou
sospeita da existencia dunha moral natural, o rexeitamento da ignorancia invencible, unha práctica sacramental rigorosa e puritana
marcaron a moral sexual cun maximalismo da graza e unha infravaloración da natureza verdadeiramente letais nalgúns aspectos.
Hai detrás una certa soberbia refinada de elites elixidas, satisfeitas
coa pureza do seu radicalismo, que non se contaminan dun mundo
impuro afastado do evanxeo, encerradas nos seus pequenos cenáculos. Este xansenismo moral tentouse impoñer a toda a Igrexa desde o
s. XVII con consecuencias desastrosas para a maioría da poboación.
Desde o século XIX percibiuse claramente como gran cantidade
de cristiáns católicos incumprían determinados puntos da moral
sexual. Como afirma a Conferencia Episcopal Alemá na súa contestación ao cuestionario para preparar o Sínodo de 2014: «Unha
3 W. KASPER, El mensaje de Amoris Laetitia. Un debate fraterno, Sal Terrae, Santander
2018, 22.
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minoría, inferior ao 3 %, inclínase a favor dos métodos de control
de natalidade natural e practícaos por convicción persoal, aínda
que a miúdo tamén o fai por motivos de saúde». Esas minorías son
case sempre persoas pertencentes a certas asociacións e grupos
eclesiais de corte conservador.
Esta distancia ou separación da maioría dos católicos en Europa
e en América en temas sexuais (80-90 %) como a anticoncepción,
a valoración da homosexualidade, as relacións prematrimoniais,
a comprensión da masturbación, a obriga de vivir castamente os
divorciados que casaron de novo por motivos serios ou o celibato
sacerdotal obrigatorio implican, máis aló dos temas concretos,
unha percepción diferente do sentido e do valor da sexualidade. Só
certas «minorías» están «intimamente convencidas» da exactitude
desas perspectivas, vívenas e séntense plenamente satisfeitas con
esta mensaxe (2-3 %). A maioría dos católicos non senten esa luz e
ese gozo na doutrina eclesial da sexualidade.
A Igrexa non ten que anunciar unha mensaxe de sancristía só
comprensible a grupos pechados e estraños. A Igrexa ten que achegarse «aos moitos», «a todos». Amoris Laetitia acode sen rubor á
filosofía, á literatura, ao cinema, á socioloxía, á psicoloxía máis
ca á lei natural. A Igrexa ten que ter unha mensaxe comprensible
coas claves da súa cultura. Só así pode chegar e tender pontes a
todos. Hai sementes do verbo en todos os ámbitos (san Xustino),
hai que atopar a Deus en todas as cousas (san Ignacio). A intuición
fundamental do papa é que cada persoa, en cada situación, por moi
complexa que sexa, é alcanzada e atraída por Deus, que lle ofrece
sempre un camiño para achegarse e unirse máis a el (EG 112-113).

4.- A renovación pide deixar ao carón os ideais demasiado
elevados e as esixencias desproporcionadas
Hai que superar unha moral normativa e de esixencias. A moral
sexual foi de normas e tabús, do sexto e noveno mandamentos, de
prohibicións e pecados. Amoris Laetitia repíteo incesantemente.
Non «pretender resolver todo aplicando normativas xerais» (2).
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Hai que ir máis aló da denuncia de males e de impoñer normas
(35). Non hai que quedar nun anuncio meramente teórico, nin
soamente presentar normas (201). «Un pastor non pode sentirse
satisfeito só aplicando leis morais… coma se fosen rochas que se
lanzan» (304). Non podemos impoñer esixencias extraordinarias
sobre os ombreiros das persoas. Non podemos esixir a un cónxuxe
inocente mozo que viva castamente o resto da súa vida cando foi
enganado reiteradamente pola súa parella e foi abandonado.
Foi a distancia da realidade dos contextos matrimoniais, sociais,
laborais e económicos o que fai expor un discurso excesivamente
idealista, carente, en moitas ocasións, da máis necesaria prudencia e responsabilidade. A distancia, a ruptura, a brecha, fan que
a moral sexual se viva como unha esixencia desproporcionada en
moitas situacións. Esta ruptura entre a realidade e a norma supérase apelando á graza, á virtude e á misericordia cando non se
pode alcanzar. O curioso para moitos, é que esta distancia non os
leva a reformular o sentido profundo da norma. O «achegarse» da
Igrexa redúcese, en certo sentido, a lembrar, a axudar a comprender a norma moral («non menoscabar en nada a saudable doutrina
de Cristo é unha forma de caridade eminente» - HV 29). Este
modelo de achegamento foi asumido predominantemente polos
Pontificios Institutos Xoán Paulo II para estudos do matrimonio
e da familia, tan presentes en moitas dioceses, que durante anos
parecían marcados co selo da exclusividade da ortodoxia. A asunción deste modelo supuxo o esquecemento da distancia da Igrexa
coa realidade da sexualidade matrimonial e prematrimonial, o
abandono dos procesos de acompañamento de tantos matrimonios novos e parellas de feito nos seus procesos de crecemento e a
renuncia a unha escoita máis plural de todos os representantes das
comunidades eclesiais e dos seus diversos modelos de crecemento
afectivo-sexual.
Mais non é suficiente con cambiar simplemente a linguaxe ou
as formas. A «misión» procreativa en certas teoloxías do corpo
sublíñase máis radicalmente desde un idealismo da entrega, da
doazón e da castidade, con certos discursos aínda moi afastados da
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realidade, dos límites e dos condicionamentos das persoas. Cómpre
superar un esquema deontolóxico, de normas e de obriga de obediencia e de apelación á virtude e ao esforzo. O esencial da moral
cristiá non son os deberes, a norma, o esforzo, nunha cultura do
crepúsculo do deber (Lypovetsky). Renovar é superar un paradigma
normativo. Francisco non dá unha norma, senón abre un camiño,
unha porta, un proceso. As normas non poden estenderse demasiado, de modo rigorista e casuísta, á complexidade de certas situacións. A solución non é nin unha norma antiga, nin novas normas.

5.- A renovación pasa por aceptar a falta de recepción
nalgúns puntos da doutrina pola maioría dos fieis
A Comisión Teolóxica Internacional, no documento O sensus
fidei na vida da Igrexa, apunta un feito claro: «Hai ocasións, con
todo, en que a recepción do ensino maxisterial por parte dos fieis
atópase con dificultades e resistencias, e requírese, en ambos os
sentidos, dunha acción apropiada en tales situacións. O maxisterio
debe considerar se este (ensino) necesita unha clarificación ou
reformulación co obxectivo de comunicar de maneira efectiva a
mensaxe esencial. Estes esforzos mutuos en tempos de dificultade
expresan en si mesmos a comuñón que é esencial para a vida da
Igrexa, así como, do mesmo xeito, un anhelo pola graza do Espírito
que guía á Igrexa «até a verdade plena» (Xn 16, 13)» (80).
Un autor tan ponderado como o xesuíta B. Sesboüé afirma:
Moitos católicos sinceros estiman en conciencia que teñen dereito
a non seguir ao pé da letra un ensino moral da Igrexa, por máis
que se imparta de maneira insistente e repetitiva. Esta directriz
moral non se comprende e non conseguiu o consenso popular.
Sexa o que for da cuestión da infalibilidade deste punto doutrinal,
parece urxente que poida instaurarse un novo diálogo eclesial e
facerse oír a voz dos fogares4.
4 Cf. B. SESBOÜÉ, La infalibilidad en la Iglesia. Historia y teología, Sal Terrae, Santander 2014, p. 363.
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D. Mieth, nunha reflexión hai máis de dez anos, xa sinalaba
que «entre os cristiáns e cristiás novos, teólogas incluídas, a axitación ten amainado. A HV non lles afecta xa existencialmente
nin a eles nin á súa conduta». A conclusión é clara: «Corenta anos
sen recepción dunha prohibición detallada deberían bastar para
considerar unha revisión»5. A maioría dos cristiáns non xulgan o
control de natalidade como un pecado e como unha materia de
confesión, moitos non atopan pecado nunha relación prematrimonial dentro dun proxecto de parella (90 % dos católicos que
casan pola Igrexa en Europa), moitos non atopan pecado nunha
relación homosexual sincera e chea de respecto, etc. Renovar a
moral sexual significa aceptar que certos puntos non foron acollidos pola maioría dos fieis.

6. Unha teoloxía renovada pasa por unha
renovación real do maxisterio moral
O problema para moitos non é tanto a anticoncepción, a homosexualidade ou as relacións prematrimoniais senón o maxisterio
moral da Igrexa. É o que xa angustiaba no Concilio a algúns padres
conciliares. Un texto moi significativo é do Cardeal Ruffini:
Por respecto, non me estenderei aquí. Mais creo que debemos
imitar a santo Agostiño, que non temía dicir que os esposos que
non usan cristiamente o matrimonio caen no estupro e na prostitución. Non teñamos medo a dicir a verdade. E a verdade é que neste
punto non hai nada novo que dicir: a verdade católica foi xa ben
clarificada na Casti Connubii de Pío XI e no discurso de Pío XII
ás comadroas en 1951. Repitamos aquilo e deixemos este asunto.

A Igrexa, para certa concepción de catolicismo, ten a verdade.
A Igrexa proclama a verdade, a verdade está recollida nas intervencións dos papas anteriores e o que hai que facer é repetir estas
expresións e deixar ao carón os debates. A Igrexa non pode errar na
súa doutrina. Estas palabras son todo un símbolo dunha postura
5

D. MIETH, «Cuarenta años de la Humanae Vitae»: Concilium n. 324 (2008) 149-150.
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inmobilista: «Hai que volver a santo Agostiño», «Hai que dicir a
verdade», «A verdade témola nós», «A verdade foi dita polos pontífices anteriores, e a nosa tarefa é calar diferenzas e repetir o
dito anteriormente». Xunto con esta postura está o medo a estar
equivocado o Maxisterio despois de tantos séculos. A doutrina para
moitos autores non pode ser cuestionada, pois existe un constante
ensino da Tradición e do Maxisterio. Por iso esta doutrina non está
aberta á libre discusión.
A cuestión de fondo é se a Igrexa ten a verdade ou se, como
afirma o Concilio Vaticano II, camiña cara a verdade: «A igrexa, no
decurso dos séculos, tende constantemente á plenitude da verdade,
até que nela se cumpran as palabras de Deus» (Dei Verbum, 8).
Estar en camiño é unha actitude moi distinta de sentirse posuidor
da verdade e máis nos temas da afectividade e da sexualidade.
A renovación pasa por asumir e aceptar a importancia do desenvolvemento da doutrina do maxisterio papal. Este dinamismo doutrinal é un tema sobre o que xa hoxe poucos parecen ter dúbidas.
O Maxisterio romano ten ido profundando ao longo da historia
as súas orientacións sobre a guerra, a pena de morte, a esexese
bíblica, a evolución, a democracia, os dereitos humanos, a usura,
a escravitude, etc.
A propia Congregación para a Doutrina da Fe xa recoñecía en
Mysterium Ecclesiae (1973) a historicidade e a limitación das declaracións maxisteriais, que o sentido dos enunciados está condicionado pola lingua empregada nunha época e nun contexto situados,
que unha verdade dogmática pode ser expresada dun modo incompleto nun primeiro momento e logo expresarse máis perfectamente
nun contexto de fe máis amplo, que a Igrexa formula novos enunciados para aclarar verdades xa coñecidas nun contexto novo para
resolver cuestións novas, que o Maxisterio pode levar nos seus
contidos elementos caducos ligados a concepcións cambiantes, e
que certas fórmulas poden ir cubríndose dunha certa opacidade
en razón da distancia temporal e cultural. A renovación supón
recoñecer que xunto aos «principios sempre válidos», pode haber
xuízos continxentes e limitados.
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7.- A renovación pasa por profundar a eclesioloxía de comuñón
A eclesioloxía de comuñón precisou anos para irse profundando.
Paulo VI reservouse, como ben expresou a nota 14 da Gaudium et
Spes, a decisión sobre o discernimento dos métodos anticonceptivos el só. Non consultou amplamente aos bispos e separouse da
maioría de especialistas e teólogos da Comisión para os problemas
da familia, da natalidade e da poboación. Ao final rodeouse dunha
comisión de oito teólogos da súa confianza para que lle axudasen
na redacción.
Co papa Francisco a sinodalidade ten profundado en gran parte
e algunhas frases do seu pontificado son verdadeiramente profundas no seu sentido. A que quizais máis impacta é a que realizou
precisamente ao conmemorarse os cincuenta anos da institución
do Sínodo dos bispos por Paulo VI, o 17 de outubro de 2015. Alí,
Francisco afirmou que o papa non está «… en por si, por encima
da Igrexa, senón dentro dela como bautizado entre os bautizados e,
dentro do colexio episcopal, como bispo entre os bispos, chamado
como sucesor do apóstolo Pedro, a guiar á Igrexa de Roma, que
preside no amor a todas as igrexas».
Se algo chama a atención deste papado é que aprende a poñerse
límites para integrar máis profundamente a comuñón e outras
voces na Igrexa. Este ser «entre» outros (bautizado, bispo) é
importante, pois o papa recoñeceu que non se debe esperar do
maxisterio papal unha palabra definitiva ou completa sobre todas
as cuestións que afectan á Igrexa ou ao mundo (EG 16) e «que
non todas as discusións doutrinais, morais ou pastorais deben ser
resoltas con intervencións maxisteriais» (AL 3).

8.- A renovación implica recoñecer que os
diálogos e debates non foron fáciles
Nesta historia recente houbo momentos duros, como os debates entre cardeais na aula conciliar o 29 de outubro de 1964 e
na Comisión preparatoria da Gaudium et Spes, a intervención de
Paulo VI impedindo no concilio os debates sobre a anticoncepción
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e o celibato sacerdotal, os debates na Comisión para o estudo da
poboación e da natalidade, a contestación mundial á Humanae
Vitae, a apelación de Xoán Paulo II a unha certa uniformidade de
criterios nestes temas en diversas ocasións, as declaracións críticas de teólogos e, paralelamente, sancións a teólogos e libros por
parte da Congregación da Doutrina da Fe (Häring, Curran, Farley,
Vidal, etc.).
Doutra banda, durante estes anos, foi clara a importancia da
aceptación sen fisuras da HV como criterio para ser promovido ao
episcopado. A doutrina da HV volveuse practicamente indiscutible
en moitos ámbitos eclesiais. Non foi durante moitos anos real o
diálogo aberto sobre estes temas. Tamén se silenciaron no propio
maxisterio as orientacións dalgunhas Conferencias Episcopais
(Francesa, Alemá, etc.) de 1968.
Toda esta historia mostra a nosa dificultade para falar destes
temas. Por iso cómpre lembrar que na Igrexa sempre houbo pluralidade teolóxica en certas cuestións. Tensións e debates morais
na Igrexa houbo ante a Casti Connubii, en 1918-19, entre laxos e
rigoristas, entre Báñez e Molina, entre xesuítas e dominicos, entre
Cipriano e Tertuliano, entre san Bernardo e Abelardo.
O certo é que a falta de diálogo en profundidade na sexualidade
empobreceu o diálogo moral e o ensino teolóxico. Moitas facultades de teoloxía nos temas de moral sexual distanciáronse aínda
máis do mundo circundante fortalecendo os muros con máis altura
e máis contrafortes. Á Igrexa, cos seus medos e parálises, cústalle
integrar moitas dimensións positivas que os seres humanos e as
ciencias humanas teñen descuberto sobre a sexualidade pola súa
dificultade de diálogo fondo e sincero ad intra e ad extra.

9.- A renovación da moral sexual supón profundar na tradición viva
da Igrexa e non conservar e fosilizar unha tradición do pasado
Como afirma o papa ao comezo da súa exhortación apostólica
Amoris Laetitia, temos «necesidade de seguir profundando con
liberdade algunhas cuestións doutrinais, morais, espirituais e pas32
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torais» (AL 3). Mais non só hai que profundar, senón tamén reformar algunhas cuestións que non son do todo evanxélicas:
No seu constante discernimento, a Igrexa tamén pode chegar a
recoñecer costumes propios non directamente ligados ao núcleo
do Evanxeo, algúns moi arraigados ao longo da historia, que hoxe
xa non son interpretados da mesma maneira e a súa mensaxe non
adoita ser percibida adecuadamente. Poden ser belos, mais agora
non prestan o mesmo servizo en orde á transmisión do Evanxeo. Non teñamos medo a revisalos. Do mesmo xeito, hai normas
ou preceptos eclesiais que puideron ter sido moi eficaces noutras
épocas, mais que xa non teñen a mesma forza educativa como
leitos de vida (EG 43).

A tradición da Igrexa é un organismo vivo e cheo de forza do
Espírito e non un morto co que cargamos durante séculos, unha
laxe, unha pedra cada vez máis pesada. A Igrexa chama a unha
fidelidade creativa ao Evanxeo e ao Espírito en cada época e non a
repetir fórmulas. A sexualidade foi comprendida de forma diversa
segundo épocas e documentos nos que influíu enormemente a
cultura do momento. As palabras usadas para valorar os comportamentos cambiaron: contra natura, desorde, intrinsecamente deshonesto, linguaxe falsificadora do corpo, pecado mortal, etc. Bruno
Forte define a tradición como «A historia do Espírito na historia
da Igrexa». Na tradición viva da Igrexa, no proceso de transmisión,
nada queda concluído nin por un Concilio nin por un determinado
pontificado. O Espírito Santo guíanos cara á verdade plena até o
final dos tempos (Xn 16, 13). Hoxe, co pontificado de Francisco,
vivimos un gran momento do Espírito no que temos que descubrir
a man do Espírito na nova vivencia da sexualidade que acontece.

10.- A renovación pasa por profundar no papel da Escritura
Todos sabemos os abusos que se fixeron de moitos textos lidos
literalmente, sen contextualizar ou de modo redutivo en moral.
Non podemos deducir as orientacións na sexualidade, no control
de natalidade, na homosexualidade, na masturbación, na pornograEncrucillada 217, marzo-abril 2020
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fía, etc., dun texto concreto. A luz da Escritura non é unha norma
clara e precisa sobre certos métodos ou certas prácticas sexuais. A
Biblia non é un libro de moral. Temos que descubrir na Escritura
valores evanxélicos (vida, amor, coidado, opción polos máis vulnerables, fidelidade), historias de salvación e de crecemento, símbolos
profundos, vidas exemplares, mitos de orixe, consellos sapienciais,
cantos e poemas de amor, etc. A Biblia non pode ser mirada como
un roteiro definido ou unha guía precisa de viaxe, senón como
unha luz para o camiño da vida, como un faro que ilumina, como
María somos exhortados a descubrir o rostro do Señor en metade
das dificultades da vida, en metade das nosas crebadas historias
familiares (AL 30). A Biblia alenta o noso camiño con valores,
historias, novelas, poemas, símbolos, consellos, mitos orixinarios
que nos dan vida e vida en abundancia.

11.- A renovación pasa por un diálogo máis profundo
coas ciencias experimentais e humanas
Na teoloxía, sobre todo nos manuais, deberían terse moi en
conta os novos datos da sexoloxía actual. Adiantouse moito desde
Aristóteles e santo Tomás. Nese avance cómpre recoñecer o valor
das contribucións de Ellis, Freud, Kinsey, Máster e Johnson,
Kaplan, etc. A complexidade da sexualidade implica distintas
dimensións como o biolóxico, o psicolóxico, o xenético, o cerebral,
o hormonal, etc. Non podemos ser redutivos na nosa visión do
natural e do sexual e debemos estar atentos aos procesos da ciencia. Falta integrar todas as dimensións positivas da sexualidade
aprendidas no século XX e que non teñen marcha atrás. Temos
recoñecido profundamente o valor positivo da sexualidade (fronte
a unha visión pecaminosa), o valor de comunicación (máis aló
da mera xenitalidade), o valor da sexualidade en todas as idades
(máis aló do matrimonio), o valor de diferentes modos de vivir a
sexualidade e a orientación sexual (fronte á única atención á heterosexualidade), os datos científicos sobre a fecundidade e o pracer
sexual (fronte a un achegamento precientífico e moralizante)?
Temos que falar desde unha visión positiva e gozosa da sexuali34
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dade e non desde a sospeita, dende o medo, dende o pecado. Sen
dúbida, as palabras positivas do papa Francisco en Amoris Laetitia
foron un gran paso adiante: «Por algo será que un amor sen pracer
nin paixón non é suficiente para simbolizar a unión do corazón
humano con Deus» (AL 142). «Deus mesmo creou a sexualidade,
que é un agasallo marabilloso para as súas criaturas» (AL 150). A
dimensión erótica do amor é como un «don de Deus que embelece
o encontro dos esposos» (AL 152). Fronte a case dous milenios de
medos e de visión sospeitosa do pracer, hai unha mirada amable
ao pracer, ao gozo e mesmo á paixón, chegando até a dicir que son
símbolos da unión do ser humano con Deus. Por iso desde aí hai
todo un camiño a percorrer: non ter medo da alegría, do gozo, da
paixón. O papa repite en moitas ocasións esa frase da Escritura:
«Fillo, trátate ben (…) Non te prives de pasar un día feliz» (Eclo
14, 11.14).

