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Guieiro

Os debates que suscita a lei do aborto non deixan a ninguén indiferente. A realidade das cifras sobre interrupción voluntaria do embarazo
no noso país (112.000 abortos só no ano 2007) colócanos diante dun
conflito humano, ético, xurídico e social que conmove e preocupa.
Encrucillada tamén se sente interpelada por esta cuestión, e a ela
dedicamos este número de marzo-abril de 2010. Abordamos o tema
do aborto dende diferentes ópticas. As súa implicacións éticas dende o
punto de vista da medicina ofrécenolas a xinecóloga e profesora de bioética Pilar Núñez Cubero, que nas súas conclusións apunta que “non
hai ninguén que teña unha resposta clara, definitiva e universalizable.
Pódese e débese facer a análise dos motivos e da intención, sen condenar, pero sen aprobar, con compaixón, firmeza e respecto da liberdade”.
Dende a perspectiva do dereito e as implicacións legais escribe Juan
Ramón Lacadena, profesor emérito da Universidade Complutense de
Madrid, que pon de relevo as diferentes posicións adoptadas nesta
cuestión por distintos estamentos científicos, xurídicos, políticos e
relixiosos españois (Consello Fiscal, Consello Xeral do Poder Xudicial,
Consello de Estado, Comité de Bioética, Valedor do Pobo e Conferencia Episcopal). Francisco Javier Elizari Basterra, teólogo e sacerdote redentorista do Instituto Superior de Ciencias Morais de Madrid,
apunta a existencia no ámbito eclesial de “dous tipos de conciencia,
ambos os dous moi respectables: un, sen esquecer os principios, acentúa a humanidade e sensatez evanxélicas nun caso dramático. O outro
focalizase tanto na ortodoxia clara, que tanta luz cega os ollos para ver á
persoa que sofre”. Quen estas liñas subscribe fai tamén unha chamada
de atención acerca das consecuencias que os roles de xénero derivados do patriarcado que rexen na nosa sociedade teñen nesta cuestión
do aborto, apuntando medios para a súa prevención.
Na sociedade o debate do aborto deu lugar a documentos e manifestos de diferentes colectivos. Incluímos nestas páxinas o elaborado
polo Foro Curas de Madrid, por pouco coñecido. Na nosa páxina web
poden atopar tamén o Manifesto da Asociación Mulleres Cristiás GaEncrucillada 167, marzo-abril 2010
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legas-Exeria e o dos Cristiáns Socialistas, que nos parece que achegan
humanidade e novidade na reflexión e debate.
Como contrapunto ao tema do aborto, Manuel Santos Noya e María
José Pérez achégannos as súas reflexións na contemplación da imaxe
da creación de Eva inserida na fachada das Praterías da catedral de
Santiago de Compostela, xurdida do cicel e as mans do mestre Mateo.
En homenaxe a Uxío Novoneira, a quen dedicamos este ano o Día
das Letras Galegas, recordamos a súa participación na II asemblea de
subscritores e amigos, no ano 1978. Os seus poemas puxeron fondura
a aquela Asemblea dedicada á teoloxía da liberación e que contara coa
presenza de Ignacio Ellacuría. No próximo número de maio-xuño incluiremos un estudo da obra do poeta do Courel.
A piques de pechar a edición deste número chéganos a noticia do
pasamento de Manuel Espiña, loitador comprometido coa Igrexa Galega e por moito tempo membro do Consello de Redacción de Encrucillada. O sentido in memoriam de Celia Castro Ojea, presidenta da
Comunidade Home Novo, fundada por Espiña, vai acompañado dun
retrato da nosa habitual ilustradora Soedade Pite.
As fieis crónicas de Xosé Luís Barreiro, Xoán Bernárdez e Rubén
Aramburu achégannos a actualidade política, cultural e da Igrexa destes últimos meses. Dúas recensións de Feli Alonso e Rosendo Fernández, xunto cos libros chegados á nosa redacción pechan este número
que esperamos que sexa do agrado de todas e todos. Gustaríanos que
Encrucillada, tamén nesta ocasión, servise para a reflexión persoal e
colectiva, enriquecendo o debate e facendo afondar o pensamento
cristián en Galicia.
Marisa Vidal Collazo
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Estudos

Ao fío da nova lei do aborto:
Consideracións dende unha óptica cristiá
Mª Pilar Núñez-Cubero

1. Introdución
O proxecto de reforma da lei 8/1985, sobre despenalización do aborto no noso país, suscitou unha ampla polémica con reaccións opostas
e encontradas, aparentemente irreconciliables.
O aborto ou interrupción do embarazo, vén sendo practicado dende
a máis remota antigüidade por diversas razóns que máis adiante sinalaremos. A práctica deste foi sancionada durante 40 séculos, o tempo
que vai entre o Código de Ur Namu (Caldea) no s. XX a. de C., ata ben
entrado o século XX no que comezan a introducirse as primeiras leis a
favor do aborto.
As razóns ou motivos facían referencia a un control de nacementos
ou ao rexeitamento a un embarazo non desexado, aínda cando non se
definise con esa terminoloxía, xeralmente por razóns socio-económicas,
sobre todo en colectivos marxinais ou marxinados. Tamén se recorría
ao aborto para encubrir, as consecuencias de relacións extraconxugais,
o embarazo nunha muller solteira que aparecía como unha deshonra
aos ollos da sociedade ou o dunha menor non emancipada e polo tanto
a cargo dos seus pais, para non lixar a familia.
Hoxe, o aborto adquiriu unhas proporcións insospeitadas, despóxase,
en moitos casos, de toda valoración moral, e mesmo se banaliza a vida.
Entramos no século XXI da man dunhas sociedades do benestar de
carácter autonomistas, que reclaman o exercicio da autodeterminación
sobre o propio corpo, proclaman a liberdade sexual conquistada en
Maio do 68, tamén coñecido como o Maio francés e no que a ciencia
intenta definir a partir de que momento o embrión ou o feto deixa de
Encrucillada 167, marzo-abril 2010

5
125

Mª Pilar Núñez-Cubero

estar en estado constituínte, para poder chegar a expresar en toda a súa
extensión o propio programa xenético, baixo a influencia da epixenética e mediante o diálogo materno-fetal.
As reaccións en ambos os dous sentidos fixeron correr ríos de tinta
e de palabras e é de temer que a poeira levantada, se quede en loita
política que impida ver con claridade todas as engrenaxes e valores
que están en xogo, para que o coñecemento deles, oriente as nosas
actitudes e decisións cara a un respecto da vida nacente, e tamén ao
respecto que toda persoa merece, sexa dunha ou doutra tendencia, xa
que vivimos nunha sociedade plural e secular.

2. Aspectos médicos
Nunha xestación temos que ter en conta: o cigoto ou primeira célula
resultante da fecundación dun óvulo por un espermatozoide, que á
primeira división pasa a chamarse embrión preimplantatorio, e para
algúns, non sen certa intención, “pre-embrión”, ata completar a súa
implantación no útero materno onde o embrión seguirá co seu proceso
de organoxénese, ata a semana oitava en que pasará a denominarse
feto.
A Organización Mundial da Saúde (1977) definiu o aborto como a
morte, por expulsión ou extracción da nai, do produto da concepción,
é dicir dun embrión ou dun feto de peso inferior a 500 grs. independentemente do tempo do embarazo. Este peso fetal de 500 grs. vén a
corresponder a unhas 22 semanas de amenorrea. A morte sería: precoz: se acaece dende a concepción ata a semana 12; e tardía: despois
desa semana. As perdas precoces, adoitan deberse a causas ovulares e
as tardías a causas maternas.
En xeral falamos de:
• Aborto: ata a semana 22, na literatura anglosaxoa ata as 20.
• Parto inmaturo da semana 22 á 24 ou 25.
• Parto prematuro da 24-25 á 34.
• Parto pretermo da 35 á 38.
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• Parto a termo da 38 á 41.
• Parto postermo (xestación cronoloxicamente prolongada) dende a
semana 41.
Dentro do aborto temos que considerar: o aborto espontáneo ou non
voluntario e o aborto provocado, inducido ou interrupción voluntaria
do embarazo.
2.1. Aborto espontáneo
Corresponde a aqueles embarazos que se perden por causas intrínsecas, non voluntarias. E se nos atemos á idade xestacional algúns falan
de “aborto temperán” cando aínda non foi diagnosticado o embarazo. Segundo a OMS, o embarazo comeza cando o embrión completou
a súa implantación na cavidade uterina materna, aínda que non se
pode ignorar que o cigoto e o embrión preimplantatorio están xa, nese
momento, en período de embrioxénese. Na vida real e nas mellores
condicións, aproximadamente un terzo (27%) dos óvulos fecundados
morre antes de ser diagnosticado no período que vai da concepción á
implantación e pode manifestarse como un atraso menstrual mínimo
seguido ou non dunha regra máis abundante. Mentres que falariamos
de aborto post-diagnóstico, cando o embarazo se perde despois de ser
diagnosticado e representa aproximadamente un 10%. Hoxe o embarazo pode ser diagnosticado antes de que a implantación se complete, é
dicir antes de que a muller presente unha amenorrea.
A perda espontánea da xestación pode presentarse de diversas maneiras, así fálase de:
• Ameaza de aborto: cando existen signos de alarma: saco ovular ou
vesícula xerminal de límites imprecisos, vesícula plana ou de límites
irregulares, crecemento lento ou esaxerado da vesícula, alteración da
refrinxencia, implantación baixa, ovo non-embrionado, morte do embrión (ausencia de latexo cardíaco).
• Aborto inevitable: cando as condicións obstétricas mostran que
non se poderá conservar ese embarazo (metrorraxia importante, dilatación do cérvix...).
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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• Aborto en curso: cando se iniciou xa a expulsión (saco ovular en
cérvix...).
• Aborto consumado cando se realizou a expulsión podendo ser completo, se a imaxe ecográfica denota un útero baleiro, ou incompleto se
quedan aínda restos embrionarios ou placentarios no interior.
• Aborto diferido: cando se observa a interrupción do desenvolvemento, non hai latexo fetal, pero non se dan aínda signos de expulsión.
• Aborto iterativo ou habitual, varios abortos espontáneos seguidos.
No aborto espontáneo os niveis hormonais maternos xeralmente iniciaron un descenso, signo da inviabilidade embrionaria ou fetal.
2.1.1. Etioloxía do aborto espontáneo
As causas poden ser múltiples. Temos de considerar:
a) Ovulares ou do propio embarazo que representan o 50% dos abortos espontáneos, tamén chamados antigamente, “ovos abortivos” por
non se poder desenvolver, o cal constitúe unha forma de selección
natural.
Estas causas poden ser:
Aberracións cromosómicas: monosomías (hai un só cromosoma nun
par, 15%), trisomías (hai 3 cromosomas nun par, 54%), triploidias (hai
un número 3n ou 69 cromosomas, 19%), tetraploidias (hai un número
4n ou 92 cromosomas, 4%), anomalías ou defectos na estrutura cromosómica.
Malformacións conxénitas incompatibles coa vida estean ligadas ou
non á herdanza.
b) Maternas Estas causas poden deberse a: alteracións do ovario
(insuficiencia do corpo lúteo), alteracións da trompa (déficit en substancias nutritivas), alteracións uterinas orgánicas: malformacións (hipoplasia, sinequias, tumores, malposicións ou prolapsos, insuficiencia
do cervix), alteracións uterinas funcionais: insuficiencia do endometrio, Procesos xerais do organismo materno (infeccións específicas,
infeccións inespecíficas −febre−, afeccións dos sistemas orgánicos,
8
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trastornos carenciais: anemias, avitaminose, malnutrición, trastornos
endócrinos: páncreas, tiroide, hipófise, suprarrenal, ou factores psicosomáticos), ou agresións extrínsecas (radiacións, medicamentos, intoxicación profesional, toxicomanías, traumatismos)
c) Fallo no diálogo materno-embrio-fetal, no que se han de dar circunstancias locais, hormonais, xenéticas e inmunolóxicas, que poden
ser susceptibles de alteración e de fallo do intercambio e aceptación
entre ambos os dous.
A pauta a seguir vai orientada ao mantemento do embarazo, como o
repouso na cama ante unha ameaza de aborto, tratamento hormonal se
procede ou un estudo hormonal ou xenético en caso de aborto iterativo
ou de repetición.
2.1.2. Aborto provocado, inducido ou interrupción voluntaria do
embarazo
Trátase da expulsión ou extracción voluntaria da xestación, e catalogouse segundo as causas, mal chamadas “indicacións”.
a) Aborto terapéutico: O aborto provocado pode considerarse terapéutico cando a continuidade do embarazo pon en perigo a vida da
muller xestante e cando a prosecución do embarazo supoña un risco
tan grave para a nai, que faga previsible a perda da súa vida. Neste
caso debe terse un grao de certeza de que a interrupción irá seguida da
curación ou melloría ostensible da enferma (Gonzalez Merlo). É dicir
cando de non o facer se perdería a vida do feto e da nai conxuntamente
con el.
Un exemplo diso pode ser a evacuación do útero en caso de amniorrexe espontánea con feto non viable, aos primeiros signos de corioamnionite ou infección endouterina. Estes casos non poden ser catalogados de aborto provocado, senón de tratamento dunha enfermidade
intrauterina.
b) Aborto humanitario ou ético. É o aborto inducido cando o embarazo foi consecuencia dunha acción violenta, como por exemplo, a
violación. Non é frecuente, polo mesmo ambiente de violencia e pola
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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coincidencia coa fase ovulatoria e habería que considerar outras alternativas humanitarias como a adopción, situación difícil de aceptar.
c) Aborto psicosocial. Neste caso a interrupción indúcese por razóns
de carácter social ou psíquico: problemas de vivenda, razóns económicas, mulleres solteiras, relacións extraconxugais, razóns do momento...
é en si un embarazo non-desexado. O aborto é empregado como un
método máis de control da natalidade e foi a causa máis frecuente
de demanda de aborto no mundo e frecuentemente por razóns pouco
relevantes.
d) Aborto selectivo ou euxénico. O embarazo é en si desexado, pero
ante un feto portador de malformación única ou múltiple solicítase un
aborto. Estas malformacións poden ser graves, serias ou leves e hai que
considerar que a connotación moral é diferente cando se trata dunha
malformación grave, sen ningunha ou con moi pouca expectativa de
vida ao nacemento.
2.1.3. Técnicas que se empregan para o aborto
Evacuación mediante raspado
Aspiración uterina ou succión: minisucción chamada “regularización
menstrual”.
Solución hipertónica no líquido amniótico
Prostaglandinas: intraovular, intravenosa ou intramuscular. Hoxe:
prostaglandinas intravaxinais ou por vía oral tipo Mifepristona (RU486) ou Misoprostol
2.1.4. Secuelas
Aínda que estas melloraron ao practicarse con maior seguridade, aínda existe un grao de:
Mortalidade: que en condicións hixiénico sanitarias óptimas representa o 0,4/100.000 en abortos legais ás 8 semanas e o 17/100.000 en abortos legais ás 16 semanas. As causas son sepse, hemorraxia, perforación
uterina.
10
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Morbilidade: sinequias ou adherencias intrauterinas debidas a Infección, e enfermidade inflamatoria pélvica, incontinencia ou insuficiencia do cervix, alteracións da coagulación, problemas psicolóxicos máis
ou menos importantes: culpabilidade (entre un 9 a un 59%, segundo o
Colexio de Obstetras e Xinecólogos de Londres).
Ata ben avanzado o século XX, o maior número de abortos dábase por
razóns psico-socio-económicas, e a sociedade foi moi cruel nos casos de
indicación social do aborto. Ás veces, cunha compaixón cara á nai en
dificultade, pecháronse ollos e oídos á verdadeira queixa da nai e aconsellábase o aborto como posibilidade liberadora. Coma se non se puidese
ofrecer aos marxinados da sociedade unha mellor axuda que a “humanitaria” de facilitarlles o aborto. Outras veces condenábase a muller, facendo unha infinidade de reflexións mesmo de tipo relixioso, totalmente
inadecuadas á realidade. Ningunha destas dúas consideracións tiña en
conta a situación real da muller e o seu ámbito.
Non se chegara a conseguir que todo o mundo puidese coincidir nun
feito: en que todos habiamos de traballar para facer que o aborto fose o
máis perentorio posible, creando unhas condicións sociais máis xustas
para todos.
E sen lograr o control desta situación, dende o final do século precedente e o comezo do novo milenio, formúlase hoxe a interrupción voluntaria, IVE, ou a interrupción legal do embarazo, ILE, dende outras
vertentes.

