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Guieiro

Este novo número de Encrucillada está tecido coas mans e a intelixencia das mulleres. Coa excepción das seccións fixas e unha singular
achega, todas as contribucións creativas, tanto de estudos longos como
de achegas máis pequenas, foron feitas por mulleres relixiosas e leigas.
Todas son boas coñecedoras dos temas que tratan e, xa que logo, ofrecen unhas reflexións moi acaidas sobre a muller, a súa espiritualidade
e a súa teoloxía.
Tres estudos constitúen o corpo principal do número. Carme Soto
ofrécenos no primeiro deles unha completa presentación dos perfís
máis característicos da teoloxía feminista actual. É precisa unha nova
imaxe de Deus e, sobre todo, o descubrimento dunha auténtica transcendencia que supere os límites das configuracións sociais do sexo.
No segundo, Geraldina Céspedes, ensaia un intento de renovación da
espiritualidade feminista desde as fontes das que propiamente abrolla.
Analiza a sede de espiritualidade que, ás veces, afoga en fontes envelenadas e propón unha concepción holística da dimensión transcendente da persoa que transforme, tamén na práctica, os opresores esquemas patriarcais. No terceiro estudo, Engracia Vidal, reflexiona sobre a
figura de María desde unha enriquecedora perspectiva histórica que
ten en conta os grandes movementos renovadores da teoloxía do século
pasado. De igual xeito, reflexiona sobre textos neotestamentarios moi
significativos nos que María ten un papel especial.
Unha achega de María del Mar Graña a santa Catalina de Siena
amósanos, con especial mestría, a ambigüidade do feminino na vida
privada e na vida pública desta muller do s. XIV no seu radical seguimento de Cristo. Se, por un lado, o seu proceso de crecemento
místico a leva a desenvolver a súa feminidade espiritual como esposa
de Cristo, polo outro, sofre un proceso de masculinización social froito
das súas decisivas intervencións nos problemas eclesiais, políticos e
sociais da súa época.
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Marisa Vidal ábrenos un amplo abano de iniciativas ben concretas
e reais que distintas agrupacións de mulleres están levando a cabo en
todo o estado español na procura dunha voz propia, e no cultivo continuo das súas inquietudes relixiosas.
A singular achega á que me refería ao principio é a contribución de
Victorino Pérez Prieto. Singular porque nos indica de facto que as cuestións apuntadas pola teoloxía feminista non son temas exclusivamente
de mulleres e, sobre todo, porque conecta acertadamente o problema
multisecular do sometemento represivo da muller co problema global
do sometemento depredador dos recursos do planeta. Ecoloxía e feminismo únense intimamente nesta breve pero suxestiva reflexión.
O número tamén inclúe un texto de adhesión que Encrucillada enviou á homenaxe a D. Vicente Cerdeiriña, párroco do Divino Salvador
de Poio. Home comprometido co galego e amigo de Encrucillada que
destaca pola súa sinxeleza e dispoñibilidade. Parabéns por eses trinta
anos á fronte desa comunidade eclesial.
As habituais roldas de política, cultura e Igrexa completan un número aderezado, coma sempre, polos trazos artísticos de Soedade Pite.
Pedro Castelao
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Homenaxe a Don Vicente
Asociación Encrucillada
O pasado mes de Abril, a parroquia Divino Salvador de Poio, en colaboración co concello, organizou unha homenaxe ao seu párroco, D. Vicente Cerdeiriña, amigo e colaborador de Encrucillada, polo seu trinta aniversario na
parroquia. A Asociación Encrucillada quíxose sumar a esta homenaxe co texto
de adhesión que segue, tributo da nosa amizade e cariño a D. Vicente.

A Asociación Encrucillada quérese unir a esta homenaxe que tan acertadamente a parroquia do Divino Salvador de Poio, en colaboración co
Concello, está a dedicar a D. Vicente Cerdeiriña nos seus 30 anos á fronte
da parroquia.
Vicente é un entrañable amigo e colaborador de Encrucillada. Queremos agradecer a súa vida dedicada á xente, e salientar tamén o seu traballo a prol do uso do galego na liturxia. Fiel á encarnación do Evanxeo na
cultura galega, e seguindo as directrices marcadas no Concilio Vaticano
II e no Concilio Pastoral de Galicia, Vicente non só defende e usa a nosa
lingua, senón que tamén loita polo seu dereito, mesmo máis aló das nosas
fronteiras.
Grazas á súa xenerosidade Encrucillada foi quen de publicar o diario
íntimo de Moncho Valcarce, crego revolucionario e místico galego, compañeiro de Cerdeiriña, inxustamente esquecido.
Nas páxinas de Encrucillada soubemos, do seu puño e letra, que foi
grazas á súa insistencia diante das autoridades galegas que o Noso Pai está
escrito en galego na capela que esta oración ten dedicada en Terra Santa.
E nas nosas páxinas verqueu a súa experiencia de enfermidade dende a
humildade, a sinxeleza e a dispoñibilidade, sinais que o caracterizan como
persoa e como crente.
Estes son tan só algúns xestos, pero parécenos moito máis de destacar o
seu labor cotiá, xeneroso e calado, a prol da nosa lingua. Cerdeiriña é dos
poucos cregos galegos que non esquece o galego cando pasa do adro para
dentro da Igrexa. Oxalá o seu exemplo prenda en nós, e saibamos valorar
e usar a nosa lingua tamén cando falamos con Deus.
Grazas, Vicente, pola túa vida entregada.
Asociación Encrucillada
18 de abril de 2009
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Estudos

A teoloxía feminista:
Cando Deus deixa de falar só en masculino
Carme Soto Varela

Miña nai, pregunta a filla intelixente,
Quen son as túas nais?,
Quen son as túas antergas?,
Cal é a nosa historia?
Danos un nome. Nomea a nosa xenealoxía.
A que non sabe como preguntar
Non ten pasado,
Non ten presente,
Non pode ter ningún futuro
Sen coñecer as súas nais,
Sen coñecer as súas iras,
Sen coñecer as súas preguntas1

Percibindo doutro xeito a realidade
Seguramente hoxe case ninguén cuestiona que a muller é igual có
varón e que Deus está por encima das diferenzas sexuais humanas,
pois nel maniféstase en plenitude o que precariamente visibiliza a nosa
humanidade. O problema xorde cando baixamos ao concreto da realidade e temos que definir os termos en que se define a igualdade ou
cómpre explicar como entendemos e vivenciamos a realidade divina.
Aí é onde as cousas deixan de ser tan evidentes coma parecía nun
principio.
Esta constatación, vivenciada de xeitos diversos, levou a moitas mulleres ao longo da historia a preguntarse polas razóns que sustentaban o
seu lugar, sempre secundario, na sociedade e a cuestionar a permanenE. M. Poner y Nomi Nimrod (citado por Elizabeth Schüsler Fiorenza, Pero ella dijo.
Practicas de interpretación bíblica, Madrid, 1996, 213).
1
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te ignorancia da súa experiencia cando se trataba de definir ou falar de
Deus. Un exemplo disto son as lúcidas palabras de Tareixa de Xesús:
“No aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el
mundo, a las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha
piedad y hallasteis, en ellas, tanto amor y más fe que en los
hombres,... No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas...
que no hagamos cosa que valga nada por Vos en público, ni
osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino
que no nos habías de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor,
de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez y no como los
jueces del mundo, que –como son hijos de Adán y, en fin, todos
varones– no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa.
Sí, que algún día ha de haber, Rey mío, que se conozcan todos.
No hablo por mí, que ya tiene conocido el mundo mi ruindad y yo
holgado que sea pública; sino porque veo los tiempos de manera
que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean
de mujeres”2.

Este tipo de testemuñas ata o século XIX foron apenas perceptibles
e excepcionais no conxunto do pensamento e da sociedade. Foi a modernidade cos seu grandes ideais a que propiciou o nacemento dunha
conciencia feminista, que como todo na vida, foi pasando por diferentes momentos ou etapas que foron configurando a reflexión e tamén
posibilitando a conquista de dereitos e espazos para as mulleres na sociedade. Así foi pouco a pouco nacendo o que se deu en chamar feminismo e que no presente, pola súa evolución e diversificación, cómpre
mellor chamar feminismos.
Non é esta a ocasión de se deter na explicación do desenvolvemento do movemento feminista3, pero si sinalar a oportunidade e vixencia tanto das súas reivindicacións políticas e sociais coma do corpus
Sta. Tareixa de Ávila: Camino de Perfección, c 4, n 1.Este texto foi recentemente
descuberto nun manuscrito da obra, pois no seu día foi tachado por orden do censor P.
García de Toledo.
3
Para unha boa sínteses da historia do Feminismo Cfr. Ana de Miguel Feminismos, en
Celia Amorós (dir), 10 palabras clave sobre mujer, Estella, 1995.
2
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teórico que o sustenta. Aínda que, como todo na vida, teña tamén os
seus excesos, o feminismo nas súas diferentes formulacións desafiou,
a neutralidade da realidade afirmando que a nosa percepción dela está
sempre situada e contextualizada. Todo o que vivimos está condicionado polo noso horizonte cultural: os nosos valores, as nosas relacións, o
modo de darlle senso ao entorno no que vivimos.
Partindo desta percepción, o feminismo foi caendo na conta de que
esa parcialidade con que percibimos a realidade moitas veces xogaba
en contra das mulleres. E comezou a cuestionar moitos a prioris culturais que se daban por evidentes e que no entanto eran una construción
cultural. Un dos máis significativos foi o que se refería á construción
social ao redor das diferenzas sexuais.
Dende a antigüidade os sistemas sociais estaban baseados na preeminencia do varón fronte á muller (o que a teoría feminista denominou patriarcado), o que supoñía a súa subordinación e invisibilización.
Dar conta desta situación e das consecuencias que tiña para a vida das
mulleres levou a moitas mulleres e algúns homes a denunciar a desigualdade e a parcialidade con que se asignaban os roles e os espazos
políticos nas sociedades e a cuestionar os discursos teóricos que as
sustentaban (diferenzas de xénero)4.
Decatarse de que as diferenzas sexuais non eran só unha cuestión
biolóxica, senón que sobre elas se fora construíndo un modo de percibir o mundo e sobre todo de configurar as relacións sociopolíticas,
foi unha verdadeira revolución que estaba implicando un cambio de
paradigma que ía afectar a total cosmovisión da realidade.
O novo paradigma que emerxía da acción e da reflexión feminista
poñía en cuestión moitas crenzas, símbolos e ideas, tocando todos os
aspectos da realidade e por suposto tamén a relixiosa.
A categoría de xénero inclúe por un lado a realidade biolóxica do ser humano pero por
outro e principalmente, unha realidade social e política que dividiu o poder e os roles
de forma desigual entre varóns e mulleres, co cal non son indiferentes os referentes
simbólicos con que se identifica nunha cultura a cada un dos xéneros.
4
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Nese humus foi emerxendo, ao longo do século XX, a teoloxía feminista como unha urxencia de repensar tamén a fe dende o novo paradigma. A isto axudou o feito de que cada vez máis mulleres completaban estudos teolóxicos e mesmo (sobre todo no ámbito anglosaxón)
acadaban cátedras de teoloxía na universidade. A súa experiencia vital, a súa mirada concreta a realidade e a relixión foi configurando un
modo diferente de facer teoloxía, que implicaba tamén unha revisión
da liturxia, da moral e como non do modo vixente de organizarse a vida
eclesial.
Esta forma de afrontar a reflexión teolóxica, ademais de buscar reconstruír as historias de mulleres dentro da tradición cristiá, propón
tamén a necesidade dunha nova epistemoloxía e antropoloxía que sosteña un novo discurso sobre Deus. Neste camiño está a procura de
formular, en novas claves a cristoloxía, indo mais aló da identidade
masculina de Xesús que segue a condicionar a plena asunción da experiencia salvadora por parte das mulleres e busca afrontar o desafío de
reformular as relacións de poder e servizo dentro da Igrexa.
Non podemos falar de todos os aspectos que a teoloxía feminista está
hoxe propoñendo por iso centrarémonos nos que poden ser básicos
para definir as súas grandes liñas de reflexión. Estes serán a revelación,
a linguaxe sobre Deus e a hermenéutica.

A reconstrución dos significados
De entre todas as experiencias que o ser humano foi modelando e
dotando de palabras, está a intuición de que Deus ten algo que ver
coa historia. Cada cultura foi configurando a súa imaxe de Deus e
imaxinando o seu modo de intervir na vida humana a partir dos seus
fundamentos identitarios e das súas construcións sociais, económicas
y políticas.
A Biblia, forma parte dese longo camiño de autodefinición humana
en relación co mundo e coa divindade. Nela, encontrámonos coa experiencia relixiosa na que se fundan as comunidades xudía e cristiá,
encarnada nunha historia longa e complexa. Estes escritos foron fonte
9
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para a fe ao longo de moitos séculos e tamén espazo conflitivo cando
os paradigmas culturais se foron transformando e os esquemas sociais
e ideolóxicos distanciáronse dos marcados na formación do canon bíblico.
Cando en 1895 Elizabeth Cady Stanton e o grupo de mulleres, que
con ela comezaron a ler a Biblia dun xeito diferente, publicaron a Biblia das mulleres (The Woman’s Bible) púxose claramente de manifesto que o discurso sobre Deus, incluso na Sagrada Escritura non era
neutro5. Elas iniciaron un movemento colectivo que puxo os cimentos
dun novo xeito de achegarse á Escritura descubrindo os condicionantes androcéntricos e patriarcais que estaban presentes nos textos e nas
interpretacións que xeralmente se facían destes textos6.
A partir do momento en que as mulleres tomaron conciencia da súa
condición e os seus dereitos foise agudizando o dilema de ter que elixir
entre permanecer na tradición bíblica ou distanciarse, pois descubrían
que a Biblia se usara ao longo da historia para lexitimar opresións e
acalar as súas reivindicacións7.
Os estudos bíblicos realizados por mulleres foron analizando e visibilizando os distintos elementos que fundamentaban as raíces patriarcais e androcéntricas dos textos, e nas súas variadas perspectivas
destaparon a aguda cuestión sobre a comprensión da autoridade da
Escritura8. Este problema está aínda por resolver e formula de novo a
O contexto dende onde se le a Biblia e quen a le saca á luz diferentes mensaxes e
perspectivas que ás veces formula novas cuestións. Así, cando as mulleres se achegaron
á Biblia viron que moitos dos prexuízos que había sobre elas viñan dunha determinada
interpretación do texto á vez que do contexto patriarcal que deu orixe aos textos. Algúns
textos do AT e do NT confirman a inferioridade das mulleres e o seu peculiar papel na
historia da salvación. 1 Cor 11,3,8; 1 Cor 14, 34, 1 Tm 2, 11-14.
6
Elisa Estévez, Interlocutoras de la Sabiduría. Aportes de la teología de la liberación
crítico-feminista en Isabel de Torres Ramírez (Coor), Miradas desde la perspectiva de
género. Estudios de las mujeres, Madrid, 2005, 77.
7
Cf Carmen. Bernabé, Biblia en Mercedes. Navarro, (dir), Diez mujeres escriben
teología, Estella 1998, 14.
8
Id. 16-53.
5
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cuestión de que é a revelación e en que medida o canon resolveu a súa
explicitación para a fe.
O feito de que un texto sexa canónico e que sexa considerado inspirado non elimina que sexa un produto humano e, como tal, condicionado histórica e culturalmente. Isto convértese nun desafío á hora de
reflexionar sobre a presenza das mulleres na Biblia como suxeitos de
palabra e actuación.
Unha das tarefas máis significativas que ten entre mans a teoloxía
feminista, é a de afrontar esta realidade, froito da encarnación da Palabra de Deus, formulándose unha nova hermenéutica da revelación que
supere o continente e transparente de forma nova o contido9. Para iso
é necesaria unha eséxese lúcida, fiel á nosa época e valente, capaz de
iluminar caras ocultas da revelación, evitando sacralizar o que é humano e deixar que o divino se enraíce de novo no mundano.
Este esforzo non é un mero exercicio intelectual nin unha busca á
desesperada de razóns que xustifiquen dende a fe as demandas sociais,
políticas ou económicas das mulleres. É, pola contra, o resultado de
ter caido na conta de que o Deus que se segue revelando na historia
está a urxir novos significados, necesita dicirse tamén dende os logros
e anhelos das mulleres. Como categoricamente afirma Pannenberg.
“As relixións morren cando perden a capacidade de interpretar de xeito
convincente todo o abano de experiencias actuais á luz da súa idea de
Deus”10
Facíase necesario buscar marcos alternativos de interpretación para
o estudo bíblico, histórico y teolóxico. As teólogas feministas coa a axuda doutras disciplinas comezaron a rescatar os fragmentos da historia
das mulleres na Biblia e noutros textos, buscaron na eséxese e nun
novo discurso teolóxico os espazos liberadores agochados en séculos de
Cf. Andrés Torres Queiruga, Repensar a resurrección. Á diferencia cristiá na contiuidade
das relixións e da cultura, Vigo 2001, 181.
10
Cf. W. Pannenberg, Toward a Theology of the History of Religions, en Basic Questions
in Theology: Collected Essays, 2 vols, 2: 65-118. Citado por Elizabeth A. Johnson en La
que es. El misterio de Dios en el discurso teológico feminista, Barcelona 2002, 34.
9
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mirada masculina e comezaron a reivindicar novas linguaxes e prácticas eclesiais liberadoras e inclusivas, nacidas das novas preguntas que
a súa experiencia e a súa reflexión facían emerxer.
Procurando así desenvolver un pensamento teolóxico que non produza nin sancione os sistemas de dominación e subordinación que imposibiliten as construcións dunha identidade autónoma das mulleres
e de todos os suxeitos e colectivos que foron condenados ás marxes
sociais. Mais aínda, pretenden liberar posibilidades emancipadoras e
igualitarias presentes nos textos sagrados, nas tradicións relixiosas e
nas interpretacións contemporáneas. Deste xeito desexan recrear non
só as estruturas, senón tamén o mundo relacional e os espazos comunitarios de fe, contribuíndo á elaboración dun discurso teolóxico que
se opoña a calquera opresión e discriminación11.
Como di Elizabeth Schüssler Fiorenza: “A teoloxía feminista debe
tratar de capacitar as mulleres para que se convertan en suxeitos teolóxicos, participen da construción crítica dos significados bíblico-teolóxicos, e proclamen a súa autoridade para facelo”12.
A cuestión para resolver é como dicir, dende os cuestionamentos
feministas, a palabra Deus sen que iso supoña utilizar símbolos culturalmente obsoletos, sen que os conceptos que se lle apliquen teñan
maioritariamente xénero masculino e sen que a dialéctica entre misterio e experiencia se converta nun abstracto intemporal, pechado e
dogmático.
A revelación só acontece como tal cando recoñecemos que ten algo
que ver connosco, co que nos constrúe como auténticos seres humanos. Dito en linguaxe cristiá acontece “para a nosa salvación”13 e polo
tanto non pode recoller afirmacións que vaian en detrimento de ningunha persoa, nin pode xustificar subordinacións de ningún tipo.
Elisa Estévez, Interlocutoras de la Sabiduría, 87.
Elizabeth Schüsler Fiorenza, Pero ella dijo. Prácticas de interpretación bíblica,
Madrid, 1996, 24.
13
Cf. Constitución Dogmática Dei Verbum, nº 11.
11
12
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A constatación epocal dos condicionamentos culturais da Biblia e as
súas consecuencias negativas na historia é experiencia das mulleres,
visto dende esta perspectiva, é unha chamada a resituar a reflexión en
novos parámetros nos que definir os conceptos, para posibilitar novos
ámbitos de experiencia onde encontrarse coa palabra de Deus. Como
moi ben afirma Elizabeth Johnson se se parte dunha definición da revelación exclusivista corremos o risco de convertela en “un freo á articulación do misterio divino á luz da dignidade das mulleres”14.
Un novo encontro coa revelación, así entendida, a partir da recuperación da memoria histórica das mulleres, dende o seu amplo abano
cultural e existencial, non se sitúa xa nun espazo paralelo e enfrontado
ao oficial e ortodoxo, senón que xermola da fonda e lexítima convicción
de que Deus se segue dando na súa palabra, segue buscando dialogar
cos nosos logros, descubrimentos e realizacións. Neles, Deus revélase
superando o marco patriarcal e androcéntrico dos textos, facéndonos
caer na conta de que non o escoitamos todo sobre El. A palabra bíblica,
funciona entón como parteira que axuda a dar a luz a experiencia reveladora, sempre presente e sempre en transo de perderse15.
Dicir que Deus se revela dende a experiencia das mulleres supón
recuperar textos con protagonismo feminino, relanzar as metáforas femininas de Deus, recordar as mulleres bíblicas pero tamén reimaxinar
espazos de identidade crente inclusivos, concibir dinámicas de resistencia ao discurso relixioso androcéntrico e xerar experiencias que recuperen o auténtico acontecemento salvífico do cristianismo.
Non esquezamos que a revelación parte dunha experiencia de encontro coa divindade, non do concepto con que a nomeamos e definimos, e esa experiencia inscríbese sempre no presente e necesita seguir
sendo verbalizada, encarnada e proclamada.
Situados/as nesta encrucillada, o encontro entre a Biblia, e o movemento feminista só se pode dar se se recoloca a presenza da muller na
Elizabeth Jonson, La que es, 110.
Cf. Andrés Torres Queiruga, A revelación de Deus na realización do home, Vigo,
1985, 461-73.
14
15
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igrexa, ampliando conscientemente o número de voces que interpretan, viven e celebran a fe nunha historia de seguimento, que en palabras de E. Schüssler Fiorenza chamariamos de discipulado de iguais,
e que estaría simbolizada na ekklesía das mulleres16, como un espazo onde o movemento feminista non estea nas marxes da institución
eclesial, senón que personifique e encarne tamén a Igrexa que vive en
solidariedade cos pobres e oprimidos, posibilitando que a experiencia
da revelación se democratice e perda o seu carácter dogmático, e así a
palabra de Deus teña novos rexistros e idiomas.

Percibindo doutro xeito a Deus
Sempre a teoloxía buscou o recto falar sobre Deus porque desde
sempre entendeu que o modo en que unha comunidade de fe dá forma á linguaxe sobre Deus representa implicitamente o que ela entende polo maior ben, a verdade profunda, a beleza máis suxestiva. Dita
linguaxe, á súa vez moldea decisivamente a identidade corporativa da
comunidade e guía a súa praxe17.
As palabras sobre Deus, en definitiva, son sempre criaturas culturais,
entretecidas nas tradicións e avatares da comunidade de fe que as usa.
Conforme cambian as culturas, cambia o concreto da linguaxe sobre
Deus18. A linguaxe cristiá sobre Deus que herdamos naceu nun contexto no que se percibía a muller de modo subordinado e incompleto.
No momento en que as mulleres descobren outro modo de estar no
mundo e reivindican outros conceptos para a súa identidade e para a
súa praxe a teoloxía feminista sente tamén a necesidade de incorporar
a experiencia das mulleres no discurso teórico sobre Deus. Os desafíos
que isto supón obrigan de novo a preguntarse: Cal e o modo adecuado
de falar de Deus?
As teólogas feministas comezan a modelar unha nova linguaxe sobre
Deus dende a propia experiencia tentando cambiar a perspectiva e soElizabeth Schüsler Fiorenza, En memoria de ella, Bilbao, 1989, 401-414.
Elizabeth Jonson, La que es, 18.
18
Id. 21.
16
17
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bre todo os imaxinarios colectivos que en definitiva son sempre os que
definen as praxes e os que inspiran os camiños celebrativos, que son
aínda case máis importantes cós discursos cando se trata de expresar o
que queremos dicir cando dicimos Deus.
Os cambios no modo de pensar a Deus e de relacionarse con el, non
están só en chamalo nai ou darlle características femininas como a
tenrura, o amor ou o servizo (que aplicados ás mulleres seguen sendo a
prioris culturais) pois quedar aí non sería ningunha novidade, pois iso
xa está na Biblia aínda que non serviu para igualar a experiencia das
mulleres coa dos varóns. Do que se trata é de que o novo falar de Deus
reinstale as estruturas, deixe sen xustificacións as discriminacións e
abra novas visións do mundo e da comunidade, emerxendo novos valores e principios mais libradores e igualitarios. Como claramente afirma
Rosemary Radford Reuther:
“O principio crítico da teoloxía feminista consiste na promoción
da plena humanidade das mulleres. Todo o que nega, empequenece ou distorsiona a plena humanidade das mulleres é valorado, polo tanto, como non redentor. Dende o punto de vista
teolóxico, hai que pensar que todo o que empequenece ou nega
a plena humanidade das mulleres non pode ser considerado
reflexo divino nin auténtica relación co divino, nin reflexo da
verdadeira natureza das cousas, nin mensaxe ou obra dun auténtico redentor ou da comunidade de redención.
Este principio negativo implica tamén un principio positivo: o
que promove a plena humanidade das mulleres vén do Santo,
reflicte unha verdadeira relación co divino, constitúe a plena
natureza das cousas, a auténtica mensaxe de redención e a misión da comunidade redentora”19.