12.- A renovación pasa por profundar o Concilio
e unha ética da responsabilidade
O Concilio, na Gaudium et Spes 50, sinalou con claridade un
conxunto de criterios baseados en catro palabras centrais: responsabilidade, acordo común, conciencia e discernimento.
Por iso, con «responsabilidade» humana e cristiá cumprirán a súa
misión e con dócil reverencia cara a Deus esforzaranse ambos,
de «común acordo e común esforzo, por formar un xuízo recto»,
atendendo tanto ao seu propio ben persoal como ao ben dos fillos,
xa nados ou aínda por vir, «discernindo as circunstancias» dos
tempos e do estado de vida tanto materiais como espirituais, e,
finalmente, tendo en conta o ben da comunidade familiar, da
sociedade temporal e da propia Igrexa. Este xuízo, en último termo
deben formalo ante Deus os esposos persoalmente. No seu modo
de obrar, os esposos cristiáns deben ser conscientes de que non
poden proceder ao seu antollo, senón que «deben rexerse sempre
pola conciencia», a cal debe axustarse á lei divina mesma, dóciles
ao Maxisterio da Igrexa, que interpreta autenticamente esa lei á
luz do Evanxeo.
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O momento actual é un momento privilexiado para recibir máis
profundamente o Concilio. Con Francisco iniciouse unha nova
fase de recepción do Concilio e de Gaudium et Spes 50. GS 50 é
un texto central para a renovación moral proposta polo concilio.
O texto non dá solucións senón que expón unha procura, unha
responsabilidade, un discernimento, unha ponderación de bens,
unha escoita dócil do Maxisterio. Amoris Laetitia segue esta senda
establecendo en temas de moral sexual máis criterios e valores
ca normas: diálogo, respecto da persoa, progresividade, apertura,
responsabilidade, amor, solidariedade, fecundidade ampla, etc. A
clave na sexualidade é un camiño de responsabilidade desde a nosa
limitación e fraxilidade.

13.- A renovación pasa por outorgar un maior papel a conciencia
Xoán Paulo II, en 1988 sinalou:
Xa que o Maxisterio da Igrexa foi instituído por Cristo o Señor para
iluminar a conciencia, apelar a esta conciencia precisamente para
contestar a verdade de canto ensina o Maxisterio comporta o rexeitamento da concepción católica do devandito Maxisterio e da conciencia moral. Falar da inviolable dignidade da conciencia, sen ulteriores especificacións, leva aparellado o risco de graves erros. Non
se pode dicir que un fiel realizou unha dilixente procura da verdade
se non ten en conta o que o Maxisterio ensina; se, equiparándoo a
calquera outra fonte de coñecemento, se constitúe el mesmo no seu
xuíz; se, na dúbida, segue máis ben a súa propia opinión ou a dos
teólogos, preferíndoa ao ensino certo do Maxisterio (n. 4).

Recoñecendo que unha visión estreita da conciencia, contraposta ao Maxisterio, non é católica, si que é, para moitos unha
tarefa ineludible hoxe, situar de novo a conciencia nas súas dimensións positivas no edificio moral da Igrexa, como afirmou a tradición moral da Igrexa. Como di o papa Francisco:
Tamén nos custa deixar espazo á conciencia dos fieis, que moitas
veces responden o mellor posible ao Evanxeo no medio dos seus
límites e poden desenvolver o seu propio discernimento ante
36
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situacións onde rompen todos os esquemas. Estamos chamados a
formar as conciencias, mais non a pretender substituílas (AL 37).

A conciencia non é un tema menor en Amoris Laetitia. Aparece
vinte e nove veces. Mais non é a conciencia moderna, individualista
e illada, senón a conciencia que busca o que quere Deus de nós
desde o Evanxeo e o Reino de Deus. Esa conciencia «moitas veces»,
afirma sorprendentemente o papa, fainos desenvolver un «discernimento propio» en situacións difíciles e responder evanxelicamente.

14.- A renovación pasa por animar unha
hermenéutica máis ampla e orgánica
A sexualidade non se reduce a comportamentos. A sexualidade
exprésase e vivénciase a través de pensamentos, sentimentos, desexos, imaxinación, fantasías, valores, crenzas, accións, actitudes,
condutas, prácticas, relacións, papeis, etc. A sexualidade abarca
o sexo, a orientación sexual, a identidade, os roles, o erotismo,
o pracer, a vinculación coa reprodución, etc. Cómpre atopar un
marco amplo, unha síntese superior, onde achen o seu lugar a
conciencia cristiá, os principios (mal menor, totalidade, gradación, etc.), as dimensións sociais dos afectos e do desexo sexual,
os aspectos educativos, as dimensións relevantes dunha cultura
emotiva e expresiva, a nova construción da subxectividade nunha
sociedade global, as influencias políticas, etc.
O 31 de xullo de 1968, na audiencia xeral en Castelgandolfo,
Paulo VI afirmou de modo moi persoal que HV «é sobre todo, a
presentación positiva da moralidade conxugal». Tamén sinalou con
claridade:
É o esclarecemento dun capítulo fundamental da vida persoal,
conxugal, familiar e social do home, mais non é un tratado completo do que se refire ao ser humano no campo do matrimonio,
da familia, da honestidade dos costumes, campo inmenso ao cal
o maxisterio da Igrexa poderá e deberá regresar cun deseño máis
amplo, orgánico e sintético.
Encrucillada 217, marzo-abril 2020

37
157

Javier de la Torre Díaz

Normalmente preséntanse tres posturas posibles ante a moral
sexual: silencio, asentimento e disenso. A outra posibilidade, aínda
non suficientemente explorada, é a aberta polo propio Paulo VI
dunha exposición doutrinal moito máis ampla, orgánica e sintética
que a realizada até daquela. Isto supón promover os diálogos entre
os teólogos e o maxisterio, favorecer unha comprensión máis clara da
evolución moral e discernir a forma e o sentido das diferenzas morais
na Igrexa. Esta mirada máis ampla e xeneralizada na linguaxe e na
antropoloxía supón unha comprensión máis fonda e menos fisicalista
da vinculación sexualidade e procreación, situar os temas sexuais
dentro dos modos de vida, recuperar a centralidade do amor, descubrir o valor dos pequenos pasos –aínda que sexan só iniciais e confusos– dunha humanidade vulnerable, a procura dun exercicio máis
humano e responsable da sexualidade. Esta mirada ampla supón
valorar o importante que é no campo da sexualidade: previr, educar,
axudar, aconsellar, estar presentes xunto ás persoas, acompañar.
Esta hermenéutica ampla supón deixar ao carón teorías e
normas e propoñer profeticamente valores, moitas veces contraculturais, ao tempo que denunciar condicionamentos culturais,
sociais, políticos e económicos na sexualidade (AL 201). Así, a
teoloxía recuperaría a súa dimensión profética.

15. - A renovación supón buscar novos equilibrios
e unha hermenéutica máis sintética
AL realiza unha hermenéutica sintética ao poñer no centro da
súa exhortación o amor no precioso capítulo cuarto. É todo un tratado sobre o amor mutuo. Non é o amor romántico, senón o amor
en transitivo, a outra persoa concreta nunha situación concreta e
limitada, é o amor cotián.
A moral sexual foi obxecto de moitas obsesións estériles. Cómpre
gardar unha adecuada proporción dos temas (EG 34), evitar desequilibrios pouco evanxélicos. Non se pode só insistir no sexo e
esquecer sempre a caridade e a xustiza (EG 38). Como afirmou
Francisco na entrevista ao P. Spadaro:
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As ensinanzas da Igrexa, sexan dogmáticas ou morais, non son
todas equivalentes. Unha pastoral misioneira non se obsesiona por
transmitir de modo desestruturado un conxunto de doutrina para
impoñelas insistentemente. O anuncio misioneiro concéntrase no
esencial, no necesario, que, por outra banda, é o que máis apaixona
e atrae, é o que fai arder o corazón, como aos discípulos de Emaús
Temos, por tanto, que atopar un novo equilibrio, porque doutra
maneira o edificio moral da Igrexa corre o perigo de caer coma
un castelo de naipes, de perder a frescura e o perfume do Evanxeo. A proposta evanxélica debe ser máis sinxela, máis profunda e
irradiante. Só desta proposta xorden logo as consecuencias morais.

É o momento, seguindo os criterios de Evangelii Gaudium de
volver ao centro, ao esencial (35), ao Evanxeo (11). Isto supón recoñecer unha xerarquía de verdades morais (EG 36), non insistir no
secundario (34), poucos mandatos (43), dar primacía ao amor e á
misericordia (37), dar primacía á graza sobre a lei, a Xesucristo
sobre a Igrexa, á Palabra sobre o Papa (38).
Desde este centro é desde onde hai que expor a educación das
emocións e a educación sexual. A educación das paixóns e a sexualidade supón axudar a madurar a espontaneidade, a discernir os
impulsos do corazón, «humanizar os impulsos» (AL 151). Así, a
teoloxía axudará a humanizar e plenificar a sexualidade.
Javier de la Torre Díaz
U. Pontificia Comillas
Traduciu Chema Felpeto
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Estudo

A busca do infinito na poesía
de Carvalho Calero
Xesús Portas Ferro

Limiar
A obra de Ricardo Carvalho Calero (Ferrol 1910 - Santiago
1990) é larga e diversa. Como crítico e historiador da literatura,
contribuíu coma poucos á configuración do canon literario galego.
Foi autor tamén de traballos lingüísticos. A súa faceta de creador
literario non lle foi tan recoñecida coma as anteditas, malia termos
del importantes textos narrativos, dramáticos e, sobre todo, líricos.
Aquí atenderemos á súa poesía e, moi concretamente, á de temática filosófico-relixiosa.
A obra lírica de Cavalho en lingua galega viu a luz en libros
ao longo de sesenta anos. Vieiros (1931) foi editado por Nós na
Coruña; O silenzo axionllado (1934), por Nós, en Santiago; Anxo
de terra (1950) publicouse na Colección «Benito Soto», de Pontevedra; Poemas pendurados dun cabelo (1952), na Colección Xistral, de Lugo, e Salterio de Fingoy (1961) na Colección «Salnés»,
de Galaxia. Estes cinco libros –excluídos uns poucos poemas, de
Vieiros maiormente– son reunidos no volume Pretérito imperfeito
(1980), que publica Ediciós do Castro. Esta firma editará dous
anos despois Futuro condicional, compilación dos poemas producidos nos anos 60 e 70. E a década dos 80, derradeira na vida do
poeta, será a máis fecunda: Cantigas de amigo e outros poemas é
editado por AGAL en 1986 e Reticências…, por Sotelo Blanco en
1990, uns meses despois do pasamento do escritor.
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Non imos afondar na presentación xeral da poesía de Carvalho.
Quen tiver tal interese, poderá satisfacelo acudindo a estudos
coma os de Salinas Portugal, Montero Santalha, Tato Fontaíña e
Pallarés aos que se remite embaixo. Apuntaremos soamente que a
crítica literaria adoita distinguir tres grandes grupos dentro desta
produción lírica, seguindo o camiño aberto polo propio Carvalho:
unha poesía de temática filosófica ou relixiosa, unha poesía de
inspiración feminina máis do que amorosa, e unha poesía menos
subxectiva e inspirada en situacións históricas ou míticas (Blanco,
p. 200). Das tres, o autor privilexia a primeira:
Creio que a poesía de Rosalía e a que pode ter algún interese,
se é que ten algún, da miña propia poesía, nacen dunha mesma
necesidade espiritual, que é a de expresar a angustia da existencia, a menesterosidade do home abandonado a si mesmo, […] un
preguntarse máis que responderse, […] boa parte da poesía de
Rosalía responde a esta mesma ansiedade que tamén se reflexa
naqueles versos meus de máis meditativo contorno. É a poesía
verdadeiramente seria, a poesía auténtica, aínda que naturalmente
caben muitos outros tipos de realización poética (Blanco, p. 209).

O presente traballo consistirá fundamentalmente na amosa
directa dunha boa parte dos poemas de Carvalho nos que se
enxerga a temática relixiosa e, ante todo, o grande tema da busca
do infinito. Este percorre toda a súa obra lírica desde polo menos
Anxo de terra. Varias críticas literarias, Araceli Herrero e Elvira
Souto nomeadamente, estudaron o tema relixioso, sobre todo en
Salterio de Fingoi e Anxo de terra, respectivamente. Pero Futuro
condicional e mais Reticências…, maiormente este, son libros
igualmente ou máis decisivos para o tema que nos vai ocupar.
Non aduciremos todos os poemas que tocan o tema, porque
son moitos e, a maioría, longos. Os máis importantes ofrécense
enteiros; doutros, só pequenos anacos. Irémolos cosendo con
breves comentarios e apuntamentos interpretativos. Percibiremos o
deseño dunha interesante traxectoria, que semellará abondo oscilante e sempre distante de calquera dogmatismo, mais non tan
escura e pesimista como a crítica a cualificou ás veces.
Encrucillada 217, marzo-abril 2020

41
161

Xesús Portas Ferro

1.- O anxo de terra e a randeeira
O tema da tensión do ser humano cara ao infinito abrolla
moi cedo na poesía de Carvalho Calero. Así nolo dá a entender
o mesmo título dun dos seus primeiros libros poéticos, Anxo de
terra. Abórdase sobre todo no poema homónimo, que en Pretérito
imperfeito (desde agora PI) se transcribe deste xeito:
Anjo de terra, de cobarde argila,
que co teu po queres rubir ao ceo.
Entre o verde e o azul fas o teu niño.
Da nube e do piñeiro pendurado,
arrandeado entre o que foxe e dura.
Ao teu jugo junguir a Deus tencionas;
Deus traducido à tua língua de area.
Polo doce camiño do que morre,
procuras o relanzo do non nado.
O ceo mineral friage pon-che.
Ha chegar, solermiño, o teu triúnfo
cando os ollos de Deus a bágoa embace
e forte contra Deus seja o teu nome.
Israel: e o divino mensageiro
cairá rendido pola carne tua.
E casará o seu céu coa tua terra.

Vemos nel representado o pulo existencial humano por acadar a
condición divina, ou máis ben, o intento de a persoa humana superar a súa natureza feble e finita uníndoa á inmorredoira e infinita
do mesmo Deus. A contraposición das dúas naturezas entre si, e
asemade quizais o desmedido intento de as casar, exprésase con
insistencia mediante o encadeamento de múltiplas antíteses entre
dúas isotopías léxico-semánticas, isto é, entre dúas series opostas
de sinónimos, hiperónimos e hipónimos: po-ceo, verde-azul, foxe-dura, o que morre-o non nado, terra-ceo…; todo isto, presidido
polo titular oxímoro anxo de terra. Na primeira parte do poema
semella imporse a idea de nos acharmos ante un van afán, pois
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domina o léxico pertencente á primeira de ditas isotopías –covarde
arxila, area, mineral friaxe– a maiores dos termos amplamente
sinónimos xa sinalados. Aínda así prevese, mesmo se promete ao
home o triunfo na súa lideira con Deus. Alúdese de xeito clarísimo á loita nocturna do patriarca hebreo Xacobe co mensaxeiro
de Deus en Penuel (Xn 32, 26-33), da que aquel sae vencedor e
merecedor dun nome novo: Israel. Casará, pois logo, o ceo de Deus
coa terra humana? A resposta semella ser a afirmativa.
Este gran tema reaparecerá todo ao longo da produción poética
de Carvalho. Non sempre con idéntica solución. Se en 1950 a resposta parece claramente positiva, dous anos despois non o é tanto.
De Poemas pendurados dun cabelo procede o poema «Un cabelo de
anxo», que en PI, p. 117 reza así:
Un cabelo de anjo
pendurado do ceo,
se non é a espada de Damocles,
é adival para o espírito,
ximio equilibrista,
que, nel agarrado,
pode arrandear sobre a terra
e crer que é a araña dun fío
tirado do seu propio miolo,
cordón umbilical que o vencella
co seu niño que está no azul.
Mais non sabemos
qué o norte, qué é o sul
o cenit e o nadir,
a vida e a morte,
a terra e o ceo,
cál é o metro que leve ao paraíso
e qué aeronave nos conduz ao inferno.

Novamente, a contraposición entre o ceo e a terra. Novamente
alguén arrandeándose sobre e terra e pretendendo ter no azul «o
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seu niño». É escusado remarcar a expresión dunha enorme dúbida:
aquela pola que se cuestiona se a semellanza con Deus –o pretendido vencello que liga o espírito humano co divino– non será máis
ben «a espada de Damocles», xa que o ignoramos todo, mesmo os
camiños por onde a persoa humana pode chegar á súa realización.
Acentúase, quizais tanto como a dúbida, a mesma incoherencia da
pretensión, ao suporse un transporte suburbano para o paraíso e
un transporte aéreo para o inferno.
A dúbida parece imporse, case a negación, en Salterio de Fingoi.
No poema «Anda, home, arrandea-te» o suxeito da enunciación
considera un ser humano fondamente desacougado polo ir e vir
do seu pensamento entre dous extremos, o de entenderse fillo de
Deus e o de sentirse orfo de Deus e, asemade ou paralelamente,
entre a afirmación e a negación de si mesmo. O poema comeza (PI,
p. 141) con estes versos:
Anda, home, arrandea-te; é o teu fado:
de atrás adiante, adiante atrás. ¡Carriola
do pensamento! Nega-te e afirma-te.
De Deus herdeiro ou orfo.
Julga-te
seta deitada ao alén, pulo valeiro.
Pobre neno que a tua randeeira
atas à arbre da vida, à arbre da ciencia
e vas da sombra à luz, da luz à sombra.

O desacougo é punxente. A solución recomendada convida o
destinatario representado a se facer neno e, despois, a adormecer
baixo a acción da lúa ama de cría, acalando o pensamento e deixando que o mundo role.
Ja a lua, boa neneira, de avantal
branco e meixelas brandas, ven, exacta,
na tua procura, pra che dar o leite
derradeiro e deitar-te.
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[…]
Ja estás sereno, inmóvil, e unha man
descoñecida, que só ves en soños,
a abalar o teu berce está. ¡Arrandeo
sen pensamentos! E o mundo rola, rola.

Podería entenderse este adormecemento como símbolo da morte.
Ou, se cadra, da renuncia a toda preocupación polo transcendente.
Ou, quizais, da resignada asunción da soidade como condición
ineludíbel do ser humano na existencia.
De feito, poucas páxinas máis abaixo (PI, pp. 144-145) na composición «Intre de soledade», sen vir moito ao caso, afírmase decididamente e con carácter xeral a soidade da persoa humana no
mundo. O poema comeza describindo en terceira persoa unha plácida paisaxe invernal. Interrómpese tal descrición e apréndesenos:
Mais o home está so.
So coa terra, na terra, dentro dela,
como nun berce, ou ventre da sua nai.
E goza-se na sua soledade,
porque se sente agarimado
polo falago maternal.

