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Guieiro
Existe unha terrible

contradicción que converteu un sacramento precioso nunha carga
e unha ameaza, nunha especie de trampa ou armadilla: “se te casas
pola igrexa, ficas atrapado, perdes a túa liberdade e quedas en
desvantaxe cos demais”. Con esta frase que arranca o artigo
principal deste número da revista, do que é autor o noso director,
Andrés Torres Queiruga. Para romper ese maleficio, o autor estuda
a historia da institución do matrimonio.
“1) Até o século cuarto o matrimonio era un acontecemento civil,
considerado santo por ser celebrado entre cristiáns. 2) Entre os
séculos IV e XI foise desenvolvendo unha liturxia, non obrigatoria,
que se engadía ao matrimonio civil. 3) Pero xa a partir do séc. IX
a cerimonia civil tendeu a celebrarse na igrexa. 4) O proceso
completouse nos séc. XI-XII, cando o matrimonio civil acabou
absorbido na liturxia relixiosa”, sinala Torres Queiruga.
O artigo analiza o proceso polo que se foron confundindo os
diversos factores que configuran historicamente o matrimonio,
partindo da Biblia, para percorrer logo a evolución da teoloxía
sobre este sacramento na doutrina da Igrexa.
Na parte final do artigo, abórdase o problema do fracaso na
parella e pregúntase pola posibilidade de admitir o divorcio. “Non
cabe dubidar de que una opción clara e decidida neste punto, á parte
de mostrar unha maior sensibilidade histórica e un rostro máis
humano na Igrexa, evitaría esas solucións por medio da anulación,
que demasiadas veces producen na opinión pública a impresión
dunha especie de “divorcio disfrazado”.
Desde unha perspectiva diferente, aborda Marciano Vidal as
posibles solucións de tipo pastoral para a normalización, na
comunidade cristiá, das parellas que volveron casar. O autor fai un
percorrido pormenorizado pola normativa eclesiástica referida a
estas parellas, lembrando diversas decisións de diferentes
episcopados europeos e maila doutrina e discursos pontificios a este
respecto.
O estudo de Gonzalo Aza céntrase nos cambios que na sociedade
actual se produciron nas relacións afectivas en xeral e na relación
de parella en particular. “O carácter efémero e precario que
caracteriza a nosa vida social condiciona as relacións amorosas,
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tan importantes e vulnerables a un tempo. A vida acelerada e
estresada da chamada sociedade do benestar, a urxencia das
gratificacións inmediatas e a sobrevaloración de ter para ser
impregna tamén as relacións persoais”. O autor conclúe sobre a
inseguridade da pertenza nas relacións de parella: “En definitiva,
amar sen miramentos non é tarefa doada nin o contexto cultural
parece que o vaia facilitar. Hai que renunciar a crer que ese
sentimento é o fin da soidade, e estar disposto a aceptar dúas
soidades, a do outro e a propia.”
O xesuita Juan Masiá, tan de actualidade pola súa expulsión do
cadro de profesores da Universidade Pontificia de Comillas, colabora
neste número propoñendo un “Decálogo bíblico para non discriminar
por orientación sexual”. Introduce o tema contando a aplicación da
doutrina oficial sobre unha relación entre dous homes, feita por un
sacerdote e consultada logo a un bispo e a un alto cargo dun
dicasterio romano. E fai logo un repaso por dez textos da Biblia, á
luz dos cales tenta reformular unha doutrina das relacións de
parella e das relacións humanas.
Unha entrevista feita por Xaquín Campo Freire ao novo bispo de
Mondoñedo-Ferrol, Manuel Sánchez Monge, baixo o título xenérico
de Matrimonio e familia, completa a visión da rica realidade da
relación de parella dentro do ámbito cristián. O entrevistado ten
unha ampla experiencia na pastoral con matrimonios e é autor de
diversos traballos teóricos sobre o asunto.
Finalmente, baixo o título de “Compaixón e caridade. ¿Quen dixo
mágoa e esmola?” publicamos unha achega do xove escritor Félix
Caballero Wangüemert. O autor remata o seu artigo desembocando
nesa “xustiza que se abre ao amor”. O amor desinteresado do que
fala o dicionario. Un amor ao que tamén chegamos cando falabamos
de compaixón.
Por suposto, este número recolle as novas de actualidade política,
cultural e relixiosa, da man dos colaboradores habituais, Xosé Luis
Barreiro, Xoán Bernárdez e Rubén Aramburu. E tamén as recensións
e mailo catálogo de libros chegados á redacción, xunto cos debuxos
da nosa colaboradora Soledad Pite.
Agustín Díaz
tintxu@teleline.es
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O matrimonio
como sacramento
Andrés Tor r es Queir ug
a
uga

1. Propósito
O título é sinxelo, pois, efectivamente, pretende centrarse tan só
no aspecto relixioso e, máis en concreto aínda, sacramental desa
rica e densa realidade que é o matrimonio. Pero sinxelo non
equivale a irrelevante. Todo o contrario: lograr claridade neste
punto básico, aclara á súa vez moitas e moi importantes cousas.
A primeira, que —confésoo— constitúe a principal preocupación
deste traballo, é a terrible contradición que converteu un sacramento
precioso nunha carga e unha ameaza, nunha especie de trampa ou
armadilla: “se te casas pola igrexa, ficas atrapado, perdes a túa
liberdade e quedas en desvantaxe cos demais”. Mellor, pois, non
celebrar o sacramento; ou, peor, celebralo para preservar a
tranquilidade familiar ou para aproveitar o brillo da cerimonia
social.
A segunda, menos importante relixiosamente, pero de enorme
transcendencia social, o convencemento de que unha mala
comprensión acaba ocultando a densidade humana deste
acontecemento tan transcendental na vida da persoa e no
funcionamento da sociedade. Entón, por exemplo, o matrimonio
civil queda degradado a non-matrimonio ou mesmo convertido en
pecado, cando non en acto “torpe e pernicioso”, ou mesmo en
delicto canónico.
Resulta evidente que aquí están en xogo graves malentendidos e
mestas confusións que cómpre aclarar, se queremos chegar ao
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núcleo luminoso do problema. Comprender aparece como a primeira
tarefa: ver cómo se chegou a esta situación. Desde aí será posible
repensar o verdadeiro significado do sacramento na cultura actual,
e dese modo recuperar a súa riqueza orixinaria. Porque,
curiosamente, cando se vai ao fondo xenuíno, resulta posible
retomar en toda a súa fondura a riqueza presente na tradición: é
como se, no que Paul Ricoeur chamaba a “segunda inocencia”, se
sintonizase de maneira máis crítica e actualizada co que inicialmente
se comprendía e expresaba de maneira espontánea.
No empeño resulta indispensable o recurso á historia, pois só ela
pode achegar a luz suficiente para comprender os factores que
influíron no resultado actual. Entón resultará posible levar a cabo
a súa “deconstrución” para os reintegrar nunha visión que axude
a comprender o sacramento no seu significado máis auténtico,
vivilo na súa densidade humana e relixiosa, e reaccionar de maneira
creativa aos novos desafíos.
Xa se comprende que, nun tema tan denso, un artigo de urxencia
coma este só pode aspirar a proporcionar algúns apuntes e tratar
de adiviñar por ónde deberán avanzar os novos camiños.
2. O nacemento espontáneo da visión bíblica
Cando con sensibilidade relixiosa e realismo histórico se olla para
a comprensión bíblica do matrimonio, sorprenden a un tempo a
riqueza e a naturalidade coas que é presentado. Empezando xa pola
intuición inicial da fondura dun encontro que, partindo talvez do
máis estraño, acaba converténdose no máis íntimo: “Por iso deixa
o home seu pai e súa nai para xuntarse coa súa muller e faceren un
mesmo corpo” (Xén 2, 24)1. E continuando logo polos magníficos
exemplos de tenrura, que nos mellores momentos alcanza alturas
insuperables: pénsese en Oseas, en Tobías ou nesa marabilla que é
o Cantar dos Cantares. Non é preciso descoñecer ou negar nin os
límites nin os condicionamentos propios dun tempo e dunha
1
Compréndese ben esta fondura, cando se a compara coa “sabedoría zarzueleira”
do: “Madre no hay más que una, y a ti te encontré en la calle”.
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sociedade patriarcais, para apreciar a densidade e riqueza
sorprendentes desta comprensión.
Para a Biblia, o matrimonio nas súas diversas formas aparece
como unha realidade humana de excepcional densidade, tanto na
súa dimensión individual como na súa significación social. Por iso
vai profundando de maneira crecente e cada vez máis humanamente
delicada no rol correspondente aos diversos compoñentes da familia.
E a comunidade recoñece a súa importancia social, rodeándoo de
normas, prescricións e garantías que aseguren a súa pervivencia e
o seu benestar posibles, preocupándose mesmo, e de modo moi
intenso, dos diversos desamparos producidos pola ruptura ou pola
morte (orfandade, viuvez)2.
Como non podía ser menos, unha realidade tan fonda foi vivida
pola persoa bíblica como algo moi fundamental dentro da relixión.
Resulta mesmo significativo o delicado equilibrio que se logra. Por
un lado, hai unha enérxica preocupación por desacralizar a
sexualidade, como o mostra a loita continua dos profetas contra os
cultos da fecundidade e contra toda divinización do sexo. Pero, por
outro, desde o comezo o matrimonio aparece incluído sen reservas
no máis íntimo da vivencia relixiosa. Isto nace xa do seu fundamento
máis radical: varón e muller aparecen como “imaxe e semellanza”
de Deus, non en canto separados, senón na súa unión e mutua
remisión: “E creou Deus o home á súa imaxe, creouno á imaxe de
Deus, creouno varón e femia” (Xén 1, 27). E logo, irá mostrando as
súas consecuencias na vivencia, como aparece de maneira exemplar
no libro de Tobías:
“Ti creaches a Adam, e fuches ti quen lle deches unha axuda e sostén,
a súa muller Eva, e de ambos naceu a raza dos homes. Fuches ti quen
dixeches: Non está ben que o home viva só: fagámoslle unha axuda
semellante a el. Agora, pois, non é desexo ilexítimo o que me move a
tomar por esposa esta irmá que teño aquí; senón o amor de verdade.
Ordena que se nos outorgue misericordia tanto a ela como a min, e que
cheguemos xuntos á vellez. Despois dixeron á vez: —Amén, amén” (Tb
8, 6-8).
2

Cf. R. de Vaux, Instituciones del Antiguo Testamento, Barcelona 1964, Parte II,
p 49-93.

7

Andrés Torres Queiruga

Máis aínda, o matrimonio humano non só recibe luz e amparo de
parte da relixión, senón que el mesmo acaba converténdose en
símbolo privilexiado para comprender o misterio do propio Deus. Os
autores bíblicos non retroceden ante as comparacións máis literais,
e logran metáforas dunha beleza e suxestión insuperables, falando
de Iavé como esposo apaixonado polo seu pobo: “velaí, eu mesmo a
vou seducir: levareina ao deserto e falareille ao seu corazón” (Os 2,
16; cf. 2, 21); “Como casa un mozo cunha virxe, así casará contigo
o teu constructor. O gozo que sente o noivo pola noiva, sentirao o
teu Deus por ti” (Is 62, 5).
De feito, é nesta circularidade fecunda onde a vivencia bíblica do
matrimonio vai acadando a súa altura: o ambiente relixioso en que
se move, esperta a sensibilidade para os valores verdadeiramente
fondos e humanizadores; e os valores así descubertos permiten
comprender mellor a fondura infinita do amor divino. Resulta
iluminador o episodio de Oseas: casado cunha prostituta (sagrada)
por mandato divino (Os 3,1), nota que el a segue amando e
perdoando a pesar de ela lle ser repetidamente infiel; entón, na súa
propia vivencia, descobre con claridade e forza até entón inéditas o
amor e o perdón incondicional de Iavé (Os, 11, 8-9)3.
Toda esta ancha e fonda corrente espiritual confluirá no Novo
Testamento, que a asumirá enriquecéndoa e afondándoa. De maneira
simbólica, os escritos xoánicos presentan no seu comezo a Xesús
asistindo a unha voda (Xn 2, 1-11) e achéganse á saída falando das
“vodas do Año” (Ap 19, 7.9). E a Carta aos Efesios, nun texto que
se irá facendo clásico neste asunto, abre a súa fondura para o
misterio mesmo da relación entre Cristo e a Igrexa: “Por iso deixará
o home a seu pai e maila súa nai e unirase á súa muller e serán os
dous un único ser. Grande misterio é este e eu refíroo a Cristo e á
Igrexa” (Ef 5, 31-32).
En toda esta visión non mandan as preocupacións sistemáticas.
O que funciona é a lóxica espontánea da vivencia relixiosa. Os
primeiros cristiáns adoptan igual que os demais cidadáns o
3

Unha afirmación que «non ten parangón en toda a profecía» G. Von Rad, Teología
del Antiguo Testamento II, Salamanca 1972, 184.
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matrimonio como realidade natural e institución civil, e, coa
mesma espontaneidade, intégrano na súa relixiosidade. A Epístola
a Diogneto expresa ben esta dialéctica, insistindo en que os cristiáns
nin viven nun país estraño nin adoptan unha vida aparte4, senón
que, como tamén dirá con propias palabras san Paulo referíndose
expresamente ao matrimonio, viven todo iso “no Señor” (1 Cor 7,
39).
3. A configuración histórica do matrimonio como
sacramento
Con todo, resulta evidente que a reflexión teolóxica tiña que
acabar incidindo nesta visión, tratando de a elevar a nivel
sistemático. Non interesa aquí entrar la descrición detallada dun
proceso de grande complexidade e por fortuna moi historiado5.
Importa sinalar os factores en xogo e os distintos equilibrios ou
desequilibrios que foron marcando a súa comprensión teolóxica.
Esquematizando, cabe dicir que eses factores son
fundamentalmente catro, repartidos en dúas polaridades: a
polaridade individual-social e a polaridade humano-relixiosa.
Tomado xa no estadio evolutivo no que se encontraba ao principio
do cristianismo, o matrimonio é, como se di vulgarmente, “cousa de
dous”: dúas persoas que deciden unir as súas vidas nunha
comunidade de amor, en principio aberta á procreación de nova
vida. Pero esta unión, pola súa relevancia e as súas implicacións
para a vida, o funcionamento e a persistencia da sociedade, está
sempre, dun ou doutro xeito, encadrada e regulada polas por pautas
do seu contexto social. Ao mesmo tempo, como queda indicado, esta
realidade secular as persoas relixiosas vívena tamén un acto
sagrado; e víveno así tamén na dobre dimensión individual e social
respecto da propia comunidade relixiosa.
4

Carta a Diogneto V, 1-2 (Padres Apostólicos, ed. D. Ruiz Bueno, BAC 1965, 850).

5

Segue a ser ilustrativo, por conxuntar os datos históricas e a reflexión teolóxica,
o libro de E. Schillebeeckx, El matrimonio, realidad terrena y misterio de salvación,
Salamanca 1968 (as críticas históricas de detalle non invalidan o seu diagnóstico,
ben insinuado no mesmo título).
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Pero, se os factores son constantes, a proporción das súas
combinacións varía na historia e define a figura matrimonial nas
distintas etapas. Resulta, por exemplo, fácil detectar unha forte
preeminencia do factor social nas sociedades máis primitivas, onde
os intereses individuais estaban moi sometidos aos intereses
económicos, sociais e estratéxicos da familia, do clan ou da tribo,
fronte ao maior protagonismo dos individuos nas sociedades más
amplas e politicamente avanzadas. Do mesmo xeito, cabe detectar
fortes variacións no proceso de ritualización, tanto respecto da súa
intensidade como da conciencia na diferenciación entre o sagrado e
o profano.
O configuración sacramental do matrimonio foise xogando a
medida que as proporcións se ían decantando nunha ou noutra
acentuación. Para facer máis comprensible o que intento dicir neste
traballo, paga a pena indicar a que dalgún xeito considero a súa
hipótese de traballo: a concepción tradicional do sacramento do
matrimonio dentro do catolicismo decidiuse en dúas opcións
principais:
A primeira refírese á acentuación, case monopolista, dos problemas
da validez. Esta, en efecto, foi sendo cada vez máis determinada por
unha triple absorción dentro da praxe eclesiástica: a) absorción do
civil no relixioso, b) absorción do relixioso no sacramental, e c)
absorción do sacramental no xurídico.
A segunda opción refírese á concepción mesma do significado dos
sacramentos, que a partir da idade media se ven como
“instrumentos” visibles para a produción dunha graza invisible.
O resultado foi, por un lado, a intervención cada máis clara e
decisoria da igrexa tanto na realización como na validez do
matrimonio, que acaba converténdose nunha celebración
exclusivamente eclesial; e, dentro dela, reducindo a decisión dos
contraentes á estreita marxe delimitada polas condicións xurídicas
ás que se deben someter, so pena de invalidez total (é dicir, non só
sacramental, senón tamén relixiosa e humana).
Esquematizando en trazos moi amplos, que deixan fóra certos
detalles e variacións, cabe describir así o proceso. 1) Até o século
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cuarto o matrimonio era un acontecemento civil, considerado santo
por ser celebrado entre cristiáns. 2) Entre os séculos IV e XI foise
desenvolvendo unha liturxia, non obrigatoria, que se engadía ao
matrimonio civil. 3) Pero xa a partir do século IX a cerimonia civil
tendeu a celebrarse na igrexa. 4) O proceso completouse nos séculos
XI-XII, cando o matrimonio civil acabou absorbido na liturxia
relixiosa, deixando de percibirse na súa densidade propia6.
Foi aquí onde incidiu a nova concepción sacramental. Se antes a
liturxia viña a ser a “benzón” e acollida relixiosa dun matrimonio
celebrado civilmente e por tanto con densidade e validez propia,
cada vez máis a liturxia foise convertendo na única realización
válida e lexítima do matrimonio en si mesmo. Non se fixo de
repente, pois aínda se admitía que, con independencia de toda
cerimonia relixiosa, o mutuo consentimento podía constituír un
matrimonio verdadeiro. Dese xeito podía despois ser bendicido pola
cerimonia litúrxica, pero non declarado inválido sen ela: tal era o
que sucedía nos “matrimonios clandestinos” que se regularizaban.
Foi no concilio de Trento onde se deu o último paso: fóra de casos
moi excepcionais, a presenza do sacerdote, é dicir, a celebración
sacramental, fíxose necesaria para que o matrimonio sexa válido, é
dicir, para que se recoñeza a súa existencia real. De aí a pensar que
é o sacramento o que realiza o matrimonio non quedaba máis que
un paso. E foi o que, en xeral, sucedeu.
Non cabe negar as vantaxes que esta regulación eclesiástica
trouxo consigo. Pero, se non se produce un repensamento fondo e
unha suficiente clarificación dos planos, os inconvenientes e mesmo
as contradicións son tamén graves e manifestas.
Non se pode, evidentemente, negar toda lóxica a unha tradición
tan pensada e discutida. No fondo, esa maneira de celebrar o
matrimonio a que se chegou representa o caso ideal do cristián ou
da cristiá que queren vivir o matrimonio en toda a consecuencia da
súa pertenza a unha comunidade relixiosa, cuxas pautas de fe e
conduta comparten, e en cuxa comuñón queren confesar e acoller
6
No resume que fago a continuación sigo o que dá E. Schillebeeckx na conclusión
da súa obra citada.
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a graza de Deus para o seu compromiso. Pero tal como quedou
configurada a comprensión da relación entre o matrimonio e o
sacramento, acaparando este para si a validez total do mesmo,
fixéronse as tres absorcións sinaladas ao comezo, con graves
consecuencias.
Así, a absorción do civil no relixioso acaba por lle negar toda
consistencia ao matrimonio civil. Vese claro respecto dos non
crentes: que a igrexa non conceda validez relixiosa dentro dela a
matrimonios celebrados fóra dela, pode comprenderse; pero carece
de toda xustificación dar o paso a negarlles realidade en si mesmos,
como se os contraentes simplemente non estivesen casados. Á súa
vez, a absorción do relixioso no sacramental, unida ao forte
condicionamento do sacramental polo xurídico, recorta as
posibilidades dos crentes. Ten a súa lóxica que a igrexa declare
ilexítimo e xuridicamente non válido dentro dela un matrimonio non
sacramental celebrado por dous fieis; pero negarlle toda realidade
matrimonial en si mesmo tampouco é unha consecuencia necesaria.
No primeiro caso, acontecementos ben recentes na vida pública
española demostran que non se trata de casos meramente hipotéticos
e que poden dar lugar a escándalos moi xustificados. No segundo,
nega toda posibilidade de vivir de maneira autenticamente relixiosa
matrimonios entre crentes que, sendo xuridicamente imposibles na
lexislación canónica actual, eles queren vivir sinceramente ante o
Señor. Dese modo, en ambos casos a esixencia de perfección
convértese en descualificación sumaria e anulación de toda forma
imperfecta.
4. Cara a unha nova comprensión sacramental:
Se queremos saír deste sarillo, imponse buscar unha
reestruturación máis xusta dos diversos factores, tratando de os
integrar nunha nova concepción do significado dos sacramentos.
Algo non tan difícil como parece, se volvemos á estrutura
fundamental presente nas orixes da tradición: o matrimonio como
a) unha realidade humana que b) se vive relixiosamente.
Cómpre ademais ter en conta que esa estrutura se nos fixo hoxe
máis clara, debido a que o proceso cultural puxo en tal releve eses
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dos polos, que xa resulta imposible ignorar a súa distinción e
solidez. Por un lado, o proceso de secularización que multiplicou
exponencialmente os matrimonios non relixiosos, mostra o se
innegable carácter de realidade humana: ¿quén pode hoxe negar
que é real un matrimonio non relixioso? Por outro lado, a nova
conciencia da autonomía do mundo fai comprender que a vivencia
relixiosa, e dentro dela, a dos sacramentos, xa non se pode
comprender como froito dun intervencionismo sobrenaturalista,
como se o sacramento fose un “instrumento” que por unha especie
de “milagre invisible” producise el mesmo a realidade matrimonial,
en lugar de ser concibido como o amparo, apoio e potenciación desa
realidade que os contraentes se esforzan en actuar e vivir desde a
súa decisión e a súa liberdade.
De feito, esta estrutura fundamental —realidade humana, vivida
relixiosamente— estivo sempre presente na conciencia relixiosa, e
hoxe aparece con toda claridade —aínda que ás veces algo encuberta
por trazos da teoloxía pasada— mesmo nos documentos oficiais.
Resulta evidente no Vaticano II, onde a Gaudium et Spes, que lle
consagra o primeiro capitulo da segunda parte, dedicada a “algúns
problemas máis urxentes” do noso mundo, di: “Así, do acto humano
polo cal os esposos se dan e se reciben mutuamente, [a] nace,
mesmo ante a sociedade, unha institución [b] confirmada pola lei
divina”7. E incluso se detecta con claridade no novo Código do
Dereito Canónico: “A alianza matrimonial, pola que o varón e a
muller constitúen entre si [a] un consorcio de toda a vida, ordenado
pola súa mesma índole natural ao ben dos consortes e á xeración e
educación da prole, [b] foi elevado por Cristo Noso Señor á
dignidade de sacramento entre bautizados”8.
Por iso, para comprender aínda mellor esta estrutura, antes de
considerar o matrimonio como sacramento, cómpre deterse na súa
consideración como acción relixiosa sen máis (como de feito,
7
Gaudium et Spes, n. 48. Xa se comprende que, igual que na cita seguinte, as letras
entre corchetes e o subliñado son engadido meu, por mor da claridade. Paga a pena
reler nesta perspectiva todo o capítulo.
8

CIC 1055.
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segundo vimos, foi considerado durante moito tempo mesmo dentro
do cristianismo). Entón aparece evidente que se trata dun
compromiso humano, que, ao ser realizado por persoas crentes,
quere ser vivido ante Deus; é dicir, como acollida do seu proxecto
creador-salvador na propia vida, sabendo que o esforzo humano
está sustentado e amparado polo amor divino. Non resulta difícil
ver que aquí reside a esencia máis radical e fundamental de todo
matrimonio entre crentes. Como tampouco o resulta comprender
que a súa “elevación” a sacramento é un “acto segundo”, que non
pretende anular isto, senón confirmalo enriquecéndoo.
Tal é a base relixiosa que sustenta toda a concepción cristiá do
matrimonio. Sobre ela ábrese un rico e amplo campo de posibles
modos de a configurar, tanto na vivencia individual como na súa
estruturación pública en canto celebración comunitaria. Esta
celebración é non só lexítima senón dalgún modo necesaria:
“En materia de matrimonio, o rito ocupa un lugar esencial: traduce o
carácter sagrado e en todo caso solemne do compromiso; expresa o
desexo dun recoñecemento social da unión; fai posible un control desta
unión. Necesaria para a validez, máis aínda para a mesma existencia
do matrimonio, a forma preséntase tamén como un instrumento de
proba do lazo conxugal”9.

O que non pode facer a ritualización é substituír ou anular, senón
promover e enriquecer as raíces das que se sustenta. E nese sentido,
como todo na igrexa —ecclesia semper reformanda—, a
configuración pública debe estar sempre disposta á revisión e á
reforma, para se facer máis fiel ás raíces e máis adecuada aos
tempos. De feito, a igrexa así o comprendeu sempre e, de maneira
moi intensa, nos últimos tempos, sobre todo a partir da Casti
connubii (1930), con clara culminación no Vaticano II e no último
pontificado10. A necesidade desta actualización vale tamén para a
comprensión mesma do sacramento.
9

C. Labrusse-Riou, Mariage: Encyclopaedia Universalis 14, 557-561, en p. 559

10

Sobre todo na Exhortación Apostólica Familiaris consortio, dirixida ao episcopado,
ao clero e aos fieis de toda a Igrexa, 1981. A redacción deste artigo estaba xa
rematada, cando se publicou a Deus caritas est de Bieito XVI, que di cousas moi
fondas ao respecto.
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5. O verdadeiro sentido do sacramento
¿En qué consiste, pois, o verdadeiro significado do matrimonio
como sacramento? A pregunta non é banal, pois abonda unha ollada
á complicada e nunca ben clarificada historia da teoloxía neste
punto, para se decatar de que gran parte dos problemas nacen da
falta de claridade na resposta a esta pregunta. A absorción do
relixioso no sacramental tivo aquí un rol decisivo. Por iso resulta
clarificador repetir e afondar a pregunta máis elemental: ¿qué é, en
xeral, un sacramento? Sen entrar en distincións de detalle nin
pretender unha definición académica, cabe dicir: o sacramento é
unha celebración solemne na que a igrexa como tal trata de facer
simbolicamente visible a presencia salvadora de Deus en momentos
fundamentais da vida humana, para dese modo axudar á súa mellor
e máis plena vivencia cristiá11.
Un sacramento non pode partir do suposto de que Deus “empeza”
a actuar nun momento determinado da vida humana, como se antes
estivese deísticamente pasivo, desinteresado ou distante. Sabemos
ben que Deus é sempre “amor en acto”, sustentando e agraciando
a nosa vida. Onde hai un esforzo humano auténtico, a fe confesa
que alí está Deus, suscitándoo coa súa iniciativa e apoiándoo coa
súa presenza activa e salvadora, coa súa “graza”. De xeito que a
vivencia relixiosa consiste xustamente en vivir de maneira libre e
consciente o propio esforzo como querido e amparado por Deus,
acollendo e agradecendo a súa presenza, deixándose orientar e
configurar por ela. Isto, claro está, sucede sempre para toda
vivencia auténtica dun acto humano. E por iso, tamén respecto do
matrimonio, mesmo cando non se pense nel como sacramento,
segundo sucedeu durante moito tempo dentro do propio cristianismo:
onde dúas persoas se esforzan por o vivir e realizar desde a fe, están
vivindo e realizando un acontecemento relixioso, un acontecemento
de graza. Isto é xustamente o que se intentou deixar claro no
apartado anterior: o matrimonio como unha realidade humana,
vivida relixiosamente.
11
Expoño estas ideas con máis detalle en Os sacramentos hoxe: significado e
vivencia: Encrucillada 26/127 (2002) 153-176.
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¿A qué vén entón aínda o sacramento? Queda claro que non para
“mover” ou “convencer” a Deus, senón para nos axudar a nós. En
todo esforzo por vivir algo desde a fe, o problema non está nunca
en Deus: a súa presenza e a súa axuda son seguras. Pero sabemos
por experiencia que nós podemos non as percibir ou, o que é peor,
dubidar delas ou resistirnos á súa chamada. Por iso precisamos
acudir á vida de oración, ao exemplo dos demais, ás experiencias
comunitarias..., para dese xeito avivar a nosa conciencia, fortalecer
a nosa fe e animar a nosa acollida. Tal é o que sucede sempre nas
circunstancias ordinarias. Pero todas as relixións e, desde logo, a
cristiá, comprenderon que, cando se trata de situacións especialmente
decisivas na vida das persoas e na marcha da comunidade, convén
unha axuda supletoria na que colabore toda a comunidade (repito:
non para “provocar” a axuda divina, senón para favorecer e
potenciar a acollida humana).
Os sacramentos son xustamente a máxima expresión deste apoio
comunitario. Por iso se sitúan nas encrucilladas da existencia:
nacemento, morte, culpa..., matrimonio. E por iso se lles concedeu
sempre tanta importancia, até o punto de os considerar “instituídos
por Cristo”. O cal expresa unha gran verdade de fondo, pois, aínda
que hoxe a lectura crítica dos evanxeos non permite falar de
“institución expresa e literal” por parte de Cristo, si que responden
á súa intención profunda, pois sempre nos chamou a avivar a fe
para estarmos seguros da asistencia de Deus na nosa vida, sobre
todo cando máis o precisamos: se un pai humano se preocupa polos
seus fillos, “¡canto máis o voso Pai celestial!” (Mt 7,11).
Pois ben, é evidente que no matrimonio se xoga unha baza moi
importante na vida das persoas e no destino das sociedades.
Compréndese ben que a Igrexa o acabase recoñecendo como unha
das encrucilladas existenciais e, a pesar das dúbidas e confusións,
terminase por o incluír na lista dos sacramentos. Esa inclusión
significa entón buscar para el o máximo apoio comunitario que a
igrexa como tal pode ofrecer a un acto dos crentes. Nese sentido, o
sacramento constitúe un don supremo para as persoas que desde a
fe emprenden esa exaltante pero arriscada aventura.
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De aí que toda a celebración, desde o recordo da historia da
salvación nas lecturas e as beizóns litúrxicas, até a presenza da
comunidade, estea destinada a configurar un espazo simbólico onde
aos contraentes se lles faga dalgunha maneira visible e palpable o
apoio seguro —iso quere significar o famoso ex opere operato, que
tanto criticou Lutero— de Deus na nova etapa da súa vida. Dar
perennidade ao amor, asegurar a fidelidade na escuridade do futuro,
ter forza para se apoiar mutuamente “na saúde e na enfermidade”,
acadar acerto, perseveranza e xenerosidade na educación dos fillos,
contribuír ao progreso da sociedade… todo iso constitúe unha
aventura que emprende todo matrimonio que quere ser auténtico e
verdadeiro. Por parte de Deus non hai eleccións nin favoritismos:
o seu amor incondicional como Abbá de toda muller e todo home,
sexan crentes ou non crentes, celebren ou non o sacramento, está
amparando todo matrimonio humano. A “diferencia crente” consiste
en que aqueles que viven o matrimonio como sacramento teñen a
sorte de ser conscientes desa presencia de Deus e de poderen gozar
dunha celebración na que a Igrexa como tal compromete o seu
empeño en axudalos a acoller ese amor divino, de xeito que,
apoiados nel, poidan afrontar con máis fe e confianza esa nova
etapa.
Cando se comprende isto, de seu tan elemental e evidente desde o
punto de vista da fe, causa profunda tristeza comprobar como un
don tan precioso, un ofrecemento tan magnífico, puido traducirse
na mente de moitos como a imposición de novas cargas e a suxeición
a novos deberes. Entón “casar pola igrexa”, de ser un anuncio de
graza e liberación, pervértese na preocupación por quedar atrapados
nunha trama xurídica que escurece o futuro e couta a liberdade. Por
desgraza, resulta innegable que esta idea deformada ocupa un
enorme espazo no imaxinario cristián e, desde logo, converteuse na
pauta máis corrente da interpretación pública.
Por iso é tan urxente, mesmo a costa de repeticións, insistir no
verdadeiro sentido do sacramento. Empezando por superar a
concepción que desde a entrada do aristotelismo —o sacramento
como un “instrumento”, composto de “materia” e “forma”— se
converteu para a teoloxía occidental en guía para interpretar a súa
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eficacia. Por sorte, o matrimonio nunca se acomodou ben á tal guía.
A incomodidade dos teólogos deixouse sentir con claridade, dando
orixe a teorías diversas, e por veces peregrinas, na determinación
da súa “materia” —¿os corpos, o consentimento, as palabras, a
unión dos corpos, ningunha, a entrega do corpo ...?— e da súa
“forma” —palabras ben determinadas e pronunciadas, calquera
manifestación verbal ou non verbal, a aceptación do outro corpo...?12.
O suposto de fondo estaba sempre en que o sacramento producía a
realidade humana do matrimonio, en lugar de axudar a vivila máis
plenamente desde Deus. Por sorte, a importancia concedida ao
consentimento, mantivo sempre viva a conciencia de que o
matrimonio se realiza na decisión dos contraentes: son eles quen
casan, e nada nin ninguén pode substituír a súa liberdade. Na
medida en que o fan na fe, o matrimonio convértese en acto
relixioso; e cando ese acto relixioso é amparado e bendicido pola
comunidade eclesial, convértese en celebración sacramental.
Cando isto último sucede, na unidade final da celebración están
incluídas tres potencialidades distintas, que non están separadas,
pero que convén distinguir, pois a realización última non anula sen
máis as dúas potencialidades anteriores. De feito, noutras
circunstancias estas poden realizarse e realízanse separadamente:
existe o matrimonio puramente humano ou civil, que non se fai
desde a fe; e tamén o matrimonio relixioso, que non se celebra
sacramentalmente.
Non se trata dunha sutileza teórica, senón dunha constatación
que permite unha visión máis sinxela e coherente do matrimonio
como sacramento. Desa maneira, en efecto, este intégrase
espontaneamente na común figura sacramental.
O sacramento non “fai” o matrimonio, senón que o “bendí”, lle
confire figura sacramental, axudando aos contraentes a o viviren
con fe e confianza en toda a súa consecuencia e profundidade. Isto
enténdese ben pensando, por exemplo, na celebración do perdón ou
da unción dos enfermos: no primeiro caso, é obvio que non é o
12
Cf. unha síntese en Sacrae Theologiae Summa IV. De Sacramentis. de Novissimis,
BAC, Madrid 41962, 747-151.
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sacramento o que crea o arrepentimento, a fe, confianza e a acollida
no perdón que Deus está dando sempre13; nin, no segundo, crea a
decisión de crer e acoller a axuda que Deus está dando a o toda
persoa en perigo de morte. O que sucede é que, dando por supostas
ambas actitudes (ou polo menos tratando de as ter), os sacramentos
axudan a perfeccionalas e vivilas na súa plenitude. Unha celebración
penitencial carecería de sentido, se non estivese dirixida a que unha
persoa que, oprimida pola culpa, desconfiase do perdón divino, sexa
animada para recuperar a fe e a confianza no perdón divino (por iso
se le, por exemplo, a parábola do fillo pródigo e a comunidade
testemuña e “contaxia” a súa fe no perdón).
Dese xeito, desaparecen esas estrañas discusións que atormentaron
a teoloxía tradicional acerca do matrimonio como sacramento. Non
é preciso empeñarse en descompoñer a actitude humana de
compromiso mutuo, para ver onde esta a “materia” e onde a
“forma”. E tamén se clarifica esa rara anomalía de converter aos
contraentes en “ministros” do sacramento que reciben. Pois, ao
deixar claro que o rol do sacramento é “bendicir” o matrimonio,
non realizalo. Igual que sucede de ordinario en todos os demais
sacramentos, o sacerdote é o ministro que na representación da
comunidade preside a celebración litúrxica dun compromiso humano,
para axudar, iluminar e potenciar a decisión dos contraentes de o
realizaren e viviren de maneira expresa como amparado e apoiado
pola presenza salvadora de Deus. Algo que con toda espontaneidade
comprendeu sempre a teoloxía oriental, que fala de “beizón”
13
Por iso hoxe lemos con moito coidado o axioma medieval ex attrito fit contritus.
Se se entendese que a “absolución” (mellor, a celebración) cambia por si mesma
ontolóxicamente a simple atrición (arrepentimento por medo) en contrición
(arrepentimento por amor), sería incorrer nunha concepción máxica. En cambio, se
se pensa que a celebración comunitaria pode axudar a que o pecador profundice
no sentido do pecado, de xeito que chegue a unha actitutde máis auténtica, esa
pode ser unha excelente comprensión da eficacia sacramental, cando tal proceso
se logra. Hoxe custa traballo comprender a viveza desta discusión, en parte
causada polos ataques de Lutero, que dividía sobre todo a escotistas (atricionistas)
e tomistas (contricionistas), até o punto de que Trento non quixo decidir, mandando
parar as discusións mentres non decidise a Santa Sé (cousa que até hoxe non
fixo): cf. unha boa síntese en V. Heynck, Attritionismus: Lexikon für Theologie und
Kirche 1 (21957) 1019.1021 e Id., Kontritionismus: Ibid 6 (1961) 510-511.
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simbolizada na cerimonia do stephanoma, ou “coroación” polo
sacerdote; e que afirmaron tamén en occidente algúns teólogos
como Melchor Cano14.
E xa se comprende que nesta concepción queda plenamente
valorado o rol activo dos contraentes, de xeito que carece de todo
fundamento o medo dalgúns a que dese modo os contraentes perdan
a súa iniciativa, pois son eles os que a teñen enteira tanto no
compromiso humano como na acollida do amparo divino. E mesmo
a necesidade desta participación activa pode así servir de modelo
para comprender que tamén nos demais sacramentos resulta
fundamental ese protagonismo en canto compromiso e acollida. Do
contrario, pronto se cae na maxia dun ex opere operato mal
entendido.
6. Algunhas consecuencias importantes
Como é lóxico, o modo da comprensión ten consecuencias
importantes tanto para a vivencia íntima como para a configuración
comunitaria. Intentemos indicar algunhas.
En primeiro lugar, nesta visión aparece moi claramente a
necesidade de atender á densidade humana que pertence ao
matrimonio como tal e que por tanto está tamén na base do
matrimonio sacramental. Para o expresar en termos clásicos: a
graza non suprime nin se pon en lugar da natureza, senón que,
supoñéndoa, axuda a recoñecela e vivila en toda a súa fondura e
plenitude. Máis aínda, así resulta obvio que a decisión de celebrar
sacramentalmente o matrimonio non dispensa do esforzo polo
cultivo humano de todos os valores necesarios para a súa xusta
realización. Conscientes da asistencia divina e confiando nela, os
contraentes deben sentirse chamados e animados a cultivar con
todo empeño a súa riqueza, non en contraposición á vivencia
relixiosa, senón xustamente como parte integrante e indispensable
14