3.O aborto ao longo da historia
3.1. O aborto fortuíto
O Código de Ur-Nammu (Caldea, s. XX. a. C.); Lipit-Ishtar (Mesopotamia, s. XIX a.C.) e o Código de Hammurabi (Babilonia) establecen sancións para “os que cos seus malos tratos causan o aborto a
unha muller”.
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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3.2. O aborto provocado
En Grecia, Aristóteles no seu Politica inclínase por un “límite fixo
para a procreación” e se algunha persoa ten un fillo en contra desas
normas “debe practicarse nelas o aborto” (para el a linea divisoria entre
o aborto legal e o ilegal quedará sinalada polo feito de que o embrión
teña ou non sensación e estea vivo). O motivo do aborto: razóns políticas, que cada cidade teña un número limitado de habitantes.
Desta época é o Xuramento de Hipócrates que non adquiriu auténtica vixencia ata o cristianismo: “Abstereime de aplicar ás mulleres
pesarios abortivos e practicarei a miña arte de forma santa e pura”.
3.3. O aborto contestado
O cristianismo rexeita o aborto por razóns morais. É incuestionable
que a moral cristiá estivo presidida dende as súas orixes polo principio
de defensa da vida. Xustino a mediados do século II definía ao cristián
como aquel que profesaba a doutrina de defender a vida e medio século máis tarde Tertuliano escribe, que aos cristiáns lles está prohibido
destruír un feto por tratarse de “un home que está en camiño de selo”
(Apol. 9,8). A oposición cristiá ao aborto é un sólido testemuño en
favor da súa preocupación pola vida.
3.4. O aborto xustificado
A modernidade foi seguida dunha progresiva secularización da vida e
polo tanto dunha diverxencia crecente entre as instancias eclesiásticas
e civís: a cidade de Deus e a cidade terrea.
Malthus na súa tese sobre a discordancia, produción/poboación lanza o interrogante: quen ten dereito á vida? “acaso poden exhibir maiores dereitos os embrións non nacidos que as persoas adultas que todos
os días morren de fame?”.
Francis Place declárase partidario dun estrito “Birth Control”, pero
aínda entón −mediados do s. XIX− as leis tanto en Europa como en
América seguen rexeitando o aborto libre, e as lexislacións máis permisivas só contemplan o caso do aborto terapeútico.
12
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3.5. O aborto legalizado
A despenalización e a legalización acontecen ben entrado o século
XX:
Lei rusa: por razóns sociais en 1920 coa planificación demográfica.
Lei nazi: xa en 1920 con Alfred Hoche se introducía a “posibilidade
de destrución da vida sen valor”. Pero é a lei nazi de 1933, modificada
en 1935 a que introduce o aborto por razóns euxenésicas ou perfeccionamento da raza.
Lexislación abortista dos países occidentais. Os países escandinavos,
en 1935, admiten por razóns de saúde o aborto terapeútico moi ampliado; as razóns poden ser de tipo físico, psíquico ou social. Por saúde
enténdense todos os aspectos do benestar humano. A Lei danesa en
1937 enténdeo así e logo a lei sueca en 1938. Só case 10 anos máis
tarde, a O.M.S. en 1946 definiría a saúde como: “estado de perfecto
benestar físico, mental e social, e non só a ausencia de enfermidade”.
Na década dos 70, unha vez que se considera motivo abondo para o
aborto calquera tipo de ameaza ao benestar, poden suprimirse as leis
despenalizadoras e decretar simplemente a súa legalización. Xa non
se tipifican motivos, dado que todos son válidos e o aborto pasa a ser
obxecto dunha relación privada entre médico e paciente. O benestar
constitúese en criterio para diferenciar o bo do malo; o xusto do inxusto; o desexable do indesexable. Xurdiu toda unha cultura e unha ética
do benestar, co Estado como árbitro supremo e o médico como xuíz.
Hoxe, a maioría dos países europeos teñen o aborto despenalizado
ou legalizado, ata unha idade xestacional variable que difire duns a
outros. E algúns países impoñen un período de reflexión de 1 semana
en Francia, 3 días en Bélxica... entre a demanda dunha interrupción
legal do embarazo, e a realización desta.
No noso país a lei 9/1985 di: O aborto non será punible se se practica
por un médico co consentimento da muller, cando concorran algunhas
das circunstancias seguintes:
a) que sexa necesario para evitar un grave perigo para a vida ou para
a saúde da embarazada.
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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b) que o embarazo sexa consecuencia dun feito constitutivo de delito
de violación, previsto no artigo 429, sempre que o aborto se practique
dentro das doce primeiras semanas de xestación e que o mencionado
feito tivese sido denunciado.
c) que sexa probable que o feto naza con graves patoloxías físicas ou
psíquicas, sempre que o aborto se practique dentro das vintedúas primeiras semanas de xestación e que o prognóstico desfavorable conste
dun ditame emitido por dous médicos especialistas distintos do que
interveña a embarazada.
O primeiro suposto permitiu que o aborto fose libre no noso país
porque: que é “enfermidade grave física ou psíquica” da nai? E sen
límite de tempo!
Houbo despois do 85 un proxecto de ampliación desta lei, incluíndo
outro suposto, “por razóns socio-económicas”, que non prosperou, pois
de feito a saúde “psíquica” da nai, permitía practicamente o aborto a
demanda.
3.6. A nova sociedade do século XXI
Hoxe o proxecto de reforma desta lei ten o trasfondo da nova sociedade do século XXI.
A chamada sociedade do benestar é unha sociedade, intolerante a
calquera tipo de minusvalía, que reclama o exercicio da autonomía nas
decisións sobre o propio corpo e sobre o mundo que nos rodea, sobre
o que, cando e como dos nosos proxectos incluído o control da reprodución. Pero dá esta autonomía o dereito á destrución doutro corpo?.
Máis aínda, fálase de dereito reprodutivo, e é comprensible que ninguén pode impoñer a unha parella o número de fillos para constituír a
súa familia e que se debe axudar ás parellas infértiles a encher o fogar
co gozo dos fillos, pero do mesmo xeito que non existe o “dereito a un
fillo”, senón os dereitos do fillo, o dereito reprodutivo non pode incluír
o dereito ao aborto, como grupos feministas preconizan co slogan “nós
parimos, nós decidimos”.
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Vivimos nunha sociedade plural e secular, na que se deron cambios filosóficos, pasando da orde da natureza e dunha moral heterónoma (que
viña de Deus) ao racionalismo con “a razón como criterio de verdade”
e a ética como moral autónoma. Non somos unha sociedade de código
único, senón de código múltiple, de “estraños morais” onde non cabe
unha comunidade dotada de contido. Juan Carlos Álvarez define “os
estraños morais”, como as persoas que non teñen en común suficientes
premisas morais ou normas de demostración e inferencia moral para
resolver as súas controversias morais a través dunha argumentación
racional válida. Mentres que podemos falar de “amigos morais” cando
as persoas comparten suficientes elementos morais concretos como
para solucionar as súas diferenzas a través de argumentos racionais
válidos ou a través do recurso a unha autoridade moral, que ambos os
dous recoñecen como derivada dunha fonte distinta do consenso ou o
acordo entre as partes. Non toda a sociedade fai a mesma valoración
do aborto, nin é receptiva a poder aceptar un xuízo ao respecto.
A conquista da liberdade sexual tras a revolución do 1 de maio de
1968, o maio francés, levou á sociedade a unha nova valoración da
sexualidade, marcada por:
• A busca utilitarista do pracer como felicidade.
• Unha concepción psicolóxica da sexualidade e non como moralidade.
• O paso dunha sexualidade anti-hedonista e reprodutora á sexualidade hedonista e non-reprodutora (DINKs: double income, not kids)
• O aspecto lúdico da sexualidade.
• Unha sociedade tolerante e permisiva coa énfase posta na forza do
sexual.
• A industria da sexualidade move millóns en películas, vídeos, libros, revistas.... explotando o desexo sexual de homes e mulleres. O
gasto neste campo ocupa o segundo posto no ranking mundial, só despois do gasto en armamento.
• E promete o mito da realización sexual como camiño máis rápido
para conseguir a felicidade: a mellor realización da persoa.
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A xuventude non escapou a esta situación que foi definida por Woody
Allen como “A cultura do triunfo”. Para os nosos mozos, o sexo queda
reducido moitas veces a xogo erótico, estimulado frecuentemente polos medios de difusión: internet cos seus chateos, cybersex... o cine...
e o resto dos mass media... orixinando unha desinformación por non a
definir de mala-información programada.
Estableceuse un esterotipo que obriga e uns ritos que identifican, e
que se realizan dentro dun tempo (fins de semana...) e de espazos (a
disco...) propios. Os ritos que identifican (roupa, música, baile, alcohol...) e os símbolos, “ter relacións”, como meta da saída da inexperiencia para pasar a formar parte dos iniciados ou experimentados, marcan
“para eles” o paso de nenos a maiores.
Todas estas situacións levan á busca de métodos para previr embarazos e se estes chegan non teñen reparos en recorrer ao aborto.
O progreso da ciencia. Un mellor coñecemento do proceso da vida
dende o seu inicio máis temperán levou a formular a gran cuestión:
a partir de cando este desenvolvemento contén todos os elementos
propios dun individuo humano? O coñecemento da xenética e dos
programas xenéticos que o embrión e despois o feto han de realizar
para poder expresar o propio programa contido no seu código xenético,
baixo a influencia dos factores epixenéticos e mediante o diálogo entre
a nai e o fillo, levou a interrogarse sobre o cando do inicio da vida, máis
un proceso que un momento. Hai poucos anos, a discusión estaba nas
dúas primeiras semanas da vida, ao concluír a implantación, definir a
individuación, e iniciar o desenvolvemento do que será o esbozo do
sistema nervioso central propio da especie humana. Neste momento
ese inicio trasladouse ata a semana oitava ou décima a partir da fecundación, en virtude dos programas xenéticos. Pero pídese o aborto libre
ata as catorce semanas(¿?).
Dúas obxeccións, non obstante, aparecen nesta formulación: a primeira é que a ciencia apaixona e o desenvolvemento embrio-fetal tamén. É marabilloso o diálogo materno-fetal, pero non se pode constatar, por razóns éticas e científicas, ao non poder analizar o día a día
deste desenvolvemento embrio-fetal, para precisar en que momento se
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cumpren os distintos programas fetais. E non se pode esquecer que a
ciencia é unha forma de coñecemento da natureza, baseada na observación, fundada na lóxica e confirmada pola experiencia, que busca un
grao de certeza na interpretación deses fenómenos.
A segunda obxección, é que a maioría de mulleres que iniciaron un
embarazo, −e hoxe é posible sabelo antes dos primeiros 14 días, é dicir,
antes de que a implantación se complete−, este segue espontaneamente o seu curso normal ás ordes do código xenético e da estreita relación nai-fillo, se as patoloxías non o impiden ou se non se interrompe
de forma voluntaria. Non di o poeta que a barriga non aumentou aínda
e o fillo brilla xa nos ollos da nai?.

4. Dimensións do aborto
A valoración cuantitativa exprésase en cifras ou taxas, e falamos de
taxa bruta de abortos (n.º abortos/1.000 habitantes), taxa xeral de abortos (n.º abortos/1.000 mulleres en idade fértil −entre os 15 aos 44 a. de
idade−). Proporción abortos/nacementos (n.º abortos/ nenos nacidos
vivos. Esta proporción está entre 1/4 a 1/3. Déronse cifras de 4/1 pero
é anecdótico. A frecuencia vén condicionada entre a máxima restrición
contraceptiva á máxima permisividade abortiva. No mundo indúcense
entre 30 a 55.000.000 abortos/ano.
O 50% de todos os abortos aparecen como legais pero é difícil de
avaliar porque países como China e a Rusia non os declaran, nin tampouco coñecemos as cifras dos países pobres ou en desenvolvemento.
No noso país1 a porcentaxe de interrupción voluntaria do embarazo
IVE, entre os 15 e os 19 anos pasou a ser do 0,14% en 1987 ao 14,87%
en 2007. A media de idade das mulleres que abortan está entre os 20
e os 29 anos, e neste período, xeralmente trátase de mulleres solteiras.
A partir dos 30 anos, o maior número de IVE corresponde a mulleres
Tomei como fonte os datos da Conselleria de Sanitat da Generalitat de Catalunya,
de 2007 por vivir nesta autonomía, pero as cifras son extrapolables ao resto das
autonomías. En canto á frecuencia en número ocupan os tres primeiros postos as
comunidades de Baleares, Cataluña e Madrid de forma alternativa segundo o ano. As
últimas do rango, con menos abortos, Ceuta e Melilla, Galicia e Cantabria.
1
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casadas, viúvas ou divorciadas, das cales o 51% manifestaban non vivir
en parella.
O 96,9% por cento das IVE realízanse en centros privados extrahospitalarios e só o 3,1% en centros hospitalarios. Se nos atemos ao nivel
de educación, o 33,2% destas mulleres ten un nivel de primeiro ciclo
de Secundaria. E segundo a situación laboral, o grupo máis numeroso,
corresponde a traballadoras por conta doutro; e seguen as que realizan
os seus labores, as mulleres no paro, as estudantes, as profesións laborais. As taxas máis baixas corresponden ás mulleres empresarias.
En canto ao motivo da solicitude, o 97% corresponde a ese gran
caixón de xastre que representa o concepto de saúde física e psíquica
da nai e só o 3,0% á suposición de malformación fetal. A práctica de
IVE por casos de violación non chega ao 1/10.000, só 2 sobre 23.799
casos de demanda.

5. Aspectos éticos
O aborto, escribe F. Abel citando a Mc. Cormik, é un asunto: “moralmente problemático, pastoralmente delicado, xuridicamente espiñento, sen normas claras dende a perspectiva médica, humanamente
angustioso, periodísticamente suxeito a abuso, tratado con prexuízo
a nivel dos individuos e amplamente realizado”. Esperta apaixonadas
discusións, cando se fala de liberalizar as leis que o prohiben. Desborda a discusión académica e convértese en terreo de loita e opinións
encontradas en favor duns dereitos humanos: os do feto, os da nai, os
do médico e os da sociedade en xeral.
As discusións céntranse en: cando comeza a vida humana e que protección hai que dar ao feto cando hai valores en conflito.
No aborto, a cuestión principal non é cando comeza a vida humana,
senón como a sociedade debe valorar a vida humana non nacida. O
que está en xogo é o dereito á vida do máis vulnerable e necesitado. E o
dereito ten un baleiro legal neste campo, pois só considera o nasciturus
para efectos económicos ou de herdanza.
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As graves proporcións que alcanza o aborto inducido e as xustificacións que se dan para iso, fórzannos a admitir que nos encontramos
ante unha realidade tráxica.
Dende unha ética cristiá e máis concretamente católica, a Igrexa
expresou esta situación no texto seguinte:
Deus, señor da vida, confiou aos homes a insigne misión de conservar
a vida, misión que ha de levarse a cabo de modo digno do home. Polo
tanto a vida dende a súa concepción ha de ser salvagardada co máximo
coidado... (GS, 51).

Un pouco na mesma liña se manifesta en Francia Le Comité Consultatif National d’Ethique, que considera o embrión persoa potencial
e así o exprexa no seu Informe n.º 08.
O embrión humano dende a fecundación pertence á orde do ser e non
do ter, da persoa e non da cousa ou do animal. Debería ser considerado
eticamente como un suxeito en potencia, como unha alteridade da que
non se pode dispoñer sen límites e cuxa dignidade sinala os límites ao
poder ou dominio por parte doutros.

M. Alain Claeys no seu grupo de estudo para a revisión das leis de
bioética de Francia en 2001, sinala: “sobre a noción de pre-embrión, o
informe recoñece unha ausencia de significación” E engade o xenetista
Pr. Axel Kahn no mesmo informe. “En efecto o embrión non cambia
de natureza”.
Un artigo do diario The Sunday Times, (Londres) do 5 de xullo de
2009, Life on ice (vida conxelada), presenta a loita dun grupo de mulleres que teñen embrións conxelados e que piden que non se interrompa a conxelación aos 5 anos, pois desexan ter os seus propios fillos
xenéticos.
A Igrexa rexeitou sempre e decididamente a praxe do aborto en virtude do Dereito do feto á vida. Condena o “aborto directo”, a expulsión
ou extracción directa do embrión ou feto. Admite o chamado “aborto
indirecto”, en casos concretos de enfermidade materna: cancro do útero con indicación para retirar o órgano coa xestación ou a Xestación
ectópica ou extrauterina. En caso de conflito de valores entre a vida da
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nai e a vida do feto, débese tratar a nai aínda cando o tratamento teña
como consecuencia indirecta a expulsión do feto.
Aplicaríase o principio do dobre efecto, administrando o tratamento
indicado para a nai aínda que teña como efecto secundario o aborto,
sempre e cando non haxa outro tratamento para o caso sen este efecto.
Tamén admite o “aborto terapeútico” −que hoxe se formula escasamente, polas boas terapias médicas e sobre todo porque o feto é viable
entre as 24,3 e as 25 semanas de amenorrea− cando a supervivencia
da nai se encontra comprometida pola sobrecarga do embarazo. Un
dos casos máis frecuente é aquel en que de non actuar se perderían
as dúas vidas. Un exemplo diso pode ser o dunha nai embarazada con
transplante renal previo e no que o ril comeza a fallar como sobrecarga
do embarazo.
Outras solicitudes fan referencia a casos difíciles que feren a sensibilidade do ser humano como a violación, o incesto, ou o diagnóstico
prenatal dunha anomalía conxénita.
Cada caso ha de resolverse a nivel individual e non hai ninguén que
teña unha resposta clara, definitiva e universalizable. Pódese e débese
facer a análise dos motivos e da intención, sen condenar, pero sen
aprobar, con compaixón, firmeza e respecto da liberdade (que non
quere dicir participación). A última decisión é da nai e prevalece a
conciencia persoal debidamente formada. Ao mesmo tempo que os
profesionais teñen o dereito á obxección de conciencia.
Con todo a Igrexa deberá defender o principio de defensa da vida e
a súa primacía, colocándose ao lado do máis indefenso e débil, e posto
que dá valor a esta vida incipiente, pide para ela “o respecto que merece a persoa”, e afirma a dignidade do ser humano, como ser a imaxe e
semellanza de Deus. E está no seu perfecto dereito.
A súa misión está en proclamar o valor da vida de forma positiva, sen
condena ningunha. Pode e debe aconsellar e animar aos seus membros
ao respecto dos compromisos que como familia eclesial contraeron. E
entre eles o valor da vida.
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En canto á lexislación, non se pode esquecer que o dereito nun país
está principalmente para protexer a vida, a liberdade e a propiedade
dos seus cidadáns, e velar pola convivencia en paz destes. Non todo o
que é moralmente aceptado por un grupo de cidadáns ha de ser lexislado, nin todo o lexislado ten a mesma valoración ética para os diferentes
grupos de cidadáns e diferentes confesións. Non pode darse unha lei
“para asegurar que ningunha muller irá ao cárcere, pola práctica dun
aborto”. Esta formulación, require outro tipo de intervención.
Un comportamento merece lexislarse cando lesiona o ben común
de xeito substancial; cando a lei pode urxirse de xeito equitativo e a
urxencia do cumprimento da lei non ocasiona maiores males que os
que intenta reprimir.
Nunha sociedade pluralista ningunha ética pode aspirar a determinar ela soa a orde xurídica, senón por consenso de mínimos ou de
máximos, pero ningunha igrexa, ningunha asociación civil e ningún
cidadán pode deixar de achegar as súas propias conviccións e crenzas
ao diálogo.
Unha achega esencial á diminución do número de abortos nunha sociedade, ten que ir dirixida a unha educación integral, que eleve o nivel
socio-económico de todos os seus cidadáns, cunha mellor distribución
dos recursos económicos e do traballo para permitir a viabilidade da
familia e o crecemento dos fillos; que facilite a todas as parellas o acceso libre a unha axeitada orientación e planificación familiar, ofrecendo
unha educación que permita comprender o manexo dos medios para
evitar os embarazos non desexados, e non ter que recorrer ao aborto;
unha educación sexual, baseada na formación, e non só información,
sobre a sexualidade, a dinámica psicoafectiva das persoas, o control
emocional e totalmente orientada a unha educación a dar a vida con
todo o que esta leva consigo.