A teoloxía feita dende esta perspectiva descobre que moitas formulacións da divindade na tradición cristiá foron humanamente opresivas
e relixiosamente idólatras. Opresivas porque as imaxes e os conceptos
sobre Deus nacían dos que tiñan o poder, ignorando toda percepción
Rosemary Radford Reuther, Sexism and god-Talk: Toward a Feminist Theology, 1983,
18-19.
19
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que saíra doutros colectivos, e os discursos relixiosos xustificaban as
estruturas inxustas.
Pareza ou non relevante, a linguaxe sexista socava a igualdade humana da muller que queda invisibilizada, neutralizada na súa palabra20.
Por suposto que non se libera a ninguén falando en feminino, pero
pode axudar a poñer un “ti” distinto e plural cando falamos entre nós,
pero especialmente cando lle falamos a Deus.
É certo que este esforzo liberador da linguaxe sobre Deus que busca
a teoloxía feminista vai da man doutros esforzos teolóxicos por pensar a
Deus en diversos contextos, que queren tamén ser liberadores e encarnados. Con todo segue sendo necesario o esforzo da teoloxía feminista
por reformular o concepto da divindade, pois a pesar dos intentos de
formular metáforas femininas para Deus, o culto e a doutrina segue
liderada por varóns e a salvación segue a ser masculina. Pois non é
só cuestión de poñer a mirada de Deus nas marxes sociais hai que
cambiar a orde simbólica, as formulacións aínda sexistas presentes na
doutrina e no imaxinario cultural e relixioso para que os que están nas
marxes por fin, podan estar no centro.
Uns dos aspectos onde se ve máis claro a falsa neutralidade da reflexión sobre Deus é nos conceptos e imaxes utilizadas para definir a
Deus. É curioso constatar como para máis dun o dunha a teoloxía feminista redúcese ás veces a un trapalleiro intento de falar en feminino
ou de insistir a cotío en que Deus ten faciana de muller. Isto, evidentemente non é máis que facer folclore de algo que é moito máis fondo.
Trátase de acadar a plena dignidade das mulleres na relixión, tanto de
dereitos coma de autoridade.
Como ben afirma Elizabeth Johnson: “as mulleres da comunidade
católica están excluídas da plena participación no sistema sacramental, dos centros eclesiais onde se están a tomar importantes decisións,
establécense normas e elabóranse símbolos, e dos roles de liderado
público oficial, tanto no goberno coma na asemblea litúrxica. están
chamadas a dar culto a un Deus salvador masculino enviado por un
20
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Deus masculino cuxos lexítimos representantes só poden ser homes,
aspectos todos eles que reducen as súas persoas, precisamente como
femininas, a un papel periférico. Xúlgase que a súa feminidade non é
adecuada como metáfora para falar de Deus. Nunha palabra, as mulleres ocupan un espazo marxinal na vida oficial da igrexa: están necesariamente alí, pero cun valor limitado”21.
Con todo, a meta da teoloxía feminista non está en darlle a volta á
torta e cambiar o xénero do sistema opresor. Tampouco é conseguir un
anaco desa torta. O esforzo da teoloxía feminista é facer entre todos,
homes e mulleres unha nova torta. Non se trata, por tanto, de facer
pequenos e as veces incómodos cambios no status quo senón unha
profunda reformulación da teoloxía e da tradición. Aí xógase a clave e a
fondura da reflexión teolóxica dende a perspectiva feminista.
Se todos e todas sabemos que Deus é espírito e que polo tanto non é
nin home nin muller e se ninguén dubida, que como afirma a Xénese,
home e muller están feitos a imaxe e semellanza de Deus, porque é
normal falarlle en masculino e tan difícil de entender que se poda pronunciar o seu nome tamén en feminino? A realidade é que aínda costa
moito separar a Deus dos trazos masculinos que se lle foron poñendo
ao longo da reflexión e vivencia cristiá é o que naceu sendo metáfora
convértese en esencia.
De todos os xeitos, non basta con feminizar os símbolos e as imaxes
sobre Deus; do que se trata é de ser capaces de nomear a Deus hoxe de
forma correcta e para iso é necesario que tamén se formule desde a experiencia das mulleres. Esta experiencia ha de ser instancia crítica que
denuncie os discursos opresores que escurecen a mensaxe liberadora
da fe. Non é posible xa, ser crentes contemporáneos no mundo en que
vivimos se non recoñecemos a ese Deus sempre maior no que cremos,
tamén nas loitas, nas buscas e na reflexión das mulleres. Nós tamén
temos unha responsabilidade e unha palabra autorizada para permitir
que o noso Deus se siga encarnando na realidade.
21
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En memoria dela
Así titula Elisabeth Schüssler Fiorenza unha das súas obras máis
significativas da teoloxía feminista que trata de buscar unha hermenéutica apropiada para que a teoloxía feminista sexa capaz de acadar
o seu cometido de visibilizar a muller na fe, tanto no pasado coma no
seu camiñar no presente. Un intento que quere dar resposta dende a
revelación e a tradición cristiá ás loitas de liberación e emancipación
da muller no mundo.
Os seres humanos necesitamos facer palabra a realidade para poder
comprendela. Negar a alguén a palabra supón negarlle parte da súa
existencia e a súa verdade. O fenómeno da revelación, como vimos, é
subsidiario da linguaxe e este á súa vez está marcado polas cosmovisións que o crean e polos acontecementos que o xeran.
Toda palabra está necesitada de marcos de referencia simbólicos que
a fagan ser, que lle permitan encarnarse nas situacións que formula.
Cando a linguaxe toca a realidade da transcendencia convértese en
metáfora, pero non coma un instrumento estético, senón coma unha
necesidade fonda que o define e o estrutura. A verdade da mensaxe convértese en referente de sentido e supera a literalidade dos conceptos.
Cando buscamos desentrañar os contidos que veñen rubricados como
Palabra de Deus, necesitamos non só crelos, senón facelos cribles para
o propio camiño humano emprendido. O proceso de comprensión que
entón iniciamos, non pode basearse nunha autoridade previa outorgada a uns textos que se autodefinen como vidos da divindade.
A súa lectura necesita primeiro ter algo que ver connosco, recoñecernos neles e poder, máis alá das súas formulacións, encontrarnos
coa súa verdade. Interpretar o escrito, non será deste xeito, un mero
exercicio de erudición, senón unha esixencia intrínseca á propia orixe
da palabra.
Esta constatación levou á teoloxía feminista a buscar instrumentos hermenéuticos e esexéticos que posibilitasen ás mulleres o poder
encontrase coa verdade liberadora e salvífica da revelación. Se ben é
verdade que as mulleres lemos e interpretamos as Escrituras sempre,
18
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non en todos os momentos históricos nin todas as mulleres caemos na
conta da necesidade de aplicar unha hermenéutica que tivese en conta
as voces e os silencios, os modelos e as ideas sobre nós que residían na
Escritura e na tradición cristiá, na busca dun novo marco referencial,
que nos permita apropiarnos de forma nova, significativa e liberadora
da Palabra de Deus.
A hermenéutica feminista é consciente da súa pluralidade e da súa
necesaria contextualización. Sabe que os datos e os feitos nacen xa
interpretados e que do que se trata non é de ser neutrais, senón de
liberar as tradicións que quedaron no camiño, de deixar de dicirse en
lingua estranxeira e de facer posibles unha comunidade de iguais onde
o poder sexa democrático e as relacións inclusivas.
A constatación inicial dos silencios e das ausencias das mulleres
na Biblia levou a moitas teólogas a caer en na conta do feito de que
non só non existía unha neutralidade no discurso relixioso, senón que
ademais o imaxinario simbólico e as construcións identitarias estaban
claramente sesgadas. Isto levantou a alarma sobre as posibilidades hermenéuticas de reconfigurar as imaxes femininas que permaneceran
nos textos. Pois non só era necesario buscar as voces esquecidas, senón
tamén levantar grosas capas de interpretación androcéntrica que deformaban moitas testemuñas.
O simple feito de recuperar os textos sobre mulleres non asegura
o achegamento á súa realidade, e menos á súa relevancia histórica.
A pegada das mulleres nos textos non está exenta da influencia da
cultura patriarcal, das súas definicións e dos seus símbolos. Cando se
reconstrúen os contextos orixinais hai que ter en conta, que a historia
non é unha descrición transparente da realidade, os feitos non están
aí para ser recollidos como se de obxectos se tratase, senón que son
configurados polo propio historiador cos datos que selecciona.
Do mesmo xeito, o achegamento aos relatos sobre mulleres na Biblia
e na historia do cristianismo está sempre condicionado pola conciencia
que o teólogo/a teña dos seus condicionamentos ideolóxicos e sociais
e dende eles detectar cales son as preguntas que é capaz de facerlle o
texto. Neste sentido, é moi importante ter en conta que aplicar unha
19
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perspectiva de xénero aos documentos cristiáns non é parcializar a mirada, senón afondar nas fisuras que outras miradas deixaron, a partir do
que ocultaron ou menosprezaron dos datos.
A posibilidade de ler o texto dende a perspectiva de xénero é situarse
como lector/a da resistencia22, é dicir, non deixándose convencer de
que o que o texto confirma sexa o “normal”, á vez que se fai un corremento nos roles sociais asignados, buscando apropiarse tamén da
autoridade e prerrogativas que a cultura patriarcal concede en exclusividade aos varóns, a partir dunha linguaxe explicitamente inclusiva.
Non podemos caer na inxenuidade de crer que só con facer presentes as mulleres conseguimos liberar o seu recordo. É necesario unha
recreación imaxinativa que busque actualizar das historias e palabras
das mulleres sen deixarse atrapar polo marco androcéntrico en que
foron recordadas. Hai que aplicar, en palabras de Schüssler Fiorenza,
unha hermenéutica da sospeita, para non se quedar só coa narración,
senón tamén coa súa función no texto e o seu contexto orixinal, porque
non é suficiente abstraer os relatos do seu contexto, hai que facer unha
lectura ousada a partir das marcas opresoras dos textos e elaborar categorías alternativas que rompan con determinados canons identitarios e
ortodoxos que se fosilizaron na cultura e se fixeron definitivos.
Traer a un primeiro plano as mulleres que dalgún xeito deixaron a
súa pegada na tradición e na Escritura, significa tamén ter en conta
como se interpretaron tradicionalmente eses textos onde aparecían.
Toda lectura, sexa dun texto ou dunha imaxe, provoca un posicionamento que nunca é neutral, senón provocado polos nosos códigos existenciais de referencia. Se fomos educados nunha fe que considerou
os varóns o prototipo de humanidade, non adoita estrañarnos que a
imaxe definitiva de Deus se identifique coa masculinidade de Xesús
e que a palabra máis apropiada para nomealo sexa pai. Habituámonos
a considerar o inclusivo como masculino e non percibimos a carga de
significados que iso ten e a súa capacidade de alienación23.
22
23
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Se consideramos, por exemplo, que o termo discípulo é masculino,
decidimos que os seguidores de Xesús eran só varóns, admitindo polo
tanto, implicitamente, que as mulleres non alcanzan ese rango, e se
non o alcanzan, que aproximación poden facer a Xesús, que papel xogan na construción da igrexa? que tipo de boa noticia é para elas o
evanxeo?
A interpretación feminista incidiu moito en todo isto, e está a demandar unha reforma litúrxica que dea máis protagonismo ás mulleres
e utilice unha linguaxe máis inclusiva. Aínda que este tema do xénero
gramatical levantou paixóns enfrontadas, militar neste exercicio non
supón unha estratexia feminista, pois só a atención ao xénero gramatical non anula os significados dos textos, por iso é necesario, tamén facer a lectura crítica de todo o texto e chegar a unha tradución histórica
e teoloxicamente axeitada. Non só é necesario a gramática lingüística,
senón tamén a gramática cultural que define comportamentos, estratexias de poder, prexuízos e exclusións.
As teólogas feministas queren denunciar estes enganos nacidos da
cultura e anunciar que o Deus que se anuncia na Biblia é tamén seu,
aínda que lles chegase por mediación dunha tradición relixiosa que
moitas veces mediou na súa contra24. A historia, a socioloxía, a narratoloxía ou a antropoloxía cultural e mesmo a crítica textual convertéronse
en valiosos instrumentos para rescatar aspectos ignorados e formular
novos marcos de referencia.
A tarefa hermenéutica da teoloxía necesita interaccionar as distintas
estratexias, superando o positivismo das fontes, aproveitando as contradicións e os silencios, para xerar novos modelos de reconstrución
histórica que superen os dualismos, as ideoloxías e as ambigüidades.
Neste proceso é importante non só se dirixir á academia, senón tamén aos ámbitos dos movementos de mulleres. O horizonte é cambiar
a realidade, denunciar as funcións ideolóxicas que tivo a Biblia e a
tradición á hora de lexitimar un xeito de entender o mundo e das relacións humanas e non só dende os marcos do pensamento intelectual,
24

Ann Loades (ed.) Teología feminista, Bilbao,1997, 17.
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senón tamén dende a praxe diaria, que é a que en definitiva reforza ou
transforma a vida.
A hermenéutica dos textos se non é un mero xogo intelectual, debe ir
máis alá do significado dos textos e ver os efectos deses significados e
como son producidos. Debe entender que a linguaxe non é neutra e o
uso que se faga dela produce as ideas e representacións simbólicas que
logo exercen o seu poder lexitimador na cultura que a utiliza.
Evidenciar que gran parte do discurso crente ten un marco cultural
patriarcal e unha cosmovisión androcéntrica non achega por si soa a
transformación, hai que ler de forma diferente, hai que facer novas
preguntas, hai que recrear novos escenarios, para facer posible que a
revelación da que é portador se contextualice de novo.
En definitiva se a Boa Noticia do Evanxeo é salvación e liberación
encarnada o feminismo e a Palabra de Deus ao final non poden facer
máis que encontrarse.
Estas pequenas pinceladas do amplo horizonte onde hoxe se está a
mover a reflexión teolóxica que asume no seu discurso a perspectiva
feminista quixo ser unha achega aos desafíos que se están a propoñer
dende ela e tamén unha invitación a lectura da importante obra de
moitas mulleres e algúns homes que dende un serio empeño intelectual queren dar unha resposta actualizada ás demandas que o feminismo e con el o novo paradigma que está emerxendo, fan non so á
sociedade, senón tamén á fe.
As súas preguntas, as súas inquedanzas, as súas certezas han de ser
para nós espazo onde poder dialogar, recordar e cambiar. Se de verdade cremos que o Evanxeo segue a ser unha Boa Nova para os homes
e mulleres de hoxe, non podemos ignorar o camiño emprendido pola
teoloxía feminista. Ela trae a frescura do novo e tamén a sabedoría do
que permanece. Ela coas súas luces e sombras ten esa vocación profética que sabe calar ante o misterio pero é capaz de berrar contra a
inxustiza, de ser voz das viúvas e orfos da historia facendo posible unha
vez máis que a revelación se encarne e poida seguir sendo resposta aos
anhelos e esperanzas do ser humano.
22
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O perfil biográfico de tantas mulleres teólogas que coa súa reflexión
e compromiso iluminan as loitas de moitos seres humanos que, teimudos na esperanza, seguen soñando “cun ceo novo e unha terra nova
onde habite a xustiza”, funde as súas raíces nunha terra social y culturalmente encarnada na que elas van abrindo sulcos, con esforzo e
paixón, facéndoos capaces de acoller as sementes e alentar os froitos
que fan posible que hoxe e, cos seus logros e dificultades, a teoloxía
feminista.
Ao final cumpriría citar os nomes de todas esas mulleres e algúns
homes que fixeron, fan e seguirán facendo teoloxía feminista, pero o
facer unha lista sempre ten o risco de esquecer alguén, así que mellor
convidar a todos/as os/as que estades rematando de ler estas páxinas a
incluír na vosa lista de teólogos preferidos algunha teóloga feminista.
Carme Soto Varela
Licenciada en teoloxía bíblica
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Estudos

Buscando as fontes da sabedoría
para regar as nosas vidas1.
Geraldina Céspedes

0. Introdución
O lema deste encontro é unha metáfora suxestiva acerca de como
poderiamos entender a espiritualidade feminista no contexto actual. A
nosa busca é unha busca de fontes, do que nos poida nutrir e sustentar, do que poida saciar a nosa sede. Esta época de crise e profundas
transformacións esixe de nós fortalecer esas raíces que nutren a nosa
vida, aquilo que nada nin ninguén pode destruír como nos di a sabedoría maia no Popol Vuh: “Arrincaron os nosos froitos. Cortaron as nosas
ramas. Queimaron os nosos madeiros, pero nunca lograron matar as
nosas raíces”.
É importante a concepción da espiritualidade como Sabedoría2, formular a espiritualidade feminista dende perspectiva sapiencial, pois a
sabedoría non está encerrada nos lugares sagrados dominados polas
institucións patriarcais, senón que se move libremente como a Ruah
que sopra onde quere e como quere.

1. A comercialización da nosa sede
Estamos a experimentar con maior forza a nosa condición de persoas sedentas, e esa sede é busca espiritual. É necesario identificar e
nomear a nosa sede, os nosos degoiros. Doroteé Sölle, formula a necesidade de articular a hermenéutica da sospeita e a hermenéutica da
fame (aquí diriamos tamén a hermenéutica da sede). Para comprender
os elementos místicos que están presentes en toda relixión é necesario
ir máis alá da hermenéutica da sospeita. A hermenéutica da fame da
Este artigo é parte dun relatorio escoitado no XVII Encontro de Mulleres e Teoloxía
que, con ese suxestivo título, tivo lugar en Santander, en outubro de 2008. O texto
completo podédelo atopar na nosa renovada páxina web: www.encrucillada.org.es
2
E. Schüssler Fiorenza, Los caminos de la Sabiduría. Una introducción a la interpretación
feminista de la Biblia, Sal Terrae, Santander, 2004.
1
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que fala esta autora pregúntase cal é a política do sistema relixioso para
exercer o seu dominio, e que é o que buscamos nunha espiritualidade
diferente3, é dicir, de que temos fame e sede. (Cfr. Mt 5, 6).
No sistema económico neoliberal, hai tamén quen fai negocio coa
espiritualidade. O Wall Street Journal sinala que a espiritualidade e a
busca de sentido son negocios que moven miles de millóns de dólares4.
A sociedade de consumo tamén busca sacar beneficios a través da comercialización da nosa sede. Isto podémolo ver na avalancha de mensaxes espirituais, na proliferación de libros de autoaxuda, nas ofertas
de felicidade para encher os nosos baleiros persoais, pero tamén a nivel
colectivo na comercialización dos bens simbólicos dos nosos pobos,
no intento por despoxarnos dos recursos espirituais, dos símbolos e as
fontes de resistencia dos nosos pobos. Estase a dar unha verdadeira
depredación das culturas dos pobos indíxenas, a apropiación da súa
sabedoría milenaria, a violación dos seus segredos e a pirataría dos seus
coñecementos ancestrais.
Ante un sistema que intenta matar a nosa capacidade de soñar e
esperar, a espiritualidade feminista ha ser unha espiritualidade de esperanza e resistencia. Temos que fornecer unha espiritualidade que
recree a nosa vida, que dea forza e alimente o noso camiñar como
mulleres, que inspire as nosas organizacións e as nosas loitas, vivíndoa
como resistencia e despregamento da nosa capacidade creativa. A espiritualidade ten moito que ver coa capacidade de asombro e de vivir
con entusiasmo, aínda en medio de situacións difíciles.

2. Identificando as fontes envelenadas
Hai fontes que na súa orixe eran boas, pero foron envelenadas. O
dano máis grande que se lle pode facer a un pobo é o do envelenamento das súas fontes de auga. Así o vemos dende os tempos bíblicos
(Libro de Xudit) ata a nosa historia recente. Temos que loitar contra a
privatización das fontes, desafiando aos que se constituíron nos seus
3
4

D. Sölle, The Silent Cry. Mysticism and resistance, Minneapolis, Fortress Press, 2001.
E. Schüssler Fiorenza, op cit.
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donos e gardiáns, demostrando que a auga a queremos sacar nós e cos
nosos propios cántaros. A mentalidade patriarcal penetrou a espiritualidade e por iso fai falla emprender un proceso de desintoxicación e de
sanación das mesmas fontes. Desintoxicar tamén á palabra espiritualidade, pois arrastra unha forte carga de dualismo, de separación entre
o sagrado e profano, a fuxida da realidade, de rexeitamento ao corpo e
ao pracer,... Malia o cambio de concepción adoptado no Concilio Vaticano II, hoxe aínda subsiste a visión dualista medieval que sinalaba a
división entre espírito e materia.
Nestes tempos en que crece o interese pola espiritualidade pensada como un vivir nunha nebulosa místico-esotérica, temos que estar
cos ollos abertos, xa que sutilmente se nos poden infiltrar elementos
dunha espiritualidade light que dulcifica e tranquiliza o noso espírito e fainos vivir fóra da realidade, ou dunha espiritualidade hard que
aparece nas múltiples formas de fundamentalismo e dogmatismo que
está a rexurdir nalgunhas institucións socio-políticas e relixiosas. A espiritualidade feminista pretende afastarse dunha espiritualidade light
ou hard5 (desencarnada ou fundamentalista). No canto de fuxir da realidade hai que mergullarse nela e transformala. En vez de asentarse en
posturas ríxidas, a espiritualidade é unha sabedoría que xermola dunha
fonte, do líquido, símbolo da non rixidez. A espiritualidade está ligada
á flexibilidade, á apertura, á liberdade.

3. Cara a unha espiritualidade saudable
Unha espiritualidade saudable fainos crecer dende dentro, axúdanos
a curar as feridas que nos foi deixando a violencia deste sistema en que
vivimos. Necesitamos cultivar as nosas raíces, coidar a profundidade
da nosa vida acollendo o convite que nos fan os textos sapienciais.
(Prov 4, 23). Para encamiñarnos cara unha espiritualidade saudable
temos que dar varios pasos. O primeiro consiste en recoñecer que nós
mesmas bebemos de fontes envelenadas, contaminadas de patriarcado e androcentrismo, que nos producen un malestar interior. Despois
5 As expresións “espiritualidade light” e “espiritualidade hard” usounas Lucía Ramón
no Seminario Presencial de EFETA, Sevilla 10-12, 2008.
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temos que emprender o proceso de desintoxicación, axudándonos mutuamente no irnos curando, sendo audaces para descubrir outras fontes que estaban quizais escondidas ou fóra das nosas fronteiras. Neste
proceso de descontaminación quero sinalar tres aspectos a tomar en
conta:
3.1 Sandar a imaxe de Deus
A imaxe de Deus como poder é daniña, e reflicte unha mentalidade
patriarcal na nosa relación coa divindade. O poder de Deus entendeuse como dominio xustificador das relacións de dominio sobre persoas,
pobos, culturas e sobre a natureza.
O poder que xorde da espiritualidade feminista é un poder que impulsa a autoridade do compañeirismo, e o poder coas outras, un poder
baseado nunha relacionalidade circular e interdependente.
Outro aspecto importante neste proceso de sandar a nosa imaxe de
Deus é liberarnos do Deus controlador, que se fixa máis nos nosos
fallos que nos nosos logros. Esa é a imaxe transmitida por unha teoloxía pesimista, que puxo maior énfase na maldición orixinal que na
bendición orixinal. Esa teoloxía pesimista atrofia o noso espírito e fai
estériles as nosas vidas.
3.2 Sandar a imaxe do home e da muller e a súa relación co cosmos
Temos que desintoxicar a visión antropolóxica en que crecemos e en
que nos formamos, xa que se trata dunha perspectiva antropocéntrica
que coloca ao ser humano varón como coroa da obra creadora. Como
sinala a teóloga coreana Chung Hyun Kung, necesitamos pasar do antropocentrismo a unha actitude centrada na vida, isto lévanos a vivir
a compaixón ecolóxica como o principio espiritual de onde xermola o
respecto cara a todas as formas de vida do universo e o que nos move
á loita pola ecoxustiza e a sostenibilidade.
Non podemos falar dunha espiritualidade saudable se non desmontamos a idea de ser humano que subxace ás nosas expresións espirituais. A cuestión do paradigma antropolóxico é dunha importancia
capital para a teoloxía e a espiritualidade feminista. Os movementos
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feministas puxeron de manifesto que as respostas aos nosos problemas
están directa ou indirectamente condicionadas por unha determinada
antropoloxía. Por iso un dos grandes desafíos da nosa época consiste
en comprender de novo ao ser humano, de modo que cheguemos a
suscitar relacións humanas máis xustas entre as mulleres, entre homes
e mulleres e co cosmos6.
A nosa espiritualidade estivo contaminada por unha antropoloxía
que sobrevalora a masculinidade, incluída a masculinidade de Cristo,
e que enxalza o posto do ser humano no conxunto do cosmos dende
unha visión xerárquica e dualista.
Un modelo antropolóxico que nos podería servir de base para unha
espiritualidade feminista sería o que E. Johnson7, denomina como
unha antropoloxía holística ou multipolar. Nesta perspectiva a sexualidade é vista como un elemento que debe integrarse nunha visión total
de ser humano, en vez de converterse na pedra de toque da identidade
persoal. Hai outras dimensións como a idade, a raza, período histórico,
minusvalía corporal, extracción social e outros aspectos esenciais da
existencia histórica concreta que son tan importantes como o sexo para
determinar a propia identidade8.
Este modelo antropolóxico holístico permite comprender a rede
de relacións que tece o conxunto da nosa vida: a relación coa propia
sexualidade e o corpo, a relación coa rede ecolóxica, a relación coas
persoas significativas; a relación coas estruturas sociais, políticas e económicas; os condicionamentos históricos do lugar e do tempo; as nosas
utopías e a nosa capacidade de soñar e buscar alternativas.
3.3 Crear espazos para cultivar a sabedoría e sandar o noso mundo
Buscar a sabedoría é un exercicio comunitario, o mesmo que a tarefa
de sandar o noso mundo. Unha das tarefas que temos as mulleres é
M.P. Aquino, Nuestro clamor por la vida: Teología latinoamericana desde la perspectiva
de la mujer, San José, DEI, 1992, 112-117; I. Gebara, Teología a ritmo de mujer,
Madrid, San Pablo, 1995, 50.
7
E. Johnson, Women, Earth, and Creator Spirit, New York, Paulist Press, 1993, 10-22.
8
Cfr. E. Johnson, La masculinidad de Cristo, Concilium 238 (1991) 492-494.
6
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a de acompañar a outras mulleres nas súas buscas e as súas dores.
Este acompañamento é unha forma de solidariedade entre nós que se
expresa no acompañamento e no estar a favor de mulleres concretas.
Necesitamos crear espazos onde esteamos fóra do alcance das mans
posesivas que queren atraparnos, espazos que non estraguen a nosa
formación, o noso proceso de converternos en mulleres portadoras de
sabedoría. Habemos de ter presente que o patriarcado, ademais da
oposición entre o xénero masculino e o feminino, ten como un dos
seus piares a ruptura de lazos entre as mesmas mulleres, a rivalidade,
a competencia por ocupar os espazos que nos asigna.
Isto implica un cambio da nosa visión e da nosa percepción das diferenzas entre nós, así como tamén ter unha mirada compasiva cara aos
procesos doutras mulleres, pois ningunha de nós abriu os ollos dunha
soa vez nin se fixo feminista da noite á mañá. Unha boa práctica para
axudar a previr calquera tipo de arrogancia é contemplar o noso propio
proceso como mulleres e a partir de aí axudarnos mutuamente a crecer
e a madurar nas nosas opcións e os nosos compromisos.

4. A espiritualidade: sabedoría e fonte de empoderamento
En moitas tradicións relixiosas e culturais dos pobos indíxenas é interesante notar que non se fala de espiritualidade senón de sabedoría. É
importante recuperar a linguaxe da sabedoría para falar de espiritualidade, pois abre a un universo máis amplo e facilita o diálogo con outras
tradicións relixiosas, con outros pobos e culturas. A sabedoría áchase
presente no imaxinario colectivo, nas tradicións orais e nos escritos de
todas as relixións e culturas coñecidas. A sabedoría caracterízase pola
súa transculturalidade, internacionalidade e interrelixiosidade9. Sabedoría é unha categoría de forte raizame bíblica que foi redescuberta
pola teoloxía feminista como unha das claves interpretativas dunha
cristoloxía feminista liberadora. Na tradición bíblica hai unha estreita
afinidade entre ruah e hokmah (Espírito e Sabedoría), sendo ambas
as dúas expresións femininas usadas como símbolos da actividade e a
9

E. Schüssler Fiorenza, Op cit, 39.
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enerxía de Deus na súa tarefa de dar vida ao mundo. A presenza universal da Sabedoría é análoga á do Espírito10. De feito a espiritualidade
de homes e mulleres que nos séculos III e IV se van vivir ás marxes, ao
deserto, como protesta ante unha Igrexa que se instala e se oficializa é
denominada como sabedoría das Nais e Pais do Deserto11.
Considerar a espiritualidade en termos sapienciais intérnanos nun
proceso no que imos incluíndo as diferentes situacións e experiencias
que vivimos como parte do noso camiño espiritual. A experiencia é
aquilo do que aprendemos, o que nos fai dar pasos, madurar na vida.
Vista así, a experiencia é unha das máis poderosas fontes de sabedoría e un lugar teolóxico clave. A espiritualidade feminista toma como
fonte todo o conxunto da vida das mulleres, integrando así biografía
persoal e procesos colectivos, as transformacións da nosa persoa, das
nosas familias, comunidades e grupos e as transformacións sociais de
alcance global.
Á sabedoría está marcada tamén por certa itinerancia e pola versatilidade. É peregrina e vagabunda; é quen ensina e o ensinado, é nai, mestra e amante; maniféstase nos espazos abertos, alí onde está o berro e o
clamor pola vida. Así o vemos nas tres aparicións públicas da sabedoría
no libro dos Proverbios, nas que a sabedoría aparece:
1. Como predicadora vagabunda que mostra a súa indignación e fala
con autoridade. (Prov 1, 20-33);
2. Coa autoridade de quen estivo xunto a Deus nos momentos vitais
da creación, como artesá e como criatura predilecta de Deus (Prov 8,
22-31);
E. Johnson, La Que Es: El misterio de Dios en el discurso teológico feminista,
Barcelona, Herder, 2002, 130.
11
Véñense de publicar os textos das Nais do Deserto, ocultos e esquecidos durante
séculos. Recollen a sabia e profunda espiritualidade destas mulleres dos séculos III e
IV. (M. Bagin/A. Thiermeyer, Metéricon: la sabiduría de las Madres del desierto, Claret,
Barcelona, 2008).
10
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3. Como traballadora da construción, carniceira, viñateira, mensaxeira de profetas e anfitrioa. Ela ilumina e guía polo camiño da paz.12:
(Prov 9, 1-6).

5. A Sabedoría, a Mística e a Profecía atópanse
Formulando a espiritualidade en clave de sabedoría, quero apelar
á conexión entre sabedoría, mística e profecía. Unha das tarefas da
sabedoría na Biblia é facernos amigas de Deus e profetas: “En cada
xeración ela penetra nas almas boas, facéndoas amigas de Deus e profetas” (Sab 7, 27).
Aparecen aquí dous elementos fundamentais para unha espiritualidade feminista: amizade e profecía. A experiencia da amizade, da
comuñón con Deus, é unha das expresións máis significativas da experiencia mística. O símbolo da amizade atravesa toda a tradición espiritual cristiá. Pero a relación de amizade con Deus foi vista en termos
intimistas e privados, sen despregar todo o seu alcance místico-político
que nos leva a descubrir o poder incluínte da amizade, e a súa forza
político-transformadora.
Elizabeth Johnson e Sally McFague puxeron de relevo a forza incluínte da imaxe da amizade, fixándose en que a amizade é a máis libre,
a menos posesiva de todas as relacións humanas. A amizade é capaz
de atravesar todas as fronteiras: idade, sexo, raza, nacionalidade, credo
e calquera outro tipo de barreiras. A amizade madura ten un carácter
inclusivo: é capaz de abrir o seu círculo para acoller, recrear e tender
a man á outra. Consolar á xente abatida, defender á empobrecida ou á
terra con todas as súas criaturas deterioradas, non son máis que algúns
exemplos da forza que pode desbordarse desa relación13.
A sabedoría lévanos máis alá das distintas fronteiras que adoitamos
establecer e vainos ensinando a nutrirnos criticamente tanto do ámbito do público como do privado. Deste modo, o esquema dualista que
Estes comentarios sobre a Sabedoría tomámolos de E. Johnson, op cit.
E. Johnson, op cit, 300, S. McFague, Modelos de Dios: Teología para una era ecológica
y nuclear, Santander, Sal Terrae, 1994.
12
13
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establece fronteiras entre espazos queda demolido, pois a sabedoría
nos lanza a entretecer o cotián co político, o doméstico co público, a
acción e a contemplación, a interioridade coa exterioridade.
5.1 Ser amigas de Deus
Ser amigas de Deus non se contrapón a ser profetas. A maioría das
grandes contemplativas e contemplativos son, polo xeral, as persoas
máis activas e máis radicalmente implicadas na transformación do seu
ámbito. E moitas das persoas que manteñen unha militancia activa, un
compromiso serio coa xustiza e a causa dos excluídos, adoitan ser persoas profundamente contemplativas, esperanzadas, con visión de futuro. Este dato cuestiona os dualismos e as separacións que moitas veces
facemos entre acción e contemplación, entre mística e profecía.
Ao longo da historia, a mística foi vista con sospeita porque ela desata o noso espírito e nos vai levando a vivir como persoas sen ataduras.
Douse unha loita entre ortodoxia e mística, entre a tendencia a controlar mediante normas e a tendencia cara a aquilo que nos libera. Moitas persoas místicas foron perseguidas, marxinadas, queimadas e quen
sobreviviron estiveron baixo sospeita por parte da xerarquía eclesial ou
das institucións. Asemade, deuse unha domesticación das experiencias místicas, reducíndoas ao piadoso e ao extático, despoxándoas do
carácter profético propio de calquera auténtica experiencia de Deus.
Ata o vocabulario mesmo da mística foi domesticado, reducindo a mística a fenómenos raros e a visións, cando a experiencia mística non
consiste en ter visións, senón en ter visión14, unha visión alternativa,
unha visión de futuro.
O termo mística está relacionado co termo misterio. A mística ten
que ver coa experiencia do misterio que envolve toda a nosa vida; é
a percepción de que todo está habitado por Deus, que a súa pegada
está dalgún modo en todas as cousas e en todas as criaturas. A mística
é anterior á mesma fe e aliméntase da capacidade de asombrarnos e
respectar o misterio da vida en todas as súas manifestacións. As persoas místicas resultan perigosas pola súa liberdade e a súa fondura;
14

B. González Buelta, Ver o perecer. Mística de ojos abiertos, Santander, Sal Terrae, 2006, 63.
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elas sitúanse nas marxes, na fronteira e non no centro do poder socioeconómico, político ou relixioso. As místicas son persoas incómodas,
que desestabilizan porque levan un estilo de vida que cuestiona as
institucións e o establecido como normal.
A mística non é terreo privilexiado dalgunhas persoas especiais, senón de todo ser humano que se abre ao Misterio de Deus. Sen caer en
trivialidades, podemos dicir con R. Panikkar que todas somos místicas,
aínda que sexa en potencia, porque todas temos nostalxia dunha vida
en plenitude, de vivir como persoas unificadas con todo, con todas e
todos e co Todo. Temos sede de integrar todas esas dimensións da nosa
vida que moitas veces están fragmentadas e desordenadas.
5.2 Ser profetisas
Unha profetisa é ante todo unha boa intérprete da realidade, unha
boa lectora dos signos dos tempos, do que estamos a vivir no noso
mundo. Pero é importante ser consciente de que lentes nos poñemos
para facer esa lectura da realidade. Esas lentes con que miramos a
realidade necesitan estas características: a clave da liberación, a perspectiva dos pobres e a conciencia feminista.
Toda persoa profeta é alguén capaz de xerar esperanza, de seguir
crendo nas utopías. Profeta non é só quen xera alternativas, senón
quen ademais vive alternativamente. A primeira palabra profética que
nos toca proclamar hoxe ten que ser dita coa nosa propia vida, empezando a vivir na nosa casa aquilo que soñamos para o noso mundo, pois
como di Joan Chittister, “o que non cultivamos dentro de nós non pode
existir no mundo que nos rodea porque somos un microcosmos”15.