Entre nós sostivo sempre esta postura Pumar Cornes, discípulo de Amor Ruibal:
cf. J. P[umar] G[ándara], El pensamiento teológico de Pumar Cornes, Val do Dubra
1977.
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da mesma. Pois sen a honestidade no cultivo dos seus valores como
realidade humana, a vivencia “sacramental” do matrimonio
carecería de sentido ou converteríase nunha práctica hipócrita: no
abstracto “Señor, Señor” denunciado por Xesús de Nazaré (Mt 7,
21-22; Lc 6, 46).
E sería unha pena que a obsesión polos requisitos da validez ou
mesmo da lexitimidade sacramental levase a descoidar o esforzo
pola preparación humana a un compromiso tan delicado e difícil.
Neste sentido, os cursos prematrimoniais supoñen un avance
importante, que talvez debera estenderse a toda a pastoral coa
adolescencia e a xuventude, para que non suceda o paradoxo de que
á “carreira” talvez máis importante da vida se chegue tantas veces
sen apenas preparación. A igrexa e a sociedade civil teñen aquí, con
toda evidencia, unha importante disciplina pendente, na que deberían
conxuntar os seus esforzos.
Unha segunda consecuencia, intimamente unida á primeira e non
menos importante, é que a celebración sacramental non impón
novos deberes ao matrimonio, como se en principio, é dicir, en canto
matrimonio, os crentes tivesen obrigas ou carecesen de dereitos
diferentes aos casados non crentes. Unha tradición excesivamente
positivista na lectura da Biblia e da tradición levou a pensar que as
propiedades do matrimonio deben ser buscadas directamente na
revelación. Cando a verdade é que en principio deben ser buscadas
nas esixencias que esa realidade presenta en canto humana. Como
sucede en xeral respecto das normas morais15, crentes e non crentes
deben conxuntar a súa busca para inquirir cales son a concepción
e a praxe que máis e mellor axudan a vivir ese transcendental
compromiso. A este nivel, a realización autenticamente humana do
matrimonio non ten por qué ser diferente para crentes e non
crentes. De xeito que, tomado neste sentido básico, igual que sucede
na moral, non hai un matrimonio cristián, senón unha vivencia
cristiá do matrimonio.
15

cf. o meu artigo Moral e relixión: da moral relixiosa á visión relixiosa da moral:
Encrucillada 28/136 (2004) 5-24 (Sintetizado: Moral y religión: de la moral religiosa
a la visión religiosa de la moral: Selecciones de Teología 44 [2005] 83-92).
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De entrada, esta afirmación pode estrañar. Pero, ben mirado, iso
é o que significa o recoñecemento, avaliado polo Vaticano II16, da
autonomía da creación. Se, por exemplo, a experiencia histórica foi
mostrando que a vivencia auténtica do amor matrimonial pide a
unión monógama, iso constitúe o ideal humano, que por tanto é
igualmente válido para crentes e non crentes17. E o mesmo vale
para un tema tan delicado como o da perpetuidade do compromiso:
só se pode argumentar que Deus a quere, porque iso é —como
persoalmente penso— o que pide a realización máis auténtica do
amor esponsal. Pero xustamente por iso, a este nivel sería equivocado
argüír directamente coa revelación, en lugar de aportar argumentos
morais e antropolóxicos18. A diferenza que introduce a fe non
significa que, en principio, as conclusións respecto das auténticas
propiedades do matrimonio deban ser distintas. Está máis ben en
que, unha vez descubertas, o non crente interprétaas como
dimensións tan só naturais, mentres que o crente, ao se vivir como
creatura, interprétaas ademais e identicamente como manifestación
do proxecto divino sobre a nosa realización e a nosa felicidade19. De
16
Gaudium et Spes, n. 36: “Se por autonomía da realidade se quere dicir que as
cousas creadas e a sociedade mesma gozan de propias leis e valores, que o home
ha de descubrir, empregar e ordenar pouco a pouco, é absolutamente lexítima esta
esixencia de autonomía”.
17

E os que insistan demasiado na letra da Biblia deberían pensar que nela durante
moito tempo non se alcanzou este ideal; algo que, por certo, creou moitos
quebradeiros de cabeza aos teólogos que pretendían fundar na revelación bíblica
as propiedades do matrimonio, pois tiñan que explicar cómo Deus mandaba a
poligamia, xerar fillos nunha escrava, como Abraham, ou casar cunha prostituta,
como Oseas.
18
Neste sentido resulta signficativo o modo de proceder o Papa na Deus caritas
est, n. 6. De feito, ao comezo do n. 7 di expresamente: “As nosas reflexións sobre
a esencia do amor, inicialmente bastante filosóficas…”.
19

Non cabe entrar en explicacións detalladas. Intento dicir o seguinte: o que a
revelación ensina sobre o matrimonio non é algo engadido á súa realidade humana,
senón a interpretación correcta desa realidade, que a Biblia —con toda razón—
le como manifestación da vontade de Deus, pois foi El quen voluntariamente a creou
así. Por iso na Biblia hai todo un camiño que se vai perfeccionando a través de
lecturas cada vez menos imperfectas. Os crentes podemos agora gozar dos
resultados, pero para o diálogo cos demais e mesmo para unha lectura crente
actualizada, temos que intentar reproducir o proceso —a revelación como
maiéutica—, a fin de descubrir o fundamento da lectura bíblica.
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xeito que desde a fe resulta equivalente afirmar que a monogamia
ou a perpetuidade son propiedades naturais de todo matrimonio
máis plenamente logrado, cando se usa un “xogo lingüístico”
puramente antropolóxico, ou que representan a vontade divina,
cando se fala desde o xogo lingüístico da fe.
Como se ve, a verdadeira dificultade —común a todos— está en
lograr unha lectura correcta do que obxectivamente pide unha
realización auténtica do compromiso matrimonial. Pero non resulta
difícil ver cánto máis iluminador e fecundo sería para a sociedade,
se o diálogo se establecese sobre a base da busca común das
verdadeiras pautas antropolóxicas para a mellor vivencia do
matrimonio, en lugar de partir como sucede demasiadas veces,
dunha postura polémica, dando por suposto que crentes e non
crentes teñen deben por principio adoptar pautas distintas. O que
a todos interesa non é defender os propios intereses, sexan
confesionais ou partidarios, senón encontrar o que para todos é bo
e verdadeiramente humano.
Deste modo —terceira consecuencia— ante a consideración ábrese
un amplo espazo que permite, ao mesmo tempo, respectar a
lexitimidade das distintas opcións e precisar a especificidade da
propiamente relixiosa e sacramental. Non recoñecer, por exemplo,
a realidade do matrimonio civil ou depreciar a súa dignidade,
aparece en toda a súa deformación20. E tal recoñecemento, lonxe de
depreciar o relixioso ou sacramental, móstrao no seu verdadeiro
sentido: para o home ou muller crente esa realidade é tan importante
que tamén a quere vivir como fundada en Deus e sabendo que conta
coa súa axuda. Por iso agora se comprende mellor o perverso que
resulta traducir esa axuda como unha carga. O que si é lexítimo
interpretala como chamada positiva á autenticidade, pois sería
hipócrita a persoa crente que profesase publicamente querer realizar
o ideal proposto por Deus contando coa axuda —iso significa
celebrar o sacramento—, pero que non tivese intención real de
tratar de o vivir así.
20
Nisto insiste con razón R. Rincón, Matrimonio civil, en Diccionario enciclopédico
de teología moral. Suplemento de la 3ª edición, Madrid 1978, 1419-1441.
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Caben aínda outras consecuencias de fondo calado respecto da
configuración eclesial do matrimonio crente, que deberían ser
meditadas moi a modo, sobre todo tendo en conta o profundo
cambio histórico do contexto onde se ten que vivir hoxe o
compromiso matrimonial. Aquí, claro está, só cabe proceder en
modo hipotético, con propostas que deberán ser examinadas e
experimentadas con todo coidado e suma cautela.
Creo, por exemplo, que non sería absurdo recoñecer a posibilidade
de distintos graos na realización. É certo que a Igrexa ten dereito
a pedirlles aos seus fieis que vivan o matrimonio na máxima
consecuencia posible, coroándoo por tanto co sacramento. Pero a
situación actual de moitos crentes que, sen deixaren de crer,
tampouco se senten seguros na súa fe ou non están totalmente
convencidos da lexislación eclesiástica ao respecto, talvez non faga
inútil a hipótese de admitir como válidos e mesmo con valor
relixioso matrimonios que, sen se negaren a un ulterior progreso,
non se senten aínda chamados á celebración sacramental: certos
modos de convivencia que hoxe se están facendo tan correntes,
cando supoñen un compromiso serio e decidido, poderían así recibir
un referendo e mesmo un acompañamento pastoral, evitando a
sensación de estar completamente fóra da comunidade dos crentes.
Finalmente, queda o problema espiñento, pero hoxe inesquivable,
do posible divorcio. Creo que unha comprensión auténtica do amor
matrimonial pide a perennidade como ideal. Como do pracer e do
gozo do amor dixeran Nietzsche e Goethe, e con máis razón aínda,
o matrimonio pide eternidade21. Unha concepción verdadeiramente
humana, e máis aínda cando é reforzada pola vivencia cristiá, non
pode renunciar a ese ideal. Pero xa se sabe que o recoñecemento,
mesmo sincero, dun ideal non sempre asegura a súa realización. E
no caso concreto do matrimonio é un feito innegable que hoxe esa
realización está moi seriamente afectada por factores moi poderosos,
empezando polo alongamento da vida biolóxica e o novo rol da
muller no matrimonio , continuando polo afrouxamento da cohesión
social e terminando por un ambiente cultural que non favorece os
21

A encíclica, n. 6, di con razón: “o amor tende á eternidade”.
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compromisos perennes. O gran número de fracasos, tantas veces
sen posible remedio, son proba innegable de que se trata dunha
situación obxectiva e non de mera falta de tensión moral nin,
menos, de simple capricho subxectivo. ¿Por que entón, sen renunciar
ao ideal e facendo todo o posible para que resulte viable, non pensar
na posibilidade de admitir o divorcio?
Creo que hai motivos teolóxicos serios que fan lexítima e posible
esa opción por parte da Igrexa. Empezando pola actitude do mesmo
Xesús de Nazaré, que, como moi ben observa Gerd Theissen, era
enormemente estrito e rigoroso nas cuestións de principio, pero non
menos xeneroso na comprensión das condutas prácticas22. E
continuando polos autores do Novo Testamento: así Mateo,
transcribindo en todo o seu rigor o ideal de perennidade proposto
por Xesús, non dubida en poñerlle unha forte restricción na
práctica: “excepto en caso de fornicación (porneia)” (Mt 5, 32; 19,
9)23; e, con máis claridade, Paulo introduce o chamado “privilexio
paulino”, concedendo a ruptura do matrimonio con non cristiáns,
se estes así o esixen (1 Cor 7, 12-16), indicando ademais de modo
expreso que se trata dunha iniciativa propia: “dígolles eu, non o
Señor”. Máis aínda, a tradición eclesiástica posterior introduciu
tamén o “privilexio petrino”, polo que o Sumo Pontífice pode
disolver en determinadas circunstancias un matrimonio non cristián
ou medio cristián24. Finalmente, está outro argumento de máximo
peso: a tradición da ortodoxia católica oriental, que admite, sen
nunca ter sido desmentida polo catolicismo occidental, o divorcio
entre cristiáns, suposto un fracaso irremediable.
Non cabe dubidar de que una opción clara e decidida neste punto,
á parte de mostrar unha maior sensibilidade histórica e un rostro
22

Cf. G. Theissen.- A. Merz, El Jesús histórico, Salamanca 22000, 402-448.

23

Son ben coñecidas as dificultades á hora de interpretar esta palabra. Aquí non
teñen especial relevancia, pois o que interesa é o dato certo de que se trata dun
engadido do evanxelista ás palabras orixinais (cousa que non fan Mc 10, 11-12 nin
Lc 16, 18), de xeito que suaviza para a práctica o rigor do principio. Cf. as nutridas
reflexións de U. Luz, El Evangelio según san Mateo I, Salamanca 1993, 374-390
e III, 2003, 124-158.
24
Cf. W. Stoffers, Privilegium paulinum. P. petrinum: Lexikon für Theologie und
Kirche 8 (21963) 776.
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máis humano na Igrexa, evitaría esas solucións por medio da
anulación, que demasiadas veces producen na opinión pública a
impresión dunha especie de “divorcio disfrazado”. E para non
escapar a nosa actualidade, nesta dirección apunta tamén o sucedido
recentemente co matrimonio do Príncipe de Asturias cunha muller
divorciada civilmente. Como queda visto e a pesar de certas
manifestacións desafortunadas que confundiron a validez canónica
coa validez sen máis, no caso da esposa tratábase dun matrimonio
que non por ser civil deixaba de ser real, e por tanto na igrexa
celebrouse sacramentalmente un matrimonio a pesar da existencia
do divorcio, civil pero real, dun dos contraentes.
Xa se comprende que aludir a este caso no final do artigo non
obedece a un afán de “novidade social”, senón, por unha parte, a
mostrar que se trata de cuestións moi urxentes que precisan
solucións adecuadas, e, por outra, de que, como sucede tantas
veces, a mesma praxe da Igrexa vai por diante das súas teorías. O
que non deixa de ser un sinal e unha esperanza de que as cousas
poden cambiar. Creo que para mellor.
Andrés Torres Queiruga
Profesor de Filosofía da Relixión na
Universidade de Santiago
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Relación amorosa,
afectividade vulnerable
Gonzalo Aza

Unha e outra vez tiven que refacer a experiencia de que apenas hai algo
máis difícil que amarse. (...) A esta observación hai que engadir outra:
que os mozos non están preparados para tan difícil amor pois todas as
convencións sociais intentaron converter en trivial e frívola esa
complicadísima e suprema relación, e fixéronas caer na miraxe de que
estaba ao alcance de todos. Non é así. (...) Os mozos poden alzarse de
vagar ata esa dita e prepararse para ela. (...) Deben aprender o amor,
e para iso, é como en toda aprendizaxe, fai falta paz, paciencia e
concentración.
Carta de Rilke a Friedrich Westhoff, 1904.

Hoxe en día é moi difícil negar que na actualidade se produciu e
se están a producir cambios fundamentais nas relacións familiares
e afectivas que, sen dúbida, son a expresión clara dos cambios
sociais máis amplos producidos nas nosas sociedades occidentais
nun período moi curto de tempo.
Estes cambios víñanse producindo nos países europeos desde os
anos 60, mentres que en España se inician nos anos 80 (coa
incipiente democracia), pero prodúcense a un ritmo máis rápido que
nos países que enfrontaron antes os cambios. Este ritmo de cambio
acelerado supuxo unha ruptura brusca coa tradición, o que pode
explicar en parte a sensación de desconcerto e de falta de modelos
a seguir, que moitas veces sufrimos. As parellas enfróntanse ao reto
de configurar modelos de relación para os cales os parámetros
anteriores non serven, véndose obrigada a redefinir as súas
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expectativas, roles e formas de convivencia nun proceso de
aprendizaxe non exento de obstáculos e dificuldades (Carrasco,
2003). Pero esta análise, lonxe de constituír unha chamada a un
conservadorismo impracticable e pasado de moda, emerxe da
necesidade de crear unha reflexión ampla e, se cabe, profunda.
Dicir que estamos nunha sociedade de cambio, constante e
acelerado, non é dicir nada novo. Pero o peor que ten o cambio non
é o cambio en si, que é bo. É a velocidade do cambio, a súa rapidez.
Fáltanos sosego para saber en qué medida nos estamos a
transformar. Imos cara a unha sociedade de risco, onde os dilemas
son cada vez máis cruciais, afectan profundamente á forma da
afectividade que foi culturalmente dominante ou normalizada e
sobre a que haberá que decidir a sabendas de que estamos nunha
situación crítica con consecuencias difíciles de predicir.
En efecto, as relacións afectivas cambiaron e iso sinala novos
trazos nas relacións de parella. As unións cada vez duran menos ou
renóvanse máis. O número de fogares compostos por unha soa
persoa non cesa de incrementarse, coma se parecese temerse unha
intimidade prolongada, e a relación amorosa cada vez parécese
menos a unha unidade de produción que a unha secuencia de
consumo con data de caducidade (Verdú, 1992). Cada día son máis
as mulleres e homes profesionais, independentes, intelixentes e de
éxito que ven pasar os anos sen atopar parella estable. Aínda que
as relacións de parella son en moitas ocasións o centro vital das
persoas nas que se esixe cada vez un maior compromiso emocional,
vense influenciadas pola superficialidade e a rapidez que grande
parte dos contactos persoais adquiren nas nosas sociedades (Alberdi,
1999). O carácter efémero e precario que caracteriza a nosa vida
social condiciona as relacións amorosas, tan importantes e
vulnerables a un tempo. A vida acelerada e estresada da chamada
sociedade do benestar, a urxencia das gratificacións inmediatas e a
sobrevaloración de ter para ser impregna tamén as relacións
persoais.
O camiño percorrido por moitas parellas de hoxe, máis ou menos
dilatado en tempo, iníciase con dúas persoas que se coñecen e se
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tratan, gústanse, comezan a saír, teñen relacións sexuais e proban
a vivir xuntos para poder coñecerse mellor (a xeito de proba). Pode
ser que isto inclúa o matrimonio pero a parella fórmase xeralmente
antes e non sempre desemboca nel.
Moitos adultos pregúntanse, ¿por que as parellas rompen con
tanta facilidade? ¿Por que a xente nova ten dificultade en manter as
súas relacións amorosas e os seus compromisos? ¿De que forma a
atmosfera cultural que respiramos repercute na intimidade? ¿Que
valores predominan nas relacións afectivas? Para achegarnos a
estes interrogantes ofrecerei, en primeiro lugar, unha panorámica
xeral do onte e hoxe das relacións de parella e a continuación
analizaremos algúns aspectos do ambiente psicosocial e cultural
polo que transitan estas relacións.
1. Radiografía actual das relacións de parella
¿Casar? Non. ¿Seguiremos xuntos o próximo ano? Ignóroo.
Nós só faremos plans para o tempo en que esteamos xuntos. ¿Non é iso
un compromiso?
Lilian Rubic en Erotic Wars

España ocupa o cuarto posto entre os países europeos con máis
matrimonios, onde a idade media dos homes na entrada ao primeiro
matrimonio é de 29,6 anos fronte aos 27,7 anos das mulleres. A
tendencia xeral apuntada por todos os países é un descenso da
nupcialidade, motivado por múltiplas causas, entre as que están o
aumento de parellas de feito axudado pola secularización e o
individualismo ou as dificultades económicas, para ter un traballo
estable ou acceder a unha vivenda (Becerril, 2004).
Segundo as estatísticas proporcionadas polo informe Juventud en
Cifras 2000/1"1 sobre as relacións de parella, é significativa a
evolución da proporción da poboación nova casada (16-29 anos).
Mentres que en 1977 a porcentaxe de casados era do 34,1% para as
mulleres e do 20,1% para os homes, foi descendendo paulatinamente
ata chegar en 2001 a un 14,1% para elas fronte ao 7,6% para eles.
1

Pode consultarse en http://www.injuve.mtas.es/injuve/portal.portal.action
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Na actualidade, se tomamos como franxas de idade dos 25 a 29
anos, o 31,5% das mulleres están casadas fronte ao 17,7% dos
varóns. Así mesmo, pode apreciarse na seguinte táboa as situacións
de parella en novos de 25 a 29 anos.

As segundas nupcias son moi escasas en España (o 7% dos
matrimonios), ao igual que en países cunha forte tradición católica
e pertencentes á área mediterránea (agás Irlanda) e son lixeiramente
maiores nos varóns que nas mulleres.
En canto ás estimacións de divorcio, os países do sur de Europa
son os que mostran menores taxas de divorcio, sobre todo Italia e
Grecia. En España, alcánzase unha taxa do 19,4%2 o cuarto lugar
en Europa con menor proporción de divorcios. En cambio, en países
como Suecia, Finlandia e Bélxica rexístranse máis divorcios que
matrimonios no mesmo ano.
A nupcialidade está estreitamente asociada á fecundidade, pero
non necesariamente e cada vez menos. Para analizar a natalidade
empréganse tres indicadores (Becerril, 2004):
a) Fecundidade: España e Italia levan a palma ao ser os países coa
fecundidade máis baixa (1,25 e 1,24 respectivamente). Con todo,
ningún país de Europa alcanza o índice do 2,1, cifra necesaria para
que a poboación se substitúa. Non deixa de ser sorprendente a
inversión que se produciu nos países do sur, onde tradicionalmente
eran os máis fecundos. Esta é un dos paradoxos da nosa sociedade,
que di valorar moi significativamente a familia e, non obstante, é
a que máis se resiste a ter fillos3.
2
Porcentaxe que indica os divorcios en relación aos matrimonios celebrados o
mesmo ano.
3
Xeralmente, o factor que se esgrime para non ter fillos é o factor económico. Non
obstante, é moi probable que un elemento decisivo sexa o medo á inversión en
tempo e afecto e o terror a un fracaso que, a diferencia do matrimonio, carece de
solución.
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b) Idade media á maternidade: en España, Holanda e Irlanda
superan os 30 anos de idade, e é precisamente España o país de toda
Europa onde máis tarde teñen as mulleres fillos, cunha idade
próxima aos 31 anos de idade (30,7).
c) Nacidos fóra do matrimonio: En Europa apréciase gran
diversidade con respecto a este indicador observando que os
nacementos extramatrimoniais son minoritarios no sur de Europa
(en España a cifra é do 17%) fronte ao grupo de países nórdicos
(Suecia sáese, cun 55,3%) que optan por outros modelos familiares
que indican unha clara perda de cohesión familiar.
En suma, as tendencias que se apuntan nos próximos anos
indican que o proceso de avellentamento da poboación europea vai
continuar. Aínda así, os países do sur de Europa (España, Grecia,
Italia, Portugal, Chipre e Malta) e Irlanda, posúen unhas taxas
mantidas de matrimonios, con porcentaxes importantes de primeiros
matrimonios, e unhas idades medias-baixas de entrada ao primeiro
matrimonio. Ademais, son os países con menores taxas de divorcios
de toda Europa, idades altas para a maternidade e poucos nacementos
fóra do matrimonio. Concretamente, pode dicirse que España segue
tendo uns comportamentos tradicionais se ben segue a tendencia de
modernización e transformación que se aprecia noutros países de
Europa.
Con este panorama estatístico, pódese dicir que á vez que se
fixeron máis flexibles as formas de organizar a vida amorosa, o
matrimonio, que tradicionalmente constituíu o punto de partida da
vida familiar, é hoxe en día unha etapa tardía, un compromiso que
se adquire cando se levan varios anos de vida en común ou cando
xa se tivo un fillo.
As parellas menos convencionais instálanse a vivir xuntos e
contan con entenderse ben na vida diaria, pero non necesariamente
teñen un compromiso de continuidade. Hai entre eles un compromiso
de estabilidade e fidelidade, pero non hai necesariamente deber de
pervivencia. A ruptura é unha posibilidade e esta posibilidade está
sempre presente.
A idea de manter matrimonio xustifícase con argumentos de
pouca solidez ideolóxica, como polo ben do fillo, por contentar aos
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pais ou por pensar que dese xeito se axuda a que a parella perdure
(Alberdi, 1999). Con todo, o matrimonio puido perder estabilidade,
pero non o seu atractivo. Se antano o matrimonio significaba
buscar a seguridade e escapar da precariedade, actualmente quere
principalmente buscar a felicidade. Xa non é o matrimonio como
institución senón a parella como realización do proxecto vital. Non
é que se escolla menos vivir en parella, é máis ben que se elixe cada
vez máis non o formalizar civil ou relixiosamente4.
En definitiva, o contraste cos modos de concibir o matrimonio das
xeracións anteriores é máis que notorio. Téndese a prescindir dun
compromiso social solemne, pero o compromiso persoal é importante
á vez que máis inestable. A estabilidade e pervivencia das parellas
non son valores con peso, pois existe unha ambivalencia entre o
proxecto de realización persoal e o medo á monotonía e o
estancamento que se asocian á continuidade das relacións afectivas5.
E onde se exalta o pracer máis inmediato e próximo deixa ao
compromiso (a difícil decisión de querer por enriba das dificuldades)
en clara precariedade. Tal é a importancia que se concede á
novidade e innovación en todos os terreos da vida que resulta difícil
apreciar as bondades de "ata que a morte nos separe”.
O importante é que agora estamos ben...
Clara e máis eu, querido Friedrich, achámonos de acordo e entendémonos
precisamente en que toda vida en común só pode consistir en fortalecer
dúas soidades veciñas, e que todo o que se adoita chamar don de si,
abnegación, prexudica esencialmente o corazón da vida común: pois se
un se abandona, xa non é nada, e se dous seres renuncian a si mesmos
para atoparse, xa non hai chan baixo os seus pés, e a súa vida conxunta
é unha continua caída. Non sen grandes dores o meu querido Friedrich,
decatámonos disto, e todo o que queira levar unha vida propia ha de
aprendelo dunha ou outra forma. (…)”
Rilke

4
¿Como unha forma de deixarse unha porta aberta á non continuidade, con medo
ao compromiso?
5

Xa se sabe da expresión “casaches e cagáchela”.

33

Gonzalo Aza

Amar e ser amado é a eterna busca do home. Somos Homo amor,
esa é a verdadeira esencia definitoria do ser humano. Na actualidade,
a felicidade vincúlase co amor e o amor coa parella, que dá sentido
e identidade ao eu. Xeralmente o significado que damos á soidade é
a ausencia de amor, a ausencia de parella. Cando alguén di “agora
estou só” vén a significar que non ten parella nese momento, aínda
que viva cos seus pais ou teña moitos amigos. A soidade supérase
a través do amor na parella, considerada a relación máis persoal e
íntima. Pero haberá que ver que entendemos por amor –concepto
tan prostituído hoxe en día– en tanto que este pode ser construtivo
e humanizante ou ben é capaz de meternos en dinámicas
perigosamente insás e destrutivas así como precipitar rupturas por
un deixar de sentir bonito”.
Giddens (1995) crea o concepto de “intimidade en relación pura”.
Argumenta que na reestruturación da intimidade pasamos do amor
romántico ao amor confluente, que é continxente, activo e escapa
das expresións “para sempre” ou “só e único” propio do romántico.
O amor confluente trata dunha relación estreita “que se establece
por iniciativa propia, asumindo o que se pode derivar para cada
persoa dunha asociación sostida con outra e que se prosegue só na
medida en que se xulga por ambas as dúas partes que esta
asociación produce a suficiente satisfacción para cada individuo”
(p. 60). Desta forma mentres que antes era habitual considerar que
o amor se ligaba á sexualidade por medio do matrimonio, agora
ambos os dous extremos están máis unidos por medio do amor
confluente. Implica aceptar que, ata novo aviso, “cada un obtén
suficientes beneficios da relación como para que pague a pena
continuala” (p. 64). A diferencia do amor romántico este vínculo
renuncia a controlar o futuro.
Na sociedade de hoxe concédese unha grande importancia á
relación de parella e a unha relación de parella onde a afectividade,
o amor é o ingrediente fundamental. Hai que enlazarse namorados,
non por conveniencia. Xa non se trata de sobrevivir, senón de ser
felices. A relación amorosa é considerada como a fonte principal de
felicidade e tamén de frustración. Cada vez espera máis dela, sobre
todo afectivamente e non é doado que chegue a satisfacer expectativas
tan elevadas.
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A parella, o home ou muller con quen se comparte a vida,
considérase o centro da vida emocional e persoal, pero isto faina á
súa vez máis vulnerable, xa que a perda do amor tamén xustifica a
súa ruptura.
O matrimonio é entendido como un proxecto común no que a
elección de parella se fai de forma libre e tomando como fundamento
o amor. Como di Inés Alberdi (1999) o matrimonio convértese
nunha aventura difícil e de final incerto. Deposítanse nel moitas
esixencias (a parella ha de ser amiga, confidente, colega e amante)
nunha situación de grande esixencia laboral e doméstica. Cando se
logra é unha enorme fonte de satisfacción, pero tamén se fai máis
fráxil. O amor xustifica entrar nel pero tamén a súa perda xustifica
separarse e as presións que existen sobre esa relación, xunto á
convicción de que pode non durar, fai que sexa máis probable que
antes finalizar a relación de parella.
Amámonos; polo tanto, non hai razón para non “facer o amor”
¿Vale calquera cousa nunha relación de parella, sempre e cando
esteamos os dous de acordo ?