6. Conclusión
O aborto supón a eliminación dunha vida humana, que aínda cando
apareza en estado constituínte, encerra a posibilidade de orquestrar o
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seu propio desenvolvemento ás ordes do código xenético, da epixénese
e do diálogo materno-embrionario e fetal, se as condicións patolóxicas
non o deteñen ou se unha intervención voluntaria non o extrae.
A formulación que se está a facer, é máis política que de axuda ao
cidadán de a pé. Algúns dos motivos ou razóns que se invocan son inaceptables. Da libre disposición do corpo non se deduce a destrución
doutro corpo por pequeno que sexa. O dereito reprodutivo, non pode
incluír o dereito ao aborto. E non vale o principio: “nós parimos, nós
decidimos”. Hoxe vivimos nunha sociedade plural e secular na que non
todos comparten os mesmos valores.
A Igrexa dá valor á vida dende o seu inicio e eríxese en defensa do
máis débil neste caso do embrión e do feto. E debe animar e soster os
cristiáns nesta mesma defensa, sen condenar, senón cunha mensaxe
positiva de chamada a defender a vida dende o primeiro momento e
dicir non ao aborto porque vai en contra do dereito á vida, porque
a súa legalización aumentará o número e non reducirá os males que
pretende evitar xa que moitos o interpretan como un método máis de
contracepción.
Pero se a lei se amplía non cambia nada para o cristián en canto a el
mesmo. As decisións teñen que ser tomadas pola razón iluminada sempre pola fe. Queda o recurso de xogar un papel activo para conseguir
que as estruturas sociais e educativas cambien e isto é obra de todos.
Hase dar sempre a misericordia e compaixón cara a aquelas que
elixen ou que se ven na triste “solución” de abortar, manifestando un
respecto cara á liberdade (sen participación), que non é nin aprobación, nin condenación. Simplemente, amor evanxélico sen exclusión.
Mª Pilar Núñez-Cubero
Xinecóloga e Profesora de Bioética
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Estudos

Reflexións éticas e xurídicas en torno ao
proxecto de lei sobre o aborto1
Juan-Ramón Lacadena

Estase a vivir en España unha forte tensión social como consecuencia da aprobación o 14 de maio de 2009 por parte do Goberno e por
proposta da Ministra de Igualdade Bibiana Aído do Anteproxecto de
Lei Orgánica de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo. Descoñecemos cales foron as razóns políticas do
PSOE para obstinarse en sacar adiante unha nova lei de prazos sobre
o aborto cando non estaba no seu programa electoral. Aínda sendo
consciente da provisionalidade do texto legal, paréceme oportuno facer
unha reflexión sobre este co risco de que algúns comentarios resulten
finalmente fóra de lugar polas posibles modificacións que se poidan
producir no texto durante o trámite parlamentario antes da aprobación
definitiva da Lei.

1. ASPECTOS SOCIOLÓXICOS E LEGAIS DO ABORTO EN ESPAÑA
De acordo cos datos do Ministerio de Sanidade e Política Social e os
estudos do Centro de Investigacións Sociolóxicas que recolle o ditame
do Consello de Estado emitido o 17 de setembro de 2009, dende a
entrada en vigor da Lei Orgánica 9/1985 de despenalización do aborto
producíronse en España un millón de abortos legais, con incrementos
anuais da seguinte orde: un 10,3% en 2007 (é dicir, 10.546 abortos
máis en 2007 que en 2006) e entre os anos 1990 e 2007 o número de
abortos triplicouse na poboación global mentres que se cuadriplicou
O presente traballo está baseado no que se indica a continuación, tamén do autor:
Lacadena, J.R. 2009. Aborto: reflexiones jurídicas y éticas en torno al anteproyecto de
ley español, en Rev. Facultad Derecho, Univ. Nacional San Agustín, Arequipa, Perú (en
prensa).
1
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en rapazas menores de 18 anos, a pesar de que este colectivo diminuíu
un 30%.
Segundo o Ministerio de Sanidade e Política Social, os datos estatísticos sinalan que os embarazos non planificados supoñen arredor
do 40% do total de embarazos e deles un 60% rematan en aborto provocado. As taxas máis altas de aborto por mil mulleres corresponden
ao grupo de 20 a 24 anos (20,65%), seguido do grupo de 25 a 29 anos
(15,57%) mentres que no grupo menor de 20 anos a taxa é do 13,79%.
Finalmente, no ano 2007, case o 98% das interrupcións leváronse a
cabo en centros privados (o 10,55% nun centro hospitalario e o 87,36%
nun centro extrahospitalario; é dicir, en clínicas acreditadas para a interrupción voluntaria do embarazo).
Ante estes datos, o ditame do Consello de Estado sinala que:
“a experiencia demostra que a aplicación da lei de 1985, xa polos seus
propios defectos, xa pola interpretación laxa que se lle deu, xa pola
evolución social durante os seus anos de vixencia, levou en España
a unha indesexable situación de aborto libre cando non arbitrario,
no que xunto a un incremento notabilísimo de abortos legais seguen
practicándose outros moitos en condicións de grave risco sanitario.
Unha regulación que, aínda que despenalizadora do aborto era
inicialmente restritiva, fixo de España un paraíso de ‘turismo abortista’
e o lugar onde máis medra o número de abortos na Unión Europea”.

Estando de acordo co diagnóstico do Consello de Estado, a cuestión
que se formula é se a solución boa está en abrir a man cunha nova lei
de prazos como propón o Goberno pola gravidade do que significa (a
vida do feto humano non vale nada ante a vontade da nai) e porque
se volverán cometer os mesmos abusos que coa lei de despenalización
agora vixente ou se non sería preferible continuar coa actual lei de
despenalización corrixindo os seus posibles defectos −que os ten− e,
sobre todo, sendo esixente no seu cumprimento.
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2. O Proxecto de Lei Orgánica de Saúde Sexual e Reprodutiva
e da Interrupción Voluntaria do Embarazo
Como se infire polo seu título, o contido do anteproxecto de lei orgánica elaborado polo goberno refírese ao tema máis amplo da saúde
sexual e reprodutiva (Título I) e á interrupción voluntaria do embarazo
(Título II). Non obstante, no presente traballo soamente faremos o
comentario referente ao Título II así como á disposición derrogatoria
única e ás disposicións finais primeira, segunda e terceira que teñen
especial relevancia co aborto.
2.1. Sobre a terminoloxía
Dende o punto de vista bioético vénse denunciando dende hai tempo que o cambio de palabras serve para xustificar actitudes (ou, reciprocamente, para xustificar actitudes cámbianse as palabras) e que en
ocasións se utilizan eufemismos para ocultar a verdadeira realidade
dos feitos. Esta reflexión vén a conto co mesmo título do Proxecto de
Lei cando utiliza as palabras “interrupción do embarazo” en lugar da
palabra “aborto” porque resulta máis agresiva, sendo así que o propio
Código Penal a usa continuamente. A palabra aborto resulta politicamente incorrecta. Ademais, o verbo interromper interprétase normalmente como a detención temporal dun proceso que poderá continuarse máis adiante. O Dicionario da Lingua Española de RÁEA (22ª ed.,
2001) define interromper como “cortar a continuidade de algo no lugar
ou no tempo”. Por iso, dado que a interrupción do embarazo significa
a detención do proceso de desenvolvemento que leva consigo a morte
do embrión ou do feto humano facendo imposible a reanudación do
proceso, entón o correcto sería falar de finalización do embarazo e non
de interrupción do embarazo. De feito, na práctica hospitalaria faise
referencia ao aborto inducido como interrupción voluntaria do embarazo e, para máis inri, utilízase o acrónimo IVE; por exemplo, óese dicir
que “neste mes se practicaron tantos ou cantos IVEs”.
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2.2. Consideracións éticas e xurídicas
Para unha maior claridade nas miñas reflexións, a exposición seguirá a
orde do articulado no texto legal.
Segundo o proxecto de Lei, no seu Título Segundo regúlanse as condicións da interrupción voluntaria do embarazo e as garantías no acceso á prestación. As condicións resúmense nos seguintes puntos:
Art.º 14: Poderá interromperse o embarazo dentro das primeiras catorce semanas de xestación a petición da embarazada.
Art.º 15: Excepcionalmente, poderá interromperse o embarazo por
causas médicas cando concorra algunha das circunstancias seguintes:
a) Que non se superen as vinte e dúas semanas de xestación e sempre que exista grave risco para a vida ou a saúde da embarazada. b)
Que non se superen as vinte e dúas semanas de xestación e sempre
que exista risco de graves anomalías no feto. c) Cando se detecten
anomalías fetais incompatibles coa vida ou cando se detecte no feto
unha enfermidade extremadamente grave e incurable no momento do
diagnóstico”.
É dicir, trátase dunha “lei de prazos” segundo as circunstancias: dentro das primeiras 14 semanas a petición libre da interesada ou por
causas médicas (risco para a vida ou a saúde da embarazada ou graves
anomalías no feto) ata a semana 22 ou despois da semana 22, sen limitación de tempo, en determinadas circunstancias de anomalías fetais.
Unha cuestión que se formula é se existen fundamentos biolóxicos que
xustifiquen a diferenciación xurídica das 14 e as 22 semanas (por que
non 12, 16 ou 24 semanas?). Unicamente, na parte II da Exposición
de Motivos da Lei dise que “a Lei harmonizou os dereitos e os bens en
xogo, establecendo unhas condicións para a práctica da interrupción
voluntaria do embarazo progresivamente máis esixentes a medida que
avanza o período de xestación”.
As reflexións que fixen no artigo en que analicei a sentenza 53/1985
do TC sobre os tres supostos considerados pola Lei Orgánica 9/1985
de despenalización do aborto −aborto terapéutico e aborto euxenésiEncrucillada 167, marzo-abril 2010
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co− son aplicables ao Artigo 15 do proxecto de Lei aprobado polo Goberno cando se refire á “interrupción por causas médicas”.
O Artigo 15a di que excepcionalmente poderase interromper o embarazo antes das 22 semanas por causas médicas cando “exista grave
risco para a vida ou a saúde da embarazada” ( equivalente a un aborto
terapéutico, usando a terminoloxía da sentenza 53/1985 do TC); non
obstante, tendo en conta que a propia Lei define a saúde no Artigo 2a)
como “o estado de completo benestar físico, mental e social e non soamente a ausencia de enfermidades” (definición da OMS), pola porta
do “benestar mental” escaparán na práctica moitos dos casos excepcionais previstos pola Lei, o mesmo que sucedeu coa aplicación do
apartado primeiro da anterior Lei Orgánica 9/1985 de despenalización
do aborto. O aborto euxenésico, usando a terminoloxía do TC, considérase tamén no apartado b) do Artigo 15 ao considerar como causa
excepcional “que exista risco de graves anomalías no feto”. A dificultade na interpretación desta norma estriba na ambigüidade dos termos
risco (ata que probabilidade?) e grave (ata que grao?).
Tamén se considera o aborto euxenésico no apartado c) do Artigo
15 que autoriza o aborto máis alá das 22 semanas, sen limitación de
datas, “cando se detecten anomalías fetais incompatibles coa vida... ou
cando se detecte no feto unha enfermidade extremadamente grave e
incurable no momento do diagnóstico”. Realmente, na literalidade do
apartado c) non se menciona data ningunha aínda que, non obstante,
na Exposición de Motivos (parte II) di que “despois das 22 semanas, só
será posible cando se diagnostiquen no feto anomalías incompatibles
coa vida ou unha enfermidade extremadamente grave e incurable no
momento do diagnóstico”. Se non se indica limitación máxima, ata que
tempo anterior ao que habería de producirse o parto natural se podería
provocar o aborto? Estariamos a falar da fronteira do infanticidio?
O Artigo 17 da Lei refírese ao contido da información previa ao consentimento da interrupción voluntaria do embarazo. Abreviando o comentario, só quero manifestar a miña perplexidade ante algúns puntos
concretos deste como son que as mulleres que desexen abortar dentro
das primeiras 14 semanas reciban a información que se indica nun
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sobre pechado (art.º 14a) e que deban transcorrer polo menos tres
días de reflexión antes de que se produza a intervención abortiva (art.º
14b). Resulta chocante que entre a información que se entrega á muller, xa decidida a practicar o aborto, figuren “datos sobre os centros
dispoñibles para recibir información adecuada sobre anticoncepción
e sexo seguro” (art.º 17.2c). Permítaseme que utilice aquí unha expresión coloquial: “a boas horas, mangas verdes!”. Na miña opinión, o
Artigo 17 zumega paternalismo estatal nun papel escrito e entregado
en sobre pechado nun proceso que pretende substituír a un correcto consentimento informado, que é un dos aspectos máis difíciles da
bioética clínica. Dende o punto de vista bioético do consentimento
informado, o proxecto de Lei é claramente defectuoso.
Dende o punto de vista penal, a disposición derrogatoria do anteproxecto de Lei derroga o artigo 417 bis do Código Penal introducido
no Código Penal de 1973 pola Lei Orgánica 9/1985, do 5 de xullo, e
cuxa vixencia foi mantida polo Código Penal de 1995. En resumo, o
aborto voluntario pasa en España de estar despenalizado en determinados supostos a estar legalizado nas condicións indicadas nos artigos
14 e 15 da nova Lei, tal como se indica no cadro seguinte:
L.O. 9/1985, do 5 de xullo, de
despenalización do aborto en
determinado supostos.

Proxecto de L.O. de saúde sexual e
reprodutiva e da interrupción voluntaria do
embarazo:

L.O. 10/1995, do 23 de
novembro, do C.P.

Disposición derrogatoria única. Derrogación
do artigo 417 bis do C.P.

Vixencia do Artigo 417 bis

Queda derrogado o artigo 417 bis do texto
refundido do Código Penal publicado polo
Decreto 3096/1973, do 14 de setembro,
redactado conforme á Lei Orgánica 9/1985,
do 5 de xullo.

Por outro lado, a disposición final primeira dá unha nova redacción
ao apartado 2 do artigo 145 do Código Penal suprimindo a pena de
prisión para a muller que aborte voluntariamente fóra dos casos permitidos pola Lei e engade os apartados 3 e 4 no artigo 145 do Código
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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Penal. No último apartado indícase que a muller embarazada non será
penada aínda que se produzan certos incumprimentos da normativa
legal, tal como se recolle no cadro seguinte:
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L.O. 10/1995, do
23 de novembro, do
C.P.

Proxecto de L.O. de saúde sexual e reprodutiva e da
interrupción voluntaria do embarazo:

Artigo 145 2. A
muller que producira
o seu aborto ou
consentira que
outra persoa llo
cause, fóra dos casos
permitidos pola Lei,
será castigada coa
pena de prisión de
6 meses a un ano
ou multa de 6 a 24
meses.

Artigo 145: 2. A muller que producira o seu aborto ou
consentira que outra persoa llo cause, fóra dos casos
permitidos pola Lei, será castigada coa pena de multa de
6 a 24 meses.
Engádese un novo artigo 145 bis do Código Penal, coa
seguinte redacción:
Artigo 145 bis. 1. Será castigado coa pena de multa
de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para prestar
servizos de toda índole en clínicas, establecementos ou
consultorios xinecolóxicos, públicos ou privados, por
tempo de seis meses a dous anos, quen dentro dos prazos
contemplados na lei, practique un aborto:
a) sen comprobar que a muller recibise a información
previa relativa aos dereitos, prestacións e axudas públicas
de apoio á maternidade;
b) sen transcorrer o período de espera considerado na
lexislación;
c) sen contar cos ditames previos preceptivos;
d) fóra dun centro ou establecemento público ou privado
acreditado.
2. En todo caso, o xuíz ou tribunal impoñerá as penas
previstas neste artigo na súa metade superior cando o
aborto se practique a partir da vixésima segunda semana
de xestación.
3. A embarazada non será penada a teor deste precepto.

Disposición
derrogatoria única 1.
a) 417 bis

Suprímese o inciso 417 bis da letra a) do apartado
primeiro da disposición derrogatoria única
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Outro aspecto importante dende o punto de vista social e xurídico
é a decisión de rebaixar aos 16 anos a idade na que a muller (a adolescente) pode tomar libremente a decisión de abortar establecendo
un novo concepto de “maioría de idade sexual” en contraposición coa
Lei 41/2002 básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia de información e documentación clínica que
no seu art.º 9 (Límites do consentimento informado e consentimento
por representación) apartado 3, parágrafo c), establece que “cando se
trate de menores non incapaces nin incapacitados, pero emancipados
ou con dezaseis anos cumpridos, non cabe prestar o consentimento
por representación”, pero que, non obstante, no apartado 4 seguinte
di que “a interrupción voluntaria do embarazo, a práctica de ensaios
clínicos e a práctica de técnicas de reprodución humana asistida se
rexen polo establecido con carácter xeral sobre a maioría de idade e polas disposicións especiais de aplicación”. Pois ben, a Disposición final
segunda que figura no anteproxecto da nova Lei modifica este apartado
4 suprimindo a referencia á interrupción voluntaria do embarazo. En
resumo, para os efectos de poder abortar libremente sen necesidade de
consentimento paterno algún, a maioría de idade sexual adiántase aos
16 anos. Véxase o cadro seguinte:
Lei 41/2002, do 14 de novembro,
básica reguladora da autonomía
do paciente e de dereitos e obrigas
en materia de información e
documentación clínica.

Proxecto de L.O. de saúde sexual e
reprodutiva e da interrupción voluntaria do
embarazo:

Art.9

O apartado 4 do artigo 9 da Lei 41/2002,
do 14 de novembro, básica reguladora da
autonomía do paciente, terá a seguinte
redacción:

4. A interrupción voluntaria do
embarazo, a práctica de ensaios
clínicos e a práctica de técnicas
de reprodución humana asistida
réxense polo establecido con
carácter xeral sobre a maioría
de idade e polas disposicións
especiais de aplicación.

Disposición final segunda. Modificación da
Lei 41/2002.