6. Da relixión á espiritualidade
Así como a relixión ten que ver cun sistema institucionalizado de dogmas e credos con respecto ao Transcendente que se expresa a través de
ritos e liturxias, a espiritualidade é a comprensión persoal da nosa vida,
da nosa relación co Transcendente e do noso propósito como seres hu15 Joan Chittister, La vida iluminada, Santander, Sal Terrae, 2000, 30.
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manos neste mundo. A espiritualidade envolve unha parte significante
da nosa visión do mundo, de como concibimos o que é éxito ou fracaso, como asumimos os cambios, que visión temos da sexualidade, da
política, da relación entre homes e mulleres. Por iso, é posible atopar
dúas persoas que pertencen á mesma relixión, pero teñen diferente espiritualidade. E é posible que dúas persoas que pertenzan a diferentes
relixións poidan compartir a mesma espiritualidade.
A espiritualidade é o modo de entrar en relación co Sagrado, co Misterio. É tomar conciencia, darnos conta da presenza do Misterio na
nosa vida. Joan Chittister fálanos do que supuxo para ela dar conscientemente o perigoso paso da relixión á espiritualidade: “Aquel día
empecei o meu propio combate a brazo partido con Deus que ningún
catecismo nin credo podía mediar. E comprendín que, de entón en
diante, tería que atreverme a facer as preguntas que ninguén quixera
nunca que fixese”16.
Atrevernos a facernos preguntas que nunca nos fixemos ten que ver
coa nosa capacidade para saír das estreitas marxes das institucións.
Optar por máis espiritualidade e menos relixión, é dicir, máis espírito
e menos estruturas porque onde abunda a institución afoga o carisma. As institucións teñen o papel que ser mediadoras, facilitadoras ou
parteiras de procesos espirituais, pero sabemos que moitas veces se
converten en controladoras ou neutralizadores da capacidade transformadora da experiencia espiritual.
A espiritualidade e o feminismo confróntanse e fecúndanse mutuamente. O que estamos a palpar actualmente é que a irrupción das mulleres está a axudar a osixenar e transformar a espiritualidade, facendo
da espiritualidade unha forma de vida na que compromiso e contemplación van da man. E a irrupción da espiritualidade está a axudar a
radicalizar (no sentido de poñer raíz), a fortalecer e lanzar máis alá as
nosas loitas como feministas. As nosas loitas feministas han de estar
transidas de espiritualidade, ter alicerces fondos para que nada nin
16 J. Chittister, Ser mujer en la Iglesia. Memorias espirituales, Santander, Sal Terrae,
2006, 15.
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ninguén nos poida derrubar ou nos poida secar. A nosa espiritualidade
ha de estar atravesada polas intuicións feministas.
6.1 Ser capaces de beber de distintas fontes
A espiritualidade feminista é unha espiritualidade que sabe beber da
diversidade socio-cultural e relixiosa, perforando a realidade do noso
ámbito e do noso mundo para atopar a corrente de auga que se move
abaixo no fondo. Ser capaces de atoparnos con Deus máis alá das nosas fronteiras, máis alá do que xa coñecemos e consideramos “os nosos
territorios”. Ser persoas que viven na fronteira da relixión e a Igrexa,
sendo fieis a ela, pero abertas a outras espiritualidades, dende unha
apertura ao Misterio e a busca dunha espiritualidade seria que vai contra unha espiritualidade á carta ou tranquilizadora.
Beber de distintas fontes significa atrevernos a ser máis ecuménicas,
interrelixiosas e interculturais, pero estando sempre espertas e sendo
críticas, pois hai bebidas que nos adormecen e outras que nos espertan.

7. Espiritualidade e política
7.1 O espiritual é político
A espiritualidade feminista busca rescatar a conexión entre a dimensión mística e a dimensión ético-política da nosa vida. A dimensión
ético-política non é concibida como algo referente só á esfera pública,
senón que a política abrangue toda a nosa vida, pois cando lavamos
a cara na mañá estamos a exercer o ético-político. A espiritualidade
axúdanos a cultivar unha vida unificada e non fragmentaria na que a
política entretece o público co cotián.
A espiritualidade que buscamos é unha espiritualidade que desprega en nós un poder do que fomos despoxadas. Temos que tomar con
maior radicalidade o que significa potenciar e practicar formas de poder compartido, un poder que non é dominar sobre as outras nin sobre
os outros. Isto representa todo un desafío nas nosas organizacións, comunidades e grupos, pois podemos caer en ser persoas cunha formación intelectual feminista e á hora da verdade, no cada día, na forma de
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organizarnos e de actuar seguir reproducindo o esquema androcéntrico-patriarcal ou caer na trampa de aceptar as faragullas que, de forma
sutil, nos deixa caer o sistema socio-político e eclesial para dividirnos e
para anestesiar o noso espírito.
A espiritualidade feminista é unha fonte de resistencia e unha fonte de
harmonización de todas as dimensións da nosa vida. Entre resistencia e
mística dáse unha relación circular, pois unha fortalece á outra e ao revés.
Nas loitas das mulleres non podemos separar a mística da resistencia
e da resiliencia. A mística maniféstase como resistencia e resiliencia.
A resistencia é manternos, permanecer nas nosas conviccións, seguir
sendo fieis, seguir apostando polo mundo novo, pola utopía. A resiliencia
apunta máis fondo: é a capacidade de resistir os golpes e de forxar unha
actitude vital positiva no medio da adversidade17, a capacidade que
temos de sobrepoñernos aos traumas e experiencias desestabilizadoras,
saíndo fortalecidas e cunha nova sabedoría. É a capacidade que
temos de rirnos e tomar con bo humor ata as mesmas desventuras
que nos pasan e os fracasos e frustracións que experimentamos.
É aprender a vivir como persoas feridas, pero xamais vencidas.
7.2 Unha visión democrática radical: loita contra a violencia e busca
da paz
A violencia está a tocar distintos niveis da nosa vida que van dende
os niveis máis escondidos e domésticos ata niveis máis amplos, de alcance global. As loitas feministas implican asumir a tarefa de desmilitarizar non só as estruturas, senón tamén a mente e o corazón.
A espiritualidade que anima a loita pola xustiza e a paz esixe o cultivo
constante dunha visión democrática radical en todos os ámbitos da
vida, dende a nosa vida cotiá ata os niveis de participación en políticas de maior alcance nas que ha de quedar patente que a nosa busca
O termo resiliencia vén do latín resilio, que significa volver atrás, volver dun salto,
ser rebotado ou repelido, rexurdir. É un vocábulo que xorde no ámbito da metalurxia
para referirse á capacidade dos metais de resistir a un impacto e recuperar a súa
forma orixinal. Ultimamente o termo úsase no ámbito da psicoloxía, a pedagoxía e a
socioloxía. Forés, Ana, Pedagogía de la resiliencia: Misión Nova 377 (2008) 5-13.
17
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dun mundo sen estratificacións patriarcais ten que ver coa defensa dos
dereitos dos e das máis pobres, migrantes, as vítimas do tráfico de seres humanos, maioritariamente mulleres; coa loita pola soberanía alimentaria, contra o armamentismo, coa loita pola dignidade das persoas
máis alá das fronteiras do noso ámbito. Nesta tarefa é importante non
só o que facemos, senón como o facemos, é dicir, se o noso actuar está
transido por aqueles valores que predicamos e que anhelamos para que
outro mundo sexa posible: o sentido democrático, a horizontalidade,
a participación, o principio da sinerxía que non establece diferenzas
entre actuar para si mesmo e para o ben dos demais.
Dende unha visión democrática radical e dende unha espiritualidade
profundamente evanxélica nós atrevémonos a desafiar un modelo de
Igrexa no que xa non cabemos e ímonos lanzando a crear novos estilos
de ser e estar na Igrexa. Cando falamos dos nosos soños dunha visión
democrática radical dentro da Igrexa, sentímonos máis que desalentadas e moitas veces sen esperanzas, pero tamén somos capaces de
abrir ventás cando as portas oficiais se nos pechan. A Divina Sabedoría
séguenos animando a resistir e a seguir soñando cunha Igrexa onde
poidamos vivir o discipulado de iguais querido por Xesús.

8. Cara a unha visión holística
A mirada holística é unha visión non dualista nin fragmentaria de
ver a vida. Unha espiritualidade holística parte da conciencia de interdependencia entre todas as cousas e dunha visión que se resiste á
exclusión en aras de prácticas incluíntes. A mirada holística deixa ao
descuberto a precariedade das xerarquías e exclusións que aplicamos
ás relacións humanas, ao cosmos, á historia. Temos que cultivar o hábito da interconexión de todos os fíos da nosa vida, de todas as cousas,
para así poder superar as esquizofrenias e as mutilacións que aínda
facemos na nosa espiritualidade.
A nosa espiritualidade feminista ha de abranguer todas as dimensións e aspectos da nosa vida, sen desvincular uns doutros (o emocional, sexual, intelectual, socio-político, etc). Os procesos de cambio
persoal non constitúen un estadio separado da loita por un cambio
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socio-político e eclesial. Dende esta visión enténdese que o “o persoal
é político”, é dicir, a experiencia persoal non é privada, senón pública
porque se acha condicionada por factores sociais e relixiosos; pero isto
tamén significa que habemos de transferir os principios de equidade,
democracia, xustiza, tanto á esfera política coma á persoal e familiar.
Non hai auténtico crecemento persoal sen crecemento social e comunitario. A perspectiva holística fai que a espiritualidade mova todas as nosas enerxías persoais e colectivas para unha transformación
persoal e social. A espiritualidade feminista é unha forma de ver o
mundo e unha forma de estar no mundo e por iso ten que ver con todo
o que facemos, o que pensamos, o que comemos, o que celebramos.
A espiritualidade feminista busca harmonizar como parte dun todo os
elementos éticos, estéticos, místicos, políticos, persoais, sociais, eróticos. A través de todos eles a Ruah debe fluír libremente. Deus experiméntase en todas as dimensións da realidade: a historia, a natureza,
a interioridade da persoa, as relacións humanas, a loita pola xustiza, o
ocio, o traballo, etc. Todos eles son lugares onde a Ruah se manifesta.
Pero tamén a vida na Ruah é un convite a harmonizar sabiamente os
paradoxos da vida saboreando a dimensión positiva e fecunda dunha
soidade que enriquece o noso mundo interior e fortalece as nosas opcións e compromisos.
8.1 Unha espiritualidade ecofeminista
Necesitamos unha espiritualidade cósmica que recupere a sacralidade do corpo das mulleres e do corpo da terra no medio dunha situación
en que ambos os dous corpos son violados e violentados de distintas formas. Esa espiritualidade axudaríanos a recuperar o significado
profundo da carne e o sangue como compoñentes da espiritualidade
cristiá, unha cuestión que ten que ver coa celebración Eucarística, co
noso compromiso, pois a solidariedade e a xustiza teñen que ver coa
atención ás necesidades primarias do corpo.
Se ben é importante que os corpos negados, reprimidos, menosprezados ocupen un lugar destacado e poidan expresarse, hai que manter
a crítica e a sospeita á cultura dominante que resalta o culto ao corpo,
cultivando a aparencia e a competencia dos corpos. Vivimos o culto ao
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corpo. Por iso, preséntasenos o desafío de cultivar a interioridade do
corpo e de darlle o seu xusto lugar no marco dunha espiritualidade que
ve ao corpo en conexión con outros corpos, que valora a súa beleza,
a súa dimensión de pracer e a súa capacidade para expresar e crear
relacións solidarias.
A contaminación e destrución das fontes da vida é un problema espiritual. A feminista ha ser unha espiritualidade da compaixón ecolóxica,
que denuncia un sistema que coloca a eficacia económica por enriba
da compaixón cara a todas as criaturas.
A espiritualidade ecofeminista resístese á apropiación capitalista patriarcal tanto da natureza como das mulleres que se manifesta
especialmente na sobreexplotación da terra e na mercantilización da
sexualidade feminina. Estamos nunha época de cruel explotación económica do corpo da terra e do corpo das mulleres, na que homes, de
forma planificada e organizada, extraen substanciosos beneficios económicos.

9. Unha espiritualidade cunha nova linguaxe
A configuración dunha nova espiritualidade pasa polo desenmascaramento da dinámica oculta da dominación na linguaxe, na memoria,
nos símbolos, os textos sagrados, a ética, a teoloxía e o ritual da tradición cristiá. Pero tamén supón desenterrar unha sabedoría ignorada ou
suprimida, que leva a descubrir as historias non narradas das achegas
das mulleres e que pode levar a espertar temas teolóxicos adormecidos
e historias desprezadas.
A espiritualidade que moitas mulleres herdamos foi unha espiritualidade da obediencia, a submisión, cargar coa cruz, a negación do pracer, unha espiritualidade dualista. A espiritualidade feminista ten que
introducir outras claves, outros símbolos, outras palabras, outros xestos. Hai elementos da nosa vida que foron excluídos como expresión da
nosa espiritualidade. Penso, por exemplo, no importante que é integrar
o bo humor como parte importante da vida espiritual e como forma de
conxurar os múltiples demos. Isto non significa ignorar o sufrimento
como unha realidade que forma parte da realidade do noso mundo, es40
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pecialmente de moitas mulleres empobrecidas e esquecidas. Unha espiritualidade liberadora, saudable axúdanos a situarnos dun xeito novo
e construtivo fronte ao sufrimento, axúdanos a desenvolver unha postura de rebeldía e indignación ante un sufrimento inxusto e estéril.
A tradición cristiá sempre tomou a experiencia do sufrimento como
un dos lugares da experiencia espiritual. O sufrimento enfróntase desenmascarándoo, sacándoo á luz, falando del, sen caer no vitimismo nin
na mística dos lamentos. A espiritualidade cristiá non é unha mística
do sufrimento, senón máis ben unha mística da compaixón para cos
que sofren, sexan os seres humanos ou a mesma natureza. É unha
mística que nos axuda a integrar as experiencias de dor e de pracer
como dous polos que nos achegan sabedoría dentro do noso proceso de
crecemento. A experiencia de dor ten que ser unha ocasión para abrir
os ollos, para espertarnos e sacudirnos. Como di D. Sölle: “o pracer
déixache ir durmir, pero a dor espértate”18.
A nosa espiritualidade feminista maniféstase nos nosos esforzos por
facer realidade unha linguaxe incluínte que saque ás mulleres da submisión e da invisibilidade. Pero tamén se manifesta na nosa capacidade de crear unha linguaxe nova e saudable para todas e todos. É unha
espiritualidade sen medo a considerar a disidencia, a desobediencia e
a capacidade de dicir Non como valores que nos fan crecer. Todas as
persoas místico-proféticas da historia se caracterizaron por practicar a
disidencia, por dicir Non ao César e aos valores dos sistemas de poder.
Esta é unha constante ao longo da historia que podemos ver dende Antígona na antiga Grecia a Xoana de Arco, Gandhi, Luther King, Mons.
Romero ou a irmá Dorothy Stang asasinada hai tres anos na súa loita ao
lado dos sen terra e contra a destrución da selva amazónica.
9.1 Espiritualidade e novos rituais para unha nova época
Dende unha espiritualidade feminista, somos invitadas a facer que
as liturxias non sigan sendo unha reprodución do sistema xerárquicopatriarcal, senón a proclamación dunha nova forma de relacionarnos
D. Sölle, The Silent Cry. Mysticism and resistance, Minneapolis, Fortress Press,
2001, 138.
18
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coas persoas, con Deus, coa creación, con nosoutras mesmas. Unha
nova forma de falar de Deus e falar con Deus está a gañar forza na
oración e nas liturxias celebradas polas mulleres. Algúns movementos, como a Alianza de Mulleres para a Teoloxía, a Ética e os Rituais
(WATER)19 así como a creación de novas liturxias e as investigacións
de liturxistas feministas ofrecen un campo prometedor20.
A partir da espiritualidade feminista, as mulleres imos recreando novos espazos sagrados. Isto supón saír do encerro da liturxia nos espazos
e tempos sagrados tradicionais para celebrar a vida, creando rituais
ligados ás experiencias de loita, sufrimento e esperanzas das mulleres.
Temos como desafío buscar outros estilos de celebración que tomen
en conta as nosas experiencias, a nosa realidade, os nosos soños. Saliento catro elementos fundamentais que se están a desenvolver nas
liturxias ecofeministas: a importancia dos nosos corpos como medios
de expresión e comunicación da nosa espiritualidade, a dimensión comunitaria, a ligazón co cosmos e o protagonismo das mulleres de onte
e de hoxe, sendo especialmente importante facer memoria das mulleres que resistiron e están a resistir como fonte de espiritualidade, en
canto que elas nos inspiran e suscitan en nós indignación, esperanza
e agradecemento.
Esa espiritualidade esperta a nosa creatividade para expresar a conexión co Misterio e a comuñón con todas as cousas a través de novos
símbolos, novas palabras, novos movementos dos nosos corpos, novos
rituais de celebración a través dos que celebramos a vida, renovamos a
esperanza e anticipamos os nosos soños de xustiza e equidade.
Geraldina Céspedes, op
Teóloga
Tradución e adaptación: Maite Pérez Vázquez.
WATER (Women ‘s Alliance for Theology, Ethics and Ritual) en: http://www.his.
com/mhunt.
20
As teólogas ecofeministas están a poñer grande coidado na creación de novas liturxias.
Así pode verse no Colectivo Con-spirando de Chile e en Diann L. Neu e Mary Hunt
de WATER. Tamén dentro das investigacións recentes sobre liturxia feminista hai
que mencionar os traballos da teóloga arxentina Paula de Palma, profesora na EFETA
(Escola Feminista de Teoloxía de Andalucía).
19
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María no cristianismo actual
Engracia Vidal Estévez

1. Introdución
1º: Antes de comezar quero advertir que no número 132 de MarzoAbril de 2003 desta mesma publicación, escribín un artigo que intitulei María de Nazaré. Lendo o que entón intentei, que foi dar una visión
sintética no espazo –vinte páxinas– pero moi ampla no tempo –vinte
séculos–, quero pedir a lectoras e lectores que a teñan en conta.
2º: A fe non pode ser exclusiva dun tempo, nin dun sexo, nin dunha
cultura, nin dunha idade, nin dun lugar xeográfico. Non podemos renunciar a seguir crendo no fundamental da mensaxe cristiá: Xesús revelounos un Deus que nos ama e que pide de nós esa adhesión persoal
á súa mensaxe e o compromiso de vivir nese mesmo amor. Esta adhesión ten que ser posíbel en tódolos tempos e desde tódalas culturas.
A título de exemplo, acabo de vivir con emoción un feito cultural que
pode ilustrar esta reflexión. O nove de xaneiro abriuse en Cambados
o ano conmemorativo da morte do poeta Ramón Cabanillas. Os organizadores elixiron a representación dunha peza teatral da súa autoría,
estreada o 9 de xaneiro de 1944: Ofrenda das fadas no portal de Belén.1
Representábana rapaces e rapazas do Instituto. O meu papel alí era o
de evocar o momento da estrea, e a mesma figura de Cabanillas, participando nos últimos detalles da representación. Pero tamén atopei
espazo de reflexión.
Os versos do texto foron recitados con exactitude. O escenario, ben
diferente, máis luxo nos atavíos das fadas, un fondo de fermosas paisaxes na pantalla dixital axeitadas ao texto, que daquela nin poderiamos
maxinar. Os actores, masculinos e femininos. No noso tempo, as actrices, mozas e aspirantes de Acción Católica, eramos só femininas...
1

Encrucillada, nº 5, Nov.-Dec.1977 px. 471
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E o cadro plástico, que no 1944 unha rapaza loira representaba unha
virxe, vestida con túnica azul e veo branco, e o anxo tamén loiro, con
outra de cor salmón e con ás, e un meniño de porcelana (ausencia da
figura masculina de San Xosé), converteuse no 2009 nunha María en
vaqueiros, un San Xosé con pantalón e casaca, un meniño de plástico,
e por suposto sen anxo, a virxe era de nacionalidade chinesa e San Xosé
peruano, con algún pastor galego.
O fondo da mensaxe de Belén non cambiara, e vale o mesmo para
hoxe. Incluídas as alusións á fame e á guerra que nese intre viviamos.
Nin que dicir que, para estes actores, esta escena era tan normal e real
como para nós a de 1943.
É só un exemplo. Pero sabemos moi ben as dificultades que non
só a mocidade, senón tamén grupos de adultos, teñen e temos para
entender e para expresar certos contidos da fe que durante moitos séculos tiveron moi poucas discusións. Aceptabámolos sen máis. Hoxe a
fe esíxenos un esforzo para acertar na súa transmisión e que a poidan
asimilar desde outras culturas e circunstancias.
O mesmo Paulo VI na exhortación apostólica Marialis cultus, na introdución di:“Certas prácticas cultuais, que nun tempo non moi distante parecían apropiadas para expresar o sentimento relixioso das persoas
e das comunidades cristiás, parecen hoxe insuficientes ou inadecuadas
porque están vinculadas a esquemas socioculturais do pasado, mentres
en distintas partes vanse buscando novas formas expresivas da inmutábel relación da criatura co seu creador, dos fillos co seu Pai.”2

2. Feitos determinantes na nosa percepción actual de
María
2.1 O movemento bíblico
Vén xa do século XIX. Como sempre úrxeno as bases e os teólogos,
pero é o mesmo Papa León XIII no 1893 que na encíclica Providentissimus anima os biblistas a utilizaren os métodos científicos na in2
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terpretación dos textos sagrados. A porta ficaba aberta e as reaccións
tamén. Pouco despois, no 1902 na carta apostólica Vigilantiae crea a
Pontificia Comisión Bíblica impulsando a investigación e recomendando a lectura e o uso dos libros sagrados. Pénsese que ata o momento
estaban prohibidos aos fieis. Non é cousa de seguir a evolución deste
movemento, pero puxo en cuestión a interpretación “á letra”, e foise
chegando a considerar, por exemplo, as narracións da creación como
un xénero literario, o que non ten por que restarlle valor, senón que hai
que aprender a interpretalos. Isto é importante, porque, aínda que a
data inicial deste movemento está no 1893, ata que vai chegando aos
crentes da última parroquia perdida nun val ou nunha montaña, ou
no centro urbano residencial, pode pasar moito tempo e non sempre é
transmitido con fidelidade. Daquela seguimos a escoitar: “eu prefiro o
que se nos dixo sempre..., toda a vida cremos que..., non quero novidades, a miña fe é a de sempre..., á Virxe María que non ma toquen”
(sic, nun sermón).
María estivo afectada por este cribo. Xustamente os evanxeos da infancia foron dos máis suxeitos á crítica. Con todo, como logo diremos,
a lectura das pasaxes evanxélicas onde aparece, xa sexa con carácter
histórico, teolóxico ou simbólico, déixanos unha imaxe que por si mesma vale para o seu máximo recoñecemento. As deformacións non veñen desta fonte.
2.2 O Movemento Modernista
É tamén de finais do século XIX, pero nace en grupos de teólogos e
filósofos, que reclaman a reinterpretación da doutrina cristiá á luz do
pensamento científico.
Non é homoxéneo nin se chamaron eles así. O nome deullo o papa
Pío X no 1907. Condenounos no decreto Lamentabili do Santo Oficio,
firmado por el.
O Modernismo tivo as súas repercusións políticas, houbo quen se
sumou aos seus autores atacando a centralización da Curia Romana e
a submisión eclesiástica dos cregos, que ás veces condicionaban as opcións políticas. Pola contra, outros censurábanos sobre todo porque en
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política social lles ían en contra. Pensemos que a Igrexa fora un poder
político máis, durante séculos.
O mesmo Pío X publicará no mesmo ano a encíclica Pascendi condenando todas as teses do Movemento. Tamén os Protestantes participaron nesta corrente de pensamento que consideraron necesaria para
súa interpretación bíblica.
A condena queda aí, nos papeis, e evidentemente ten a súas repercusións en moitos dos pensadores. Pero a corrente de pensamento libre,
os desexos de seguir buscando a verdade, a refuga aos medos de que
a fe puidera estar en risco por afondar na súa vivencia e transmisión,
seguiu os seus camiños. E xa nada sería igual. Agora sabemos e vemos
con naturalidade que non todo o que di a Biblia ten que se interpretar
ao pé da letra. Sabemos que cando hai contradicións entre dous textos,
e hainas en máis de un, hai que buscar a unidade na mensaxe contida,
non na letra escrita, e situalos no seu contexto histórico.
2.3 O Concilio Vaticano II
Celébrase entre 1961 e 1965. Xa cunha teoloxía aberta ao mundo
actual. Cando Xoán XXIII busca ese aggiornamento que necesitaba a
Igrexa para ser fiel á transmisión da mensaxe de Xesús na segunda
metade do século XX.
E María é cuestión discutida desde o principio. Dúas correntes de
pensamento presentaron as diferentes opcións: Crear un documento dedicado a María en exclusividade, ou inserila na reflexión sobre
a Igrexa. Sabemos que ambas pretensións tiñan o desexo do mellor.
Pero non era igual. Dedicarlle un documento especial era a opción
para seguir considerándoa como un ser único, afastado, cunha misión
singular baseada nos seus privilexios, nos dons recibidos excepcionalmente. Algo así como unha ponte, non só entre Deus e Xesús, como
nai, senón entre Xesús e a Igrexa.
Pola contra, considerala dentro da Igrexa no seu papel, coas súas
singularidades, pero como primeira crente en Xesús e primeira seguidora da súa misión. E, polo tanto, unha fiel na Igrexa. Os seus valores
debían considerarse na súa resposta máis que nos seus privilexios.
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Esta foi a opción gañadora e polo tanto María aparece na Lumen
Gentium, capítulo oitavo3, que titula: “A santísima Virxe María, nai de
Deus no misterio de Cristo e da Igrexa”. Custou seis redaccións e seis
votacións aprobala. No número 54 advírtenos que o Concilio non ten
intención de propor unha doutrina completa sobre María, nin dirimir
as cuestións que os teólogos aínda non deran por rematadas. E aí quedou a renovación. Practicamente non ofrece novidades salvo a insistencia en Cristo Xesús como único mediador (nº 60). Engadindo que
a misión maternal de María cara aos seres humanos de ningún xeito
mingua esta única mediación de Cristo. Propón a María como modelo
de vida e da fe da Igrexa (nº 63). Recomenda como preferente o culto
litúrxico (nº 67). Alerta a teólogos e pastores sobre os excesos e esaxeracións nas manifestacións e expresións, pero tamén lles pide que non
sexan cativos en recoñecer as súas excelencias (nº 67). Recoñecendo
que a Igrexa ten aprobado diversidade de formas de piedade mariana
segundo os tempos, lugares e idiosincrasia dos fieis (nº 66).
No desenvolvemento do posconcilio déronse algunhas pequenas reformas4; pero, o mesmo que noutros temas como a liturxia5, chegou o
freazo antes que o logro da renovación. Desde a Igrexa xerárquica foise
impondo, senón a marcha atrás, si, os silencios e a ralentización.
O grande é que o Concilio está e estará aí para sempre. E sempre será
o apoio da nosa fe e da nosa esperanza. Porque, independentemente
das decisións xerárquicas de calquera signo, a sociedade desenvólvese
e camiña. Cómpre ter respostas para o mundo de hoxe e do futuro se
queremos seguir vivindo unha fe actualizada e fecunda.
2.4 A teoloxía da liberación
Son movementos que xorden nos países latinoamericanos. Chegan
ás librerías nos anos setenta sobre todo con La teología de la liberación.
Perspectivas, de Gustavo Gutiérrez (1971), pero pódese considerar o
seu inicio no documento do episcopado latinoamericano de Medellín
Documentos del Vaticano II, BAC, Madrid 1968, 4ª edición
Encrucillada nº 132, marzo-abril 2003, px.131 e ss.
5
Encrucillada nº 157, marzo-abril 2008: O camiño da liturxia.
3
4
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no 1969. Teólogos e pastoralistas, cregos, relixiosos/as e laicos/as viñan
reflexionando e pondo en práctica transformacións de base na predicación da mensaxe cristiá. Baseaban os cambios fundamentalmente nos
axentes da pastoral, calquera persoa bautizada tiña que sentirse responsábel da transmisión da fe. Debían partir da realidade e polo tanto,
se a vida non era xusta e quedaba oprimida pola inxustiza e polo poder,
o papel do cristián tiña que ser en primeiro lugar liberar e liberarse
da pobreza e da opresión. Hai que conseguir un mundo xusto no que
vivamos todos cun mínimo de benestar como seres humanos.
Aproveitaron a relixiosidade popular e sobre todo a mariana, na que
era rica Latinoamérica, para estimular o cambio. E María foi aquí unha
figura imprescindíbel. María “aparecérase” en formas indíxenas e a
criaturas indíxenas, cunhas mensaxes moi claras. Daquela, a figura de
María transformouse en militante, en loitadora, a María do Magnificat,
que resulta a máis revolucionaria de todo o Novo Testamento como
logo veremos.
Esta figura da María do Magnificat recóllena as teoloxías feministas
como símbolo e modelo da muller pola que loitan dentro do cristianismo.
E o maxisterio, por boca do episcopado latinoamericano no documento de Puebla,6 declara que o Magnificat é o espello da alma de
María e a culminación da espiritualidade dos anawin e do profetismo
de Israel (nº 297). Para os bispos latinoamericanos, María é a figura
concreta e culminante de toda liberación (nº 333).
A teoloxía da liberación segue aí. Como todo, foi cambiando, e lonxe
poden quedar os excesos, as parciais condenas vaticanas por considerar que avaliaban ideoloxías marxistas (esquecemos que nas orixes do
marxismo está o evanxeo de Xesús?), os cambios de réximes políticos
en moitos países. Pero aí seguen a estar as testemuñas de Casaldáliga,
Gustavo Gutierrez, Boff, Don Samuel, Juan Luis Segundo, Jon Sobrino, María Pilar Aquino, Elsa Tamez, Virginia Fabella, Ivone Gevara ou
outros e outras que xa nos deixaron como Helder Cámara, Romero,
6
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Rutilio, Ellacuría, Elba J. Ramos e Celina. E moitas relixiosas e laicas
comprometidas con esta causa ata a morte incluída, aínda que os seus
nomes queden na sombra.7
2.5 O Movemento ecuménico.
Cronoloxicamente é anterior aos que acabo de citar, pero nas súas
repercusións marianas resulta equivalente.
Ante a realidade das rupturas históricas dentro do cristianismo romano, a vella do cisma de Oriente (século XI) e os Movementos protestantes do século XVI, xorde nos comezos do século XX unha actitude, un
desexo de chegar a tratarnos con respecto, comprensión e esperanza.
No 1910 celébrase unha conferencia en Edimburgo que se considera punto de partida do actual movemento ecuménico cristián. Pero
non recibe demasiada acollida por parte da Igrexa romana. O papa
Bieito XV considera que el mesmo é quen ten que facer a unidade da
Igrexa. E así van fracasando diversos intentos ata 1938 no que nace o
Consello Mundial das Igrexas, que aparece como unha comunidade
de Igrexas que recoñecen a Cristo como Deus e Salvador, e foi camiñando mediante diversas e periódicas Asembleas.
A partir de Xoán XXIII iníciase o cambio de actitude na Igrexa romana, que continúa con Paulo VI. O Concilio Vaticano II promulga o
decreto Unitatis redintegratio e no 1995 a encíclica de Xoán Paulo II
Ut unum sint.
Aínda que o ritmo e os resultados durante estes anos non foron nin
constantes nin sempre con logros, a realidade é que está aí urxindo
sempre a que nin a dogmática nin os costumes poidan acentuar as
diferenzas e si as semellanzas.
É ben sabido que María foi causa de conflito con outros movementos cristiáns. O documento conciliar exprésao: “Sabemos que existen
graves diverxencias coa doutrina da Igrexa católica aínda respecto de
Cristo, Verbo de Deus encarnado, e da obra da redención, e por conseguinte do misterio e ministerio da Igrexa e da función de María na obra
7