Pero a trama realmente representada, na súa parte central, é
unha situación particular: refire a un único individuo que ao final
daquela tarde, tras rematar o barullo intenso dunha festa na que
participara, recupera o acougo na soidade: vai esquecendo a súa
vida, non pensa en nada, volve ao colo de súa nai, vive nela sen
conciencia, «entre a vida e a morte / feliz» (p. 145). Este final e
a xeneralización precedente son os elementos que aproximan o
contido de «Intre de soledade» ao de «Anda, home, arrandea-te».
Noutro poema de Salterio de Fingoi, onde, coma en varios máis
desta temática, o suxeito da enunciación se desdobra nun ti destinatario, semella establecerse o carácter absurdo da busca do infinito
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e aínda por riba a inutilidade da única liberdade infinda posíbel, a
que se acada coa morte. É a lectura máis segura da composición «Ti
que procuras a infinda liberdade» (PI, p. 160). Nela o destinatario
implícito é enfrontado ao carácter mítico da súa crenza en que
Deus o creou xusto e libre («sen mágoa e sen gaiola»), é encirrado
a tomar conciencia da súa condición finita («Quen ten un fin, debe
envolver-se en límites») e, sobre todo, a decatarse da imposibilidade
de que estes límites sexan superados, non sendo a través da morte,
pola que se obtería como moito unha liberdade inútil:
Liberazón sen fin, infinda arela.
Quen se libera arreda-se e afasta-se.
Só o morto está do todo liberado.
[…] 3 vv.
sen coacción, sen disciplina jaz,
podrémia ou oso, en ceibedade inútil.

Agora ben, non parece que en Salterio de Fingoi se asente como
única a resposta negativa fronte á positiva suxerida en Anxo de
terra. Non é así porque o suxeito da enunciación cambia: pode ser
outra persoa, ou ser a mesma pero noutra situación. Do mesmo
libro, poucas páxinas máis enriba das últimas comentadas lemos
(PI, pp. 156-157):
A tua carne é moza.
A morte está longe.
Non existe a morte.
Oh corpo florido.
O esprito está alén.
Non existe o esprito.
Todo o mundo é teu.
Deus está no ceu.
Ceu azul só é.
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Realidade farta.
Realidade oca.
Nada entre unha e outra.
O rio do tempo
leva-te a outros climas.
A mar ja se albisca.
Ao desembocar,
a verdade é outra,
outro o degarar.
Todo o que veías
se desfai no espello
desa água tranquila.
Paira sobre a água
o que agora é todo
e antes era nada.
Morte, esprito e Deus.
Existe só iso.
Trindade sen veus.

Do mesmo libro é estoutra peza na que a ese arrandeo do ser
humano na grande randeeira da vida se lle atopa sentido, mesmo
se este é incompleto, perfecto a medias só, pois que non iguala a
perfección, só reservada a Deus (PI, p. 164):
Arrandea-se a tua carriola,
de ponla a ponla o adival atado:
unha da arbre da vida, onde o sol pende;
outra da arbre da ciencia, onde abre a lua.
A igual altura os fortes nós cingidos,
traza o teu pulo reverentemente
a semiperfeición do semicírculo.
Só a Deus é dada a volta de campana.
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2.- Aduro na dúbida
A dúbida non é a única palabra, nin a última. Nin sequera en
Salterio de Fingoi, o libro máis desolador. Non o é sobre todo na
produción poética reunida no póstumo Reticências… (desde agora,
R). Recolle, sobre todo nas súas primeiras seccións –«Névoa de
sol» e «Ponte de ar»–, numerosos poemas incidentes nese «afám
medonho que totaliza a nossa insuficiência» (R, p. 14). Exprésase
na maior parte deles non soamente a dúbida sobre a probabilidade
de á fin podelo ver cumprido, senón a desacougante sospeita de
que podería carecer de máis sentido ca o de torturar e descentrar
da súa esencia a persoa humana (R, pp. 40-41):
O finito é miséria, e o infinito
nom está ao nosso alcanço. Fauna estranha
a humana fauna, cuja essência incide
en superar a sua própria essência.
[…]
Consigo em paz, o mundo vive e morre.
Consigo en guerra, o home morre e vive.
Vive morrendo por ser mais que home.
Nel só, o finito ao infinito tende.

Así e todo, en varias composicións, de Reticências… sobre todo,
ábrese a posibilidade dunha resposta dalgún xeito positiva. Coma
en R, p. 73:
En breve findaram os passos teus.
O coraçom descansará de Deus
na mao, nom sei se à esquerda ou à direita.
Deus é ambidextro. Tu sossegarás.
Saberás todo ou nada saberás.
Em todo caso, a soluçom perfeita.
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Entre os poucos poemas de Carvalho Calero que adoptan a
forma de oración, quizais remita a este tipo de incerteza o que
comeza así (PI, p. 109):
Entre o si e o non,
Señor, ¿qué farei?
¿Cómo as cousas son?
¿Si ou non? Non o sei.

E de Cantigas de amigo e outros poemas é significativa, ao mesmo
efecto, a concisa composición que reflicte o final do Auto do prisioneiro, peza teatral do noso autor onde se enxerga o tema que nos
ocupa. O prisioneiro morre sen lograr comunicarse co director do
cárcere, cuxa porta dá á súa cela e soamente se abre despois de
aquel morto; porén, tras a porta por fin aberta, non se ve ninguén.
Velaquí o poema (CA, p. 163):
Irei-me sem sabê-lo.
Mais de setenta anos perguntando-o.
A resposta, silêncio.
Cai morto o prisioneiro sem ver nada.
O espectador que está vivo e atento,
algo mais vê. A porta que se abre.
Mais nada. Alguém hai dentro?

De xeito que en calquera dos libros áchanse composicións nas
que a dúbida axexa ou a renuncia atenta. O poeta mesmo, segundo
o poema «Meu pasado imperfeito, meu futuro», introdutorio a
Futuro condicional, era consciente de que así fora no pasado –
no seu pretérito imperfeito– e seguiríao sendo no futuro: «Aduro
fun, serei no dubidoso» (FC, p. 14). E por que? A dúbida é posíbel
porque o infinito buscado non se fixo presente:
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Non se apresentou nunca
a presenza real, o real presente.
O presente perfeito,
acugulado de presenza pura,
sen saudade nen soño.
O presente perfeito,
o regalo da vida que se aguarda
sempre e non chega nunca;
o ponto do infinito
onde se atopan ontes e mañás.
Vencedora do tempo,
puro presente eterno,
a presenza real na eucaristia,
omnipresente divindade
sen a que
o home é orfo de Deus.
O presente infinito,
infinito presente
[…]

Reparemos no quiasmo presente infinito, infinito presente.
Négase o seu cumprimento; se este se producise, sería a fin do
arrandeo, a dúbida deviría imposíbel. Mais, porque nunca o infinito se fixo presente facendo infinito o presente, a dúbida pode
xurdir e de feito xorde, ás veces con tal forza que leva o suxeito
a cualificar de va a súa esperanza. E porén, moi a pesar disto, a
esperanza é teimuda e renace das súas frustracións.
A esperanza, toliña que, cravada
na sua cadeira de eivada,
soña que rube ao monte,
soña que rube à lua,
e ve o que hai máis alá,
na outra caeira,
[…]. (Ibidem, p. 13)
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Paradigma da acción, rosa do ser.
Perpétuo móvil fixo do existir.
(Ibidem, p. 14)

A secuencia Aduro fun, serei no dubidoso significaría que, malia
a decepción e a dúbida, o suxeito remanece teimoso na aspiración
ao transcendente. Ou que, mesmo contra a súa vontade, esta aspiración retorna. O vocábulo aduro, adverbio arcaico que significa
‘con moita dificultade’, é obxecto aquí dunha transcategorización
que o converte nun adxectivo que breve e resoltamente afirma a
teimosía do eu poético nesa aspiración, por riba e a pesar das dificultades. Por unha razón, entre outras: só ela constitúe estímulo
abondo para a acción humana e un sentido para a existencia, como
se di nos dous derradeiros versos.
Tal teimosía provén asemade da propia arela, que se impón ao
suxeito. En varias composicións de Salterio de Fingoi albíscanse
o silencio e o esquecemento –xa vimos que tamén o sono ou a
mesma morte– como posíbeis medios de apagar tal aspiración.
Porén, «a dor de Deus non afoga no esquezo» (PI, p. 221). Afírmase
esta dor na persoa coma a fame nunha ave de presa, nun « falcón
famento» (PI, p. 190), por exemplo. En Reticências… rexorde a
alegoría da ave de presa, neste caso un azor, no medio doutras ben
diversas para ilustrar de múltiplas formas o carácter forzoso, case
físico, da busca do infinito (R, p. 38):
Cando o finito alcança a conhecer
a infinitude, nela só repousa.
Quem a Deus viu, chegar a sê-lo ousa.
Na plenitude cristaliza o ser.
Como o home no grémio da mulher,
na última causa sonha toda a cousa.
Na fixa eternidade o móvel pousa
e acha o seu lume o obscuro devecer.
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Canso o açor de a pomba perseguir,
torna na mao do dono a descansar.
Sacia-se o virote de ferir.
O navegante arela além do mar,
o aviador além do céu construir.
Além de nós lateja o noso lar.

Non se ignora o intento de desviar esa inquedanza mediante a
fruición de certos bens terreos. A do amor humano, un supoñer;
mais isto non satisfai. Así en PI., p. 163:
¿Como contentar pode a pequenez
á pequenez?
¿Como pode agardar o home a sua paz
da muller?
O finito só pode achar lecer
no infinito.
O home ama o eterno. Só Deus
ama o efímero.

3.- Substitutos e mediacións
O motivo vén de lonxe no decurso do poetizar de Carvalho. Xa
en «Filosofía», poema de Vieiros non recollido en Pretérito imperfeito e recuperado por Pilar Pallarés na súa antoloxía dos 90 (pp.
41-43), os tristes peregrinos da vida que reducen o valor desta a ser
camiño para a morte, atopan pasadío consolo na «música do verso,
/ o bico da muller / e o resprandor da estrela»; pero, advirte o autor
implícito, «a música do verso é dôrosa, / o bico da muller é amargo,
/ e o resprandor da estrela é saudoso.» Para o suxeito que así fala
non hai un alén tras a morte. A poesía, o amor da muller e a beleza
da natureza son só substitutos, aínda por riba enganosos. Fronte
aos «gaiosos», que negan tamén o alén pero gozan deses e outros
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bens substitutivos, os tristes seguen o seu camiño «amargurados,
morriñentos e doídos, […] soilos».
Ás veces, porén, estes bens logran aliviar a dor causada pola
carencia dos transcendentes. Por exemplo, a poesía (PI, p. 187):
Non amo moito a poesia. Amo-a
como o retrato dunha muller querida,
cando non teño a muller pe de min.
Se tivese a muller,
esqueceria o retrato.
Poesía, retrato
¿de qué? ¿Felicidade,
Deus, vida, ben, sosego?
Mais o pobre que soña coa riqueza
¿como non amará un pouco
os contos de tesouros?

Eses bens chegan mesmo a funcionar como mediadores do transcendente ou vías para o atinxir. En Poemas pendurados a segunda
sección, «Na soleira de ouro», que é especialmente luminosa,
contén pezas como «Alma enxebre e espida de arelanza», onde
a entidade feminina apostrofada (a muller, a poesía, a beleza?) é
vista así (PI, p. 131):
Pasas como un ronsel, como un recendo,
como un vieiro: a Deus por ti a chegada.
Vai-se por ti cara a florida estrela
–¡asunción da azucena estrelecida!
Pomba no ceo do silencio, levas
unha ponla de luz no teu peteiro.
Rosa secreta, caristel de orballo,
baixo o cinir das tuas asas de ouro
o val azul arela o verde ceo.
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Máis embaixo, na composición «E vin a dona na soleira de ouro»
(PI, p. 134), parece enxergarse o reencontro coa dona amada tras a
morte. A amada representara aquende para o suxeito a experiencia
do infinito, dun infinito pequeneiro e porén precioso.
E vin a dona na soleira de ouro.
O vento nas suas tempas aniñaba.
Alcipreste de chama, sacro lírio.
Aquela vin a quen amei na terra,
e cuja branda cabeleira outrora
enxoitou na faterna a miña fronte.
E volvín a escoitar a voz amada,
aquela voz que endejamais ouvira
sen sentir a presenza do infinito.
Ledo, tenro, infinito pequeneiro
que cabe nunha bágoa de agarimo,
ermos poboa e acaroa estrelas.
[…]
Alma gloriosa, escintilante espírito.
Juntos pra endejamais, espazo e tempo
aos nosos pes, despojos, ja, vencidos.
Sobre o meu corazón, pomba pousada,
ti, novamente e finalmente miña.

Este poema debe compararse co de Reticências… «E terei de
mirarte» (R, pp. 94-95), que enxerga o reencontro dos amados
na «mística irmandade» da «casa do pai», e no que o suxeito se
amosa inquedo sobre a condición que no alén revestirá o seu amor,
concluíndo:
Nom te amarei entom, nom me amarás
com um amor de meu, de teu, igual
que o que no mundo nos uniu? Que assi
seja confio, e que nom morra ali
o único que aqui foi imortal.
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«Na soleira de ouro» apuntara xa a resposta. Nun libro coma no
outro o amor triunfa e faise eterno. O espazo e o tempo son, ao pé
dos amantes, despoxos da vitoria final. É significativo no mesmo
senso o poema «Se pudesse separar as tuas dores das minhas» (R,
p. 92): o suxeito quere cargar coas dores da amada, para liberar a
esta delas e mais para aliviar a súa propia carga mediante o equilibrio entre o peso dos seus males e os tomados dela, efectos aos
que seguiría un terceiro: amante e amada, ingrávidos, poderían xa
acceder a Deus:
E assi os dous, como pombas ou anjos,
ingrávidos, ficaríamos livres de toda carga
e voaríamos juntos até o ninho de Deus.

Vemos, pois logo, que tanto en Poemas pendurados coma en Reticências…, os bens efémeros non só substitúen un chisco a ausencia
do absoluto, senón que son eficaces medios para a consecución do
mesmo; tanto é así, que os logros acadados aquende eternízanse no
alén. Sobre tal mensaxe non cabe estrañeza ou incredulidade, coa
escusa de que iso fora excluído en Salterio de Fingoi. Aos incrédulos cabe preguntarlles que significa, logo, esta pouco disimulada
oración a Deus (FC, p. 56):
¿Quen non te procurou, ou dunha forma ou doutra?
Na nenez animal –angelical ou fera–;
cando o amor, como pomba ou cobra, nos feria;
no equilibrio da idade, intre de plenitude,
cando os cimbros do tempo piden máis altos cimbros;
no solpor, cando todo é ja o sol que se pon.
Un viu-te, inda que o irmán e a muller non te visen;
outro tivo-te un intre e perdeu-te despois.
Este segue buscando-te entre néboas e tojos.
Aquel abandonou a procura, doído.
Sombras, luces, praceres, dores, brados, silencios
son moradas valeiras se nelas non estás.
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Mais se cadra a presenza tua é estar ausente.
¿Cal é o teu rosto? ¿Tes mil rostos ou nengun?
Pintores retrataron-te; mais ¿viron-te de certo?
¿Como estabelecer o diálogo contigo?
Na guia de teléfonos non figura o teu número.
Ai, que guerra nos dás, nos damos, logaritmos
vulgares dunha cifra perfeitamente exacta.

Danse pasos decididos na reafirmación da busca, mesmo se a
resposta perfecta aínda non se albisca. Un deses pasos consiste
na enunciación diáfana de que todo ben ou mal –sombras e luces,
dores e praceres, brados e silencios– carece de valor se Deus non
está neles. Quizais hai un eco aí da tese de Tomé de Aquino na
Prima Secundae da Summa Theologica: «necesse est quod omnia
quae homo appetit, appetat propter ultimum finem» (I-II, 1, 6 in
corpore), é dicir, por Deus. Deus, o infinito, é o último fin da persoa
humana, e por iso ningún dos fins apetecidos e conseguidos, nin
sequera o amor humano, pode aquietar o seu apetito de plenitude
e liberdade. Agás no caso, claro está, de que sexan dons de Deus,
participación do infinito. Pero este segue dándonos guerra ou, se
cadra, nós a el. Porque o suxeito non se dá comunicado co Absoluto. Só tras a morte, acaso (CA, p. 63):
Deus é unha península. A chegada,
polo istmo da morte.
¿E non haberá jeito
de chegar polo mar ou polo ar?
¿Non ten esa península
portos nen aerodromos?

Encrucillada 217, marzo-abril 2020

57
177

Xesús Portas Ferro

4.- A mediación cristiá
O acceso directo a Deus. Tal era o obxectivo da loita emprendida en «Anxo de terra». E nesa loita segue empeñado o home, ou
se cadra soamente unha parte da humanidade, «os fillos de Eva»;
pois hai persoas, «os fillos de Lilith», capaces de enfrontaren a
vida sen tal angustia e de aínda así viviren nun estado de paradisíaca inocencia, segundo se nos suxeriu xa nun poema de Vieiros
comentado e como se apunta noutros que veremos embaixo. Porén,
son os atormentados fillos de Eva os masivamente representados
na obra poética de Carvalho, persoas de cote a teimar coa procura
de Deus con escasos logros. Grave e inquietante amosa desa loita,
do seu agónico dramatismo, témola no poema de Salterio de Fingoi
que se cadra inspirou o título do libro (PI, p. 190):
Ti que me ajudas nesta misa eterna
que celebro no altar do Deus ignoto,
contenta-te con ser feliz humildemente;
ultrapasar non queras o teu papel de acólito.
O teu destino é responder à voz miña,
que lanza ao ceu os salmos como un falcón famento;
e dicer asi seja cando aos altos poderes
prego para que guinden courazas de siléncio.
Move o botafumeiro con inocente abalo.
Báculo a tua pureza seja do meu esforzo.
Un máis forte que ti na escura abóbeda
axeja, e ha queimar a pomba co seu fogo.
Segue-me se me amas; non queras que te siga.
Só comigo estarás –vivo no esquecemento–
desamparadamente de joellos ante o altar,
non poderosamente no mesmo altar ergueito.

A crítica literaria viu que o suxeito da enunciación se dirixe aquí
a Xesús Cristo. A min non me cadra moito. Son tantos e tan largos
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os espazos de indeterminación que hai na peza, que se fai arriscado concretar en Xesús Cristo o destinatario representado. Se o
for, significaría o rexeitamento total de Xesús Cristo como mediador entre Deus e a humanidade. Suposta a súa pureza, espérase
del o acompañamento na desolación, como a dun simple amigo ou
irmán, excluíndo ver nel a presenza de Deus para nós, pois Deus
permanece malia a todo «ignoto».
Parece tamén expresárense reservas ante a relixión como fonte
da moral –e, asemade, da derrota do home na loita con Deus– en
«Rondel do anjo do paraíso», da sección «Oratorio» de Salterio
(PI, p. 221):
O mal e o ben do meu lume non son
categorias, pois a enxebre razón
que às miñas asas pujo Deus como endrezo,
denantes da árbore floreceu. Non coñezo
ben ou mal, gromos de edén e creazón.
Eu te non ódio. E non sei por que non
te fixo cego de ollos e corazón
Deus cara a árbore, se de ollos son o prezo
o mal e o ben.
E aqui estou eu, geado anjo, a carón
da porta ja pra sempre. Sen paixón
contra ti ergo roxa chama. Obedezo.
A dor de Deus non afoga no esquezo.
Murcho-me à porta. Misteriosa invenzón
o mal e o ben.

O anxo de terra é agora «geado anjo», anxo vencido e paralizado,
sen acceso a Deus, esta vez polo atranco dunha moral heterónoma
que é rexeitada, pois reivindícase a razón como única guía de orixe
divina para un se orientar na vida. Porén, neste anxo de terra,
xeado e todo, persiste acesa a roxa chama da dor de Deus. ImporEncrucillada 217, marzo-abril 2020
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tantes motivos; moitos deles reaparecen no derradeiro poema de
Futuro condicional, ao que pertencen estes versos:
Ai, Álvaro Cunqueiro: ti, fillo de Lilith,
primeiro amor de Adán,
non sujeita ao pecado,
vas escrebendo a crónica dos dias
anteriores à serpente e à árbore,
cando eran inocentes o bico e o belisco
e aniñaban nas nubes as sereias e os anjos.
Os tristes fillos de Eva
mordemos as mazás que se desfán en cinza.
Ainda nados polos mesmos anos,
amargurou a nosa vida
o zumo do admitido e do vedado.
Mais os dous somos fillos de Adán,
criado do po, mais semellante a Deus.
Que el teña piedade das nosas almas, Álvaro.