4. A práctica de ensaios clínicos e de
técnicas de reprodución humana asistida
réxense polo establecido con carácter xeral
sobre a maioría de idade e polas disposicións
especiais de aplicación.
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Resulta paradoxal, non obstante, que dentro do ámbito legal sexual
de España se siga esixindo a maioría de idade para a utilización das técnicas de reprodución humana asistida (Lei 14/2006, art.º 6. Usuarios
das técnicas. 1. “Toda muller maior de 18 anos e con plena capacidade
de obrar con independencia do seu estado civil e orientación sexual”).
Non resisto a tentación de facer alusión á asimetría legal de xénero
xa que, tratándose dunha lei proposta polo Ministerio de Igualdade,
resulta unha contradición pola desigualdade de trato para o varón xa
que o pai do embrión ou feto non ten opinión legal sobre a decisión
de abortar da nai. Non obstante, de forma análoga ao que se comentaba anteriormente sobre a maioría de idade sexual para abortar, a Lei
14/2006 sobre técnicas de reprodución humana asistida di que “se a
muller estivese casada, precisarase ademais, o consentimento do seu
marido” (Art.6.3). Tendo en conta que podería tratarse dun matrimonio
homosexual entre lesbianas, debería ter substituído o consentimento
do seu marido por o consentimento do seu cónxuxe ou a súa parella.
Así mesmo, no apartado 5 do artículo11, que trata da crioconservación de gametos e preembrións, a Lei 14/2006 di que “no caso dos
preembrións, o consentimento deberá ter sido prestado pola muller ou,
no caso da muller casada cun home, tamén polo marido, con anterioridade á xeración dos preembrións”.
Na miña opinión, é incongruente que para unha decisión de moita
maior envergadura moral como é o aborto non se teña en consideración a opinión do pai e si para a utilización das técnicas de reprodución
asistida. Non obstante, neste contexto é oportuno recordar a opinión
do Tribunal Constitucional na súa sentenza de 1985 sobre o recurso de
inconstitucionalidade da lei de despenalización do aborto en determinados supostos ao dicir que a non participación do pai en canto ao seu
consentimento se refire non é inconstitucional “dado que a peculiar
relación entre a embarazada e o nasciturus fai que a decisión afecte
primordialmente a aquela” (Fund. Xco. 13). Dende o punto de vista
xenético, é evidente que as achegas paterna e materna ao patrimonio
hereditario nuclear do fillo que vai condicionar o seu desenvolvemento
son equivalentes, o cal non outorga á nai unha especie de “maior derei34
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to de propiedade xenética” sobre o fillo, aínda tendo en conta a lixeira
asimetría que supón o que o citoplasma do cigoto (e polo tanto do
futuro ser) sexa case exclusivamente de procedencia materna a través
do citoplasma do gameto feminino.
Na táboa seguinte resúmese de forma comparativa a regulación
vixente (Lei Orgánica 9/1985, do 5 de xullo, de despenalización do
aborto en determinado supostos e Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal) e o que propón o proxecto de Lei (baseada
en http://mujeresantecongreso.blogspot.com).
Situación regulada.

Lexislación vixente (art.º 417
bis C.P.)

Proxecto de Lei.

Período de libre
elección pola muller
embarazada.

Non existente.

Antes das 14 semanas,
previa entrega de sobre
pechado informativo e 3
días de reflexión.

Por violación
denunciada.

Aborto ético, 12 semanas.

Non o considera, pero
estaría incluído no prazo
de libre decisión das 14
semanas.

Por grave risco
para a vida ou
saúde da muller
nas primeiras 22
semanas.

Aborto terapéutico, permitido
con ditame previo dun
especialista.

Permitido, con
ditame previo de dous
especialistas.

Por risco de graves
anomalías fetais.

Aborto euxenésico, 22
semanas, con ditame previo de
dous especialistas.

22 semanas, con
ditame previo de dous
especialistas.

Por grave perigo
para a vida ou a
saúde da muller,
dende a semana 23
ata o final.

Permitido, con ditame dun
especialista.

Prohibido.
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Anomalía fetal
incompatible coa
vida do feto.

Figura non existente, pero ata
a semana 22 entra no suposto
por anomalía fetal e despois
da semana 22 por grave perigo
para a saúde psíquica da
muller.

Permitido durante todo o
embarazo, con ditame de
dous especialistas.

Feto con
enfermidade
extremadamente
grave ou incurable.

Figura non existente, pero
poderíanselle aplicar os
supostos do caso anterior.

Permitido durante
todo o embarazo, co
ditame dun Comité
Clínico nomeado pola
Comunidade Autónoma.

Idade da muller
para poder tomar a
decisión.

Dende os 18 anos.

Dende os 16 anos.

Código Penal,
pena as mulleres
que abortan fóra
dos supostos
permitidos.

Prisión de 6 a 12 meses ou
multa de 6 a 24 meses.

Multa de 6 a 24 meses.

Código penal, penas
a persoal sanitario
por producir aborto.

Prisión de 1 a 3 anos e
inhabilitación de 1 a 6 anos.

Prisión de 1 a 3 anos e
inhabilitación de 1 a 6
anos.

Código penal, penas
a persoal sanitario
por non entregar
sobre informativo
ou non cumprir os
3 días de período de
reflexión.

Non existía esa figura.

Multa de 6 a 12 meses
e inhabilitación de 6
meses a 2 anos.

Obxección de
conciencia de
profesionais
sanitarios.

Non está regulada.

Non está regulada.
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2.3. A obxección de conciencia
Un dos problemas ético-xurídicos que aborda o Proxecto de Lei é a
cuestión da obxección de conciencia por parte do médico e do persoal
sanitario.
O Consello de Estado sinala no seu ditame que o Tribunal Constitucional, na súa sentenza 53/1985, non se pronunciou sobre a regulación da obxección de conciencia no caso do aborto inducido “por ser
allea ao axuizamento da constitucionalidade do proxecto [de Lei], que
debe circunscribirse á norma penal impugnada, de conformidade co
disposto no art.79 da LOTC”, engadindo no seu fundamento xurídico
14 que:
“non obstante, cabe sinalar, polo que se refire ao dereito da obxección
de conciencia, que existe e pode ser exercido con independencia
de que se ditase ou non tal regulación. A obxección de conciencia
forma parte do contido do dereito fundamental á liberdade ideolóxica
e relixiosa recoñecido no art.º 16.1 da Constitución e, como indicou
este Tribunal en diversas ocasións, a Constitución é directamente
aplicable, especialmente en materia de dereitos fundamentais”.

No seu ditame, o Consello de Estado laméntase de que, a pesar
de que o mesmo TC recoñecese no seu momento (Fund. Xco. 14) a
“especial relevancia” e que “a súa regulación poida revestir singular
interese”, pasasen 25 anos e en España non se lexislou aínda sobre a
obxección de conciencia. Na controversia social que actualmente se
vive en España, oíronse voces de organizacións médicas que aseguran
que “defenderán con uñas e dentes a obxección de conciencia”. Eu
non son xurista, pero paréceme que a doutrina constitucional é clara,
aínda que entren en colisión os dereitos do médico nun hospital de
servizo público.

4. A controversia xurídica e ética en España
Na controversia social e xurídica en torno ao proxecto de lei, na miña
opinión parece que se esqueceu o tema máis grave, que é a legalización
do aborto fronte á situación de despenalización anterior, en comparaEncrucillada 167, marzo-abril 2010
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ción co feito da nova maioría de idade sexual (16 anos) e non é que
non o considere importante. Na sociedade situouse o debate en temas
de menor importancia dando xa por feito o dereito da muller a decidir
sobre a vida do nasciturus. En certo modo podería dicirse que “a árbore
non deixa ver o bosque”.
Moitos xuristas encontran problemas xurídicos importantes, mesmo
de inconstitucionalidade, a determinados contidos da Lei. De acordo
coa normativa española, antes de que o Goberno envíe ao Parlamento
o Proxecto de Lei para a súa tramitación e debate parlamentario, son
preceptivos os informes do Consello de Fiscais, do Consello Xeral do
Poder Xudicial e o Consello de Estado, aínda que en ningún caso son
vinculantes. O sucedido en senllos consellos merece un comentario
especial.
4.1. O Consello Fiscal
O Consello Fiscal, organismo asesor do Fiscal Xeral do Estado, está
composto por doce membros, pero por falecemento recente dun deles
na actualidade son once, dos que seis pertencen á conservadora Asociación de Fiscais e cinco á Unión Progresista de Fiscais, incluíndo o
Fiscal Xeral do Estado que, na súa calidade de Presidente do Consello,
ten voto de calidade en caso de empate. Pois ben, o Consello Fiscal
aprobou por maioría de seis a cinco votos un informe en contra do
anteproxecto de Lei porque os artigos 12 e 14 deben considerarse inconstitucionais debido “á desprotección do nasciturus que se observa
no texto respecto á xurisprudencia do Tribunal Constitucional (TC)
sobre o tema”, engadindo que “en puridade non pode falarse dun dereito ao aborto, pois iso supoñería o recoñecemento do dereito a eliminar
a un ser humano distinto da nai e titular do dereito á vida humana”.
Ademais o informe sinala que “a vida do nasciturus é un ben xurídico
constitucionalmente protexido polo artigo 15 da Constitución” (Todos
teñen dereito á vida e á integridade física e moral”) e da xurisprudencia
do TC dedúcese que a vida do feto é humana e distinta da nai. Polo
tanto, se hai conflito, nin os dereitos da muller nin a protección da
vida do nasciturus son dereitos absolutos. Non obstante, di o informe
38
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que “non é iso o que o anteproxecto planea” posto que durante as 14
primeiras semanas de xestación “a prevalencia da vontade da nai e dos
seus dereitos aparece como absoluta, fronte ao valor da vida encarnado
no nasciturus”. Máis adiante engade o informe que “consideramos que
se a vida do nasciturus non pode ser considerada un dereito fundamental, como declara a sentenza 53/1985 do TC, con menos razón pode o
dereito da nai a interromper voluntariamente o seu embarazo durante
as primeiras 14 semanas de xestación ser considerado un dereito de tal
categoría”.
Ao quedar en minoría o informe do Fiscal Xeral, que era favorable
ao anteproxecto de Lei, a normativa establece que se poden enviar ao
Ministro de Xustiza os dous informes, o maioritario e o minoritario en
calidade de votos particulares, aínda que ningún dos dous é vinculante. En relación con se a menor de idade (entre 16 e 18 anos) pode
tomar libremente a decisión de abortar sen consentimento paterno,
tanto o informe maioritario coma o minoritario coinciden en rexeitar
que os pais non teñan que ser sequera informados da decisión da súa
filla. A cuestión é se abonda o simple coñecemento por parte dos pais
(ou titores) aínda que a súa opinión sexa contraria á da filla.
4.2. O Consello Xeral do Poder Xudicial
O que sucedeu co Consello Xeral do Poder Xudicial (CXPX) en relación coa súa toma de postura en relación co anteproxecto de Lei
é unha mostra máis da fractura político-xurídica que o tema está a
producir en España. Por primeira vez nos 29 anos de existencia do
CXPX, unha iniciativa lexislativa do Goberno non será informada por
este órgano consultivo. Tras pedir varias prórrogas, finalmente o 23 de
xullo de 2009 reuniuse o Pleno do CXPX para propoñer un informe ao
Goberno, dando como resultado un empate entre os votos en contra do
anteproxecto de Lei por considerala inconstitucional e os votos a favor.
En efecto, nunha primeira ocasión a Comisión de Estudos do CXPX
rexeitou por 3 votos a 2 o informe realizado por un maxistrado relator
“conservador” que consideraba inconstitucional a Lei, decidindo que
outro maxistrado −agora do bando “progresista”− actuase como relator
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na Comisión de Estudos, sendo aprobado o seu informe favorable ao
anteproxecto gobernamental por 3 votos a 2. Os dous informes −o conservador e o progresista− foron sometidos a votación no Pleno. Nunha
primeira votación, o informe conservador foi rexeitado por 11 votos
contra 10 e nunha segunda votación someteuse o informe progresista
co resultado de 10 votos a favor (os maxistrados progresistas), 10 votos en contra (os maxistrados conservadores, incluíndo o Presidente
do CXPX que, paradoxalmente, fora nomeado por proposta do propio
Presidente do Goberno) e unha abstención. No mesmo Pleno se decidiu que, dado que había un número impar de votantes (21), o voto
do Presidente non fose considerado voto de calidade e, polo tanto, non
resolvía o empate a 10. En consecuencia, o Pleno do CXPX decidiu
non mandar informe ningún ao Goberno.
As dúas posturas xurídicas antagónicas pódense resumir nos seguintes puntos:
Posición contraria á nova lei:
• Constitucionalidade: Considera que a lei de prazos vulnera as recomendacións da sentenza do TC e, polo tanto, é inconstitucional.
• Menores: Considera que o Código Civil prevé a capacidade de decisión dos pais sobre os menores, sen excepcións.
• Supostos: Entende que os supostos establecidos non cumpren as
esixencias de protección do nasciturus.
• Dereito: O aborto non pode configurarse en ningún caso como un
dereito.
• Obxección de conciencia: Debe regularse claramente o dereito do
persoal sanitario á obxección de conciencia.
• Penas: Avoga por manter no Código Penal as penas de cárcere por
aborto ilegal.
Posición favorable á nova lei:
• Constitucionalidade: Considera que a lei de prazos é conforme á
Constitución e coincide coa de case todos os países da UE.
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• Menores: Admite a capacidade das mulleres de entre 16 e 18 anos
para decidir, pero aconséllase que se comunique aos pais.
• Supostos: Recomenda que se precisen os supostos de aborto médico,
ata as 22 semanas.
• Información: Propón mellorar a información que se vaia ofrecer ás
mulleres que pretenden abortar.
• Obxección de conciencia: Propón un rexistro de obxectores para o
persoal sanitario.
• Penas: Pídese establecer proporcionalidade nas penas por abortos
fóra dos supostos ou prazos establecidos.
A min, como simple cidadán español, escandalízame que nos altos
tribunais de xustiza de España (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Consello Xeral do Poder Xudicial, Consello de Fiscais, etc.) se
saiba de antemán o resultado da súa decisión en función do número
de xuíces ou maxistrados que foron propostos polos diferentes partidos
políticos. Eu non son xurista, pero non me cabe na cabeza que por ser
de dereitas ou de esquerdas, conservadores ou progresistas todos teñan
que interpretar as leis ao unísono dentro do grupo ideolóxico ao que
están adscritos. Onde está a independencia dos xuíces para interpretar
as leis? Neste contexto cabe recordar pola súa clarividencia as recomendacións da UNESCO na Declaración Universal sobre o Xenoma
Humano e os Dereitos Humanos (1997) e a Declaración Universal
sobre a Bioética e os Dereitos Humanos (2005) nas que aludían ás
características fundamentais que deben ter os Comités de Bioética:
independencia, pluridisciplinaridade e pluralismo. Características que
deberían asumir tamén os órganos colexiados da Xustiza.
4.3. O Consello de Estado
O Consello de Estado é o supremo órgano consultivo do Goberno
(art.º 107 da Constitución Española). O 17 de setembro de 2009, a
Comisión Permanente do Consello de Estado, constituída por nove
conselleiros máis o Presidente do Consello, emitiu, por unanimidade,
un ditame favorable á constitucionalidade do anteproxecto de Lei. Para
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máis dun resultou sorprendente que algúns conselleiros procedentes
do centro-dereita político desen o seu voto a favor da constitucionalidade do proxecto de Lei. Outro interrogante do procedemento é por
que non se votou en Pleno.
Os informes anteriores (Consello Fiscal, Consello Xeral do Poder
Xudicial e Consello de Estado) son preceptivos, pero non vinculantes.
Non obstante produciuse unha reacción por parte do Goberno que
non deixa de chamar a atención: ante as posturas contrarias á proposta do Goberno (Consello Fiscal e o “non-informe” do CXPX) este
reaccionou dicindo que non se sentía vinculado a elas; non obstante,
ante o ditame favorable do Consello de Estado, soamente necesitou o
Goberno unha semana para aprobar no Consello de Ministros do día
26 de setembro o Proxecto de Lei que habería de enviar ao Congreso
dos Deputados para que iniciase o seu trámite parlamentario.
4.4. O Comité de Bioética de España
A Lei 14/2007 (art.º 77) creou o Comité de Bioética de España como
órgano colexiado, independente e de carácter consultivo, sinalando entre as súas funcións (art.º 78.1 a) a de “emitir informes, propostas e
recomendacións para os poderes públicos de ámbito estatal e autonómico en asuntos con implicacións éticas relevantes”. Ao parecer, o
Goberno non considera que a cuestión do aborto teña implicacións
éticas relevantes porque non lle solicitou informe ningún. Non obstante, aínda que non foi requirida a súa opinión por parte do Goberno
porque non é preceptivo (entón para que serve?), o Comité de Bioética
de España emitirá “a touro pasado” un informe sobre o anteproxecto
de Lei que legalizará a interrupción voluntaria do embarazo. Polas declaracións da súa Presidenta, parece deducirse que o Comité de Bioética de España se decantará maioritariamente a favor da lei de prazos,
aínda que incorporará no seu informe os votos particulares. De feito,
o tema tratouse inicialmente o 1 de xuño, pero na data de escribir o
presente traballo (30 de setembro de 2009) aínda non se fixera público
informe ningún. Ao meu xuízo, por unhas razóns ou outras, o Comité
de Bioética de España non estivo á altura das circunstancias.
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Pola súa banda, o Comité de Bioética de Cataluña aprobou unha
resolución apoiando totalmente ao anteproxecto de Lei, tanto no que
afecta á regulación dos prazos para abortar coma a que as menores entre 16 e 18 anos poidan abortar sen o consentimento dos seus pais.
4.5. O Valedor do pobo
En manifestacións públicas, o Valedor do pobo mostrouse partidario
dunha lei de prazos que regule a posibilidade de abortar, tal como establecía o anteproxecto de Lei, pero engadindo que o lóxico e o razoable
sería que os pais sexan informados cando as súas fillas menores de
idade soliciten abortar.
4.6. A Conferencia Episcopal Española
Como era de esperar, con data 17 de xuño de 2009, a Conferencia
Episcopal Española (CEE) a través da súa CCXIII Comisión Permanente fixo unha extensa Declaración en contra do anteproxecto de lei
do aborto, denunciando que se pretendese converter en dereito o que
é un atentado contra a vida dos que van nacer.
A Declaración da CEE sinala que cando no Artigo 3.2 da Lei se di
que se recoñece o dereito á maternidade libremente decidida, en realidade non significa que toda muller ten dereito a elixir se quere ou non
quere ser nai, senón que ten dereito a decidir eliminar ao seu fillo xa
concibido e que, segundo o Artigo 14, nas primeiras catorce semanas
a xestante pode decidir libremente sobre a morte do que vai nacer,
cualificando o aborto provocado como un dereito que habería de ser
protexido polo Estado.
Ante as opinións manifestadas polos organismos oficiais consultados
e as declaracións a título individual (por exemplo, o Valedor do pobo)
ou colectivo (Comités de Bioética, Conferencia Episcopal, etc.), producíronse algúns cambios, aínda que mínimos, na redacción do texto
inicial. En calquera caso, insisto, nos debates o bosque (o dereito á vida
do nasciturus) foi ocultado pola árbore (a maioría de idade sexual para
decidir da rapaza entre 16 e 18 anos).
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3. Epílogo
Fai moitos anos que se vén discutindo en foros pluridisciplinares
(bioloxía, dereito, filosofía, teoloxía) sobre o significado de termos como
ser humano, individuo, persoa e dignidade humana. Non se trata, aquí
e agora, de facer unha extensa disquisición sobre o tema. Soamente
me referirei á ambigüidade con que se usan tales termos nalgúns textos
legais do máis alto grao normativo ou de declaracións institucionais do
máis alto nivel. Por exemplo [a cursiva é miña],
• Constitución Europea (art.º II-61): “A dignidade humana é
inviolable”.
• Constitución Española (Art.10.1): “A dignidade da persoa,
os dereitos inviolables que lle son inherentes” (Art.15): “Todos
teñen dereito á vida”.
• Convención de Dereitos Humanos e Biomedicina 1997 (Art.1):
“As partes protexerán a dignidade de todo ser humano”.
• Declaración Universal da UNESCO sobre o Xenoma Humano
e os Dereitos Humanos 1997 (Art.2): “Cada individuo ten dereito
ao respecto da súa dignidade”.
• Declaración Universal da UNESCO sobre Bioética e Dereitos
Humanos 2005 (Art.1.a): A Declaración trata das cuestións éticas
relacionadas coa medicina, as ciencias da vida e as tecnoloxías
conexas aplicadas aos seres humanos. (Art.2): Os obxectivos:
iii) promover o respecto da dignidade humana respecto da vida
dos seres humanos. (Art.3): a) respectar plenamente a dignidade
humana. b) o benestar da persoa prioridade con respecto ao
interese exclusivo da ciencia ou a sociedade.
Tendo en conta a realidade do aborto na sociedade actual, cando se
len estes textos cabe preguntarse se poden aplicarse ao ser humano
non nacido porque hai algo que atente máis á dignidade humana que a
destrución e morte do embrión ou o feto humanos?
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No presente contexto, paréceme oportuno sinalar que no mundo incoherente en que vivimos −onde se gastan miles de millóns de dólares
en armamento cando hai millóns de persoas que viven na pobreza ou
se botan excedentes de alimentos ao mar para que non baixe o seu prezo nos mercados cando hai millóns de persoas que morren de fame−
se dan tamén incongruencias como as dalgúns grupos defensores da
natureza ou dos dereitos dos animais que se declaran partidarios do
aborto, coma se a especie humana non fose parte da natureza. Son
capaces de defender un niño de aves, pero non a vida do embrión ou
do feto humano.
Á perda de valores na sociedade española que supón a lei do aborto
que se quere implantar hai que engadir a frivolización das relacións
sexuais que implica a dispensa libre nas farmacias da pílula postcoital
ou pílula do día seguinte, disposta polo Ministerio de Sanidade e Política Social de España. Posiblemente, haberá moitas mulleres (especialmente adolescentes) que a utilizarán coma se fose un anticonceptivo.
Lamentablemente, a nosa sociedade non anda con exceso de valores.
Juan-Ramón Lacadena
Profesor Emérito
Universidade Complutense de Madrid
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Analizando as preocupacións da Igrexa en relación co aborto, percibo
cinco temas destacados, en torno aos cales afloran outros moitos. A
mensaxe eclesial predominante foi sempre de índole ética. Coa intención de reforzalo, non se dubidou en recorrer ás sancións do Dereito
Canónico, capítulo que ocupa un lugar secundario. Dende o século
XX, ao promulgarse leis permisivas, o interese da Igrexa esténdese a
este novo campo, convertido, non sen razón, no segundo asunto en
importancia. A semellante tecido ético e xurídico van moi unidas representacións sobre a identidade humana do embrión1. O último en
facer a súa aparición, é a prevención do aborto. A diferenza do que
sucede noutros enfoques, a muller non ocupa un lugar relevante nos
afáns eclesiais.
Ao longo destas páxinas ofrezo unha serie de reflexións sobre estas
materias, cunha idea como fío condutor: cal ha de ser o testemuño
eclesial ao servizo do non nacido nunha sociedade moi secularizada
na que o aborto ten doada carta de natureza. Sen descartar ningunha
senda que nos conduza a esa meta, sería bo tratar de fixar prioridades:
onde poñer hoxe o acento? na prevención, en “cruzadas” morais, en
batallas legais?