Elizabeth A.Johnson: La búsqueda del Dios vivo, cap.IV, Sal Terrae, Maliaño 2008.
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da salvación”. O capítulo oitavo da Lumen gentium,8 pon en garda ao
explicar as excelencias de María: “Nas expresións e nas palabras eviten
todo aquilo que poida inducir a erro aos irmáns separados...”
Hoxe hai un empeño en que as tres relixións do libro: xudía, cristiá,
e musulmá poidan chegar a un respecto mutuo e aínda a un entendemento .
Por outra banda, a actual postura de moitas igrexas respecto á ordenación da muller para exercer o sacerdocio e o episcopado, abriu unha
fenda insuperábel, polo momento, para a igrexa romana.
2.6 Os Movementos feministas e a valoración da sexualidade.
Xa máis recentes no tempo e máis directamente implicados nos cambios. Prefiro chamarlle así en plural, porque son moitos, en diferentes
países e tempos. Desde dentro da Igrexa e desde fóra. Todos inflúen,
uns directamente nas pensadoras, e outros indirectamente nas receptoras.
No caso das receptoras, desde a conciencia feminista, deixa de ter
atractivo a presentación da figura de María como un produto da reflexión masculina de vinte séculos, nos que traduciron a personalidade
de María como modelo da muller que eles desexaban e crearon, con
poucas ou ningunha variación desde o século primeiro ao vinte.
Esta reflexión forzosamente estivo condicionada polo xénero dos
pensadores, sempre homes e, en moitos casos e séculos, polo seu estado de célibes. Sublimaron a figura de María como un absoluto feminino e transmitiron aos fieis tódalas súas conclusións. Non estiveron fóra
desta visión as evocacións míticas da figura da deusa.
De aí esa Virxe María: humilde, pura, piadosa, modesta, submisa,
humilde, pasiva, fisicamente esvelta, sen formas femininas á vista, mirada baixa ou fixa no ceo... así a representaron desde Fra Angélico ata
Alonso Cano, por citar algún. E as expresións artísticas tiñan a súa
inspiración nas teolóxicas. Tamén aquí, “casualmente”, tódolos artistas
foron homes, ata case a actualidade. Os obxectos do arredor preferen8
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tes, a azucena, o libro de oración, a roca de fiandeira..., todos especialmente simbólicos. E o máis conflitivo: unha nai-virxe; conflitivo, non
só polas dificultades que poda supor á crenza, senón porque como tal,
nai-virxe, non poderá ser nunca imitábel por ningunha muller.
Esta imaxe, para moitas mulleres de hoxe, vai deixando de ser o modelo a admirar e imitar, como o fora durante xeracións e xeracións.
Pola contra, ás pensadoras tocoulles a tarefa de recolocar a María
nos valores que a muller de hoxe considera tamén como esenciais en
calquera ser de condición feminina: valentía, solidariedade, iniciativa,
autonomía, responsabilidade, igualdade, tacto, sentido da oportunidade... Estes valores non hai que pensar que non os tivera María, logo
tentaremos de descubrilos en textos bíblicos. É cuestión de sabelos ler
e realzar.
Nestes movementos, e como consecuencia lóxica das claves nas
que se movían, desenvolveuse moi especialmente a revalorización da
sexualidade. Tanto desde instancias filosóficas, psicolóxicas e sociolóxicas como desde a Igrexa. Lembremos que os mesmos Papas, en
diversos documentos, valoraron o amor total entre a parella como nunca se fixera nesas instancias: Casti connubii (Pío XII), Humanae vitae
(Paulo VI), Familiaris consortio (Xoán Paulo II), Mulieris dignitatem
(Xoan Paulo II), Deus caritas est (Benedicto XVI). Pola contra, o estado
matrimonial, ata un pasado recente, tense considerado inferior. Exemplos hainos, como as frases de Josemaría Escribá: “O matrimonio é
para a clase de tropa, e non para o estado maior de Cristo. Así, mentres
comer é unha esixencia para cada individuo, procrear é esixencia só
para a especie, podendo desentenderse as persoas singulares.”9 E moito antes, no século IV en San Xerome podemos ler que a virxindade é
o natural, o matrimonio baséase no pecado, o que nace do matrimonio
é carne virxe.., só se pode permitir o matrimonio porque a partir del
nacen máis virxes...”10 Santo Agostiño e Santo Ambrosio non van por
detrás nestas expresións negativas do matrimonio. Juan María de la
9

José María Escribá, Camino, número 28, 14 edic. Madrid 1957
Citado por Christa Mulack, Maria, la diosa secreta en el cristianismo, px.53, Z. 2006
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Torre comenta ao respecto: “Con todo, a maneira de loar a virxindade
parece que é ao mesmo tempo unha difamación do matrimonio.” 11
No caso de María a igrexa xerárquica segue a falar de virxe-nai. Da
súa singularidade privilexiada polo seu papel na historia da salvación e
na Igrexa, por ser a nai de Xesús.
Desde a igrexa laica, en xeral, non se nega a doutrina; pero sen dúbida vai algo esvaida, tanto por relativizar o seu significado, como por
entender a virxindade noutra perspectiva de integridade, máis desde
a personalidade que desde o corpo. É difícil considerar hoxe a plena
relación sexual na parella e a maternidade, como se deixara á muller
rota, partida, mutilada, non íntegra. Isto pode soar raro, pero é o que
se deduce lendo textos de loanza da virxindade cando só se focaliza no
corpo, que foi o habitual. Nos retratos, os negativos sempre quedan escuros. E así aparecen as que elixiron o camiño de vivir en parella fronte
ás que consagraron a súa vida como célibes. Tamén San Xerome escribe dirixíndose a unha virxe: “aprende a santa arrogancia, sabe que ti es
mellor ca elas (en referencia ás matronas, por estaren casadas).” 12
É curioso que os tres dogmas marianos definidos, a maternidade divina, a inmaculada concepción e a asunción, ofrecen menos discusión,
asúmense con maior ou menor adhesión, pero con menos repercusións
críticas, polo menos a nivel de rúa. É lóxico, parece que ou nos afectan
máis de lonxe, despois da morte no caso da asunción, ou xa sen repercusións nas nosas opcións persoais: nós nin podemos ser nais de Deus,
nin volver a ser concibidas. Pero a virxindade, que inexorablemente
exclúe a maternidade e o matrimonio –polo menos na interpretación
que se lle dá normalmente–, témola todas como opción libre. Opción
excluínte da contraria. E rechíanos un pouco esta posibilidade de elección, por un lado lícita e libre, e por outro desigual na súa valoración.
Cando o importante debería ser a entrega e o compromiso no amor,
sexa cal sexa o modo de vivilo.
Juan M. de la Torre, Literatura cristiana antigua, entornos y contenidos, Zamora 2009,
vol.V, px 153.
12
Idem px.137.
11
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E, para dicilo todo, a virxindade de María nunca foi declarada dogma
de fe explicitamente, como os outros dogmas. Precisamente por presumir que estaba tan viva na tradición teolóxica e eclesial, considerouse
innecesaria a declaración dogmática. A maternidade definiuse en Éfeso no ano 431, por estar controvertida e negada por Nestorio, e os
outros dous, xa nos séculos XIX e XX, como coroa de vinte séculos de
devoción mariana e apoiándose no máis exaltado entusiasmo popular.
Nos teólogos houbo moita controversia na súa defensa.
E, ao dicir isto, non pretendo crear teorías, nin doutrinas a seguir,
senón recoller o que está na mentalidade de moitas das mulleres de
hoxe. Teólogas ou simplemente crentes. É como se dixeramos: Eu creo
en María, conto con ela, interésanme as súas actitudes no seguimento
de Xesús, gústame estudar os seus comportamentos na súa traxectoria
vital de fe, sei que foi a súa nai, pero tamén a súa discípula, confío
na relación que podo ter con ela de muller a muller como crentes en
Xesús, creo que me pode axudar nas miñas circunstancias porque ela
tamén tivo que dar respostas en todas e cada unha das súas experiencias. Pero non necesito póla nas nubes, nos privilexios, nin nas singularidades, e moito menos identificala coa omnipotencia intercesora para
acadar o don que Deus me ofrece en gratuidade. Ese papel dámosllo
a Xesús.
Estas actitudes compartímolas moitas mulleres e homes na vida cotiá, participando das reflexións de homes e sobre todo de mulleres que
buscan unha teoloxía mariana axeitada aos tempos e que responda a
unha perspectiva máis total. Non para rebaixar a fe, senón para facela
doada a quen hoxe queira seguir a Xesús e a súa mensaxe.13
A teóloga Christa Mulack atribúe a exaltación de María a través da
Historia, e a popularidade das manifestacións de fervor mariano, ao carácter masculino que se lle deu tradicionalmente á Divindade. A proliferación de aparicións marianas entran tamén nesta sospeita. Un Deus
tan masculino na súa expresión gramatical e conceptual foi pedindo
un complemento feminino que brota do inconsciente colectivo, como
13
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xa apuntara Jung.14 Hoxe tamén a teoloxía vai introducindo a idea dun
Deus pai-nai, non marcando un único xénero, xa que a “realidade”
de Deus transcéndenos absolutamente. Pero a nosa realidade necesita
identificación desde calquera ser humano.
A mesma Christa Mulack di tamén que os dogmas marianos eran
coñecidos milleiros de anos antes do cristianismo nas relixións antigas.
As súas orixes hai que buscalas, logo, non tanto na crenza cristiá, senón na alma humana.15

3. Unha lectura crítica dalgúns textos do N.T. respecto a
María.
3.1 Mateu cap. 1 e 2
Empezamos polos dous primeiros capítulos de Mateu. No primeiro
narra a xenealoxía: “Xacobe xerou a Xosé, esposo de María, da que
naceu Xesús, chamado Cristo”. A pesares de que logo vai presentar a
Xesús como fillo de María sen intervención de varón, a lexitimidade
davídica da súas orixes búscaas na liña paterna como correspondía.
Os versículos que seguen amosan o patriarcado de Xosé. El dicide repudiala. El recibe as ordes do anxo para que a acolla como esposa, el
coñece o que vai nacer, quen será, o nome que lle ten que pór. Máis
tarde volverá dicir o anxo a Xosé que fuxa a Exipto con María. Outra
volta o anxo volve falar a Xosé e mándao regresar a Israel, e aínda recibe unha cuarta orde para que a leve a Nazaré, en Galilea. Por razóns
de seguridade.
Acollen a visita dos Magos, que veñen de lonxe e se relacionan con
Herodes, alto xefe.
A redacción de Mateu é a propia dun varón xudeu do século I que
escribe para os xudeus. Podémola asimilar así? Podemos maxinar que
María tivo aí ese papel pasivo que nos reflicte Mateu? Non opinou?
14
15

Mulack, o.c. px.29
Mulack, o.c. px.29
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Non axudou a decidir? É dicir, non sabería María tamén ter coñecementos, reflexionar, expor, manifestarse, colaborar?
Seguramente que, noutros momentos da historia, isto non chamaba
a atención. Ou, se a chamaba, era para asumila e imitala vivindo da
obediencia e de deixarse levar por quen tiña autoridade. Pero hoxe esta
lectura resultará positiva para valorar a figura de María, ou máis ben
ao revés?
3.2 Lucas cap. 1 e 2
Imos a Lucas. Comeza o relato outra volta coa intervención dun anxo
en diálogo con Zacarías. Tamén é o pai o que recibe a nova do nacemento de Xoán concibido por intervención de Deus, xa que Isabel era
vella.
A continuación narra a anunciación do nacemento de Xesús a María.
Hai unha presenza directa do anxo ante ela, recoñécea como persoa,
e hai un saúdo previo de respecto. Logo un diálogo. María primeiro
pensa, “cavilando que podería significar”, logo pregunta e só despois dá
o seu consentimento. Sen necesidade de moitas pescudas, aquí podemos contemplar unha María diferente á de Mateu, intelixente, activa,
que se sente dona dela mesma e sabe o que quere. Pero, se seguimos
lendo a Lucas, quedamos impresionados ante a reacción posterior.
María nin foxe con Xosé, nin se queda na súa casa gozando da presenza do seu filliño nela. Sae soa. Apresadamente, con presa, camiño
da montaña. É algo que ten que compartir dobremente, comunicar a
Isabel a súa nova e felicitala tamén polo fillo que sabe espera ela. O
diálogo das dúas mulleres felices e cheas da plenitude da maternidade
é un exemplo de solidariedade feminina, de comunicación, de amizade. Isabel felicita a María pola súa fe: “Ditosa ti que criches”...
E o evanxelista pon daquela en boca de María o canto do Magnificat,
o himno máis magnífico de todo o Novo Testamento.
A María que se manifesta neses versos é unha muller plena de Deus,
a quen atribúe toda a grandeza do que ela fai e ten. Recoñécese receptora da graza, e sabe e acepta que a van bendicir por sempre.
56
296

María no cristianismo actual.

E logo, cunha forza e un valor de muller en plenitude, loa a Deus
porque rebaixa os poderosos e soberbos, fai subir os humildes, despide
os ricos, enche os famentos de bens. Son os primeiros ecos do que será
a mensaxe de Xesús. E recoñece ter todo recibido de Deus. María permanece tres meses con Isabel, noutro xesto que fala de que o servizo e
a amizade non son só puntuais e palabreiros.
Cando reclamamos esta María, non inventamos nada. Simplemente
lemos e resaltamos o que hoxe nos resulta máis atractivo e real para
tela como modelo.
No contexto do nacemento de Xesús hai tamén variacións sobre
Mateu. En vez de Reis veñen pastores pobres que atopan o meniño
con María e con Xosé. Lucas anota que “María conservaba todas estas
cousas no seu corazón”. Estamos de novo ante unha María reflexiva e
capaz.
Na presentación no templo, Simeón diríxese a María para dicirlle
quen vai ser Xesús e como ela vai ter que sufrir as súas consecuencias.
Non di o evanxeo que caera ao chan coa impresión...
E por último, a derradeira pasaxe da vida oculta, a que se refire á
“perda” de Xesús no templo. Tamén nos presenta unha muller normal,
que interroga ao seu fillo, ausente sen previo aviso. Quéixase. Dialoga
e garda como discípula o que non entende como nai.
Aínda aplicándolle aos dous relatos os xéneros literarios, non hai dúbida de que a versión de Mateu e a de Lucas falan de distinto xeito.
E non encaixan o mesmo, cando quen as le é unha muller de hoxe.
Sabemos tamén que, se os lectores son homes, non sempre sacan as
mesmas consecuencias.
Estes aspectos do nacemento de Xesús omíteos totalmente Marcos.
Que se limita a dicir: “Comezo do evanxeo de Xesús Cristo, Fillo de
Deus”. Polo tanto a María nin a nomea neste contexto.
57
297

Engracia Vidal Estévez

3.3. Xoán 2, 1-11
É o evanxeo máis tardío e, polo tanto, o máis elaborado teoloxicamente. O primeiro que cita a María con presenza activa na vida pública de Xesús.
Fala de que houbo un casamento en Caná de Galilea, “e estaba alí a
nai de Xesús. Tamén foi convidado Xesús e mailos seus discípulos...”
María andaba nas vodas e parece que ía invitada de seu. A actitude de
María é activa, atenta, autónoma, fíxase nas necesidades dos demais,
confía no se fillo a pesares da resposta un tanto desconcertante. E decide o primeiro signo de Xesús.
3.4. Xoán 19, 25-27
Outra alusión a María atopámola en Xoán XIX, 25, onde laconicamente di que estaba ao pé da cruz. E exprésao cun verbo Stabant (en
plural porque se refire ás outras mulleres) que quere dicir que estaba
en pé. Unha muller forte. Logo di dúas frases onde intercambia a relación, e amosa a María o seu novo fillo, o mesmo Xoán, e a Xoán a maternidade de María. Maternidade que a Igrexa sempre fixo extensiva a
quen crea en Xesús. Da igual que o relato sexa histórico ou non. O que
quere transmitir é claro. Seguimento de Xesús ata a fin, ata a morte.
Co valor que lle da o ser nai e discípula.
3.5. Marcos 3, 31
“Nisto chegaron a súa nai e mailos seus irmáns e mandárono chamar desde fóra. Era moita a xente que estaba sentada ao seu redor, e
fóronlle dicir: Aí fóra están a túa nai e mailos teus irmáns, que te veñen
buscar. El respondeu: Quen é a miña nai e quen son os meus irmáns?
E mirando aos que estaban sentados ao seu redor, dixo: Velaí a miña
nai e mailos meus irmáns. O que é fiel a Deus, ese é a miña nai, o
meu irmán e a miña irmá”. Palabras que, sexan ou non ditas por Xesús
literalmente, amosan en primeiro lugar a preocupación que tiñan os
familiares de Xesús, a súa nai a primeira, pola traxectoria que estaba
seguindo, polo seu compromiso. Que nai non se preocupou e non se
preocupa hoxe, cando ve un fillo ou unha filla nas loitas por unha causa
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xusta? Con isto arrancáronlle a Xesús unha declaración de principios:
O máis importante é facer a súa vontade. Quen a fai está con El.
3.6. Marcos 6, 1
Despois dunha brillante predicación de Xesús, a xente pregunta:
“Non é este o carpinteiro, fillo de María e irmán de Santiago, Xosé,
Xudas e máis Simón, e as súas irmás non viven aquí connosco?”.
María é unha muller do pobo. Estraña aos veciños que teña un fillo
tan sabio. Marcos non incide para nada no nacemento virxinal. A novidade de Xesús non se inscribe no seu nacemento, senón no conxunto
da súa vida culminada na Pascua.
3.7. Feitos 1,14
En Feitos 1, 14 escribe Lucas: “Logo que chegaron, subiron ao cuarto
de arriba onde residían, Pedro, Xoán, Santiago, Andrés, Filipe, Tomé,
Bartolomeu, Santiago o de Alfeu, Simón o Celote e Xudas o de Santiago. E todos eles dedicábanse conxuntamente á oración coas mulleres,
e mais María, a nai de Xesús, cos seus irmáns”.
Aquí tamén temos que ler un feito moi importante, non só como
exemplo de que María oraba, senón de que pertencía á comunidade
de seguidores e seguidoras de Xesús, ela e máis outras mulleres. Moito
se esqueceu e se esquece esta realidade!
3.8. Gálatas 4,4
Por último, aínda que cronoloxicamente sería o primeiro, queda o
texto de Paulo en Gálatas 4,4, primeira e única vez que é citada por
el: “Deus mandounos o seu fillo nacido de muller”. É dicir, Xesús, fillo
de Deus, naceu dunha muller. Esta alusión sitúa a María no centro
da revelación de Deus e a historia da salvación. Non lle dá nome. Só
a función: ser nai do fillo de Deus. Esta e outras expresións paulinas
non son moito do agrado das mulleres, que soen acusalo de machista,
pero tamén é verdade que hai achegas que o compensan, como que
nos deixou escritas as palabras máis fermosas sobre o amor (Corintios
13,1-13) e a igualdade. “E acabouse iso de xudeus e gregos; acabouse
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iso de escravos e ceibes; acabouse iso de homes e mulleres: en Cristo
sodes a descendencia de Abrahán, herdeiros conforme á promesa”(Gál
3,28).

4. Conclusións
E con isto acabouse todo o que os textos bíblicos nos deixaron de
María. Todo o demais é creación da Igrexa, dos concilios, da tradición
oral, das reflexións patrísticas e teolóxicas. Das místicas e místicos.
Dos artistas e poetas. Mesmo do pobo, que moitas veces fixo doutrina
a base de expresarse. Este interese pola figura de María empeza so no
século IV. Así o recoñecen os teólogos tanto católicos como protestantes.
Esta constatación non quere dicir nada negativo. Pero témonos que
facer conscientes das limitacións que temos en acadar coñecementos
biográficos. E que tanto os textos bíblicos, a historia, dogmática ou costumista, e a nosa reflexión actual, tiveron e temos realidades e inspiración para poder camiñar na fe onte e hoxe. Pero tamén nos dá dereito
a reivindicar a nosa María de hoxe, a seguir a reflexión no século XXI,
e deseñar a nosa propia imaxe, tanto gráfica como espiritual, tendo en
conta os vinte séculos de historia para asumir ou rectificar, pero coa
seguridade de que agora podemos tamén crear e buscar as expresións
artísticas, literarias, devocionais, que nos pida a nosa realidade. A revelación fechouse cos apóstolos, pero a resposta, a praxe, segue e seguirá
na busca de tódalas persoas que teñan fe ata a fin dos séculos.
A este respecto non falo das manifestacións populares de devoción
mariana. Volvo remitirme ao artigo anterior xa citado. De engadir algo,
sería que van a máis. Van a máis as multitudes que se xuntan en torno
aos santuarios en determinadas datas. Hai que asumilas e respectalas
como a expresión de moitas persoas que entenden e viven así a súa
devoción.
Pero o maxisterio dixo no concilio, e di en repetidas ocasións, que hai
que transformalas en lugares de evanxelización. E isto non dubido que
se intente, sobre todo nalgúns santuarios. Pero non estou tan segura
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de que se logre. E de que sempre e en todos respondan á expresións
de fe.
En calquera caso, desde a teoloxía, desde a pastoral, desde a liturxia,
desde as manifestacións devocionais privadas e públicas, hoxe coma
onte, podemos atopar as formas de expresión máis axeitadas ao noso
tempo. E ver en María a seguidora de Xesús que nos precedeu e nos
acompaña.
Engracia Vidal Estévez
Secretaria da Asoc. Encrucillada
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16
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Ecoloxismo, Feminismo e Cristianismo:
Unha relación indispensable
Victorino Pérez Prieto

“O Espírito de Deus é vida que da vida, é o motor de todo e a
raíz da árbore do mundo e o vento nas súas polas”
(Hildegard de Bingen, Loanzas)
“Por máis que as Igrexas persistan en santificar a subordinación
da muller como querida por vontade divina para ela, as pensadoras feministas centran a súa atención nas relacións existentes
entre esa subordinación e o dominio masculino da natureza...
Unha cultura ou unha relixión verdadeiramente ecolóxicas na
actualidade deben abrirse por necesidade aos valores femininos, ou, no caso contrario, continuarán tomando só unha parte
de si mesmas, a masculina, polo todo”.
(Anne Primavesi1)

O ecoloxismo é o novo humanismo
Teño dito en máis dunha ocasión que o cristianismo do século XXI,
entre outras cousas, ou é radicalmente ecoloxista, ou non será. Porque,
queira ou non, e parafraseando unha coñecida frase pacifista, xa non se
trata de escoller entre ser ecoloxista ou non, ou se o ecoloxismo pertence a tal ideoloxía ou relixión, senón que a opción está inevitablemente
entre unha sociedade con conciencia ecoloxista, ou unha sociedade
que non poderá sobrevivir outro século máis no planeta azul, cada vez
máis esmagado polo espírito depredador dos humanos. Non só desde
Anne Primavesi, Del Apocalipsis al Génesis. Ecología, feminismo y cristianismo, Herder,
Barcelona 1995, 18 e 49.
1
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a espiritualidade, a teoloxía e o pensamento, senón desde as mesmas
instancias científicas, somos chamados a vivir no novo paradigma dun
modelo holista, orgánico ou mutualista, no que un ser non entra en
relación co outro, senón que se atopa de por si en relación como dato
básico da existencia. O cristianismo terá que subirse ao carro ecoloxista se quere sobrevivir; por outra banda, a harmonía coa creación forma
parte tamén da tradición cristiá, a pesar das contradicións que viviu
verbo del na súa historia.
Hoxe máis que nunca imos descubrindo como imprescindible que
se a humanidade e o planeta teñen futuro é desde a vivencia consecuente do amor como unha “acción cósmica”, como escribía Martin
Buber. Formamos “parte inseparable” dese cosmos, tal como expresaba
xenialmente Teilhard de Chardin, un dos grandes místicos cristiáns
do século XX2. Máis aínda, cómprenos o firme rexeitamento da visión
fragmentaria e enfrontada que temos do mundo en partes autónomas,
independentes unhas das outras, subordinadas xerarquicamente e, ao
remate, situando ao ser humano en situación de dominio, ao verse “por
riba de”; cómprenos o compromiso de establecer conexións co mundo
do que formamos parte de xeito holístico; cómprenos o convencemento de que a única Realidade é un Todo, na que todo está intimamente
relacionado: os seres humanos, os seres vivos, a materia inanimada e o
espírito... en fin, o Cosmos, o ser Humano (a Conciencia) e o mesmo
Deus fonte da vida, transcendente e inmanente ao Mundo, como elabora Raimon Panikkar coa súa perspectiva teantropocósmica e a súa
ecosofía3. En fin, os crentes deberemos afirmar con Mahatma Gandhi:
“Para ver algún día cara a cara ao Espírito da verdade que penetra todo
o universo necesitamos chegar a amar como a un mesmo todo o que
hai de máis insignificante na creación”.
P. Teilhard de Chardin, Escritos del tiempo de guerra, Taurus, Madrid 1966, 35.
R. Panikkar, Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra, San Pablo, Madrid 1994;
La nueva inocencia, Verbo Divino, Estella 1993; La intuición cosmoteándrica. Las
tres dimensiones de la realidad, Trotta, Madrid 1999; cf. o meu libro Más allá de la
fragmentación de la teología, el saber y la vida: Raimon Panikkar, Tirant lo Blanch,
Valencia 2008.
2
3
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Na conciencia ecoloxista e ecopacifista que foi nacendo nas últimas
décadas do século XX foise caendo na conta de que os seres humanos
actuais cargan sobre os seus ombreiros unha grave responsabilidade
histórica na degradación da vida na terra: nos últimos sesenta anos
destruíuse máis vida na terra que nos séculos anteriores da historia humana4. Esta nova conciencia quere retomar en occidente aquel amor
por toda a vida que manifesta a espiritualidade desde o amencer da
humanidade, e é, á súa vez, un dos máis grandes retos actuais para o
cristianismo. O ecoloxismo é un novo humanismo, e os ecoloxistas,
coma os vellos profetas bíblicos, manifestan unha actitude irreductiblemente crítica fronte ao sistema inxusto imposto polo capitalismo
liberal que, ademais de estragar o habitat na terra, condena a grandes
masas da poboación a unha miseria que se funde cada vez máis nun
abismo que medra cada día5. Os ecoloxistas son os máis críticos coa
pretendida fin da historia que pregoa o neocapitalismo na súa apoteose
de finais do século XX: “A ecoloxía provoca ruidos, furia e reaccións
violentas, proba de que ameaza aos intereses políticos e económicos
capitalistas”6. Coma os vellos profetas, os escoloxistas tamén son ridiculizados e atacados sen misericordia polo liberalismo intolerante, cuxa
ideoloxía contaxiou ao mesmo proletariado. Son acusados de fanáticos,
tolos e opostos ao progreso, augafestas e xeradores de paro, pola súa
crítica a certo desenvolvemento industrial. Sen dúbida que o ecopacifismo é hoxe a meirande conciencia crítica da sociedade occidental.
Como non van engrosar as súas filas os cristiáns herdeiros das máis
radicais utopías da historia? Pero cómpre recoñecer que a adhesión ao
ecoloxismo non é unha postura unánime entre os cristiáns.
Cf. o meu libro Do teu verdor cinguido. Ecoloxismo e cristianismo, Espiral Maior, A
Coruña 1997, con ampla bibliografía.
5
Ibid 40ss. Cf. D. Simonett, L’Ecologisme, PUF, Paris 19944.
6
Susan George (escritora alternativa que ten traducidos La trampa de la deuda, Madrid
1990; La religión del crédito, Barcelona 1994), “La ecología, principal apuesta para el
siglo XXI”, Le Monde Diplomatique (16-XI-1996), onde expón que o ecoloxismo é “o
inimigo público número un” da dereita americana, que di que os ecoloxistas son “como
as sandías: verdes por fora, vermellas por dentro”.
4
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O ecoloxismo adoita ir unido ao movemento pacifista e feminista,
conscientes de que teñen moito en común. O ecopacifismo é hoxe
un dos grandes retos para o cristianismo e as relixións. Apostar por la
defensa da natureza é apostar tamén por unha sociedade máis igualitaria, pola defensa dos máis febles e apostar por unha sociedade na que
home e muller poidan construír en pé de igualdade o seu futuro común: o ecoloxismo clama por un verdadeiro pacto de todas as persoas
de boa vontade.