As relacións sexuais actuais entre home e muller contrastan
enormemente respecto a unhas poucas xeracións atrás. A xeración
máis vella, compartindo códigos comúns, chegaba virxe ao
matrimonio e obedecían as normas contemporáneas no referente a
exploración en materia de sexo, onde “nunca se chegaba ata o final”
ata que se formalizaba o matrimonio. Apreciábase por ambos os
dous sexos a virxindade das mulleres ata o casamento, e do mesmo
xeito que a reputación social das rapazas descansaba sobre a súa
habilidade para resistir os acosos sexuais, o dos rapaces dependía
das conquistas sexuais que podían lograr (Giddens, 1995). En
cambio, entre os máis novos de hoxe en día considérase que é
lexítimo desenvolver unha actividade sexual, incluído o coito, á
idade que consideren oportuna. Por iso, é recente a autonomía case
total da sexualidade en relación co matrimonio e a reprodución. As
relacións sexuais e as relacións de afecto son moito máis
independentes que nunca do compromiso e do matrimonio. É máis,
mesmo se considera conveniente que as relacións sexuais non se
pospoñan ao matrimonio.
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Parece que os cambios de conduta sexual e nas actitudes foron
máis pronunciados nas rapazas que nos varóns. Aínda que a
maioría dos homes reciben animosamente o feito de que as mulleres
estean máis dispostas ao xogo sexual e defenden a igualdade
noutras esferas como por exemplo a económica, existen dificultades
cando se observan as implicacións destas preferencias. Os homes
seguen querendo esposas e as mulleres hoxe non o desexan tanto.
Os homes declaran desexar igualdade, pero tamén moitos se senten
incómodos ao respecto.
A maior parte dos mozos, homes e mulleres, din ter unha serie de
relacións sexuais, máis segundo se avanza na idade6. Segundo o
Injuve 2000/1, os mozos de 15 a 17 anos de idade tiveron relacións
sexuais completas en torno a un 15%, de 18 a 20 anos un 46%, de
21 a 24 anos un 68% e de 25 a 29 anos un 82%. Iso implica que
chegan ao matrimonio traendo unha bagaxe substancial de
experiencia e coñecementos sexuais. Así mesmo, as relacións sexuais
deixaron de ter ese carácter de relación matrimonial e pasaron a ser
frecuentes entre as parellas de solteiros. Ao falar das súas
experiencias sexuais as mulleres son máis reservadas que os homes
e declaran en moita menor medida que estes “ter noivos”
anteriormente. Ao falar de sexo a desexabilidade social actúa en
dirección contraria para homes e para mulleres empurrándoos a
eles a esaxerar as súas experiencias sexuais e ás mulleres a
reducilas ou disimulalas.
¿Quen fai que e quen manda que?
Outra dificultade que se engade nos nosos tempos ás relacións
amorosas é a que deriva do igualitarismo entre home e muller, das
demandas de igualdade que as mulleres presentan aos homes. Un
dos aspectos máis evidentes nas relacións de parella actuais é a
ausencia duns roles definidos e claros, e en ocasións competitivos
entre os seus membros. O proceso que se está a dar de
democratización da esfera privada, do intento de consolidar relacións
libres e iguais non está exento de dificultades. É máis, atopámonos
6
A idade media que tiña a xente nova cando tivo a súa primeira relación sexual
completa sitúase nos 17,4 anos para os varóns e 18,4 para as mulleres (Injuve,
2000/1).
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co paradoxo de que a maior igualdade nas relacións, maior
sensibilidade aos desequilibrios (Carrasco, 2003). Parece haber
unha estreita relación, polo tanto, entre conflito e igualdade.
Está moi estendido o ideal da igualdade entre os sexos en especial
no contexto das relacións de intimidade. Hai cambios sociais e
lexislativos que os apoian e unha actitude xeneralizada que fomenta
a igualdade especialmente entre as mulleres, persoas máis novas,
persoas con maior nivel educativo e en poboación urbana. Homes
e mulleres establecen relacións esperando que estas sexan de
reciprocidade, ser compañeiros iguais e que a súa relación lles
proporcione apoio afectivo e intimidade (Alberdi, 1999).
Esta esixencia de igualdade vai acompañada do desenvolvemento
de relacións máis maduras e que non estean baseadas na autoridade
do home e a dependencia das mulleres pero tamén a fan máis fráxil.
As relacións entre iguais son máis satisfactorias pero son tamén
máis difíciles de manter, preséntase con moita maior frecuencia a
diferenza de opinións e puntos de vista e non hai un pacto de que
un deles sexa o correcto e que se impoña. Todo iso require un
desenvolvemento da capacidade de comunicación, respecto e
resolución conxunta de problemas que nunca fora tan central. As
parellas teñen que negociar múltiples acordos, resolver numerosas
cuestións e a sensibilidade respecto a unha repartición non
equitativa ten un peso significativo.
Concluíndo a relación de parella converteuse nun proceso complexo
de construción persoal, no cal cada membro da parella se quere
sentir realizado. É un proceso moito máis arriscado que o dos
matrimonios tradicionais, e esixe unha inversión de sentimentos
enormemente maior (Cardús, 2001). Por este motivo non parece
desatinado pensar que as separacións e os divorcios non son un
síntoma de crise da institución do matrimonio, senón precisamente
unha proba da súa vitalidade. Se existen separacións e divorcios é
porque as expectativas que cada membro deposita na relación
afectiva son moi elevadas. As parellas de hoxe non se resignan a
unha relación fracasada. Así pois, non se debe confundir un fracaso
matrimonial persoal coa crise da propia institución. A maioría dos
divorcios prodúcense para dar lugar a novos emparellamentos
matrimoniais, non para abandonar a institución.
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2. Ambiente cultural e relacións afectivas
Os cambios culturais –as maneiras de vivir, as normas, as crenzas
e os presupostos básicos compartidos– que se derivan dos cambios
estruturais –os imperativos demográficos e económicos, por
exemplo– non se producen por mera vontade subxectiva dos actores
que interveñen neles. Á súa vez, a cultura non é algo puramente
externo, senón que aquilo que respiramos e tocamos acaba por
formar parte da nosa personalidade (Pérez Urdaniz et al. 2001) do
noso xeito de ser e estar no mundo. Por iso, as nosas accións non
son sempre o resultado dunha elección persoal consciente. Se os
novos comportamentos teñen consecuencias morais –que as teñen–
deben ser analizadas como resultado duns cambios que se impoñen
por enriba das vontades individuais illadas.
Seguindo os pasos presentados por Fernández-Martos (2005),
sinalamos tres aspectos relevantes.
O valor da novidade e o cambio
Como xa indicamos ao inicio, a nosa sociedade actual caracterízase
por un aumento da velocidade e mobilidade en todos os ámbitos,
incluído o das relacións persoais. Isto favorece un modo de relación
humano baseado no desarraigamento e na superficilidade do contacto
afectivo. A quietude, a permanencia e a contemplación teñen pouca
cabida nas nosas sociedades e fanse, cando menos sospeitosas.
Interesa o dinamismo, o avance, a capacidade creadora, o zapping.
Nun mundo no que predomina o novidoso e o cambio incesante,
¿como imaxinar a parella sen mudanzas?
Sen advertilo, pensamos que seguir no mesmo pode ser signo de
preguiza, falta de valor ou aburrimento. Antes admirábase a
convicción, a certeza. Hoxe a dúbida, a flexibilidade. Tanto cambio
reforza a anomia actual (Rojas Marcos, 1993), xera un forte
sentimento de baleiro, subxectivismo, esvaece identidades e roles e
sobrevalora o espontaneísmo e a impulsividade7.

7
Anuncios aos que estamos acostumados reflicten esta concepción. “Satisfai o teu
desexo!”, “¿Quen cho prohibe?” “¡Vive !” (vese a un mozo facendo pontismo...).
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- Presentismo: A vida simúlase como eterna, como enxeñosamente
provisional, e dese xeito sen ocaso. Hai dificultade de proxectarse
no futuro á vez que hai necesidade de vivir o presente a tope, sen
diferir o gozo do desexado en todo momento (Elzo, 1999). A
evidencia dun presente variable e descontinuo ausente de proceso
oponse ao amor para sempre. O imperativo de pasalo ben, de
explorar a fondo todas as posibilidades dunha nova vibración pode
aparecer en calquera momento. Fronte a isto, a conservación
dunha parella faise obstrutora ante a posibilidade de estar a perder
algo descoñecido e mellor noutra parte.
- Consumismo: é contrario ao repouso e a consumación, e reclama
impaciencia, inquietude e continua simulación de sentirse vivo
(Verdú, 1992). Faise valer o principio hedonista de todo agora
mesmo. Por diversas formas o consumidor é un ser incitado a ser
feliz, a ser dinámico, a estar namorado. ¿Por que non experimentar?
Consúmese amor intensivo e descontinuo como simulacro dunha
vida sen decadencia nin final, e desestrutura o desexo. O desexable
chega ao son do capricho e a condescendencia, que se nutre dunha
economía que permite a abundancia. As relacións consúmense, non
producen.
- Busca de quimeras: Con tanto cambio o home actual experimenta
a derruba de utopías, que forman parte do ámbito do racionalmente
plausible, e se soña con contos de fadas, con paraísos inexistentes
(Elzo, 2004). A cultura crea persoas de desexos desmesurados e
irreais que nos leva a naufragar na afectividade por descoido.
Vívese aburridamente porque non vai máis alá do inmediato. Nun
correr dun lado para outro sen saber por que nin para que, as
parellas viven presentizadas, sen significar uns ideais polos que
loitar, cohabítase sen máis. En definitiva, perden forza os grandes
relatos ou as crenzas desde as que intentar cambiar –non importa
o esforzo– a realidade. Este cambio epistemolóxico supón toda unha
revolución para o mundo afectivo e dos sentimentos dos mozos de
hoxe. Palabras como sensación, pracer, sentimento, momento,
viaxe, poden darse sen proxecto ningún, mentres que a fidelidade,
o compromiso, a constancia e a firmeza xermolan das conviccións.
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A mente atordada nunha cultura sofisticada
Se á aceleración do tempo se engade que vidos dunha cultura
compacta, tradicional e clara pasouse a outra confusa e globalizada,
increméntase a sobrecarga psicolóxica (Fukuyama, 2000). Os valores
de hoxe non só non se apoian senón que coliden. ¿Unha mente ben
desenvolvida é capaz de procesar construtivamente o exceso de
información, as esixencias laborais ou a refactura das relacións
afectivas? Non chegamos a tanta esixencia e carecemos de referentes.
Sabemos máis que nunca da historia, e non obstante, superados
ignoramos o esencial. “Xa non sei se te quero ou non”. Non
sabemos compoñer os saberes fragmentarios e perdemos propiamente
o que deberiamos querer. Crecemos en tantas cousas onde elixir e
descartar que non botamos raíces en ningunha. Todo vale, todo é
opinable, calquera cousa é válida na relación aínda cando a parella
que asente non ten claro o que sente.
Ao aplicar a complexidade da sociedade actual ao que espera das
relacións afectivas fai que a tarefa requira capacidades mentais e
psicolóxicas moi notables. Na área de ser compañeiro e/ou esposo/
a, pídese:
a) Ter unha identidade propia, pero distinta e separada da
parella.
b) Abandonar idealismos e romanticismos aprendendo a que
compartir é custoso, sen renunciar á proximidade e gardando
as distancias.
c) Coidar a relación de parella poñendo fronteiras cos nenos,
avós, amigos e traballo.
d) Apoiar o desenvolvemento do compañeiro/a, aceptándoo
como é, pero animándoo a cambiar.
e) Aprender a comunicarse ben, sen queixarse; franco e nobre
nunca duro.
f) Recoñecer as pegadas das feridas pasadas sabendo cara a
onde empurran.
¿Non será demasiado para as nosas capacidades? ¿Non hai unha
desmesurada demanda cultural?
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Da inseguridade na pertenza
No medio do desconcerto cultural podemos sentirnos como a
“masa solitaria”. A soidade non é exclusiva daquelas persoas que
son solteiras. Hai mulleres e homes que aínda estando rodeadas de
moita xente chegan a sentirse moi soas, e a sufrir de carencias
afectivas. Tamén entre os casados, que comparten a súa vida coa
súa parella, é frecuente atopar “sós acompañados”.
- Infantilismo: hai factores que romperon o reloxo harmónico no
desenvolvemento madurativo. A mocidade pode chegar a durar case
quince anos. Como di Cardús (2001), a mocidade instalouse nun
salonciño no cal se entra, pero do que en xeral non se ten ningunha
présa por saír (p. 91). Por un lado, dáse unha precocidade sexual,
hai un adiantamento na entrada da vida, e adiántase os itinerarios
académicos e a vida de parella. Non obstante, a maduración persoal
atrasouse dos 18 aos 25 ou 28 anos. Isto supón que se toman
decisións tan importantes como o traballo constituír unha parella
ou ter un fillo antes de ter unha identidade ben lograda (Erikson, 1980).
- Perda do comunitario: o individualismo gaña terreo fronte á
perda do sentido comunitario. Dificilmente o individuo se sente
hoxe membro dun proxecto común. As institucións son cada vez
máis porosas que nin fomentan nin contan co compromiso de longo
percorrido (Sennett, 2000). Co tempo, fainos seres temerosos que
evitan o conflito emocional e apaga a alegría da pertenza. Esta
soidade que podería potenciar o mundo interior, máis ben incuba
unha existencia branda, cunha mirada indiferente e afastada sobre
o mundo.
En definitiva, amar sen miramentos non é tarefa doada nin o
contexto cultural parece que o vaia facilitar. Hai que renunciar a
crer que ese sentimento é o fin da soidade, e estar disposto a aceptar
dúas soidades, ado outro e a propia. E é que amor é confesar, si, eu
ámote como ti es... Aínda que ti non correspondas aos meus sonos
e ás miñas esperanzas, a túa realidade dáme moita máis rexouba
que os meus soños...
Gonzalo Aza
Profesor de Psicoloxía na
Universidade Pontificia de Comillas (Madrid)
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Para unha “normalización”,
na comunidade cristiá, das
parellas “recasadas”

Marciano Vidal

Sobre a situación das persoas católicas “recasadas” (que viven en
convivencia conxugal despois dun divorcio ou da separación dun
matrimonio canónico previo) é difícil dicir algo novo1. Arríscome a
ofrecer unha palabra que espero que teña algo de novidade e sirva
para orientar algunhas persoas, aínda que non pretende ser unha
solución nin completa nin, moito menos, oficial. Apoiado no meu
talante optimista e situando a mirada cara ao futuro, coido que as
cousas poden “cambiar” e, neste caso, “para mellor”.
1. Unha normativa eclesial sometida a debate
Antes de nada hai que coñecer, con exactitude e obxectividade, as
etapas polas que veu pasando a normativa actual e as discusións
que foron aparecendo ao longo dese breve e, porén, denso proceso.

1

Abundan os libros sobre o tema: M. LEGRAIN, Divorciados y vueltos a casar.
Reflexión bíblica, teológica y pastoral, Sal Terrae, Santander, 1990; A. LE
BOURGEOIS, Chrétiens divorcés, remariés, Paris, 1990; F. R. AZNAR - J. R.
FLECHA, Divorciados y Eucaristía, Universidad Pontificia, Salamanca, 1996; J.
HOSIE, Con los brazos abiertos. Católicos, divorcio y nuevo matrimonio, Sal
Terrae, Santander, 2001. Cómpre salientar o valente e iluminador alegato de B.
HÄRING, ¿Hay salida? Pastoral para divorciados, Herder, Barcelona, 1990. Considero moi valiosa a proposta pastoral do arcebispado de Estrasburgo: J. DORÉ,
Orientations pour une pastorale des personnes divorcées et divorcées remariées:
La Documentation Catholique 101 (2005) 693-695.
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Remitindo á exposición máis detallada que fixen noutro lugar2,
convén reter os seguintes datos:
- Antes do sínodo sobre a familia (1980) toleráranse experiencias
pastorais en relación coas parellas católicas recasadas, nas que
entraba, con determinadas garantías, a participación eucarística
plena.
- O tema foi discutido no sínodo de 1980; a exhortación postsinodal
(1981) pechou as portas á comuñón eucarística. Unicamente a
admitiu en determinadas situacións e coa condición de que “asuman o compromiso de viviren en plena continencia, ou sexa, de se
absteren dos actos propios dos esposos” (FC, 84, 5).
- Publicada a exhortación, bastantes teólogos pensaron que esta
normativa non estaba choída a unha maior profundización teolóxica
e mesmo a unha ulterior evolución práctica.
- Esa postura aberta recibiu unha importante e autorizada
confirmación de parte dos bispos do Alto Rin (dioceses de Freiburg,
Mainz, Rottenburg-Stuttgart), que escribiron unha carta aos cregos
e aos fieis o 10 de xuño de 1993, na que non pretendían cambiar a
doutrina oficial da Igrexa e, porén, nela ofrecían unha solución
pastoral a algunhas situacións, moi ben tipificadas (practicamente,
as tres situacións sinaladas por FC, 84)3.
- O 14 de setembro de 1994, a Congregación para a doutrina da
fe fixo pública unha carta sobre esta materia 4 . Con ela
desautorizábase oficialmente a devandita proposta dos bispos
alemáns sobre a posibilidade de admitir á comuñón os divorciados,
nos casos e nas condicións por eles sinaladas. Na carta da Congregación reafirmábase a doutrina de Familiaris consortio (n. 84) na
súa interpretación literal e máis severa.
2

M. VIDAL, El matrimonio entre el ideal cristiano y la fragilidad humana, Desclée,
Bilbao, 2003, 333-339.
3

OBISPOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DEL OBERRHEIN (Alemania), Acompañamiento pastoral de los divorciados (10 de xullo de 1993): Ecclesia n. 2.705
(8 de outubro de 1994) 26-38.

4

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta sobre la recepción de la
comunión eucarística por parte de los fieles divorciados vueltos a casar (14 de
setembro de 1995): Ecclesia n. 2.707 (22 de outubro de 1994) 37-38.
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- Reaccións ao documento da CDF. Os bispos alemáns do Oberrhein
aceptaron a decisión da CDF; mais tamén manifestaron a súa
intención de seguiren traballando para lograr solucións “aceptábeis
desde o punto de vista teolóxico e pastoral”5. Os bispos belgas (12/
XI/94) expresaron o seu apoio a esta actitude pastoral aberta6.
Algún bispo manifestou opinións máis críticas; tal foi o caso do
bispo francés Henri Derouet, apoiado polo tamén bispo francés
retirado Armand Le Bourgeois7.
- O estado da cuestión foi resumido pola CDF nun volume
publicado en 1998: despois dunha introdución (asinada polo cardeal
Ratzinger), recóllense tres documentos maxisteriais (a carta de
CDF do 14 de setembro de 1995, o n. 84 de FC e o discurso de Xoán
Paulo II aos participantes na XIII Asemblea Plenaria do Pontificio
Consello para a Familia) e retómanse cinco estudos ou comentarios
previamente publicados8.
- Declaración sobre a normativa canónica (2000)9. Con este
documento declárase que a normativa do can. 915 ten de ser
aplicada aos divorciados que volveron casar; e iso fronte á opinión
dalgúns autores que “nos últimos anos, sobre a base de diversos
argumentos, sostiveran que este canon non sería aplicábel” ao
referido grupo de cristáns. Según F. R. Aznar, esta “Declaración
non representa ningunha novidade (...). Limítase a declarar algo
que, neste contexto doutrinal, era xa obvio para moitos”10. De por
5

Información de Ecclesia n. 2.711 (19 de novembro de 1994) 15.

6

Información de Ecclesia n. 2.711 (19 de novembro de 1994) 15.

7

Qüestions de vida cristiana n. 175 (1995) 142-143.

8

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Sulla Pastorale dei Divorziati
risposati. Documenti, commenti e studi, Editrice Vaticana, Vaticano, 1998. Debe
salientarse: a Introdución (23 pp.) do cardeal J. Ratzinger.

9

PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS, Declaración: los
divorciados vueltos a casar no pueden acceder a la comunión (6 de xullo de 2000):
Ecclesia n. 3.006 (22 de xullo de 2000) 37-38.

10

F. R. AZNAR, Divorciados casados civilmente de nuevo y recepción de la
comunión eucarística: Declaración del Consejo Pontificio para la interpretación
de los textos legislativos (24 de junio 2000). Texto y comentario: Revista Española
de Derecho Canónico 58 (2001) 270-271.
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parte, a prohibición contida no canon 915 non pode afectar aos fieis
recasados que asumiron o compromiso de viviren en plena continencia.
Tendo en conta os datos precedentes, é difícil afirmar que o
problema estea totalmente resolto. O mesmo cardeal J. Ratzinger
afirmou hai uns anos: “Aínda que en principio [este problema]
quedou resolto, naturalmente poden aparecer interrogantes concretos e problemas particulares”11.
2. Signos recentes de insatisfacción
Ás veces pénsase que nesta cuestión concreta da aceptación ou
non dos recasados na vida plena da comunidade (sen que sexa
excepción a participación na comuñón eucarística) hai algo totalmente “choído” de parte da postura oficial. Non tal. Esa normativa
non é un “muro cego” e infranqueábel. Hai signos de que pode ser
aberta algunha porta que faga posíbel a ansiada normalización
eclesial das parellas católicas recasadas. Anoto algúns deses signos
anunciadores dun futuro mellor pensado e mellor actuado.
- Cando determinadas personalidades eclesiais queren expresar
un desexo de cambio fronte a unha situación que consideran
inviable, adoitan utilizar o xénero literario de “eu tiven un soño…”.
O cardeal C. Martini, durante o sínodo de bispos sobre Europa
(1999), formulou un desexo a modo de “soño”: a convocatoria
dunha reunión na que se tivese un “intercambio colexial e oficial
entre todos os bispos” (“confronto collegiale e autorevole fra tutti
i vescovi”). Entre os sete temas previstos para ser tratados,
achábase a solución dos conflitos xurdidos das rupturas
matrimoniais12.
- Nun coloquio informal con cregos italianos (diocese de Aosta)
“sobre algunhas cuestións candentes da vida da Igrexa”, o papa
11

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta sobre la recepción de la
comunión eucarística por parte de los fieles divorciados vueltos a casar (14 de
setembro de 1995): Ecclesia n. 2.707 (22 de outubro de 1994) 37-38.

12
Ver o texto en: D. D’ALOIA, Il sogno del Cardinal Martini e una nuova riforma nella
Chiesa: ADISTA (22 de marzo de 2003) 10-12.
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Bieito XVI referiuse á “comuñón dos divorciados voltos a casar”.
Con grande precisión e cunha grande capacidad de síntese, aludiu
aos puntos esenciais da cuestión. Enfatizou a apreciación máis
decisiva: “aínda que non poidan recibir a comuñón sacramental,
non están excluídos do amor da Igrexa e do amor de Cristo”.
Ponderou o significado da non aceptación da comuñón eucarística:
“unha eucaristía sen a comuñón sacramental inmediata é certo que
non é completa, falta algo esencial. Secomasí, tamén é verdade que
participar na eucaristía sen comuñón eucarística non é igual a nada
(…). Cómpre, pois logo, dar a entender que, aínda que por desventura falta unha dimensión fundamental, non están excluídos do
grande misterio da eucaristía, do amor de Cristo aquí presente”.
Para alén dos contidos formulados, as palabras do papa transmitiron
unha mensaxe de que é preciso seguir pensando: “ningún de nós ten
unha receita, en parte porque as situacións son sempre diferentes”13.
- A recente XI asemblea xeral ordinaria do sínodo de bispos
(outubro de 2005), dedicada á eucaristía, non ofreceu ningunha
novidade concreta sobre a normativa actual referente ao acceso das
persoas recasadas á comuñón eucarística. Pola contra, elevou ao
papa unha proposición (a n. 40) na que se reafirma esa normativa.
Aínda así, hai “detalles” nesa mesma proposición e na mensaxe
final do sínodo que denotan un ton máis aberto e que poden ser
lidos como reforzos da esperanza por un cambio futuro.
Na proposición 40 admítese a posibilidade (“se se dan condicións
obxectivas que de feito fan a convivencia irreversíbel”) de manter
“unha relación segundo as esixencias da lei de Deus, transformándoa
nunha amizade leal e solidaria”, en cuxo caso “poderán volver a se
achegar ao banquete eucarístico”14. Na mensaxe final hai un
parágrafo que denota grande empatía verbo das parellas católicas
recasadas: “Coñecemos a tristeza dos que non poden recibir a
13

Discurso improvisado de Benedicto XVI al obispo y a los sacerdotes de la
diócesis de Aosta (15-7-2005): Ecclesia n. 3.275 (17 de setembro de 2005) 28-34
(as referencias ao tema en cuestión: pp. 33-34).

14

Texto, en tradución castelá, en: Ecclesia n. 3.284 (19 de novembro de 2005) 34.
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comuñón sacramental a causa dunha situación familiar non
consonte co mandamento do Señor (cf. Mt 19, 3-9) (…). Pedímoslles
que participen na misa dominical e escoiten adoito a palabra de
Deus para que alimente a súa vida de fe, de caridade e de conversión. Querémoslles dicir que estamos próximos a eles coa oración
e a solicitude pastoral”15.
- En conexión co tratado no sínodo dos bispos sobre as parellas
católicas recasadas teñen expresado, en medios públicos italianos
(concretamente no xornal Republica), opinións contrapostas dous
cardeais, Alfonso López Trujillo e Walter Kasper16. Fronte á postura inmobilista do primeiro, o cardeal alemán da curia romana
manifestouse a favor de seguir reflexionando sobre o tema: “o
mesmo papa dixo en Val d’Aosta que tamén el reflexiona sobre a
cuestión. Polo tanto, pódese reflexionar, ¿non é?”.
Os datos expostos inclinan a manter certa esperanza nunha
futura solución desta situación, na que non só hai “sufrimentos”,
senón tamén “incongruencias” ou, cando menos, “ambigüidades”.
Se unicamente houbese sufrimento e este for inevitábel, habería que
apelar a motivacións humanas e cristiás co fin de adoptar unha
postura de aguante integrador para a persoa e fecundo para o ben
da comunidade. Mais, se se der a segunda hipótese, o que procede
é seguir estudando a cuestión e facer propostas para a súa solución.
O meu parecer é que cómpre seguir reflexionando sobre a normativa oficial. Fágoo a continuación mediante dúas series de
contributos: os primeiros, de carácter teórico o teolóxico; os segundos, de aplicación normativa ou pastoral. Os dous tentan de facer
razoábel a “normalización” plena das persoas católicas recasadas
dentro da comunidade cristiá. E isto, sen rebaixar as esixencias da
fe cristiá e sen ceder a unha fácil adaptación aos fallos humanos.

15
Mensaje final de la XI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos (22X-2005): Ecclesia n. 3.281 (29 de outubro de 2005) 35-39 (hic: 37-38).
16

Información en: ADISTA (5 de novembro de 2005) 3.
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3. A “debilidade” das razóns que xustifican a “negativa”
oficial
A solución pastoral das persoas católicas recasadas ten de se
apoiar nunha boa teoloxía. Cadra ben aquí lembrar a actitude de
Francisco de Vitoria, a quen lle gustaba dicir, introducindo
expresións castelás no seu latín escolástico, que “no a humo de
pajas” han de ser propostas as conclusións teolóxicas.
As razóns que se aducen para negar a comuñón eucarística aos
católicos recasados foron sintetizadas así na exhortación apostólica
“Familiaris consortio”: “o seu estado e situación de vida contradín
obxectivamente a unión de amor entre Cristo e a Igrexa, significada
e actualizada na eucaristía. Hai ademais outro motivo pastoral: se
se admitisen esas persoas á eucaristía, os fieis serían inducidos a
erro e confusión no referente á doutrina da Igrexa sobre a
indisolubilidade do matrimonio” (FC, 84, 5).
A segunda razón, de carácter pastoral, pode ser neutralizada
mediante unha adecuada formación da comunidade cristiá. De por
parte, non atinxe ao núcleo da cuestión nin ten que ver coa
realidade en si da situación que se trata de ponderar e de orientar.
De feito, esta motivación tende a desaparecer ou, polo menos, a ser
silenciada nos documentos oficiais máis recentes.
As intervencións ulteriores á exhortación apostólica “Familiaris
consortio” volven incidir sobre a primeira razón, tratando de
explicitar e de desenvolver o seu significado. E fano nunha dobre
dirección:
- Facendo ver que hai una unión inseparábel entre a expresión da
fidelidade de Cristo á súa Igrexa no sacramento da eucaristía e a
expresión da fidelidade do amor conxugal unha vez que foi expresado sacramentalmente na comunidade cristiá.
- Denotando unha contradición obxectiva entre a actual situación de
recasados e a Palabra de Deus, o que impediría significar a plenitude de
comuñón co Señor e coa súa Igrexa mediante a comuñón eucarística.
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No aludido coloquio de Bieito XVI cos cregos de Aosta o papa
refírese ao “carácter indivisíbel do sacramento”17, querendo denotar con esta formulación a necesaria articulación entre a plenitude
do sacramento eucarístico (comuñón) e o sacramento do amor
conxugal entre cristiáns (matrimonio).
Na proposición 40 do último sínodo de bispos xustifícase a
normativa oficial coa segunda forma de argumentación. Dise:
“segundo a tradición da Igrexa católica, non poden ser admitidos á
santa comuñón, encontrándose en condición de obxectivo contraste
coa palabra de Deus que restituíu ao matrimonio o valor orixinario
da indisolubilidade”18.
Sen negarmos, en absoluto, a validez teolóxica desta argumentación, convén tamén lembrar que a mesma normativa oficial da
Igrexa acepta, nalgún caso, a separación entre o signo de fidelidade
da eucaristía e o signo de fidelidade do amor conxugal. Efectivamente, son admitidas á comuñón eucarística, previa reconciliación no
sacramento da penitencia, aquelas persoas que viven nunha
situación en que “non poden cumprir a obriga da separación” e con
tal de que “asuman o compromiso de viviren en plena continencia,
ou sexa, de se absteren dos actos propios dos esposos” (FC, 84).
Esta última constatación conduciu algúns teólogos a sosteren que
“a indisolubilidade e a recepción da eucaristía son cuestións
separábeis, polo menos nalgúns casos”19. Hainos tamén que sospeitan
que, no fondo, o que se segue sobrevalorando é o exercicio da
relación sexual intraconxugal. Por riba, na consideración tradicional da indisolubilidade do matrimonio descóbrese un pensameento
de carácter esencialista e non personalista: é vista como unha
entidade que perdura para alén das relacións interpersoais.
4. Propostas para unha solución pastoral
Somos moitos os que pensamos que, á luz dos criterios expostos,
é posíbel superar a tensión entre dous extremos que semellan
17

Discurso improvisado de Benedicto XVI…: l. c., 33.

18

Texto, en tradución castelá, en: Ecclesia n. 3.284 (19 de novembro de 2005) 34.

19

R. A. McCORMICK, The Critical Calling. Reflections on Moral Dilemmas since
Vatican II, Washington, 1989, 246.
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irreconciliábeis20: o extremo da “verdade” (valor que trata de
defender a doutrina oficial) e o extremo da “caridade” (valor ao que
son particularmente sensíbeis as posturas revisionistas, tanto as de
carácter teolóxico como as de orientación pastoral). Eses dous
valores non deben ser enfrontados; tamén un deles non ha de
eliminar o outro. Os dous teñen de se axudar mutuamente para
encontrar a verdade na caridade e para edificar a caridade na
verdade.
Para acadarmos esa desexada articulación de verdade e caridade
propoño no apartado seguinte uns “itinerarios pastorais concretos”. Aínda que as orientacións que se indican a continuación non
conforman una soa e única solución pastoral, non han ser
consideradas como independentes entre si. Todas elas son elementos dunha posíbel solución futura.
a. Algo que aceptar en todas as hipóteses: a doutrina católica da
indisolubilidade e a negación das segundas nupcias
Toda proposta que se faga para normalizar, na comunidade
cristiá, a vida das parellas católicas recasadas ten de aceptar dous
presupostos: por unha parte, a afirmación e a profundización do
valor cristián da fidelidade (vehiculado a través da normativa da
indisolubilidade); por outra, a negación das segundas nupcias.
No tocante á indisolubilidade, convén lembrar dúas afirmacións.
Primeira: desde unha sa comprensión antropolóxica descuberta
mediante a razón humana non se pode afirmar a absoluta
indisolubilidade da institución humana do matrimonio21. Segunda:
a indisolubilidade do matrimonio sacramental (rato e consumado)
non é unha “afirmación dogmática”, senón unha doutrina católica22.
20

A. FUMAGALLI, Situazioni irregolari: Rivista di Teologia Morale 33 (2001) 509516.

21

J. RATZINGER, Hacia una teología del matrimonio: Selecciones de Teología 9
(1970) 246: “hay que recordar que por puro derecho natural no se puede deducir
la unidad y la indisolubilidad del matrimonio”.
22

J. Mª. DÍAZ MORENO, Sobre el matrimonio canónico (Tres cuestiones abiertas
a la reflexión): Razón y Fe 222 (1990) 164: A “absoluta indisolubilidad del matrimonio
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No que atinxe ás segundas nupcias, hai que aceptar que a nova
vinculación dos divorciados voltos a casar non pode ser considerada
como un matrimonio sacramental. Mesmo os teólogos que consideran a indisolubilidade non en termos “esencialistas” senón en clave
“existencial” manteñen a postura de que a indisolubilidade así
entendida (en clave existencial), aínda sen pechar as portas a un
ulterior matrimonio non sacramental, prohíbe un segundo matrimonio sacramental23. Bieito XVI, cando remite á práctica pastoral
das igrexas ortodoxas para iluminar a solución pastoral das parellas
católicas recasadas, recorda que nesas igrexas “só a primeira voda
é sacramental: tamén eles recoñecen que os outros [matrimonios]
non son sacramento, son matrimonios en modo reducido,
redimensionados nunha situación penitencial: en certo sentido
poden ir á comuñón, mais sabendo que esta é concedida ‘en
economía’ -como din- por un acto de misericordia que, así e todo,
non quita o feito de que a súa voda non é un sacramento”24.
En coherencia coas afirmacións precedentes, non se poden realizar cerimonias que dean ocasión a pensar que as unións de persoas
recasadas constitúen un auténtico e pleno matrimonio sacramental
(FC, 84, 6)25.

sacramental y, en cuanto sacramental, consumado, ciertamente no es un dogma,
sino una doctrina católica que no ha tenido excepción, al menos que conste con
certeza, desde que en el siglo XIII quedó fijada en sus términos actuales. Esto no
es óbice para que pueda y deba admitirse que en la doctrina hoy sustentada por
la Iglesia quedan puntos oscuros que exigen su iluminación. Ni creemos que esté
absolutamente cerrada la puerta a una posible evolución en la teoría y práctica del
principio de la indisolubilidad matrimonial, tal como hoy día se entiende y se aplica
en la Iglesia”. Cf. tamén en parecido sentido: K. R. HIMES - J. A. CORIDEN, The
Indissolubility of Marriage: Reasons to Reconsider: Theological Studies 65 (2004)
453-499.
23

R. A. McCORMICK, o. c., 249.

24

Discurso improvisado de Benedicto XVI...: l. c., 33.