1. Prevención do aborto
Comezo co tema máis recente e que, na miña opinión, merecería
quizais o papel de actor principal na loita contra o aborto. Ofrezo unhas consideracións xerais para logo descender ás medidas concretas.
No meu artigo uso frecuentemente o termo embrión non no seu sentido técnico
propio senón no sentido amplo, como sinónimo da vida humana prenatal.
1
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1.1. Consideracións xerais
a) Da conciencia silenciosa á explícita.
Probablemente, no sentir común ten estado moi presente a idea de
evitar o aborto, pero o lume interior apenas daba sinais ao exterior.
Estaba como afogado polos debates vivos sobre os tres temas clásicos:
natureza do embrión, moralidade e legalidade da interrupción do embarazo. Aínda que a preocupación pola prevención se estendeu e se
fixo máis explícita, probablemente é, aínda, o parente pobre.
No camiño cara a unha conciencia máis viva, máis palpable nesta dirección, parecía lóxico que fosen as forzas antiabortistas as súas iniciadoras e impulsoras principais. Non era razoable imaxinar que tal movemento fose patrocinado e alimentado en filas proabortistas2, absorbidas
por afáns máis inmediatos e urxentes, como a despenalización.
Neste percorrido, na miña opinión, foi o Maxisterio da Igrexa quen
tomou a dianteira ou tivo unha conciencia máis viva e global. Dende hai
unhas catro décadas, en documentos romanos e episcopais empézase
a formular con claridade a prevención do aborto, como un asunto con
entidade propia. E cunha lucidez que me parece digna de subliñarse,
ata se lle concede unha certo primado sobre o ensino moral. “Non se
pode xamais aprobar o aborto; pero, por riba de todo, hai que eliminar
as súas causas”3. Máis alá das meras declaracións, vanse perfilando accións e medidas que dean corpo á prevención do aborto. Non deixa de
ser algo estraño o escaso eco que entre moralistas católicos encontrou
o novo reto lanzado pola Xerarquía da Igrexa, silencio que ten as súas
explicacións e que non ha de interpretarse como discrepancia.
A este movemento incorpórase máis tarde a ética civil, que nos brinda
afirmacións tan nítidas como: “o máis urxente e importante é previr”4.
“Proabortistas”: uso o termo por razón de brevidade para referirme a persoas e grupos
que defenden o aborto como opción legal e moral, aínda e cando, en principio, son
contrarios ao aborto como feito.
3
Congregación da Doutrina da Fe, Declaración sobre el aborto provocado, 18-111974, nº 26.
4
A. Cortina, El aborto y los mínimos éticos: El País, 29-11-2009, páx. 33.
2
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Non faltan declaracións como esta, pero bótanse de menos testemuños máis numerosos e bos desenvolvementos do tema que impulsen a
compromisos reais. Finalmente, súmanse a esta corrente persoas que
aplauden a liberalización legal. Nas mesmas lexislacións permisivas,
entre elas a nova española, aparecen medidas fragmentarias preventivas, posible contrapartida ao aborto permitido. Quizais como reacción
ao movemento despenalizador, algúns políticos, contrarios ao aborto,
patrocinan disposicións legais favorables á maternidade. A pesar dos
innegables avances, o obxectivo da prevención non parece ter calado
notablemente nin nos medios nin na opinión pública. En todo caso,
aínda que con algunhas diferenzas, todos, anti e proabortistas nos encontramos pisando un terreo común que nos une e que nos debese
permitir levar a cabo servizos estupendos a favor do non nacido, non
impedidos polos debates sobre os temas quentes do aborto. Aos cristiáns ábresenos un amplo campo de acción común, pero necesitamos
certa actitude.
b) Xustificación deste deber ético
No noso caso, a prevención do aborto ten unha fundamentación
obvia e doada de comprender: é un mal independentemente da súa
valoración moral. Non é “nin un ben nin un dereito. É máis ben, un
mal que estamos obrigados a tratar de superar por todos os medios posibles, como cidadáns responsables e como católicos comprometidos.
O horizonte do Reino non é outro que o dun mundo onde esta realidade non sexa nin necesaria nin posible”5. Á marxe de toda referencia
relixiosa e moral, o aborto non é nada bo para o embrión cuxo proceso vital se corta abruptamente apenas iniciado. Para a muller, “que o
aborto é indesexable parece fóra de dúbida. Ningunha muller desexa
ter que abortar, ningunha o inclúe como parte do seu proxecto vital,
é unha decisión traumática ante a que ninguén desexa encontrarse”6.
Con preto de cincuenta millóns de abortos anuais no mundo, segundo
P. Simón Lorda, Razones de buena fe. A propósito de la modificación de la regulación
jurídica del aborto: Iglesia viva, nº 240 (2009) páx. 119.
6
A. Cortina, Ibíd.
5
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estimacións da OMS, a sociedade ten razóns para preocuparse e non
pode ver niso un timbre de gloria nin un signo de progreso. O aborto
“nunca é unha boa noticia [... máis ben] é unha realidade lamentable
que debería terse en conta e modificarse no posible”7.
c) Da xeneralización á concreción
Todos os axentes que se foron incorporando á corrente pro prevención foron achegando ideas e medidas. Non hai perfecta coincidencia
en todo, pero si puntos importantes de encontro e de acción común.
Quizais fixesen falta estudos e programas sistemáticos, ben desenvolvidos, tomando como puntos de partida un bo coñecemento do tipo de
sociedade en que vivimos e da complexa realidade do aborto e fuxindo das ideoloxías. Estamos ante unha tarefa moi aberta á imaxinación
e á colaboración de todos, cada un dende a súa particular situación.
Témome que a participación vai ser moi desigual e irregular, co cal a
eficacia preventiva das medidas pode resentirse. A continuación detéñome nalgúns tipos de iniciativas: encontro coa embarazada que ve
no aborto a solución aos seus problemas, sexualidade responsable, política social e familiar, actuación sobre trazos da mentalidade social
favorable ao aborto.
1.2. Coa muller que ve no aborto a saída aos seus problemas
Se todas as embarazadas con problemas puidesen contar coa compaña e axuda efectiva de profesionais, de persoas preparadas e respectuosas da vontade da muller, probablemente se evitaría certo número
de abortos. É unha medida de posibilidades teóricas non desprezables,
pero con dificultades prácticas serias en España.
Os interlocutores da muller nestes servizos, deberían responder a
certo perfil. O seu obxectivo debera estar lonxe de todo proselitismo
anti ou proabortista e debera entenderse como colaboración a decisións libres, informadas e ponderadas da muller. Entre as condicións
de tales interlocutores sinalaría capacidade para a escoita, para facerse
Comité de Bioética de España, Opinión a propósito del Proyecto de Ley orgánica de
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, 07-10-2009.
7
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cargo das dificultades, boa información sobre saídas distintas do aborto
e, sobre todo, preparación e disposición para ofrecer axudas eficaces
á muller.
Brindar semellante oportunidade ás embarazadas con problemas para
que elas decidan en liberdade e responsabilidade, parece un bo servizo a unha decisión o máis informada e libre e que se debese facilitar.
Agora ben, esta axuda pode garantirse moi timidamente, como sucede
coa nova lei española, ou dunha forma moi efectiva, por exemplo, na
lexislación alemá e outras europeas.
Alemaña permite a interrupción do embarazo a petición da muller
durante unhas semanas da xestación. Como requisito previo ao devandito aborto, toda muller debe ter un encontro con persoas preparadas,
pertencentes a unha institución ou organismo, público ou privado,
cuxa actuación está precisada pola lei. Estas persoas dialogan coa muller para poder coñecer os problemas que a levan a pensar no aborto. Dende ese coñecemento ofrécenlle información adecuada sobre
apoios sociais á maternidade. Se a muller o quere, diríxena ou orientan
de modo eficaz cara ás axudas que poden resolver os seus problemas.
Pero, ao final do encontro, sempre prevalece, por lei, a vontade da
muller, non a do interlocutor. Na lei alemá, polo tanto, hai unha intelixente combinación de respecto total á autonomía da muller e de
apoio moi decidido á maternidade. Algúns estudos revelan como por
este procedemento puideron ser evitados nalgúns anos varios miles de
abortos.
A lei española esixe informar a toda muller que quere abortar libremente nas catorce primeiras semanas de xestación, sobre apoios
sociais á maternidade e centros de asesoramento. A devandita información entrégase en sobre pechado, coa posibilidade de informar oralmente, posibilidade razoable para quen non sabe ler. Pero non obriga a
ningunha muller (Alemaña obriga a todas) a un encontro con persoas
preparadas que poidan coñecer os seus problemas e ofrecerlle axuda
para a súa solución. A muller si pode acudir a centros de asesoramento
despois de ler a información entregada en sobre pechado. Cantas o
farán? Previsiblemente, poucas. Vemos, polo tanto, que a lei española
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é moito máis morna que a alemá no apoio á maternidade, ao asesoramento que podería, como se comprobou en Alemaña, evitar certo
número de abortos.
1.3. Política familiar e de apoio á maternidade
Semellantes políticas sociais teñen valor por si mesmas e deberían
promoverse en beneficio das persoas, independentemente da súa capacidade preventiva do aborto, resultado que non é descartable se existen
políticas sociais serias. Entramos aquí nun terreo que, basicamente, é
competencia das autoridades públicas pero no que a sociedade pode
apoiar con propostas e estímulos aos políticos. Son numerosas as medidas suxeridas. Cada vez cobra máis importancia a conciliación entre
maternidade e vida laboral, grazas a horarios laborais máis flexibles,
permisos de maternidade/paternidade, rede de gardarías. O apoio á
maternidade e á familia abrangue outros campos: axudas económicas
directas por cada fillo, nos campos da educación e a vivenda, consideración fiscal da familia, igualdade entre home e muller, etc. Neste
capítulo, a política española é raquítica, comparada coa maioría de
países europeos.
1.4. Sexualidade responsable
A expresión, tan repetida pola Igrexa dende hai tempo, foi incorporada máis tarde pola ética civil e mesmo por persoas e leis proabortistas.
Entendida como responsabilidade en evitar embarazos non desexados,
non xera discrepancias entre Igrexa e sociedade. Referida aos medios
para lograr o devandito obxectivo, concretamente a anticoncepción, o
desencontro entre sociedade e Maxisterio eclesial -non así cun gran
número de católicos e de teólogos- é frontal. A doutrina oficial da Igrexa, en opinión dun inxente número de teólogos, carece de sólidos argumentos divinos e humanos. E o Maxisterio comete un tráxico erro,
de difícil arranxo, posto que o seu ensino responde a unha convicción
de conciencia. Pero non saquemos a conclusión de responsabilizalo de
abortos. En teoría poderíase dicir, pero na práctica non parece xusto.
En efecto: cantas mulleres acoden ao aborto despois de non recorrer á
anticoncepción por ter en conta a doutrina da Igrexa?
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Ten razón a sociedade en esperar da anticoncepción unha redución
de embarazos indesexados e, en consecuencia, algún número de abortos, pero estes resultados están nalgún grao condicionados a que sexa
utilizada oportuna e correctamente. Non obstante, ante a existencia
dun número importante de relacións imprevistas, non programadas, e
non cubertas coa anticoncepción, así como dalgunhas ideas que poden
favorecer despreocuparse de acudir a este medio, a súa eficacia teórica
en orde a evitar embarazos non desexados e posibles abortos, pode
verse reducida notablemente.
1.5. Trazos favorables ao aborto
Na nosa mentalidade social existe unha serie de trazos, máis ou menos estendidos, que poden constituír un difuso caldo de cultivo dalgúns
abortos. Tomando conciencia deles e por medio dunha educación que
os contrarreste, poderiamos lograr algúns resultados na prevención, de
difícil constatación. Limítome a mencionar, sen desenvolvelas, algunhas características.
• culto á liberdade da muller nun grao tan extremo como para afirmar:
o meu ventre é meu, fago co meu corpo o que quero. Semellante sentido de propiedade absoluta que dúbida cabe que trivializa o aborto?
• exaltación do benestar ata o punto de non integrar certa capacidade
de renuncia, de sacrificio, de saber afrontar e resolver as dificultades e
problemas sen necesidade de eliminar a quen “non ten culpa”.
• culto á programación tan ríxido que non tolera a sorpresa aparecida
inesperadamente, trastornando plans trazados.
• difícil asunción dos seres con discapacidades, minusvalías. Situación
tráxica que necesita especial comprensión, tanto máis canto que, frecuentemente, se trata dun fillo desexado.