O ecoloxismo e a muller
Nesta aposta necesaria do século XXI, as mulleres terán un papel
fundamental que cumprir. E non só porque o século XXI vai ser tamén
o do feminismo, o da muller dona de si, que vai saíndo do ostracismo
na que a situou a sociedade patriarcal, o silencio que a relegou a ser o
“outro” respecto do varón, nunha sociedade xerarquizada na que el se
sitúa sempre nos centros de poder e decisión... senón porque, tamén,
a sensibilidade da muller pode cadrar mellor –e os homes teremos que
aprender– coa aposta ecoloxista, en varios aspectos: O seu meirande
desenvolvemento da realidade de anima (a capacidade de amor, tenrura e compaixón, de coidado das cousas, sensibilidade, receptividade,
dispoñibilidade, suavidade, intuición, capacidade de relacionarse co
concreto...) fronte ao animus hiperdesenvolvido dos homes (control,
forza, poder, dominio, razón e valores activos, empuxe… que levan
moitas veces á animosidade, á violencia...), aínda que ambos deben
integrarse en mulleres e homes. A relación de colaboración harmónica
e non dominante da muller coa Natureza –a Terra Nai querida– e o
cosmos. A capacidade para levar a cabo accións en común, sen loita
xerárquica, fronte ao espírito de galo do poleiro do que adoecen os
homes...
Apostar pola vida, apostar por unha vida en harmonía, terá que significar ter en conta tódolos aspectos da vida e, consecuentemente, todo
aquelo que ameaza esa vida en harmonía. Hai un concepto que resume todo o que ameaza a vida e concita a unión de tódolos movementos que loitan contra esa ameaza: “dominación” como poder opresor.
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É por iso que non podían tardar en xuntarse a sensibilidade ecoloxista
e a sensibilidade feminista, o mesmo que a sensibilidade pacifista e
a sensibilidade polos máis pobres, os que máis sofren as consecuencias da destrucción da vida. Feminismo como movemento que, nunha
sociedade patriarcal na que o home detenta o poder e impón os seus
esquemas mentais, loita pola plena participación da muller na vida
económica, política e social, cos mesmos dereitos que o home.
Nos vellos estereotipos, muller e terra, muller e paz, sempre foron
realidades vencelladas. A nai terra é feminina e a pomba da paz tamén.
Claro que as feministas lembran de contado que a base desta identificación está, por unha banda, na maternidade (a muller que da a vida,
a nai, é pacífica por natureza), pero, pola outra, na exclusión do poder,
que está nas mans dos homes7. Os estereotipos femininos, aínda que
teñan unha parte de verdade, corren sempre o perigo de manter as
vellas estruturas xerárquicas patriarcais. É certo que a muller pode
ser menos violenta e máis doce que o home, e ter máis potencial para
opoñerse á guerra e á destrución; pero isto pode ser por razóns históricas máis que por razóns do propio sexo. Virginia Woolf di que a razón
está en que tradicionalmente as mulleres estiveron apartadas do poder,
político e económico, e o poder manifestouse sempre historicamente
sobre todo como destrutor: “O coidado da vida é o contrapunto da guerra (e a destrución do planeta, que implica tamén a nosa destrución, é,
cecais, a guerra máis definitiva). A clave para unha cultura de paz non
pasaría por dar a vida, senón por coidala, e esta é unha responsabilidade compartida, unha responsabilidade de homes e mulleres”8.

Feminismo ecoloxista e ecofeminismo versus dominación
patriarcal e dualismo
Ecoloxía e pacifismo, ecoloxía e solidariedade co Terceiro Mundo e
cos máis pobres... ecoloxía e feminismo. Da relación entre estes moveCf. Teresa Agustín, “Feminismo y ecología”, en Ecología y cristianismo, XV Congreso
de Teología, Centro Evangelio y Liberación, Madrid 1996, 38ss.
8
Ibidem 39.
7
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mentos tan fundamentais do século XX naceu o termo ecofeminismo,
a mediados dos anos 70 –aínda que os seus principios foran enunciados xa en 1962 nun dos libros fundadores do ecoloxismo moderno:
Silent spring–9, para falar do potencial que teñen as mulleres para levar
adiante a evolución ecolóxica que asegure a supervivencia humana no
planeta. O ecofeminismo nace do encontro entre o movemento ecoloxista radical (chamado da ecoloxía profunda) co feminismo, no que
se ten chamado “enverdecemento do feminismo”10.
A ecoloxía profunda examina os esquemas simbólicos, psicolóxicos
e éticos, as relacións destrutivas dos seres humanos coa natureza, e
busca, sobre todo, como substituilas por unha cultura de afirmación
da vida; sen entrar a afondar neste ecoloxismo, cómpre dicir que ten
os seus máis e os seus menos, polas súas análises e solucións ás veces pouco elaboradas. E o feminismo radical busca “a transformación
do sistema socioeconómico patriarcal, no que a dominación machista
sobre as mulleres fundamenta todas as xerarquías socioeconómicas e
culturais... pode ser visto, en termos de cultura e consciencia, establecendo o esquema das relacións simbólicas, psicolóxicas e éticas de
dominación das mulleres, coa monopolización machista dos recursos
e do control do poder”11.
“O ecofeminismo é á vez un movemento espiritual, unha filosofía
da vida, unha resistencia política. Oponse de maneira radical á
mundialización neoliberal…
Considerado aínda hoxe demasiado extremista por certos grupos
feministas, este pensamento utópico e ético é, no tanto, ben razoable, pois coloca por riba de todo o valor sagrado da vida”12.
Françoise d’Eaubonne, Ecoféminisme ou mort, Paris 1974; Rachel Carson, Primavera
silenciosa, Crítica, Barcelona, 2001.
10
Cf. o traballo da teóloga feminista Denise Peeters “Pour une theologie à l’école
de l’écologie”, Lumen vitae, Bruselas (marzo 1993), 51-65; Cf. Mª Xosé Agra, (ed.)
Ecología y feminismo, Granada 1997.
11
Teresa Agustín, Ibidem 52.
12
M. Galimberti, Ecoféminisme, utopie ou nécessité? http://www.penelopes.org:80/
archives/pages/ beijing/. Cf. tamén Marie-Josée Marin, La pensée écoféministe,
Philosophiques, vol. 21, 2 (1994) e un magnífico número da revista L’autre parole.
Revue des femmes chrétiennes et féministes (Montréal): L’écoféminisme 74 (1997).
9
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Unha pioneira do ecofeminismo no campo da teoloxía é a norteamericana Rosemary Radford Reuther, coa súa obra sobre a liberación da
muller e as ideoloxías sexistas e outras de títulos tan expresivos como:
Gaia e Deus. Unha Teoloxía Ecofeminista curadora da Terra e Ecoteoloxía. Voces do Sur e do Norte13. No pensamento oriental salienta o
traballo dunha feminista hindú física e filósofa, Vandana Shiva14, que
mobilizou a millóns de labregas indias na loita contra os pesticidas e os
transxénicos; chámanlle “a gran dama do ecofeminismo” e participou
este ano nun encontro sobre ecoloxía e feminismo en Xenebra, que
deu lugar a un grupo de reflexión ecofeminista ao abeiro da Réseau
Objection de croissance (Rede de Obxección de Crecemento).
Particularmente, quero salientar a obra da teóloga irlandesa Anne
Primavesi, un dos mellores libros sobre ecoloxismo e cristianismo, non
só entre os feitos por mulleres: Del Apocalipsis al Génesis. Ecología,
feminismo y cristianismo. Para esta teóloga o termo ecofeminismo xorde
precisamente da xustaposición de ecoloxía, feminismo e cristianismo;
tendo en conta que se quere ter presente non só á muller e á Natureza,
senón tamén ao home, integrando os tres aspectos desde unha perspectiva holista e inclusiva, desde o paradigma ecolóxico e da crítica do
paradigma xerárquico. Todo isto, facendo particularmente unha relectura dos capítulos 1-3 do libro da Xénese á luz do paradigma ecolóxico,
que contrasta co punto de vista xerárquico dominante sobre a muller e
a Natureza, para que os cristiáns poidan contribuír a participar na visión integradora do ser humano na Natureza que propón o movemento
En castelán Mª Luisa Cavana-Alicia Puleo-Cristina Segura, Mujeres y Ecología.
Historia, Pensamiento, Sociedad, Madrid 2004; A. Puleo, Del ecofeminismo clásico al
deconstructivo: principales corrientes, en Celia Amorós y Ana de Miguel (ed.), Teoría
feminista. De la Ilustración a la globalización, Minerva, Madrid 2005.
13
R. Radford Reuther, New Woman, new Earth: Sexist Ideologies and Human Liberation,
San Francisco 1975; Gaia and God: an Ecofeminist Theology of Earth Healing, San
Francisco 1992 e Ecotheology. Voices from South and North, Ginebra 1994.
14
V. Shiva, Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo, Horas y Horas, Madrid 1995; La
semilla y la ecología, En pie de paz 25 (1992); e con María Mies Ecofeminismo, Icaria,
Barcelona 1997; La praxis del ecofeminismo: biotecnología, consumo, reproducción,
Icaria 1998.
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ecoloxista, vendo a necesidade dunha nova creación e a rexeneración
da vida que propón o libro da Apocalipse; unha apocalipse non emprazada ao final dos tempos, senón aquí e agora, pola forza de morte e destrución xerada pola humanidade actual15. Para iso, o libro pretende ser
“un acto teolóxico de fe no futuro, fe en que o mundo e o cristianismo
poden rexenerarse polo poder do espírito que actúa desde o interior da
materia viva”16.
Referencia importante no feminismo ecoloxista e ecofeminista é
unha conferencia international en Amberes titulada Ecofeminism:
women and life on Earth (Ecofeminismo: mulleres e vida na Terra,
1980), na que se afirmou a conexión evidente entre os movementos
ecoloxistas e os movementos feministas, os problemas das mulleres e
os problemas da Natureza: destrución da natureza, negación da muller,
dominación masculina, militarismo, industria capitalista, pobreza no
Terceiro Mundo…
Ecofeminismo e feminismo ecoloxista son semellantes, e mesmo
iguais para moitas feministas, pero non son exactamente o mesmo
para todas, pois non hai unha coincidencia total entre as posturas
ecofeministas e o resto do feminismo ecoloxista17. O mesmo ecofeminismo ten variantes con posturas bastantes distintas, que van desde
un ecofeminismo radical nacido do feminismo romántico, a un ecofeminismo liberal, baseado no feminismo da igualdade, e a un ecofeminismo socialista que considera que os problemas medioambientais
son intrínsecos ao patriarcado e ao capitalismo; desde o ecofeminismo
cultural, que se centra nas diferencias biolóxicas entre homes e mulleres e establece un vínculo idealista entre a muller e a natureza, ao
A. Primavesi, Del Apocalipsis al Génesis, op. cit. 11ss e 17ss. Apunta no Prefacio a
dificultade para integrar isto, presentando os problemas que lle suxeriron teólogos e
científicos e escritores ecoloxistas tan coñecidos como J. Lovelock, de quen cita os
seus libros Gaia. Una nueva visión de la vida en la Tierra, Barcelona 1987 e Las edades
de Gaia. Una biografía de nuestro planeta vivo, Barcelona 19952.
16
Ibidem 20.
17
T. Agustin en Feminismo y ecología, art. cit. fai unha contraposición das tendencias,
contrapondo as teses de dúas hindús: V. Shiva (Ecofeminismo) e Bina Agarwall
(Feminismo ecoloxista).
15
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ecofeminismo social, que relaciona a opresión que sofren as mulleres
co deterioro da natureza, e sinala que os valores patriarcais son os produtores de ambos problemas. Verbo do ecofeminismo que mantén que
as mulleres teñen unha relación distinta, natural, co medioambiente
e a política ecoloxista, o feminismo ecoloxista faille a crítica de non
acertar na análise das relacións de xénero: ser incapaz de xerar unha
política adecuada á gran ameaza medioambiental e non abordar o problema político, particularmente verbo das mulleres. Para o feminismo
ecoloxista as mulleres non forman un grupo homoxéneo, pois non son
unha categoría unitaria, aínda que as mulleres máis pobres son os máis
pobres dos seres humanos pobres, polo que han sufrir con máis dureza
os efectos da degradación ambiental. Aínda que ambas posturas están
moi entrelazadas, coido que un ecofeminismo que se perda no símbolo da terra nai, corre o perigo de manter o mito do eterno feminino e
perder combatividade social e política. Pero non se pode esquecer a
particular aptitude das mulleres para mergullarse na realidade da terra
pola súa constitución corporal. De calquera xeito, o feminismo debe
plantar cara tanto á división sexual do traballo como á inxusta distribución dos recursos e a depredación destrutora da natureza, propoñendo
como contrapunto a salvagarda da xustiza e o coidado da vida.
En calquera caso, penso que non resultan excesivos eslogans como
“cómpre feminizar a sociedade”, ou que “o ecoloxismo, ou será feminista ou non será”. Se queremos elaborar unha alianza coa natureza en
integración e harmonía, comprirá ter máis en conta a visión da muller,
que sabe integrar mellor que o home unha razón vencellada á intuición,
á mente e a corazón, para desenvolver unha conciencia máis aberta e
receptiva capaz de escoitar mellor a mensaxe das cousas.
Finalmente, a muller foi chegando á espiritualidade cósmica que
hoxe se busca ardentementemente, por vias do esoterismo e a chamada bruxería, tan denostada na historia escrita por homes, pero que
fala da sabedoría alternativa das mulleres que tivo que buscar os seus
propios camiños, moitas veces co prezo das súas vidas; así o manifesta
entre nós o triste fin de Prisciliano e a represión do priscilianismo, no
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que inzaban as mulleres como discípulas18. Esa espiritualidade cósmica busca a superación do dualismo19 que enfronta espírito e materia,
o cosmos, os humanos e Deus; un tema que da para moito, pero que
só enunciamos aquí. Este pensamento e esta espiritualidade non dualista foi elaborado por pensadores, místicos e místicas de Oriente (no
hinduísmo o advaita de Sankara, Ramanuja… e do Buddha; na tradición chinesa Lao Tse, no sufismo musulmán Al-Hallaj, Abd al-Karim
Al-Yîlî…) e do Occidente cristián (onte Dionisio Aeropagita, Máximo
el Confesor, Meister Eckhart, Angelus Silesius, Hildegard de Bingen,
Marguerite Porète, S. Juan de la Cruz… e hoxe H. Le Saux e J. Monchanin, Raimon Panikkar, Willigis Jäger…20).

Os novos modelos ecofeministas de Deus
Quero concluír –aínda que sexa de maneira brevísima– falando das
imaxes de Deus que mulleres e homes, desde o feminismo e a ecoloxía,
nos foron fornecendo para achegarnos un pouco máis a ese Deus que
ten todos os nomes e que supera todos os nosos conceptos –mesmo os
de Pai ou Nai, cos que podemos crer trabucadamente que xa o temos
todo dito del/a–, con quen nós mesmos e o cosmos coexistimos en
comuñón, de maneira indisolublemente relacional. A nova conciencia
Otero Pedrayo manifestouno veladamente na súa novela La vocación de Adrián Silva
na figura de Pola, unha sacerdotisa de antigos ritos. Cf. V. Pérez, Otero Pedrayo, Risco
e Prisciliano, Grial 180 (2008).
19
Cf. J.R. Des Jardins, Éthique de l’environnement: Une introduction à la philosophie
environnementale, Quebeq 1995; Greta Gaard, Toward a Queer Ecofeminism.
Contributors, en Hypatia, 12 (1997).
20
Son dabondo coñecidos os textos de S. Juan de la Cruz; para os textos de Meister
Eckhart, El fruto de la nada y otros escritos, Siruela, Madrid 2001; para os de Angelus
Silesius El peregrino querúbico, Siruela, Madrid 2005; e para os das místicas citadas e
outras a sinxela antoloxía Mujeres místicas. Época medieval, J.J. de la Olañeta, ed. Palma
de Mallorca 1996. Para R. Panikkar ver a nota 3 e para H. Le Saux e J. Monchanin cf.
o meu libro Dios, Hombre, Mundo. La trinidad en Raimon Panikkar, Herder, Barcelona
2008. Para o místico cristián e mestre zen Willigis Jäger os seus libros recentemente
reeditados en Desclee de Brower: La ola es el mar; A donde nos lleva nuestro anhelo;
Sabiduría de Oriente y Occidente. Visiones de una espiritualidad integral.
18
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ecoloxista e feminista chama a unha nova maneira de concibir a Deus
e a nosa relación con el21:
Pasar dun Deus dominador a un Deus Pai-Nai, Compañeiro/a (agape, o amor gratuíto), Amigo/a (filía, o amor de amizade) e mesmo como
Amante (eros, o amor como paixón que manifesta o Cantar dos Cantares).
Pasar dunha estreita concepción monoteísta monárquico-imperialista-dominadora de Deus, á concepción trinitaria-relacional, ao panenteísmo e á perspectiva te-antropo-cósmica: Deus como relación, como
comuñón con todo e con todos desde a súa mesma esencia, que a fe
cristiá proclama na Trindade. En fin, Deus como misterio do mundo,
que nos envolve por todas partes e que tamén nos desborda por todos
lados, ata o punto de que a reflexión ecolóxica e trinitaria radical rompen co marco clásico teísta, ao que estivo e está tan atada a teoloxía
occidental22.
Victorino Pérez Prieto
Teólogo e escritor

Cf. o meu citado Do teu verdor cinguido, 181-198; en castelán (reducido) Ecologismo
y cristianismo, Sal Terrae, Santander 1999. O libro fundamental da teoloxía feminista
a este respecto é o de Sallie McFague, Modelos de Dios. Teología para una era ecológica
y nuclear, Sal Terrae, Santander 1987.
22
L. Boof, Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres, Trotta, Madrid 1996, 179; cf.
R. Panikkar cit.
21
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Mística feminina e semellanza das
mulleres con Cristo.
A propósito de Santa Catarina de Siena
María del Mar Graña Cid

A incapacidade das mulleres de significar a Deus e, entre outras
consecuencias, de exercer o ministerio ordenado, foron afirmacións
repetidamente subliñadas polos teólogos medievais. Sobre todo dende
o século XII, as diversas argumentacións partían dunha base común:
o sexo feminino, merecedor dun lugar secundario na orde da creación
e causa da caída, era intrinsecamente impuro e imperfecto. Interesa
recordar unhas formulacións misóxinas sostidas e repetidas polos sectores dominantes da institución eclesiástica durante séculos. Pero, así
mesmo, interesa mostrar as posturas en desacordo con eles. Posturas
que igualmente floreceron na época medieval e que foron pouco tidas
en conta nos estudos de historia da teoloxía e da Igrexa. A este respecto,
a mística feminina ofrece un rico filón informativo e interpretativo.
O desexo de centrar estas páxinas nunha das místicas cristiás máis
famosas, Catarina de Siena, non obedece ao seu recoñecemento como
doutora da Igrexa e como patroa de Europa, senón á necesidade de
subliñar que o relato da súa vida, coñecido como Legenda maior, foi
formulado polo seu autor, o dominico frei Raimundo de Capua, como
un novo Evanxeo que viña a dar conta dun modelo cristolóxico feminino. É de grande interese analizar os seus contidos, como un eclesiástico puido admitilo e cal foi a súa argumentación. Sen esquecer que se
trataba dun frade dominico sen dúbida interesado en publicitar a unha
santa afiliada á súa orde relixiosa e que se revelara como decisivo instrumento de pastoral e propaganda, o punto de partida da súa historia
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rompía coas nocións teolóxicas oficiais sobre o sexo feminino e o seu
lugar eclesial. Ha de considerarse ademais a grande repercusión de
biografía na historia relixiosa feminina, un texto clave para entender
algúns dos máis característicos comportamentos espirituais das mulleres dos séculos posteriores. Dada a amplitude do tema, e á espera de
afondar nel, limítome a ofrecer algunhas primeiras reflexións.
O autor e o seu escrito preséntanse como trasunto de Xoán e o seu
Evanxeo, entre outras cousas por desexo da propia Catarina, que adoitaba chamar Xoán a frei Raimundo polos segredos que lle revelaba e
pola súa especial condición de discípulo amado. No primeiro prólogo, o dominico establecía un paralelo explícito ao fundamentar o seu
relato nas palabras xoánicas: “Vin un anxo baixar do ceo que tiña as
chaves do abismo e unha grande cadea na man. Atrapou ao dragón,
a serpe antiga, que se chama o demo e Satanás, e venceuno por mil
anos”. Como o anxo-Cristo, Catarina era o novo anxo enviado por Deus
para a salvación dos homes e a reforma da Igrexa. O autor, testemuña
da súa vida extraordinaria, non podía calar o visto e experimentado:
debía anuncialo ao mundo para que aqueles feitos fosen admirados e
imitados. O paralelo cuns evanxelistas que non só mereceron predicar,
senón tamén escribir o que viron, volvía trazarse no segundo prólogo,
dedicado en exclusiva á súa xustificación.
Como fundamentaba a posibilidade de que as mulleres se asemellasen a Cristo un eclesiástico que explicitamente sinalaba o seu convencemento da maior fraxilidade do sexo feminino? Nun relato que
entretece as ensinanzas espirituais de Catarina e a exposición en primeira persoa da súa experiencia espiritual co rexistro escrito e o filtro
interpretativo dun varón sacerdote e teólogo, preséntanse dúas vías de
identificación feminina con Deus: a esponsalidade mística e o sufrimento. Dúas vías paralelas que, se ben movidas polo amor, non foron
necesariamente complementarias e que tiveron froitos e aplicacións
diferentes, aínda que a segunda non puidese darse sen a primeira. Ambas as dúas figuran en tensión permanente coa condición sexuada da
protagonista.
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I
A esponsalidade é a clave de acceso á condición de discípula e de
semellante a Cristo. Conduce á experiencia mística a través dun itinerario de unión progresiva con Deus e dá pé á cristificación de Catarina,
dous procesos que na biografía se presentan por separado e non ben
definidos.
A relación esponsal con Xesucristo figura como desexo explícito de
Catarina e non como predestinación. Dende pequena inclinouse pola
oración e a piedade, o que a fixo agradable a Deus e digna de ser premiada coa visión de Cristo pontífice aos seis anos. Este acontecemento
extraordinario decidiuna a facer voto de virxindade e pedir á Virxe que
lle dese por esposo o seu Fillo. Unha especie de compromiso matrimonial que a converteu en “pequena discípula de Cristo” e impulsou un
camiño de santificación crecente que, sobre todo dende a puberdade,
cifrou en rigorosas prácticas ascéticas. En opinión de frei Raimundo,
estas non tiveron paralelo con outros santos e permitíronlle lograr a
perfección sen saír do ámbito doméstico, a súa propia casa.
Aínda que tal camiño de santificación tería por obxecto facerse merecedora do amor de Xesucristo, o seu futuro esposo, segundo o biógrafo xa dende aquel momento iniciaría con El unha comunicación
fluída e case continua por medio de inspiración ou dunhas visións que
xeralmente se presentaban á súa facultade imaxinativa, pero que ás veces percibía cos sentidos externos do corpo ata o punto de oír a súa voz.
Durante esta, perdía o uso dos sentidos e caía en éxtase. Recibiu así a
sabedoría sobre a alma unida a Deus en matrimonio, os fundamentos
da mística nupcial: a alma ha de saber que por si mesma non é nada e
que todo llo debe ao Señor; por amor, han de esquecer de si e de todo,
abandonarse e mergullarse no seu Creador ata transformarse en El:
“Por esta unión amorosa, que cada día aumenta, a alma transfórmase
en certo modo en Deus, ata o punto que non pode pensar, entender e
amar senón a Deus nin ter presente senón a Deus”.
Se a esponsalidade en si mesma, fundada no amor, xa presupoñía a
posibilidade de alcanzar esa deificatio matizada da alma que, segun75
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do a tradición mística, cabería entender nunha dimensión trinitaria
–xa que o biógrafo presenta esta importante cuestión de xeito farto
ambigua–, a experiencia de Catarina desenvólvese ante todo en relación con Xesucristo: o vínculo nupcial establécese coa segunda persoa
trinitaria e o seu itinerario de perfeccionamento continuo fúndase no
seu seguimento e imitación cunha correlativa intensificación da súa
experiencia de unión que desemboca na plena identificación final. A
clave nesta progresión foi o sufrimento e tivo como consecuencia varias experiencias-umbral que marcaron o inicio e desenvolvemento da
súa actuación pública.
Tratábase de conformarse con Cristo no sufrimento, imitándoo collendo a súa cruz. A súa forma de combater duramente as tentacións
mediante prácticas ascéticas radicais mereceu unha comunicación
aínda máis asidua con El que a mantiña en estado de éxtase case permanente. Situación culminada coa ratificación de todo o seu itinerario
anterior mediante o desposorio explícito, celebrado coa mediación de
María e materializado na entrega dun anel –só visible por ela– que
simbolizaba a fe forte. Unha confirmación da graza para poder levar á
práctica o que o ceo lle mandaba, que era iniciar unha vida de apostolado público.
A partir entón, a necesidade de compatibilizar o seu estar no mundo
coa unión esponsal non só determinou o feito de que estivese co corpo
no mundo pero coa alma con Cristo. Foi a causa do incremento dos
graos de unión con El, facilitado pola mediación sacramental e acompañado por unha intensificación da súa comunicación e dunha unión
que agora comezaba a ofrecer marcados compoñentes físicos.
Foi así como desenvolveu a súa grande devoción eucarística e o seu
desexo de comungar cada vez con maior asiduidade, para que ademais
de estar unido o seu espírito co Esposo eterno o estivese tamén co seu
corpo. Estas novas experiencias eucarísticas coincidiron cun apostolado que neste primeiro momento entendeu como traballo de atención
a pobres e enfermos fundamentalmente e que acabaría dando lugar a
un verdadeiro maxisterio público. No exercicio desta actividade deu
mostras de ascetismo radical ata o punto de contrariar a súa natureza
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sensible, o que lle foi premiado con outra experiencia límite na que
Cristo se lle apareceu coas cinco chagas e lle deu a beber o sangue que
manaba da chaga do seu costado. Unha experiencia física e espiritual
a partir da cal se incrementou aínda máis o grao de comunicación e
identificación. Como signos físicos en parte novos, o feito de que Catarina iniciase unha situación de xaxún case radical e de que comezase
a alimentarse practicamente só da eucaristía. Polo demais, achábase
case sempre en estado de contemplación e arrobada. A progresión na
fusión físico-espiritual, estreitamente conectada coa intensificación
das súas prácticas ascéticas e dos seus sufrimentos, continuou avanzando. Tras beber do costado viviu outra experiencia íntimal na que
o seu corpo e sentidos tamén estiveron involucrados: o intercambio
de corazóns. Nunha visión, Cristo sacoulle o corazón; tras un tempo,
volvéuselle aparecer e introduciulle o seu propio corazón no peito para
que con el vivise sempre. Isto, ademais de facela sentirse outra persoa,
deu inicio a unha serie de fenómenos eucarísticos que acabaron sendo
característicos da súa vivencia relixiosa: así, a recepción da comuñón
de forma extraordinaria e por enriba da obediencia a sacerdotes e superiores. Tamén foi conducida a experiencias de fusión máis intensas:
nunha ocasión, ao recibir a comuñón, a súa alma entrou no Señor e El
nela; pouco despois, recibiu os estigmas directamente do crucificado.
Mentres que, con estes sucesos, a súa alma se ía enchendo cada
día máis, o seu corpo seguía languidecendo. O argumento ofrecido
na Legenda é a imposibilidade da fusión plena: podía experimentar a
progresión nunha unión con Cristo estreitamente conectada co corpo,
os sentidos e as mediacións materiais; no entanto, para chegar á fusión
total con Deus o corpo era un impedimento e o desexo de Catarina era
liberarse del. Por iso, foi merecedora dun anticipo da experiencia da
morte: partiulle o corazón pola vehemencia do seu amor e faleceu; puido ver así o que sucedía na outra vida e contemplar a divina esencia, un
avance da plena culminación da unión mística. Esta morte temporal
constituíu un novo episodio na fronteira: ao volver á vida, intensificou
a súa actuación pública para entrar en contacto cos papas e intervir
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na alta política eclesiástica e escribir os Diálogos, culminación do seu
acceso á sabedoría divina.