25

A afirmación non descoñece a existencia de excepcións á norma, tendo sido
aceptadas, en determinados casos, segundas nupcias en vida do cónxuxe
primeiro: C. DE SANCTUS, Il pensiero della Chiesa sul problema del coniuge
abbandonato senza colpa: Apollinaris 48 (1975) 201-221, 402-440; J. S. BOTERO,
El cónyuge injustamente abandonado. Una situación que reclama justicia: Teología y Vida 45 (2004) 3-17.
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b. Unha solución radical e global
Hainos que se atreven a pensar nunha solución radical e total
fronte ás que consideran posturas parciais e excesivamente conciliadoras. Esa proposta consiste en modificar o cadro teolóxicocanónico vixente26. Pártese da constatación ou da toma de conciencia de que a última normativa canónica (1983) non modificou, polo
que respecta ao dereito matrimonial, a estrutura do Código de
Dereito Canónico de 1917: “as reformas introducidas na normativa
de 1983 non cambian substancialmente esta situación. Por iso, é
perfectamente lóxico preguntarse se esta lexislación se sitúa na liña
dunha renovada teoloxía do sacramental”27. En segundo lugar,
crese que tal normativa vixente non canxa ben coa cultura de
momento actual28. Ademais, valóranse os últimos documentos
maxisteriais sobre o tema coma se tivesen como obxectivo “salvar
o cadro teolóxico-canónico” do matrimonio deseñado no Código de
1983.
A postura revisionista é tallante: “buscar outros camiños non é
simplemente algo útil; aparece cada vez máis como necesario”29.
Unha apreciación que, sen deixar de ser valente e lúcida, parece ser
hoxe por hoxe impracticábel30. De aí que haxa que proseguir a busca
doutras propostas máis realistas, comezando polas que hoxe son
“posíbeis” (factíbeis) e continuando polas que poden ter unha canle
fácil de realización no futuro. A eses dous grupos me refiro nos dous
apartados seguintes.
26
B. PETRÀ, I divorziati risposati. Alcune considerazioni: Rivista di Teologia Morale
31 (1999) 547-559.
27

J. Mª. DÍAZ MORENO, Sobre el matrimonio canónico…, 156.

28

J. BERNHARD, De la vida a la ley: a propósito del derecho matrimonial y la
jurisprudencia: Concilium n. 267 (1996) 140-143.
29

B. PETRÀ, a. c., 550.

30

É preciso recoñecer que actualmente hai na Igrexa prácticas pastorais que,
apelando á epikeia, se moven dentro dunha orientación de contestación á normativa
oficial; desa índole son as situacións ás que se refire R. PUZA, La pratique
allemande, les justifications théologiques et le droit canonique en cas d’échec du
mariage: Revue d’Éthique et de Théologie Morale n. 228 (2004) 243-261.
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c.

As solucións “posíbeis” (factíbeis) no momento actual

Non hai que refugar as tres solucións que propón a doutrina
oficial católica, senón levalas á práctica con todas as súas posibilidades de sanación: romper coa segunda relación conxugal; recurso
ao instituto canónico da declaración de nulidade; manter esa
segunda relación, mais vivindo en continencia.
Verbo da terceira opción, convén non minusvalorar o que sinalan
aberta e expresamente os textos oficiais. A exhortación apostólica
Familiaris consortio (n. 84) aceptou que, en situacións determinadas, os cristiáns divorciados voltos a casar poden achegarse aos
sacramentos da reconciliación e da eucaristía con tal de viviren en
continencia, é dicir, de se absteren dos actos sexuais (ab actibus qui
solis coniugibus competunt). Esta mesma afirmación é recollida na
proposición 40 do último sínodo de bispos (2005), na que se anotan,
con precisión e ao mesmo tempo con amplitude, as condicións31: 1)
trátase de situacións en que “se dan condicións obxectivas que de
feito fan a convivencia [nova] irreversíbel”, 2) o que se fai é
“animalos” [non se utiliza un vocabulario de normatividade forte]
“a empeñarse en vivir a súa relación segundo as esixencias da lei
de Deus, transformándoa nunha amizade leal e solidaria” [non se
fala directamente da abstinencia sexual]; 3) fáiselles posíbel “volver
achegarse ao banquete eucarístico, coas atencións previstas pola
probada práctica eclesial”; 4) evitando “a bendición destas relacións
para que non xurda confusión entre os fieis sobre o valor do
matrimonio”32.
Segundo expertos canonistas, para pór en práctica esta opción
non se precisan signos no foro externo. Subscribo o comentario e
a interpretación do profesor J. Mª. Díaz Moreno: “O Papa, obviamente, non esixe que a aceptación e o cumprimento desa condición
31

Texto, en tradución castelá, en: Ecclesia n. 3.284 (19 de novembro de 2005) 34.

32

En contraposición a esta última orientación, o arcebispo de Estrasburgo, J. Doré,
non descartou na súa diocese a práctica pastoral dun “acto de oración coa nova
parella” (non coincidente no día nin na convocatoria co acto do matrimonio civil;
ademais, non confundíbel coa celebración dun matrimonio sacramental): J. DORÉ,
a. c., 694.
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se probe no foro externo. É algo que queda no foro interno, na
conciencia e intimidade dos que a aceptaron. Isto ten consecuencias
de grande importancia pastoral:
- Se se achegan a recibir publicamente a comuñón, non hai dereito,
ningún dereito, senón en casos excepcionais de grave escándalo, a lles
negar en público a comuñón. Sobre todo, se hai perigo de os difamar
ante persoas que poden descoñecer a súa situación. Porque, como xa
ensinou San Tomé de Aquino, non se pode cometer un pecado mortal
(a difamación), para evitar outro (o posíbel sacrilexio, se é que acontece) (III, q. 80, a. 6).
- A presunción é que, cando se achegan a comungar, coñecen e aceptan
esa disposición da doutrina e disciplina da Igrexa; por iso, en realidade,
ninguén ten dereito a escandalizarse de velos comungar. Por iso, e no
sentido explicado, non se pode dicir que é contraria á doutrina da
Igrexa toda solución no foro interno. Seríao se o Papa, en vista da
situación obxectiva de non plena comuñón coa Igrexa, esixise,
perentoriamente e sempre, a separación dos católicos divorciados e
casados polo civil. Porén, non a esixiu. E ninguén, calesquera que sexan
os seus puntos persoais de vista e os seus criterios particulares, debe
pasar alén do que o Papa esixiu” 33.

Acrecendo esa mesma interpretación, o profesor F. R. Aznar ve
varios repararos na aplicación da normativa canónica declarada
polo Pontificio Consello para os textos lexislativos, da que se deu
conta enriba: “O primeiro é que a prohibición contida no canon 915
non afecta aos fieis divorciados de novo que asumiron o compromiso de viviren en plena continencia pois que, neste caso, non se
encontran xa en situación de pecado grave habitual. Agora ben:
toda vez que ‘o feito de tales fieis non viviren more uxorio’ é de por
si oculto, mentres que a súa condición de divorciados casados de
novo é de por si manifesta, soamente poderán acceder á comuñón
eucarística remoto scandalo. Persoalmente gustaríame saber como
33 J. Mª DÍAZ MORENO, Actitud cristiana ante los divorciados. Anotaciones
personales: Sal Terrae 87 (1999) 543-553; ID., El fracaso de los matrimonios
canónicos. Notas para una reflexión cristiana: Vida Nueva n. 2.242 (22/VII/2000)
32 (todo o artigo: pp. 22-32). Ver tamén do mesmo autor: Actitud cristiana ante los
divorciados. Anotaciones personales: Sal Terrae 87 (1999) 543-553. Coido que
merecerían maior atención eclesial as propostas, cheas de ciencia xurídica e de
sabedoría pastoral, deste excelente canonista.
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se pode facer isto axeitadamente, xa que a Declaración non dá
ningunha orientación. Moitas máis graves consecuencias vai presentar outra determinación: o mandato de que ‘cando se presentaren
situacións nas que aquelas precaucións non comuñón debe negarse
a darlla a quen for publicamente indigno’ (...), [disposición] que
pode orixinar moitos problemas: por exemplo, negar a comuñón a
algúns fieis que teñen dereito a ela; revelación pública de situacións
ocultas; escrúpulos e dúbidas innecesarias en ministros da comuñón
e en cregos, escándalos públicos, etc.”34.
Segundo o parecer de bastantes teólogos e pastoralistas, a chamada “cláusula de conciencia” no ten por que ser interpretada de
forma restritiva. No seu ámbito hermenéutico poderían ter cabida
moitas das situacións en que se encontran as parellas católicas
recasadas que, desde a sinceridade da súa conciencia e desde unha
fe abondo madura, desexan normalizar a súa vida cristiá na
comunidade eclesial. Viamos que as instancias oficiais, no canto de
negaren ou silenciaren esta cláusula de conciencia, a explicitan e,
ademais, con fórmulas abertas, tal como anotabamos en referencia
á proposición 40 do último sínodo de bispos.
d. Solucións con elementos “innovadores”
Se no apartado anterior se aludía a solucións actualmente
practicábeis, neste ofrécense propostas de carácter teórico nas que
entra en xogo un factor non aceptado, hoxe por hoxe, na normativa
oficial. Tales propostas pretenden resolver o interrogante suscitado
con frecuencia na comunidade cristiá: que facer cando as solucións
hoxe por hoxe dispoñíbeis non parecen “razoábeis” desde un punto
de vista humano nin “misericordiosas” desde o espírito evanxélico?
Aceptación e vivencia cristiás do fracaso.
Nesta proposta prescíndese da dimensión pública, canónica ou
ritual, da situación35. O que se postula é cambiar o signo da
valoración da situación das parellas católicas recasadas. Mentres
34

F. R. AZNAR, a. c., 271-273.

35

Ver elementos desta proposta en: P. DE CLERCK, La réconciliation pour les
fidèles divorcés remariés: Revue Théologique de Louvain 32 (2001) 321-252 = La
reconciliación para los fieles divorciados vueltos a casar: Selecciones de Teología
41 (2002) n. 164, 314-328.
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que, comunmente, se considera a nova situación dos recasados
cristiáns no que ten de contradición co valor da indisolubilidade e
coa moralidade da relación sexual, pídese que se poña a énfase
principal na situación de fracaso en que viñeron caer os divorciados
voltos a casar. Refírese ao fracaso do primeiro matrimonio.
A continuación afírmase que o importante é vivir, en cristián, ese
fracaso e refacer os vínculos de pertenza á comunidade eclesial. Iso
non se acadará negando o valor da indisolubilidade nin, endealí,
accedendo a un novo matrimonio sacramental. Porén, si que se
podería conseguir mediante o sacramento da reconciliación, que
axudaría a vivir en cristián o fracaso conxugal e a restaurar os
ligames de vencellamento coa Igrexa. Ese signo sacramental marcaría o cambio da “vella” á “nova” situación.
Discernimento eclesial do novo vencellamento
Coido que a proposta dos bispos alemáns do Alto Rin non debía
ser esquecida, xa que ten un fondo teolóxico serio e está construída
con sensibilidades eclesiais de grande significación pastoral. De
forma esquemática, trataríase de:
- dar solución a situacións serias, moi ben tipificadas, que son
practicamente as tres sinaladas en FC, 84;
- mediante unha acción eclesial, cuxos suxeitos representen
oficialmente a comunidade;
- co obxectivo de discernir con senso cristián casos concretos (non
dando leis xerais);
- emitindo un veredito final, que pode ser de incorporación plena
á comuñón eclesial.
Dar consistencia ao matrimonio civil.
Podería pensarse en dar consistencia plena ao matrimonio civil e
reservar o matrimonio sacramental para situacións estabilizadas.
Esta é a proposta que fai J. J. García Faílde: “termino cunha
reflexión que me vén torturando con frecuencia: non cumpriría que
a Igrexa recoñecese, en principio ou como norma xeral, que é válido
o matrimonio meramente civil que eventualmente celebren aqueles
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bautizados que por falta de fe non foron admitidos ao matrimonio
ou rexeitaron por motivacións de conciencia o matrimonio canónico? Xa sei que á resposta afirmativa se oporán inmediatamente non
poucos reparos (…). Mais estes reparos non deben ser un obstáculo
para que a Igrexa fixese ese recoñecemento, en principio e como
norma xeral”36.
No contexto desa proposta tería mellor solución pastoral a
situación das parellas recasadas. Tales situacións poderían darse
antes de matrimonio propiamente sacramental e, nese caso, non
terían o significado forte dunha ruptura do matrimonio sacramental;
se se deren despois do matrimonio sacramental, o novo
vencellamento podería ser aceptado como ruptura do matrimonio
civil sen posibilidade de reiterar a dimensión sacramental da unión
conxugal.
Estender o significado de “nulidade” e buscar unha forma
máis sinxela de “declarala”.
O cardeal Ratzinger fixo a suxestión de que “é necesario estudar
en profundidade a cuestión de se os cristiáns non crentes -bautizados que non foron crentes nunca ou que non cren xa en Deus- poden
verdadeiramente contraer un matrimonio sacramental. Noutras
palabras: é necesario clarificar se verdadeiramente todo matrimonio entre dous bautizados é ‘ipso facto’ un matrimonio sacramental.
De feito, o mesmo Código indica que só o contrato matrimonial
‘válido’ entre bautizados é, ao mesmo tempo, sacramento (cf. CIC,
can. 1055, §2). Á esencia do sacramento pertence a fe; queda por
aclarar a cuestión xurídica sobre que carencia evidente de fe
(evidenza di non fede) ten, como consecuencia, que non se realice
un sacramento”37. No diálogo cos cregos de Aosta, o papa Bieito
XVI reincidiu sobre o mesmo argumento: “non me atrevo a dicir se
realmente se pode encontrar aquí un motivo de invalidez porque no
36

J. J. GARCÍA FAÍLDE, La nulidad matrimonial hoy, Barcelona, 19992, 66-67. Toma
esta cita de C. GUZMÁN, a. c., 1008.
37
J. RATZINGER, Introduzione: CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE,
Sulla Pastorale dei Divorziati risposati. Documenti, commenti e studi, Editrice
Vaticana, Vaticano, 1998, 27-28.
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sacramento faltou unha dimensión fundamental. Persoalmente, eu
penseino, mais coas discusións que tivemos comprendín que o
problema é moi difícil e que aínda hai que afondar nel. Agora ben,
dada a situación de sufrimento destas persoas, é necesario afondar
nisto”38. A proposición 40 do último sínodo de bispos é sensíbel a
esta mesma orientación e pide que se “profundicen ulteriormente os
elementos esenciais para a validez do sacramento”39.
Agrandado o significado de nulidade, podería pensarse nun sistema máis áxil para “declarala”. Foi o cardeal Ratzinger quen
insinuou esta nova figura: “nun futuro poderíase chegar a unha
verificación extraxudicial da nulidade do primeiro matrimonio.
Esta [nulidade] podería ser constatada por quen ten a
responsabilidade pastoral do lugar. Tal desenvolvemento no campo
do dereito, que simplificaría as cousas, pódese pensar”40.
Pódese pensar que moitas das situacións das parellas católicas
recasadas entran dentro dos parámetros da nulidade así entendida.
Tamén poderían beneficiarse desa fórmula de declaración de
nulidade, máis rápida e de menor custo humano e cristián.
Conclúo reiterando unha convicción básica e de carácter xeral.
Con bastante obxectividade e con non menor honestidade intelectual, pódese pensar que a cuestión dos católicos divorciados voltos
a casar ten aspectos que non foron iluminados de todo, nin pola
racionalidade humana nin pola sensibilidade evanxélica. A teoloxía
ten aquí unha angueira indeclinábel, consciente do seu deber de
abrir novos camiños e sabedora tamén da necesidade de que sexan
as instancias oficiais as que discirnan as solucións concretas.
Marciano Vidal
Profesor de Moral no Instituto Superior de Ciencias Morales
(Madrid)
Traduciu Xesús Portas
38
39

Discurso improvisado de Benedicto XVI…: l. c., 33.
Texto, en tradución castelá, en: Ecclesia n. 3.284 (19 de novembro de 2005) 34.

40

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta sobre la recepción de la
comunión eucarística por parte de los fieles divorciados vueltos a casar (14 de
setembro de 1995): Ecclesia n. 2.707 (22 de outubro de 1994) 37-38.
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Decálogo bíblico para non
discriminar por orientación sexual

Juan Masiá

Como prólogo a este ensaio contarei un caso, hai xa máis de
quince anos, nun país do sueste asiático, cuxo nome e outras
circunstancias non citarei por respecto á intimidade. Unha persoa
crente, que sufría polas dificuldades que atopaba na súa vida cotiá
a causa da súa orientación sexual cara a persoas do mesmo sexo,
acudía periodicamente a desafogarse falando cun sacerdote amigo.
Vivira tempadas de moita represión da súa sexualidade; tamén
tivera noutras ocasións experiencias ocasionais de relacións, unhas
veces con certo carácter estable, outras veces promiscuas e
pasaxeiras. A conversación periódica con este sacerdote parecía
axudalo. O encontro con outra persoa da súa mesma orientación,
coa que chegou a establecer unha relación estable supuxo un
cambio notable na súa vida. Pero, dada a educación relixiosa que
recibira de pequeno, algo había que non acababa de integrarse
dentro del. Falaba sobre iso co sacerdote que o comprendía e acollía,
tratando de acompañalo.
Ata aquí, o caso. Pero agora comeza o problema que se lle suscitou
a este sacerdote e que el, á súa vez, lle formulou ao seu bispo, da
boca da cal o escoitei eu mentres dirixía na súa diocese unhas
sesións de teoloxía moral. Reproduzo, a continuación, o que me
contaba o bispo, suprimindo obviamente detalles que poidan afectar
á privacidade das persoas. Dicíame así: “Un sacerdote da miña
diocese faime a consulta seguinte. Unha persoa de orientación
homosexual viuse axudada e acollida por el e, grazas a ese
acompañamento, foi evolucionando desde unha situación de
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sexualidade desestruturada e promiscua a unha integración da súa
vida afectiva, que actualmente se desenvolve no marco dunha
relación estable cunha persoa do mesmo sexo. Ese sacerdote agradece
que o seu acompañamento axudara a esa persoa, pero queda
perplexo ante o documento Persoa humana, que acaba de publicar
a Congregación para a Doutrina da Fe (acontecía isto en 1975).
Pregúntame: ¿estarei eu actuando mal como sacerdote, facéndome
cómplice de algo que non debo permitir? Eu tranquilízoo dicíndolle:
Actuaches acollendo unha persoa como a acollería Xesús. Pero eu,
na miña próxima visita a Roma, vou falar deste tema cun monseñor
amigo, que traballa na Curia. Cando fun a Roma para a visita ad
limina, aproveitei para saudar monseñor X, antigo compañeiro meu
de estudos no seminario de Propaganda Fide e empregado
actualmente nun alto posto dun dicasterio vaticano. Conteille o
caso e pregunteille: ¿por qué non tivestes en conta estes casos ao
redactar o documento Persoa humana? Respondeume: Ti deches a
túa opinión moi correctamente e o sacerdote que te consultou
actuou moi ben. Eu non o comprendía e díxenlle: entón, ¿por que
non redactastes ese documento con máis flexibilidade? Respondeume:
no documento van os principios; nós supoñiamos que se aplicarían
na práctica como ti e ese sacerdote fixestes. Eu non o comprendía.
Pero o meu amigo o monseñor insistiu. Estas cousas soamente se
din en voz baixa e en privado. Eu seguín rebelándome contra esa
postura. Parecíame que iso era fomentar dobres estándares,
malentendidos e, no peor dos casos, hipocrisía. Pero non puiden
convencer ao meu condiscípulo, o monseñor do dicasterio vaticano.
Contei o caso case literalmente como o escoitei de labios do bispo,
aínda que obviamente suprimín detalles circunstanciais que puidesen
atentar contra a intimidade, aludindo á persoa ou a diocese dos
feitos. Paréceme que o caso fala por si só. Ponse de manifesto en
casos como este o medo que se ten na igrexa a formular sen disimulo
o problema de revisar a fondo a chamada ética ou moral sexual.
Non hai que centrarse exclusivamente no tema da orientación
homosexual ao discutir casos como este. Está pendente de revisión
a chamada moral sexual, tanto dentro como fóra do matrimonio;
tanto na relación homosexual coma na heterosexual; tanto nas
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relacións de parella coma en persoas célibes por distintas
circunstancias; así como tamén no desenvolvemento da afectividade
no seo de comunidades que optaron polo celibato cunha motivación
relixiosa.
En definitiva, penso que deberiamos deixar de falar de ética ou
moral sexual e reformular unha ética das relacións humanas,
centrada no respecto á dignidade propia e da parella, así como na
responsabilidade social das repercusións da relación. Esta
preocupación foi a que me moveu a escribir hai uns meses en
Eclesalia o breve artigo “Compañía digna”, que agora desenvolvo
aquí en forma de decálogo bíblico.
1. Xene 2, 18: Non está ben que o home estea só. Vou facerlle a
compañía digna que lle corresponde.
Este texto do Xénese utilizouse de forma nesgada en homilías de
vodas, acentuando a submisión da muller. No peor dos casos,
despois de esaxerar a imaxe da costela de Adán, citouse a escena da
noite de vodas no libro de Tobías. Resultado: unha lectura machista
e espiritualista. A lectura espiritualista menospreza o desexo
corporal mutuo da parella e fíxase só en Sara e Tobías rezando
antes de deitarse. A lectura machista acentúa a frase do Xénese, a
lectura que describe á muller como “axuda e auxiliar” do home. En
cambio, o Concilio Vaticano II define o matrimonio como “mutua
entrega” (Gaudium et Spes 48) e o Código de Dereito Canónico, en
vez de mero contrato, describe o matrimonio como “comunidade de
vida e amor” (CIC, 1604).
Alonso Schökel explicaba a “axuda axeitada” así: non tratar a
outra persoa como animal de carga ou en relación de escravitude.
Léon Dufour comenta: Unha relación cara a cara, de recoñecerse
mutuamente o nu. En a Carta sobre a vida (2001), os bispos
xaponeses explicaban o texto do Xénese traducíndoo como “compañía
digna”. Paréceme moi significativo este uso da linguaxe. Se “axuda
axeitada” equivale a acompañarse mutuamente como “compañía
digna”, isto vale non soamente para Adán e Eva ou para Tobías e
Sara. Habería que aplicar o criterio de “compañía digna” tanto
para o e a muller unidos en matrimonio coma para outras relacións,
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de parella ou amizade, sexa cal sexa a súa orientación sexual. O
contrario desa dignidade na mutua compañía exprésase
emblematicamente na imaxe grotesca dos sete maridos de Sara,
falecidos na noite de vodas; é unha metáfora boa para suxerir a
posesividade, dominio e dependencia en relacións de parella
inmaturas.
De pouco servirá seguir discutindo soamente acerca dunha
determinada lexislación matrimonial, se non se suprimen as
situacións de maltrato, agresividade e posesividade en toda clase de
relacións. Iso sería incoherencia ou hipocrisía. A mensaxe bíblica
sobre a “compañía digna” estanos a invitar a respectar a dignidade
do acompañamento mutuo en toda clase de relacións. Xa sexa
relacións de parella, de amizade ou de diversos tipos de comunidades
(por exemplo, comunidades de célibes con sentido): o criterio da
ética das relacións é o respecto á dignidade do acompañamento
mutuo. Así se axudarán a crecer nunha sociedade que integre
amizade e xustiza.
2. Gal 3, 28: Xa non hai máis xudeu nin grego, escravo nin libre,
varón ou femia, pois vós facedes todos un, mediante Xesús.
Este texto é un dos fundamentais para falar en perspectiva bíblica
sobre non discriminar no tema da orientación sexual. Porén, non se
adoita atopar citado nos documentos eclesiásticos ou en artigos
teolóxicos que tratan o asunto. ¿Por que? Quizais se deba á
unilateralidade da que eu chamaría “teoloxía de diccionario de
concordancias”. Con imaxe máis de actualidade poderíalle chamar
“teoloxía de google.com”. É dicir, quen poña no recadro de busca as
palabras clave “sexualidade”, “mesmo sexo” ou “discriminación”
non atopará o citado texto de Gal 3, 28, pola sinxela razón de que
esas palabras non aparecen nesa pasaxe. O cal non impide que,
atendendo ao sentido, sexa unha pasaxe clave para falar deste
asunto. E, á inversa, cando documentos eclesiásticos ou estudos
teolóxicos elaboran a súa visión da homosexualidade apoiándoa coa
cita forzada de Rom 1, 27 están a caer na “teoloxía de citas literais”
que cualifiquei como “teoloxía de concordancia ou de google”.
3. 1 Thes 5, 11: Animádevos mutuamente e axudádevos uns a
outros a crecer.
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Este sería o criterio para valorar a moralidade das relacións.
Formulariámolo en termos de pregunta: ¿estoume a axudar a min
mesmo, estou a axudar á miña parella e estámonos a axudar
mutuamente a crecer? Un criterio válido tanto para a parella nas
súas diversas modalidades, coma para os grupos de amigos e
comunidades.
4. Mc 5, 25-34: Había unha muller que padecía fluxos de sangue
desde había doce anos; aínda que moitos médicos a fixeran sufrir
moito, e gastara todo o que tiña, en vez de mellorar puxérase
peor”... (Mc 5,25-34)
Conta Marcos que, indo un día Xesús rodeado de moitísima xente
que o apertaba, achegouse por detrás unha enferma e tratou de
tocar ás agachadas o manto de Xesús, pensando que así se curaría.
O de menos aquí é se aquilo foi un milagre ou non. O interesante
é que Xesús non parece estar de acordo co mero feito de que esta
muller se cure ás agachadas e marche. Pregunta quén lle tocou e
faina saír alí no medio diante de todos. ¿Por que? Para entender isto
hai que saber algo acerca dos prexuízos que había naquela cultura
acerca do sangue xa desde antigo.
Se abrimos a Biblia polo libro do Levítico, no Antigo Testamento,
asombrarános do xeito cómo se facía, naquela antigüidade semítica,
un tabú da sexualidade. Fálase alí de que ter a regra é quedar en
estado de impureza, fálase de enfermidades sexuais do home,
considerándoas tamén como impurezas. E menciónanse as
hemorraxias frecuentes dunha muller igualmente como mancha ou
impureza legal e relixiosa. Isto non é exclusivo daquelas culturas.
Os antropólogos descríbennos casos semellantes de tabú, o mesmo
noutras culturas occidentais e orientais. Moitas veces non empezou
o tabú por motivos exclusivamente relixiosos, senón que estaba
relacionado con razóns hixiénicas ou sociais. O caso é que, sobre
ese pano de fondo cultural, que esta muller de que fala o evanxeo
de Marcos levase doce anos con hemorraxias frecuentes era,
fisicamente, social e psicoloxicamente, unha enfermidade.
Agora compréndese que se Xesús se limita a curala como por arte
de maxia non resolvería gran cousa. A clase de curación que
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necesita é outra. O seu problema non é tanto a hemorraxia canto
o que os de arredor, a sociedade, a están a facer enferma, e ela
créllelo e estase a facer enferma a si mesma. O que fai Xesús non
é meramente curarlle a hemorraxia, senón dicirlle: “sal aí no medio
e non teñas vergoña ningunha por iso. Ti necesitas que che digan
que non estás enferma. Estante a facer enferma e estaste facendo
enferma ti mesma”. Xesús quita o tabú e revoluciona o xeito de
pensar sobre a enfermidade: “Nin ter a regra é unha mancha moral,
nin o sangue é impuro, nin ti estás enferma”.
Pena que ás veces, na historia da moral católica, nos fixaramos
máis no libro do Levítico que no Evanxeo segundo Marcos, que o
pon do revés. Teremos que ter en conta estes influxos culturais no
modo de entender a sexualidade e aprender do evanxeo a súa
postura contra-cultural, que ofrece outra alternativa máis positiva
e humanizadora da sexualidade.
Ademais, é importante nesta pasaxe que a curación non se realiza
ás agachadas. Cando Xesús invita a muller a saír no medio e diante
de todo o mundo é coma se estivese a dicir: “Ti non necesitas
curación, senón que che digan que non es enferma. Estate a facer
enferma a sociedade arredor e ti mesma que o cres. Sal de aí, sal
dese “armario” social que te constrinxe. Por iso di ao final: “A túa
fe salvoute”. Non di “curoute”, senón salvoute, porque tiña ela
máis necesidade de salvarse da marxinación que de curarse dunha
enfermidade. Creo que podemos aprender desta pasaxe un criterio
para a ética das relacións e para non discriminar ningún home ou
muller a causa da súa orientación sexual.
5. Lc 17, 34-35 Aquela noite estarán dous nunha cama; a un
levarano e ao outro deixarano. Estarán dúas a moer xuntas; a unha
levarana e á outra deixarana.
Como comenta Mateo, “a máis estreita compañía, no repouso ou
no traballo, non asegura a mesma sorte” a homes e mulleres; o
fundamental é a opción que cada persoa fixese. O máis interesante
desta pasaxe é que non di que “estando unha persoa no templo e
outra na cama, a primeira se salva e a segunda non”. Non di iso,
senón que presenta as dúas persoas na mesma cama e no mesmo
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muíño. O que conta non é onde estaban, senón con qué opción
fundamental vivían. Podemos prolongar este pensamento para
aplicalo á ética das relacións. En vez de dicir, por exemplo, que
unha modalidade de relación de parella é, a priori, boa e outra, a
priori, non boa, habería que dicir: en calquera modalidade de
relación hai que preguntarse se se vive axudándose mutuamente a
crecer como “compañía digna”. En vez de valorar dun modo á
persoa casada e doutro a célibe, unha e outra tería que preguntarse
se cumpren o criterio de dignidade nas relacións humanas non
egoístas.
6. Mt 1, 20: Xosé, non teñas reparo en levar a María contigo.
O tema da dúbida de Xosé ten repercusións na ética das relacións.
A confianza mutua na relación é criterio básico. Pero esta pasaxe
malentendeuse por influxo de épocas en que predominaba unha
determinada visión negativa da sexualidade. Por iso tendíase a
pensar que a actuación do Espírito no embarazo de María era
incompatible coa relación matrimonial con Xosé. Colocábase ese
embarazo na categoría de excepcional e o nacemento de Xesús
diferente de todo outro nacemento. En realidade, o que habería que
dicir é que, á luz dese nacemento, compréndese o que acontece en
todo nacemento (incluídos os nacementos por fecundación in vitro
actuais). É dicir, que en todo nacemento está presente unha
actuación do sopro de vida do Espírito, que todo nacemento é
dalgún modo “por obra do Espírito”. Así, dicía o cardeal Lehmann,
como facemos os fillos que Deus nos dá e Deus dános os fillos que
facemos nós.
Hai que reler con hermenéutica actual a pasaxe do soño de Xosé.
O anxo diría a Xosé en soños: Non temas Xosé. Non deixes de levar
a María contigo. Fíate dela, que ese é o criterio das relacións. E non
creas que porque entre aquí o Espírito tes que retirarte ti. Non tes
que retirarte, non estás ti de sobra polo feito de que Deus vaia facer
algo grande con María e o teu fillo. Non tes que afastarte de María
para deixar terreo libre ao Espírito. Non é cuestión de entrar en
competencia co Espírito. O teu papel é compatible coa acción de
Deus e con que Xesús sexa o Cristo.
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7. Jn 21 Pedro preguntou a Jesús: Señor, e este, ¿qué?
Respondeulle Jesús: Ti sígueme a min.
Xoán é Xoán e Pedro é Pedro. Que non se empeñe Pedro en ser
Xoán. Que cada un sexa el mesmo e non se empeñe en ser doutro
xeito. Levar ata as súas últimas consecuencias este criterio
axudaríanos a respectar distintas maneiras de ser e de vivir.
Habería que aplicar este criterio á ética das relacións, sen discriminar
entre homes ou mulleres, nin entre persoas con diferentes
orientacións nas características e manifestacións da súa sexualidade.
8. 2 Sam 1, 26 ¡Cómo che quería, Xonatán! O teu amor era para
min máis marabilloso que o amor de mulleres.
Nin o amor de David á muller de Urías foi mellor por ser
heterosexual, nin o seu amor a Xonatán foi peor por tratarse dun
home. No primeiro caso David cometeu inxustiza contra Urías. O
tema da inxustiza, asasinato e traizón, que lle reprocha o profeta
Natán ( 2 Sam 12) era máis serio que o tema da sexualidade.
9. Cantar dos Cantares 8, 6 O amor é forte como a morte
O Cantar dos Cantares non ha de lerse alegorizando con sentidos
espirituais ou místicos; é un canto de amor e ao amor. O criterio das
relacións humanas é o amor. A norma moral en forma interrogativa
exprésase en tres preguntas: ¿son sincero comigo mesmo no amor?
¿son sincero e leal coa parella no amor? ¿somos responsables
socialmente do noso amor e dos seus froitos? Respondendo cada
persoa e cada parella a estas preguntas con sinceridade sacará as
conclusións acerca do uso responsable da súa sexualidade.
10. Jn 13, 35: Amádevos uns a outros co amor con que eu vos
amei.
Se traducimos o grego “kathos” por “como”, é dicir, “como eu vos
amei”, non se comprenderá ben esta frase de Xesús. Amar como El
amou é algo imposible para calquera de nós. O sentido desa frase
coa partícula “como” debería entenderse así: co mesmo amor con
que eu amei, é dicir, co amor que o Espírito infundirá en vós. Non
se trata de imitar a Xesús como quen pinta un cadro imitando. Iso
sería algo imposible para nós. Dicíndoo coa metáfora da electricidade,
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trátase de deixar pasar a corrente a través de nós. Non está a dar
Xesús un mandamento (o amor non se pode impoñer por mandato)
senón facendo un encargo encarecidamente antes de morrer. O
encargo é: deixade pasar a través de vós a corrente do Espírito como
fixen eu e así seredes capaces de amar con amor non egoísta. En vez
de darnos un mandato de amar, o que está a facer é animándonos
a amar dicindo: vades ser capaces de amar porque derramarei en
vós a corrente de amor do Espírito que vos capacitará para amar;
mesmo vós seredes capaces de amar. Máis que un mandamento é un
animar a amar e dar a confianza de que poderemos amar así.
“Amádevos uns a outros deixando pasar por vós a corrente de amor
do Espírito que eu vos enviarei”. Partindo desta lectura do texto
xoánico podemos repensar a ética das relacións.
Como vemos, todos os puntos deste decálogo valen para fomentar
a “compañía digna” en calquera clase de relación (parella,
matrimonio, amigos, comunidades...) e orientan cara a unha ética
das relacións de horizonte moito máis amplo que un enfoque de
mera “ética sexual”.
Juan Masiá
Director da Cátedra de Bioética da
Universidade Pontificia de Comillas (Madrid)
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D. Manuel Sánchez Monge, nado en Fuentes de Nava, Palencia,
en 1947, é o bispo recén estreado da diocese de Mondoñedo-Ferrol,
na que sucede a D. José Gea Escolano. Ten unha traxectoria de
home de Deus e home no mundo. Na súa vida persoal coñece
abondosamente o sufrimento e, mesmo por iso, é gran acompañador
nos procesos de dó.
Os pobres e os enfermos son unha constante nas súas chamadas
ao compromiso e a solidariedade do crente cristián. Hai gozo,
expectativa e grande esperanza: Sábeselle fiel a Deus e á Igrexa.
¿Acertará a ser tamén fiel a unha terra, cultura e xentes que o
saben recibir sen reticencias?
Todos comezan dicindo que si. Logo a realidade di o que di.¿Son
as dioceses un trampolín de ascenso ou unha verdadeira opción de
encarnación evanxélica ao servizo do Reino de Deus con todas as
consecuencias? A historia está aí e tamén di o que di. Esperemos.
Sexa ben vido e ben acollido
Polo de agora resaltan nel a proximidade, o seu esforzo por
chegar a todos e sobre todo a súa humildade. Tamén parece ter un
grande respecto polo autóctono. Pediriámoslle que cumprise o
Concilio Galego e que coñecese a carta pastoral do seu antecesor
don Miguel-Anxo Araújo Iglesias (bispo emérito noso, aínda vivo e
de cariñosa lembranza) sobre da Igrexa e a lingua e a cultura
galegas. ¿Apuntarase tamén a igrexa galega a enterralas?
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D. Manuel ten unha ducia de libros publicados. Especialista en
familia e matrimonio. Gran experiencia pastoral neste campo. É
testemuña privilexiada dese estar ao lado dos que máis sofren e de
alentar ánimo positivo nas encrucilladas dos fracasos, das rupturas,
da viuvez, das orfandades, etc. E sabe vivir con auténtico gozo os
triunfos e acertos dos que constrúen camiños de luz.
A súa teoloxía é esperanzadora, positiva, actual. Sen medos e sen
concesións, pero sen censuras ultramontanas ou visións fatalistas
e apocalípticas dos que din que todo está perdido. Non parece ir por
aí. Confésase crente na presenza de Deus, no mundo e na historia
e nas persoas, e como tal, a súa traxectoria é de acendedor de luces,
non de maldizoador de tebras.
Ao revés do poema de Neruda, non dedica o seu tempo a cantar
os versos máis tristes esta noite, senón a proclamar, coma Xesús de
Nazaré: “O Espírito do Señor está sobre min, porque me unxiu
para evanxelizar os pobres, envioume a predicar aos prisioneiros a
liberdade, aos cegos a recuperación da vista, para pór en liberdade
aos oprimidos, para anunciar un ano de graza do Señor”. (Lc 4, 1819.)
Benvido, monseñor.
Para situármonos: a familia en crise ou crise da familia?
Eu penso que hoxe non se trata só dunha familia en crise, é dicir,
manténdose sólida a familia no tocante á súa estrutura a crise non
só lle afecta a elementos parciais ou transitorios. Non. Hoxe a crise
aféctalle á familia na súa estrutura mesma e por tanto teríamos
máis ben que falar de crise da familia. Hai algúns que, no seu día,
profetizaron que a familia ía morrer e que estaríamos ante a
crónica duna morte anunciada. A vida real demostrou que a
familia, a pesar da súa aparente fraxilidade, é unha estrutura
resistente na sociedade e que se mantén. É verdade que se adapta,
que sofre cambios. Pero é difícil eliminala, quitala do medio.
O que importa é ver como esta crise está afectando aos mesmos
fundamentos da vida familiar, pero que non o fagamos desde o
medo, desde o temor de que a familia se nos afunde, vivindo da
nostalxia da familia antiga e patriarcal.
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A familia, no pasado, tivo as súas luces, pero tamén tivo as súas
sombras e, ás veces, ben profundas e moi densas. Mesmo por iso,
non merece a pena vivir basculados cara ao pasado. Temos de facer
fronte á situación actual e facerlle fronte con decisión e con
esperanza.
Familia e matrimonio
Antes, isto funcionaba coma un todo que tiña os seus momentos.
Vivíase o amor dos noivos, que logo se convertía en amor de esposos
no matrimonio e que finalmente se prolongaba no amor ao fillos e
xurdía así a familia. Estas tres realidades, a cultura intentou hoxe
disocialas e por tanto di que se pode vivir o amor sen matrimonio
e que se pode vivir en matrimonio ou en unións de feito ou con
algún tipo de unión que non sexa propiamente a familia. Eu creo
que é moi importante que se vexa a vinculación estreita que hai
entre estas tres realidades e como van florecendo unha desde a
outra. Non se trata de impor normas e que o amor teña de ser
vivido desde estas normativas exteriores. Non. As normas que
poden orientar aos noivos, á hora de vivir o seu amor que vai
desembocar no matrimonio, teñen de ser normas que xorden desde
o amor mesmo, porque ten de ser unha realidade persoal. Non se
pode amar en abstracto. Ten que haber un coñecemento persoal, un
teren pasado os noivos xuntos experiencias positivas e, por veces,
negativas para que o seu amor madure e cando chegue ao
matrimonio teña unha grande consistencia. Cando o amor xa
florece no matrimonio debe ter adquirido unha preparación e
tamén debe contar xa cun proxecto de futuro de vida de dúas
persoas. Un proxecto que van intentar levar a cabo xuntos, cun
compromiso e un coñecemento de intimidade cada vez maiores.
Para nós o matrimonio no é tan só un tema xurídico. É, moito máis,
un compromiso interpersoal. Son dúas persoas que se aman e
queren e deciden vivir xuntos porque a vida lles reserva moitos
acontecementos que só no tempo se poden ir dando.
Nun matrimonio amigo meu, dicíame o marido: “Eu non me
decatei moi ben, ata o fondo, de canto me amaba a miña muller, ata
agora que caín enfermo. Eu estiven moitos meses moi desacougado
porque pasaba tempadas no hospital e tempadas encamado na casa.
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Os médicos non acertaban moito co que me pasaba e eu estaba moi
nervioso. Nesas circunstancias eu non sempre tratei ben á miña
familia, polas inquedanzas que rebulían dentro min. A miña muller
atendeume sempre cunha paciencia admirable e infinda. É agora
cando eu me decato e veño a saber o que ela en verdade sente por
min e o moito e verdadeiro amor que me ten”.
No tocante á familia non é cuestión de estar sempre mirando para
atrás, ao pasado. Trátase de construír unha familia nova. Nós,
desde a fe cristiá, temos uns imperativos que contribúen a unha
renovación moi fonda da familia. Non toda familia do pasado foi
máis cristiá do que as que hai actualmente. Trátase, desde a fe
cristiá, de vivir e de valorar a familia. Xa non só como institución,
senón máis ben en concreto, as relacións familiares. Que os pais
dediquen tempo á súa esposa, aos seus fillos. Que os fillos dediquen
tempo aos seus pais, aos anciáns e que todo o mundo teña unha
relación persoal, gratificante, onde polo menos se sintan acollidos
e ben comprendidos dentro do seo da familia. Que sexa unha
familia aberta. Unha familia cristiá non pode ser unha familia
pechada dentro das súas catro paredes. Aberta e solidaria, para
acoller aos demais, principalmente a aqueles que teñan problemas.
Unha familia que sobre todo valora a gran familia dos fillos de
Deus. Isto non é contribuír a pór limites á familia. Todo o contrario,
é abrila a unhas dimensións maiores, sabendo que todos somos
fillos dun mesmo pai e, mesmo por iso, irmáns duna humanidade
enteira. Vivir no seo da familia os valores fundamentais cristiáns
do perdón, do amor, da solidariedade.
Mentres non haxa todo isto, por moitos vernices de familia cristiá
que se lle poñan, serán pura exterioridade, que cae de por si por
falta de consistencia.
Estes criterios descubrirannos daquela onde están as familias
cristiás sólidas
Luces e sombras de ambos
Si. Hainas nos matrimonios e familias de hoxe. O que ocorre é que
se fai moito fincapé nas sombras da familia e do matrimonio. E iso
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non é bo porque iso non é o real. O real é que hai aspectos positivos
e negativos. E nós debemos saber intelixentemente separalos e
valoralos. Os aspectos positivos, ás veces son menos ruidosos pero
están aí, son moi importantes e non podemos deixar de embarcarnos
nunha tarefa de intentar mellorar o matrimonio e a familia e ir
contribuíndo a que desaparezan os elementos negativos, se non se
ten unha visión positiva e cordial, se non se trata de ter unha
empatía coa familia actual. Se vivimos só lembrando o pasado
incapacitámonos a nós mesmos para tratar cos matrimonios e
familias actuais.
Preguntémonos ¿que faría Xesús-Cristo, hoxe e aquí, en
Mondoñedo-Ferrol, en Galicia, perante estas persoas e nas
circunstancias actuais?
Certamente hai familias felices, cunha felicidade normal. Sen ser
tan felices que non coñezan problemas ou dificuldades. Son felices
no medio das dificuldades e da vida ordinaria. Pero como son menos
ruidosas esquecémonos delas.
Tamén é verdade que hoxe hai moitas familias que sofren moito.
A min preocúpame sobre todo o sufrimento dos máis inocentes. Dos
nenos cando son pequenos. Dos anciáns que non poden gozar dunha
vida de fogar porque a familia dos seus fillos ou a súa propia familia
ten problemas. Son casos coma os que tantas veces temos comentado
de viuvez, soidade, familias unipersoais ou nas que houbo
separacións ou mesmo mortes.
Daquela eu creo que é importante que ante estas situacións, sobre
todo cando hai problemas de relación entre os esposos, nos
preguntemos iso: ¿qué faría Xesús-Cristo hoxe e aquí? É moi
importante non perder esta perspectiva. Todos sabemos que é
imposible acertar exactamente co que Xesús-Cristo faría hoxe,
porque el se encarnou nun momento histórico, nunhas
circunstancias concretas. Pero tamén é verdade que el viviu cunhas
actitudes que quixo transmitir aos seus discípulos, e nós podemos
perfectamente deseñar e imaxinar hoxe que faría Xesús-Cristo entre
nós en Galicia, na nosa diocese de Mondoñedo-Ferrol. Hai unha
cousa clara. El apareceu no mundo e quixo que os discípulos o
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sigamos neste camiño cunha actitude, sobre todo, de misericordia,
de compaixón. El non se dedicou a pór cargas insoportabeis sobre
dos ombreiros de ninguén. El trouxo a boa nova de que Deus pai
non refuga a ninguén e moito menos para sempre e
incondicionalmente, senón que sabe sempre buscar a ovelliña
perdida e sabe sempre acercarse ao que sofre. Penso que a pasaxe
da pecadora é altamente significativa, porque nunha situación na
que desde os nosos puntos de vista humanos non hai saída, el sabe
buscala. Descobre a persoa por riba das circunstancias nas que
poida vivir e anuncia un futuro distinto, un futuro mellor: Eu
tampouco te condeno. Estas palabras teñen de estar sempre,
constantemente, nos nosos ouvidos para que logo saian da nosa
boca. Non viñemos como cristiáns a condenar a ninguén, a situacións
ou persoas. Viñemos a anunciar o Reino de Deus, no que, ás veces,
os que menos o cren están máis pertiño de Cristo. Ao mesmo tempo
denunciar canto se opón ao reinado de Deus pero sen violencias, sen
ira, e sabendo que estas denuncias empezan por nós mesmos que
tampouco vivimos deixando a Deus que reine dentro de nós coa
amplitude coa que El debera reinar.
Xa que o aludiu, ¿qué pensa do problema da violencia no
fogar? Desas mulleres maltratadas, desas vítimas silenciosas
e silenciadas pero sempre ameazadas, que levan unha
grandísima carga, unha cruz tan pesada que chega ata o
mesmo calvario desas mortes tan horrendas?
A miña primeira carta pastoral de certa importancia, deixando á
parte esas máis pequenas referentes a diversas circunstancias
puntuais, dediqueina precisamente a este tema da violencia no
fogar. Para min é especialmente preocupante porque se dá unha
violencia, ás veces extrema, precisamente no ámbito que tiña que
ser respectado por todos, nun ámbito “sagrado” como é o da
familia. Aí tiñamos que atopar axuda e apoio e moitos teñen de vivir
en desconfianza e mesmo atoparse coa morte. Foron máis de
corenta mulleres mortas no pasado ano por isto da violencia
doméstica. É algo que nos ten de preocupar a todos moi seriamente
e urxe pórlle medidas correctivas. Para min unha medida primeira
e fundamental é o respecto. Eu creo que os esposos teñen de