2. Que é o embrión?
A pregunta céntrase na cualificación que habemos de dar ao embrión
humano fronte a esa realidade que unhas veces chamamos persoa,
outras, individuo ou ser humano. Obviamente a resposta que deamos
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pode ter repercusións nos planos moral e xurídico, pero non me intereso agora por eles. A solución á pregunta non ha de intentarse polo
camiño da fe ou do discurso teolóxico senón pola senda da reflexión
humana, combinando datos da ciencia e achegas da filosofía.
2.1. Múltiples dificultades
Ante cuestión tan complexa, unha das máis difíciles, se non a máis
difícil que abordamos en Bioética, teño sensacións varias. Deixala de
lado, porque as esperanzas de aclarala minimamente, parecen, máis
ben, moi escasas polo momento. Sensación, ademais, de inutilidade,
porque, sen negar que algunhas persoas moven algo a súa cadeira mental ao escoitar a outros, a maioría parece instalada, en materia tan sensible, en conviccións graníticas e inconmovibles. Con frecuencia, os
debates resultan nun espectáculo lamentable, unha especie de puxilato onde se desterra á razón, para deixar o campo libre á parcialidade,
descualificacións, insultos, etc. Non raramente teño a impresión de
que a elección dunha ou doutra teoría sobre o embrión, en vez de decidirse por argumentos, obedece, máis ben, a previas opcións morais
ou xurídicas. Os abortistas poden tender a minimizar o embrión; os
antiabortistas a maximizalo.
Sinto tamén desgusto e preocupación pois nunha cuestión tan importante, gustaríame unha resposta compartida e clara, aspiración insatisfeita pois encontrámonos cun acio de respostas e con claridades
crepusculares lonxe do sol de mediodía. Finalmente, a toma de postura
do Maxisterio nesta cuestión antropolóxica, de mera razón humana,
pode ser vista por non poucos cristiáns como un camiño obrigado, imposto pola autoridade do Maxisterio.
Preasinto a postura da Igrexa actual, con algunhas observacións.
2.2. Resposta da Igrexa actual
Ao longo da historia, na Igrexa defendéronse diferentes identidades
do embrión dende dúas formulacións: feto non formado/formado, momento da animación. Na actualidade o Maxisterio recorre á ciencia e
á categoría de persoa.
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A posición oficial, a pesar de certa cautela8 na argumentación, reflíctese máis claramente en documentos romanos que nos procedentes do
episcopado9. Unha excepción é o longo, magnífico e matizado texto do
Cardeal K. Lehmann que acabo de citar na nota 8. A posición maxisterial podería sintetizarse nestes termos. A ciencia revélanos a existencia dende a fecundación dun individuo bioloxicamente humano.
A partir destes datos tomados non como palabra decisiva senón como
confirmación ou indicación preciosa, a razón descobre unha presenza
persoal.
O texto máis importante encóntrase na Declaración sobre o aborto
provocado (1974), Congregación para a Doutrina da Fe, reproducido
en dous documentos romanos posteriores, a Instrución Donum vitae
I.1 (1987) e a Encíclica Evangelium vitae (1995).
A Declaración de 1974 é o primeiro texto vaticano en recoller, aínda
que brevemente, datos da xenética moderna. Ve o embrión humano
dende a fecundación como individuo humano. “Dende o momento da
fecundación do óvulo, iníciase unha vida que non é do pai nin da nai,
senón dun novo ser humano vivo que se desenvolve por si mesmo. Non
chegaría nunca a ser humano se non o fose xa naquel momento. O dito
recibiu unha confirmación preciosa da ciencia xenética moderna. [...]
Ela demostrou que dende o primeiro instante queda fixado o programa
deste ser vivo, é dicir, dun ser humano, dun individuo humano” (nn.
12-13). Neste texto afírmase a individualidade do embrión, pero non
Cf. Cardenal K. Lehmann, Das Recht, ein Mensch zu Sein. Zur Grundfage der
gegenwärtigen bioethischen Probleme, 24-09-2001,IV. Pouco máis adiante, referíndose
non ao contido nin á argumentación, senón á linguaxe, Lehmann engade: “Nos
textos maxisteriais nótase unha certa ambigüidade no uso do termo persoa aplicado
ao embrión. Por iso, en referencia ao primeiro estadio, o uso do termo é, máis ben,
titubeante”.
9
Cito algúns textos episcopais con expresións máis claras. “Unha vez realizada
a concepción, trátase sempre dunha persoa humana en canto tal”: Bispos
norteamericanos, Carta, 15-11-1968; “A personalidade do embrión está xa presente no
seu patrimonio xenético hereditario, como sabemos hoxe: Bispos suizos, Declaración
sobre la interrupción del embarazo, 5-9-2001, nº 1; “Non se ven as bases para negar ao
concibido o carácter de home e de persoa”: Bispos belgas, Declaración, 6-4-1973.
8
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se dá, polo menos explicitamente, o segundo paso: do individuo humano á condición de persoa.
Para iso habemos de esperar máis de doce anos, á Instrución Donum
vitae, que si dá este paso grazas á razón. Faino coa forma sutil de afirmar que é preguntarse cunha mestura de sorpresa: “como un individuo
humano podería non ser persoa humana?” Vexamos o texto máis completo: “os recentes avances da bioloxía humana, a cal recoñece que no
cigoto resultante da fecundación está xa constituída a identidade biolóxica dun novo individuo humano. [...] Os coñecementos científicos
ofrecen unha indicación preciosa para discernir racionalmente unha
presenza persoal dende este primeiro xurdir da vida humana: como un
individuo humano podería non ser persoa humana?” (I.1). Segundo a
Instrución, a ciencia certifica a existencia dun individuo humano; dende este feito científico a razón, grazas ao concepto clásico de persoa”
(individuo de natureza racional) pode dar o salto e afirmar a presenza
dunha persoa.
2.3. Observacións á posición da Igrexa
Vimos como entre as diferentes respostas10 dadas coa razón e a pesar
dalgunhas cautelas do Maxisterio nas súas afirmacións, todos entendemos que el se decanta pola identidade persoal do embrión dende o
principio. Ten perfecto dereito a facelo, como en tantas outras cuestións nas que se serve da intelixencia humana. Pero, obviamente, a
tese, aínda asumida polo Maxisterio, conserva o valor derivado dos argumentos; non goza, por iso, dun plus de peso; non é obrigatoria en
canto tal para o cristián nin creo que o Maxisterio teña semellante
intención. Hoxe en día algúns preguntámonos se non tería sido mellor
que o Maxisterio non se tivese comprometido con ningunha resposta
antropolóxica sobre a identidade do embrión ou que, de facelo, o fixese
con convicción si, pero sen seguridades tan graníticas, pois movémonos no terreo das ciencias e da filosofía, con opinións moi divididas.
Velas, por exemplo, en: F. Abel Fabre e outros, Consideraciones sobre el embrión
humano: Bioètica e debat, nº 57 (2009) 1-12, monográfico.
10
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3. Ética do aborto
O Maxisterio de papas e bispos, expresouse con frecuencia sobre
esta materia de forma unánime. O seu sentir común quedou reflectido na seguinte declaración solemne de Xoán Paulo II: “En comuñón
con todos os bispos [...] declaro que o aborto directo, é dicir, querido
como fin ou como medio, é sempre unha desorde moral grave, en canto eliminación directa dun ser humano inocente” (Evangelium vitae
n.º 62).
O Maxisterio, no seu desexo de crear entre os católicos unha moral
de convicción, non de mera autoridade, ofrece razóns da súa postura. A
Tradición e a razón son os dous argumentos máis sólidos mentres que
a Biblia, nesta materia, ocupa un lugar mais accesorio.
3.1. A Biblia
O Maxisterio entende que o seu ensino se alimenta dunha dobre
corrente bíblica11: 1º: o que poderiamos chamar unha cosmovisión. 2º:
a forma bíblica de presentar o embrión.
a) Cosmovisión bíblica
Baixo este vistoso termo recóllense unha serie de ideas que, sen mencionar o aborto, se aplicarían a el. Un primeiro bloque apunta a Deus,
autor, amigo, fonte, señor da vida que prohibe matar e a Cristo resucitado, Cristo-vida. Un segundo céntrase na dignidade do ser humano
como imaxe e semellanza de Deus. E o terceiro invoca o mandamento
do amor, con especial acento no pobre, o desvalido, o vulnerable, no
noso caso o embrión. Esta cosmovisión é preciosa. Que representa
para os cristiáns a doutrina eclesial sobre o aborto? Para moitos, ao
máis, poderiamos falar dun marco xenérico de referencia, inspirador si,
pero moi lonxe de constituír unha base clara para a normativa eclesial
actual.
Para un tratamento máis extenso, ver: F. J. Elizari, Defensa del embrión humano.
Fundamentación bíblica: Moralia 27 (2004) 463-494.
11
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b) Forma de presentar o embrión
O argumento iniciado timidamente en textos episcopais a principios
da década dos setenta, século XX, despois utilizado moi discretamente,
encontra o seu máximo desenvolvemento e a súa valoración máis firme en Evangelium vitae nn. 44-45.61. “Os textos da Sagrada Escritura
[...] presentan de tal modo ao ser humano no seo materno, que esixen
loxicamente (a cursiva é miña) que se estenda tamén a este caso o
mandamento divino non matarás” (n.º 61). É esexéticamente sostible
semellante esixencia lóxica? Nos devanditos textos nos que se menciona a vida prenatal, en realidade o que se afirma de forma poética
é a omnisciencia e presciencia amorosa de Deus: nada, nin o máis
recóndito como a vida no seo materno, se escapa do coñecemento e
do coidado cariñoso e providente de Deus. Tal parece ser o seu significado básico. Con todo, quizais, tales textos poidan ter “un certo peso
no debate sobre o aborto, pero habemos de estar atentos para non ler
neles demasiadas cousas. (A Biblia) ofrécenos un material moi escaso para a elaboración dun xuízo normativo”12. A propósito de lecturas
“bondadosas”, benintencionadas que podemos facer da Biblia, será bo
ter presente que ela é un pozo de sabedoría divina e que non necesita
lle incorporemos a nosa.
3.2. Tradición
“A Tradición cristiá [...] é clara e unánime, dende as orixes ata os nosos días, en considerar o aborto como desorde particularmente grave”
(Evangelium vitae n.º 61). Non se pode poñer en dúbida a existencia
de numerosos testemuños ao longo de tantos séculos, aínda cando algúns presenten certa ambigüidade. Este é o grande argumento xunto
ao ensino do Maxisterio que, dende unha perspectiva cristiá, utiliza
a Igrexa no seu rexeitamento do aborto. Deixando de lado a análise
do complexo argumento de Tradición en xeral, e algúns interrogantes
sobre o alcance da súa aplicación no caso concreto, só quixera facer
unha observación. Teólogos competentes, ponderados, de fondo senR. B. Hays, La visione morale del Nuovo Testamento, San Paolo, Cinisello Balsamo
2000, 669-671.
12
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tido eclesial, recoñecen a afirmación constante da vida en xestación,
pero, por iso, non parecen atribuír á devandita Tradición unha forza
moral tan clara e determinante, pois xulgan conveniente a formulación
da categoría “conflito de valores”13.
3.3. Xustificación racional
O Maxisterio ofrece unha xustificación racional que presenta como
sólida convincente para todos, cristiáns e non cristiáns. Consta de dous
argumentos cada un co seu punto de partida propio. 1º: seguridade da
condición persoal do embrión dende o principio. 2º: hipótese –non
compartida pero si abordada polo Maxisterio– de que a condición persoal do embrión se vise envolta en dúbidas ou só gozase de probabilidades. Pois ben, o Maxisterio, en ambos os dous casos, cré fundado o
seu rexeitamento absoluto do aborto.
a) Seguridade da condición persoal do embrión
Aínda que os documentos romanos citados, en certo exercicio de
malabarismo, consideran a súa doutrina moral independente de cuestións científicas e filosóficas14, en realidade a súa condena moral do
aborto fúndase, ante todo e principalmente, na certeza de que o embrión humano posúe a condición de persoa dende o principio. Loxicamente, debe ser tratado con todo o respecto debido á persoa. O
problema deste argumento radica en se o punto de partida, non falto
de razóns pero tampouco carente de problemas e á vista doutras teorías
sobre a identidade do ser humano non desprovistas de bases razoables
e de puntos débiles, pode pretender tal grao de certeza. Algúns moralistas católicos, fronte á seguridade do Maxisterio na personalidade do
embrión, opoñen a seguridade da non personalidade, polo menos, na
etapa anterior ao final da aniñación.
b) Dúbidas-probabilidades sobre a condición persoal do embrión
Cf. por exemplo: M. Vidal, Moral de actitudes. Tomo II- primeira parte, Moral de la
persona y bioética Teológica, PS editorial, Madrid 1991, 398-399.403.
14
Ver Declaración de 1974, nº 13 e nota 19; Donum vitae I.1; Evangelium vitae nº 60.
13
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Aínda que o Maxisterio considera segura a identidade persoal do embrión, non meramente probable e non admite dúbidas razoables sobre
esta atribución, colócase en semellante hipótese, para concluír que,
aínda entón, o seu ensino moral non sofre menoscabo e conserva todo
o seu valor.
“Dende o punto de vista moral, isto é certo: aínda que houbese dúbida [a cursiva é miña] sobre a cuestión de se o froito da concepción é
xa unha persoa humana, é obxectivamente un pecado grave atreverse a
afrontar o risco dun homicidio” (Declaración de 1974, n.º 13). “Está en
xogo algo tan importante que, dende o punto de vista da obriga moral,
abondaría a soa probabilidade [a cursiva é miña] de encontrarse ante
unha persoa para xustificar a máis rotunda prohibición de calquera
intervención destinada a eliminar un embrión humano” (Evangelium
vitae, n.º 60).
Na base de tales afirmacións están principios de moral racional para
os casos de dúbida, non creados polo Maxisterio senón polos moralistas
hai varios séculos. Segundo esta doutrina, cando unha acción afecta á
validez dun sacramento ou cando está en xogo a vida humana, a única
opción moral lexítima é garantir a validez do sacramento ou a protección da vida. En tales circunstancias, non é lícito acollerse a opinións
que, aínda gozando dalgunha probabilidade, poñen en perigo eses bens
ou valores. Pois ben, este argumento é cuestionado por algúns moralistas católicos. Para algúns, a probabilidade de que o embrión sexa
persoa dende o principio é tan reducida que, polo menos ata o final da
aniñación, en caso de conflito poderían prevalecer outros valores.
3.4. Conflito de valores
A posible existencia de conflitos entre vida do embrión e outros bens
ou valores é recoñecida con claridade pola Declaración de 1974. “Se as
razóns aducidas para xustificar o aborto fosen claramente infundadas
e faltas de peso, o problema non sería tan dramático: a súa gravidade
estriba en que nalgúns casos quizais bastante numerosos, rexeitando o
aborto se causa prexuízo a bens importantes que é normal ter en aprecio e que mesmo parecen prioritarios. Non ignoramos estas grandes
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dificultades” (n.º 14). Recoñecido o problema, a mesma Declaración
dá sempre prioridade á vida do embrión sobre o resto de bens en conflito: “A vida é un ben demasiado fundamental para poñelo na balanza
con outros inconvenientes” (Declaración, n.º 14).
Certo número de moralistas desbota a categoría “directo/indirecto”
fundamental na determinación da moral do aborto. Recoñecen que,
a pesar de conter algúns aspectos escuros, a normativa construída a
partir dela parece máis clara e obxectiva e pecha por completo a porta
a apreciacións que poderían caer na arbitrariedade en contra do embrión. Prefiren a categoría de conflito de valores15, como máis acorde
co ditado dun sentido moral común. Non aceptan a libre disposición
da vida do embrión en ningún momento á mera vontade da muller,
pois dende a fecundación esa vida merece, de por si, respecto e protección. Só podería dispoñerse dela, en caso de conflito e sopesando
xustamente os valores en xogo dando prioridade ao máis importante.
Ata que momento do proceso vital antes do nacemento sería aplicable tal formulación? En xeral, os teólogos católicos –non así teólogos
doutras confesións cristiás– reducen a marxe de aplicación ao final da
aniñación.

4. Puntos para o debate legal
Fago unha mínima selección de entre os numerosos aspectos posibles.
A Igrexa é clara na súa oposición a leis liberizadoras do aborto. A
súa actitude non responde –non debe responder– a unha vontade de
impoñer, coa forza da lei, crenzas ou ideas morais vinculadas ao Cristianismo. Obedece ao que ela entende como ditames da razón. É moi
importante facer chegar ben á sociedade este significado da súa intervención.
A Igrexa debe cumprir unha segunda esixencia: argumentar ben dende a razón, consciente de que neste plano non ten o monopolio nin
se encontra en situación de superioridade respecto aos demais. Aquí
15
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pode vir ben o dito por san Paulo: “fíxose un de tantos”. Algunhas expresións e, sobre todo, o ton poden dar a impresión de posuír unha
situación privilexiada.
Aínda cando a Igrexa, en particular os bispos, a súa voz máis visible
en múltiples circunstancias, acerten nas dúas esixencias anteriores,
probablemente choverán as acusacións de inxerencia en política. Tales
inculpacións adoitan repetirse cando a Igrexa cuestiona actuacións de
instancias políticas, mentres que choven os eloxios cando os pronunciamentos eclesiais son favorables.
Recoñecendo a importancia da lei na cuestión do aborto e a necesidade de poñerlle atención, habemos de tratar de evitar a fixación nela.
Á parte e por enriba do terreo legal, aos cristiáns ofrécensenos moitas
frontes, probablemente prioritarias, de ser testemuñas lúcidas e eficaces a favor do non nacido.
No tipo de sociedade en que vivimos, é lexítimo pero non parece
clarividente empeñarse na prohibición total do aborto. En case toda
Europa é aceptado xenerosamente por unha serie de indicacións. Máis
fundada é a acción dirixida contra leis que permiten o aborto durante certo tempo da xestación, a libre petición da muller. Aínda neste
caso, sen reducir os nosos ideais, non podemos ignorar a realidade. En
Europa, pasamos da prohibición á admisión por indicacións para desembocar nas leis de prazo que son as maioritarias no noso ámbito. É
un reflexo da sociedade que temos. Non habemos de perder de vista o
obxectivo de servir á vida do non nacido, pero que a oposición no campo legal non signifique unha evasión ou marxinación de loitar noutros
campos, por exemplo, o da prevención, antes tratado.