II
Ao seguir o itinerario místico-esponsal de Catarina comprobouse a
centralidade do sufrimento, que en varias ocasións sinalaba algúns dos
máis importantes episodios-límite da súa evolución relixiosa. A ascese
radical é un dos aspectos máis coñecidos da vida desta santa e tamén
dos máis controvertidos e difíciles de valorar dende as formas actuais
de entender e vivir a espiritualidade. Practicamente morreu de inanición porque, segundo foi crecendo en espiritualidade e unión mística,
tendeu a deixar de comer. Foi o feito de que se alimentase basicamente
da eucaristía unha das principais críticas esgrimidas polos seus detractores. Como prototipo de “santa anoréxica” presentouna un sector da
historiografía actual. Só podo ofrecer aquí algunhas reflexións en torno
a unha cuestión que se presenta complexa e estreitamente relacionada
coa sexuación da protagonista.
O sexo feminino de Catarina favorecía a unión con Cristo porque
na fusión do masculino e o feminino achaba o vínculo nupcial a súa
máis íntima razón de ser. Porén, foi para ela fonte de problemas. Ha de
considerarse a tensión entre a potenciación da sexuación feminina que
entrañaba a esponsalidade en si e o afán por ser discípula de Cristo
primeiro e semellante a El despois.
A tensión percíbese dende o inicio mesmo da biografía cando, no
momento en que inicia a súa condición de discípula de Cristo, mostra o seu desexo de asemellarse a El na súa actividade pública, o que
levou consigo a súa inclinación por modelos de santidade masculinos.
Atraíanlle especialmente os que se destacaran en traballar pola salvación das almas, como San Domingo de Guzmán, ou santas como
Eufrosina, que se finxira home para vivir nun mosteiro masculino, un
modelo de virilización que sempre tivo presente. Seguindo en parte as
súas pautas, Catarina quixo facerse pasar por varón e ingresar na Orde
de Predicadores nalgún lugar afastado para unirse aos frades no traba78
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llo polas almas. Non obstante, Deus non permitiu que este desexo se
materializase, tan só que tomase o hábito dominico como terciaria.
Sería por vontade divina, pois, que Catarina fixo visible o seu sexo
no mundo e exerceu nel, como muller, unha actividade salvífica que
transgredía os roles de xénero e a norma básica da domesticidade feminina. Pero só puido facelo tras desposarse con Cristo, para o que o
biógrafo ofrece unha dobre explicación. Primeiro, na súa calidade de
esposa que, precisamente por selo, podía asemellarse a Cristo actuando virilmente e sen vacilación, pois “armada como estás coa fortaleza
da fe, vencerás felizmente a todos os teus inimigos”. É certo que frei
Raimundo se facía eco do tópico sobre a fraxilidade das mulleres: nesta
clave explicaba que Xesucristo entregase a Catarina un anel esponsal,
para que se sentise forte e recordase a súa misión. Ela mesma sería moi
consciente dos obstáculos que a súa condición sexuada formulaba á
súa vocación apostólica ao dicirlle ao Esposo: “O Meu sexo, sábelo, repúgnavos por moitos aspectos: ben porque non é tido en consideración
polos homes, ben porque, por razóns de honestidade, non está ben que
unha muller estea no medio deles”. Na resposta do Señor a estas palabras atópase a segunda explicación: a igualdade dos sexos ante El. Na
súa calidade de esposa e na súa condición de cristiá de vida perfecta,
a santa estaba autorizada para desenvolver no mundo unha actividade
pública nos termos dun varón. Aínda que non se exclúe a necesidade
de esquecer o seu sexo para lanzarse á vida pública, necesidade que
Xesucristo mesmo facíalle ver a Catarina, polo contexto máis parece
referirse aos roles culturais asociados co feminino que a unha suposta
incapacidade intrínseca das mulleres.
Con todo, na descrición que frei Raimundo fai da experiencia de
Catarina parece dominar a tensión permanente entre o corpo feminino e unha vocación relixiosa activa por definición contraria aos roles
asignados ao seu sexo, tensión marcada por algunhas das súas máis importantes experiencias de sufrimento que, en último termo, a levaron
a esquecer a súa corporeidade para, como afirma o biógrafo, ter neste
mundo unha vida celestial sen deixar de manter trato cos homes nin de
traballar pola salvación das súas almas. Unha das súas manifestacións
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máis contundentes foi deixar de comer e converter así a súa vida nun
completo milagre: a súa alma e corpo estaban nutridos pola comuñón
e gozaba de plena enerxía “unha graza extraordinaria e un don ata hoxe
non concedidos a ninguén” que Deus regalaba á súa esposa. En correspondencia con iso, o seu habitual estado extático: adoitaba estar arrebatada moito tempo, allea aos sentidos e en plena comuñón co Esposo.
Libre de paixóns humanas, para o dominico chegaría a ser “cidadá do
ceo” e máis anxo que muller. Non obstante, a biografía ofrece ambigüidades neste punto. Pois este proceso de anxelización do corpo, que
implicaba un esquecemento da sexualidade, contaría con dous referentes femininos, dúas santas polas que Catarina sentiu gran devoción
toda a súa vida: a xa citada Santa Eufrosina e Santa María Magdalena.
Ambas as dúas extáticas, a primeira foi, como se viu, o seu referente de
virilización e a segunda o seu modelo na contemplación penitente, os
arroubos e o xaxún –rechamantemente, non na actividade apostólica
pública malia que dominicos como Xacobe de la Vorágine houbesen
publicitado esta dimensión no seu Legenda aurea–.
É preciso conectar todos estes aspectos coa doutrina do esquecemento do corpo que, segundo a biografía, Catarina ensinaba aos seus
discípulas/os: unha alma unida a Deus en matrimonio desenvolve santo odio pola súa dimensión corporal, un verdadeiro cárcere que impide
gozar plenamente de El. Nesta dimensión situaríanse tamén as súas
frecuentes éxtases. Polo demais, o sufrimento físico achegaba en última instancia á morte e, con ela, á desexada visión beatífica e unión
definitiva. Mais, por outro lado, a necesidade de esquecer o seu sexo
mentres ao tempo desenvolvía unha vida pública ten na biografía unha
base cristolóxica explícita. O sufrimento é o que neste texto culmina
na semellanza con Cristo ao final da súa vida: en palabras do propio
Esposo, se se conformaba con El no sufrimento, faríase semellante a
El na graza e na gloria. A identificación foi extrema nas dores do corpo,
que eran constantes e terribles, e no sufrimento moral. Se a dor tiña un
forte compoñente cristolóxico sacrificial polo que Catarina se ofrecía
como vítima polo ben da Igrexa, a anxelización previa podía facilitar a
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identificación co corpo masculino de Cristo esvaecendo os contornos
do feminino.
Na Legenda maior, Catarina virilízase para desenvolver a súa vocación apostólica pública e, en último termo, para conformarse con
Cristo. Neste sentido preséntase un xaxún rigoroso que, non obstante, conta con modelos femininos, o que impide falar de rexeitamento
do corpo sexuado por parte da protagonista. Significativamente, esta
transgresión dos roles de xénero estivo acompañada por certo xogo de
intercambio de sexos no que Cristo resultaba “feminizado”: empregando unha metáfora moi habitual na mística feminina, Catarina comparaba o seu Esposo cunha nai que aleita.

III
A biografía de frei Raimundo de Capua ofrece un modelo cristolóxico feminino chamado a ter fonda repercusión na historia posterior da
espiritualidade das mulleres. O dominico afirmaba expresamente que
Catarina tomou a humanidade do Salvador: esta foi a principal vía de
conformidade e o seu seguimento sería despois premiado por Deus
cun nivel máis alto de semellanza cristolóxica na graza e a gloria.
Tomar a humanidade do Salvador significa fundamentalmente, segundo este texto, conformarse no sufrimento partindo do amor e a relación esponsal para facerse semellante, un obxectivo ao que é convidada
por El mesmo. A ascese radical e a vida de perfeccionamento continuo
estiveron acompañadas pola petición que ela fixo de poder padecer as
mesmas dores que Xesús, desexo que se lle concede. A experiencia da
dor e a enfermidade, tan características da espiritualidade feminina,
aparecen en Catarina con esa dimensión cristolóxica: puido sentir as
mesmas dores que Xesús en corpo e alma e, mesmo, foi finalmente
premiada coa recepción dos estigmas; no ámbito moral, sufriu aldraxes
e calumnias pola súa forma de vida; ela imitouno fielmente na paciencia e a obediencia e, nun episodio en que o seu Esposo lle ofrecía dúas
coroas, escolleu a de espiñas. Pero tomar a humanidade tamén significaba converterse en recipiente divino: como froito da esponsalidade
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mística, Cristo estaba escondido no seo de Catarina, vivindo nela; dende alí manifestábase de diversas maneiras e máis cada día.
Por graza, Catarina puido desenvolver a súa semellanza con Cristo
nunha dimensión pública de acción apostólica maxisterial e salvífica.
Nesta experiencia feminina mestúrase de novo a noción esponsal coa
cristificación do corpo de muller. A primeira implica que a esposa ten
que xerar fillos por amor e atendelos, obxectivo xustificado cunha cita
do Cantar dos Cantares na que o Esposo fala á esposa que dorme no
leito da contemplación e a esperta convidándoa a abrir a porta das
almas. O Señor adestráraa na milicia espiritual con moitos combates e
dotado de excelentes saberes e agora debía exercer un ministerio que
lle abrise a porta das almas. Catarina iniciou así unha praxe apostólica
fundada no amor e a caridade que perseguiu a curación dos corpos e a
salvación das almas.
Nesta segunda dimensión desenvolveu a súa capacidade de discernimento de espíritos e de profecía e o seu maxisterio espiritual, o que lle
reportou un discipulado propio. Lograba conversións extraordinarias e
moita xente dos máis diversos lugares ía vela e oíla alá onde estivese.
Tamén era capaz de salvar almas coa forza da súa oración chegando
mesmo a impoñerse aos desexos de Deus. Na mesma liña, a súa capacidade de pacificadora política. No seu exercicio apostólico estivo
acompañada, como Xesús, por mulleres e homes, as fillas e fillos que
xerara en Cristo e que a seguían onde queira que fose manténdose
sempre preto dela. Desenvolveu esta actividade en termos femininos
de maternidade espiritual: na súa calidade de verdadeira ovella e esposa de Xesucristo debía ser para os seus discípulos exemplo de luz espiritual, de virtude e boas obras. Non obstante, o paralelo cristolóxico é
constante na dimensión salvífica e na maxisterial. Como Xesús, ofrecíalles confortamento, promesa de seguridade e os saberes que recibía
directamente de Deus; mesmo, o seu rostro podía transformarse no
seu para garantir aos incrédulos a veracidade da súa doutrina; o paralelo podía formularse tamén nas súas formas de actuación ou de relación
coas súas fillas/os espirituais. Certos episodios da vida de Catarina recrean momentos clave da de Cristo: ademais de orar nun horto nun
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dos seus episodios de maior tensión política ofrecéndose “como hostia
viva ao meu Esposo eterno” polo ben da Igrexa, o texto relata como
antes de morrer reuniu os seus discípulos exhortándoos a amarse os
uns aos outros ou como exclamou “Señor, encomendo nas túas mans
o meu espírito”. Tamén ensinaba aos seus seguidores cousas que non
sempre entendían; o dominico establecía de novo o paralelo evanxélico
ao recordar as palabras de Xoán: “Estas cousas non as comprenderon
dende o principio os seus discípulos, pero, glorificado que foi Xesús,
entón recordáronas”.
Na mesma dimensión, a súa capacidade de obrar milagres, nalgún
caso cun evidente selo cristolóxico. Foron varias as súas multiplicacións de pan e viño, curacións de enfermos, exorcismos e resurreccións. Un compoñente taumatúrxico aínda máis intenso e visible tras
a súa morte, e no que o biógrafo resaltaba especialmente a semellanza
cristolóxica sen deixar de recordar o vínculo nupcial: ao morrer, Catarina subiu contenta e gloriosa ao ceo pasando dos esponsais que contraera con Cristo na súa adolescencia á unión nupcial co Espírito; e
foi nesa hora cando o seu Esposo a fixo de todo semellante a si, pois
curaba os corpos e as almas dos que a invocaban.
Esta semellanza de Catarina con Cristo na súa acción pública sería
querida por Deus para, como se afirma expresamente, castigar a soberbia dos letrados. A cristificación feminina implicaba a asunción de roles
clericais e situarse nun lugar eclesial novo, por enriba dos sacerdotes e
da propia xerarquía, situación moi visible nos episodios eucarísticos en
que comungaba sen mediación clerical ou case a diario contrariando
as interpretacións dos doutos. Unha situación que quizais non puidese
manter de non gozar do amparo dun sector importante de Frades Predicadores. De feito, como reforzo deste vínculo e posible matización
do seu proceso de cristificación –para facela máis admisible?– podería
entenderse que, segundo a Legenda, Catarina ofrecese un parangón
directo entre Cristo e Santo Domingo ao ter unha visión na que este
sería xerado polo mesmo Deus.
83
323

María del Mar Graña Cid

IV
En resumidas contas, e como argumento que máis podía facer efecto
noutras mulleres: o Señor sempre levou a cabo obras marabillosas a
través do ministerio de homes amados por El. Unha vía aberta ás mulleres, sobre todo naqueles tempos, cando parecía que a abundancia de
grazas divinas se lles outorgaba máis a elas para confusión dos homes
doutos. O desposorio místico, se por un lado potenciaba a feminidade,
por outro podía implicar unha virilización necesaria na acción. Favorecía, mesmo, a semellanza porque, seguindo un argumento androcéntrico no seu fondo aínda que non nas súas implicacións eclesiais, frei
Raimundo afirmaba no prólogo primeiro que “a verdadeira esposa fai
todos os esforzos que pode para asemellarse ao Esposo”. Malia as reticencias habituais do tempo cara a natureza feminina e das que o biógrafo se facía eco, aquela non figuraba no seu texto como impedimento
per se para a semellanza cristolóxica. Esta podía alcanzarse a través do
sufrimento sumado ao desposorio místico e como camiño de perfeccionamento iniciado tras el. A cristificación do corpo feminino, que en
Catarina se presenta con fortes tensións, contaba a partir de agora co
referente dunha muller que traballara no mundo como tal, un modelo cristolóxico e de ministerio apostólico activo plenamente feminino
que transgredía a misoxinia teolóxica e a marxinación ministerial das
mulleres. Sentaba así un precedente cristolóxico feminino que outras
podían atreverse a seguir.
María del Mar Graña Cid
Universidade Pontificia Comillas
Tradución: Anxos Canive Brión
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Mulleres na igrexa dende o feminismo
Marisa Vidal e Maite Cabanas

Ao longo da historia do cristianismo non deixou de haber mulleres
fortes, sabias, valentes, cheas do alento divino que leva a vivir dende a
propia verdade interior e a entretecer con orixinalidade e liberdade os
ritmos persoais, sociais e cósmicos.
Tamén é verdade que moitas desas mulleres foron vítimas dunha
teoloxía e duns representantes eclesiásticos que, en conivencia co poder civil do momento, argallaron o xeito de desmontar toda unha rede
de saberes e apoios. A sabedoría do coidado e coñecemento do corpo
feminino1, o coñecemento de plantas e remedios que hoxe nos parecen indispensables para levar unhas vidas sas –benaventuradas como
diriamos dende o evanxeo–, eran a columna vertebral dos coñecementos roubados ás alcumadas bruxas ou meigas. Elas estaban afeitas a
dialogar co sagrado porque experimentaban que os lugares sagrados, os
lugares fondamente espirituais non estaban moi lonxe do latexo cotiá
da vida en todas as súas diferentes manifestacións.
Dende os inicios do cristianismo, as mulleres crentes abriron un camiño de autonomía e liberdade que seguimos a transitar as súas herdeiras. O movemento feminista, xa desde os seus inicios a finais do
século XVIII2, loitará tamén por esa autonomía e liberdade nos ámbitos
social e político. Avanzando no tempo chegamos á segunda metade do
século XX: a segunda onda do feminismo vai facer fincapé en revisar
e reinventar o papel das mulleres na sociedade e na familia; na igrexa
católica entran novos aires co Concilio Vaticano II. No estado español
a chegada destes acontecementos estivo moi marcada pola situación
política da ditadura e dos estreitos lazos entre ela e a xerarquía ecleEn pleno século XXI as probas e protocolos da medicina aínda usan como patrón e modelo
e corpo masculino. Ver: Carme Valls Llobet, Mujeres invisibles, ed. Debolsillo,2006
2
Ver Feminismo no Diccionario ideológico feminista, vol. I, Victoria Sau, ed. Icaria, 3ª
edición 2000.
1
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siástica; aínda así houbo voces de homes e mulleres que querían conformar unha igrexa diferente, máis humana. Con todo e iso, o Concilio
foi asunto de homes aínda que, xa comezado, chamouse a varias mulleres de diferentes Organizacións Internacionais Católicas3 para que
dalgún xeito puidesen participar. Non obstante, era innegable que as
diferentes comunidades e igrexas locais se estaban a manter grazas ao
traballo eclesial continuado, significativo e valioso de moitas mulleres
crentes.
Máis adiante, xa nos anos 80, advírtese unha grande efervescencia
espiritual e eclesial. Cando no ámbito político e social as mulleres acadan a igualdade xurídica cos varóns e a autonomía en todas as facetas
da súa vida, a necesidade de buscar novas formas de vivir, comunicar
e celebrar a fe vainas levar a crear diferentes grupos, asociacións e
movementos. Sabéndonos protagonistas das nosas vidas non podemos
nin queremos deixar unha parte fundamental da nosa persoa en mans
alleas. Créanse entón diferentes entidades que queren dar forma a todas esas vivencias, sabedorías e loitas de mulleres capaces de facerlle
espazo á súa voz interior.
Todo ese traballo iniciado hai trinta anos xermolou, colleu forza e
chega ata hoxe. Así, queremos presentar unha escolma de grupos, asociacións, escolas e proxectos feministas que, nestes momentos, están
sendo parte vertebradora do tecido eclesial no estado español porque
están a conformar un novo rostro de igrexa.4 Nestas asociacións hai
mulleres con nome e apelido, moitas vidas, moita terra sagrada, moitos
camiños abertos a base de xuntar pegadas para abrir futuro. Son auténticas comunidades de sandadoras, pois unha das principais misións
destes grupos é sandar a teoloxía do seu excesivo androcentrismo, e
sandar ás propias mulleres, magoadas polo patriarcado derivado del.
María Salas, De la promoción de la mujer a la teología feminista. Cuarenta años de
historia; Sal Terrae, 1993
4 Pilar de Miguel, Los movimientos de mujeres y la teología feminista. Una visión
panorámica desde nuestro contexto en http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/article.
php3?id_article=31.
3
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Todos estes grupos naceron e deron o seu primeiro alento en consonancia con outros proxectos e esforzos que se están a facer a nivel
europeo e mundial . Neste sentido, o camiño que percorren as asociacións feministas na igrexa española é espello doutros camiños ecuménicos e globais que están a percorrer as mulleres das igrexas europeas,
como ben sinala o artigo citado de Pilar de Miguel.
Todos estes grupos teñen en común a misión de visibilizar as mulleres na historia e na igrexa e tamén a estratexia de crear e manter
vencellos con outros grupos ou asociacións, formando parte de redes
tanto do ámbito eclesial como do feminista. Isto favorece e potencia o
traballo e a comunicación en colectivos máis amplos nos que manifestar os seus posicionamentos e realizar as súas accións.

1. Mujeres y Teología
Son as máis antigas das asociacións actuais. Empezou en Madrid,no
ano 1986, como un grupo de mulleres comprometidas e interesadas
pola teoloxía, que “traballamos para que se recoñeza a participación
plena das mulleres na vida eclesial e no exercicio de calquera dos seus
ministerios. Tratando de conseguir una maior participación das mulleres nos órganos consultivos, de discernimento e de decisión, así como
que sexan coñecidos os seus aportes nos debates vitais da sociedade”5.
Destaca por celebrar anualmente, de xeito ininterrompido dende
1989, os Encuentros Mujeres y Teología nos que compartimos camiño
unha man chea de asociacións e grupos diferentes que no estado están
a facer teoloxía en feminino. Estes encontros son xermolo de outros
proxectos, asociacións e grupos. No ano 2006 constituíuse a Federación Mujeres y Teología con grupos asociados en Madrid, Sevilla,
Santander, Zaragoza, Barcelona, A Rioxa e Navarra. Os encontros de
Mujeres y Teología serven tamén para reforzar as redes de sororidade
entre mulleres que fan feminismo dentro da igrexa. Nestes encontros
recoñecémonos e dámonos autoridade unhas ás outras a pesar das diferenzas. A Rioxa está agora preparando o XVIII Encuentro Mujeres y
5

http://es.geocities.com/mujeresyteologiamadrid/paginas/presentacion.htm
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Teología, para o ano 2010, centrado no tema da Saúde dende a perspectiva das mulleres.

2. Col-lectiu de Dones en l’Esglesia
O Col-lectiu de Dones en l’Esglesia nace tamén en 1986, en Barcelona. Na súa carta de presentación son ben claras: “non pretendemos perdernos en complicadas interpretacións feitas por homes e ó
seu servizo, senón que o noso traballo está dirixido a desbloquear a
situación marxinal en que a igrexa mantén ás mulleres e que contrasta
negativamente cos avances científicos, sociais e coa mentalidade do
noso tempo”6.
O Col-lectiu actualmente está formado por nove equipos locais en
diferentes lugares de Cataluña. Publican unha revista trimestral: Paraules i fets de dones, e contan xa con 12 libros editados, froito os máis
deles do traballo e a reflexión colectiva. Dende hai tres anos dirixen
cursos de posgrao, ofrecidos como créditos de libre configuración, na
Facultade de Filosofía da Universidade de Barcelona, na Universidade
Pompeu i Fabra e recentemente tamén na Universidade de Girona.
Tamén imparten cursos de Teoloxía Feminista na l’Escola de la Dona
da Deputación de Barcelona. Esta asociación participou activamente,
no ano 2003, na organización do II Sínodo Europeo de Mulleres7, celebrado en Barcelona.

3. Mulleres Cristiás Galegas-Exeria
En 1996 nace en Galicia Mulleres Cristiás Galegas-Exeria8. No ano
2001 acolleron o IIX Encontro Mulleres e Teoloxía, no que máis de
300 mulleres de todo o estado reflexionaron sobre cristoloxía feminishttp://www.cdonesesglesia.org/cde.htm
O I Sínodo Europeo de Mulleres celebrouse en Gmunden (Austria) e está recollido
en Europa con ojos de mujer, de Miguel, Pilar (eds.) Ed Verbo Divino, 1996. Os
contidos do II Sínodo pódese consultar en http://synodalia.net/ e no libro Atreverse con
la diversidad, De Miguel, Pilar; Amell, Mª Josefa (eds.) Ed Verbo Divino, 2004.
8
Mulleres Critiás Galegas ten como enderezo de contacto: mcgexeria@gmail.com.
6
7
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ta9. No 2003 destacou a súa presenza activa na Coordinadora Galega
pola Paz e na Plataforma Nunca Máis. Forman parte, dende a súa constitución, na Marcha Mundial das Mulleres de Galicia, que aglutina a
diferentes colectivos feministas da nosa terra. No Encontro Europeo
da M.M.M. que tivo lugar en Vigo, no ano 2004, propuxeron a todas o
Foro Mulleres e Espiritualidade. Corporeidade e Resistencia10, fito ben
importante pois fixo emerxer a forza da espiritualidade no mundo dos
feminismos galegos. Có gallo dos seus dez anos de vida, editaron no
2006 un libro, Donas da nosa memoria11, no que recollen a reflexión
colectiva e o camiño andado, marcando liñas para o futuro.

4. Arnasatu
Arnasatu nace tamén no ano 1996. Centran a súa acción na presenza
pública e institucional. Actualmente estan no Consello de Igualdade
do Concello de Bilbao, na Comisión Consultiva de Emakunde e na
Deputación Foral de Bizkaia. Isto permitiulles dar presenza ás mulleres cristiás feministas nas institucións e entre os grupos de mulleres,
o que favorece que se coñeza e recoñeza a súa existencia. No 2008
trataron o tema da pertenza eclesial a propósito dunha importante
campaña que se impulsou desde la Asemblea de Mulleres (un amplo
sector do feminismo en Bizkaia) para promover la apostasía. Actualmente Arnasatu está traballando de firme no artellamento da participación dos diferentes grupos feministas cristiáns do estado español de
cara ao próximo III Sínodo Europeo de Mulleres, que se vai celebrar
en Leipzig no 2011 e que se centrará na saúde das mulleres, baixo o
lema Let’s talk about health, ladies! Có gallo dos 10 anos de existencia,
Arnasatu ten publicado un libro e un CD no que recollen a reflexión e
vida destes dez anos.
Vidal Collazo, Marisa, XI Encontro Mulleres e teoloxía. E vos, mulleres, ¿quen dicides
que son eu?. Encrucillada 123, 2001.
10
Rueda Sabater, Chini, Mulleres e Espiritualidade, Encrucillada 139, 2004. Torres
Pérez, María José, Céspedes Ulloa, Geraldina, Espiritualidade: corporeidade e
resistencia, Encrucillada 139, 2004.
11
Mulleres Cristiás Galegas Exeria, Donas da nosa memoria, Santiago, 2007.
9
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5. Católicas por el Derecho a Decidir
En 1997 inicio en Madrid a súa andaina Católicas polo Dereito a
Decidir. Esta asociación, que naceu en América Latina, traballa de
xeito especial a reivindicación dos dereitos sexuais das mulleres12. No
estado español hoxe están presentes en Madrid, Albacete e Valencia.
Algunhas das mulleres deste grupo prefiren manterse nun segundo
plano, case no anonimato, pois saben cal é a postura oficial da igrexa
nestes temas, e mesmo temen posibles represalias nas súas profesións
e traballos pastorais. CDD móstranos como a liberdade de conciencia
aínda non é real na igrexa.

6. Creients i Feministes
Creients i feministes é unha asociación das Illas Baleares. Queren
ser outra voz dentro da igrexa, e facerse presentes en actividades encamiñadas á sensibilización sobre o papel e rol que as mulleres teñen nas
nosas sociedades, marcadamente machistas. Traballan xunto co Institut Balear de la Dona13, pertencen ao Consell de Dones de Mallorca e
á Plataforma Otra Voz de Iglesia es Posible. Os últimos traballos desta
asociación estiveron centrados no aborto e a prostitución.

7. Dones Creients
Dones Creients14 nace en Valencia, en febreiro de 2000, a raíz do XII
FORUM Feliços els qui treballem per la pau. Rapidamente conectaron
cos grupos que xa estabamos facendo teoloxía en feminino. Este é un
grupo moi heteroxéneo. Nel colaboran mulleres islámicas, protestantes e presbiterianas, teólogas, relixiosas, feministas... Están en sintonía
con Redes Cristiás, o Colectiu Lambda, o Movemento polo Celibato
Opcional, HOAC, Católicas polo Dereito a Decidir e tamén con movementos ecuménicos progresistas. Están moi ilusionadas ante o tema
elexido para o próximo Forum: Descobrint el rostro femeni de Deu. Danse conta de que a súa pegada está chegando á igrexa valenciana.
http://www.catolicasporelderechoadecidir.org/somos.php
http://nubulaya.cecili.cat/post/29977
14
http://donescreients.blogspot.com/.
12
13
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8. Asociación de Teólogas Españolas, ATE
Có tempo, os grupos de mulleres foron afondando nas súas raíces e
fóronse especializando. En 1992 xorde a ATE, a Asociación de Teólogas
Españolas, un grupo de teólogas academicamente acreditadas que se
asocian para estudar e difundir a teoloxía desde a perspectiva da muller. Dado que a teoloxía foi feita desde a perspectiva do xénero masculino, pensan que é necesaria tamén unha teoloxía que ofreza o punto
de vista das mulleres15. As mulleres estudantes de Teoloxía aumentan
cada ano, e asociarse nas asociacións de teólogos xa existentes significa
invisibilidade para as mulleres. Había, pois, un baleiro na teoloxía que
cumpría encher. A ATE constitúena teólogas que queren poder facer
teoloxía conservando a liberdade e independencia. Organizan tódolos
anos, dende 1993, unhas Xornadas nas que propoñen diferentes temas
sobre os que van elaborando teoloxía desde a perspectiva de xénero e
de forma interdisciplinar. Dende o ano 2006 coordinan tamén a colección de libros, Aletheia, editados pola Editorial Verbo Divino, que xa
está preparando o seu quinto título.

9. Escuela Feminista de Teología de Andalucía, EFETA
EFETA16 é unha escola universitaria de Teoloxía fundada, xestionada
e dirixida por mulleres, que naceu no ano 2006 ó abeiro do grupo Mujeres y Teología de Sevilla. Esta escola busca desenvolver un proxecto
formativo teolóxico non sexista, no ámbito lingüístico hispano, en conexión coa realidade cultural e relixiosa, plural, do entorno cotián. A
EFETA conta cun equipo docente formado por profesorado propio que
desenvolven un completo programa formativo. A novidade da posibilidade do estudio on-line é o grande atractivo desta Escola que nace
con vocación de ampliar e especializar a formación en teoloxía feminista. Un paseo virtual polo seu campus fará descubrir a quen visita
un amplo abano de materiais para traballar a teoloxía con perspectiva
de xénero.
15
16

http://www.asociaciondeteologas.org/historia.htm
http://www.efeta.org/.
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10. Sophia
Cada vez son máis as mulleres que xa non están polo labor de deixar
pasar as oportunidades de ser protagonistas, e que puxan por crearse
un cuarto de seu tamén na igrexa. Son tempos os actuais de mestizaxe cultural, de abrir camiño xunta con outras mulleres. En Valencia creouse recentemente unha Asociación Interrelixiosa de Mulleres
chamada Sophia, integrada por católicas e musulmás. Foi o soño feito
realidade dun grupo de mulleres que ten á súa fronte entre outras á
teóloga valenciana Llucia Ramon.