Demasiados atrancos impiden o acceso a Deus; se non a toda
persoa humana, si aos «fillos de Eva», coitados por prohibicións e
como predestinados ao sufrimento, nisto curiosamente semellantes a Cristo. Velaquí un motivo recorrente na poesía de Carvalho
Calero, a existencia dun segundo ou terceiro sector da humanidade
cuxo sino radica na soidade e a dor. Aparece en «Filosofía», de
Vieiros, como vimos. Rexorde nun poema de Salterio, «Hai quen a
vida leva nos seus fros»; aínda que aquí son tres os grupos: o dos
ledos benfeitores, o dos aproveitados e, finalmente, o dos sufridos
(PI, p. 154):
Hai quen a vida leva
como unha cruz.
No calvário somente a ceibará.
E até que ela o soporte,
ha soportá-la el.
E a sua arela é a crucifixión.
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A opción por Xesús Cristo como mediador entre o finito e o infinito abrolla claramente en Reticências… Ocorre en dous poemas
seguidos. No primeiro, exposto o difícil problema no dístico inicial, os catro seguintes, cun estilo nada sublime, desenvolven unha
alegoría entre vulgar e futurista; despois o discurso vai acadando
aos poucos profundidade filosófica e altura teolóxica. O poema,
entre veras e bromas, pode lerse como unha afirmación do poder
salvador da cruz (R, p. 70):
Hai um longo caminho entre a terra e o céu.
Grande distáncia afasta o home de Deus.
No entanto, Jesus Cristo é um eficaz taxista aéreo,
que tem montada umha linha entres esses dous extremos.
Por um preço módico pode te conduzir na sua aeronave;
é de madeira, e INRI o cartom de embarque.
Tes que ir a ele abraçado, porque o veículo é incómodo.
A ele o conduziu a morte cando fijo o seu primeiro voo.
De todos os jeitos, tu dispós de um bom condutor.
Cando foi piloto de provas, ele tivo que voar só.
Traço de uniom entre o verbo e o pronome,
pode dizer som a Deus e nós aos fillos da morte.
Hipótese e hipóstase que voando transita
entre o eterno e o efémero, entre milagre e física.
Os teus pés de palmípedo que na lama batuca,
nom podem devir os músculos com que o anjo toma altura.
Tés de cravar os braços ao lenho em que el te recebe,
e transformar-se ham nas asas que te elevem.
Serás assi um remedo do que Deus tem de humano,
e viajarás ao pai pola rota do irmao.
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Unha vez dado este pulo, podemos prezar en toda a súa fondura
a fermosa recreación dos temas da sepultura e resurrección de
Xesús, no segundo deses poemas (R, p. 71):
Aqueles pés que tam formosos eram
quando as vrañas dos montes fatigavam,
sobre a esgrêvia calvicie agora esperam
ser sumidos na rocha, osso entre osso.
Lágrimas de piedade feminina
ungem-nos docemente, qual outrora
a sua pele enxugou triste e divina,
talvez da mesma origem a onda azul.
Como as beiras do mar de Corrubedo,
esta pétrea ossamenta do Calvário,
furnas guarda nocturnas de alto medo,
fírgoas de sombra a esperar a luz.
Goivos tripando de terceira aurora,
do armónio ao acarinhar da Natureza,
alva con cravos pulsaram sonora,
pés que ascenden, gloriosos, pola escada
do sol, tangendo delicadamente
os floridos pedais, ensimesmados,
núpcias do transcendente e o imanente,
em paz com o anjo que afrontou Jacob.

O significado xeral do poema non é excesivamente difícil de
captar. En primeiro lugar, entoa a loa duns pés fermosos, ben
diferentes por iso dos «pés de palmípedo que na lama batuca»
do poema anterior. Se estes non eran quen de tomar «altura»,
estoutros serán á fin «pés que ascenden, gloriosos». Ofrécenos
dúas visións totalmente opostas deses pés e, por metonimia, do
seu dono. Nas tres primeiras estrofas, a visión duns pés inertes
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nunha paisaxe vesperal de desolación. Nas dúas finais, a duns pés
de novo belamente vívidos nunha paisaxe auroral de intenso gozo.
De quen son eses pés? Verbo disto, ofrece o poema poucos espazos
de indeterminación para os lectores dotados dunha enciclopedia de
coñecementos elementais, saiban ou non identificar as numerosas
referencias intertextuais que a peza fai a pasaxes bíblicas. A primeira refire ao canto de Isaías (Is 52, 7-10) aos pés dun mensaxeiro
que corren os montes para anunciar a paz a Xerusalén; a segunda,
á preparación do corpo do Crucificado para a súa sepultura nunha
furna cavada na rocha do Calvario (Lc 23, 53-56 e paralelos) e
indirectamente á unción dos pés de Xesús en vida con nardo e
bágoas por unha ou varias mulleres (Xn 12, 1-8, Lc 7, 36-50), e a
terceira, á virtude que estes pés tiveran de andar sobre as augas
(Mt 14, 25). Pois ben, os pés deste home, antes fermosos nuncios
da paz, agora voltos óso inerte e duro, unxidos polo pranto feminino e choídos óso entre óso na rocha escura e témera, terminan
percorrendo para as alturas un camiño de flores –goivos, ‘alelís’ e
cravos, ‘caraveis’–, camiño polo tanto perfumado, e asemade cheo
de luz e de música que eses mesmos pés tanxen; créase así unha
aurora sonora, luminosa, florida e recendente, símbolo explícito da
unión nupcial do transcendente co inmanente. Os dous últimos
versos conteñen a chave hermenéutica de toda a composición e
constitúen unha boa proba da perfecta implicación deste poema
claramente cristolóxico co grande tema filosófico-relixioso que
atravesa a obra poética de Carvalho Calero. Representan, asemade,
unha clara alusión, con resposta afirmativa, á cuestión aberta na
composición «Anxo de terra», onde o tema se expuxera. Péchase
así o ciclo aló aberto. Non cabe, pois logo, dúbida ningunha sobre
as obxectividades representadas nesta belísima composición, de
múltiplas resonancias gongorinas, por certo.
A teoloxía cristiá ten elucidado que morte e resurrección son dúas
caras dun mesmo acontecemento. Os dous poemas precedentes, se
cadra, suxiren que, dun xeito porén misterioso, na morte o infinito
faise á fin presente. « Em todo caso, a soluçom perfeita», conclúe
aquel poema (R, p. 73) onde o suxeito se ve, tras o seu pasamento, á
esquerda ou á dereita de Deus, sabéndoo todo ou non sabendo nada.
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5.- E o milagre faise, entón, posíbel?
Poida que si. E se cadra non hai que esperar á morte. Mesmo
o mundo físico pode ser lido como configurado polo logos divino.
Semella que hai que interpretar neste senso un longo e estraño
poema, que en parte parafrasea o prólogo do cuarto Evanxeo; velaquí uns anacos (R, pp. 54-55):
As palavras nom devem profanar-se. É o logos
quem configura o cosmos. Se as degradas,
envilecem as cousas e afeiam o que é belo.
[…]
Se chamas pam ao pam e vinho ao vinho,
a transubstanciaçom fas impossível.
Hai que dizer corpo e sangue do nosso
Senhor Jesus, e fara-se o milagre.
Nom som os accidentes,
mas a substância a realidade. É
a do portento, nom a da norma, a verdade.
[…]
A palavra
mais antiga é que a cousa, a palavra arquetípica
sempre viva na mente
do Criador. A cousa é sombra
da palavra, fume de lume, calco
de pé. Deus é a palavra.

Porque, ademais, en Reticências…, p. 14 lemos:
Mas se todo termina, que sentido
tem produzir produto que termine?
Que vento nos arrasta no pruído
de cobrir un caminho que non fine?
Talvez os nossos olhos nom som cegos;
será a nossa razom a que desbarra.
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E onde hai tálamos fai-nos ver sartegos;
e onde a asa do anjo, achar do algoz a garra.
Mas se somos actores de umha peça
que assi se represente até o infinito
–simples maos de um poder cuja cabeça
traça o papel que está na pedra escrito–,
pouco nos aproveita comprendermos
que somos pontos de umha linha assente,
se a nossa vida se sustenta en termos
de umha consciéncia pessoal doente.
Fora melhor o milenário sonho
em que o exemplar se funde na imanência
com a espécie, que o novo afám medonho
que totaliza a nossa insuficiência.

Non hai que ver neste poema un laio, senón máis ben unha
apertura á esperanza no medio da escuridade. Ou mesmamente
a voluntarista opción, de resonancias unamunianas, a prol da fe
e en contra do que a razón parece ditar, pois insinúase que esta
desbarra ao nos facer ver como evidente xustamente o contrario
do que é. A segunda estrofa abre unha «fírgoa de luz»: quizais é a
razón a que nos engana, talvez haxa de verdade tálamos onde nos
fai ver túmulos, e ás de anxos onde nos fai ver poutas de verdugo.
As demais estrofas, por iso mesmo, tenden a buscar sentido razoábel á desacougante pretensión de acadar a infinidade. Se a nosa
vida individual se reduce a unha conciencia persoal enferma sen
máis sentido ca o de representar un rol predestinado, se tal for a
conclusión á que chegamos, mellor nos sería alimentar un soño
moi diferente do que nos move; isto é, no canto de aspirarmos a
completar no infinito a nosa insuficiencia, deberiamos tender a
nos fundir na inmanencia coa especie, para así perdermos a consciencia e canda ela o sufrimento. A posibilidade de satisfacción do
noso afán de infinidade queda aberta e esa sería a orixe do vento
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que nos move no proído de andarmos camiño que non fine. Non
é certo, pois logo, que todo termine; ten sentido producir produto,
aínda que este sexa ou semelle finito.
Hai unha grande coherencia entre este poema así entendido
e os referentes á cruz e á sepultura e resurrección de Cristo, de
Reticências… Ábrese así unha visión clara e luminosa fronte aos
numerosos poemas das dúas primeiras seccións do libro póstumo,
que inciden máis ben no incongruente da procura do infinito
por parte dun ser paciente e finito, efémero e continxente. Mais
non pode afirmarse que o autor quixese dar por conclusivo este
punto de chegada. Nin que a secuencia dos poemas carvalhianos
sobre o tema conduzan efectivamente a tal solución. Dúas falacias
cómpre evitarmos. Unha, a falacia da unicidade do suxeito poético
ao longo dun libro de poemas e, o que sería peor, no conxunto da
poesía do escritor. Máis xusto é pensarmos en múltiplos suxeitos e
ás veces no mesmo suxeito en situacións e estados anímicos diferentes, mesmo opostos. Como enriba amosamos xa. E como ben
amosan as diferenzas de contido ou de acento entre uns e outros
poemas, aínda nun mesmo libro.
A outra falacia onde facilmente se incorre ao ler poesía, é a
autobiográfica, pois un poema é creación –artificio, polo tanto.
Aínda así, o noso autor afirmaba que para el o oficio de poetizar foi
unha catarse da propia dor existencial. Que esta se expresou na súa
obra lírica é innegábel. Pero igualmente a de tantas persoas do seu
tempo e doutros. Con todo, é unha ousadía concluír que o home
Carvalho Calero asumiu finalmente como definitiva, verbo das súas
coitas persoais de transcendencia, a resposta á que a súa mesma
poesía nos achegou. A dúbida e a fe son compatíbeis. Mesmo nos
santos, como adoito temos oído ou lido. Carvalho tamén o viu así
e mesmo o sospeitou verbo do bo Xoán XXIII (FC, p. 187):
Morria un home falando en bergamasco.
¿Con quen? Esa é a cuestión.
¿Tradución do arameu ou do danés?
¿Getsemani ou Elsinor?
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«Nom acores se na árvore deixaste» (R, p. 45) constitúe un
interesante poema sobre os éxitos e frustracións da vida, as metas
conseguidas e as non conseguidas. Convida a aceptar placidamente esa realidade, pois «Nom hai vida colmada». As derradeiras
estrofas son ben merecentes de pór sentido e punto final ao noso
percorrido:
O fruto loiro como a luz do ramo,
em virgindade cândida, ilumina
a saudade da tua infinda arela.
Chantar-lhe os dentes é prazer mortal.
Feliz aquel que fijo o seu caminho
a caír e se erguer cá e lá, findando
no cume do Tabor ou do Calvário,
dous nomes para um fim de estrada só.
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A Promoción da Saúde Afectivo Sexual
desde o Centro de Planificación
Familiar Municipal da Coruña
Chus Díaz Anca1

A finalidade última da Planificación Familiar é promover unha
sexualidade e afectividade pracenteira, diversa, libre, responsable
e igualitaria entre as persoas. Para tentar acadar este obxectivo
tan ambicioso é imprescindible que os centros de Planificación
Familiar teñan unha dimensión coeducativa e non só asistencial;
isto é, que presten unha atención integral e de calidade.
1

O modelo afectivo sexual que temos interiorizado na nosa cultura caracterízase por unha sobrevaloración do masculino con
respecto ao feminino, pola represión da sexualidade das mulleres,
por ser predominantemente heterosexual, coital, ríxido, discriminatorio co diverso…, en resumo, un modelo patriarcal que provoca
a desigualdade e diferentes formas de violencia de xénero. Para
mudar este modelo tan pouco saudable é imprescindible intervir
sobre as actitudes, xa que son estas as responsables das nosas
actuacións.
Desde o Centro de Planificación Familiar Municipal de A
Coruña tentamos prestar esa atención integral e desenvolver, asemade do labor propiamente asistencial, o antedito traballo educativo programando diferentes accións de sensibilización, información e coeducación. Para levar a cabo esta tarefa baseámonos nun
1 Chus Díaz Anca é Psicóloga Clínica no centro de Planificación Familiar MunicipalSERGAS de A Coruña desde o ano 1987. Tamén é autora de diferentes artigos e materiais
de coeducación afectivo sexual.
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modelo de intervención fundamentado nos principios da psicoloxía
dinámica e dirixido a promover actitudes saudables e igualitarias
entre as persoas. Este modelo, chamado «Estratexia Cuádrupla»,
ten en conta catro fontes de intervención: a afectiva, a cognitiva e a
condutual que, á súa vez, se divide entre a motivación das condutas
saudables e a desmotivación das non saudables. Xa que estamos a
traballar na educación de actitudes é imprescindible que as profesionais que desenvolvemos a intervención educativa identifiquemos
o que transmitimos ás persoas a quen vai dirixida2.
De seguido poño algúns exemplos das actividades informativas,
de sensibilización e educativas, que programamos desde o centro.

1.- Actividades no propio centro
1.1. Charlas informativas
Dirixidas a todas as persoas que acoden por primeira vez ao
centro, en que se abordan:
1. Cuestións prácticas sobre o funcionamento do centro: motivos de consulta, poboación atendida, composición do equipo,
confidencialidade…
2. Saúde afectivo sexual: Propoñemos unha reflexión crítica
sobre o modelo afectivo, emocional e sexual que estamos
a transmitir (moitas veces sen sermos conscientes de que o
facemos) en cada etapa da vida e sobre todo na infancia, xa
que é na infancia cando interiorizamos como bo ou malo o
que nos ensinan, sen lle pórmos filtro ningún. Algunhas das
cuestións que abordamos son:
– Transmitimos o mesmo ás nenas que aos nenos? Dámoslles xoguetes ás nenas para que aprendan a coidar, cociñar, pórense guapas? E aos nenos, mercámoslles xoguetes
2 Pódese consultar este modelo de intervención no artigo de Lola Ferreiro Díaz neste
mesmo monográfico.
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de acción, ciencia..? Son estas algunhas das claves que
explican os roles de xénero, a desigualdade e, en último
termo, a violencia de xénero?
– Nomeamos os xenitais das nenas (clítoris, vaxina…) igual
que os dos nenos?
– Reprimimos máis ás nenas que aos nenos cando se tocan
os xenitais? Isto ten algo que ver con que as mulleres nos
masturbamos menos que os homes? Que consecuencias
pode ter todo isto na nosa saúde sexual?
– Educamos desde a infancia no valor que ten a diversidade
afectiva e sexual?
– Escollemos contos nos que aparezan diversos modelos de
familias? Cando lle preguntamos a unha nena se lle gusta
alguén da súa clase, por que adoitamos preguntarlle se
lle gusta algún neno? Por que non lle preguntamos se lle
gusta algunha nena ou neno, ou se lle gusta alguén?
– Cando falamos de relacións sexuais, poñémoslles «apelido»: con estimulación manual, oral, vaxinal, anal? Explicamos os riscos de embarazo non desexado e de infeccións
de transmisión sexual asociados a cada unha delas? En
suma, promovemos as prácticas sexuais non coitais?
– En definitiva, somos conscientes do que estamos a transmitir? É saudable este modelo?
3. Anticoncepción: O noso obxectivo é proporcionar a información que cada persoa precise para que poida elixir de xeito
libre e responsable o seu propio método anticonceptivo, xa que
decidir sobre as distintas opcións reprodutivas é un dereito.
1.2. Obradoiros sobre Saúde afectivo sexual
Cada ano ofertamos diferentes obradoiros para tratar de responder ás necesidades e intereses que imos detectando nas consultas. O ano pasado fíxose un obradoiro dirixido preferentemente
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a mulleres maiores de 40 anos, que se chamou «Eu, me, min,
comigo: Sexualidade con agarimo». A idea era ter un espazo horizontal onde as mulleres tivésemos a posibilidade de comezar a
desposuírnos deses mitos e tabús que pesan nas mochilas persoais
e onde dar a benvida ao goce coa pel, ao autocoidado, e ao amor
cara nós mesmas; porque decidir que facer coa nosa erótica é un
dereito.