75

Xoaquín Campo Freire

respectarse entre si e aos fillos. Os fillos han respectar aos pais.
Como nos botemos por esta pendente cara abaixo da falta de
respecto logo chegamos a estes extremos que son verdadeiramente
vergoñentos para cantos nos dicimos humanos.
Trigo e xoio. Dixo Xesús: “deixade que medren xuntos”
(Mt. 13, 30). A paciencia , a fe e a esperanza dos evanxelizadores no reino de Deus. Por veces vésenos fanatizados,
intransixentes, intolerantes.
Son palabras de Xesús no Evanxeo de Mateo. Eu acredito que é
este un bo consello. Saber esperar os momentos, ter paciencia. No
Evanxeo estamos invitados a esta paciencia, necesaria para
evanxelizar. Deus ten paciencia connosco. A salvación nosa non
depende tanto dos nosos méritos e dos nosos esforzos canto da
paciencia de Deus, como se nos indica polo apóstolo Santiago.
Esperanza e paciencia, paciencia e esperanza, ámbalas dúas van
da man. Non podemos vivir sementando coa desconfianza de que o
terreo ou a semente non son de calidade ou que a semente non vai
frutar. Temos de vivir esperanzados para que a nosa sementeira
sexa xenerosa e ampla. Logo seguramente non sexa a nós a quen lle
toque facer a colleita. Pero si a sementeira. Vivir con esperanza
dalgún xeito a paciencia de Deus, que é inmensa para connosco.
O perigo dos discursos de memoria: “Da dor sempre nos
falan os que non pasaron por ela. E daquela, ¿de que nos
serven?”
Iso é verdade. Os discursos de memoria, coa mellor das vontades,
poden facer moito dano. Falamos da familia e todos temos unha
experiencia de familia, vivimos a nosa, nacemos no seo dun fogar,
temos irmáns e parentes. Eu falo tamén desde a experiencia de
matrimonios e amigos coñecidos cos que vivín longos anos desde un
acompañamento da fe e como pastor da igrexa. Enriquecéronme
moitísimo. Os meus mellores amigos están moitas veces entre os
matrimonios e desa experiencia miña e da deles que me transmitiron
e eu comparto, tamén saco a conclusión de que os discursos de
memoria poden facer moito dano. Cómpre ter moi en conta ás
persoas concretas e as parellas concretas, nas situacións concretas.
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Por qué e cómo chegaron aí. Como se lles pode axudar a mellorar
e saír de situacións que poden ser complicadas, sobre todo porque
non os fan felices. Para min o importante non é que un matrimonio
se separe ou que unha familia se destrúa, e todos vemos que isto é
moi importante e moi serio. Pero o máis importante é que hai
moitos matrimonios cristiáns que non vivan o gozo do matrimonio
desde a fe, que non vivan no amor conxugal desde a perspectiva
cristiá que ensancha os horizontes, que abre camiños novos e
nunca acartona e nunca mete por camiños que son excesivamente
ríxidos ou duros, que farían como se a persoa se sentise metida nun
molde ou forma que lle vén excesivamente estreita e a cohibe.
Falemos da mensaxe de Xesús, a mensaxe positiva de Xesús, que
non deixa de ser, ás veces, unha denuncia forte e profunda de
situacións que non van de acordo co evanxeo. Pero fagámolo con
misericordia, fagámolo con paciencia, como o mesmo Xesús o fixo
como modelo de todo evanxelizador. El dixo (Lc 4, 18-19.) que viña
para traer a boa nova, dar vista aos cegos, para liberar aos coxos
das súas dificultades para camiñar pola vida. Cegueiras e coxeiras
que tamén teñen os matrimonios e as familias de hoxe. E teñen
dereito a escoitar unha palabra de alento dos pastores da igrexa,
que dicimos actuar no nome de Xesús de Nazaret.
O papel da igrexa hoxe e aquí. Diferenza entre os tempos
do Concilio e os de hoxe
O concilio segue a ser unha referencia inevitable para igrexa de
hoxe e para o mundo de hoxe. Pero van alá máis de corenta anos
e houbo cambios sociais e tamén eclesiais. Por unha banda estamos
nuns intres máis tranquilos. Non hai aquela euforia que tiñamos
cando acabou o Concilio, que xerou tantas ilusións e provocou un
cambio tan importante e tan profundo dentro da igrexa. Quizá os
tempos de hoxe son máis pacíficos. Pero ás veces esta paz social ou
eclesial pode traducirse nunha falta de inquedanza e creatividade,
en conformarnos co xa feito, en seguir camiños xa trillados, en
desconfiar de todo o novo. Eu creo que ese non é o camiño que nos
marca o Concilio que sabe distinguir moi ben entre o que é positivo
e negativo, pero que non invita precisamente á quietude, á nostalxia,
senón que invita sempre ao diálogo co mundo desde unha postura
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de solidariedade e de proximidade. A igrexa quere compartir a sorte
dos pobres, dos que sofren. Esas son precisamente as verbas de
comezo dun dos documentos máis importantes: A igrexa e o mundo
de hoxe, a famosa constitución Gauduim et Spes. Lonxe xa de
condenar e de sentirse estraña no mundo, a igrexa quere inserirse
nel e facer súas as inquedanzas e frustracións deste mundo de hoxe
porque o mundo sempre vai ter que afrontar retos ilusións e tamén
dificultades e por veces frustracións.
¿Estamos outra vez baixo o imperio do mal, todo negativo, todo
pesimismo? ¿Non será máis unha ideoloxía de grupos situados no
apostolado do meter medo? ¿Somos unha igrexa sen esperanza? ¿De
verdade cremos no evanxeo? ¿Temos algo que anunciar ou só somos
profetas de desgrazas? Dá arrepío escoitar as mensaxes dalgún
medio de comunicación. Xesús non falaría así.
Non creo que o pesimismo sexa a ideoloxía ou a actitude máis
favorecedora da evanxelización. Eu penso que, en todo caso, é
preferíbel pecar de optimismo. De todos os xeitos o mellor será
sempre un realismo esperanzado. A todos nos importa ser realistas,
pero sobre todo vivir na esperanza, ser transmisores de esperanza
no mundo de hoxe. Moitas veces se deixa dito que o mundo de hoxe
é moi abondoso en medios e que lle faltan fins. Fáltalle descubrir
por que merece a pena vivir. Por quen merece a pena arriscar neste
mundo, incluso a nosa propia vida. Eu creo que hoxe non teñen
futuro, xa o denunciou o Papa, o Beato Xoán XXIII, nunha
intervención feliz: “Non teñen hoxe nin presente nin futuro os
profetas de desgracias, senón que o teñen os profetas de esperanza,
que denuncian, e denuncian con forza e, sobre todo, anuncian que
Deus non deixa nunca da súa man ao seu pobo.” Non deixa da súa
man a ningún home tirado no camiño, senón que se acerca a todos.
Porque El é o mellor samaritano da humanidade, o que se aproxima
co viño da alegría e co óleo ou aceite da esperanza para poder
sandar as nosas feridas e pórnos no camiño do encontro con Deus
e cos homes.
Autonomía do laicado, dos matrimonios cristiáns. Eles son os
artífices da evanxelización. Non poden nin deben estar sempre
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pendentes da censura de curas, por veces, afogadores da esperanza,
descoñecedores da realidade, etc.
Son eles, os matrimonios cristiáns, quen ten de levar
principalmente a evanxelización da familia actual. Non podemos ser
os bispos, os cregos, os que teñamos aquí o protagonismo. Deben
ser eles. Eles, ademais de coñecer moi ben a realidade na que se
moven, teñen dous sacramentos que os capacitan dun xeito especial
para viviren o seu compromiso eclesial e evanxelizador dentro deste
mundo da familia e do matrimonio. O sacramento da confirmación,
que robusteceu a súa fe bautismal. E e sobre todo o sacramento do
matrimonio que os capacita, porque é un sacramento permanente,
para seren testemuñas de Xesús-Cristo no mundo que lles toca
vivir. Eles deben ser os artífices da evanxelización do matrimonio
e da familia. Para iso cómpre unha formación seria e consistente.
E insisto moito nisto, para que non teñan de estar sempre pendentes
de se os cregos lles din que se é herexía ou non é herexía, que se é
acertado ou non é acertado. Creo que estamos chamados a axudarnos
uns a outros. Pero non desde posturas de quen o sabe todo e de quen
ten que aprendelo todo. Non. Todos, sabendo o que sabemos, que á
veces non é demasiado, pero querendo saber máis, tratemos todos
de axudarnos para encontrar camiños que nos acerquen a este
anuncio do evanxeo aos esposos, aos pais, aos fillos, aos familiares
do noso tempo, etc.
Matrimonio civil. ¿Ten algún valor cristián?
Penso que si. Desde a igrexa non podemos adoptar unha postura
de descualificación total do matrimonio civil, coma se fose só o
matrimonio cristián, sacramento, o único válido e que só el tivese
valores. O matrimonio civil, cando supón, como supón tantas veces,
un camiño previo recorrido por parte dos que casan e un compromiso
ademais non só interpersoal de eles os dous senón social, no que se
comprometen a vivir xuntos, a formar unha familia, a tratar aos
seus fillos, a educalos e a desvivirse por eles como intenta todo
matrimonio que é rectamente vivido con ilusión e con esperanza
–ese momento é vivido moi especialmente na vida dunha parella– eu
penso que todo iso encerra uns valores humanos que dalgún xeito
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tamén son cristiáns. Valores que necesitarán, certamente, ser
desenvolvidos e precisan dalgunhas canles para ver como iso pode
vivirse dentro da igrexa e que é un fundamento do que non podemos
prescindir nin descualificar así sen máis
As declaracións do papa Bieito XVI no Val de Aosta.
Estas declaracións á igrexa de Aosta, cos sacerdotes presididos
polo seu bispo, dun xeito espontáneo, en conversa sen papeis e
publicadas por diversos medios, tamén pola revista Ecclesia, e que
moitos temos lido, supuxeron un pouco de alento e de esperanza
para esta igrexa no medio do mundo de hoxe. Dalgún modo
anuncian que o Papa vai introducir algunhas novidades importantes.
Que vai propor non só o que propuxo Xoán-Paulo II e os papas
anteriores. Como dixo na súa homilía de comezo de pontificado
tratará de descubrir cal é a vontade de Deus para o mundo de hoxe,
para o home de hoxe, tamén para os matrimonios e familias de hoxe
e que vai abrir camiños novos. Eu así o espero e non é unha
esperanza infundada.
O matrimonio cristián. O sacramento ¿punto de chegada,
final dun proceso ou imposición dun 10 para todos xa desde
o comezo?
O matrimonio cristián, o matrimonio sacramento, eu vexo que
non é un punto final. Falando no argot do mundo ciclista, é unha
meta voante. Meta, en canto supón dar por terminada unha fase
anterior que é moi importante e que se ha de coidar moito, cal é a
fase do noivado. Pero non é de ningún xeito unha chegada ou meta
final, coma se deixásemos xa a bicicleta e esquecerse de camiñar e
dar pedais. No matrimonio cristián, no matrimonio vivido como
sacramento, os esposos non gozan xa dunha carta a xeito de seguro
de todo risco para que non teñan de esforzase en conquistárense
cada día, en perdoarse cada día, sempre que faga, intentar os dous
un matrimonio que non sexa anulación da personalidade de cada
un, senón que os dous xuntos procuren unha vida en parella que os
alente e satisfaga como persoas, que lles axude así a medrar e
madurar. Sobre todo un apuntar cara algo máis, nun proceso de
crecemento continuo. Non é bo formular a moral matrimonial e
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familiar pedíndolle a todos o máximo e xa desde os comezos. A moral
non pode cambiar. Pero si pode cambiar a persoa nos procesos de ir
descubrindo o porqué dunha lei, ou dun comportamento que lle vén
esixido. Debemos gastar moito tempo e paciencia antes de esixir
comportamentos. Intentemos axudarlles a descubrir por que na
igrexa se lles propón iso, como ese comportamento que lles pode
parecer estraño pode contribuír á súa maduración persoal e á súa
maduración cristiá. Non esixir por igual a todos, porque as persoas
somos diferentes, respectar os procesos, animar e acompañar para
que vaian descubrindo o que o evanxeo e a igrexa propoñen nun
determinado momento, como algo que lles axuda a madurar humana
e cristiamente.
Espiritualidade.
Para un matrimonio e familia cristiáns a espiritualidade é unha
base fundamental. Non se pode edificar un matrimonio cristián sen
vivir a espiritualidade. Unha espiritualidade propia da vida familiar.
Do mesmo xeito que hai unha realidade e un sacramento propios,
tamén así hai unha espiritualidade propia baseada no sacramento
do matrimonio. Todo ten unhas connotacións específicas e especiais.
Por exemplo, a mesma oración familiar. Que non é repetir oracións
de memoria, que non está mal e oxalá se dese isto nas nosas
familias, porque xa se reza pouco e en familia rézase menos. Eu creo
que a familia cristiá debera descubrir outro tipo de oración. Xuntos
os esposos, os fillos, algunhas veces os avós, preguntarse que é o
que nos está pedindo o Señor a través dos acontecementos que
estamos a vivir, que é o que el nos está a regalar, porque Deus
sempre nos agasalla con moito máis do que nos pide. Que é o que
nós estamos chamados a desenvolver e a vivir como familia, como
grupo social dentro do noso mundo e dentro da nosa igrexa. Que
postura e comportamentos podemos ter coas familias que sofren,
cos membros da familia que están máis afectados pola soidade, pola
enfermidade. Son tantas as situacións que están a reclamar dunha
familia cristiá proximidade, proximidade e tamén solidariedade no
mellor dos sentidos cristiáns. Vivir a espiritualidade é a base para
logo aplicarmos pedagoxías e camiños concretos do anuncio e
vivencia do evanxeo.

81

Xoaquín Campo Freire

Pastoral. Liñas mestras.
Dúas cousas fundamentais para quen queira ser axente de pastoral
familiar. Matrimonios, sacerdotes e quen queira traballar pola
evanxelización da familia temos de coñecer moi ben a familia e estar
moi atentos aos cambios socioculturais que lle afectan e que lle
afectan dun xeito continuado. Non se pode vivir de análises da
realidade superados e sostidos sen concesións. E coñecer moi ben a
boa Nnva de Xesús sobre a familia
Destas dúas bases flúen logo os obxectivos para máis longo ou
curto alcance. Que sexan eles os protagonistas. Darlles a eles a
palabra e a iniciativa. Contar cos movementos e asociacións
familiares, que teñen abondosa experiencia neste campo.Unha
pastoral na que todos somos necesarios e na que debemos traballar
todos xuntos, sacerdotes, matrimonios, segrares moi cualificados,
especialistas en antropoloxía da familia, en socioloxía familiar, etc.
Un intento serio e cordial ás familias que máis sofren, aos que
padecen as dificultades dos divorcios ou familias con fillos con
discapacidades físicas ou psíquicas que non sempre están
suficientemente acompañadas.
A pastoral familiar non é un luxo das parroquias urbanas e
numerosas. Ten de afectar a todas as parroquias e todas as
realidades eclesiais dalgún xeito. Unha pastoral que non se conforma
só cuns encontros para preparar ao matrimonio. Ten de prolongarse
a grupos de matrimonios novos que vivan nun determinado momento
un verdadeiro catecumenado. Na atención ás familias con problemas.
Utilizando os servizos dos centros de orientación familiar, algúns
xa cunha longa experiencia entre nós. Preparar para atender tamén
escolas de pais para que o noso acompañamento espiritual pastoral
abarque á familia desde o seu nacemento até a súa desaparición.
Para finalizar, unha visión positiva da sexualidade.
Isto é moi importante hoxe. É unha achega que nós podemos e
debemos facer nesta nosa sociedade. Cantas veces estamos vendo
esas presentacións superficiais da sexualidade. Só como camiño
para un pracer, un pracer a calquera prezo, barato. Nós entendemos
que a sexualidade é algo que afecta tanto á persoa que non é só un
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aspecto biolóxico ou psicolóxico, senón que afecta á persoa
totalmente. Toda a persoa é totalmente masculina, toda a persoa é
totalmente feminina. E daquela é unha realidade que marca tanto,
tan profundamente, totalmente, que ten de ser ser unha realidade
persoal. Eu non podo unirme sexualmente con aquel ou aquela que
non coñezo persoalmente, senón con quen eu elixín e que ela me
elixiu a min porque hai unha relación interpersoal xa consolidada.
Unha relación sexual está dicindo, eu quérote a ti, estou disposto
a compartir contigo a vida, estou disposto a formar unha familia
contigo. A relación sexual non pode estar a contradicir o que nós
chamaríamos a linguaxe do corpo.
Acabouse o noso tempo por hoxe. Seguirémonos vendo e contando
con vostede desde Encrucillada, señor bispo. Graciñas pola súa
sinceridade evanxélica.
Xoaquín Campo Freire
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Compaixón e caridade.
¿Quen dixo mágoa e esmola?
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As palabras máis excelsas –as que nomean os máis elevados
conceptos, como liberdade, igualdade o xustiza– son maltratadas
de seguido. Manipuladas, terxiversadas, prostituídas e baleiradas
de contido, pasan a significar nada ou, aínda peor, o contrario do
que significaban. Son os casos de compaixón e caridade, que
acabaron en mágoa e esmola, respectivamente, cando se referían a
cousas moi diferentes: padecer con, pórse en lugar de, ter empatía
–a primeira–, e xustiza, amor –a segunda–. A compaixón e a
caridade revélanse, finalmente, un mesmo asunto: solidariedade,
fraternidade, amor. Por iso, lonxe de seren desprezadas, como o son
hoxe, deberían converterse nos piares de calquera moral para o
século XXI.
“Non aturo que me compadezan”
Por compaixón enténdese mágoa e só mágoa, ata o punto de que
o dicionario non lle recoñece máis significado que o de “sentimento
de mágoa ou de dor pola desgraza doutra persoa”. A compaixón
ficou reducida a mágoa, clemencia ou benevolencia. Así, non resulta
estraño ouvir en boca de moitos: “Non aturo que me compadezan”,
cando, polo contrario, deberíamos agradecer que nos compadecesen
e compadecer a todos.
“Padecer con”, non “padecer por”
Compaixón ven de compadecer. E compadecer non significa outra
cousa que “padecer con”, non só “padecer por”. “Padecer por”

84

Compaixón e caridade. ¿Quen dixo mágoa e esmola?