5. Sancións canónicas en materia de aborto
Dentro deste capítulo trato dúas controversias. 1ª: admitir á comuñón eucarística un político católico votante dunha lei abortista? 2ª:
excomuñón polo aborto. Das dúas, só a segunda pode cualificarse propiamente como pena ou sanción. Ambos os dous temas son moi secundarios no drama do aborto; abórdoos polo seu eco público nos medios
e, en particular, pola imaxe de Igrexa que poida reflectirse neles.
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5.1. Comuñón eucarística dun político votante dunha lei abortista
Ao tramitarse nas Cortes españolas a actual lei de aborto, Mons.
Martínez Camino escribiu: “Os que dan o seu voto a leis como a que
está no Parlamento [...] contradín gravemente coa súa conduta a doutrina católica; áchanse nunha situación obxectiva de pecado público,
e, polo tanto, non poden ser admitidos á sagrada comuñón”16.
Sen entrar na oportunidade e intencións de tal declaración, interesa
ver o fundado das devanditas palabras. A súa base principal é o Dereito
Canónico: “Non deben ser admitidos á sagrada comuñón [...] os que
obstinadamente persisten nun manifesto pecado grave” (Canon 915).
A quen se aplica esta fórmula xenérica de manifesto pecado grave? É
curiosa a interpretación restritiva desta, antes aos divorciados recasados, agora estendida aos políticos votantes do aborto. Non ampliala a
outras situacións non alimenta sospeitas sobre a mesma norma? Sen
insistir máis neste punto, para responder á cuestión habería que analizar outros dous temas: o modo de entender o acceso digno á Eucaristía
así como o escándalo que un acceso “indigno” podería provocar nos
fieis, aspectos sobre os que aquí non me é posible determe.
Neste asunto non vin referencia ningunha a un informe elaborado
en 2004 por un Grupo de Traballo, integrado por sete bispos norteamericanos, creado pola Conferencia Episcopal USA. No devandito
informe, o estudo máis serio que coñezo, faise a seguinte afirmación:
“Baseándonos na praxe tradicional da Igrexa, nas consultas levadas a
cabo cos membros da Conferencia Episcopal Norteamericana17, con
outras conferencias episcopais, con eminentes canonistas e teólogos,
o noso Grupo de Traballo non apoia negar a comuñón aos políticos
católicos [...] nestas circunstancias”18. Ademais destas bases formais
J. A. Martínez Camino, El aborto y la comunión: Ecclesia nº 3.493 (21.11.2009) 6.
Logo salio o apéndice da firma da lei polo Rei. Cf. J. I. Calleja, El Rey y la sanción de
la ley del aborto: Vida Nueva, nº 2698 (2010), páx. 42.
17
Das máis de 70 respostas recibidas dos bispos norteamericanos, aproximadamente
2/3 manifestáronse en contra de negar a comuñón. Cf. Card. W. H. Keeler (Task
force), Summary of consultations, June 15, 2004.
18
Card. McCarrick, Interim reflections task force on Catholic Bishops and Catholic
Politicians, June 15, 2004.
16
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indicadas na cita, dánse unha serie de razóns para concluír que a prohibición non é pastoralmente unha medida sabia nin prudente.
5.2. Excomuñón por aborto
“Quen procura o aborto, se este se produce, incorre en excomuñón
latae sententiae” (canon 1398). Antes de introducirnos no tema, unha
apreciación xeral que comparto: “O dereito penal da Igrexa católica é,
dentro dos diversos sectores do Ordenamento canónico, o que aparece máis incomprendido, desatendido e contestado na actualidade por
múltiples razóns”19. Moitos pregúntanse polo sentido do Dereito penal
na comunidade eclesial e pola forma en que se concretou. Trasmite
unha imaxe de Igrexa fiel ao ensino e modo de actuar de Cristo? Por
que sancionar accións como o aborto e outras que parecen máis graves,
non?
Tras estas consideracións previas, céntrome nunha historia sangrante sucedida en Brasil, onde se ofrecen a boa e a mala imaxe da Igrexa,
unidas a unha excomuñón por aborto. Unha nena de 9 anos, violada repetidamente polo seu padriño, queda embarazada de xemelgos,
realizándose un aborto o catro de marzo. O devandito acto, segundo
declaración rápida do arcebispo, leva consigo automaticamente a excomuñón para os médicos, intervención episcopal que ten como efecto
desprazar a atención da tráxica e inhumana historia á excomuñón. É a
parte mala da noticia.
Pouco despois chéganos a parte boa da noticia. O 15 de marzo, Mons.
Rino Fisichella, Presidente da Academia Pontificia para a Vida, publica
un artigo en L’Osservatore Romano, acollido por moitos como unha auténtica sorpresa, dado o cargo do seu autor; del extraio as ideas básicas.
Para Mons. Fisichella a prioridade era a nena. “Antes de pensar na
excomuñón era necesario e urxente salvar a vida da nena e devolvela
a un nivel de humanidade, mensaxe en cuxo anuncio os cristiáns debésemos ser expertos e mestres”. Denuncia a inoportunidade da intervención episcopal ao declarar a excomuñón e con finura, o artigo
L. de Echeverría (dir.), Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada,
BAC, Madrid 1983, 625.
19
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apunta a que a complexidade do caso dende o punto de vista médico
e moral podería cuestionar a declaración de excomuñón; quizais “son
outras persoas que a merecen”.
A noticia ten unha segunda parte mala. Temos na Igrexa sectores tan
obsesivamente celosos da ortodoxia e de cuestionable lucidez que ata
no Presidente da Academia Pontificia para a Vida perciben un sospeitoso rebelde en materia de doutrina. Que Deus nos colla confesados!!!
Este episodio eclesial mostra dous tipos de conciencia, ambos os
dous moi respectables: un, sen esquecer os principios, acentúa a humanidade e sensatez evanxélicas nun caso dramático. O outro focalízase tanto na ortodoxia clara que tanta luz cega os ollos para ver a persoa
que sofre.

6. Conclusión
Quixera concluír destacando dúas ideas.
Primeira. Como cristiáns dunha Igrexa e membros dunha sociedade
do século XXI, habemos de tratar de ser testemuñas lúcidas e o máis
eficaces posible a favor do non nacido, con gran sensibilidade cara á
muller e conscientes de que os resultados serán inferiores aos nosos
desexos, pero sen desánimo. E creo que nestes momentos, a opción
preferencial é activa, a prevención do aborto. Gustaríame que todos
traballásemos nesta liña e que, mesmo as declaracións eclesiais, impulsasen esta moral práctica sobre a eminentemente doutrinal.
Segunda. No ensino eclesial sobre o aborto dase un papel destacado
á razón. En materia de razón, os cristiáns somos iguais ao resto da
sociedade. Todos usamos un instrumento precioso que unhas veces
nos leva a certezas compartidas e, outras, a conviccións modestas, humildes, non compartidas que non hai por que disfrazar de graníticas
artificialmente e a golpes de vontade.
Francisco Javier Elizari Basterra
Teólogo e sacerdote Redentorista
Inst. Sup. de Ciencias Morais de Madrid
Tradución: Anxos Canive Brión
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Algunhas reflexións na cuestión do aborto
Marisa Vidal Collazo

O tema do aborto non me deixa indiferente. A lei está a suscitar
debates e comentarios bastante faltos de humanidade, polo que quero
propoñer algunhas reflexións por se poden axudar a humanizar toda
esta cuestión
Dáme arrepío, por exemplo, ver como se compara o aborto coas operacións de estética, frivolizando un tema tan espiñento. Propoño outra
comparación alternativa: todos sabemos que pode haber toleiráns suicidas que collan o coche para poñelo a douscentos por hora e provocar
un accidente. Cando tal sucede, a prensa ben que se encarga de cacarexalo, e todos damos en pensar, por un momento, que eses tolos son
os responsables de todas as mortes nas estradas. A estatística mostra,
desgraciadamente, que iso non é certo, que os toleiráns irresponsables
son unha minoría ben pequena para nada representativa da media das
persoas que teñen a desgraza de ter un accidente. Tanto no caso dos
toleiráns do volante como no da suposta frivolidade das mulleres cando
abortan estamos ante dous esperpentos alimentados polos discursos
diferenciadores baseados nos estereotipos de xénero: nin as mulleres
teñen que ser necesariamente frívolas nin os homes toleiráns prepotentes.
Estou en contra do aborto. Hai que loitar contra el con todas as forzas. Pero vexo que o aborto é o resultado dunha cadea de previos non
resoltos que quero ir debullando nesta colaboración. Se de verdade queremos reducir o número de abortos haberá que resolver eses previos,
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para que non se teña que chegar ao caso extremo de ter que decidir se
abortar ou non.
O aborto é un mal, e non hai desculpa que valla. E non creo que
ninguén, ningunha muller, poida querelo de bo grao. As mulleres somos as que coidamos e alimentamos a vida: levámola no noso seo. Son
mulleres as que están nas portas dos colexios agardando pola súa prole,
ao lado das camas da xente enferma e atendendo aos vellos e vellas
nas familias. Son maioritariamente mulleres as que buscan os recursos
no planeta para alimentar á súa familia. Nos coidados que dispensan
as mulleres descansa o futuro da humanidade, como ben recoñeceu a
ONU, que fixa como un dos obxectivos de desenvolvemento do milenio acadar a igualdade de xéneros e o desenvolvemento das mulleres.
“Quen educa a unha muller educa a unha nación”, dise, e eu engadiría:
quen respecta e apoia ás mulleres está a respectar e apoiar o futuro dos
pobos, de todos os pobos.

1. Os previos non resoltos
O aborto directo, a interrupción voluntaria do embarazo, é unha situación límite, á que se chega despois dun embarazo non desexado
(non sempre: a gran maioría dos embarazos non desexados non rematan en aborto). E chégase a un embarazo non desexado porque polo
camiño fallaron unha serie de previos que toda maternidade debe ter
para poder gozar dun mínimo de calidade.
Cando se fala de embarazos non desexados aínda hai homes e mulleres que non teñen perfectamente deslindado na súa cabeza sexualidade e maternidade. Aínda se escoitan comentarios do estilo de: “se
non quería quedar preñada que non fixera o que non tiña que facer” E
máis ou menos a todos nos sae esa vea patriarcal ancestral que culpa
ás mulleres de todas as cuestións relacionadas co sexto mandamento.
Non vou entrar no papel que o rol de xénero asigna ás mulleres porque
non é este o lugar, aínda que quero deixar constancia da presenza real
que tal idea machista ten na nosa sociedade.
66
186

Encrucillada 167, marzo-abril 2010

Algunhas reflexións na cuestión do aborto

Repasarei polo miúdo as circunstancias que penso poden provocar
un embarazo non desexado nunhas circunstancias extremas tales que
nos poida facer pensar na necesidade dun aborto, dunha IVE. Estas
circunstancias pódense presentar illadas ou poden concursar en grupo,
agravando a situación da muller que as padece. Tales son as relacións
sexuais forzadas, a mala educación sexual que lle estamos dando á adolescencia, a obxectualización da muller, os homes de esperma distraído
e as discriminacións laborais que padecen as mulleres.
1.1. As relacións sexuais forzadas
As relacións sexuais forzadas son humillantes e noxentas, e as veces,
mesmo poden rematar nun embarazo. A pouco que falemos con mulleres prostituídas (aquelas que dicía Xesús que nos ían preceder no Reino) podemos constatar que moitas xa teñen ás súas costas un ou varios
abortos. No século XXI deberían estar abolidas todas as escravitudes.
No entanto, a escravitude sexual mantense, e o “negocio” produce pingües beneficios a moitos abusóns. A marxinalidade na que viven estas
mulleres contrasta ás veces cos lugares onde as vemos anunciadas. A
prensa, mesmo a que pasa por máis seria e rigorosa, lúcrase con anuncios chamados “contactos”, dos que parece non poder prescindir para a
súa pervivencia (a independencia da prensa, u-la?).
Nestes casos de relacións sexuais forzadas están tamén os casos
de violación. Os embarazos froito dunha violación en cifras son ben
pouquiños, pero constitúen, ao meu ver, unha das principais fendas
que ten o razoamento anti-abortista. Mesmo a Igrexa institucional, tan
apaixonadamente en contra do aborto, da IVE, mira para outro lado
cando se trata de aborto en embarazos resultantes dunha violación (sobre todo se a vítima da violación é unha relixiosa).
É obvio que resultaría monstruoso obrigar á unha muller a facerse
cargo dun embarazo nestes casos. Pero... que é o que fai o aborto menos reprobable no caso dunha violación?. Non estaremos aceptando e
xustificando o aborto por tratar de corrixir excesos derivados das condutas machistas?
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Xórdeme tamén a pregunta sobre a validez da decisión das mulleres.
No caso extremo da violación xa non son as mulleres as que deciden.
É a sociedade, os homes maiormente, quen nun arrebato de contrición
persoal e colectiva, deciden por elas e dánlle visos de validez ao aborto.
E que acaso as decisións dos homes son máis válidas que as das mulleres? Estamos a ver ás mulleres aínda como medias persoas, inmaturas,
incapaces para as decisións importantes? Ou o que é peor, vemos ás
mulleres como propiedade dun varón, propiedade que, no caso da violación, lle foi “arrebatada” sen permiso do seu dono? Isto retrotraeríanos
ao discurso da honra das mulleres e o honor dos homes, que penso xa
está superado, non?
Para poder impedir que un embarazo froito dunhas relacións sexuais
forzadas remate en aborto, igual había que empezar por facer desaparecer a escravitude sexual, a prostitución e a violación de mulleres, moeda de cambio e mesmo arma de guerra nas loitas dos homes. E para
acabar con estes servilismos tamén teriamos que modificar o concepto
de sexualidade que se vive nesta sociedade patriarcal, un concepto nocivo para mulleres e para homes1.
1.2. A mala educación sexual da adolescencia
Son profesora de ensino secundario no rural galego e asegúrovos que
dá arrepío escoitar os rapaces e rapazas falar de sexo, de anticoncepción e de embarazo. É denigrante a mala educación sexual dos que se
inician, cada vez máis novos, nas relacións sexuais, empurrados por
unha sociedade de consumo que lles mete o sexo polos ollos a todas
horas. Estamos a manexar cos rapaces uns conceptos de sexualidade, a
asignarlles dende a infancia uns roles de xénero, que fan que reproduzan o peoriño dos comportamentos sexuais dos adultos. Aquilo que nós
disimulamos, as veces por simple sentido do ridículo, os adolescentes
móstrannolo coma se nada, conseguindo elaborar coas súas condutas
o esperpento da sociedade que os está a criar. E seguen amoreando
mitos sobre o que pode ou non pode levar a un embarazo, a maioría
Convido a lectores e lectoras a sanear as súas concepcións de sexualidade lendo a
obra de Victoria Sau, Fina Sanz e outras.
1
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deles lendas urbanas sen fundamento ningún que len nesas revistas,
pretendidamente “para adolescentes”, dirixidas sobre todo ás rapazas.
Son publicacións nada edificantes, centradas en envelenar as confusas
ideas sobre sexualidade e relacións de parella que teñen as rapazas.
Teñen como tema preferido o sexo, e abofé que parecen froito de mentes adultas nada inocentes, reprodutoras dos esquemas de xénero do
máis rancio patriarcado, raiando xa na misoxinia. Como imos parar os
embarazos adolescentes se non modificamos os esquemas de xénero
patriarcais que lle estamos a transmitir á nosa mocidade? Limitámonos
a desenvolver unha educación fragmentada, de corpos fragmentados,
mostrando cada parte do corpo e para que serve, e non lles damos unha
visión integradora e plena do conxunto que axude a traballar as relacións interpersoais dende a propia aceptación e o respecto ao outro/a.
1.3. O sexo feminino como obxecto de consumo
Irremediablemente ligado ao argumento anterior está a utilización
pública da imaxe da muller. Persoalmente resúltame molesto ter que
ir apartando da vista a mulleres semiespidas a todas horas. Os homes
espidos non se prodigan tanto por aquilo do estereotipo de xénero: a
que se exhibe-o que domina coa mirada, estereotipo presente en cada
anuncio publicitario. Na publicidade, nas tele-series, no tele-lixo,... é
denigrante a obxectualización das mulleres. Tamén a sobrevaloración
do sexo como único ben e razón e a manipulación dos valores humanos
e sociais. Isto sabémolo todos, pero ninguén fai nada para frealo. Paradoxalmente, escándalos de personaxes como o presidente italiano Berlusconi, Primeiro Ministro italiano con moi boas relacións por certo co
Vaticano, lonxe de provocar a ignominia de tal individuo fano aparecer
a todas horas nos medios de comunicación. Un auténtico noxo!!
A nosa sociedade ten convertido ao sexo feminino, a nós, ás mulleres,
nun obxecto de consumo máis, coma se foramos parte do equipamento
dos coches ou os desodorantes. Estas imaxes lévannos a ver as mulleres como un obxecto sen apenas valor, e o corpo da muller como unha
maquiniña de afeitar, que se usa e se tira.
Encrucillada 167, marzo-abril 2010

69
189

Marisa Vidal Collazo

Non quero deixar pasar neste apartado o tema da pornografía, outro
negocio ben rendible a conta da explotación do corpo das mulleres.
Non entendo que principio de saúde pública pode retirar dos quioscos
a venda de tabaco e non retiran as revistas e películas pornográficas.
Porque as teño que ver alí colgadas cando vou mercar a prensa?. Síntome agredida e cabreada, porque do mesmo xeito que a vexo eu tena que
ver calquera neno ou nena que vai mercar lambetadas. Nas casas nas
que hai cigarros e pornografía os cigarros non se lle esconden da vista
dos nenos e nenas, a pornografía si. Se a agachamos debe ser porque
non a consideramos digna. Se non a consideramos digna e humana,
por que ten que existir? Por que non acabamos dunha vez con este
patriarcado noxento e apostamos por un crecemento harmonioso das
persoas?
1.4. Os homes de esperma distraído
As estatísticas de aborto falan de mulleres maioritariamente sen parella estable. Hai pois unha cuestión que me parece salientable cando
se fala de concibir e facerse cargo dos fillos, o papel do pai. Se a nai
desde que leva un fillo no seu seo se fai cargo das súas patadas e da
súa crianza, como é que hai homes capaces de escaquearse desta responsabilidade? Lembro a película Solas, de Benito Zambrano, e aquela
dolorosa escena na que o home se zafa da muller, a súa parella, que lle
di que vai ser nai cun: “Comigo non contes, eu non quero saber nada.
Igual nin sequera é meu, así que desfaite del”.
Se queremos plantar rebaixas nas cifras do aborto, non habería que
empezar por erradicar estas condutas masculinas? Non tería que haber
unha lei que obrigara a un pai a manter a un fillo ou filla aínda que non
queira vivir con el? E tería que ser automática unha vez que unha proba
de ADN corroborase a paternidade. Se as multas de tráfico de verdade
teñen tanto efecto coercitivo como aseguran as autoridades, porque
non se aplica algo así aos homes que queiran desfacerse da responsabilidade de criar a súa descendencia? No noso país aínda hai moitas nais
solteiras por accidente. Se conseguimos que se rebaixasen os accidentes de tráfico, seguro que tamén conseguiriamos rebaixar o número de
70
190

Encrucillada 167, marzo-abril 2010

Algunhas reflexións na cuestión do aborto

mulleres que se teñen que enfrontar á maternidade en solitario. Estou
certa de que se unha muller, no caso de quedar embarazada, lle puidera
esixir ao dono dese “esperma distraído” unha pensión alimenticia como
mínimo durante os primeiros 18 anos de vida da criatura, se reducirían
os embarazos non desexados e, polo tanto, os abortos.
1.5. As discriminacións laborais
Na nosa sociedade as esixencias da crianza dos fillos son aínda demasiado asimétricas. Tamén as esixencias laborais son asimétricas.
Nunha entrevista de traballo ás mulleres normalmente pregúntalles se
pensan ter fillos, e ás veces, ese pode ser un motivo de peso para non
contratalas. Tamén os embarazos poden ser motivo de despido. Cada
pouco tempo, como a punta dun iceberg, aparece na prensa algún destes casos que chega ata os tribunais. Ademais, a maternidade, se non
lle custa á muller o posto de traballo, si que a ten que retirar do mercado laboral unha boa tempada porque a conciliación entre vida familiar e laboral practicamente non existe neste país. Como se pode facer
fronte á maternidade sen parella estable e vendo perigar o teu posto de
traballo? Se queremos rebaixar os índices de abortos, deberán existir
máis medidas reais de apoio para as familias monoparentais.
Neste novelo quería tirar aínda doutro fío, que é a idea de maternidade ligada á do sacrificio da muller. Se unha muller acepta unha
maternidade en solitario, e contra vento e marea dedica a súa vida a
criar, coidar e alimentar a ese fillo ou filla, convertémola nunha heroína, nunha “santa”. E ata lle facemos unha película para que se espalle
o exemplo. E que pasa cando unha muller non ten forzas para aceptar
tal reto e rexéitao? Daquela automáticamente convertémola nunha nai
desnaturalizada, nun “demo de muller”. O modelo de vida que o patriarcado impón ás mulleres é o “sacrificalo todo polos fillos”. Vai sendo
hora de rompelo. Ten que haber outras opcións ademais da heroína e
a nai desnaturalizada. Non é humano que un embarazo non desexado
caia só nas costas da muller. Tampouco que non lle deamos ningunha
alternativa nin apoio. Para moitas mulleres, a maternidade é a mellor
experiencia da súa vida, sobre todo cando é algo querido e desexado.
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Non quero nin pensar o “castigo” en que se pode converter cando se
torna algo imposto, tanto para a nai como para o fillo ou filla.