2.- Actividades fóra do centro
2.1. Campañas dirixidas á mocidade:
Queremos achegar o centro á mocidade e salientar os seus Dereitos Sexuais e Reprodutivos. A que temos agora en marcha leva o
nome de «ti decides», porque son elas e eles quen deben tomar
decisións autónomas relativas á súa saúde afectivo-sexual e reprodutiva. Nela destacamos aqueles aspectos do centro que cremos
que poden ser de interese para a mocidade, como son:
– A confidencialidade e a autonomía: as persoas menores de
idade non necesitan permiso familiar para ser atendidas no
centro e teñen dereito a que o que alí contan ou consultan
quede entre elas e a profesional.
– A atención á diversidade: atendemos a toda a mocidade
independentemente da orientación sexual, identidade
sexual ou de xénero, e diversidade funcional.
– A atención anticonceptiva e psicoafectiva.
2.2. Actividades de sensibilización:
• Obradoiros dirixidos ás familias, nos que se traballan diferentes aspectos da educación para a igualdade entre nenas e
nenos a través dos contos e facendo fincapé nas pautas que
nos permiten valorar se un conto ten elementos que fomentan
a igualdade, a coeducación e a diversidade sexual, ou pola
contra, alimentan os valores opostos a estes.
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• Contacontos teatrais sobre saúde afectivo emocional e sexual
para a infancia Dirixidos a nenas e nenos entre 4 e 7 anos e
ás súas familias, realízanse en todas as bibliotecas municipais.
Prográmanse contos teatrais que abordan:
– Os vínculos afectivos e as relacións coas outras persoas.
– A prevención dos abusos sexuais na infancia.
– Os roles de xénero.
– A construción da identidade sexual e de xénero.
– As distintas orientacións sexuais e opcións de convivencia.
– A Curiosidade Sexual.
– As Novas Paternidades.
• Obradoiros dirixidos á mocidade: «Descobre o Pracer de
Saber». Ofertamos distintos obradoiros de saúde afectivo
sexual ás asociacións xuvenís para mozas e mozos a partir dos
14 anos. Algúns dos obxectivos serían: empoderar as mozas,
potenciar a confianza en si mesmas, fomentar a súa curiosidade e alentalas a coñecer os seus dereitos sexuais e reprodutivos. Algunhas das temáticas abordadas son:
– Que lle pasa ao meu corpo? «Coñecerse»
– A diversidade mola. «Aceptarse»
– Desexo e emocións. «Expresarse»
– Mellor previr e gozar. «Coidando o noso corpo para gozar
máis»
– Isto do sexting, que é? «Navegando pola rede»
– Primeiras veces de que? «Eu decido cando, como, onde e
con quen»
• Obras teatrais. Cada ano escollemos algunha obra que propicie unha reflexión crítica dalgún aspecto do modelo sexual
que temos interiorizado. Algunhas das obras programadas
foron:
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– Sex ou no Sex. Espectáculo de teatro clown no que se presentan, en clave de humor e tenrura e desde a perspectiva
de xénero, temas como a regra, a masturbación, a complicada relación co propio corpo, o orgasmo. E a principal
materia pendente para as mulleres: o pracer sen culpa.
– Un bico/Muxua. Obra de teatro na que se mostra a relación amorosa entre dous mozos adolescentes. O obxectivo
é dar visibilidade ás relacións afectivas non heterosexuais e
amosar algunhas das emocións que pode suscitar a homosexualidade.
– «Abandónate mucho». Nesta obra cuestiónase o mito do
amor romántico. Nunha viaxe divertida descubrímonos
como princesas, copleras, ionquis, meditadoras, sedutoras…
• Programas Educativos. Ofértanse distintos programas de educación afectivo sexual aos centros escolares a través do portal
«A Coruña Educa», do Concello da Coruña3.
• Contos para Emocionar. É un programa dirixido ao alumnado
dos cursos de segundo e terceiro do segundo ciclo de Educación Infantil, que comprende unha serie de «Contos Dramatizados» e de Actividades. Neste programa trabállase, con perspectiva de xénero, a construción da sexualidade e os vínculos
afectivos desde o respecto, a confianza, a autoestima, a liberdade e a responsabilidade. Tamén se contempla unha sesión
informativa para nais e pais onde se presenta o programa e
se aborda a importancia da elección dos contos, animando a
facelo con certos criterios, como por exemplo: Temos en conta
se teñen elementos que fomentan a igualdade? Escollemos
contos nos que se visibiliza a diversidade sexual e as múltiples
identidades de xénero?
Despois de cada conto fanse unha serie de actividades complementarias, a cargo do profesorado de cada aula, a quen se
3
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lle entregou previamente un «Caderno para o profesorado»
onde se describen algunhas das actividades que poden facer
como complemento a cada conto. É importante resaltar que
o profesorado adquire o compromiso de dar continuidade a
cada unha das sesións con algunha actividade complementaria
e de entregar dúas avaliacións: unha sobre os contos e outra
sobre o traballo realizado na aula. Escollemos como base deste
programa os contos, polo papel que ten a literatura infantil no
proceso de socialización. A través dos contos:
– Transmitimos valores, coñecementos e comportamentos,
que son os tres elementos que compoñen as actitudes.
– Interiorizamos as normas e imos construíndo o «Ideal do
Ego» que, pola súa vez, conforman o imaxinario colectivo.
– Construímos a propia identidade e a autoestima.
– Temos referentes nos que recoñecernos.
• Obradoiros de Saúde Afectivo Sexual. Están dirixidos ao alumnado de segundo ciclo de ESO, FP de grao medio e Bacharelato. Os principais obxectivos deste programa son:
– Ofrecer un espazo para que o alumnado teña a posibilidade
de reflexionar e cuestionar as diferenzas de valores emocionais, afectivos e sexuais que nos transmiten segundo
sexamos mulleres ou homes, e as repercusións que estas
diferenzas teñen nas nosas vidas.
– Visibilizar e pór en valor a diversidade afectiva e sexual.
– Favorecer a busca de modelos alternativos máis saudables
e igualitarios nas relacións afectivas e sexuais.
– Salientar que, ao realizar estas actividades en coordinación
co centro escolar, se potencia a sensibilización do profesorado sobre a importancia da educación afectiva, emocional
e sexual desde a perspectiva do xénero e a súa normalización dentro das aulas.
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• Teatro Foro: Vestido de Voda. Dirixido a mozas e mozos de
3.º e 4.º da ESO, Bacharelato e Formación Profesional de
grao medio. É unha peza teatral muda na que se establece un
diálogo entre o escenario e o patio de butacas, convertendo ao
público no verdadeiro protagonista e promovendo deste xeito
unha aprendizaxe activa.
Iníciase cunha representación non verbal de dez minutos,
na que se mostra unha relación amorosa non igualitaria entre
un home e unha muller. Tras a representación teatral, unha
educadora social estimula a realización de preguntas por parte
do público á parella protagonista sobre os seus sentimentos,
a súa relación… promovendo así unha perspectiva crítica. De
seguido, a educadora facilita unha reflexión colectiva ao redor
dos temas que aparecen na obra: as relacións de parella, o amor
romántico, a maternidade, os roles e estereotipos de xénero, a
violencia de xénero e as súas diferentes manifestacións. Para
finalizar, ofrécese ao público a posibilidade de identificar as
cousas que se poderían variar na obra para cambiar o final da
historia e así conseguir que esa relación fose máis igualitaria e
saudable. Remátase volvendo representar a obra introducindo
os cambios propostos polo público. O obxectivo xeral desta
proposta é contribuír á promoción de relacións de bo trato e
á prevención da violencia de xénero a través de procesos de
sensibilización e reflexión colectiva arredor deste tema.
Todas estas actividades de educación e promoción da saúde
afectivo sexual son un dos labores máis importantes deste centro
xa que, conforme se apuntou ao principio deste artigo, o obxectivo
dos centros de planificación familiar é colaborar na mellora da
satisfacción afectiva e sexual da poboación á que atende e para
isto resulta imprescindible revisar o modelo patriarcal que todas
e todos temos interiorizado en maior ou menor medida e que é o
responsable da desigualdade interpersoal entre os xéneros e das
violencias machistas.
Para rematar quero resaltar que, segundo a «Carta dos Dereitos
Sexuais e Reprodutivos» recollidos como dereitos humanos nos
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tratados internacionais da Conferencia de Poboación e Desenvolvemento de 1994 e da Conferencia Mundial sobre as Mulleres de
1995, as persoas temos:
– «Dereito á atención e protección da saúde sexual e reprodutiva e a servizos de saúde que ofrezan unha atención
integral e de calidade».
– «Dereito á recibir unha educación sexual de calidade, libre
de estereotipos e prexuízos morais, ideolóxicos ou relixiosos, que favoreza unha vivencia positiva e saudable da
sexualidade».
Chus Díaz Anca
C.O.F. A Coruña
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Documento

Revolta de mulleres na Igrexa.
Ata que a igualdade sexa costume
Asoc. Mulleres Cristiás Galegas Exeria

O Consello de Mulleres Católicas (CWC) o pasado mes de
febreiro convocou a todas as asociacións de mulleres católicas
feministas do mundo á acción Voices of Faith para alzar a nosa
voz nunha revolta de mulleres previa ao 8 de marzo de 2020. No
estado español recollemos a iniciativa e puxémola en marcha as
asociacións Mulleres Cristiás Galegas Exeria, a federación Mujeres
y Teología, Itaka Emakumeok, a Red Miriam de Espiritualidade
Ignaciana e a Asociación de Teólogas Españolas. En Madrid, Zaragoza e Barcelona mesmo se crearon para este efecto plataformas
que aglutinaron a diferentes asociacións de mulleres cristiás, a
maioría procedentes da Federación Mujeres y Teología e as mulleres da HOAC. Así naceron as Mujeres Cristianas de Zaragoza, a
Plataforma Alcem la veu de Catalunya e a Revuelta de Mujeres en
la Iglesia de Madrid.
A esta iniciativa sumáronse diferentes congregacións relixiosas
femininas como as Apostólicas do Corazón de Xesús, Dominicas
de la Enseñanza, Vedrunas de Europa, Fillas de Xesús e Ursulinas
de Roquetas de Mar, Oblatas, Adoratrices e Trinitarias de Suesa,
así como outras asociacións cristiás: Institución Javeriana, Redes
Cristianas, Asoc. de Teólogas y Teólogos Juan XXIII, LGTBI Creyentes, as Comunidades de Vida Cristiana (CvX), Fe y Justicia, Fe
Adulta, Religión Digital…
En Galicia apoian a Revolta a Asoc. Encrucillada, Asoc. Irimia,
Coordenadora de Crentes galegos, a Parroquia do Cristo da Vito78
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ria e os Comités Oscar Romero de Vigo, HOAC de Lugo e moitas
persoas a título particular.
A revolta consistiu nunha folga de mulleres na Igrexa o domingo
1 de marzo e a realización de actos reivindicativos nas portas
de máis de 90 catedrais do mundo entre as que se encontran
Frankfurt, Colonia, Lindburg, Munich, Zurich, Linz, Munbai,
Cincinaty, Milán, Sidney… No estado español, o 1 de marzo houbo
actos reivindicativos diante das catedrais de Barcelona, Madrid,
Zaragoza e Sevilla. O día 5 tocoulle a Burgos, o 8 Valencia, o 14
Santiago de Compostela e o 15 Granada e Bilbao.
Coa irrupción do Coronavirus nas nosas vidas, houbemos de
pospoñer os actos de Santiago, Granada e Bilbao, que se celebrarán en canto sexa posible.
Tamén os medios de comunicación estatais «ecoaron» as nosas
protestas, e as mulleres cristiás feministas tivemos (por fin!) o noso
espazo en televisións, radios e prensa nacional e local. Certo que
se viron movementos interesados en neutralizar a nosa acción, pero
tiveron moi pouco éxito.
Esta é a primeira vez que se produce unha campaña deste calibre protagonizada polas mulleres cristiás católicas. Tamén é de
reseñar o feito de que sexa unha campaña internacional. O manifesto que se estivo lendo nos diferentes actos, e que inserimos a
continuación, foi secundado por millóns de mulleres no mundo.
Esta revolta atravesa e aglutina todos os feminismos, europeos e
americanos, do norte e do sur, orientais e occidentais. Somos todas
as mulleres da Igrexa as que dicimos abonda xa!
Podedes testar a repercusión local e internacional desta Revolta
en www.voicesoffaith.org e nas redes sociais.
O acto reivindicativo de Santiago de Compostela terá lugar en
canto a situación de alerta sanitaria remate. Máis información na
nosa web: www.exeria.org.
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Manifesto «Alcemos a voz»
Marzo 2020
No marco das xornadas feministas de marzo de 2020, as mulleres crentes, de movementos ecomunidades, alzamos a voz para
dicir que:

Vimos de lonxe
Dunha longa tradición feminista que loitou pola dignidade das
mulleres, que esixiu a igualdade de dereitos, poder votar, liberdade
sexual e reprodutiva, e que no século XXI se recoñece diversa, que
se mostra cunha forza xove e anovada, e este próximo 8 de marzo
volverá saír á rúa para alzar a voz e dicir: abonda xa!

Vimos de lonxe
Das mulleres valentes e libres das primeiras comunidades cristiás, e de todas as que ao longo da historia se teñen negado a
quedar recluídas nos roles secundarios e invisibles aos que a tradición eclesial e teolóxica as quería someter.
Mulleres protagonistas da súa fe que alzaron a voz para dicir en
que crían. Mulleres insubmisas que loitaron para que a súa autoridade fose recoñecida, mulleres solidarias que se organizaron para
atender ás persoas que máis o necesitaban, mulleres esperanzadas
que creron que a transformación social e a xustiza eran posibles.

Vimos de lonxe
Da boa nova dun Xesús que transgrede as normas dunha sociedade fondamente patriarcal. Vimos do Xesús que trata ás mulleres
como iguais, e dialoga con elas de ti a ti. Elas, como María Magdalena, son discípulas, amigas, mestras… Son en definitiva, persoas.
Vimos dunha Igrexa que nos seus inicios fixo da igualdade entre
homes e mulleres unha das achegas máis radicais do cristianismo
á historia da humanidade. Recuperémola!
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Vimos de lonxe e somos moitas
Somos moitas as que en todo o mundo alzamos a voz.
Somos maioría nas tarefas de voluntariado, nas celebracións relixiosas, como catequistas, nos consellos parroquiais… Somos moitas
nos movementos, asociacións, centros recreativos e no mundo educativo de crianzas e mocidade. Son incontables as congregacións de
relixiosas que traballan día a día polos dereitos dos máis vulnerables, como as mulleres prostituídas ou vítimas da trata. Quen constitúe unha parte importante da Igrexa no século XXI? Nosoutras!

Somos moitas e dicimos «abonda xa!»
– Dicimos abonda xa! Porque malia ser maioría somos consideradas como eternas menores de idade, e tratadas con condescendencia.
– Dicimos abonda xa! A ser invisibilizadas e silenciadas.
– Dicimos abonda xa! Á discriminación por razón do sexo ou
do xénero.Cantas mulleres vemos que representan á institución? Cantas teólogas traballan nas facultades de teoloxía?
Cantas acompañan espiritualmente? Cantas son formadoras
dos seminarios? Cantas poden tomar parte na toma das decisións máis importantes?
– Dicimos abonda xa! A que se nos negue o sacerdocio debido
ao noso corpo, un corpo que sempre está baixo sospeita.
– Abonda xa dunha visión negativa da sexualidade, que crea
sufrimento.
– Abonda xa dunha imaxe dun Deus exclusivamente masculino.

Imaxinamos e construímos unha Igrexa nova
– Unha Igrexa que é comunidade de iguais, onde a muller é
recoñecida como suxeito de pleno dereito, con voz e voto en
todas as partes, onde a muller é valorada polos propios talentos, carismas e aportes ás comunidades.
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– Unha Igrexa onde o liderado é compartido entre mulleres e
homes, leigos, leigas, persoas consagradas e sacerdotes. Unha
igrexa paritaria, máis plural e menos xerárquica.
– Unha Igrexa que acompaña sen xulgar toda a diversidade das
familias, de identidades e orientacións sexuais.
– Unha Igrexa onde as mulleres xa somos e nos recoñecemos
con autoridade e liderado.
– Unha Igrexa que xa hoxe é semente de futuro.
Vimos de lonxe, somos moitas e alzamos a voz para dicir abonda
xa e esixir unha Igrexa nova que no mes de marzo de 2020 dá un
paso adiante.
Asoc. Mulleres Cristiás Galegas Exeria
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Documento

Día da Clase Obreira Galega
Antón Pérez Vázquez1

1.- Por que este documento 1
Camiñando na unión de Fe e Galeguidade, na última asemblea
dos militantes da IOAC-HOAC de Galicia xurdiu a idea de elaborar
un documento que nos lembrase a todos o que se conmemora o 10
de Marzo, Día da Clase Obreira Galega.
É necesario este recordatorio porque hai que facer memoria.
Ademais debe ser memoria agradecida por todo o que houbo de
humanización neste dramático episodio da historia obreira de
Galicia. Deus actuou a través de todas esas persoas que loitaron
por un mundo máis xusto, máis digno, máis humano, sufrindo
persecucións, agresións e incluso a morte. Ademais de sentir gratitude, para os cristiáns a memoria agradecida está enraizada na
memoria presente da paixón de Xesucristo, que se identifica con
todos os crucificados da historia.

2.- Contexto
Nos anos sesenta o panorama internacional estaba definido pola
alienación dos estados nos bloques capitalista e comunista e, nese
contexto, o réxime franquista contaba co apoio das potencias occidentais, lideradas por Estados Unidos.
1
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O desenvolvemento económico desta época supuxo movementos
da poboación do campo cara ás áreas industriais co conseguinte
aumento e concentración de traballadores nestas zonas. O Sindicato Vertical, que agrupaba a obreiros e empresarios, era o único
permitido. O órgano para canalizar as súas reivindicacións laborais
nas grandes empresas era o xurado, que estaba formado por un
presidente, que era o director da empresa, e por representantes
dos traballadores.
Os sindicatos máis importantes da época da República, UGT e
CNT, optaron polo boicot ás eleccións do Sindicato Vertical e traballar desde a clandestinidade. De forma distinta enfocou a loita
sindical CC.OO., creada a principios dos anos 60 co impulso do
PCE e coa importante participación da HOAC e da JOC. Partindo
das reivindicacións laborais e aproveitando as poucas posibilidades que permitía a lexislación franquista, tratou de penetrar nas
estruturas do réxime (por exemplo formando parte dos xurados
de empresa), para crear un amplo movemento sociolaboral que
permitise acadar as liberdades políticas e sindicais e poñer fin á
ditadura. Esta oposición ao réxime, liderada polo PCE, comeza a
chegar a todos os sectores da sociedade a comezos dos anos 70.
Nesta época tamén comezan a ter certa presenza partidos galegos
que unen nacionalismo e marxismo.
Nesta época a posición da Igrexa en Ferrol é singular en Galicia, só comparable á que tiña nalgunhas zonas de Madrid, Cataluña ou Euskadi. Moitos dos novos sacerdotes deixan de apoiar o
réxime debido ao impacto do Concilio Vaticano II e a sentirse moi
próximos ao movemento obreiro, pois parte deles, antes de entrar
no Seminario, estiveron traballando de aprendices nos estaleiros.
Neste grupo de sacerdotes, ao redor de 20, están Antón Martínez
Aneiros, «Cuco» Ruiz de Cortázar, Xosé Chao Rego, Pepe Couce,
Vicente Couce, Xaquín Campo Freire, Gabriel Vázquez Seijas,
Anxo Ferreiro, Alfonso Gil (actual consiliario da IOAC-HOAC
de Ferrol)… Para este grupo de sacerdotes poñerse ao lado dos
máis febles era poñerse ao lado dos despedidos, dos obreiros en
folga, dos represaliados políticos… Dáse unha colaboración entre
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Igrexa, movemento obreiro e oposición franquista. Así, os párrocos dan acubillo a reunións clandestinas nos locais parroquiais
e mesmo están de acordo nos encerros nas igrexas por parte dos
obreiros. Prodúcese unha alianza tácita entre comunistas e católicos e comeza compatibilizarse ser crente e pertencer a CC.OO.
Frecuentemente sacerdotes e laicos comprometidos son vixiados,
detidos e sancionados.

3.- Antecedentes
No ano 1947 fundouse a Empresa Nacional Bazán (precursora
da actual Navantia). A súa actividade orientábase cara á construción de barcos de guerra, petroleiros e mercantes de tipo medio.
Dado o seu carácter de empresa estratéxica, os seus traballadores podían ser militarizados en caso de necesidade. Esta empresa
posúe tres estaleiros: Cádiz, Cartaxena e Ferrol. Algúns economistas cren que se potenciaron a localización destes estaleiros en
Andalucía e Galicia por estaren en zonas economicamente deprimidas, con excedente de man de obra que aseguraba uns salarios
baixos. No ano 1972 o cadro de persoal da factoría de Ferrol era
de 5.500 traballadores, case os mesmos que as factorías de Cádiz
e Cartaxena xuntas.
A partir de 1962 prodúcense numerosos conflitos laborais. A
cidade de Ferrol distinguiuse como un dos enclaves máis dinámicos na protesta laboral e os traballadores de Bazán constitúen
un símbolo destas loitas. A finais dos anos 60 e principios dos 70
esta conflitividade agudízase e a represión aumenta. Como elemento significativo tanto do nivel de enfrontamento do movemento
obreiro coa ditadura como da posición da Igrexa de Ferrol, cabe
citar a «Declaración cristiana ante los conflictos laborales de El
Ferrol», asinada no mes de outubro do 1970 por un grupo de sacerdotes que o réxime cualificou de «filomarxistas».
No ano 1971 celebráronse eleccións de representantes sindicais
ao xurado de empresa. Destacados membros de CC.OO. (Rafael
Pillado, Julio Aneiros, Paco Fernández Filgueira, Paco Balón…)
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foran detidos e sancionados, polo que non podían ser representantes sindicais. A pesar diso na factoría de Ferrol CC.OO. acaparou
practicamente todos os postos de representación sindical. Ter tal
apoio dos traballadores permitiu a CC.OO. ter unha grande organización en Bazán Ferrol. En Cartaxena e Cádiz, onde non tiña
implatación CC.OO., o resto de sindicatos de clase (clandestinos)
optan pola abstención como forma de boicot ao Sindicato Vertical.
Este boicot é secundado masivamente polos traballadores e, como
consecuencia, os seus representantes nos xurados de cada unha
das factorías foron designados pola propia empresa. A representación dos traballadores no xurado de Bazán a nivel estatal estaba
composto por tres representantes por cada factoría, a pesar de que
a de Ferrol era máis numerosa que as outras dúas.
O principal asunto que ten que abordar o xurado de Bazán é
a do convenio colectivo. Os traballadores de Ferrol sufrían duras
condicións de traballo: longas xornadas laborais, exposición ás
inclemencias do tempo, os xornais (daquela non había soldo mensual) dos obreiros de menor cualificación dificilmente daban para
chegar a fin de mes… Entre as súas reivindicacións, acordadas en
asemblea, están un xornal de 400 pesetas diarias (45 € actuais)
para os peóns, reducir a xornada a 42 horas semanais, xornal íntegro en caso de enfermidade, readmisión de todos os despedidos
por motivos sociais ou políticos. Tendo en conta que estaban en
minoría no xurado de empresa a nivel estatal e como paso previo
para conseguir estas melloras nas súas condicións laborais, pedían
que o convenio se asine a nivel provincial, non estatal. Outra das
razóns para reivindicar o convenio provincial era que o seu poder
adquisitivo era inferior aos das outras factorías, debido ás condicións climáticas e á carestía da vida en Ferrol.