remítenos ao paternalismo e a aquela máxima do despotismo
ilustrado, que, certamente, era un réxime paternalista: “Todo polo
pobo, mais sen o pobo”. “Padecer por”, en vez de “padecer con”,
lévanos tamén á mortificación entendida como autoflaxelación:
cilicios, lategazos, xaxúns, duchas de auga fría... “Amor quero e
non sacrificios” (Mateo, 12, 7), di Deus na Biblia. “Padecer con” é
rir con quen ri e chorar con quen chora, como exhortaba Xesús. Un
Xesús que, máis que “padecer por”, “padeceu con”. O Xesús da
teoloxía puido morrer polos pecados da humanidade, mais o Xesús
da historia morreu porque o mataron as autoridades políticas e
relixiosas do seu tempo. E matárono porque non podían tolerar que
padecese cos pobres, cos enfermos, cos marxinados, cos apestados.
Porque non podían tolerar que as desenmascarase pondo ao
descuberto a súa identidade de “sepulcros branqueados”, de “raza
de víboras”.
Rir cos que rin e chorar cos que choran é pórse no lugar doutro,
identificarse con el, participar das súas emocións, ser empático.
“Pornos no lugar doutro é o único que nos fai mellores”, dixo
alguén con clarividencia. A compaixón inclúe a empatía, mais vai
máis alá. O home empático non só comparte a realidade emocional
do seu próximo, senón tamén a fáctica. Non vive por, senón con, e
polo tanto, pasa frío ao lado do que ten frío. Non só na súa mente,
senón tamén e sobre todo na súa carne aterecida.
Mais ¿de onde nace esta empatía? ¿por que imos pornos no lugar
doutro? Os budistas explicárono moi ben. A compaixón non xorde
dun sentimento emocional, senón do razoamento, da constatación
de que todos os seres humanos somos iguais. “Todos desexamos
felicidade e todos queremos evitar o sufrimento. Ademais, todos
temos o mesmo dereito a ser felices. Cando recoñecemos que todos
os seres son iguais tanto no seu desexo de obter a felicidade como
no seu dereito a obtela, automaticamente sentimos simpatía e
proximidade cara a eles”, di o Dalai Lama. “Nada humano me é
alleo”, escribiu o romano Terencio. E Pablo Neruda sentenciou: “Ti
sabes que son non só un home, senón todos os homes”. O problema
aparece cando algúns pretenden ser máis iguais ca outros, como
denunciaba George Orwell en Rebelión na granxa. Mais se
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recoñecemos esa igualdade radical, se nos ollamos no outro coma
nun espello, non nos quedará máis remedio que ser empáticos e,
“así, ao ir acostumando á nosa mente a este sentido de altruísmo
universal, desenvolveremos un sentimento de responsabilidade
cara aos demais: o desexo de axudarlles a superar os seus
problemas”, continúa o Dalai Lama. “Este non é un desexo selectivo,
aplícase por igual a todos. Mentres sexan seres humanos
experimentando pracer e dor, non hai base lóxica para discriminar
entre eles ou para alterar a nosa preocupación por eles se se
comportan negativamente”. Bakunin díxoo ao seu xeito libertario:
“Só son verdadeiramente libre cando todos os homes que me
rodean son igualmente libres”. A compaixón lévanos, en definitiva,
á solidariedade, á fraternidade, ao amor.
“A caridade do óso que se bota ao can”
Coa caridade pasa o mesmo que coa compaixón. Entendida como
esmola, como beneficencia, ten máis que mala prensa. Mais a
caridade non ten nada que ver con “ese donativo desdeñoso que se
deixa caer de enriba abaixo e que, se ofende ao que o recibe,
deshonra certamente a quen o dá”, como denunciaba Raoul
Follereau, o poeta francés que dedicou a súa vida aos leprosos.
Como dicía el, “esa esmola é a pantasma, a caricatura da caridade”.
“¿Pretendestes facer caridade?”, preguntaba. “De feito, só
intentabades desembarazarvos dos pobres. ¿É iso caridade? A
caridade do óso que se bota ao can”.
Desgrazadamente, o dicionario tamén se fai eco desta
malinterpretación: “beneficencia para os pobres”. E aínda máis:
“esmola”. Menos mal que, neste caso, recolle tamén o verdadeiro
sentido de caridade: “amor desinteresado que non busca o propio
ben, senón o dos demais”.
“Unha xustiza que se abre ao amor”
Caridade é o nome do amor cristián, que, segundo Xesús, se
diferencia do pagán en que o dá todo (até a vida: “non hai maior
amor que o daquel que da a vida polos demais") e a todos (tamén ao
inimigo: "se amades aos que vos aman, ¿que mérito tedes? Tamén os
pecadores aman a quen os ama”). Un amor que, en palabras de San
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Paulo, é “paciente e bondadoso, non ten envexa, nin orgullo nin
xactancia. Non é groseiro nin egoísta; non se irrita nin leva contas
do mal; non se alegra da inxustiza, senón que atopa a súa ledicia
na verdade. Todo o escusa, todo o cre, todo o espera, todo o atura”.
Un amor, insiste o apóstolo, que consiste en “padecer con”, máis
que en “padecer por”: “Aínda que repartise todos os meus bens aos
pobres e entregase o meu corpo ás lapas, se non teño amor, de nada
me sirve”.
Un amor que, en primeiro lugar, fai xustiza, “unha xustiza que
se abre ao amor”, como dicía Hélder Cámara, o revolucionario
bispo brasileiro: “Unha caridade sen xustiza non se pode chamar
caridade, e unha xustiza que non se abre ao amor non é completa”.
Hoxe en día, a xustiza e o amor non se poden disociar: “Compartir
é facer xustiza”; “ser xusto é comprometerse”, dicían dous slogans
de Cáritas. ¿E que cousa senón amar é compartir e comprometerse?
A caridade pon de manifesto as limitacións da xustiza. Miguel
Delibes, o xenial novelista castelán, expresábao moi ben en Cinco
horas con Mario: “Hoxe en día, a caridade reside en secundar as
demandas de xustiza dos desherdados; taparlles a boca cunha libra
de chocolate e unha bufanda pode mesmo ser unha astucia [un xeito
de “tentar desembarazarse dos pobres”, diría Follereau]. A caridade
debe chegar a onde non alcance a xustiza”. Segundo Delibes, “a
caridade debe encher as fendas, mais non os abismos da inxustiza”.
Como a compaixón respecto da empatía, a caridade inclúe a xustiza
para transcendela.
Máis que dar: darse
Se por xustiza lle dou ao outro o seu, por caridade entrégolle
tamén o meu. Mais non o que me sobra. Porque o que me sobra non
é realmente meu, senón seu. “Deberás pór moito amor para que o
pobre che perdoe o pan que lle levas”, dicía Santo Antonio de
Padua. Porque ese pan é seu, non teu. Porque ese pan sóbrache. Se
ti e mais eu podemos vivir dignamente con cinco e ti tes dous e eu
oito, é porque eu (ou alguén antes ca min) che roubei tres. “Detrás
de toda gran fortuna hai un crime”, adiviñou Balzac. Como insiste
Delibes, “a caridade non consiste en dar, senón en darse”. “Pouco
dades se só dades dos vosos bens; dades de verdade cando dades de
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vós mesmos”, escribiu Khalil Gibran. Unha frase, por certo,
convertida en slogan polas asociacións de doantes de órganos.
Así, a caridade entendida como xustiza remítenos tamén ao amor,
como opinaba Cámara. Rematamos desembocando nesa “xustiza
que se abre ao amor”. O amor desinteresado do que fala o dicionario.
Un amor ao que tamén chegamos cando falabamos de compaixón.
Por iso diciamos ao principio que a compaixón e a caridade
significan, en última instancia, o mesmo: solidariedade,
fraternidade, amor.
Agora enténdese mellor que cualificar de caridade a esmola é
unha tolemia. “O cristianismo é a revolución do mundo a través da
caridade”, salientaba Follereau. ¿Que revolución pode facerse coa
esmola? Ningunha. A esmola está na base de toda contrarrevolución.
Se compaixón e caridade son, finalmente, unha mesma cousa –
solidariedade, fraternidade, amor– está claro que calquera moral
que se pretenda humanista –que se pretenda só moral, non pode
existir unha moral non humanista– debe ter como piares estas dúas
actitudes. “O século XXI será relixioso ou non será”, dixo André
Malraux. O século XXI será compasivo e caritativo ou non será”,
dicimos nós.
Félix Caballero Wangüemert
Xornalista e escritor
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1. O peixe xa está vendido
Dezaseis anos de maioría fraguista,
catro deles en fonda crise persoal,
política e de partido, deberían terse
concretado nunha alternativa clara,
realista e eficiente. A coalición entre
o PSOE e o BNG tiña que ser algo
natural e sen fisuras. As equipas de
goberno deberían estar perfectamente deseñadas e coa súa experiencia ben probada. As liñas
mestras do cambio político deberían
terse explicitado nun novo discurso
en nunha nova orde de prioridades.
E todas as consellerías deberían ter
moi claro en que asuntos se ía
demostrar o cambio, e en que outros
se ían a realizar as transformacións
estruturais de longa duración. E
nada debería facerse coma se o novo
poder sorprendese aos seus titulares
e os obrigase a improvisar a xestión
do día a día.
O cambio propiciado polas
eleccións de 2005 non se produciría
se un amplo sector do centro político
non tivese a fonda convición de que
o PP estaba politicamente esgotado,
de que Fraga non estaba en

condicións de asumir un novo
mandato, e de que había que airear
un poder que se estaba enquistando
na súa estéril estabilidade. E por iso
fomos moitos os que demos por
suposto que o cambio estaba máis
que maduro, e que, sen pedirlle
milagres a unhas elites necesariamente inexpertas, nin facer precipitados xuízos de eficiencia, non
tardariamos en sentir a agradable
sensación que marca o antes e o
despois das alternativas democráticas.
Pero todo iso eran andrómenas. As
equipas de goberno parecen
improvisadas, máis debedoras dos
equilibrios partidarios, das imposicións localistas e das paridades de
sexo que da necesaria capacidade
para impulsar un cambio eficiente.
A estrutura da Xunta reformouse
con criterios alleos ás necesidades
da xestión pública, máis atentos a
crear consellerías de amplo potencial
clientelar e de denominación posmoderna que a crear órganos especializados ben definidos, con capacidade
para programar e desenvolver
políticas públicas, e aptos para as
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relacións, sempre problemáticas,
dunha coalición forzada. E todo
indica que o novo poder fica máis
apegado aos ouropeis do poder que á
súa vontade e boa disposición para
manter a ilusión do cambio que levou
á esquerda aos despachos de San
Caetano.
Non se pode negar que o simple
feito de desaloxar o PP dos despachos
produciu un cambio nas relacións
internas da sociedade civil e nas
actitudes dos medios de comunicación que ten as características
propias dun cambio político de
apreciable importancia. Pero alén
desa circunstancia que vai implícita
no propio cambio electoral, existe a
crecente sensación de que o proxecto
de cambio está varado, e de que todo
empeza a parecerse ao pasado con
exasperante intensidade. O feito de
que as áreas de goberno do PSOE e
do BNG se relacionen entre si como
a auga e o aceite transmite a
inevitable impresión dun liderado
feble e dunha acción de goberno moi
dispersa. E a circunstancia de non
térense fixado as claves do cambio,
expresadas en políticas públicas de
alto potencial transformador,
aumenta tamén a crenza de que cada
conselleiro vai por onde pode, sen
máis obxectivo nin máis guía que a
de producir respostas puntuais aos
problemas do día, e coa pouco
edificante impresión de estaren
dominados por unha axenda e por
unhas actitudes impostas polos
medios de comunicación.
Sería inxusto dicir que o goberno
xa se lles foi das mans. E menos
aínda cabería afirmar que, a só nove
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meses da cita electoral, xa non
quedan esperanzas de ollar unha
actitude centrada na produción e na
vertebración dun cambio económico
e social impulsado e dirixido polo
presidente Pérez Touriño. Pero o
que non se pode negar é que a
enorme ilusión que abriron as
eleccións de maio de 2005 está xa
dilapidada, e que todos os indicios
apuntan a un relevo presidido por
unha vulgaridade política e discursiva que, unha vez instalada en San
Caetano e no Pazo do Hórreo, dificilmente poderá ocultárselle á opinión
pública de Galicia.
2. A sorpresa de Núñez Feijoo
No bando dos derrotados, onde
parecían acumularse todas as
incógnitas e todos os malos presaxios,
o ex vicepresidente Núñez Feijoo
acaba de completar unha operación
de libro que volve a meter o PP
dentro do partido. Contradicindo a
opinión maioritaria dos analistas
políticos, que auguraban un difícil e
lento proceso de sucesión, a rápida
ascensión protagonizada por Alberte
Núñez converteu a Fraga Iribarne
nunha lembranza bretemosa do
pasado, ao tempo que ensinou mañas
e capacidade para xogar as
importantes cartas que, no intre de
redactarse un novo Estatuto, e coa
perspectiva dunha bicefalia crecente
nas estruturas do poder, aínda fican
nas mans do PP de Galicia.
Fronte á estratexia de illamento
que sufriu Josep Piqué en Cataluña,
todo indica que o PP de Galicia,
dirixido por Núñez Feijoo e cun
liderado moi consolidado, xa está no
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centro mesmo do debate. Xa que
logo, imbuídos da idea de que Galicia
non terá máis Estatuto que o que o
PP estea disposto a aprobar, tanto
Quintana coma Touriño parecen ter
emprendido unha competición
aberta, e bastante suicida, para
facerse coa complicidade de Núñez
Feijoo, e para impedir que o debate
estatutario acabe por diluílos nun
universo mediático cada vez máis
saturado e problemático. E de aí se
desprende que, lonxe de asistirmos
á lóxica confrontación esquerda
dereita, co BNG e o PSOE conformando unha proposta de corte
maioritario e progresista, imos
asistir ao lucimento político de
Núñez Feijoo, mentres Anxo
Quintana e Pérez Touriño pugnan
entre si polo desdebuxado papel de
partenaire político do PP.
3. O pacto do Estatut como
froita envelenada
O pacto acadado entre Artur Mas
e Rodríguez Zapatero, que pode dar
vía libre a un novo Estatut para
Cataluña, dista moito de ofrecer un
marco de vantaxes incontables para
o bipartito galego. Primeiro, porque
aínda queda un traxecto parlamentario longo e difícil que, despois da
deserción da ERC de Carod-Rovira,
xa non conta coa unidade sacralizada
dos nacionalistas cataláns nin co
absoluto illamento do PP. Segundo,
porque o pacto acadado nos despachos da Moncloa deixa moi pouca
marxe de manobra para o BNG e o
PSOE, que quedan obrigados a reproducir as definicións políticas e os
teitos competenciais do Estatut, e
coa difícil obriga de probar en cada

intre que Galicia non queda por
debaixo das expectativas abertas en
Cataluña. Terceiro, porque os pactos
bilaterais acadados sobre o financiamento da autonomía catalana
condicionan totalmente os acordos
do Consello de Política Fiscal e
Financieira que está convocado para
mediados de febreiro de 2006, no
que ninguén poderá rexeitar a
expansión do financiamento fiscalmente responsable que xoga a favor
das comunidades máis prosperas. E
cuarto, porque sendo evidente que o
modelo de financiamento pactado
para Cataluña non é conveniente
para Galicia, e non tendo un modelo
teórico alternativo, tanto o BNG
como o PSOE quedan obrigados a
pactaren vantaxes financeiras á
marxe do sistema, que en ningún
caso poderán estabilizarse para o
futuro nin garantirnos unha
suficiencia económica equiparable,
sequera en termos relativos, á que
dispoñemos hoxe.
Nun marco político coma o galego,
que leva varios lustros abusando do
discurso dos conseguidores que
parasitan nos orzamentos xerais do
Estado, resulta especialmente
importante ao acordo acadado por
Artur Mas, e comprometido por
Rodríguez Zapatero para un período
mínimo de sete anos, que vincula o
volume das inversións do Estado á
participación que ten cada Comunidade Autónoma no PIB de España.
Porque, ademais de ser evidente que
a xeneralización dese principio
afundiría os niveis de inversión
pública nas Comunidades autónomas menos desenvolvidas (Galicia
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quedaría no 5,1 %, fronte ao 17,3 %
de Cataluña), tamén nos aboca á
imposibilidade de acadar compensacións efectivas que xurdan do
emprego de criterios inversores
alternativos (poboación, territorio,
dispersión ou calquera outro) nas
restantes Comunidades Autónomas.
Porque cando Cataluña, Madrid,
Andalucía e Valencia boten as súas
contas conforme ao modelo catalán,
pouca marxe de manobra lle queda
ao Estado para compensar os efectos
dese pacto que temos que cualificar,
cando menos, de imprudente.
Xa que logo, o único partido galego
que se achega ao debate estatutario
cunha situación estratéxica que o fai
insubstituíble, e cunha posición
política sen condicionantes moi
gravosos, é o PP de Alberte Núñez,
xa que as evidentes limitacións que
para este se derivan da postura
intransixente despregada polo PP
no debate do Estatut de Cataluña
deixaran de ser operativas tan pronto
como este sexa aprobado e se inicie
a reivindicación do “café para todos”
que o PP impulsará necesariamente.
4. A incapacidade de afrontar
inversións vertebrais e rendibles
A medida que devece a presión
exercida por Fraga sobre os medios
de comunicación, empezan a
transcender cara a opinión pública
unha serie de datos estatísticos que
poñen de manifesto a preocupante
situación socioeconómica de Galicia,
e que antes soamente estaban ao
alcance dunha pequena elite
intelectual e política que sempre foi
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incapaz de facer un uso responsable
dos mesmos.
Máis alá dos consabidos indicadores económicos (baixo nivel de
rendas e salarios, de pensións, de
aforro, de actividade industrial, de
produtividade e emprego), da
preocupante crise social que os
mesmos indicadores poñen de
manifesto (poboación envellecida e
en franca regresión, abandono do
espazo interior e redución da Galicia
moderna ao espazo costeiro organizado en torno á Autopista do
Atlántico), e da sostida impresión
de que a nosa economía ten menos
pulo dinamizador que as de Murcia
e Andalucía, e nada mellor que a de
Extremadura, o futuro da nosa
Comunidade Autónoma aparece
hipotecado pola incapacidade para
facer inversións eficientes e
proxectos de dinamización económica realistas, que nos permitan
despegar dos últimos postos do
desenvolvemento europeo.
O forte localismo e o nidio
clientelismo que pesa sobre as
inversións, e a incapacidade que
amosamos para debater proxectos
tan importantes como os do porto
exterior de A Coruña ou a Cidade da
Cultura de Santiago, suxiren a
posibilidade de que, despois de
termos recibido unha impresionante
inxección de recursos europeos, e de
establecer un modelo de desenvolvemento que se esgota nas infraestructuras do transporte, podamos chegar
ao ano 2013 cunha absoluta
incapacidade para financiar o noso
crecemento, e sen ter avanzado un
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só posto no ranking das 17 comunidades autónomas de España.
Aí, nun cambio esencial destas
políticas, vería eu o cambio
prometido. Aí, nun goberno capaz de
observar Galicia por enriba da miope
perspectiva dos alcaldes e da
condicionante presión electoral,
estaría a posibilidade de presentar
unha Xunta de coalición que,
superando a dispersión dos pequenos
problemas e das pequenas respostas,
podería xerar unha dinámica nova
de inversión e crecemento. E aí vería
tamén, na proposta de políticas de
I+D+i que racharan co impeitizo
xurdido da adoración desmesurada
polas infraestructuras de transporte,
unha posibilidade de saír do último
vagón da economía española, e de
frear a perda continua dos
porcentaxes de participación da
economía galega no PIB de España.
Pero tamén neste punto temos que
recoñecer que o bipartito está sen
forza e sen ideas, e que, lonxe de
amosarnos novas propostas para
unha Galicia de futuro, parece estar
cativo da cultura política e da
dinámica inversora herdada do PP.
5. Os ecos preocupantes da
vitoria electoral de Hamás
Á Galicia de principios de 2006
tamén chegaron os ecos da vitoria
electoral que obtivo Hamás nas
eleccións do 25 de xaneiro de 2006.
Algo deberíamos cavilar en Europa e
América cando as urnas lle entregan
o poder a un partido que fora
desbotado dos foros políticos
internacionais baixo a clasificación
de terrorismo unilateralmente

dictada por Bush. Algunha rectificación deberíamos facer se, no medio
dun avespeiro coma o que entre todos
creamos en Israel, nos atrevemos a
repartir credenciais de normalidade
que os pobos implicados non
recoñecen nin aceptan. E algo deberá
revisarse en todas as chancelerías de
Europa e América cando en menos
de vintecatro horas, as transcorridas
entre o 25 e o 26 de xaneiro, nos
vimos obrigados a engulir o discurso
da criminalización e o illamento
político, para deixar expeditos os
vieiros da negociación máis ou menos
explícita co Hamás vitorioso.
O triunfo de Hamás nas urnas, e a
derrota indirecta que foi para
Occidente a derrota de Al Fatah, non
son máis que a enésima demostración de que non sirve de nada
construír unha realidade á medida
das nosas necesidades e de acordo
coa nosa idea de normalidade, e que
todos os conflitos deben afrontarse
nas súas claves internas e no marco
de relacións xustas e intelixentes.
Así o demostra a transición de Al
Fatah a Hamás. E así o demostraron
tamén tantos movementos armados
de África e Sudamérica que, tendo
aguantado largos conflitos con
Estados de baixo perfil e amplos
nichos de corrupción económica e
social, son posteriormente integrados nas estruturas políticas que
fundamentan un novo proxecto de
paz.
No intre de pecharse estas páxinas
estábase anunciando en Palestina a
demisión do primeiro ministro
Ahmed Qurei, integrante de Al
Fatah, para dar paso a un novo
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Goberno. A posibilidade de que
EE.UU. e a Unión Europea modifiquen substancialmente a súa
relación co problema israelopalestino, e sigan tratando a Hamás
coma unha organización terrorista,
é raiana no absurdo, e implicaría un
enfrontamento cun pobo que, lonxe
de aceptar a clasificación de
organizacións terroristas feita en
Occidente, considera a Hamás a
parte máis institucionalizada do
poder palestino e a base máis
conveniente para afrontar a
resolución dun conflito que está
enquistado desde hai sesenta anos.
Non se trata de negar a gravidade
do feito terrorista, nin o horror que
vai implícito no uso da violencia
criminal indiscriminada. Só se trata
de negar a simplificación e a visión
maniquea dun conflito, de estrutura
moi complexa e perfís moi bretemosos, que as potencias occidentais
queren cadrar e reconducir a base de
definicións e dogmas “made in USA”.
A idea xeral de que o terrorismo é
a busca de obxectivos políticos a
través do crime e do terror
indiscriminado sería válida, e

perfectamente aplicable a unha
solución legal dos conflitos, se non
estivese mesturada coa violencia
ilegal exercida por algúns Estados
institucionalizados e recoñecidos
pola comunidade internacional,
cuxas formas e consecuencias a penas
se diferencian das que producen as
actividades terroristas. Ou se a
mesma potencia que pretende
liderar a loita contra o terrorismo
non estivese implicada na xeración
de conflitos coma os de Afganistán,
no nacemento de organizacións
terroristas coma a Al Qaeda, e en
sanguentas actuacións paralegais
coma as que se practicaron en Israel,
O Salvador, Guatemala ou Chile. E
de aí que non nos quede máis
remedio que relacionar a vitoria de
Hamás coa crítica xeral á “war on
terror”, para afirmar que, o mesmo
que ha de suceder en Iraq, tamén en
Israel estamos diante do profundo e
radical fracaso da guerra militar –de
cazas, bombardeiros e misís-desatada por Ariel Sharon contra
Hamás e contra un terrorismo
definido á medida das políticas
dominantes.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Rolda da cultura

O Servizo de Publicacións e
a Librería Institucional
Galega
Xoán Ber nár
de
z V ilar
nárde
dez

O borrador da futura Lei do Libro
e da Lectura, no que participaron
editores, libreiros, bibliotecarios e
escritores, vai permitir que a Xunta
cree un Servizo de Publicacións e
unha Librería Institucional Galega,
dos que, o primeiro vai a asumir a
función dunha editora, e a segunda,
a distribución normalizada das
publicacións que se fagan no país.
Con esta lei preténdese recoñecer
o do libro como un sector estratéxico,
de xeito que a Xunta vai apoiar, a
través dela, a todos os clubes do
libro que se creen, promovendo
bibliotecas, ás que dotará de
orzamentos anuais, fará campañas
de sensibilización e de promoción
nos medios de comunicación,
promoverá as librerías, editará unha
axenda actualizada e anual de
publicacións, e facilitará tamén
axudas para a creación de bibliotecas
familiares. Hai, así mesmo, a
intención paralela de crear a
entidade autónoma do Instituto
Público Rosalía de Castro, destinado
á promoción da nosa lingua e da nosa
literatura no exterior, así como da
Cámara do Libro de Galicia, que
terá coma meta promover a

exportación das obras editadas no
país.
O obxectivo fundamental de todas
estas actuacións, de momento nada
máis que en fase de elaboración, é o
de conseguir o incremento dos
índices de lectura e, a través das
traducións, achegar aos alumnos, e
lectores en xeral, ás grandes obras
da literatura universal. Atopámonos,
pois, nun intre que nos ofrece, como
diría Charles Dickens, grandes
expectativas, mais que, non o
esquezamos, podería reducirse a un
fiasco máis se os encargados de
aplicar as indicadas medidas, son
incapaces de levalas a termo
axeitadamente.
Hai algúns anos, concretamente
no período 1983-84, o entón subdirector xeral do Libro, Xulián Maure,
pretendeu unha revolución anticipadora desta da que agora acabamos
de nos ocupar, creando o que el
denominaba Editora Nacional, un
ente asesorado coa debida planificación e obxectivos, e a finalidade
principal tamén de facer lectores,
subvencionando máis a estes que ás
editoriais.
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O seu proxecto fracasou por falta
de apoio e, tamén, por que non dicilo,
pola incomprensión das empresas
editoras. Como consecuencia agora
contamos co lamentable dato de que,
nos últimos anos o sector recibiu da
Xunta máis de sesenta mil millóns
das antigas pesetas como axuda, con
escaso ou nulo beneficio tanto para
lectores como para autores, e a triste
consecuencia de que, a pesar de
semellante investimento, na
actualidade lese menos, edítase
menos, e gastouse máis do que pode
parecer prudente, cando é evidente
que existen modos para abaratar o
prezo dos libros. Con tal proceder, a
nosa literatura, converteuse nunha
cultura subvencionada e atafegada
de dificultades, das que lle vai custar
saír. Mais, existe aínda outra
circunstancia negativa máis neste
proceder. Porque, aínda que non se
tivese aireado o suficiente, o feito é
que a Xunta publicou nese período
milleiros de obras, moitas delas
importantes, e de gran calidade, que
por preguiza, nugalla e abandono,
nunca foron distribuídas. É dicir,
que non chegaron ás mans dos
posibles lectores. Nos baixos dun
dos seus edificios acugúlanse neste
intre algo máis de millón e medio
destes libros, que agora, por fin,
parece ser que, nun acto de xustiza
ou reparación, van ser repartidos
polas bibliotecas e centros culturais
do país.
Créese, pois, ese tan necesario
Servizo de Publicacións e esa
Librería Institucional Galega, e
desenvólvase o antes posible esa Lei
do Libro e a Lectura de Galicia, tan
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necesarios para un sector tan
importante para a nosa cultura como
é a literatura.
Cine e Teatro
O Teatro Galán de Compostela
acaba de fechar as súas portas. As
causas foron a falta de orzamento
para financiar a súa programación, o
que ben confirmar a precariedade
crónica que padece a escena no país.
Xosé Neira Vilas, un dos máis
fecundos escritores cos que conta o
país, foi nomeado fillo predilecto de
Vila de Cruces o pasado día 20 de
xaneiro, e a súa esposa, a cubfilla
adoptiva da mesma. Da importante
produción de Neira Vilas, ninguén
poderá esquecer nunca o seu Memorias dun neno labrego, publicado en
Bos Aires en 1961, e do que, ata o
momento, se levan vendidos máis de
350.000 exemplares, o que o
converte nun caso único das nosas
letras. Sobre Memorias dun neno
labrego fixéronse tamén audiovisuais, así como traducións ao
castelán, ao chinés, ao ruso, ao checo,
ao portugués, ao búlgaro, ao alemán,
ao italiano, ao euskera, ao catalán, ao
asturiano, ao francés, ao inglés, ao
ucraniano, e ao alfabeto Braille.
Neste momento, e por iso incluímos
o comentario neste apartado, estase
a tratar de levar a vida do excepcional
Balbino, o protagonista, ao cine. O
director ourensán Ismael González
acaba de anunciar que conta xa co
financiamento para a súa filmación.
O guión será efectuado por el
mesmo, contando coa participación
do propio Xosé Neira Vilas.

O Servizo de Publicacións e a Librería Institucional Galega

Congresos. Comunicacións
A asociación Galega de Editores
fixo entrega o 17 de decembro,
centenario do nacemento do alcalde
compostelán Ánxel Casal, precursor
do moderno traballo editorial, dos
seus primeiros Premios de Edición.
Neles recoñeceuse a Xosé Luís
Méndez Ferrín co premio Xosé Mª
Alvarez Blázquez, para o mellor autor
do ano. O premio Lois Tobío, de
tradución, foi para Manhattan
transfer, de John dos Passos,
efectuada por Mercedes Pacheco. O
Isaac Díaz Pardo, para o libro
ilustrado, foi para Catro poemas
galegos, de Lorenzo Varela, con
deseños de Luís Seoane. O Premio
ao libro de 2005 foi para o ensaio
Historia da educación e da cultura
en Galicia, de Antón Costa Rico. Así
mesmo foron distinguidos con
galardóns de honra Edicións Xerais
e Editorial Sotelo Blanco.
Decesos
O pasado 19 de novembro
deixounos Antón Bar Bóo, licenciado
en dereito e empresario modélico
con Plastibar. Antón Bar, membro
dunha esgrevia familia viguesa, fora
un dos cofundadores da Asociación
Cultural de Vigo, nos anos sesenta,
do Museo do Pobo Galego, nos
setenta, e animador da Asociación
Máximo Gorki, entre outras actividades relacionadas coa cultura. As
súas cinzas foron deitadas no
cemiterio de San Tomé de Freixeiro
na cidade olívica.
Etnografía
A emigración galega conta xa cun
museo dedicado á súa historia en

Bos Aires. Este consta de tres eixes
principais, a cultural, a música e a
literatura, sendo as pezas que os
compoñen procedentes, na súa maior
parte, de doazóns. Non esquezamos
que, de 1940 a finais da década de
1950, a maior produción cultural
galega tivo lugar na Arxentina. O
museo conta tamén con vitrinas e
exhibidores con achegas etnográficas, obxectos domésticos e persoais,
cerámica, vidro, ferro forxado, candís,
tinteiros, cadros, litografías, así
como documentos relacionados coa
emigración, permisos, certificados de
sanidade e boa conducta, pasaportes,
pasaxes, fotos familiares, cartillas
de racionamento, etc.
Nas proximidades de Santa
Comba, ao norte de Compostela, o
catedrático de Arqueoloxía desta
Universidade, Fernando Acuña
Castroviejo, xunto co seu colaborador
Lino Gorgoso, veñen de descubrir
unha lápida funeraria romana. Nela
indícase que alí foron enterrados o
soldado Quinto Iulius Aquinus e a
súa compañeira Tiberia Claudia
Urbana quen, procedentes de Italia,
se instalaran alí na segunda metade
do século I. Dous auténticos colonizadores pois, sendo el, posiblemente,
un veterano de guerra que recibiu
terras para se instalar nelas.
Noutrora os investigadores tiñan
que recorrer a xenealoxías, vellos
textos, ou cartularios de dubidosa
precisión para realizar os seus
estudos. Con tales medios chegouse
a saber, por exemplo, algo tan curioso
como que os príncipes de Gales,
Diana e Charles, eran descendentes
do Cid Campeador. Agora, é a través
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de estudos sobre os cromosomas, e
do seu compoñente, o ADN, responsables da transmisión do herdo
xenético de case que todos os seres
vivos, por outro nome o xenoma, que
se poden acadar resultados ata hai
pouco case que insospeitados. Están
xa, por unha banda, en marcha as
investigacións para determinar cales
poden ser os auténticos restos de
Cristóbal Colón, se os que se atopan
en Santo Domingo, ou os que acolle
a catedral de Sevilla. Mais tamén
acabamos de ser sabedores doutra
curiosa novidade científico-histórica
baseada nas análises doutro herdo
xenético, neste caso o do célebre
guerreiro Nial dos Nove Reféns, ou
Noígiallach. Este Nial, que reinou
sobre o territorio de Connacht, no
oeste de Irlanda a finais do século IV
e principios do V, segundo recollen
distintos anais da illa, foi tamén o
primeiro monarca autenticamente
histórico da mesma, e morreu no
mar a mans de Eochu mac Ennar,
lendario rei do Leinster. Emporiso,
a historiografía irlandesa actual
considera que Nial debeu vivir medio
século despois do que recollen os
anais, o que sitúa os seus ataques
piratas contra as costas de Britania
con lixeira posterioridade ao
momento no que esta foi abandonada
polas tropas de Roma. Pois ben, a
través das investigacións efectuadas
acerca deste Nial, do que se cre que
tivo doce fillos, ven resultar que nada
menos que uns tres millóns de
irlandeses, dos doce que hai hoxe
espallados polo mundo, son
xeneticamente descendentes seus.
Parece ser que o único personaxe
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que o supera en capacidade xeratriz
foi o mongol Gengis Khan.
A vella muralla de Verín, no val do
Támega, a cabalo de Galicia e
Portugal, vai ser declarada como Ben
de Interese Cultural. Con este gallo
a Consellería de Cultura achegará
fondos para a súa restauración.
As Letras
Dúas novas editoriais veñen de
enriquecer o, nestes intres, un tanto
feble panorama das nosas letras. Por
unha banda Edicións da Rotonda,
de Compostela, da que é directora a
xornalista María Yañez, que utiliza
a rede para chegar aos lectores. O
home inédito, de Carlos G. Meixide,
a primeira obra para teléfonos
móbiles por ela editada, rebasaba xa
nos primeiros días de xaneiro máis
de mil descargas. Tamén vai ofrecer
vídeos, música e docuseries. A outra
empresa é Rinoceronte Editora, con
Sede en Cangas, dirixida por Moisés
Barcia, que ten como finalidade
traducir á nosa lingua obras
estranxeiras contemporáneas. As
dúas primeiras das que se ocupou
foron O bosque dos raposos aforcados,
do finlandés Arto Passilinna, e Seda,
do italiano Alessandro Baricco. Esta
editora considera que conseguir
subscritores poderalle permitir a
tan necesaria autonomía económica
para continuar co seu labor.
Novas en Xeral
Con motivo do seu centenario, o
pasado 9 de outubro, a proposta do
Instituto de Estudos Miñoranos, e
por unanimidade dos membros do
concello, foi declarado fillo adoptivo
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de Gondomar, Luís Tobío. Deste
xeito recoñecíase o seu labor de
investigación sobre a figura de Diego
Sarmiento de Acuña, primeiro conde
de Gondomar. Posteriormente, os
días 25 e 26 do mes seguinte, tivo
lugar na Casa da Cultura da mesma
vila, un acto no que se celebrou unha
mesa redonda, e se presentou a obra
do homenaxeado, Gondomar e Digby,
dous embaixadores. A laudatio
correu a cargo do profesor Ramón
Villares. Luís Tobío nacera en
Viveiro no ano 1906.
Foi presentado en Mondariz
Balneario o Foro Enrique Peinador,
creado coa finalidade de tratar de
conxugar o mundo empresarial coa
defensa da nosa fala. Enrique
Peinador, en honor do cal foi
bautizado o aeroporto vigués, foi nos
seus días impulsor do Balneario de
Mondariz, e defensor da cultura do
país.
Nado en Compostela en 1920, e
posteriormente emigrante e pintor,
Isaac Díaz Pardo foi un dos creadores
do grupo Sargadelos, dedicando case
que toda a súa vida na defensa da
cultura e da identidade do país.
Como recoñecemento deste labor, o
pasado día 27 de xaneiro, a
Agrupación Cultural O Facho,
ofreceulle no Hotel Riazor da Coruña
unha cea homenaxe e, durante ela, a
entrega do seu máis que merecido
Facho de Ouro.
Premios
A ferrolá Uxía Rei Bouza, acaba de
gañar o premio de investigación
Concepción Arenal convocado pola
Deputación da Coruña polo seu