11. Rede Ignaciana feminina
Á mantenta quedan para o final dúas experiencias que están a levar
a cabo algunhas mulleres de diferentes comunidades relixiosas. Non
é que exista un asociacionismo específico relixioso feminista, pois en
tódalas asociacións e grupos citados traballamos xuntas segrares e relixiosas, porque nos atopamos na semellanza de ser mulleres nunha
sociedade patriarcal e traballamos rompendo barreiras e crendo na riqueza das diferenzas. Con todo, hai mulleres, e ás veces comunidades,
máis significadas no traballo feminista, que retroalimentan ás súas comunidades e as comunidades coas que traballan pastoralmente.
A Rede Ignaciana Feminina17, formada por relixiosas de diferentes
congregacións unidas pola espiritualidade ignaciana, nace no ano 1989
pero o seu xermolo remóntase a cinco anos atrás. O obxectivo fundamental é recrear unha nova vida relixiosa “sabéndonos mulleres e
polo tanto buscadoras e soñadoras dese outro rostro que lle achegamos
á espiritualidade ignaciana”. A Rede ignaciana feminina organiza un
encontro anual en clave de obradoiro para potenciar esa conciencia da
propia experiencia espiritual. Ademais, conviven e traballan na Rede
diferentes grupos, dos que destacamos: o Seminario de Acompañamento Espiritual18, o grupo de Mulleres Tecedoras do Novo, o grupo
Para máis información: ignaciasec@hotmail.com.
O Seminario de Acompañamento Espiritual vense realizando en Salamanca desde
hai 16 anos. A súa formación dura dous anos e prepara ás participantes neste tipo de
acompañamento.
17
18
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de intercambio e comunicación entre formadoras e relixiosas novas de
diferentes congregacións, e o grupo Yadá. A súa aposta máis recente é a
preparación e lanzamento dun Obradoiro de Espiritualidade Ignaciana
Feminina que pretende afondar nas relacións entre o estilo ignaciano
e o propio ser de mulleres, rompendo barreiras e facendo dun xeito
diferente.

12. REPAR
En Barcelona, a raíz da súa participación nos Encontros de Mulleres
e Teoloxía, relixiosas de distintas congregacións se xuntan para compartir achados e retos formando REPAR. Teñen en común non unha
espiritualidade, senón o estar involucradas no traballo pastoral en barrios populares. A ósmose é posible, e o feminismo vai chegando a
tódolos recunchos onde hai mulleres que se preguntan seriamente por
elas mesmas e pola igrexa.
Entendemos que esta fecundidade é un regalo para toda a igrexa,
para todas as mulleres e todos os homes que queren vivir o seu día a día
saboreando a plenitude. Se ten sentido mantérmonos nesta andaina é
porque os nosos enfoques, os nosos traballos, as nosas estratexias non
son marxinadoras, non queren ser opresoras senón inclusivas, liberadoras para todas e para todos. É por iso que, para rematar, queremos facer
unha invitación aos compañeiros homes –amigos, fillos, pais, irmáns–
para que se atrevan a emprender tamén o seu camiño de curación das
feridas que neles produce esta sociedade patriarcal e de recuperación
da súa dimensión afectiva e relacional. Queremos facer unha invitación aos homes compañeiros para que empecen a xuntarse en grupos
onde poder compartir as súas vivencias de homes nunha sociedade patriarcal e, desde aí, apoiar novas formas de entender a masculinidade
e repensar a súa fe desde esas novos modelos de ser home.
Se mulleres e homes avanzamos cara a unha maior autenticidade,
liberdade e respecto conseguiremos un mundo fermoso para canta forma de vida aniñe nel.
Marisa Vidal Collazo e Maite Cabanas
Mulleres Cristiás Galegas Exeria
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Os profetas que adiviñan por diñeiro
Xosé Luís Barreiro Rivas

1. Unha historia feita de
mentiras

1.1 A triste historia dun tren de
xoguete

Así clamaba Miqueas (3, 11)
contra os dirixentes de Xudá: “Os
seus xefes emiten veredictos conforme aos regalos, os seus sacerdotes dan a lei por un prezo, e os
seus profetas adiviñan por diñeiro”. E valéndome del, vou clamar
eu tamén contra unha das maiores
desgrazas que ten o noso país: os
profetas que adiviñan por diñeiro. Porque non hai peor desgraza
para a democracia que elixir sen
información, trabucarse sen revisar os erros, e deixarse guiar por
persuasores que profetizan futuros de gloria a golpe de talón. En
Galicia pásanos, meu Deus, todo
iso. E por iso, cando se fai a luz,
danos vergoña de ser tan parvos,
e, en vez de esixir responsabilidades aos que nos enganaron, preferimos velas vir e deixalas pasar,
como agora lles quero demostrar
con grandes e variados exemplos.

En 1992, cando a alta velocidade ferroviaria chegaba a Sevilla,
implantouse en Galicia a última
idolatría rexistrada no mundo: o
culto pagán ao deus AVE. Dicimos
culto porque todo canto se di e se
conta sobre o AVE está penetrado
por un certo sentido da transcendencia, coma se tan estraño trebello ficara por enriba de todas as
outras cousas do mundo, e coma
se a felicidade terreal só puidera
acadarse nun sistema móbil de
coordenadas que sexa capaz de
cruzar o río Ulla a 317,3 quilómetros por hora. E dicimos pagán
porque en canto se pon a palabra
AVE enriba da mesa de negociacións, ou na tribuna do parlamento, ou no titular dun periódico ou
no mitin dun ministro, os galegos
empezamos a comportarnos como
auténticos papanatas, e perdemos
toda capacidade crítica para valorar o que nos din e para manter co
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Estado unhas claves negociadoras
racionais e útiles.
Moito antes de que se acabasen
as autovías de unión coa Meseta,
xa o AVE substituíra o asfalto nas
oracións dos galegos, e así empezou a trécola dos profetas, eses
que profetizan por cartos, que
–lonxe de mirar por onde tiña que
entrar o AVE, que traxectos debía
facer para enlazar coas cidades
atlánticas, se era mellor unha entrada única por Vigo ou dúas cara
Santiago e Vigo, se tiñamos masa
crítica para alimentar dous ramais
ferroviarios destas características,
ou se sería mellor un ave mixto
coma o vasco– empezaron unha
estúpida pugna para ver quen
acertaba coa data de inauguración. O profeta Fraga foi o primeiro en dicir que ese raio gobernado
por ordenador pasaría por aquí no
2003, que o “tren bala” –que é
coma un AVE ruín– uniría A Coruña con Vigo no 2006; que Lugo
tería o seu propio AVE no 2007 e
que só a partir de aí empezarían
as tómbolas a sortear liñas de AVE
para calquera vila que celebrase
un mercado ou feira periódica
cada mes.
E detrás de Fraga viñeron todos
os demais. Ninguén quería que-

darse atrás nesta difícil tarefa de
prognosticar unha data de inauguración, e os xornais non daban
abasto para conter reivindicacións
de adianto ou críticas polo atraso
de canta asociación, colexio profesional ou “abaixofirmante” se
prezase. As asociacións de empresarios, que case nunca falan
de nada para non perder as subvencións, dixeron que 2007 xa era
tarde, e que se non se adiantaba o
milagre perderíamos o tren –vaia
metáfora!– da modernidade. Os
socialistas dixeron que tal como
ían as obras non chegaría o AVE
ata 2010, e que se eles gobernasen
habería máis aves, correrían máis,
e rematarían antes coas obras. O
Colexio de Enxeñeiros de Galicia
felicitou á Xunta polas súas xestións, e avalou co seu telegrama
a data do 2010 coa que Fraga xa
empezaba a cubrirse. A xente xa ía
ás ventaíñas das estacións a preguntar canto custaba un billete a
Madrid, e os periódicos empezaron un minucioso seguimento das
obras que tiña por obxecto evitar
que Madrid nos tomase o pelo
coma sempre, que en vez de cruzar o Ulla a 317,3 km/h o fixese
só a 312,5 km/h, e que, no tanto
de facerse a inauguración o día 31
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de decembro do 2006, se fixese,
como se temía, no 6 de marzo de
2007.
E así empezou, parvada tras
parvada, a triste historia do AVE
de Galicia. Aproveitando a proximidade da mina de Serrabal, e a
teimuda oposición dese “inimigo
público nº 1” que foi Villar Mir,
o ministerio de Fomento levou os
prazos a 2009, o que lle permitiu
a Aznar seguir facendo mitins sen
que a xente se rise das datas fixadas. Despois veu o Plan Galicia,
que tratando de que esqueceramos o desastre do Prestige, puxo
orde e vontade na regueifa, e,
ademais de regalarnos outro AVE
que ía chegar de Santiago a Bilbao no tempo de comer un bocadillo de xamón, fixou unha nova
data, máis realista, par ao AVE a
Madrid. E así quedou consagrada en toda a corte dos profetas a
data de 2012, na que, coincidindo
co VIII Centenario da batalla das
Navas de Tolosa –isto é unha maldade miña– ía entrar na estación
de Santiago unha locomotora Siemens –ou Alston– de última xeración, arrastrando a 317,3 km/h
un tren de pasaxeiros adornado
coas bandeiras de Europa, España e Galicia, para demostrar con
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toda evidencia que os galegos,
ademais de desprezar o transporte de mercancías, non somos separatistas, nin nacionalistas, nin
falamos máis galego que castelán
nin máis castelán que galego (isto
do galego só ven a conto porque
estou escribindo no Día das Letras Galegas).
Cando alguén preguntaba por
que as “tuneladoras” de Guadarrama se ían para o porto Pallares, e non para o Padornelo, saía
Touriño e, tras unha conversa telefónica con Zapatero, convertíase no garante da máxica data do
31 de decembro do 2012. Cando
había campaña electoral saía Rajoy e xuraba que revitalizaría o
Plan Galicia. Cando non dicían
nada nin o PP ni no PSOE saía
Paco Rodríguez e, mediante unha
apurada negociación con Solbes
para sacar adiante os Orzamentos Xerais do Estado, garantía, co
aval do BNG, un tren igual que o
de Sevilla para 2012. E cando os
políticos andaban noutro devalo
volvían os empresarios, os enxeñeiros, os periódicos e a axente
para manter viva a chama irrenunciable do 2012. Neste tempo,
hai que dicilo, o tren atlántico xa
se convertera en AVE polo mesmo
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procedemento co que o auditorio
da Coruña se converteu en Pazo
da Ópera –cambiándolle o nome
e sen mover un coio!–. A data
da conexión Vigo-Coruña xa se
atrasara daquela 5 anos, para sumarse, quizais, á festa infinita do
2012. E o novo xogo dos profetas
que profetizan por cartos xa non
era o de adiviñar a data de inauguración, senón o de establecer
de xeito indubidable quen tiña o
mérito, ou a que reivindicación se
debía a construción do adorado
tren.
E nestas andábamos cando nomearon ministro de Fomento a
Xosé Blanco, veciño de Palas de
Rei, que, ante a posibilidade de
durar no cargo ata 2012 e pasar
á historia como o maléfico dragón que se comera o AVE nunha
noite de xeada, recadou informes
de como estaba a cousa antes de
falar de xeito apodíctico para toda
Galicia. E, oh sorpresa!... O AVE
do Noroeste só era verdade –aínda que ía con moito atraso– nos
tramos Olmedo-Zamora e Ourense-Santiago. Todo o demais, é dicir, o tramo Zamora-Ourense, ou
non era nada, ou era un timo, e,
se Don Xosé non o remediaba, iamos ter un AVE por anacos que

non faría a viaxe a Madrid en
menos de cinco horas. Do tramo
por Cerdedo –verdadeira loucura
de novos ricos– non hai nada. E
ninguén fía xa de que ese AVE de
verdade poida estar connosco antes do 2016 ou 2017.
A defensa dos profetas que profetizan por cartos, para non poñerse vermellos é meterse debaixo
das pedras, é dicir que eles xa
desconfiaban. Pero que eu saiba,
e non é porque agora estea diante,
só eu me mantiven firme e constante na evidencia de que o AVE,
tal como estaba, era un timo; que
o Plan Galicia –díxeno o primeiro
día– era unha carallada; que os
controis formais efectuados polos
xornais non detectaban –porque
era o seu propio engano– a trampa inicial; que cos cartos que se
investían e cos proxectos que se
facían iamos máis cerca do 2020
que do 2012, e que toda a farfallada dos políticos era o mesmo
que enganar aos indios de América con cristaliños de cores. Tamén dixen que a lóxica dos feitos
ía rematar antes que o noso os
AVE de Valencia, Málaga e Lisboa; que a influenza de Zapatero
ía levar o AVE a León –onde nós
deberíamos conectar– antes que a
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Galicia; que o correcto plan dos
vascos e dos navarros –este último non empezará as obras ata o
2011– ía adiantar e rematar os
seus respectivos AVE –neste caso
mixtos– antes que o noso, e que
a cambio de ternos entretidos co
culto pagán ao deus AVE, os galegos estabamos renunciando a
todo canto nos correspondía, nos
repartos do Estado, con lóxica e
dereito.
Por iso digo agora que, ademais
de vérmonos burlados, deberíamos sentir unha enorme vergoña
colectiva –porque este erro é dos
políticos e máis do pobo–, e esixirlle tanta responsabilidade aos
charlatáns parlamentarios coma
aos profetas que, dicía Miqueas,
profetizan por cartos. Pero non
o faremos así. Miraremos para
outro lado, diremos que chove,
e non aprenderemos nada de por
que seguimos sendo, no ranking
das autonomías, os penúltimos en
todo. Unha leria!
1.2 O Plan Galicia tampouco
existe
Das primeiras palabras de Núñez
Feijoo dedúcese con precisión que
o Plan Galicia –12.000 millóns
de euros, a metade investidos sen
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que ninguén o advertira antes de
argallar o Plan, e a outra metade
a repartir en andrómenas cos vascos, cántabros, asturianos e casteláns– tampouco existe. Neste caso
díxeno alá polo 2003, en La Voz de
Galicia, apenas tres días despois
da mascarada ministerial do pazo
de María Pita. E tamén aquel día
deixei claro que, cando a un pobo
lle prometen 12.000.000.000 de
euros xurando por Deus que non
se vai emitir débeda nin llos van a
quitar a ninguén, e sen dar unha
orientación minimamente crible
de onde estaban os cartos, estabamos falando, como é obvio, de
máis indios e máis cristaliños de
cores.
Recordeillo despois a Touriño cando gañou as eleccións de
2005: “dádelle carpetazo á broma do Plan Galicia antes de que
a xente volo impute a vós e vos
considere uns mentireiros”. Pero
Touriño pensou que sabía máis ca
ninguén, e, en vez de sacarlle as
cores ao PP, preferiu asumir –e
mellorar!– o Plan, e encher as urnas de votos cos seus resultados.
Eu dixérallo, coma sempre, en
La Voz de Galicia. E por iso podo
agora volver a rirme dos profetas
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que profetizan por cartos. Outra
mágoa!
1.3 A Cidade da Cultura nin arre
nin xo
O Gaiás é o máis grande investimento de Galicia, envexa de
españois e asombro do mundo.
E é, sobre todo, a herdanza que
nos deixou aquel home de Estado
que gobernou e dominou Galicia
a base de facela máis invertebrada, máis clientelar, máis subvencionada e máis cativa dos vellos
modelos sociais e produtivos. Por
iso o Gaiás xa é unha ruína antes
de ser inaugurado. Unha area metida no zapato da Autonomía, e o
maior cemiterio de euros do Vello
Continente. O prazo de remate
desta obra era arredor do 2005,
pero ese prazo multiplicase agora por 4 e o presuposto por 6, e
Núñez Feijoo xa non ten reparos
en adiar o seu remate para o Ano
Santo... de 2021¡
Primeiro dixeron que toda España ía vir escoitar ópera –a ópera
que de momento non vai haber por
mor de Ánxela Bugallo– ao Gaiás.
Despois dixeron que os mellores
museos do mundo –situados en
Nova York, Londres, París, Amsterdam ou San Petersburgo– ían

intercambiar coleccións con esta
vila tan escasa en contrapartidas museísticas, de menos de
100.000 habitantes, e esquinada
no Finis Terrae, que é Santiago.
Máis tarde chegou a andrómena
da axuda de Zapatero, que repetindo ao pé da letra o discurso que
fixo para a Universidade de Comillas, e co aval persoal de Pérez
Touriño ía converter o Gaiás na
ponte cultural con Hispanoamérica, e nun centro de investigación
para o idioma castelán. Máis tarde ouvimos o trunfo de Fernández
Antonio e Ánxela Bugallo cando
proclamaron que a Cidade da
Cultura ía estar financiada por un
consorcio de empresas privadas
–dixérono sen escachar de risa!–
no que estaban, como non, as
omnipresentes Caixas de Aforros
e Amancio Ortega.
Pero a verdade chegou outra
vez co trunfo de Núñez Feijoo,
que, valéndose da crise e do chalaneo institucional e económico
do bipartito, proclamou aos catro
ventos a súa firme decisión de rematar esta obra, que deu os seus
primeiros pasos no 1997, no 2021.
Todo era borralla. Ou, peor que
borralla!, unha monumental e carísima improvisación que, a dicir
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do actual conselleiro de Cultura,
“non é un fillo desexado”. E por
iso estamos ante un monumental
cemiterio de cartos que, nunha
versión case dramática, repite a
historia dos indios e os cristaliños
de cores. Impresionante!
1.4 Un financiamento acaído tamén é imposible
Cando Zapatero pasou a trollo
por enriba da Constitución para
darlle a Cataluña o Estatut que lle
pedían, e cando algúns advertimos –nestas páxinas tamén– que
aquel Estatut era unha ruptura
dos equilibrios que permitían o
alto nivel de financiamento solidario do que Galicia viña sendo
beneficiaria, foron moitos os que
dixeron –Touriño o primeiro– que
pola vía de Jauja que ía abrir Cataluña pasaría tamén o Estatuto
de Galicia. E, para facérllelo crer
á xente, empezaron a deixarse
querer pola trampa das compensacións. Onde outros recibirían
a xusta compensación polo seu
crecemento económico, polo seu
aporte ao PIB, ou polo seu crecemento demográfico, nós iamos
ser compensados polo envellecemento, pola dispersión e por ser
dos últimos no PIB e na renda. E
por iso non souberon distinguir as
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compensacións iniciais –que revestían a forma dun crecemento
en termos absolutos do financiamento pactado segundo o modelo
precedente– da ruptura dun modelo solidario –quizais en exceso
solidario– que facía que Galiza
tivera maior financiamento per
cápita –tamén isto hai que interpretalo– que Cataluña.
O que dicía Touriño –embaulado por Solbes e Caamaño– era
un imposible metafísico, xa que
a fórmula que compensa os criterios positivos con criterios negativos só pode funcionar se calcula
de xeito diferente, e sobre partidas diferentes, o financiamento
propiamente dito e as políticas
de reequilibrio territorial e social.
Pero Touriño non o veu así, e non
estivo só neste erro. E mesmo
pode dicirse que, debido a que todos os partidos parlamentarios de
Galicia progresaron por esta vía
falsa, non foi posible sacar adiante –aínda que as desculpas foron
outras– o proxecto de reforma do
Estatuto de Galicia.
Agora, cando xa goberna Núñez
Feijoo, estamos chegando ao final do camiño, e a carencia de
acordos e pautas para unha negociación no Consello de Políti-
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ca Fiscal e Financeira amósase,
para quen coñece o “tinglado”,
con verdadeiro dramatismo. O
modelo Catalán meteu a Galicia
nunha calella sen saída, e, aínda
que un incremento puntual da
contía transferida poida disimular
nos primeiros anos a nosa derrota
comparativa, é evidente que estamos entrando nunha etapa de
enormes dificultades.
Fai uns anos puidera ter sido
posible pedir o desglose do financiamento e das partidas de reequilibrio económico e de reformas
estruturais. E quizás por esa vía
se puideran ter compensado unha
boa parte das perdas que agora
imos ter. Pero a estas alturas, e
no medio da crise, ese modelo é
xa imposible, e todo apunta a que
non só Cataluña, senón todas as
autonomías ricas, van saír profundamente beneficiadas desta reforma. Máis dunha vez teño dito que
esta atención a Cataluña e a Madrid, ou a aplicación do criterio de
poboación, son decisións xustas e
inevitables, e que o modelo excesivamente solidario anterior tiña a
enorme eiva de incentivar o mal-

gasto e de non acusar os efectos
dunha mala xestión política. Pero
iso non quere dicir que este paso
necesario cara unha maior corresponsabilidade fiscal non se puidera paliar cun modelo financeiro
que agora non temos, e ao que
non parecen darlle traza nin os
políticos nin os académicos. Así
que todo o do financiamento era
tamén un burato negro feito polos
que profetizan por cartos.

2. Unha conclusión inevitable
Os exemplos que trouxemos a
esta crónica –convertida nunha
avaliación xeral– poderían multiplicarse. Pero non hai espazo
nin é necesario. Porque é evidente que, cun modelo político
dominado por inercias acríticas
e inveteradas, este país está moi
mal gobernado. Pero o problema
–concluímos nós– non é ese. O
problema é que todo isto sucede
diante dos nosos ollos e non o
queremos ver. Ou non sabemos,
que é o mesmo.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Olladas no futuro
Xoán Bernárdez Vilar

Estas palabras, título dunha
obra que en 1974 editou Ramón
Piñeiro (Láncara, 1915-Compostela, 1990), que, como sabedes
é o autor ao que neste ano se lle
dedica o Día das Letras Galegas,
vannos servir como introdución
para este pequeno comentario.
Ramón Piñeiro López, filósofo,
ensaísta e político, perseguido
e encarcerado, recibiu especialmente no mes de maio constantes
e merecidas homenaxes polo seu
labor, foi analizado e lembrado
en todos os currunchos do país,
e aínda fóra del, e a maior parte
das súas obras reeditadas, xunto
con outras novas e outras esculcas arredor dos seus importantes
aportes á cultura do país.
Mais non nos imos recrear aquí
en ningunha clase de louvanza
nin de lembranzas sobre Piñeiro
xa que, afortunadamente, veñen
sendo detidamente comentadas
e espalladas a través de todos os
medios. Queremos deternos nada
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máis que en algo tan obvio para
el como o que no seu momento
recolleu Miguel Barros: “Piñeiro
sabía que a pedra angular da política propia era o idioma”.
O cal vén a conto dun feito que
aconteceu no mes de febreiro pasado. O comezo do que podemos
cualificar como un novo acoso ou
ataque organizado á nosa cultura.
Eran os días nos que principiaba
a campaña para as eleccións Autonómicas. Nese intre, toda unha
casualidade, diversos colectivos
manifestáronse en Compostela
no nome da “liberdade” levando
pancartas sostidas por xentes chegadas de fóra do país, así como
doutras que claramente se distinguen polo seu desprezo pola nosa
fala. Algúns medios tamén tomaron partido en contra da mesma,
transformando aquela cativa marcha en algo para eles categoricamente demostrativo. Nela mesmo
houbo burlas contra o galego.
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Pasados pouco máis de tres meses, no día das Letras Galegas, o
17 de maio, produciuse, esta vez
si, e a pesar da chuvia, unha realmente magna manifestación en
Compostela en defensa do idioma. Porén, nesta ocasión, os medios amosáronse sumamente cautos. As fotografías que publicaron
non abranguían toda a concentración nin os principais detalles da
mesma, como se pretenderan que
pasara desapercibida.
Mais dende o mes de febreiro
que comentamos no punto anterior pasaron moitas cousas. Porque agora goberna en San Caetano unha forza política que, entre
as súas confesadas aspiracións
figura a de reducir as posibilidades do galego á mínima expresión,
ou mesmo suprimilas. Como consecuencia téñense producido xa
numerosas protestas. E advírtense consecuencias tan negativas
como, entre outras cousas, o feito
de que parte dos compromisos
adquiridos polo anterior executivo co sector audiovisual están
paralizados. Trátase dun acordo
que prevía o financiamento de
34 filmes para cine, televisión,
mini-series, documentais e curtametraxes. A súa supresión pode

supor a destrución de máis de
2.000 empregos directos e a perda de 500 ou 5.600 profesionais
da interpretación. Un factor no
que Galicia avanzara a pasos axigantados nos últimos tempos. Cal
pode ser o futuro que para a nosa
cultura podemos albiscar a través
destas e doutras perspectivas semellantes?
Porén lembremos agora que segundo datos que nos chegan de
Euskadi, o éuscaro ou lingua vasca, gañou 325.000 falantes nos
últimos vintecinco anos.

Audiovisual
Co seu ensaio Plan Rosebud, a
ourensá, residente en Barcelona,
María Ruído gañou no pasado
mes de marzo o premio ao mellor documental internacional no
Festival Independente de Cine
e Vídeo de Nova Iork. A través
desta produción María Ruído,
(Ourense 1967), analiza algo tan
de actualidade como a memoria
histórica no Estado.
Nos VII premios do Audiovisual
galego, celebrados o 30 de abril
en Pontevedra, o filme Os mortos
van á présa de Ángel de la Cruz,
fíxose con nove dos 19 galardóns
concedidos. En canto aos de di103
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rección, dirección artística, música, e guión foron para A noite
que deixou de chover de Alfonso
Zarauza. A actriz Tamara Canosa
levou o premio á mellor protagonista pola súa actuación en Pradolongo.
Nesa mesma noite, e no Pazo da
Cultura de Pontevedra foille entregado ao director artístico Suso
Montero (A Coruña, 1952), autor
de numerosos decorados para televisión e cine, o Premio de Honra Fernando Rey, da Academia
Galega do Audiovisual.

Banda Deseñada
Felipe Ugalde (Cidade de México, 1962), formado como ilustrador na Escola Nacional de Artes
Gráficas, ven de gañar o II Premio
Compostela de Álbums Ilustrados convocado pola editorial Kalandraka e o Concello da cidade
do Apóstolo. O protagonista da
historieta de Ugalde –deseñador
que xa gañara numerosos premios
de ilustración de libros infantís– é
un crocodilo. Finalista do Concurso foi Tomasso Nava, sendo
a mención especial para o álbum
presentado por Cecilia Alonso.
No II Certame Creacómic convocado por Caixa Mediterráneo,
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concursaron 173 traballos procedentes dunha grande parte do
mundo. A valenciana residente na
Coruña Lola Lorent levou o primeiro premio sobre a Solidaridade con Emigración, mentres que
Brais Rodríguez, de Brión, clasificouse de 2º na categoría de Cultura con Cultura dexeneradora.

Cine e Teatro
A V Edición do Play-Doc de Tui
rematou o 22 de marzo pasado con
record de asistentes. Nela foron
proxectados máis dunha trintena
de filmes. Como mellor longametraxe documental foi considerada
Intimidades de Shakespeare e Víctor Hugo da mexicana Yuele Olaizaola. O eslovaco Jurai Lethosky
recibiu unha mención por Amores
Cegos. En canto ás curtas, a iraniana Rokhsareh Ghaemmagani
resultou vencedora pola súa obra
Cyanosis. A mellor produción galega foi Manuel e Elisa e París, de
Manuel Fernández-Valdes e Oliver Laxe.
En Goián e a Guarda vén de
se celebrar a III Mostra de Teatro non Profesional das dúas beiras do Miño. Grupos galegos e
portugueses representaron as 6
pezas seleccionadas de entre as
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30 presentadas. Porén o certame
máis que premios o que procurou
foi renderlle homenaxe ao esforzo
das mulleres e homes que dedican unha boa parte do seu tempo
ao mundo do teatro.
A gala dos Premios de Teatro
María Casares celebrada na Coruña con grande asistencia dos
profesionais do mundo da escena, caracterizouse pola súa interpretación en clave feminina.
Así, o Premio de Honra foi para
a escritora e xornalista Ana Romaní (Noia, 1962), mentres que
o espectáculo Unha Primavera
para Aldara do Teatro do Atlántico, da escritora e doutora Teresa
Moure (Monforte, 1969), acadou
sete premios. Outros recaeron en
Rebeca Montero, María Bouzas,
Víctor Mosqueira, Quico Cadaval, e Artur Trillo.
No festival de Cine de Málaga,
gañou o Premio do Xurado Xoven
o filme Amores Locos, do que é
autor o director e guionista Beda
Docampo Feijoo (Vigo, 1948). Á
marxe do premio chama a atención o pouco habitual que resulta
entre nós o nome do seu gañador,
porque o Beda do que estimamos
que foi tomado, tamén coñecido
polo seu alcume de O Venerable

(672-735), foi o primeiro santo
inglés. Un home dunha notabilísima cultura, ata o punto de nos
deixar incontables poesías e traballos sobre case que todos os
saberes. Beda faleceu un 27 de
maio mentres traducía o evanxeo
de San Xoán. O seu mausoleo
atópase no interior da non menos
admirable Catedral de Durham,
preto da fronteira con Escocia.
O Festival de Títeres de Redondela chegou á súa undécima edición despois de acadar un nivel
de calidade e evolución admirables. Neste momento xa ninguén
pensa que este tipo de espectáculos poida ser considerado como
algo para nenos ou de inferior
calidade, pois ofrecen uns textos de grande calidade, sombras
chinesas, e mesmo mesturas de
actores e obxectos animados. O
Festival aporta tamén, como complemento, actuacións de teatro na
rúa, e participación de compañías
foráneas. Entre elas está tamén
Tanxarina, da que foi fundador o
porriñés Tatán, formación veterana en Redondela, que cumple xa
o 25 anos de existencia.
No próximo número de Encrucillada esperamos podervos ofrecer
datos arredor do Festival cinema105
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tográfico da parroquia porriñesa
de Cans, que se celebrou nos días
20 a 23 de maio, cando tiñamos
esta crónica na imprenta.