4.- Os sucesos do 10 de marzo
Despois de semanas de protestas para conseguir o convenio provincial, o día 7 de marzo o xurado de empresa asina en Madrid
o convenio colectivo interprovincial. Do lesivo que era este convenio para os traballadores nos dá idea o xornal establecido para
Encrucillada 217, marzo-abril 2020
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os peóns: entre 145 e 1692 ptas. diarias (16 e 19 € actuais). O 8
de marzo os traballadores de Bazán Ferrol reunidos en asemblea
rexeitaron o convenio e acordaron celebrar unha nova asemblea
para o día seguinte.
O día 9, á entrada da empresa, os representantes sindicais José
María Riobó, Manuel Amor Deus, José Díaz Montero, Ramiro
Romero, José Miguel Rey e Alfonso Couce, todos eles de Comisións
Obreiras, atópanse que están despedidos e prohíbeselles o acceso á
factoría. Ramiro Romero foi agredido polos gardas de seguridade ao
negarse a asinar a notificación da sanción. Ao saberse o acontecido
a totalidade dos traballadores fan un paro seguido dunha concentración para exixir a anulación dos despedimentos. O director falou
cos traballadores sen achegar solucións. Os traballadores acordaron
manterse concentrados ata que se atendesen as súas peticións. Ás
tres da tarde a dirección da empresa ameazou co desaloxo policial.
Diante da negativa dos traballadores ás cinco da tarde cargou a
policía e péchase a factoría. Os enfrontamentos continuaron xa na
cidade e escoitáronse os primeiros disparos da policía.
O día 10 a prensa informou do acontecido: do peche da empresa,
das cargas policiais e dos disparos contra os traballadores. Á
mañá xuntáronse os traballadores diante das portas, pechadas, de
Bazán. Decidiron ir en manifestación ata o polígono de Caranza
e alí xuntarse cos traballadores de Astano. Nesta manifestación
participaban, como no resto de mobilizacións, compañeiros nosos
da IOAC-HOAC de Ferrol, como Juan M. Martínez ou Juan Silva
–xa falecido–, casado con Pili García. Ao paso pola Estrada de
Castela coa Avenida das Pías a policía cargou contra os traballadores que responderon con pedras. A policía disparou contra
eles. Dous traballadores, Amador Rei e Daniel Niebla, morreron
e medio cento quedaron feridos. Non foi posible saber o número
2 Para estimar os ingresos mensuais hai que ter en conta que se traballaba os sábados e
que, en épocas con carga de traballo, se podía incrementar o salario o 50 % ou máis, por
horas extras e produtividade. Na conversión a euros fíxose unha aproximación tendo en
conta o poder adquisitivo daquela época e da actual, utilizando datos do Instituto Nacional
de Estatística.
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exacto de feridos porque moitos deles non foron ao hospital por
medo a ser detidos e curáronse en casas de amigos ou familiares.
Ao saberse o que estaba a acontecer as empresas da zona comezaron a pechar en folga solidaria. O goberno cortou as comunicacións por terra e telefónicas da cidade. Como medida disuasoria
para evitar a solidariedade dos traballadores de Astano un buque
da Armada controlaba a ponte das Pías, que comunicaba este
estaleiro coa cidade. Riobó e Ramiro Romero entrevistáronse co
capitán da Zona Marítima para evitar a intervención da Armada.
O exército permaneceu acuartelado. Ferrol é tomado pola Policía
e a Garda Civil, reforzadas por unidades especiais. O paro foi
total ata o 20 de marzo, día en que se continúa a actividade coa
militarización de Bazán.

5.- Consecuencias
– Ademais dos traballadores mortos e feridos, houbo 160 despedidos, 101 detidos, 60 encarcerados e 54 multados con entre
50.000 e 250.000 ptas. (5.500 e 27.500 € actuais). Algúns
dirixentes de CC.OO. fuxiron ao estranxeiro.
– O enterro das vítimas foi oficiado por Martínez Aneiros.
Debido ás súas palabras é detido poucos días máis tarde e
multado con 250.000 pts. Como non as pode pagar, ingresa
no cárcere. Ao domingo seguinte aos sucesos, o bispo de
Ferrol, Mons. Araujo, envía unha homilía a todas as parroquias posicionándose co movemento obreiro. Foi censurada
nos medios de comunicación. Por primeira vez un bispo deslexitimaba publicamente a acción do goberno franquista.
– Os acontecementos tiveron tal alcance que apareceron nas
portadas da prensa internacional (Le Monde, The New York
Times…). A opinión pública de moitos países cuestionou as
relacións dos seus gobernos co réxime de Franco.
– A solidariedade cos obreiros da Bazán estendeuse por Galicia
con gran rapidez. Houbo paros e manifestacións en Vigo, A
Coruña, Lugo, Ourense e Compostela, onde tamén os estuEncrucillada 217, marzo-abril 2020
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dantes se uniron ás protestas. Estas mobilizacións mostraron o grao de conciencia de clase que existía no momento,
máxime tendo en conta o nivel de represión. Varias entidades
organizaron recadacións con destino ás familias dos afectados. A máis cuantiosa foi a de Cáritas: máis de 2.000.000 de
ptas. (220.000 € de hoxe en día!). A maioría dos donativos
proviñan de diferentes zonas de Galicia pero tamén os había
doutros lugares do Estado e incluso do estranxeiro.
– O Tribunal de Orde Pública en Madrid procesou a 23 traballadores («Proceso dos 23»). O xuízo celebrouse en xullo de
1975. Na defensa dos acusados atópanse nomes que a todos
nos resultan coñecidos: Cristina Almeida, Gregorio Peces
Barba ou Manuela Carmena. As sentenzas máis duras foron
de 7 anos de cadea para Pillado, Amor e Riobó. Non a cumpriron debido ao indulto promulgado co gallo do acceso ao
trono de Juan Carlos I.
– Supuxo un revulsivo social, deu pulo ao nacemento dunha
nova xeración de activistas políticos e sociais que ligaron as
cuestións de clase e nacional galega.
– Todos os anos, o 10 de marzo, faise unha ofrenda floral no
monumento aos mortos e feridos, erixido preto do lugar onde
caeron Amador e Daniel.
– A petición de Comisións Obreiras, no ano 1997, o Parlamento
de Galicia aprobou por unanimidade unha declaración institucional onde facía constar o especial significado do 10 de
marzo, celebrado polas principais organizacións sindicais do
país como Día da Clase Obreira Galega. A efeméride acadou
rango oficial en 2006.
… «E que os obreiros mortos no campo de honra do traballo e
a loita descansen en paz».
Antón Pérez Vázquez
IOAC-HOAC de Galicia
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Día da Clase Obreira Galega

Santalla López, M., Ferrol: Los sucesos de marzo de 1972, Fundación
Luís Tilve, Santiago de Compostela, 1996
Gómez Alén, J., Santidrián Arias, V., O 10 de marzo unha data na historia, Noroeste-Fundación 10 de marzo, Santiago de Compostela, 1997
VV.AA., «Cuco Ruiz de Cortázar». Una Voz para un Tiempo de Silencio,
Asociación de veciños «Cuco Ruiz de Cortázar», Ferrol, 2009
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In memóriam

Juan de Dios Martín Velasco
Andrés Torres Queiruga

Todas as mortes son significativas, pero cada unha éo á súa
maneira. E a de Juan de Dios Martín Velasco (Santa Cruz del
Valle, Ávila, 1934 - Madrid, 2020) representa moi ben a gloria, a
miseria e a esperanza da xeración dos que, nacidos antes do Concilio, viviron a fondo a revolución teolóxica e pastoral que supuxo
para a Igrexa. Despois dos estudos en Madrid, entrou en contacto
vivo coa renovación en curso na teoloxía europea, doutorándose
en Filosofía da Relixión na Universidade Católica de Lovaina, e
facendo tamén estudos de Teoloxía Fundamental e Ciencias da
Relixión en Friburgo.
Volto a España, entrou con forza na renovación teolóxica e pastoral, como profesor de Fenomenoloxía da Relixión (a súa máis
fonda e querida especialización) na Universidade de Salamanca
e na Facultade de Teoloxía San Dámaso, en Madrid. Unido a iso,
dirixiu durante 16 años o Instituto Superior de Pastoral de Salamanca en Madrid, onde durante 11 foi reitor do Seminario, cun
novo estilo e unha viva proxección pastoral.
No posconcilio, en tempo de Paulo VI, antes da chegada de
Xoán Paulo II e Bieito XVI, co Cardeal Tarancón en Madrid, a súa
era unha presenza moi central, en colaboración cun nutrido grupo
de teólogos e pastoralistas (entre eles, o noso Xulio Lois). Foron
tempos de vida e esperanza na igrexa, e sábese que Tarancón o
tiña in pectore como sucesor para seguir abrindo futuro. Os soños
son así. Todo se truncou coa chegada do que pronto sería cardeal
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Suquía e do seu sucesor Rouco. Foi o tempo da desfeita sistemática
(recordo que, cando ao comezo, llo prognostiquei desde a miña
experiencia en Santiago, non me cría; máis tarde recoñeceu que
me quedara curto).
Esta situación, que soubo asimilar cunha envexable serenidade,
fixo que se dedicase máis plenamente ao cultivo do pensamento relixioso. Profundamente crente e centralmente identificado coa especificidade persoal do Cristianismo revelado en Xesús (disto temos
falado e mesmo case soñado algún proxecto), a súa reflexión estaba
rexida por dúas preocupacións centrais. Por un lado, actualizar a
comprensión da fe na nova cultura da Modernidade, e, por outro,
abrila á nova universalidade esixida polo diálogo das relixións.
O seu enfoque, que inicialmente puxera un acento forte na Filosofía da Relixión coa fina e aguda tese sobre Henry Duméry (Hacia
una filosofía de la religión cristiana: la obra de H. Duméry, Madrid
1973), centrouse cada vez máis especificamente na Fenonomenoloxía da Relixión: Introducción a la fenomenología de la religión,
Madrid 1973 é a obra representativa e de grande acollida neste
campo. Dalgún modo, cabe ver un resultado sintético desta etapa
en El encuentro con Dios. Una interpretación personalista de la
religión (Madrid 1976).
Tal vez o carácter máis definitorio da súa intención radica no
interese por asegurar e fundamentar a plausibilidade e receptividade da fe na cultura actual. Iso fixo que, como lle sucedeu
a Caffarena, seu amigo de fe e preocupación (publicaron xuntos
Filosofía de la religión, Madrid 1973), non se dedicase in recto e
plenamente á teoloxía en si mesma. Refírome a que é nesta onde
se fai a actualización e reinterpretación dos conceptos e da visión
xeral do cristianismo, que constitúe un traballo indispensable, xustamente como condición de posibilidade para fundamentar a súa
plausibilidade e receptividade. Entre as numerosas publicacións
neste campo, cabe citar: Increencia y evangelización: del diálogo
al testimonio (Madrid 1988), La transmisión de la fe en la sociedad
contemporánea (Santander 2000), Pluralismo cultural, pluralismo
religioso y educación cristiana (Madrid 2003).
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O libro sobre a Mística (El fenómeno místico: estudio comparado,
Madrid 1999) representa dalgunha maneira un dos puntos onde
se dá a maior converxencia das dúas perspectivas (por certo, que
cando tiven ocasión de informalo sobre o pensamento de Amor
Ruibal sobre este tema, lamentou non telo coñecido antes). En
todo caso, toda a súa obra reflicte, cunha autenticidade crente e
unha honestidade intelectual a proba de toda sospeita, a síntese
vital que alimenta o conxunto da súa produción. Quen estea interesado, dispón dunha boa panorámica en: Homenaje a Juan Martín
Velasco (Estella 2005).
Vista dentro do novo ambiente que para a Igrexa no mundo
abriu o papa Francisco, a traxectoria vital e a obra intelectual de
Martín Velasco mostran que a secuencia de gloria, miseria e esperanza, suxerida ao principio, non era simple retórica. A que non o
sexa, senón que defina unha posibilidade razoablemente fundada,
contribuíu en gran medida a súa obra.
Andrés Torres Queiruga
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Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Benqueridas lectoras e lectores desta Crónica da Igrexa de
Encrucillada: Un gozo grande
poder estar de novo convosco
compartindo algunha información, opinión e sentimentos
sobre realidades que día a día
se van subindo á barca da vida,
á barca de Deus. Desta volta a
nosa crónica está condicionada
por uns cantos feitos maiores,
alomenos desde unha perspectiva aparente, como son a Exhortación papal sobre o Sínodo da
Amazonía, un par de sínodos
máis polo medio, o Congreso
de laicos/as, a nova executiva da
CEE, a probable lei da eutanasia, e algunha cousiña máis.

1.- Coronavirus e algo máis
Sobre diso, estes días a realidade invádenos con dous
acontecementos punteiros, un
absolutamente publicado, outro

absolutamente agochado. O primeiro é o mal do coronavirus,
que está conmovendo este noso
mundo, que para moita xente
dos países de primeira parecía
inviolable; e iso leva consigo que
se movan ceo e terra para nos
librar desa praga. A estas alturas non sabemos en que acabará
a cousa, pero boas trazas non
ten: morte de moita xente, forte
alteración dos nosos modos de
vida, graves consecuencias económicas, que incidirán negativamente sobre todo na vida da
xente máis empobrecida. Oxalá
que a obrigada coresma civil,
o obrigado deserto nos axude
a recapacitar sobre algunhas
cousas: o fráxiles que somos
(estatuas de ouro con pés de
lama); a importancia de que
todo, todo, estea sometido ao
benestar universal da xente,
caian os tótems que caian; a
importancia de saber vivir na
Encrucillada 217, marzo-abril 2020
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limitación, na precariedade,
na quietude, sen angustiarse; a
necesidade do humor e o amor,
a solidariedade, para poder
enchelo todo de esperanza, e,
sobre todo, a capacidade que
temos, se queremos, de dar
respostas eficientes a problemas bestiais que a día de hoxe
están establecidos no mundo, e
ante os que, por non nos afectar directamente, reaccionamos
con indiferenza: millóns de criaturas morren de fame ao ano,
e a vacina é simplemente pan;
nenos e nenas están morrendo
a miles no Congo actualmente
por unha epidemia de sarampelo; hai vacina, custa 1 €, a
OMS pide axuda e non se pon
remedio. Silencio.
O outro feito, este si ben
denigrante, é o tratamento
que se lle está a dar aos miles
de persoas refuxiadas que o
goberno turco emprega descaradamente como medio de
presión ante Europa, para que
interveña no conflito sirio, no
que, tamén por intereses políticos, Turquía meteu os fociños.
O resultado é miles de familias
con picariños/as polo medio
levadas coma noutrora se levaban as greas de vacas ou bestas
contra os aramados e valos cus96
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todiados por xente armada, e, se
é polo mar, por patrulleiras do
servizo de garda costas e mesmo
por voluntarios ultras da morte.
Uns e outros freando a quen
pide amparo con golpes, gases
lacrimóxenos, pelotas de goma,
intentando abordar e envorcar
pequenas barcas pneumáticas,
ou mesmo intentando pinchalas para que os seus ocupantes
morran no mar. De todo isto
a penas a máis mínima información. Os mesmos medios de
comunicación están vetados nas
proximidades dos lugares onde
tales cousas acontecen. O que
nos chega debémosllo á implicación solidaria de persoas soltas
ou organizadas que malamente
conseguen romper o bloqueo
informativo.
En Europa nin unha voz, nin
un xesto de solidariedade. Si,
España parece que estaba disposta a mandar apoio policial
para axudar á policía grega! É
certo que polo mundo adiante
hai situacións similares ou
peores, onde tamén os gobernos
oen ás xordas ante a urxencia
de intervención. En África, por
desgraza, hai moitos exemplos
disto. Pero o grave no noso caso
é que quen fai ou consente isto,
quen se queda no seo da manta,
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é unha Europa que se quere
significar como referencia dos
dereitos humanos. E a maiores
está poboada por persoas que en
importante número nos dicimos
cristiás! A situación do pobo
palestino ante o déspota Israel
e a da poboación refuxiada ante
a Unión Europea quedarán nos
anais da historia como o maior
símbolo da nosa inhumanidade,
da nosa incoherencia, da nosa
insolidariedade.