traballo A representación das
mulleres nos partidos políticos. O
caso do BNG. A gañadora, licenciada
en Ciencias Políticas pola Universidade de Santiago, considera que a
participación da muller na esfera
política está aínda moi lonxe de ser
paritaria.
A viguesa An Alfaya ven de obter
o premio Lazarillo na categoría de
creación literaria. A obra pola que
mereceu o galardón titúlase A ollada
de Elsa.
O 17 de decembro fallouse o
premio Modesto Figueiredo de
narración breve da Fundación do
Padroado do Pedrón de Ouro, no que
colabora o concello de Cotobade.
Nesta ocasión resultou gañador
Francisco Castro por Ningún fascista
morreu inxustamente. O segundo
premio recaeu en Na Caeira, de
Agustín Agra Barreiro. Dúas obras
baseadas en temáticas bastante
semellantes.
En canto ao Ensaio breve do
Centro Ramón Piñeiro, fallado
tamén en decembro, foi para o
tomiñense Manuel Forcadela, doutor
en Filoloxía e catedrático de lingua
e literatura galegas, por Diálogos na
néboa. Alvaro Cunqueiro e Ramón
Piñeiro na xénese da literatura
galega de posguerra.
Antes do remate do ano foron
dados a coñecer outros dous
importantes premios das nosas
letras. Por unha banda o Caixanova
de poesía, o mellor dotado
economicamente no país, que
mereceu o veterano bate lugués
Arcadio López Casanova pola súa
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obra Herdo do Canto. O outro
galardon foi o Ramón Piñeiro de
ensaio, convocado por Galaxia, nesta
ocasión gañado por Rebeca
Baceiredo, unha xornalista de 26
anos, que se estrea no mundo das
publicacións con O suxeito posmoderno, obra na que profunda na
estética e na súa incidencia na perda
da capacidade intelectual do home
contemporáneo, a través dun
percorrido por disciplinas como a
neurobioloxía, a filosofía e o cinema.
O diario electrónico Vieiros foi
premiado pola Asociación de
Empresas Galegas Dedicadas a
Internet, polo seu carácter pioneiro
dentro do mundo dixital e da
promoción de novas tecnoloxías.
Marica Campo acaba de acadar o
Premio Arume de poesía para nenos
da Fundación Neira Vilas, pola súa
obra Abracadabra.
Non moito despois de que se
fallase o premio Letras de Bretaña
do ano 2005, fíxose o propio coa
edición do 2006, que, nesta ocasión
recaeu en Ramón Loureiro. Este
premio distingue o compromiso coa
defensa da Galicia do norte, e foi
instituído polo Real Coro de Toxos e
Froles.
O investigador brasileiro Renan
Frighetto gañou o pasado mes de
Xaneiro o Premio de Historia
Medieval de Galicia 2005, polo seu
documentado traballo Autobiografía
de Valerio do Bierzo, un erudito
monxe que viviu a finais do século
VII e que, entre outras cousas,
aportou os mellores informes cos que
contamos para documentar a vida da
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relixiosa Exeria, activa nos séculos
IV e V. Este premio foi convocado
pola Editorial Toxosoutos e a
Fundación Comarcal Noia.
O 21 do mesmo xaneiro Fernando
Pérez Barreiro-Nolla e Iolanda
Galanes Santos, gañaron por
unanimidade e ex aequo o premio de
tradución Plácido Castro, nesta
ocasión fallado en Baiona. As súas
obras foron: Breviario do pensamento chinés e A herdanza dos
caracteres adquiridos de Michel
Delson, respectivamente. Resultaron
finalistas Ramón Iglesias Míguez,
por A casa de veraneo de Kneller, de
Ha-Kaitanah Shell Kneller, primeira
tradución do hebreo ao galego, e
Xoán Garrido Vilariño, por Historia
de Shoah, de George Bensoussan.
O Premio de Xornalismo Nano
Cambeiro, creado polo Instituto de
Estudos Miñoráns, coa finalidade de
lembrar a figura de quen fora o seu
fundador, recaeu nesta ocasión en
David Reinero González, mozo
xornalista miñorán. O artigo polo
que resultou vencedor foi publicado
nun xornal vigués no mes de
febreiro, e leva por título Cando
Praia América tiña mil nomes, no
que efectúa unha lembranza arredor
da vella toponimia do dilatado areal
nigranés. O premio foille entregado
o venres 27 de xaneiro.
Universidade
Estudos xenéticos efectuados na
Universidade Pompeu Fabra de
Cataluña, consideran que, contra
canto se viña afirmando ata agora, e
fora abondosamente cultivado polos
narradores das aventuras explora-
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torias dos pasados séculos, o
canibalismo non foi unha práctica
habitual dos seres humanos, senón
algo que aconteceu de xeito tan só
excepcional.
O seminario de Lingüística e
Informática da Universidade de Vigo
ben de poñer en marcha o primeiro
tradutor automático galegocastelán-galego, de carácter gratuíto.
O seu nome é o de Apertium, e a súa
capacidade a duns 8.500 termos,
aínda que non totalmente depurados.
Ao mesmo tempo ofrece unha
característica principal, a de que o
usuario pode axeitalo ás súas
necesidade. O seu enderezo é o de
http://sli.uvigo.es/tradutor/
Varia
En sesión plenaria celebrada o
sábado 17 de decembro pasado, foi
reelixido presidente da Real
Academia Galega, Xosé Ramón
Barreiro, con todos os votos ao seu
favor, a non ser unha abstención. O
ilustre presidente anunciou, entre
os proxectos programados para
conmemorar o primeiro centenario
da institución, que se cumpre neste
ano, o remate da Gramática, e a
publicación de varios dicionarios

específicos. Así mesmo, están
previstos actos en diferentes cidades
e vilas do país.
Evidentemente foi un duro golpe,
polo moito que se traballara. Dado o
xeito ordenado e perfectamente
disposto como, nas súas distintas
etapas, foi sendo presentado e dado
a coñecer o Patrimonio Inmaterial
Galego-Portugués, e como conseguiu
este ir superando todas elas, ata
chegar ao final, existía un xeral
convencemento das posibilidades
coas que a delegación galegoportuguesa contaba para conseguir a
súa proclamación por parte da
UNESCO como Obra Mestra da
Humanidade. Algún xornalista
considera que, por parte portuguesa,
existiu unha certa indecisión ou
reserva. Mais, o certo é que parece
que canto se presentou en París era
demasiado amplo, e acabou sendo
rexeitado. O vicepresidente da
Xunta, Anxo Quintana, presente no
evento, manifestou que «o camiño
aberto dende o traballo nas escolas é
o realmente importante, e o galardón
sería un recoñecemento». A
conclusión é que non nos temos que
dar por vencidos.
Xoán Bernárdez Vilar
Xoaberna(@mundo-r.com
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Rolda de Igrexa

Pola caridade á xustiza
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Por veces, ten un a impresión de
vivir nunha gaiola de grilos
desafinados que se esforzan por ver
quen chía con máis forza, quen ten
máis lustradas as ás ou quen ten a
cova máis ostentosa. Aseméllanse os
xornais, radios e televisores a
altofalantes polo que grallan feros
corvos, que non son os do Xallas.
Tamén na Igrexa. Non sei se
parecerei soberbio, pero dáme
mágoa ver tantos esforzos, tantas
enerxías, tanta afectividade vertidas
en cousas tan absurdas, e dáme en
pensar que desde aqueles homiños
de Atapuerca ata nós, non hai moita
diferenza: temos os mesmos medos,
os mesmos complexos, as mesmas
ansias e desexos, as mesmas fames e
as mesmas solucións, só que máis
sofisticadas e adornadas pola
estética. Acaso non é tamén o mesmo
misterio transcendente que facía
tremer aos antergos ante un tótem
ou un menhir o que nos envolve a
nós nunha noite de néboa,
contemplando as torres da catedral,
desde a húmida praza do Obradoiro?
Non é a mesma continxencia que
envolve a liturxia e os cánticos de
consagración do lume dos indios
navajos a que nos claustros do
mosteiro de Silos no fermoso
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gregoriano entoado polos bieitos?
Creo que hai déficit de espiritualidade, daquela mansa mística de
don Ramón Otero Pedrayo,
Cunqueiro, Xocas e tantos que
descubriron na terra o gran templo
onde Deus andaba nos regos e nas
chairas. Da mesma espiritualidade
coa que a señora Celia, xa bisavoa,
anda agora na cociña preparando o
bacallao para os amigos; no medio
dos saumerios de loureiro derrámase
o amor polos seus ollos e o cariño nas
mans engurradas. Non é que estea
saudoso, pero é forte a tentación de
seguir os consellos de frei Luís de
León e fuxir río arriba buscando a
escondida senda.
Menos mal que de cando en vez
temos a oportunidade de encher de
folgos a existencia. Hai uns días
asistín ao acto de entrega do Premio
Cidade de Pontevedra ao teólogo,
sociólogo e xurista Xulio Lois, que
viviu a súa mocidade nesta vila. Xulio
Lois traballou anos en Bolivia,
comprometido coa causa da teoloxía
da liberación. Cando voltou para
traballar na súa diocese déronlle
largas e acabou en Vallecas, naquel
Vallecas, onde aínda vive e traballa.
Na actualidade é o presidente da
Asociación de Teólogos Xoán XXIII.

Pola caridade á xustiza

Gustaríame reproducir o discurso de
Xulio, sinxelo e contundente, ante
un público non moi cristián
ideoloxicamente. Deu testemuño de
fe, convencido de que a loita de Xesús
é pola xustiza, e de que é a mesma
loita de moita xente coa que temos
que estar unidos. Reivindicou a
memoria das víctimas e rexeitou a
solución do esquecemento, pois non
pode ser solución o que non fai
xustiza. Gustaríame transcribir
tamén as palabras do alcalde, Miguel
Anxo Fernández Lores, recoñecendo
e admirando o traballo coherente
desde a fe en Xesús en favor dos
oprimidos e asoballados, levado a
cabo polos teólogos da liberación e
Xulio Lois. Pontevedra ten que estar
orgullosa de ter xente coma Lois
entre os seus fillos, dixo o alcalde,
que tamén apostou por converxer
nos camiños dunha ética común, a da
xustiza. Grazas a Xulio, e tamén a
Lores.
Da Cidade e do Mundo
Bieito XVI estreouse nas celebracións de nadal sen especiais
novidades. Parece que vai impoñendo
certo estilo de austeridade e tamén
certo gusto por recuperar prendas
de épocas anteriores, como as
esclavinas púrpuras e o camauro,
gorro empregado polos papas no
medievo, segundo leo nalgún xornal.
Din que no Vaticano andan desconcertados pola actitude reservada do
Papa, pois non ten grupos de
amiguiños e non comenta con
ninguén as súas decisións nin os seus
proxectos. Agárdase unha reforma
da Curia, pero non se sabe por onde
van os tiros e non son doadas as

quinielas. Está claro que a
experiencia de Ratzinger como
cardeal na Curia durante moitos
anos está servíndolle nas súas
estratexias. Case con seguridade que
saen da súa man tódalas homilías e
discursos que pronuncia en celebracións e audiencias. O estilo
teolóxico é inconfundíbel.
A finais de ano coñecemos a
tradicional mensaxe con motivo da
39 Xornada Mundial da Paz. Un
fermoso texto enviado a tódolos
gobernantes do mundo: Na verdade,
a paz. Bieito XVI, despois de
recordar o empeño de Paulo VI e
Xoán Paulo II pola paz no mundo,
interrógase se é posíbel a paz sen un
esforzo por desterrar a mentira e
afianzarse na verdade. “A paz non
pode reducirse á simple ausencia de
conflitos armados”, di o Papa, senón
a unha actitude que leve a unha
relación entre pobos, culturas e
persoas que exclúa a mentira e o
engano. Ofertas como o nihilismo e
o fundamentalismo deron mostra no
século pasado do asoballamento e
exterminio de millóns de persoas.
Fai un chamamento a unha ética
común a tódolos pobos “buscando a
coordinación, en vez da contraposición cos membros doutras culturas”;
a paz ten que ser convivencia de
tódolos cidadáns nunha sociedade
gobernada pola xustiza. Defende o
Papa o dereito internacional humanitario como un dos grandes logros
da sociedade e pide a tódolos países
que o respecten. Ten tamén palabras
de alento para a ONU no 60
aniversario da súa fundación e
recoñece a necesidade de renovar o
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seu funcionamento. Condena con
enerxía o aumento dos gastos
militares e do comercio das armas,
causa da pobreza de gran parte do
mundo. E non me resisto a incluír o
seguinte: “Qué dicir, ademais, dos
gobernos que se apoian nas armas
nucleares para garantir a seguridade
do seu país? [...] este planeamento,
ademais de funesto, é totalmente
falaz. Nunha guerra nuclear non
habería vencedores, senón só
vítimas”. Non debeu de ler con
moito interese o presidente de
Francia esta mensaxe. E Bush?
Deus caritas est
Acabo de baixar da rede a primeira
encíclica de Bieito XVI; é mércores
25 de xaneiro, festa da conversión de
San Paulo. Tardou en chegar e xa se
rumoreaban cousas estrañas. É breve
e lese con gusto. A primeira
impresión é que é un texto moi
europeo, moi occidental. Deus é
amor divídese en dúas partes e,
como o propio pontífice indica, especula na primeira sobre o significado
do amor entendido como don de
Deus e a relación que ten co amor
humano, partindo das actuais
dificultades da linguaxe: a palabra
amor está chea de confusións. O
cristianismo non lle deu as costas ao
sexo, como afirmaron os críticos
modernos. Distinguindo eros e
ágape, amor físico e entrega, afirma
que non é posíbel decantarse unicamente por un extremo. O
cristianismo aportoulle ao amor
físico o amor como entrega. Só no
matrimonio pódese vivir esta conxunción, segundo Ratzinger: “O eros
orienta o home cara ao matrimonio,
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así, e só así, se realiza o seu destino
íntimo”. Creo que ninguén contaba
con estas reflexións sobre o sexo na
primeira encíclica do Papa, que
recorre ás imaxes eróticas que aparecen na Biblia para falar da relación
entre o amor e o divino. “Nin a carne
nin o espírito aman: é o home, a
persoa, a que ama como criatura
unitaria. Só cando ambos se funden
nunha unidade, o home é plenamente
el mesmo. Unicamente deste modo
o eros pode madurar ata a súa
verdadeira grandeza”. Un dos
perigos da ausencia da entrega no
amor é converter o sexo e as persoas
en mercancías. Entenderemos así o
amor como “ocuparse do outro e
preocuparse polo outro. Xa non se
busca a si mesmo, sumirse na
embriaguez da felicidade, senón que
ansía máis ben o ben do amado:
convértese en renuncia, está disposto
ao sacrificio, aínda mais, búscao”.A
fe bíblica e o cristianismo non
constrúen un mundo paralelo ou
contraposto ao amor humano, senón
que interveñen nesa busca, para
purificalo e abrilo a novas dimensións. E imposíbel amar a Deus se
nos pechamos ao próximo ou incluso
o odiamos: “pechar os ollos ante o
próximo convértenos en cegos ante
Deus”. Desde aquí arrinca o Papa na
segunda parte da encíclica, na que a
Igrexa aparece como comunidade de
amor. A Igrexa ten que facer
presente no mundo, a través do
anuncio da Palabra kerygma), da
celebración dos sacramentos
(liturxia) e do exercicio da caridade
(diaconía), o don do amor de Deus
para con todos. O próximo é unha
innovación revolucionaria do
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cristianismo. O próximo “é calquera
que teña necesidade de min e que eu
poda axudalo”. Así, a caridade é
tarefa da Igrexa, que precisa de
organización para lograr que “na
comunidade dos crentes non debe
haber unha forma de pobreza na que
se lle negue a alguén os bens necesarios para unha vida decorosa”.
Esta diaconía supera os límites da
comunidade crente, ao estar atentos
a calquera necesidade, sexa quen
sexa o que a padeza. Non debe
entenderse a caridade como un exercicio de proselitismo: “O amor é gratuíto, non se practica para ter outros
obxectivos”; “Quen exerce a caridade no nome da Igrexa nunca tratará de impoñer aos demais a fe da
Igrexa”.
Bieito XVI responde á crítica que
o marxismo fixo á actividade caritativa da Igrexa, acusándoa de cómplice dos poderes alienantes, en vez
de loitar por estruturas que garantisen unha orde de xustiza. Recoñece
o Papa algúns acertos na análise
marxista, pero tamén denuncia que
está chea de erros. A doutrina social
da Igrexa recoñece que “o Estado
debe perseguir a xustiza e que o
obxectivo dunha orde social xusta é
garantir a cada un a súa parte dos
bens comúns”. Tamén admite que a
Igrexa foi algo lenta en percibir os
problemas creados pola sociedade
industrial no século XIX, pero sostén
que, pouco a pouco, foi reaccionando
e uníndose na defensa das clases
traballadoras. Cita como exemplo a
publicación da Rerum novarum, de
León XIII, en 1891, e as encíclicas
dos sucesivos papas sobre doutrina
social.

A orde xusta da sociedade e do
estado é cousa da política, e, citando
a santo Agostiño, afirma o Papa que
“unha sociedade que non se rexese
pola xustiza reduciríase a unha gran
banda de ladróns”. Aborda aquí un
dos conflitos presentes nalgúns
países e recorda que hai que distinguir entre Igrexa e estado. Non é
tarefa da Igrexa facer política, “non
pode nin debe substituír ao estado”,
aínda que si pode axudar a recoñecer
o que é xusto e “non pode quedar á
marxe na loita pola xustiza”. Este
traballo é propio dos leigos e a Igrexa
ten a obriga de formalos adecuadamente. Dálle unha gran importancia ao voluntariado, sendo a
acción caritativa para o Papa unha
das máis valiosas expresións da fe:
“testemuñas cribles de Cristo”.
Queda agora a dixestión desta
encíclica que, segundo vexo, está
sendo ben acollida por case tódolos
sectores eclesiais. A dúbida e a
expectación está en ver cales serán
os pasos que dea Ratzinger na
concreción das liñas debuxadas en
Deus caritas est.
Unidade dos cristiáns
Celebramos a semana de oración
pola unidade dos cristiáns: “Onde
dous ou tres se reúnen no meu nome,
alí estou eu no medio deles”. Asisto
a un dos actos organizados pola
Delegación de Ecumenismo de
Santiago en Marín. Hai unhas
duascentas persoas e vai frío nun
templo enorme, medio baleiro. A
media de idade pasa dos sesenta
anos. Media ducia de párrocos de

105

Rubén Aramburu Molet

toda a comarca acompañan aos
pastores evanxélico e anglicano que
participan no encontro. O guión
litúrxico está ben elaborado, posibilitando a participación, en castelán, de tódolos asistentes. Hai unha
presidencia de seis persoas, todos
homes. As veces fáltanos sensibilidade, que non boa fe, para darnos
conta destas cousas.
No pasado mes de decembro uns
50.000 mozos de todo o mundo
reuníronse no Encontro de Taizé,
que se celebrou na cidade italiana
de Milán. Foi o primeiro encontro
sen o irmán Roger, asasinado o 16 de
agosto de 2005, pero que se fixo
presente a través da Carta inacabada
coa que se traballou en moitos dos
obradoiros e reflexións. O irmán
Alois, novo prior da comunidade, fixo
eco das palabras de Roger: ”[..] a paz
do corazón permítenos mirar o
mundo con confianza” para vencer
os medos e crer nun futuro para
tódolos seres da terra. Unhas 400
parroquias milanesas organizáronse
para acoller os mozos que chegaban
de fóra, seguindo o costume doutros
encontros. Son as familias as que
abren os seus fogares para compartir
eses días cos mozos doutros países.
Sabemos que o próximo encontro
será en Zagreb, Croacia, un lugar
onde expresar a necesidade da
xustiza e da paz. Tamén haberá un
encontro en Calcuta no vindeiro mes
de outubro.
Os kikos, como son coñecidos os
membros do Camiño Neocatecumenal, terán que revisar as súas
celebracións e os libros litúrxicos
que empregan. É unha decisión
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persoal do Papa, que llela fixo chegar
a través dunha carta do cardeal
Francis Arinze, o pasado 1 de decembro. O Papa recoméndalles tamén
unha maior inserción na vida parroquial e a participación na eucaristía
dominical. Recórdalles que a homilía está reservada ao presbítero ou
diácono. Tamén se revisa a forma de
participar na comuñón, que deberá
adaptarse á praxe habitual da
Igrexa, é dicir, recibida de pé ou
axeonllados. Para esta adaptación
contan cun prazo de dous anos, tendo
en conta que os neocatecumenais
terán que reformar algúns dos seus
templos e capelas.
Os franciscanos de Asís terán que
volver baixo a xurisdición do bispo
diocesano, xa que Bieito XVI revogou
o privilexio de autonomía que lles
concedera Paulo VI. Supoño que se
trata de igualar a situación de tódalas
institucións, máis que das vinganzas
das que falaban algúns comentaristas. Non deixa de ser certo que o
bispo de Asís tiña manifestado o seu
malestar por moitas das actividades
dos frades que coñecía polos xornais.
Polo menos é o que se conta nos
medios. Tanto os kikos como os
franciscanos, seguindo a súa vocación
especial de obediencia á Igrexa,
estarán desexosos de seguir as
recomendacións do Papa. Por certo,
que os franciscanos celebran os 800
anos da fundación da orde por san
Francisco, no ano 1209, e aproveitarán para analizar a súa realidade e a
súa misión dentro da Igrexa,
segundo anunciou o seu ministro
xeral, o galego José Rodríguez
Carballo.
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As cifras da violencia recórdanos
que entre os milleiros de vítimas
que deixou atrás o 2005 se atopan
26 misioneiros, o dobre que en 2004.
O lugar máis perigoso segue sendo
América Latina, onde asasinaron a 8
sacerdotes e 4 relixiosos.
Igrexa no Estado
A Cope foi protagonista dun novo
conflito que obrigou aos bispos a
pedir desculpas aos gobernos de
España e Bolivia. Evo Morales gañou
as eleccións do país andino e unha
das primeiras felicitacións telefónicas foi dun suposto Rodríguez
Zapatero, que non era tal, senón un
imitador dun espazo de humor da
Cope. Non sentou nada ben a broma
e houbo protestas oficiais de ámbolos
gobernos. O executivo espa-ñol
chamou a consulta o nuncio do Papa,
Manuel Monteiro. A Confe-rencia
Episcopal enviou unha des-culpa
formal ao goberno de Bolivia e tamén
fixo pública a nota nos medios de
comunicación. A Cope segue cre-ando
malestar en moitos crentes, sobre
todo polo estilo de Jiménez
Losantos, que non aforra en insultos
e descualificacións. O bispo de
Lleida, monseñor Ciuraneta, expresou o enfado da diocese pola belixerancia da Cope no conflito co bispado de Barbastro, que lle reclama a
devolución de 113 pezas de arte. O
filósofo Carlos Díaz estivo a piques
de ser expulsado dunha tertulia das
tardes da Cope por discrepar con
Jiménez Losantos. E como nos
medios andamos, haberá que
comentar a entrevista ao presidente
da Conferencia Episcopal Española,

Ricardo Blázquez, realizada por
Iñaki Gabilondo no Canal 4. O de
Blázquez non son as cámaras. Estivo
frío, distante e, por momentos, nervioso. Iñaki sacoulle tódolos temas
que andan na rúa: A LOE, o sacerdocio das mulleres, o emprego dos
preservativos... Algo lin estes días
sobre os principios do diálogo e recordo un deles: o diálogo é imposíbel
cando un está convencido de que ten
toda a verdade. Polo menos sacounos
dunha dúbida: non hai persecución á
Igrexa.
Amoestación da Unión Europea
ao Goberno español pola exención do
IVE á Igrexa católica, e ameaza de
denuncia se no prazo de dous meses
non corrixe a situación. A Igrexa terá
que pagar o IVE, como calquera
cidadán. Os bispos asumiron a normativa e o goberno amosouse en todo
momento disposto a axudar a Igrexa
na solución do problema.
A Universidade de Comillas viuse
forzada a cesar ao director da Cátedra
de Bioética, o teólogo xesuíta Juan
Masiá. Parece que detrás está a
presión do Vaticano e máis dos cardeais Trujillo e Rouco Varela. O
cesamento vai acompañado da orde
de retirar das librerías relixiosas o
seu libro Tertulias de Bioética e da
prohibición de reedición da obra á
editorial Sal Terrae. Imaxinamos
que esta medida, como case sempre,
axudará a difundir aínda mais a obra
de Masiá. O malestar contra o
xesuíta parece que comezou tralo
seu regreso do Xapón, onde exercía
como profesor, para substituír o
falecido Javier Gafo. Masiá publicou
en Eclesalia un artigo titulado
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“Esaxeracións no meu país”, no que
se estrañaba da postura dalgúns
bispos españois ante a marcha da
sociedade e comentaba que algúns
temas, como o do preservativo, causaban riso e estaban superados na
maior parte dos países. Juan Masiá
respondeu elegantemente á decisión
dos responsables xesuítas e deixounos un fermoso texto da súa última lección en Comillas: “A comunidade que camiña, practicando a
mensaxe de Emaús, confronta tres
tentacións: - reducirse a ser unha
institución e vivir para mantela; converterse en secta, rexeitando todo
o de fóra e idolatrando os fundadores
con culto á personalidade; - manter
un equilibrio diplomático entre
ámbolos extremos, con dobres vidas,
calar o que se pensa e silenciar a
quen se atreva a destapar o fraude”.
A Universidade de Comillas, que
noutrora foi berce de teólogos e
bispos, hai anos que non ten o plácet
das xerarquías españolas. Ningunha
diocese envía seminaristas, e
Comillas nútrese con relixiosos, leigos e seminaristas doutros países.
Desde Encrucillada solidarizámonos
co noso colaborador, o profesor Masiá,
xunto cos profesores e alumnos que
firmaron o manifesto de protesta e
apoio.
Na fin do 2005 dixemos adeus a
dúas grandes figuras do apostolado e
da teoloxía: Lorenzo Gomis, poeta,
xornalista, inspirador e director da
revista El Ciervo durante máis de 50
anos, e Casiano Floristán, químico,
filósofo e teólogo formado nos
grandes centros de teoloxía europea
e con mestres como Jungmann,
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Rahner, Adam, Hans Küng, Kasper...,
perito no Vaticano II, profesor na
Pontificia de Salamanca e no
Instituto Superior de Pastoral,
membro do Consello de Dirección de
Concillium, próximo ás teoloxías da
liberación e feminista, fundador da
Asociación de Teólogos Xoán XXIII e
presidente da mesma durante oito
anos. Deixounos tamén o xesuíta
vasco Jon Cortina, defensor dos
dereitos humanos e comprometido
coa recuperación dos nenos desaparecidos durante a guerra civil no
Salvador. Era compañeiro de Ellacuría e os outros xesuítas martirizados na UCA en 1989. Grazas aos
tres, co voso exemplo e compaña
seremos fieis a Xesús!
Javier del Río Sendino, sacerdote
palentino que andaba en Bolivia
xunto a Nicolás Castellanos, foi nomeado bispo da diocese de Tarija.
Del Río, que estudiou en Comillas,
leva desde 1994 colaborando na arquidiocese de Santa Cruz, onde era
responsábel da pastoral sacerdotal.
Igrexa en Galiza
A festa da Translación do Apóstolo,
celebrada en fin de ano, foi un bo
momento para observar o ambiente
creado desde o cambio de goberno en
Galiza. Había pouca xente na celebración, que vén sendo unha réplica
da do 25 de xullo. Ausencia dos cargos
do BNG e un Touriño fóra de sitio,
xunto cun Manuel Fraga moi desmellorado. Quizais fose un bo momento
para facer cambios e lograr unha
celebración sinxela da comunidade
crente, sen necesidade de que se
converta nun foro social, político e
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militar. O oferente no nome de el
Rei foi Alberto Aza Arias, xefe da
Casa Real. O arcebispo de Santiago,
na resposta ao oferente, afirmou que
“a fraternidade é o criterio de toda
relación humana para construír a
convivencia coa acollida, a solidariedade, a xustiza, a misericordia, a
aceptación da diferenza e a
realización da propia identidade”
A Coordinadora de Crentes
Galegos presentou en rolda de
prensa o tradicional Manifesto pola
paz, desde o que se critican actitudes
da xerarquía que non axudan á
convivencia e fomentan a división e
a crispación. Discrepan da postura
dos bispos ante a LOE e avogan pola
separación Igrexa-Estado en tódolos
sensos, pero sobre todo o económico.
Conscientes de vivir un proceso de
cambio social, sosteñen que “necesitamos unha sociedade civil laica,
aberta e capaz de comprender a
pluralidade de pensamento, de
credos, de opcións e iniciativas nas
que moitos diferentes poidamos
participar en pé de igualdade.”
Mostráronse tamén en desacordo coa
liña da Cope, que “non deixa de
causar escándalo e obstruír o reinado
dunha paz verdadeira, tanto dentro
como fóra da Igrexa”
O salvaxe asasinato en Cambados
de dous mozos relacionados co
narcotráfico fixo que, unha vez máis,
fosen os párrocos os que desen a
alarma sobre a situación que se vive
no Salnés e en moitas comarcas das
Rías Baixas. José Aldao, párroco de
Cambados, espuxo con valentía en
varios medios que non hai
preocupación social nin política:

“Hai mozos de 20 anos que non teñen
traballo e son donos de varios pisos
e coches e teñen millóns no banco”.
Don José emprazaba á Facenda para
que deixe de amolar os pensionistas
e investigue estes casos. Manuel
Cachaldora, párroco de A Xunqueira,
en Vilagarcía, e membro da Plataforma contra a Droga, anunciou en
rolda de prensa a protesta que se
levará adiante o día 8 de febreiro:
como fixeron en Palermo para protestar contra a mafia, o día 8 de
febreiro colgaranse sabas brancas en
tódalas casas do Salnés, como un
berro da cidadanía dicindo “Panos
brancos contra a droga”.
Siro López, pintor, escultor e
fotografo cristián, inaugurou en
Aguiño a semana cultural organizada
pola Asociación Lorenzo Mariño,
nada para manter viva a memoria e
obra do seu párroco don Francisco,
falecido hai dous anos. A exposición
de Siro, Corpo e Sangue, foi colocada
no templo mariñeiro, ateigado de
xente, onde deu tamén unha conferencia na que se amosou moi
crítico coas directrices dunha Igrexa
apartada do pobo.
Xa falei do premio concedido a
Xulio Lois, pero temos mais recoñecementos. O Concello de Santiago,
que no 2004 nomeara a Pepe Chao
Rego fillo adoptivo da cidade, inaugurou en decembro unha rúa co seu
nome. O alcalde Sánchez Bugallo
agradeceu o labor de Chao Rego para
con Santiago e Galiza, facéndoo
merecente desta distinción, aprobada por unanimidade na corporación municipal. E tamén o Concello
de Santiago lle concedeu a Agustín
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Bueno, da Comunidade de Base do
Castiñeiriño, o Premio Vagalume,
que concede tódolos anos a persoas
ou institucións comprometidas coa
defensa dos dereitos das persoas. En
Agustín sabemos premiada a esta
comunidade histórica, comprometida desde hai mais de 30 anos coa
realidade social do que foi unha bisbarra obreira e esquecida do desenvolvemento da cidade, mantendo
sempre as raíces cristiás e galegas.
Por demais, o Seminario Galego de
Educación Pola Paz concedeulle o
Premio Portapaz á Irimia no mes de
xaneiro. O premio foi entregado durante unha cea á que acudiron moitos amigos, contentos por este recoñecemento social. Como vedes, a
sociedade civil e laica apreza de verdade os valores cristiáns. Quen
falaba de persecución?
A Fere-Ceca que, representa a uns
125 colexios relixiosos en Galiza,
organizouo 13 de xaneiro a I Xornada
de Normalización Lingüística, de
estudo e programación para favorecer o emprego da lingua galega no
ensino. Hai que destacar o empeño
que Ruben Rivas mantén desde hai
anos nesta lideira, nun sector algo
complicado. Neste primeiro encontro contaron coa presenza e colaboración de Marisol López Martínez,
Directora Xeral de Política Lingüística, Carlos Callón, presidente da
Mesa de Normalización, e o escritor
Agustín Fernández Paz.
Segue en marcha o Sínodo na diocese de Tui-Vigo, na que 575 grupos
están traballando no primeiro
documento, “A Igrexa, fogar de fe”.
Trátase de reflexionar e de facer
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propostas pastorais sobre a transmisión e educación da fe nos seguintes ámbitos: familia, catequese, mocidade, formación permanente e
evanxelización. O traballo deberá rematar en marzo, para comezar de
seguido co segundo documento: A
Igrexa celebra a súa fe. E para axudar
a celebrar a fe, a diocese conta por
vez primeira con tresdiáconos
permanentes, ordenados o 17 de decembro: Antonio Comesaña, de 69
anos, economista e pai de 8 fillos;
José Manuel Martínez Pérez, de 38
anos e profesor, e Desiderio Bernárdez, de 47 anos e pai de dous fillos.
Parabéns!
O Instituto Teolóxico Compostelán organizou a fins de xaneiro dous
actos académicos con motivo da
festividade de San Tomé de Aquino.
O día 24 houbo unha conferencia a
cargo de Paz García Redondo, profesora do Colexio Arcebispal de
Madrid: Novas formas de espiritualidade e ecumenismo. O día 26
celebrouse a festa cunha eucaristía
presidida por Xulián Barrio,
arcebispo de Santiago, na igrexa de
San Martiño Pinario, seguida da conferencia Hans Urs von Balthasar:
ser teólogo para ser apóstolo, por
Ángel Cordovilla, profesor da
Universidade de Comillas.
En Pontevedra celebrouse en xaneiro a Semana da Familia, organizada polos arciprestados de Lérez.
As conferencias repartíronse entre
Marín e Pontevedra e contaron coa
presenza de Emilio Garrido, da
Universidade Pública de Navarra,
Silvia Rozas, do Gabinete de
Comunicación do Arcebispado, e
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Manuel Sánchez Monje, bispo de
Mondoñedo-Ferrol. Comentábame
algún organizador o bo trato e apoio
(económico) recibido da Consellería
de Igualdade, dependente da
Vicepresidencia da Xunta. Se ben a
participación foi numerosa, desanimaba un pouco a media de idade dos
asistentes, como se a familia so lle
interesase aos avós e ás avoas.
Descubro a través da rede a
convocatoria dunha contraperegrinación de apóstatas polo Camiño
de Santiago que se vai celebrar
durante a vindeira Semana Santa.
Trátase da primeira Xuntanza
Apostática de Galiza. O obxectivo é
presentar no Arcebispado de
Santiago centos de renuncias á Igrexa
católica para que “os nomes e apelidos dos solicitantes –calquera que
non se sinta parte da multinacional
Igrexa Católica S.L– sexan borrados
das bases de datos da sacrosanta
empresa e deixen de contribuír ás
súas estratexias publicitarias, á súa
liturxia social e aos seus obxectivos
político-económicos”. Éche o que hai.
Hai uns días preguntábase un
veciño como foi posíbel que, sendo
os cregos xente estudada, permitisen
tanta desfeita e espolio no noso patrimonio histórico. Quizais non fosen
tan estudados. O caso é que na diocese

de Ourense tiveron unha boa idea e
crearon unha revista chamada
Dovela, editada pola Delegación
Diocesana de Patrimonio. Segundo
conta no primeiro número, a
intención é concienciar no coidado
do patrimonio e aproveitalo pastoralmente. O que non entendo é que,
se pretende coidar o patrimonio,
esqueza a lingua galega, que tamén
é patrimonio, pois nin ten unha soa
páxina na nosa fala.
Bo é que a prestixiosa revista El
Ciervo, á que xa aludimos ao falar do
falecemento de Gomis, ven de
cualificar o libro do noso director,
Andrés Torres Queiruga, Esperanza
a pesar del mal, como o mellor libro
publicado no ano 2005, o que nos
enche de orgullo e satisfacción,
especialmente nestes tempos de
lanzadores de pedras.
Remato pensando que é unha
mágoa que toda Galiza non comece
a funcionar como unha unidade
pastoral. Din que os curas andan
cada un polo seu lado. E as dioceses?
A cantidade de publicacións,
boletíns, centros de formación,
seminarios, non gañarían nun
mesmo esforzo, unindo persoal,
cartos e material? Debe de ser aquilo
de divide e vencerás.
Rubén Aramburu Molet
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K. Schmitz-Moormann
Teología de la creación de un mundo en evolución
Verbo Divino, Estella, 2005