Decesos
O pasado 24 de marzo faleceu en Barcelona o dramaturgo
e historiador Ricard Salvat (Tortosa, 1934), Premio Nacional de
Cultura de Teatro. Salvat foi un
home que mantivo unha estreita
relación con Galicia ata o punto
de montar con Isaac Díaz Pardo,
en 1969, o espectáculo Castelao
e a súa época. Posteriormente, en
1991, dirixira para o CDG O incerto señor don Hamlet, príncipe
de Dinamarca, de Álvaro Cunqueiro.
O 31 de marzo faleceu en Bos
Aires Raúl Alfonsín (1927-2009)
ex-presidente da república Arxentina, avogado, político e estadista,
descendente de galegos. Alfonsín,
home de enorme talla intelectual,
que visitara o país en 2003, sentíase tan galego que mesmo lle tirou a Quino, o inesquecible autor
de Mafalda, a edición desta que
na nosa fala se fixera en Lugo.
Tampouco era galego, e ademais non estaba unido á nosa terra por ningunha especial activi106
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dade, fóra da de contar entre nós
con numerosos admiradores, ou
a de que deu unha Conferencia
en Vigo en abril de 1994, acto no
que fora presentado polo profesor
Méndez Ferrín.
Mario Benedetti Farugia (Paso
de los Toros, 1920), fillo de inmigrantes italianos, admirable poeta,
escritor e ensaísta da denominada
xeración do 45, publicou máis de
80 libros –novelas, poemas e contos– que foron traducidos a vinte
idiomas. Traballou tamén en xornais e revistas literarias, deixando
críticas teatrais e de cine, e recibiu numerosos premios. Benedetti escribiu en castelán e en portugués, e faleceu en Montevideo,
curiosamente, o 17 de maio pasado, Día das Letras Galegas.

Etnografía
Non hai demasiadas décadas
aínda se podía ver a certo número de labregos utilizando os chuvasqueiros de produción nacional
coñecidos como corozas. Estas
estaban construídas con xuncos e
palla, e illaban o corpo moito mellor que os modernos impermeables. Na actualidade fican tan só
dous coroeiros: Alexandre Real,
de 78 anos, veciño de Carballedo,
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e Carme Pernide, da Lama. Porén, a demanda do seu produto,
ademais de mirrar, débese máis a
unha curiosidade que a unha auténtica necesidade.

As Letras
O Centro de Estudos Medievais
de Ribadavia celebrou na véspera
do Día das Letras Galegas un acto
público no que se efectuou unha
lectura de parte da obra literaria
de Xosé Carlos Gómez Alfaro (Ribadavia, 1949, A Guarda 14-52008). Gómez Alfaro, licenciado
en Xeografía e Historia e dedicado á docencia, faleceu repentinamente o pasado ano mentres
exercía como xurado nun Premio
Literario. Publicara unha ducia
de libros e poemarios e obtivera
varios premios.
Co gallo do Día das Letras Galegas, o Centro Ramón Piñeiro
para a Investigación en Humanidades, editará no mes de maio
tres volumes que recollen a correspondencia que este prócer
mantivo cos destacados filólogos
e investigadores Filgueira Valverde (1906-1996), José Luís Pensado (1924-2000) e Isidoro Millán
(1922-2002).

Novas en Xeral
O pasado 25 de abril a Academia de Belas Artes concedeulle
o título de Membro de Honra
da mesma ao pintor e ceramista
Isaac Díaz Pardo (Compostela,
1920), polo seu incansable labor
e o seu intenso traballo cultural.

Premios
O Premio de Xornalismo Nano
Cambeiro instituído polo Instituto de Estudos Miñoranos, recaeu
nesta ocasión en Antonio Valverde
(Vigo, 1935). O seu traballo, Cruceiro de San Campio, recolle un
conxunto de relatos costumistas
sobre xentes do Val Miñor que o
autor, fillo de gondomareños, coñeceu directa ou indirectamente
e que publicou xa na web.
O Concello da Estrada, o Estaleiro H.J. Barreras de Vigo, e o
psiquiatra e escritor Emilio González Fernández (Compostela,
1943), veñen de seren designados
como gañadores dos Premios Lois
Peña Novo polo seu compromiso
coa normalización lingüística da
nosa fala.
Nos XVIII Premios da Irmandade do Libro foi escollido Xabier P. Docampo (Rábade, Lugo,
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1946) como Autor do Ano. Xabier
P. Docampo, ademais de escritor,
é mestre, contacontos, actor teatral, guionista, e promotor da nosa
cultura, acadara xa o Premio Nacional de Literatura Infantil con
Cando petan na porta pola noite.
Con el foron tamén premiadas a
tradución de As flores do mal de
Baudelaire, Guía das Plantas de
Galicia, colección Rescate, O xardín das pedras flotantes, Festina
Lente, Fin de século en Palestina,
e diversas librerías de Pontevedra,
Vigo, Viveiro, así como bibliotecas
de A Coruña, Porriño e varios Institutos.
Luís Rei Núñez (A Coruña,
1958), xornalista e xerente de
cultura da TVG ven de gañar o
premio Blanco Amor coa súa novela Monte Louro, obra desenvolvida en parte neste mítico lugar, e
que el mesmo considera como a
máis cobizosa da súa carreira. Ao
mesmo tempo, An Alfaya Bernárdez (Vigo, 1964) fíxose co premio
Lueiro Rey de novela curta co seu
traballo Area Quente, unha historia dramática inspirada nunha
vella fotografía. An Alfaya escribe preferentemente para a xente
nova.
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Baldo Ramos (Celanova, 1971)
foi o vencedor do IX Premio de
poesía Fiz Vergara Vilariño coa
súa obra Palabras para un baleiro, considerada polo xurado como
unha reflexión profunda sobre o
sentido da poesía como camiño
para entender a vida.
A Fundación Premios da Crítica concedeu a comezos de maio
o título de Galego Egrexio a Ramón López Vázquez, catedrático
de Filoloxía da USC e numerario
da RAG, pola súa achega para o
coñecemento da nosa lingua medieval. Estúrdiga materia de Luís
González Tosar levou o premio
á Creación Literaria. Henrique
Monteagurdo o galardón de Investigación por Letras primeiras.
A emerxencia da escrita en galego
e os primordios da lírica trobadoresca. Camilo Nogueira, recibiu o
premio de Ensaio por Continente
pensado, onde ofrece unha visión
sobre Europa, mentres que o premio de Música foi para O Arame,
un texto de Manuel Lourenzo.
En Ciencias e Artes da Representación foi premiada a compañía
Nova Galiza de Danza. O Festival
de Cans, acadou o premio de Iniciativas Culturais.
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En Pontevedra foron entregados
os premios de Periodismo instituídos por Caixanova. O Premio Julio Camba recaeu en Pedro Ugarte (Bilbao, 1962), e o Fernández
del Riego, en Manuel Rivas (A
Coruña, 1957).
Os Premios da Crítica a nivel de Estado escolleron a Chus
Pato (Ourense, 1955), autora de
Hordas de escritura, e a Marcos
Calveiro (Vilagarcía, 1968), con
Festina lente, para os premios de
poesía e narrativa en galego. Ambos xa gañaran numerosos e importantes galardóns con anterioridade a estes.
Celia Parra Díaz (Ourense,
1990), estudante de Comunicación Audiovisual, vén de gañar
o premio Avelina Valladares do
Concello da Estrada co seu poemario No berce das mareas. Celia Parra gañou tamén o María
Mariño de Teo, patrocinado pola
Librería Abraxas, por De novo a
náusea, no que indaga acerca da
violencia machista.
O Centro PEN de Galicia
concedeulle o 22 de maio, en
Compostela, a Marcos Valcárcel
(Ourense, 1958), escritor, xornalista, e Doutor en Historia Contemporánea, o premio Voz de Li-

berdade polo seu ininterrompido
labor en favor da liberdade de
expresión. Ao mesmo tempo, o
Centro PEN recoñeceuno como
membro de honra do Internacional PEN.
Nese mesmo lugar e data foi
recibido no mencionado Centro
PEN de Galicia, quen este comentario subscribe.
A revista ponteareá A Peneira,
que cumpre 25 anos de ininterrompida existencia, e a Mesa
pola normalización Lingüística,
veñen de recibir os premios da
Irmandade Moncho Valcarce. A
entrega realizouse no Hotel Avenida da Coruña o pasado 18 de
Abril. Moncho Valcarce (A Coruña, 1935-1993), é máis coñecido
como O Crego das Encrobas. O
Premio que leva o seu nome vénse entregando dende 1994.
Estes días, o 24 de maio concretamente, celebrouse na Casa Museo de Rosalía, no Padrón, a cerimonia de entrega dos Premios da
Fundación Pedrón de Ouro: Mini
(Xosé L. Rivas, Begonte, 1951) e
Mero, (Baldomero Iglesias, Vilalba, 1951), antigos compoñentes
dos míticos Fuxan os Ventos, foron os merecedores dos mesmos
polos seus 37 anos dedicados a
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recoller a tradición oral e musical
do país. O Pedrón de Honra Recaeu na filóloga romanesa Mariana Ploae-Hanganu polo seu labor
de difusión da nosa cultura no
seu país.

Varia
O xoves 14 de maio pasado
cumpriu 95 anos Avelino Pousa
Antelo (Barcala, 1914). Pousa Antelo, mestre, agrarista, político e
escritor, é na actualidade o presi-
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dente da Fundación Castelao. Co
gallo deste aniversario foi presentado no Teatro Principal de Compostela un DVD sobre a súa vida,
realizado polo cineasta arxentino,
con residencia en Moaña, Xoán
Leira. Dous días despois Pousa
Antelo estivo presente na magna
manifestación a prol da nosa lingua que se celebrou polas rúas da
Capital.
Xoán Bernárdez Vilar

Rolda de Igrexa

Revisando estruturas
Rubén Aramburu Molet

É Pascua e anda o novo goberno
galego deseñando novas estruturas de xestión e buscando responsables que as coordinen. Oxalá
acerten e sexa para ben de todos
os galegos e galegas. O asunto faime pensar na realidade da Igrexa
en Galiza, e non sería bo revisar
estruturas? Hai áreas que funcionan ben e desde hai anos, as
chamadas delegacións inter-diocesanas. Hai que sacarlle o sombreiro ao traballo desenvolvido
polas Delegacións de Catequese
durante tantos anos e que debería ser modelo para outras actividades. Loables os traballos de
Mocidade, Pastoral da Saúde…
porén non é entendible que non
teñamos un centro teolóxico que
responda ás necesidades do País e
sexa un referente de investigación
e análise ben relacionado co mundo universitario. Hai medios, hai
persoal, que falta para un Centro
Teolóxico Galego? Quizais vonta-

de? Outra das materias pendentes
é o da comunicación. Xa algunha
vez falei do asunto, parece incrible que en plena revolución dos
medios non haxa un xornal ou
semanario conxunto das dioceses
galegas, ou un portal común en
internet. É curioso que pequenos
grupos de voluntarios da igrexa
de base sexan capaces de sacar
adiante publicacións como Irimia
ou Encrucillada ininterrompidamente durante mais de 30 anos
e non haxa nada parecido a nivel
inter-diocesano. Por que fracasa
unha iniciativa como a publicación diocesana Adro de Santiago?
Respondía a necesidades reais das
parroquias? Mentres unha publicación sinxela como Pobo de Deus,
desde A Coruña, vaise estendendo como folla común a moitas
parroquias da diocese. Quedarían
realidades como a pastoral obreira, mariñeira, rural… con problemáticas propias do país. Penso
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na aposta que supuxo Proxecto
Home, que funciona en todas as
dioceses baixo unha única coordinación. Non seremos capaces de
aprender dos logros? Leo que hai
preocupación polos curas maiores
e pénsanse solucións: asilos, residencias, enfermerías… pois sería
momento para un gran proxecto
galego antes que cada quen busque solucións localistas. Penso en
realidades absurdas de localismo
no país como por exemplo Padrón
e Pontecesures, unidos xeograficamente, pero con dous Concellos, dous xulgados, dous centros
médicos, dous institutos, dúas
parroquias…
Escándalo e vergonza en Irlanda debido aos miles de abusos
sexuais a menores en centros da
Igrexa. Non nos levará a repensar
neste ano sacerdotal que comeza, o que foi mal resolto no Concilio por falta de vontade ou por
exceso de medo? Para cando un
celibato opcional pedido a berros
desde cada recuncho do mundo?
Hai que esperar a que os bispos
se xubilen para que opinen con
liberdade? 300 persoas, teólogos,
relixiosos, párrocos… asinan un
manifesto Ante a Crise Eclesial
que coñecemos na Semana San112
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ta. Falan de infidelidade ao Vaticano II, do poder da curia romana
sobre o colexio episcopal e reclaman solucións. Roma non pode
pechar os oídos a un clamor de
toda a Igrexa.
Ando nestas lerias cando remato de ler o segundo volume das
memorias do profesor Hans Küng
Verdad controvertida, con pouco
ánimo para ser optimista de cara
a unha igrexa que responda realmente ás necesidades do pobo.
Penso en Hegel e na revolución
do espírito, e como lle escribía ao
seu amigo Schelling: “veña a nós o
teu reino e que non nos tope cos
brazos cruzados”.

IGREXA E MUNDO
No momento no que escribo,
Bieito XVI voa cara Roma despois
dunha longa e difícil viaxe a Terra
Santa. A tensión que se vive en
Oriente Medio, sobre todo polo
conflito xudeu-palestino, e recentes polémicas suscitadas polo
propio pontífice (Ratisbona, bispo
lefebvrista que nega o holocausto)
facía temer reaccións negativas
por parte de sectores integristas
tanto do islam como dos xudeus.
Os obxectivos da viaxe segundo
o propio papa, eran “confirmar e
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alentar os cristiáns de Terra Santa, que teñen que afrontar cada
día non poucas dificultades; ser
peregrino da paz, dar testemuño
de cantos se esforzan por practicar o diálogo e a reconciliación
para alcanzar unha paz estable e
duradeira na xustiza e no respecto
recíproco”
Non hai espazo para reflectir a
cantidade de actos, celebracións
e discursos do Papa entre o 8 e o
14 de maio no seu paso por Xordania, Israel e algún territorio palestino. Ante os reis de Xordania
gabou a pluralidade e liberdade
relixiosa que se vive no país. En
Israel condenou sen paliativos o
holocausto xudeu polo nazismo;
como símbolo a visita do Papa ao
Museo Memorial da Shoá. Condenas tamén contra o “muro da
vergonza” que converte Gaza nun
gueto de miseria e impide a milleiros de palestinos asistir á misa do
Papa. Encontros inter-relixiosos
con algún incidente, e continuos
chamamentos á Paz e ao diálogo.
Quedo cunha imaxe: un ancián
vestido de branco, asexando no
horizonte desde o alto do Monte
Nebo, como Moisés hai miles de
anos, soñando quizais unha nova

Terra Prometida, sen bombas, sen
divisións, sen odio…
Días antes de partir a Terra
Santa, o Papa visitou os lugares
afectados polo tremor de terra na
rexión italiana dos Abruzzos, o 28
de abril. 3.000 persoas achegáronse á vila de L´Aquila para ver e escoitar ao Papa nunha mañá fría e
bretemosa. Bieito XVI, agradeceu
o traballo dos voluntarios e dos
servizos de rescate: “Grazas por
todo o que fixestes, pero sobre
todo, grazas polo amor con que o
fixestes”. Un xesto que chamou a
atención foi a visita que o Papa
fixo á Basílica de Collemaggio
onde repousan os restos de Celestino V, o Papa que dimitiu do
seu cargo no século XIII, e ante
os que Bieito XVI se recolleu en
oración. Que pasaría pola mente
do Papa?
Sonada foi a decisión do parlamento e do goberno de Bélxica
de reprobar as declaracións do
Papa sobre o preservativo durante
a viaxe a África. Sentou moi mal
no Vaticano que o tomou como
unha inxerencia política. Tamén
no Estado Español foi presentada
unha proposta no mesmo sentido
apoiada por varios partidos de esquerda (IpC, IU), que aínda que
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foi aceptada a trámite é posíbel
que non prospere ao non contar
co apoio dos grupos maioritarios
do Congreso, PP e PSOE.
O Presidente do Paraguai, o
que fora bispo católico, Fernando
Lugo, recoñeceu publicamente
que tivera un fillo mentres exercía
de bispo. O escándalo foi grande
e fóronselle unindo fillos por todo
o país. Aínda que para nós é difícil
de comprender certos costumes
latinoamericanos de ir deixando a
máxima descendencia posíbel por
onde se pasa, nada desculpa o silencio do presidente Lugo, sobre
todo cando fala de transparencia
e fin da corrupción.
Sorpresa e indignación amosan as relixiosas norteamericanas
ante unha investigación promovida polo Vaticano. A Conferencia
de Líderes de Relixiosas (LCWR)
vai ser sometida a unha “avaliación doutrinal” por parte da Congregación para a Doutrina da Fe,
segundo unha carta do prefecto
William Levada, con data do 20
de febreiro. Para a Coalición de
Monxas Americanas, esta investigación é confusa, cuestionábel
e parcial, e non entende por que
non se fai o mesmo coas congregacións masculinas. O cardeal
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Franc Rodé, prefecto da Congregación para a Vida Consagrada,
impulsa outra investigación para
examinar a calidade de vida das
relixiosas de vida activa.
O Papa convoca un ano sacerdotal con motivo do 150 aniversario
da morte do Cura de Ars, desde o
19 de xuño de 2009 ata o mesmo
día do 2010. Unha das consignas
para tal evento é que os curas e
relixiosos deben vestir como tales, e fálase de posibles medidas
disciplinarias a quen non o faga.
As xastrerías eclesiásticas deben
andar de festa.

IGREXA EN ESPAÑA
A XCIII Asemblea Plenaria da
Conferencia Episcopal reuniuse en Madrid entre o 20 e o 24
de abril. Nomeou a Juan del Río
como membro do Comité Executivo en substitución do cardeal
Cañizares, e escolleu ao arcebispo
de Granada, Javier Martínez, para
presidir a Comisión da Doutrina
da Fe trala xubilación de García
Gasco. Por certo, que a estrea de
Martínez non puido ser mais polémica ao afirmar con toda tranquilidade, e con “base científica”,
que os preservativos fomentan a
propagación da SIDA en África.
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A elección de Juan del Río fronte ao novo arcebispo de Toledo,
Braulio Rodríguez, suscitou comentarios nos medios, e falouse
de bloques episcopais, pois Rodríguez aparecía como o candidato de Rouco.
Na mesma Asemblea informou
Alfonso Coronel de Palma, presidente da COPE da inminente
saída da emisora dos polémicos
locutores Federico Jiménez Losantos e César Vidal, os chamados locutores estrelas da COPE,
aínda que eu penso que estaban
máis ben estrelados. O Consello
de Administración e a Dirección
da cadea radiofónica forzaron a
saída destes soles de comunicación alegando a perda de oíntes
(500.000) no programa de Losantos, ao que lle propuxeron pasar a
compartir o espazo nocturno con
Vidal, o que sabían non ían aceptar. O contrato remata o 31 de
agosto, pero sentiremos o alivio
moito antes, cando marchen de
vacacións no mes de xullo, para
non volver. Ata entón a aguantar
ou rir, que é o que fago normalmente. Estes días dálle por chamarlle traidor, o máis suave, ao
noso presidente da Xunta, Alberto
Núñez Feijoo. Manda Truco!

A Lei do Aborto e a venda libre
en farmacias da chamada pílula
do día despois, aprobadas recentemente polo goberno, veñen a
destapar de novo a caixa dos tronos cos bispos. Aínda que o ton
das declaracións non ten a crispación do pasado, as reaccións
son contundentes. O proxecto
de ampliación de lei do aborto da
ministra Aído contempla o aborto
libre dentro das 14 primeiras semanas, o aborto para menores de
idade ata os 16 anos sen necesidade do consentimento dos pais
e a despenalización das mulleres
que aborten.
A pílula do día despois, que ata
agora só se obtiña baixo receita
e en centros de saúde, vai ser liberalizada e poderase mercar en
calquera farmacia a un prezo de
20 euros. A ministra Aído aclarou
que non se trata dun anticonceptivo senón dun recurso en casos
extremos. A Conferencia Episcopal emitiu varias notas cualificando de píldora abortiva: “O aborto,
como píldora tamén é un crime”
reza a nota da Secretaría Xeral do
14 de maio. Anúncianse de novo
protestas, campañas e manifestacións.
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Foros de curas de Córdoba e de
Asturias veñen de publicar manifestos reclamando que o nomeamento dos novos bispos responda
a un perfil concreto: que impulsen unha igrexa sinxela, pobre,
libre e alegre, e comprometidos
coa realidade social á que chegan. Pola experiencia galega sabemos do pouco caso que se fan a
estes pronunciamentos, que non
deixan de ser importantes. Habería que reabrir o debate de como
se exerce a autoridade na Igrexa,
e sobre todo como se escolle, esperanzas esquecidas do tempo do
Concilio.
O Servizo Xesuíta a MigrantesEspaña (SJM-E) presentou o 6 de
maio, un documento que reclama
salvagardar as garantías xurídicas dos inmigrantes na chamada
“fronteira sur” de Europa. O texto titúlase: Control democrático
para a xestión da Fronteira Sur e
vai ser enviado a todos os eurodeputados españois da próxima
lexislatura europea. Segundo o
documento a verdadeira realidade das migracións africanas non
se corresponde co vertido nos
medios de comunicación, non
hai tal avalancha de inmigrantes
en comparación con outras fron116
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teiras non controladas con tantos
medios como son os aeroportos. A
petición máis urxente dos Xesuítas é que se salvagarden as garantías xurídicas dos que precisan
máis protección internacional, os
inmigrantes, asemade denuncian
as “limpas” que se fan, detencións
e expulsións aleatorias, que as
veces se corresponden con visitas de autoridades europeas, por
exemplo a Canarias.
Mais de 2.000 mozos de España
e Portugal reuníronse en Sevilla
entre o 8 e o 10 de maio convocados pola comunidade ecuménica
de TAIZÉ. Vive o inesperado! Foi
o lema que convidaba aos mozos
a este encontro ideado polo Arcebispo de Sevilla, Carlos Amigo,
o pasado ano. Amigo púxose en
contacto co irmán Aloise, prior
de Taizé, para que acudiran ao
encontro. Oración, meditación,
visita a lugares de sufrimento e
esperanza, obradoiros, silencio,
Palabra… “Aprender a mirar desde o evanxeo a opción polos pobres, espertando lugares de confianza no medio do sufrimento”
foi un dos obxectivos xunto con
traballar a dimensión ecuménica e o sentido de pertenza, dúas
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características de Taizé. Como é
tradicional nestes encontros, familias, parroquias e comunidades
envorcáronse na acollida dos mozos e na organización.

GALIZA
Os Franciscanos celebran os
800 anos da fundación da Orden
(OFM). Con tal motivo preparan
unha gran peregrinación de mozos
de toda Europa a Santiago para o
mes de Agosto, é o European Franciscan Meeting. Partirán de León
e chegarán a Santiago despois de
percorrer 500 quilómetros. Está
confirmada a presenza do Cardeal
arcebispo de Tegucigalpa, Oscar
Madariaga.
O 18 de abril celebrouse no
colexio La Salle de Santiago a
Asemblea anual de Crentes
Galegos que se centrou no tema
da crise económica: Decrecemento, a esperanza global. O sociólogo Daniel López Muñoz encargouse do relatorio: Alternativas á
crise, por un crecemento sostible.
Houbo logo unha mesa de experiencias alternativas na que participaron representantes de AIS O
Peto, Cooperativas de Consumo
e Sindicato Labrego Galego. A
Asemblea acordou propor unha

campaña orientada a defender o
decrecemento solidario como alternativa fronte á crise económica do sistema capitalista e apoiar
alternativas como as do Sindicato
Labrego Galego que reclama a
Soberanía Alimentaria, eliminar
as subvencións que permiten a
exportación aos países ricos, produtos por debaixo do seu custo
real, arruinando aos produtores
dos países empobrecidos, como é
o caso do leite na Galiza. O Documento final convida a “defender o
dereito á esperanza e a defensa do
dereito á utopía. Todos somos necesarios para mudar a sociedade,
temos o deber de actuar na defensa ecolóxica da nosa nai Terra: co
aforro de enerxía, da auga (…) comercio xusto e xustiza social (…)
Vivir con menos para vivir mellor!
O Tribunal Supremo ratificou
a condena de 5 anos de prisión
para o cura ourensán e presidente da Fundación San Rosendo,
Benigno Moure, por estafar a
unha anciá ingresada nunha das
residencias da institución. O supremo amplía a 5 anos a inhabilitación de Moure, 2 máis dos que
ditara a Audiencia Provincial de
Ourense. O Supremo cualificou
de estafa continuada a actuación
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do cura, que apropiou máis de
500.000 euros da anciá. O xuízo
celebrouse a primeiros de abril,
a acusación particular pedía 40
anos de cadea para Moure.
A Fundación Catedral de
Santiago, creada en xullo de
2008 que busca a promoción,
fomento e axuda de todo tipo de
cara ao entorno e patrimonio artístico do templo, presentou unha
iniciativa chamada Amigos da
Catedral. A Fundación, que dirixe Salvador Domato, recoñece
o deterioro que sofre a Catedral
debido aos máis de 5 millóns de
visitantes anuais. O proxecto busca socios que aporten unha cota
anual de 50 euros ou desde 100
se son empresas. Os Amigos da
Catedral terán acceso privilexiado
ao Museo e actos que organice a
Fundación e obterán descontos
nas visitas á cuberta e escavacións. Parece unha boa iniciativa
de autoxestión, sen a necesidade
de depender continuamente do
Estado.
Unha das primeiras accións do
novo Conselleiro de Cultura, Roberto Varela Fariña, e responsable
do Xacobeo, foi a de reunirse co
Arcebispo de Santiago, Xulián Barrio, para cambiar impresións so118
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bre o próximo Ano Santo. A Xunta
propón un Xacobeo austero pero
altamente tecnolóxico, trabállase
na presentación dun camiño virtual, para poder peregrinar desde
calquera lugar do mundo a través
de internet. O novo goberno galego amosou moito interese por
coidar a dimensión relixiosa e espiritual do Xacobeo.
O Ano Santo tamén reuniu os
bispos do Camiño Francés en
Roncesvalles o 4 de maio. Na
xuntanza estiveron presentes o
arcebispo de Santiago, Xulián Barrio, e o bispo de Lugo, Carrasco
Rouco, xunto aos bispos españois
e franceses por onde pasa o camiño. O obxectivo foi definir as liñas
dunha pastoral conxunta, coa fin
de dinamizar a dimensión espiritual da peregrinación a Santiago.
Os bispos galegos veñen de sumarse mediante unha nota á Declaración dos bispos da COMECE (europeos) ante as eleccións
ao Parlamento Europeo do 7 de
xuño e que se titula Construír
unha mellor casa europea e onde
chaman a promover os dereitos
sociais, unha economía fundada na ética, a xustiza, demostrar
a solidariedade en particular cos
inmigrantes, protexer a creación e
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unha política exterior que garanta
a paz.
A revista Iglesia Viva publicou
no último número (237) un man
a man sobre relixión entre o escritor Suso de Toro e o teólogo Victorino Pérez Prieto. A cousa tivo
a súa orixe nun artigo de Suso de
Toro en La Vanguardia, e promete continuar. Suso de Toro chega
a denominarse escritor católico,
pero renega de toda unha herdanza de mitos e ritos que di non
lle serviron de moito. Tori abre
canles cunha linguaxe relixiosa
diferente, presentando un Deus e
unha espiritualidade que chegan
a chamar a atención de Suso. Esperemos máis.
O día 2 de maio foron ordenados 3 diáconos permanentes na
Parroquia de Marín, Pontevedra.
Francisco Dopazo, casado e mestre, Fernando Chacón e José Antonio Pedrosa, solteiros e pintores,
recibiron as ordes nunha solemne
cerimonia presidida polo Arcebispo Barrio, que foi o único que tivo
a sensibilidade de introducir algunha oración en galego na celebración. Non sei cantos diáconos
permanentes hai no país; en Santiago hai 7, pero poucos exercendo. Sería unha boa oportunidade

para que asumiran tarefas pastorais e non quedaran como simples
monagos nunha parroquia.
Os monxes cistercienses de
Oseira escolleron novo abade despois de tres anos sen telo, o 18 de
maio. Trátase do monxe toledano
de 40 anos Juan Javier Martínez
Hernández, que viña exercendo
de prior do Mosteiro.

PARABÉNS
A Vicente Cerdeiriña párroco do Divino Salvador de Poio e
colaborador de Encrucillada que
foi homenaxeado o pasado 19 de
abril ao cumprir 30 anos na Parroquia. O Alcalde de Poio, o nacionalista Luciano Sobral, impúxolle
a Vicente a insignia de ouro do
Concello, como agradecemento
non so ao traballo pastoral senón
ao seu compromiso en defensa da
lingua galega.
Ao xesuíta vigués e cura obrero,
Bieito Santos, que recibiu unha
merecida homenaxe por parte de
CC.OO. ao concederlle o premio
Primeiro de Maio ao compromiso social e á solidariedade, pois
“soubo adaptar a doutrina social
da Igrexa ás grandes mudas que se
producían no país”. Bieito foi un
dos lideres sindicais cando o con119
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flito de Ascón, a folga máis longa
da historia de España (8 meses).
Tres veces despedido, investigado
pola Garda Civil… podedes ler o
seu testemuño no libro de recente
aparición en Herder: Curas Obreros.
Por último o noso entrañable
Miguel Fernández Grande, cura
da Limia e membro do Consello
de Redacción de Encrucillada
que fixo 50 anos de cura. Cóntanme que polo seu empeño a
celebración de San Xoán de Ávila
en Ourense, día no que se conmemoran as vodas de ouro e prata
sacerdotais, foi integramente en
galego. Miguel formou parte do
famoso equipo de Ribadavia (xunto a Virxilio Rodríguez Silva e José

120
360

Benito Sieiro), defenestrado polo
bispo Temiño nos anos 70. Miguel foi impulsor de cooperativas
no mundo rural e é un incansable
dinamizador da cultura do país.
Acábase de publicar un libro con
aportacións de moitos amigos do
Miguel.
Pecho esta crónica desde este
outeiro privilexiado sobre a Ría
de Marín. Non é o Monte Nebo
pero aló enfronte miro o Castrove vestido de primavera, e intúo
o silencio fecundo de Armenteira
que prepara o Pentecoste. Amence e na radio escoito a Jiménez
Losantos despotricar contra o cardeal Sistach. É bo comezar o día
con humor. Moita paz!
Rubén Aramburu Molet