2.- Querida Amazonía
Tal é o título da Exhortación Apostólica postsinodal do
papa Francisco. Acabamos de
lela, con rapidez –moi breve: un
libriño de catro soños en 111
números–, con comodidade –o
papa Francisco escribe sempre
cun estilo directo, cotiá, claro–,
con certa decepción –despois
daquela súa queixa de que o
sínodo debera ir máis aló, pensábase que el mesmo había desbordar os seus límites–, e, ao
final, cun aquel de sospeita positiva de que algo se di que nos
remite a todas e todos a unha
tarefa creativa. Coa súa Exhortación o Papa non pretende
«nin reemprazar nin repetir as
conclusións do Sínodo», senón

que busca compartir connosco
«as resonancias que provocou
en min este camiño de diálogo
e discernimento» e ofrecernos «unha síntese dalgunhas
grandes preocupacións que xa
expresei en documentos anteriores meus, para que axude
e oriente a unha harmoniosa,
creativa e frutífera recepción de
todo o camiño sinodal» (n. 2).
E invítanos a ler integramente
o documento final do Sínodo
(n. 3), para que toda a Igrexa se
empeñe na súa aplicación (n. 4).
O Papa fálanos logo de catro
soños: o social, o cultural, o
ecolóxico e o eclesial. Segundo
el mesmo afirma, non fai senón
aplicar á Amazonía pensamentos, criterios, posibles accións
das que xa nos ten falado repetidamente. O soño social (nn
8-27), para subliñar que ao lado,
por riba e por baixo da cuestión
ecolóxica, hai sempre seres
humanos que están vivindo en
situacións insostibles, que urxe
subverter. O soño cultural (nn.
28-40), para axudarnos a comprender a situación límite na
que se encontra unha preciosa
cultura amazónica.
No soño ecolóxico (nn. 41-60)
vai recollendo liñas básicas da
Encrucillada 217, marzo-abril 2020
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encíclica «Laudato Si», acentuando a crítica dirixida sobre
todo aos grandes capitais internacionais que invisten na Amazonía, pero tamén á conciencia cidadá, porque a ecoloxía,
sendo integral, convértese nun
estilo de vida cotiá que a toda
a cidadanía afecta. Non se fala
explicitamente de «pecado ecolóxico», cousa que alguén botou
en falta, pero si que se fala claramente do inhumanas e perversas, malignas, que son esas
condutas.
Ao soño eclesial (nn. 61-111)
é ao que o Papa lle dedica máis
espazo; quitada a introdución, a metade do documento.
Case todo canto se di ten que
ver cunha Igrexa inculturada:
un kerigma inculturado, unha
inculturación social e espiritual, unha inculturación
litúrxica, unha inculturación
incluso da ministerialidade. «Se
se incultura a espiritualidade,
(…) a santidade, (…) o Evanxeo mesmo, como evitar pensar
nunha inculturación do modo
como se estruturan e se viven os
ministerios eclesiais?» (n. 85).
Aínda que o Papa neste mesmo
número fala de que a situación
«esixe da Igrexa unha resposta
específica e valente», as súas
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propostas concretas ao respecto
son abondo tradicionais: Eucaristía e Perdón son cousa exclusiva de clero masculino célibe,
e, se escasea, hai que orar, ser
xenerosos orientando as vocacións misioneiras daquelas dioceses non cara a Europa e Estados Unidos, como é frecuente,
senón cara á Amazonía (n. 90).
Certo que este soño abrangue
tamén a laicos «que asuman responsabilidades importantes para
o crecemento das comunidades»
(n. 92). «Unha Igrexa con rostros
amazónicos require a presenza
estable de líderes laicos maduros e dotados de autoridade» (n.
94). «Iso supón na Igrexa unha
capacidade para dar lugar á
audacia do Espírito, para confiar
e concretamente para permitir o
desenvolvemento dunha cultura
eclesial propia, marcadamente
laical» (ibid.).
Sobre das mulleres confirma
a súa visión moi repetida: loanza
polo seu intenso labor eclesial
(n. 99), non reducir a Igrexa
ás súas estruturas funcionais;
non participa máis a muller na
Igrexa accedendo á ordenación,
cousa que «en realidade limitaría as perspectivas, orientaríanos a clericalizar as mulleres,
diminuiría o grande valor do que
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elas xa teñen dado e provocaría
sutilmente un empobrecemento
da súa achega indispensable»
(n. 100). Delimita as funcións
de xénero na Igrexa deste xeito:
«Porque o Señor quixo manifestar o seu poder e o seu amor
a través de dous rostros humanos: o do seu Fillo divino feito
home e o dunha criatura que é
muller, María. As mulleres fan
a súa achega á Igrexa segundo
o seu modo propio e prologando
a forza e a tenrura de María, a
Mai». (101).
Supoñemos que haberá
moitas voces que estarán en
desacordo con esta visión das
cousas. A nós tampouco nos
gusta nin esa distinción de
roles, que ole máis a clixés culturais que a doutrina cristiá;
nin tampouco eses medos a que
a muller, acendendo ao sacerdocio, teña que entrar na ringleira
de desgrazas que cita o Papa,
porque daquela case habería que
pensar que a ordenación vinculada a poderes sagrados exclusivos é unha cousa negativa na
Igrexa, tanto para homes como
para mulleres, e que habería
que pensar noutra maneira de
configurar os ministerios. E vai
ti saber se non é este o camiño
a emprender.

Pero pensamos que o mesmo
Papa, dicindo o que di, deixa
moitas portas abertas. Ao noso
modo de ver, en toda a cuestión
de repensar os ministerios ou
servizos eclesiais, os nn. 104 e
105 ofrécennos a clave do pensamento do Papa, que responde
a aquela máxima xa comentada
en Evangelii Gaudium, 226-233:
«A unidade prevalece sobre o
conflito». Recollemos dous
parágrafos, vertidos ao galego,
que nos parecen moi significativos: «Ocorre con frecuencia
que nun determinado lugar
os axentes pastorais enxergan
solucións moi diversas para os
problemas que enfrontan e por
iso propoñen formas aparentemente opostas de organización
eclesial. Cando isto ocorre, é
probable que a verdadeira resposta aos desafíos da evanxelización estea na superación das
dúas propostas, atopando outros
camiños mellores, quizais non
imaxinados» (n. 104). «As verdadeiras solucións nunca se
acadan licuando a audacia, agochándose das esixencias concretas ou buscando culpas fóra.
Ao contrario, a saída atópase
por «desborde», transcendendo
a dialéctica que limita a visión
para poder recoñecer así un don
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maior que Deus está ofrecendo.
Deste novo don acollido con
valentía e xenerosidade, dese
don inesperado que esperta
unha nova e maior creatividade,
manarán coma dunha fonte
xenerosa as respostas que a dialéctica non nos deixaba ver» (n.
105). Na presente Exhortación o
Papa, quizais porque pense máis
en clave sinodal ca en clave
maxisterial, non se apuntou a
ese desborde, como non sexa o
dito máis arriba de «permitir o
desenvolvemento dunha cultura
eclesial propia, marcadamente
laical». Posiblemente só un laicado, home e muller, «empoderado» na Igrexa poderá desanoar
os nós nos que esta se atopa
anoada. Non é doado. Pero co
Papa estamos en soños.

3.- Sínodos veñen e van
A cultura sinodal estase
estendendo na Igrexa, quizais
por simple mimetismo, quizais
máis ben porque nos estamos
decatando de que a situación
eclesial, a lo menos en países
europeos, é moito máis aguda
do que se pensaba. Percíbese no
ambiente, verbalízase incluso,
un case convencemento de
que, ou con urxencia se fai algo
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evanxelicamente contundente,
ou isto se esborralla, máis aló
da continuidade manifesta de
certas prácticas relixiosas que
aguantarán o tirón.
Ourense está de Sínodo,
como o foron estando case todas
as dioceses galega. O longo traballo de 200 grupos sinodais e
as asembleas alciprestais, nas
que participaron 2200 persoas
(leigos/as, relixiosos/as, curas)
sintetizouse en 1200 propostas. Era xuño do 2019. O 21 de
setembro do mesmo ano constituíuse a Asemblea Sinodal
e o 26 de outubro tivo o seu
primeiro plenario. 200 persoas
representaban os grupos sinodais. Presentouse o documento
primeiro: «A parroquia: realidade, identidade e perspectiva de futuro», e nesa presentación incorporouse a síntese
das propostas aprobadas polas
asembleas arciprestais. Debate
e votación do documento que
pasaría ás mans de doce círculos menores, para aportar as
achegas oportunas. Nun novo
plenario do 16 de novembro
presentouse, debateuse o documento xa completado e votouse
cada proposta do mesmo, que
debían ser aprobadas cos 2/3 de
votos.
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Con esta mesma metodoloxía
traballouse o tema 2.º: «Unha
Igrexa en saída: acolledora,
samaritana e transformadora
no corazón do mundo» (14 dec.
e 25 xan.), o tema 3.º: «Unha
liturxia viva para unha Igrexa
viva» (15 febr. e 14 de marzo), e
o 4.º: «Educación na fe». E todo
rematará o 7 de xuño co acto
de clausura do Sínodo que se
celebrará no Pazo Paco Paz de
Ourense, ao redor da celebración da Eucaristía. E logo virá
o importante.
Na Igrexa somos moi dados e
fáciles para encontros, debates,
documentos, que moitas veces
se van superpoñendo, sen moita
avaliación e verificación do
realmente levado a cabo. Oxalá
aquí a cousa non sexa así e se
inicie un camiño de cambio en
liña evanxélica, sen pecharse
en cuestións e debates internos,
moi abertos en temas e prácticas reais á sociedade civil e á
súa realidade complexa, para
poder prestar un bo servizo de
evanxelización. Así nolo transmitía unha persoa amiga que
de principio a fin estivo participando vivamente no traballo
sinodal. Oxalá! Moito llo desexamos ás nosas irmás e irmáns
ourensáns.

Subliñar que os documentos
foron elaborados en galego e
castelán, así como as propostas
que se presentan a debate, aínda
que non faltou xente que rexeitase o galego e deseguida interpretase a súa presenza como
algo político. Non o será máis
ben a súa reacción?
E de Sínodo andan tamén
pola cidade do Apóstolo, sínodo
menor en desenvolvemento,
aínda que non en importancia.
O Sínodo dos Bispos sobre a
mocidade, «A mocidade, a fe e
o discernimento vocacional»,
habido en Roma no outono do
2018, rematou coa publicación
da Exhortación papal «Christus vivit». Daquela o arcebispo
de Santiago, Xián Barrio –si,
ese que co seu auxiliar Xesús
Fernández, foi gratamente sorprendido viaxando co común da
xente en metro por Madrid (xa
é significativo que isto nos sorprenda)– decidiu convocar un
minisínodo diocesano da mocidade (16-29 anos) con representantes dos arciprestados, congregacións relixiosas, proxectos
diocesanos e outros movementos xuvenís. Serán tres xornadas
de sábado enteiro, os días 29 de
febreiro, 28 de marzo e 19 de
abril.
Encrucillada 217, marzo-abril 2020
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Traballarán sobre tres verbos,
seguindo o proceso do Sínodo
dos Bispos sobre a mocidade:
Recoñecer a realidade da xente
nova: como é e vive, cal é a
súa situación, a relación coa
Igrexa… Interpretar que asuntos
os inquietan, que necesitan, que
quere Deus deles… Elixir «que
facemos agora. A mocidade co
noso arcebispo elixiremos como
concretamos todo o traballado,
que faremos para mellorar a
nosa diocese».
Oxalá que todo dea en algo de
proveito.
Supoñemos, non sabemos,
que tamén aquí a nosa fala terá
entrada a lo menos na documentación oficial. Que ben nos
viría a todos reler desde a nosa
realidade galega todo o articulado que o papa Francisco, e
tamén outros papas antes ca el,
ten dedicado á imprescindible
inculturación de todo o traballo
de evanxelización, sintetizados
no c. 2 de «Querida Amazonía»!

4.- Un novo Pentecoste
Así definiron a súa experiencia comunitaria as persoas asistentes ao Congreso do laicado
habido no Pavillón de Cristal
102
222

Encrucillada 217, marzo-abril 2020

da Casa de Campo de Madrid
os días 14-16 de febreiro baixo o
lema: «Pobo de Deus en saída».
Non tendo asistido ao evento,
non parece doado reflectir o
clima laborioso, intenso, cálido,
mesmo entusiasta, do que se fan
eco o conxunto dos 2000 asistentes, bispos, cregos, relixiosos, relixiosas, laicas, laicos do
común ou de diferentes organizacións.
Transmiten as crónicas que o
ambiente xeral foi moi coidado,
que a organización foi perfecta,
que a metodoloxía de traballo
non se limitou, como é habitual,
a longas conferencias de xente
sabia con algún pequeno tempo
de debate, senón que con formas
sinodais todo o mundo traballou
e redondeou o «instrumentum
laboris» que tamén fora conxuntamente elaborado, para así
convertelo en documento final;
e que houbo unha sabia combinación de tempos e actividades
(asemblea, grupos, subgrupos,
testemuños, concerto musical,
celebracións, tempos libres…),
que facilitaron que a conclusión
final fose, como indicamos, a
vivencia dun noso Pentecoste.
Baixando algo ao detalle,
o venres pola tarde abriuse
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o Congreso coas palabras do
nuncio Bernardito Auza, dos
cardeais Blázquez e Osoro, de
Isaac Martín, laico e membro
da Comisión Executiva do Congreso, do Cardeal Kevin Farrell,
prefecto do dicasterio de Laicado, familia e vida, que deron
paso ao relatorio inicial, no que
José Luís Restán presentou o
traballado conxuntamente ata
o presente por parte de cantas
persoas se implicaran no asunto.
A mañá do sábado tivo o
seguinte desenvolvemento.
Marcáronse catro itinerarios:
Primeiro anuncio, Acompañamento, Procesos formativos,
Vida pública, para traballar en
grupos de 500 persoas. Despois
dunha curta presentación dos
temas, esas 500 persoas dividíronse á súa vez en subgrupos de
50 persoas para escoitar cada un
deles 10 experiencias de traballo
sobre cada un dos itinerarios. E
de novo se dividían en grupos de
25 persoas para facer propostas
sobre o tema de cada itinerario
respondendo a estas tres preguntas: Que actitudes converter?, Que procesos activar?, Que
proxectos propoñer? Pola tarde
repetiuse o proceso, para que
cada congresista puidese asistir polo menos a dous itinera-

rios. E coas propostas habidas
durante a noite elaborouse o
documento conclusivo que na
mañá do domingo presentaron
a catro mans e dúas voces, dun
xeito moi vivo e atraínte Ana
Medina, periodista de 13TV e
Antoni Vadell, bispo auxiliar de
Barcelona.
Mediante un sinxelo xogo
final (poñer 8 sobres pegados ao
fondo da cadeira de oito persoas
ao chou), compartiron as liñas
de traballo que querían levar
para as súas vidas, grupos e dioceses: 1) Saíndo ás periferias,
2) Dialogando e atopándonos,
para coñecernos e querernos,
3) Vivindo desde a oración e os
sacramentos, 4) Sendo Igrexa
de portas abertas, 5) Coidando
o pequeno, 6) Tendo como prioridade a xente empobrecida, 7)
Anunciando o Evanxeo sen descanso, 8) Estando preto da xente.
E logo viría a Eucaristía
final. A cousa parece soar ben.
Houbo xa moitos intentos de
sacar o laicado do seu sono, esa
laicado que I. Congar, a punto
de abrirse o Vaticano II definía coma o elefante durmido. A
sensación era de que desta vez
si vai a vencida. Oxalá! Non é
doado. Hai moitas rémoras inxeEncrucillada 217, marzo-abril 2020
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ridas no corpo eclesial durante
centos de anos. Pero, como se
di, a evanxelización ou a fai o
laicado ou non se fará.
Dúas cousas que nos compraceron especialmente: as palabras
de Isaac Martín: «Non somos
segrares por defecto, porque
Deus non nos teña chamado a
ser sacerdotes, nin relixiosos ou
relixiosas; somos segrares por
propia vocación, porque Deus
nos quere así, en coherencia coa
chamada transmitida o día do
noso bautismo». E o testemuño
de Carlos García de Andoin,
laico e militante do PSOE, polo
feito de que non houbese problemas para que falase, e sobre
todo pola humildade, convicción e forza do vivido e do transmitido. Repetiuse no Congreso
a necesidade de coidar a quen
desde a fe decide militar no
campo embarrado da política,
sobre todo se é de esquerda.

5.- A teoloxía do lume e da choiva
E non é o lume do inferno,
que parece que xa anda medio
apagado. É o lume doutro
inferno mundanal, o que se deu
por Australia adiante durante
días e días polo final de ano
pasado e comezo do presente.
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Unhas 6 mil millóns de hectáreas queimadas, 24 persoas
mortas, 480 millóns de animais calcinados; lume incontrolable a pesar dos maiores
esforzos humanos empregados.
Máis daquela varios miles de
cristiáns póñense en oración,
organizan un xaxún por Australia e de golpe unha enorme
tormenta aplaca o que todo o
enxeño humano non fora quen
de dobregar. O feito ben merecía
unha canción que, en voces de
bocas evanxélicas dicía así vertida ao galego: «Está caendo a
súa Gloria sobre min, curando
feridas, erguendo o caído, a súa
Gloria está aquí».
O vídeo que recolle todo isto,
produto –cremos– dos Evanxélicos, andou polas redes e chegou
a moitos dos nosos fogares. A
mensaxe relixiosa que se transmite é tremenda: Deus tiña todo
o poder para frear tanta destrución, só con mover un dedo, pero
non quería facelo, por anoxo,
por vontade de castigo, porque
soamente se lle aviva a memoria
e se lle amolece o corazón cando
a xente o invoca, ou sabe el por
qué. Paga a pena crer nun Deus
así de sádico? É así o Deus do
que Xesús nos falou, o Deus que
Xesús viviu?
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Certo que entre nós, porque
o de rezar xa non nos vai moito
ou porque imos tendo outra percepción crente da realidade, a
cousa non nos cadra. Aínda con
esas, entendemos que en moitas
circunstancias da vida rezamos
movidos por sentimentos semellantes: se Deus quixese, el ben
podería. E, sacando a conclusión de que é que non quere,
perdemos en nós a paixón por
un Deus así. Posiblemente esta
sexa unha das razóns de fondo
polas que se está arrefriando a
nosa sensibilidade crente. Deus
é un xigante poderosísimo, pero
testalán e inútil.
Outra cousa máis seria e
que nos implica máis aos seres
humanos é crer, pensar e actuar
co convencemento de que somos
responsables das nosas vidas e
do noso medio natural, e que
Deus está aí avivecendo o noso
enxeño, a nosa vontade para
exercer de forma madura esa
responsabilidade, para gozar cos
nosos éxitos e para saber medrar
cos nosos mesmos fracasos.
Por que ardía, logo, Australia?
Por que se estraga así a Casa
común? Seguro que os analistas australianos irán sabendo
os motivos, que, en parte polo

menos, non serán alleos ao que o
papa Francisco comenta na súa
Exhortación sobre a Amazonía.

6.- Vivir coma un cura,
morrer coma un can
Deste xeito a nosa tradición
popular describía a vida pracenteira e a morte desamparada.
Vivir e morrer son as dúas experiencias que complementan a
existencia humana. O modo de
vivir garda certa correspondencia co modo de morrer. Quen
vivía coma un cura, fose ou
non fose tal, normalmente non
morría coma un can. E quen
morría coma un can normalmente non vivía coma un cura.
Con estas dúas realidades
andamos ás voltas por mor da
previsible aprobación da lei sobre
a eutanasia, que hai poucos días
no parlamento español foi aceptada para a súa tramitación.
A tal lei xa fora presentada en
xuño do 2018, pero os avatares
electorais frearon a súa tramitación. Ante aquel anuncio a
CEE reaccionara negativamente
–«Ninguén é dono da vida, nin
sequera da propia. Morrer non
é un dereito»–, e negativamente reaccionou tamén ante
este segundo intento que ten
Encrucillada 217, marzo-abril 2020
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trazas de ser definitivo. A CEE
non perdeu o tempo, e no 2019
publicou un libriño titulado
«Sembradores de esperanza.
Acoger, proteger y acompañar
en la etapa final de esta vida».
Un libriño ameno, comprensible, que en sete capítulos e 60
números, cun método de preguntas e respostas, vai abordando os diferentes aspectos
que nos permiten comprender o
feito e o significado da eutanasia e as propostas alternativas da
Igrexa. Loxicamente faino desde
a perspectiva crente, confesional que lle é propia. Aconsellamos a súa lectura. Pareceunos
un caderno moi útil. Quizais
falta dar pé a poder entrar en
diálogo con outras visións sobre
o asunto con fórmulas un chisco
máis humildes, ao xeito de «ao
noso ver… ao noso entender …
desde a nosa tradición…».
O certo é que entre a mesma
cidadanía católica hai moita
xente que ve con bos ollos que
a determinadas persoas en
situacións límite, queréndoo
elas, se lles facilite morrer. Dalgunha maneira é estender cara
aos seres humanos aquel «fíxolle Deus mil bens» que a xente
repite compracida cando alguén
nunhas circunstancias límite,
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226

Encrucillada 217, marzo-abril 2020

dolorosas, morre por fin. Sería
algo así como facerse as mans
de Deus! Temor e tremor!
Tamén hai teólogos que non
se senten identificados en todo
coas propostas da CEE. Durante
estes días todos puidemos ler
achegas, tamén dignas de ser
lidas e consideradas: A. Torres
Queiruga, co seu entender a
moral coma unha construción
humana, na que a relixión, sen
arrogarse o ditado das prácticas
éticas, pode e debe contribuír
positivamente nun ámbito de
diálogo, no que hoxe por hoxe
non se lle dá grata cabida. Juan
José Tamayo, coa súa recuperación do libro de Antonio Monclús «La eutanasia una opción
cristiana»; Juan Masiá, coas
súas precisións ao respecto elaboradas a partir dunha práctica
pastoral diversa con crentes e
non crentes, con pro e contra
eutanasia en ambos bandos; por
non citar xa a coñecida e publicada postura de Hans Küng desexando que, chegado o caso, se
lle aplicara a eutanasia.
Moi posiblemente dentro de
non moito tempo España será o
cuarto país europeo –Holanda
(2002), Belxica (2002) e Luxemburgo (2008)– que xuntamente
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con Canadá (2016) disporá
desta lexislación; en Colombia,
aínda que aprobada no 2015, a
cousa está nun bloqueo real. É
previsible que a lei sexa ben restritiva, como sucede en todos os
casos, pero tamén é moi posible
que, como acontece en Holanda
a práctica da eutanasia desborde
con algo de facilidade os límites
estritos da lei.
Sería unha mágoa que o seu
uso entre nós frease a necesaria implantación dun bo sistema de coidados paliativos
que garanta a atención física,
psíquica, social e espiritual das
persoas enfermas e das súas
familias, tal como expuña o Dr.
Marcos Gómez Sancho, expresidente da SECPAL (Sociedade
Española de Coidados Paliativos) na cálida entrevista que lle
fixo hai poucas semanas Jordi
Ébole; parece que tales coidados rebaixan drasticamente os
desexos de morrer. Sería unha
mágoa tamén que, empregando
a eutanasia, nos esquecésemos
en xeral da importancia que
ten o ben vivir, o vivir con dignidade (física, psíquica, social
e espiritualmente), para logo
poder morrer ben, con dignidade, cando nos chegue a hora,
ou mesmo cando alguén busque

esa hora. Que pasa con esa
morea de suicidios, nuns datos
(300-400 anuais) que agochamos e dos que imos pasando?
As nosas formas do bo vivir son
as máis axeitadas para gustar
da vida, para aprender a ben
morrer?
E sería unha mágoa que unha
vez máis o celo polo noso ben
vivir e ben morrer, sexa cal sexa
a nosa posición ante a eutanasia, nos levase á indiferenza
cómplice polos millóns e millóns
de persoas que non poden escoller nin vivir nin morrer dignamente. Viven coma cans –con
perdón–, e morren coma cans.