Produce unha verdadeira satisfacción presentar este primeiro
exemplar do que parece que vai ser
unha sección de publicacións selectas
sobre teoloxía e ciencias da editorial
Verbo Divino. É moi necesario que a
teoloxía da creación se vaia construíndo en diálogo permanente coa
imaxe real que as ciencias actuais nos
dan do universo e do home. Unha
teoloxía da creación que de xeito
xenuíno queira ser tal, non pode
limitarse á exposición intraeclesial das
consabidas doutrinas vetero e
neotestamentarias, da historia da
teoloxía e de determinadas afirmacións
do maxisterio. Cómpre unha acaída
reinterpretación relixiosa das descricións empíricas que nos proporcionan
a bioloxía, a física, a astronomía, a
cosmoloxía e, en xeral, todos aqueles
saberes que nos falan dun mundo en
constante cambio e evolución, a fin de
que os crentes do século XXI poidamos
dar razón dese breve, pero profundo
primeiro artigo do Credo.
Karl Schmitz-Moormann, tradutor
alemán e coeditor dos escritos de
Teilhard de Chardin, así como profesor emérito na Escola Superior de
Dortmund ata á súa morte en 1996,
ofrécenos en tan só seis capítulos –en
253 páxinas– unha ampla e sintética
información sobre as modernas teorías
científicas, cuxo punto de converxencia
fundamental parece ser a concepción
do universo como un continuo “chegar
a ser”. Schmitz-Moormann constata
que a teoloxía da creación tradicional
está feita dando por suposto unha
imaxe estática do mundo, de xeito que
os seus conceptos máis característicos,
a súa forma de comprensión da acción
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de Deus no mundo, así como a súa
intelección última do universo como
“cosmos” (orde, beleza), non pode ser
sostida na teoloxía cristiá de hoxe,
ignorando a dinámica e caótica imaxe
do universo que informa a mente do
home occidental contemporáneo. Por
iso, a súa intención é ofrecer as claves
básicas segundo as cales, ao seu
parecer, debe ser construída unha nova
teoloxía da creación.
Fronte ao prexuízo da modernidade
contra a idade media e antiga, segundo
o cal o interese polas ciencias da
natureza é patrimonio exclusivo do
renacemento e da idade moderna,
Schmitz-Moormann amosará con insistencia que “a teoloxía clásica xa
sabía o necesaria que resulta a información procedente das ciencias. Xa
desde os pais capadocios, dominar o
quadrivium (o estudo da física, a astronomía, as matemáticas e a música)
era unha condición necesaria para a
admisión nos estudos de teoloxía” (29).
Idea esta que desenvolverá máis polo
miúdo analizando a escolástica do s.
XIII: “os teólogos medievais eran
conscientes da necesidade de ter un
gran coñecemento acerca do mundo
creado” (33). Por esta razón, o teólogo
actual debe adquirir un coñecemento
axeitado do universo a fin de poder
facer teoloxía hoxe e non repetir
caducas concepcións teolóxicas do
pasado. Agora ben, que ninguén se
engane: o coñecemento científico non
pode probar (nin negar) que Deus creou
o mundo. Nunca se insistirá suficientemente na necesaria separación das
ordes epistemolóxicas da teoloxía e da
ciencia. Este é, substancialmente, o
contido do primeiro capítulo.
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Do segundo ao quinto, SchmitzMoormann desenvolverá con precisión
e detalle os parámetros fundamentais
que, segundo a súa concepción, deben
estruturar unha nova teoloxía da
creación. O primeiro destes parámetros
é o concepto de “unión”. Para o
investigador alemán, a dinámica
unitiva é a característica básica de todo
o proceso evolutivo tanto no ámbito
microcósmico coma nas dimensións
macrocósmicas. Así, non cabe comprender as minúsculas realidades
primixenias se non é por medio dun
achegamento paulatino duns elementos
a outros, de cuxa conxunción van
xurdindo compostos cada vez máis
complexos e, por iso, con máis
potencialidade de ser: quarks, protóns,
neutróns, electróns, átomos, moléculas, macromoléculas, etc. “Chegar a
ser” é “estar uníndose”, de tal xeito
que, desde unha compresión teolóxica
de tal dinámica fundamental, o autor
dirá que o factor fundamental de tales
unións non é senón o amor.
O segundo parámetro fundamental
é a conciencia. Schmitz-Moormann
propón un achegamento á comprensión
do universo desde a realidade do home,
en tanto que ser consciente. Opoñerase
con crecente insistencia ao argumento
cuantitativo, que desprezaría esta súa
concepción, por antropocéntrico,
debido a que a vida humana é, ao lado
dos colosais números globais do
cosmos, pouco menos que insignificante. Ao seu ver, este desprezo
baséase na falacia cuantitativa que
privilexia o cálculo estatístico como
discriminador axiolóxico de todo canto
existe. Se se seguise consecuentemente
o argumento cuantitativo, habería que
investigar unicamente a radiación de
fondo do universo, pois parece ser a
realidade estatisticamente máis
importante de todo o existente e, polo
tanto, aquelo que en realidade é
moitísimo máis interesante –a saber: a
bioxénese e a antropoxénese– non

merecería ningunha atención. O seu
enfoque é xusto o contrario: trata de
partir das realidades máis evoluídas e
complexas do universo para comprender as menos desenvolvidas e
sinxelas. Deste xeito, SchmitzMoormann constata unha progresiva
espiritualización da materia, que se
pon claramente de manifesto na
aparición dunha criatura consciente
de si e consciente do mundo.
Un acerto especialmente salientable
do libro –e tamén extensible aos
seguintes capítulos nos que trata os
parámetros da información e a
liberdade, terceiro e cuarto, respectivamente– é a consideración que
subliña a continuidade na aparición
progresiva, en toda a evolución, de
dimensións que, intuitivamente,
tendemos a considerar como exclusivamente humanas e, en consecuencia, como existentes unicamente e de xeito absoluto no home.
Así, Schmitz-Moormann afirma que a
conciencia, a información, e a liberdade son características que, se ben é
certo que acadan a súa plenitude coa
aparición do homo sapiens sapiens,
non é menos certo que non son
propiedades exclusivas del, xa que
tamén existen en niveis menos complexos da creación, aínda que, como é
lóxico, cun grado moito menor de
desenvolvemento.
Nun último capítulo no que o autor
pretende facer unha reflexión teolóxica
más directamente sobre Deus á luz
desta nova teoloxía da creación,
irrompen vellos temas –so capa de
novas formulacións– nos que, lamentablemente, non parecen agromar
acaídamente os xermolos dunha nova
teoloxía. Isto vese de xeito máis evidente
na asunción positiva que SchmitzMoormann fai do concepto –tamén
adoptado por Arthur Peacocke– de
“causalidade descendente” (downward
causation ou top-down causation).
Este concepto que, aínda que poida ser
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válido na neuroloxía para sinalar que
“os estados cerebrais conscientes
poidan exercer unha causalidade
descendente sobre os niveis neuronais
inferiores” (239), non parece servir
para a función que o autor pretende:
“resultaría moi útil para a nosa
interpretación do modo en que Deus
responde ás nosas oracións, unha
resposta que en ocasións toma a forma dun milagre (por exemplo cando
realmente ocorre unha curación repentina)” (240). Pese aos esforzos do
autor por presentalo como un novo
modo de comprender a acción de Deus
no mundo, a impresión que da é a
dunha nova formulación do vello
intervencionismo arbitrario de Deus,
que é colocado pola relixión alí onde a
ciencia carece de explicacións. Polo

contrario, a metáfora da creatio
appellata, aínda que non explicita
acaídamente a complexidade da creatio ex nihilo, parece ser máis afortunada ao situarse no ronsel teolóxico de
Rm 4, 17, e apuntar intuicións válidas
exentas de presupostos extemporáneos.
En definitiva, e pese ao lastre premoderno de determinadas interpretacións teolóxicas, cremos que este libro
supón un paso adiante na construción
dunha nova teoloxía da creación que
aínda está por facer, por iso felicitamos
sinceramente á editorial Verbo Divino
e esperamos que esta iniciativa que
agora comeza, se prolongue no tempo
coa publicación de novos títulos que
enriquezan o panorama teolóxico
peninsular.
Pedro Castelao

José Ramón Amor Pan
Introducción a la Bioética
PPC, Madrid 2005, 576 pp

Cando en 1970 Van Rensselaer Potter
publica un artigo co título Bioethics,
The science of Survival, prolongado
un ano máis tarde na súa xa clásica
obra Bioethics. Bridge to the Future,
intentaba dalgún xeito introducir unha
nova disciplina na que os coñecementos
biolóxicos e os valores humanos
quedasen vinculados entre si para un
mellor desenvolvemento do futuro no
planeta, ameazado xa por unha grande
crise ecolóxica. Aínda que non tan coñecido, este intento non era novo. Xa no
ano 1927 Fritz Jahr publicara un artigo
en alemán baixo o título Bio-ethik no
que alertaba do mesmo perigo. A
supervivencia do ser humano, a do
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planeta, e unha calidade de vida
aceptable, precisaban dunha reflexión
que fixese de ponte entre as ciencias
humanas e as ciencias da vida, é dicir,
unha ética interdisciplinar e global.
Pouco despois, un obstetra holandés,
André Hellegers, funda en Georgetown
o primeiro instituto universitario
dedicado ao estudo da bioética —o
actualmente coñecido como Kennedy
Institute— cun intento de aplicar a
nova disciplina ao ámbito sanitario e
da investigación biomédica. Son dúas
liñas –bioética global e bioética
médica— que, dalgún xeito, converxen
nesta obra de Xosé Ramón Amor, onde
practicamente se dan cita todos aqueles
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temas de máis importancia na reflexión
bioética actual.
A ninguén lle resultará estraño, por
tanto, o enganoso do título. Romay
Beccaría, exercendo de prologuista,
afirma acertadamente que “estamos
ante un rigoroso e completo estudo
que ultrapasa con creces a modestia do
seu título” (p. 5).
Amor Pan elabora unha obra equilibrada entre o rigor e a claridade, xa
que a súa fundamental preocupación
céntrase, como afirma na mesma introdución –por certo, ausente na
primeira edición por erro editorial—
no “numeroso grupo de profesionais
da saúde interesada polos dilemas éticos
que o exercicio cotiá da súa profesión
lles carrea, a vontade de formarse neste
terreo que manifestan e, porén, a
frustración que expresan porque os
materiais que atopan no mercado lles
resultan aburridos, difíciles de entender
e, en definitiva, cáenlles das mans” (p.
16). Por este motivo, non resultan para
nada papeis tirados todas esas páxinas
iniciais onde vai pasando revista aos
conceptos máis importantes, á historia,
ou mesmo aqueles onde esboza un
modelo de fundamentación baseado
nunha antropoloxía que asimila dun
xeito nada inxenuo os termos
procedentes das distintas teorías do
personalismo actual como vulnerabilidade, encontro, dignidade, liberdade,
responsabilidade ou esperanza,
culminados na visión do ser humano
como imaxe e semellanza do creador. A
aplicación destas categorías ás
profesións sanitarias queda patente
tamén nos capítulos dedicados ao
funcionamento dos comités de ética ou
ao tratar o que hoxe se pode cualificar
como actualización do xuramento
hipocrático e que o autor denomina
excelencia profesional.
Pero é a partir do capítulo sexto ata
o final desta extensa obra onde Amor
Pan analiza con certo detemento

aqueles temas máis importantes dentro
do panorama sanitario: a atención ao
enfermo crónico e terminal, as persoas
con discapacidades, a ancianidade, os
enfermos mentais, a distribución de
recursos, a xenética e a ecoloxía, todos
tratados cunha base científica sólida e
unha valoración moral realista, nada
de estrañar ollando as autoridades citadas en cada capítulo dos doce que
compoñen o libro.
Probablemente, a sensibilidade do
autor para unha bioética situada no
contexto actual, queda expresamente
manifesta no capítulo final ao tratar o
complexo problema da natureza e os
animais, no que propón un reto de
unión entre o que el chama as tres “E”
(p. 469), ecoloxía, economía e ética,
perfectamente aplicable ao conxunto
global da reflexión bioética, sobre todo
naqueles campos onde máis pode
quedar prexudicada a dignidade e o
valor do ser humano. É por iso que ao
tratar a reproducción humana e a
xenética, Amor Pan comeza alertando
dos “perigos que traen consigo os
avances biotecnolóxicos que poden
converter a ser humano nun obxecto
reducido a meras propiedades moleculares e celulares” (p. 375). É preciso
un equilibrio entre o desenvolvemento
do contorno, os intereses en xogo, e os
valores que afectan directamente á
realización das persoas neste mundo
de todos.
Quizais se boten un pouco en falta
algúns temas de non menor importancia hoxe. É obvio que, por traxectoria persoal e intelectual, o autor
teña unha interese especial nos
capítulos sinalados. Persoalmente, a
pesar de estar mencionados no capítulo sobre a reprodución asistida e a
xenética, paréceme que tanto este tema
coma os que teñen que ver co estatuto
do embrión–problema de fundamental
importancia hoxe— o aborto, a SIDA,
as drogas, etc., merecerían en por si
unha análise tanto de aspectos formais
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coma de posibles diverxencias de
posturas e matices. Tamén é algo
escusable dado o carácter de
introdución que conforma o libro.
Con todo, trátase dunha obra para
ler con gusto, cunha linguaxe

traballada, con cada tema acom-pañado
de textos para reflexionar e traballar
en grupo, é dicir, un libro de capital
referencia para todos aqueles que
desexen aproximarse ao complexo
mundo da bioética.
José Manuel Caamaño López

Victorino Pérez Prieto
Contra a síndrome NNA
Edicións Xerais de Galicia, 2005
Colección Ensaio, 384 pp.
Nesta nosa Galicia, de non moitos
lectores, o noso colaborador Victorino
Pérez non se desanima e pón no
mercado este libro novo do que nos
facemos eco. Cando llo presentei en
Lugo, dicía, e digo agora, que antes de
falar desta obra é preciso falar do autor,
porque o seu escrito non é máis ca
unha emanación das súas angueiras.
Penso que, cando el escribe, non é
tanto por facer gala de prurito
intelectual, sen que nisto desmereza,
senón que trata de que o seu traballo
pastoral deixe pegadas e memoria. Non
é nin quere ser un cura calquera: é dese
tipo de xente que non acouga na
vulgaridade. Por exemplo, non é cousa
de moito status ser cura dunha pequena
parroquia da Pastoriza; pero el tratou
de converter iso en algo socialmente
interesante: estudantes de Salamanca
ían visitalo por ver o que podía facer
un cura novo perdido na montaña.
Non andaba lonxe de Lugo e soubo
entrar no xornal El Progreso para
darse unha segunda existencia alén da
Lagoa. Logo, chegou a Ferrol e non se
conformou con ser cura de Catabois
senón que saíu facer faena en prazas
alleas aos seus límites parroquiais, pero
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sen descoidar estes. E con risco: non é
doado ser cura dunha parroquia
ferrolá, ter unha freguesía maiormente
tradicional, con querenzas á dereita
(os da outra querenza non van á
Igrexa) e tratar de reflexionar con
estímulos de esquerda. Cun obxectivo
claro: se non o queren escoitar na súa
igrexa parroquial, que o lean nos
xornais. Loxicamente, tamén alí escribe
habitualmente na prensa local. Pois
ben, froito de todo o seu esforzo por
non asolagarse na vulgaridade pastoral é este libro que aquí presentamos:
unha escolma dos moitos artigos
xornalísticos que Victorino foi
sementando ao longo do seu labor de
anos.
Pero, atención, ser unha escolma
non quere dicir que o autor xuntase,
sen máis, elementos dispersos nun
único volume. Evidentemente, teñen
unha orde moi clara e foron escollidos
con moito coidado para que o lector
poda adquirir unha axeitada e completa
visión de conxunto de cada un dos
temas que trata. Non é unha simple
colección de escritos máis ou menos
vellos: é o froito de moitas reflexións
para poñernos en situación diante desta
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sociedade que nos toca vivir onde
moitos teñen perdido o sentido tan
positivo da utopía. Diante da síndrome
perniciosa do NNA (non hai ningunha
alternativa), Victorino entra en rebeldía
e bota man do moito que leva escrito
para explicarnos, como tiña feito desde
outra perspectiva Ignacio Ramonet, que
non temos por que nos conformar cun
pensamento único paralizante. Por non
perder a visión pastoral, os textos
ofrecidos son sinxelos, doados de ler
para un habitual dos xornais e están
articulados arredor de cinco eixes
temáticos moi expresivos:
1. Unha mostra de persoeiros, algúns deles anónimos, que o autor foi
atopando ao longo dos anos e nel deixaron especial pegada. A comezar por
dúas figuras bíblicas e a rematar cunha
apaixonada lembranza dun seu irmán
que vive xa no seo do Misterio. Polo
medio, eu recomendo o recordo dunha
poeta popular, sinxela e con moita
sensibilidade.
2. Unha mostra de persoeiros e
amigos: entre algún músico e algún
xornalista, atoparedes un expresivo
escrito dedicado ao rezador Cunqueiro
e unha lembranza moi oportuna para
o cura da bicicleta, lugués de moito
horizonte. A min gustoume especialmente o dedicado a Modesto, un curaalcalde recto e xusto que foi maltratado
por un xornalista da Voz (daquela) que
non era fariña de bo pan; escribía ben
pero sempre triturou e esmagou a
pouca verdade da que era capaz: como
Tori di, Carlos Luís Rodríguez era de
brillante superficialidade.

3. Un percorrido por artigos de fonda
(e sinxela) reflexión sobre os grandes
problemas fundamentais da humanidade: vivir, consumir e afrontarse á
morte. Non se priva Victorino de
remexer pola Socioloxía e a Psicoloxía
ata chegar garbosamente á Teoloxía.
Aquí acouga mellor.
4. Xesús de Nazaré. Curiosamente,
sen renunciar aos seus saberes bíblicos,
o noso autor non escapa dunha
linguaxe moi actual: o cine. Porque
non hai moita xente (e menos entre o
clero) que saiba recoller esta forma de
falar que entende axiña calquera persoa
minimamente cultivada.
5. Por fin, ven topar coa Igrexa. E
non cala. Xa non podemos calar (graciñas por lembrarme). Aí podedes
atopar o artigo que lle da título a todo
o libro. Outro mundo é posible, di a
mocidade rebelde. Outra Igrexa é
posible, dicimos moitos crentes. E
Victorino engade, con frase afortunada: non é imposible que sexa
posible cambiar mundo e Igrexa.
En fin, un libro no que é doado
atopar axiña cada un dos temas que lle
poden interesar ao lector e que se
converte, por tanto, nunha especie de
pequena enciclopedia moi útil para
quen busque unha luz na escuridade
que nos abura.
E remato cunha observación que
máis dunha vez lle teño feito ao autor
e tamén ao amigo: nunca deixa de
poñer unha miguiña de apoloxética
que a min sempre me amola, pero,
nada, son cousas miñas ás que non ten
por que facer moito caso. E non o fai.
Bernardo García Cendán
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VV.AA. Sobre o dereito a unha
morte digna, Espiral Maior
Universitas, A Coruña 2005, 210
páxs.
Emilio Pérez Sánchez coordinou
esta obra, froito dunhas xornadas
polo dereito a morrer dignamente,
celebradas en Porto do Son. Quince
pensadores ofrecen a súa reflexión
desde distintas perspectivas e
criterios relixiosos e sociais.
Salvador Pániker prologa e valora o
seu carácter interdisciplinario e o
seu pluralismo focal. Abren dous
traballos de Chao Rego e Andrés
Torres Queiruga.
Vigil, José María: Teología del
pluralismo religioso, Curso sistemático de teología popular, El
Almendro, Córdoba 2005, 390 páxs.
O autor, teólogo, claretiano, dirixe
a axenda latinoamericana e o Servizo
Koinonía. Se é necesaria a popularización da teoloxía, éo tamén a
trasmisión polos diferentes medios.
Este libro pretende divulgar a
actualización da mensaxe cristiá. Son
24 “leccións”. “La expresión es clara
y valiente, consciente de la
revolución teológica que implica. Y
a la vez abierta y en camino”. Di
Andrés Torres Queiruga no prólogo.
Torres Queiruga, Andrés:
Diálogo de las religiones y
autocomprensión cristiana, Sal
Terrae, Maliaño 2005, 152 páxs.
En Encrucillada podemos omitir
a presentación do autor. Unha vez
máis ofrécenos unha visión esperanzadora das relixións, da súa verdade, das posibilidades de salvación
que ofrecen a da busca do único Deus
amor que por amor nos crea.
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VV.AA. Tsunami, Advertencia
para los que viven, Sal Terrae,
Maliaño 2005, 102 páxs.
Felix Wilfred, Jon Sobrino,
I.González Faus, Ignacio Ramonet e
Leonardo Boff achéganos a súa
reflexión, xusto ao ano da traxedia
do tsunami, chamándonos á responsabilidade e á conversión.
Vieitez Cortizo, Ernesto; Rey
Salgado, José Miguel: A naturaza
ameazada, 2004, Consello da Cultura Galega, Santiago 2005, 836
páxs.
Desde outra dimensión e localizado en Galicia, este libro tenta sensibilizarnos a todos sobre o mesmo
perigo de deterioro ambiental. A
biodiversidade silvestre que Galicia
conservou, non anda ben parada…
Unha decena de científicos analizan
os diversos aspectos.
Mínguez Goyanes, Xosé Luís:
Os calendarios galegos do século XIX
(historia e catalogado do calendario
xeral de Galicia) Xunta de Galicia,
Santiago 2004, 272 páxs.
Obra pioneira de investigación
sobre un tema de tanto interese en
Galicia. Os calendarios en Galicia foron auténticos “best sellers”, publicacións moi populares no seu tempo
aínda que pouco coñecidas no noso.
O estudo comprende 1) unha introdución, 2) calendarios e publicacións
que miden o tempo, 3) o calendario
xeral de Galicia no século XIX, e 4)
catálogo de calendarios xerais de
Galicia no século XIX. Cada calendario contén: portada, épocas célebres, cómputos eclesiásticos, festas
movibles, as “témporas”, días nos
que se “saca a ánima”, catro esta-
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cións, eclipses, feiras, publicidade. A
máis do santoral romano.
VV.AA. Lorenzo Varela:Unha
fotobiografía 1916-1978, XeraisConsello da Cultura Galega, Vigo
2005, 206 páxs.
Cun pouco de atraso saíu esta fotobiografía do persoeiro das Letras
Galegas. Fernando Salgado, Alonso
Montero, Alberto Portas, Carlos L.
Bernárdez, Xosé Luis Axeitos, infórmannos dun xeito gráfico, histórico
e literario desta figura que mereceu
ter sido recoñecida antes e mellor.
Nunca é tarde…
Álvarez Blanco, Rosario;
Fernández R ei, Francisco;
Santamarina, Antón: A Lingua
Galega: historia e actualidade, Volume III, Instituto da Lingua, Consello da Cultura, Vigo 2004, 800
páxs.
Son as actas do Primeiro Congreso
Internacional celebrado en Setembro
de 1996. Conta con 44 colaboradores
e colaboradores (neste caso dun xeito
case paritario…) O congreso trataba
de celebrar os 25 anos do Instituto
da Lingua, e realmente marcou un
fito. Mil primaveras máis…
Rielo Carballo, Isaac: A casa
grande de Quintela, O Mocrín, ArcosPol, 2005, 200 páxs.
O autor, de probado sentido galego,
artístico e popular, tenta de facer
xustiza a unha obra esquecida de
máis dunha publicación que tería
que tela recollido. Trátase dunha
obra testemuñal da arquitectura popular, sita en San Pedro de
Farnadeiros, no concello de Corgo,
construída na época de esplendor do
século XVII, e XVIII.

Alfada, An: Matei un home,
tresCtres, Santa Comba, 2005, 206
páxs. Narrativa.
A autora, nada no 1964 conta xa
cun respectable número de publicacións. Con esta obra mereceu o premio de novela curta Xulián Magariños de Negreira, e antes, finalista
nas Novelas por Entregas de La Voz
2003. Quen se anime pasarao ben e
mal…
Martínez Delgado, Verónica;
Fernández Seoane, Antonio:
Cara a un solpor de gatos, tresCtres,
Santa Comba 2005, 84 páxs. Poesía.
Os autores nados en 1976 e 1970
en Valdoviño e Ourense. A primeira
conta con outras dúas obra poéticas.
Esta fírmana a dúo. A contraportada
reza: Vendemos a casa/ e marchamos.
/Camiñábamos espidos pola estrada/
cara a un solpor de gatos…
Pereira Valcarcel, Manuel:
Traxectos curtos, tresCtres, Santa
Comba 2005, 130 páxs. Narración.
Xa coñecido dos lectores de Encrucillada, o autor é un estradense
residente en Madrid cunha traxectoria moi fecunda. Unha ducia de
relatos curtos nos que non abandona
a súa sensibilidade poética.
Pérez Carrasco, Javier:
Margarita y la sombra de Atenea,
tresCtres, Santa Comba 2005, 366
páxs.
Non é doado clasificar o xénero
deste volume. Entre a literatura e a
filosofía. Entre as ciencias e as letras.
Entre o ensaio e a investigación.
Prológao Carlos Pajares, catedrático
de Física e ábrenos ao que ven despois: Las Matemáticas y la sombra
de Atenea, La Física y la sombra de
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Atenea, El método experimental y…,
La biología y…, Las Ciencias
humanas y…, La Psicología y…, La
Sociología y…, La Historia y… para
acabar en La sombra de Atenea.
Mariño Alonso, Xurxo: Os
dados do reloxeiro: ciencia amena
para mentes inquietas, Consello da
Cultura Galega, Santiago 2005, 160
páxs.
Reflexións persoais de carácter
divulgativo, tratando temas cotiás
cunha óptica científica. Non lle
faltan salpicaduras de humor.
VV.AA. A segunda República e a
guerra civil na bisbarra da Barbanza, Concello de Porto do Son,
Porto do Son 2005, 130 pp. Tamaño
folio.
Son as actas do Congreso de Agosto
de 2004, no mesmo concello. Unha
recuperación da traxedia, que ten
dous obxectivos, a memoria das
vítimas e lograr que non se repita.
García Bayón, Carlos, Cartas
desde a costa da morte, Concello de
Porto do Son, 2005, 38 páxs.
Son os artigos que con este título
de sección, publicou o autor na revista Encrucillada, nos anos 1983 a
1985. Con orgullo aprobamos esta
edición prologada por Xoán Pastor
Rodríguez Santamaría.
Agrafoxo, Xerardo: O fusilamento de David Mariño Ramos,
presidente da CNT de Portosín. Concello de Porto do Son, 2005, 52 páxs.
Pequena biografía deste militante
vítima dos “tempos revoltos”.
Dors Lois, Miguel: Sol de
Noviembre, Nvmenor, Sevilla 2005,
174 páxs.

120

Tamén apareceu máis veces nesta
sección, nado en Santiago e enraizado
en Cotobade, por razóns profesionais
non reside en Galicia dende a adolescencia. Os seus poemas, sempre serán
galegos. O ar, a paisaxe, os sentimentos, a “música”, a mística, o vocabulario son tan enxebres coma os
máis clásicos. Vai de ejemplo: “Algo
en mí”: Tourón, Ponte-Caldelas,/
tierra de Cotobade./ Los montes de
mi estirpe: /ásperas cumbres, prados
sosegados./ Augas Santas, Famelga./
De las rocas y el tojo/ por donde en
los inviernos ronda el lobo/ reconozco
algo en mí, / y de esos verdes líquidos/
en los que se recuestan apacibles las
vacas,/ algo también. /Loureiro,
Carballedo/ As Lagóas, Xesteira,
Vilanova./ De pronto, huraña y tierna,
es mi alma lo que veo/ extenderse en
la tarde ilimitada.
Espiña Gamallo, Manuel:
Tierra Santa, Diario de una peregrinación a Tierra Santa y de un curso
bíblico en Jerusalén, A Coruña
2005.130 páxs.
Felipe Senén, animador da
publicación, prologa en galego este
texto. Porque case hai que dar unha
explicación para que se comprenda
que o autor o faga en castelán.
Obedece a que é un auténtico
“diario” dun curso dun mes realizado no 1981 con participantes de
outras zonas. Espiña comprometeuse a escribilo e enviarllo a tódolos
cursillistas. Así o fixo. Agora témolo
todos. Son moitos os anos de conflito
que viven os habitantes daquelas
terras, e, desgraciadamente, non perdeu actualidade. Resulta tamén un
guieiro práctico, da Biblia e dos
espazos.
Engracia Vidal Estévez
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Publica fundamentalmente dous tipos de traballos: Estudos (de ata 32.000
caracteres, espazos incluídos) que estudarán un tema en profundidade, e
Achegas (de ata 15.000 caracteres, espazos incluídos) que tratarán temas
máis concretos ou aspectos puntuais dun tema. Os estudos deberanse acompañar dun resumo.
A revista publica tamén recensións de libros que traten os temas xa
explicitados. Estas notas non deberán exceder os 4.000 caracteres (espazos
incluídos) e terán a seguinte estrutura: Autor do libro analizado, Título,
Editorial, cidade de publicación, ano de publicación, nº de páxinas. Comentario.
Os traballos pódense enviar por correo electrónico ao enderezo da revista.
Se se envían por outro medio rogamos enviar unha versión informatizada
no formato RTF (Rich Text Format, formato en que pode ser gardado un
documento por calquera procesador e que está libre de virus). É moi importante na versión informatizada non utilizar máis códigos de formato que os
estritamente necesarios (non usar estilos, nin tabulacións, columnas ou
outros elementos de formato; non usar maiúsculas nos títulos). A revista
utiliza as seguintes convencións tipográficas: subtítulos en negra, nomes
de libros, publicacións, casas comerciais, institucións, etc en itálica, reservando as comiñas unicamente para as citas textuais. Non se utilizan nunca
o subliñado nin as maiúsculas coa finalidade de destacar textos.
O autor/a consignará o seu enderezo completo para poder contactar con el/
a e a súa formación académica e actividade profesional. Tamén pode consignar o enderezo de correo electrónico se desexa que apareza na revista.
Os artigos poderán conter notas, que figurarán a pé de páxina, onde se
citará tamén a bibliografía. Os libros citaranse da seguinte maneira: Inicial do nome, Apelidos, Título en itálica, Editorial, Cidade de edición, ano
de edición, páxs. No caso dos artigos farase do seguinte xeito: Inicial do
nome, Apelidos, Título do artigo en itálica, Nome da revista, número da
revista, (ano de publicación), páxs.
A redacción da revista determinará nun prazo aproximado de tres meses a
conveniencia da publicación. Neste prazo o autor será informado sobre a
posible data de publicación ou lle serán suxeridos posibles cambios para
que o artigo se axuste á orientación da revista.
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