7.- Unha renovada Conferencia
Episcopal Española
Na primeira semana do mes
de marzo a plenaria do episcopado español renovou a súa
estrutura directiva. Máis ou
menos na sombra estaba agochado o enfrontamento entre
dúas liñas eclesiais distantes:
un grupo do bispos sensibles
ás propostas misioneiras que
seguen con máis ou menos
fervor as pautas do papa Francisco, e outro grupo ao que
non lle reina tanto tal historia.
Previa unha manobra obscena
Encrucillada 217, marzo-abril 2020
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intentando luxar a imaxe do
cardeal arcebispo de Barcelona
Xoán Xosé Omella no mesmo
comezo da asemblea, os votos
déronlle o favor aos primeiros
contra os segundos, nomeando a
este, Xoán Xosé Omella, e relegando a Xesús Sanz, arcebispo
de Oviedo, que era o que lideraba os segundos.
A Comisión Executiva quedou
presidida por Xoán Xosé Omella
(presidente), por Carlos Osoro
(vicepresidente), por Luís Argüello (secretario) e por seis bispos
máis. Fixáronse dez Comisións
Episcopais, e para cadansúa foi
nomeado un bispo como Presidente. Aquí os bispos galegos
colleron releve: Afonso Carrasco
(Lugo) preside Educación e Cultura; Xosé Lemos (Ourense),
Liturxia, e Luís Anxo de las
Heras (Mondoñedo-Ferrol) Vida
Consagrada. Todos estes bispos
(9 da Comisión Executiva e 10
que presiden as Comisión), xuntamente cos arcebispos metropolitanos que non están en
ningún dos dous órganos anteriores (10) formarán a Comisión
Permanente da CEE.
Traballo non lles ha faltar.
Canto necesitarán de boa
cabeza, de bo corazón, de boa
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man para servir presidindo unha
Igrexa que terá que afrontar
importantes retos cara a dentro
e cara a fóra! Cara a dentro, todo
o que xa repetidamente se está
intentando abordar nos diferentes sínodos e noutras apostas
eclesiais; cara a fóra: unha nova
lei de educación –unha vez máis
sen consenso–, as inmatriculacións, o IBI, a resignificación do
Valle dos Caídos, e, sobre todo,
o seu saber estar nunha sociedade desigual, ideoloxicamente
convulsa, aportando reconciliación, humanidade, atracción
polo marxinal, aportando simplemente Evanxeo.

8.- E deixámolo por hoxe
E facémolo celebrando con
todas as mulleres do mundo o
éxito da xornada do 8 de marzo,
día da muller traballadora, que
leva anos abríndose a unha reivindicación máis xenérica do
conxunto da feminidade. En
Galicia anticipouse a celebración
xa ao día 1 de marzo coa espléndida manifestación de Verín, que
dese xeito coincidiu en data coa
revolta das mulleres na Igrexa,
que nese día asentaban en diferentes cidades do mundo, diante
das catedrais, fóra, para signifi-
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car a exclusión que din sufrir,
reivindicando recoñecementos
«ata que a igualdade se faga costume». En Galicia esta manifestación do feminismo eclesial
adiouse ata o 14 de marzo, por
non lle facer sombra á manifestación de Verín. Pero a presenza
do Coronavirus fixo que se houbera que adiar a programada
manifestación e representación
ante a Porta Santa da catedral
de Santiago, repetindo lemas e
desexos: «Ata que a igualdade se
faga costume».
Neste mesmo número da
revista podemos ler un relato
destes eventos. Lembrar, iso si,
que este ano 2020 celebramos
o segundo centenario do nacemento da xenial galega Concepción Arenal, que en tantos
temas de feminismo abriu
camiños. Invitamos á lectura do
libro de Anna Caballé Concepción Arenal: La caminante y la
sombra (Taurus).
Un recordo admirado e agradecido, como non, para o clé-

rigo da diocese de MondoñedoFerrol Fernando Porta, morto
o 19 de febreiro con 92 anos;
home culto, director espiritual
do Seminario, servidor eclesial
lúcido, firme e audaz, compañeiro de mentes e lides do noso
querido Chao Rego. E, como
non tamén, a nosa admiración
e agradecemento por Ernesto
Cardenal, morto o 1 de marzo,
aos 95 anos, gran poeta, monxe,
crego, revolucionario sandinista, cando o sandinismo ulía
a Reino de Deus, e sempre,
sempre do lado da beleza literaria, da creatividade existencial e da militancia solidaria; en
tempos de gloria e cruz soubo
manter fidelidades firmes por
riba de incomprensión e mesmo
desprezos por parte dalgúns
xerarcas eclesiais. Que as súas
memorias nos alenten e iluminen no noso camiñar cristián,
eclesial, pola vida.
Un saúdo agarimoso e ata a
próxima.
Manuel Regal Ledo
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Recensión

Perspectivas del Absoluto. Una aproximación
místico-fenomenológica a las religiones
Javier Melloni, Herder, Barcelona 2018, 416 pp.

Javier Melloni é un teólogo
e antropólogo ben coñecido
nos círculos da teoloxía e da
espiritualidade; non só polas
súas publicacións, senón tamén
polos seus cursos e seminarios,
exercicios espirituais –sobre
todo na Cova de Manresa– e
charlas sobre espiritualidade,
mística comparada e diálogo
interrelixioso. Contrariamente
aos que ven as relixións coma
algo regresivo chamado a desaparecer pola súa linguaxe
mítica obsoleta, porque someten e impiden que a xente
pense por si mesma… Melloni
veas coma un fenómeno progresivo, un impulso cara adiante,
cun valioso legado de sabedoría e espiritualidade, de coñecemento humano do Invisible,
que resulta insubstituíble, polo
que sería suicida abandonalas.
Isto é o que manifesta o seu
último libro; complexo e rico,
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de lectura difícil pero fascinante. A obra non é froito da
improvisación, senón que é un
libro maduro, como recoñece o
autor no prólogo: «Lo que percibía vagamente hace unos años y
que ya fue enunciado en obras
anteriores, adquiere en esta una
claridad mayor… Esta comprensión se ha ido sedimentando a lo
largo de estos años»–. A obra
insírese nunha triloxía, coma o
terceiro volume que se engade a
outras dúas anteriores: El Uno
en lo Múltiple. Aproximación
a la diversidad y unidad de las
religiones (Sal Terrae 2003, un
groso volume de 400 pp) e Vislumbres de lo Real. Religiones y
revelación (Herder 2007).
A nteriormente, Melloni
fóranos dando outros bos libros
relacionados con estes temas:
desde o primeiro Los caminos
del corazón. El conocimiento
espiritual en la Filocalia (Sal
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Terrae 1995), e outros como
Relaciones humanas y relaciones con Dios (San Pablo 2006),
El Deseo esencial (Sal Terrae
2009), Voces de la mística
I-II (Herder 2009 e 2012), El
Cristo interior (Herder 2010),
até Hacia un tiempo de síntesis (Fragmenta 2011; recensión
en Encrucillada 176, 2012) e
Sed de Ser (Herder 2013); sen
esquecer o folleto de CyJ Los
ciegos y el elefante. El diálogo
interreligioso (2000).
Hai xa unha ducia de anos,
o amigo Javier escribíame nun
dos moitos correos que nos
temos escrito, compartindo
vida e pensamento: «Para avanzar dentro de la misma teología
hay que leer a los grandes pensadores y místicos de las demás
tradiciones. Hay que hacer una
metateología. Y eso no se improvisa» (Outono de 2007). Noutra
ocasión escribírame na mesma
liña de pensamento, dicíndome
sobre o meu libro Dios, Hombre,
Mundo (Herder 2008): «Tu texto
sobre Panikkar se centra en lo
esencial: cómo reinterpretar la
fe desde una perspectiva adváitica y retorno a una inocencia
primordial». «Hai que facer
unha metateoloxía», unha teoloxía que vaia alén das inter-

pretacións estreitas nos marcos
dos nosos credos e das nosas
relixións particulares, aínda
manténdonos nelas e vivindo
fondamente esa experiencia
relixiosa herdada e feita propia;
«e iso non se improvisa». Esta
é a chave fundamental do libro
que comentamos; que manifesta
longas lecturas de diversas tradicións relixiosas, experiencia e
reflexión.
Para curarse en saúde fronte
aos que o teñen acusado de sincretista –esa foi unha das acusacións que nos fixeron a el e
a min falando do meu libro La
búsqueda de la armonía en la
diversidad (Verbo Divino 2014),
para o que me fixo un magnífico Prólogo–, ou desconfían
da súa «excesiva» empatía con
tradicións distintas da cristiá,
Melloni di que o seu libro non
se presenta «dentro do marco
da teoloxía cristiá», senón no da
fenomenoloxía das relixións; e
«non quere polemizar nin poñer
en cuestión o contido da revelación dada en Xesús Cristo».
Cousa que con ser en parte
certa, non quita que o seu libro
sexa realmente de teoloxía e
espiritualidade claramente cristiá, pero en diálogo con outras
crenzas, facendo unha metateoEncrucillada 217, marzo-abril 2020
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loxía. Eu tamén coido que esta
é a teoloxía que debemos facer
hoxe, e a que máis está necesitando o home e a muller de
hoxe; un ser humano que segue
tendo fame dunha transcendencia que está inmersa na súa
inmanencia: chegar ao Absoluto afondando en nós mesmos,
porque Deus está no fondo de
cada un de nós e de toda a realidade. Isto é algo de hoxe e de
moito antes. Por iso, no libro
cítanse constantemente os grandes mestres da espiritualidade
cristiá (desde Xesús de Nazaret e Paulo de Tarso a Dioniso
Areopagita e Gregorio Palamás,
o Mestre Eckhart, Hadewich de
Amberes, Juliana de Norwich,
Raimon Llull, Teresa de Xesús e
Ignacio de Loyola, até Teilhard
de Chardin) e grandes teólogos cristiáns (desde Buenaventura e Tomás de Aquino, até
Tillich, Rahner ou Panikkar),
a carón dos mestres e sabios
doutras espiritualidades e culturas (Buddha, Bodhidharma,
Dogen, Lao Tse, Zuanng Zi, ou
Muhammad, Ibn’Arabi, Rumi e
Alce Negro).
É un achegamento á realidade última, o «Ser-alén-doser» e o «Ser aquén-do-ser», o
Deus absconditus, o Inmanifes112
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tado, a Divindade persoal das
relixións teístas e a apersoal
das non teístas. O Absolutum
presente en tódalas tradicións
coma horizonte derradeiro e
primeiro, manifestado de forma
relativa en cada tradición relixiosa; un achegamento desde as
nosas perspectivas relativas, os
nosos ángulos particulares.
Este achegamento faise
desde sete tradicións relixiosas: as cinco maioritarias ou
máis influentes do noso mundo
(xudaísmo, cristianismo, islam,
hinduísmo e budismo), xunto co
taoísmo e as tradicións primitivas. «Desde cada perspectiva
accédese ao Absoluto e o Absoluto dáse totalmente a través de
cada perspectiva», di Melloni.
E faise cunha achega concéntrica; partindo da comprensión
do Absoluto coma un gran círculo, buscando ir até o centro
(o Inmanifestado) desde tres
niveis de manifestación:
a) O primeiro é o cósmico/
histórico orixinario. Nas tradicións citadas: a natureza, a
liberación dun pobo e a Torá,
a persoa de Xesús de Nazaret,
Muhammad e o Corán, os avatares que nos achegan a Brahaman, ou Sidarta Gautama e o
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seu camiño. É un nivel descritivo e analítico, propio dos sentidos e a razón; no que se fala
dos relatos, textos, prácticas e
rituais das diversas tradicións
relixiosas.
b) O segundo nivel é o proceso revelatorio e a experiencia
relixiosa que leva ao plano transhistórico: visións chamánicas,
homes inmortais e simbolismo
das letras, a fe no Cristo resucitado, os ishtadevata e o corpo da
beatitude do Buddha. É simbólico e alegórico; o mundo imaxinario (arquetipos e símbolos) e
imaxinal (presenza e presenzas),
a imaxe teofánica.
c) O terceiro plano transcende aínda máis as categorías
espazo-temporais, para adentrarse nas dimensións metacósmicas, expresión da totalidade
da manifestación no limiar do
Inmanifestado: o Chi primordial
e o Yin-Yang, Adam Kadmón e
a shekiná, o Cristo cósmico, o
Corán como Libro eterno, a Trimurti e Ishwara, o Dharmakaya.
Un nivel sintético e unitivo, o
noûs platónico e o terceiro ollo.
O libro desenvólvese en sete
longos capítulos; ocupando o
meirande espazo os tres primeiros (primeiro, segundo e

terceiro circulo nun percorrido
ascendente), pola ampla análise
fenomenolóxica feita desde as
sete tradicións relixiosas, que
manifesta un profundo coñecemento delas por parte de
Melloni e que nos ofrece moitas
xoias desa espiritualidade multirrelixiosa. A partir do cuarto,
a perspectiva é diferente; pasamos da dimensión afirmativa
ou catafática á teoloxía negativa
ou apofática, o Absoluto coma
Silencio, que supera as categorías do persoal e o impersoal: 4)
«O centro, o Deus absconditus, o
pleno-baleiro, o fondo sen fondo
nin forma» (o Pai primordial
dos aborixes, YHWH e o Ein sof
xudeu, a Trindade ad intra cristiá, o Al-Haqq musulmán, o Brahaman nirguna e Saccitananda
hindú, sunyata e nirvana budista
e a inasibilidade do Tao). 5)«Participación de toda a realidade
nese fondo», pois «nel somos,
movémonos e existimos», como
di Paulo no Areópago, ou «o
Reino de Deus está en nós e
entre nós», que di Xesús. «Se a
Realidade primeira e derradeira
é ese fondo sen fondo, o mundo
manifestado non está senón
nese mesmo fondo», di Melloni;
o máis transcendente está no
máis inmanente, «o-máis-alénEncrucillada 217, marzo-abril 2020

113
233

Victorino Pérez Prieto

de-todo está no-máis-aquén-detodo» nunha creatio continua. 6)
«Cada ser humano é un mandala
integral»; e o centro do mandala
é o corazón humano. «Cada un
de nós é o lugar onde este percorrido comeza e remata», escribe
Melloni, «o ser humano como
receptáculo de toda a Realidade», como manifestación do
Absoluto: Tat tvam asi («Ti es
iso») di o advaita; «O que mira
ao Un vese a si mesmo e veo
todo a través do Un», di Simeón
el Nuevo Teólogo; «Alma, buscarte has en mi/ y a mi buscarme
has en ti», escribe Santa Teresa.
E, para rematar, o capítulo 7)
Recapitulación final. «Canto
meirande é o adentramento no
centro, meirande apertura a
tódalas formas relixiosas». No
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centro están contidas tódalas
formas relixiosas; por iso, «que
ten o corazón baleiro e libre de
toda forma, un corazón puro,
pode acoller tódalas formas,
teofanías e crenzas sobre Deus/o
Absoluto», di Melloni glosando a
Ibn’Arabi, o místico andalusí que
é o autor máis citado no libro.
Esta é a conclusión do libro:
cada tradición avanza cara ao
centro polo camiño que lle foi
mostrado; o importante é chegar
até el. Todas van ao mesmo
lugar, pero non polo mesmo
camiño; velaí a pluralidade e
unidade das relixións. Para
chegar a «adorar ao Pai en espírito e verdade», como lle dixo
Xesús á samaritana.
Victorino Pérez Prieto

Ricardo Carvalho Calero. O Anxo da Terra

Recensión

Ricardo Carvalho Calero. O Anxo da Terra
Henrique Rabunhal, Ed. Galaxia (2020)

Este libro que sobre a figura
de Carvalho Calero, nos ofrece
o profesor e escritor Henrique
Rabunhal, conta a biografía
íntima, política, cultural e lingüística dun lingüista e intelectual sobranceiros da cultura
galega contemporánea. Sobre
ela podemos publicar unha
biblioteca enteira. Carvalho é,
en si mesmo, un xénero literario. Desde o ano 1931, en que
publica o seu primeiro libro en
galego, Vieiros, e até o momento
da súa morte, levou a cabo un
traballo crítico, lingüístico,
histórico-literario e de creación
(narrativa, poesía, teatro).
O libro de Henrique Rabunhal presenta diferentes voces
narrativas en primeira persoa,
que expresan a visión do autor
en diálogo coa súa época, baixo
unha ollada subxectiva os máis
deles. Así, María, voz narrativa
que corresponde á dona de Car-

valho, comeza o seu parladoiro
como un monólogo interior
«Ricardo pasea pola beiramar
da súa cidade coa sensación de
ser outra persoa moi diferente
a aquel mociño que marchou a
Compostela».
Ela e a voz que corresponde
ao personaxe de Castelao,
talvez sexan as máis emotivas e
íntimas.
Ricardo Carvalho Calero, na
súa madurez como poeta, filólogo, historiador da literatura,
vive un período (1965-1980,
prolongado na década seguinte
até o falecemento do noso autor
en 1990) de cambios importantes, políticos e culturais, así
como a publicación dunha obra
monumental, con títulos tan
significativos como a Gramática
elemental del gallego común ou
a Historia da literatura galega
contemporánea, a publicación
da novela Scorpio, ou de poeEncrucillada 217, marzo-abril 2020
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marios tan significativos como
Reticências.
Aínda así, malia a altura do
seu traballo intelectual e creativo, H. Rabunhal deixa ver a
marxinalidade, desprezo e silencio en que a cultura oficial tivo
á figura de Carvalho: «Sentiuse
excomungado e preterido polo
mundo oficial, pero moi querido
e demandado por asociacións e
colectivos».
Nesta obra, H. Rabunhal
presenta temas de grande interese, que Carvalho tratou con
rigor, como a consideración da
literatura galega como aquela
que está escrita en galego.
Obviamente, unha literatura
aparece definida pola lingua
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en que está escrita. Tamén
a súa preocupación pola
representación gráfica da lingua,
a defensa dunha normativa
galega reintegracionista.
Rabunhal fai un completo
traballo de documentación,
rigorosísimo na presentación da
bibliografía do autor, aínda que
el mesmo considere que incompleto. Henrique Rabunhal
ofrécenos un traballo rigoroso,
como sabemos que é o seu modo
de facer, mais necesariamente
asequible. Un libro do que pode
gozar tanto quen se achegue por
curiosidade como quen procure
un mellor coñecemento da obra
de Carvalho Calero.
Miguel A. Mato Fondo
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