2. O aborto, decisión de mulleres
Pois si. Hai a quen isto lle soa mal. Moitas mulleres traballan e crían
soas aos fillos e fillas, e desenvolven todas as capacidades necesarias
para tal fin (que non son poucas), pero para decidir un aborto hai quen
non lles concede estatuto de persoas con capacidade para tomar decisións correctas que afecten a si mesma e a outras persoas. Inclínome a
pensar que o que non gusta é a idea de que as mulleres poidan tomar
decisións sen contar cos homes. Un fillo é cuestión de dous, non dunha
soa, pero as estatísticas mostran unha ampla maioría de mulleres que
afrontan soas a maternidade, o embarazo e o aborto. Igual se houbese
homes capaces de asumir a responsabilidade dunha paternidade non
desexada, descendería notablemente o índice de “esperma distraído”,
a aceptación dun embarazo non desexado sería menos gravosa para
as mulleres e descendería o número das que terían que elixir o aborto
como opción.
E que fai falla para tomar unha decisión, máxime unha deste calado?
Pois escoita, acompañamento, apoio psicolóxico,... e disto a Igrexa sabe
moito. A igrexa acompaña mesmo aos convictos condenados a morte.
Por que nos casos de aborto se pecha a tal posibilidade e non quere
admitir a súa capacidade de mestra e conselleira? En Alemaña, hai
anos, grazas á nova mentalidade derivada do Concilio Vaticano II, funcionaban equipos de acompañamento ás mulleres que se vían no transo
de decidir un posible aborto. Trataban de acompañar, escoitar, axudar
ás mulleres no seu proceso de discernimento... Desgraciadamente, a
involución eclesial dos últimos tempos fíxoos desaparecer, e con iso
na Igrexa perdemos, unha vez máis, unha moi boa oportunidade de
escoita e acompañamento alí onde máis falla facía. Non entraría isto
dentro das obras de misericordia? Non sería iso máis parecido ao estilo
de Xesús que a penalización ou a condena? “Aquel que estea libre de
culpa que tire a primeira pedra”, disque dixo. A min doume moita pena
ver que a mensaxe da campaña da Igrexa en todo o debate do aborto
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fora para cuestionar a protección dos linces ibéricos. Certamente, pareceume un despropósito que nada ten que ver co Deus de Xesús nin
co Deus de Francisco e Clara de Asís.

3. Conclusión aberta
O debate sobre a lei do aborto neste país presentouno o Ministerio
de Igualdade, non o de Sanidade, e parécenme claras as razóns. Entendo que neste país hai moita desigualdade manifesta cara as mulleres,
que se mostra, sobre todo, no pouco recoñecemento dos seus dereitos
sexuais e reprodutivos. Hai aínda demasiadas circunstancias xogando
en contra das mulleres, derivadas todas elas duns modelos de xénero patriarcais pouco humanos, desintegradores, que hai que modificar
axiña para corrixir os seus efectos na sociedade.
E se todas as prevencións posibles non son quen de atallar o problema, e a pesar de todo chegamos ao extremo do aborto sen podelo remediar, haberá que ter unha man de misericordia e outra de solidariedade,
mans que nunca lle deben faltar á nosa Igrexa.
As mulleres non queremos o aborto. Non podemos querelo de bo grao
porque o aborto supón cortarnos pola metade no noso centro, no lugar
onde reside a vida, esa vida da que somos expertas coidadoras e multiplicadoras. Todas sabemos do drama e o trauma que o aborto supón,
sobre todo quen lle teña tocado vivilo en primeira persoa ou acompañar
a unha amiga. O aborto é unha agresión ao corpo das mulleres e é unha
agresión a unha futura e posible nova vida.
Pero o coidado da vida é responsabilidade compartida e precisa unhas mínimas garantías. O aborto apenas é unha solución fácil para un
problema demasiado complexo. Dáme mágoa esta sociedade que lexisla
o aborto e non lexisla nin pon coto aos excesos do machismo, porque
parece que xa “tirou a toalla” na loita polo cambio dos modelos sociais e
sexuais herdados do patriarcado e non quere apostar por eses cambios,
pola humanización das estruturas sociais.
O aborto é unha decisión in extremis, feita unha vez máis a conta
dunha agresión ao corpo e á integridade das mulleres e dos non naEncrucillada 167, marzo-abril 2010
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cidos. O aborto é un remendo tardío das sociedades que non queren
acabar coas desigualdades entre homes e mulleres, que xa se afixeron
a vivir con elas. O empeño e ardor que algúns colectivos están a poñer
na penalización, mesmo criminalización, do aborto deberiamos dirixilo
a erradicar os servilismos sexuais, a prostitución, as agresións ao corpo
e á integridade das mulleres, a pornografía, a falla de responsabilidades dos pais solteiros, a mala formación sexual dos xoves, a censura
contundente de toda obxectualización do corpo da muller nos medios
de comunicación, a busca da igualdade real nas condicións laborais,
despidos e contratación... e non limitarse a condenar ás mulleres que
abortan.
Son filla da Igrexa, por iso lle pediría á xerarquía eclesiástica que
en vez de confundir o debate con argumentos fáciles e falaces, que
non son froito para nada das ensinanzas de Xesús nin construtores do
Reino, dedicara os seus folgos e esforzos a apoiar e axudar a aquelas
persoas que están a padecer nas súas carnes os excesos desta sociedade
machista, as vítimas da discriminación máis antiga e vixente hoxe: as
mulleres. Teñamos presente ás mulleres que se ven diante dunha decisión que lles vai truncar a vida, unha decisión que teñen que tomar en
moi pouco tempo e ás veces sen un mínimo acompañamento e escoita,
que se senten acurraladas, que albiscan as implicacións persoais e afectivas que a decisión leva consigo e que, a pesar de todo, nalgún momento da súa vida, teñen que sopesar a posibilidade de ter que abortar.
Marisa Vidal Collazo
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Nova creación
María José Pérez

S. Xoán da Cruz, testemuña e poeta, afirma
que é máis traballoso para Deus recrear o ser humano
que crealo da nada.
Mentres a nada non se lle resiste,
a persoa humana opón dura resistencia
a ser transformada, a converterse en criatura nova
(1S 6,4).

Modeláchesme de arxila vermella e alento teu, ou meu Deus!
Eu deixábame facer, e a terra, húmida e flexible, ía adquirindo contornos de muller.
Os vales e os outeiros do meu corpo xurdiron exultantes, e espertaba
a vida en min, naquela primeira mañá sobre a face da terra, aínda sen
percorrer.
Déchesme ollos anchos e abertos á luz, e oídos atentos ao murmurio
das ondas, ao zunido dos insectos sobre as flores xigantes do paraíso,
alí onde puxeches a miña morada. Fai xa tanto diso, Señor!
Nas tardes, cando o sol xa non ardía e os paxaros buscaban niño nas
copas altas dos cedros, viñas ao meu encontro, e xogabamos coma dous
nenos, e sen apenas palabras, charlabamos das nosas cousas...
Pero, cada vez que te ausentabas, os meus ollos pousaban, sen querer, na froita madura daquela árbore cobizada da que me prohibiras
comer.
E un deixo de tristura anubraba a miña cara. Sentía en min a división
interna de dous mundos en batalla. Tan sinxela que me fixeches no
exterior, e que complexos os meus adentros!...
Hoxe noto de novo a túa man sobre min, a túa criatura predilecta.
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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Buscas non xa perfilar fondais e cumios, senón soprar un furacán de
bicos sobre a miña alma e sacudir a miña entraña co terremoto da túa
graza recreadora.
Ardua tarefa, a loita contra as miñas resistencias. Conquista silenciosa de caricias, na que nada vale ese poder terrible teu de avivar volcáns
e remover fondos mariños. Non Señor, nada vale a forza impetuosa do
teu brazo nesta obra nova que pretendes en min.
E, non obstante, noto o teu tacto de dedos artesáns, abríndose paso
no meu peito. Os teus ollos, fixos nos meus, agardan incansables. E
os teus beizos non pronuncian xa a antiga palabra: “fagamos”, coa que
solemnemente remataches o meu corpo...
Hoxe, rendida e mansamente, con estatura humana, fronte á miña
núa verdade, murmuras: “se queres...”
Vencido de amor, sinalas o meu peito, sabendo que só dende dentro
se pode abrir esa porta hoxe tan pechada.
Contigo, entrará en min un torrente de dita. Esa pola que suspiro
dende aquela primeira mañá, en Edén.
María José Pérez

76
196

Encrucillada 167, marzo-abril 2010

Achegas

A creación de Eva na fachada das Praterías
da Catedral de Santiago
Manuel Santos Noya

Eu sabía que estaba alí. Innumerables veces pasara ao seu lado véndoa sen percibila. Pero o ano pasado baixo a luz dourada dun atardecer
de xullo saltoume á vista e deixoume profundamente impresionado.
Nunha esquina da fachada das Praterías da Catedral de Santiago está
a escena da creación de Eva. Pero non é a típica Eva diminuta formada
dunha costela de Adán, como un efecto colateral da creación deste,
senón unha muller na plenitude do seu ser, irradiando unha bela serenidade na presenza do seu Deus. Deus e Eva están fronte a fronte
mirándose directamente aos ollos, case á mesma altura. El, un Deus
novo e vigoroso, sostena apoiando a súa man dereita sobre o peito nu
dela mentres que coa esquerda lle recolle o cabelo detrás da caluga, e
a mira compracido. E esa mirada confire a Eva toda a súa dignidade e
nobreza. Ergueita, bela e sorrinte mira directamente a Deus con ollos
de namorada, de ti a ti. Se Gisleberto creou na catedral de Autun a Eva
máis bela e sedutora do románico, o mestre Mateo plasmou en Santiago a máis acertada expresión da dignidade da muller: Eva, en comunicación directa e persoal con Deus, creada e querida como individuo
con finalidade propia, e non para alivio da soidade do home.
A escena é ademais unha grandiosa expresión do humanismo cristián: Eva, coa fronte levantada, mírase nos ollos de Deus, e esa mirada
divina engrandécea e ennobrece. Grande, nobre e digna, porque Deus
a ama e a mira con amor. E como para Eva, Deus ten para cada pecador arrepentido unha mirada íntima e persoal, que o transforma, dignifica e ennobrece. Abonda con deixarse transformar pola súa mirada
e aceptar o seu amor, para poder dar os primeiros pasos cara a esa vida
digna e auténtica que todos botamos de menos dende o máis profundo
do noso ser.
Esa imaxe que recibe o peregrino na catedral de Santiago pode entenderse como un resumo da espiritualidade do Camiño: Peregrinar
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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é lanzarse á grande aventura de romper todas as ataduras para saír ao
encontro con Deus e achar n'El a plenitude da nosa vida. Peregrinar
é abrirse a novos horizontes, soltar o peso do pasado, despoxarse das
máscaras, coas que ocultamos o noso medo a ser nós mesmos, ata alcanzar a liberdade de poder mirarnos na mirada de Deus. Unha mirada
que non nos fixa no noso pasado feito de fracasos e culpas, senón que
nos renova e vivifica e –a pesar das nosas fraquezas e caídas– ponnos
a andar cara a un futuro de liberdade, verdade e amor. Vista así, a nosa
vida cotiá e anódina transfórmase na grande aventura de ir buscando
en cada situación e en cada cousa as pegadas e a mirada do Creador.
Manuel Santos Noya
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No pasamento de
Don Manuel Espiña Gamallo
Celia Castro Ojea

Nada do humano foille alleo. Os santos da súa devoción foron fondamente humanos. San Xoán XXIII e San Romero de América eran os
seus santos de cabeceira. O Deus no que cría era o rostro de Xesús, ese
Xesús Camiño, Verdade e Vida, achegado aos homes. Espiña quixo ser
como Romero a voz dos que non teñen voz, dos ninguneados, e a súa
actividade era sempre de servizo, de comprensión, de loita polo que
cres sen desfalecer. Por iso estaba sempre pronto na axuda a todos os
colectivos que querían traballar polo ben común.
Dende Bemposta á Coruñesa de Libros (CODELI) Centro Español
de Novas Profesións, o Camiño de Santiago con Elías Valiña no Cebreiro, ata a Comunidade Cristiá do Home Novo, a meniña dos seus ollos,
defendendo ata a súa morte a dignidade dos máis pobres. Nesta tarefa
gastou a súa vida así coma na defensa da lingua galega, o seu idioma.
Os pobres e o galego foron os puntos cardinais do seu traballo.
Era radicalmente cristián; é dicir, un cristián coas raiceiras na Terra.
Outeiro de San Xusto, tantos anos na Voz de Galicia, foi unha interpretación lúcida dos problemas da Igrexa de Galicia e da Igrexa en
Galicia, da nosa responsabilidade tanto persoal como colectiva, como
fillos dunha Terra necesitada de homes e mulleres que traballasen por
ela, non con mentalidade de servos senón querendo seren donos do
seu destino. Loitemos todos por mellorar o noso país, atopémonos coas
xentes na rúa, esteamos cos outros, intentemos comprender. Palabras
de luz, axudar no camiño aos demais, darlle luz a todos, eran os seus
pensamentos cotiáns.
Mais ao igual que Romero recibira en Roma o aviso “os bispos respondóns non teñen cabida nesta Igrexa”, Espiña sabía que o seu non calar
diante de situacións inxustas levaríano a ter pouco porvir na burocracia
eclesial e que o bispado polo que traballaba para a Coruña dende o seu
lugar como cóengo na Colexiata non o habían ver os seus ollos.
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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Vai para 20 anos que a Comunidade Cristiá do Home Novo, por el
fundada no ano 1974, quixo renderlle unha sinxela homenaxe na nosa
finca Michiko, á beira do río Mero, xenerosamente doada pola familia
Iglesias Atocha, e da que dicía era o seu paraíso terreal. Alí, ao remate
da Eucaristía por el celebrada, tiven a honra de ler unhas poucas liñas
expresando a nosa gratitude por termos tan bo guieiro. Hoxe podemos
repetilas punto por punto, na dor da súa ausencia.
Benquerido D. Manuel: Permítame que no nome dos que formamos
a Comunidade do Home Novo, exprese con todo agarimo a nosa ledicia
e felicitación por esta homenaxe da que vostede é tan merecente.
Moitos anos van contados dende aquel inesquencibel Pedrón de
Ouro, no que se recoñecía o seu traballo a prol da normalización da
Lingua Galega na Igrexa coa tradución dos Evanxeos, normalización
aínda moi lonxe do que cómpre, nun país fachendoso da súa cultura e
que non se avergoñe da súa fala.
Grazas polo seu exemplo cívico de denuncia das situacións inxustas (a pena de morte en plena dictadura) nunha homilía valente, sen
medo ás consecuencias. Grazas pola chamada a unha Igrexa máis humana, por ser vostede a faciana dunha institución que todos anceiamos
comprometida e servidora dos pobres e humildes, nai acolledora e non
rexeitadora. Grazas por manter o tipo diante dos compromisos sociais.
Grazas por facer comunidade e facérmonos comunidade solidaria e
preocupada por todos os seus membros. Grazas polo seu exemplo de
vida. Grazas.
Impresionábanos na Comunidade a dignidade e o valor co que asumía
a súa doenza, a aceptación das súas limitacións, o querer despoxarse de
todo o que significara bambolla ou frivolidade ( nin flores nin esquelas).
Eu estou preparado para dar o paso, díxonos na derradeira conversa.
Sabemos certamente que mira por nós que choramos a súa ausencia.
O día 23 de Setembro de 1990 entregámoslle unha praquiña de prata
que dicía: “A D. Manuel Espiña, lumieira na que se quenta a nosa fe”.
Amén.
Celia Castro Ojea
Presidenta da Comunidade Home Novo
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A propósito da reforma da lei do aborto
Foro “Curas de Madrid”

A PO Foro “Curas de Madrid”1, á mantenta do debate social sobre
a reforma da lei do aborto e querendo manternos próximos ante as
situacións que está vivindo a xente dos nosos barrios, facemos pública
a nosa lectura da realidade.
Algúns trazos desta situación:
Somos conscientes de que na mentalidade actual se banalizou o
mundo da sexualidade, en particular as prácticas abortivas, consideradas mesmo como un mero trámite de intervención cirúrxica sen
maiores responsabilidades. A falta dunha educación adecuada tanto
na familia e na escola como noutros ámbitos sociais é unha das causas
determinantes desta situación.
A pesar de todo, xeralmente as xentes dos nosos barrios valoran a
vida. Cales son entón as causas que os conducen a tomar decisións
deste tipo?
Non pretendemos sistematizalas, pero todos coñecemos familias que
se ven obrigadas, polas precarias condicións laborais, a escoller entre
manter o seu traballo e renunciar a ter un fillo ou ter o fillo á conta de
perder o seu posto de traballo, xa que en demasiadas ocasións faise
moi difícil a conciliación da vida familiar e laboral.
Coñecemos así mesmo mulleres que ten que asumir toda a responsabilidade da crianza e educación dos fillos a unha idade en que non
están preparadas para iso e sen o apoio que necesitarían.
Por outra banda, vemos que na realidade social actual dáse unha
práctica xeneralizada do aborto en clínicas privadas, como consecuencia da Lei do Aborto vixente. Isto convérteo en máis difícil e perigoso
para as familias que dispón de menos recursos económicos.
http://forocurasdemadrid.org/declaraciones/aborto.htm, A propósito de la Ley del
aborto.
1

82
202

Encrucillada 167, marzo-abril 2010

A propósito da reforma da lei do aborto

Ante esta situación, manifestamos:
1. Como cristiáns, estamos a favor da vida, de toda vida: a do non
nato e a dos nacidos. O dereito á vida é a orixe e fundamento de calquera outro. Cremos xa que logo que o aborto, é dicir, a eliminación
dun ser humano antes de nacer, non pode ser considerado un dereito
xa que ninguén está lexitimado para eliminar unha vida humana.
2. En canto á lexitimidade do Estado para lexislar sobre estas cuestións pensamos:
Que a sociedade e aqueles a quen delega para o seu goberno necesitan un ordenamento xurídico que regule este tema de interese común.
Que o ordenamento xurídico debe establecelo o Estado tomando
como base un estudio antropolóxico, ético-filosófico e xurídico-político, que parta do suposto universal da dignidade humana e dos seus
dereitos e obrigacións.
Que se debe seguir un proceso de diálogo e debate para chegar ao
maior consenso democrático posible e articular a convivencia entre
grupos cuxas orientacións morais ou conviccións científicas ou filosóficas sobre o comezo da vida humana son de feito diferentes.
3. Por outra banda, ao considerar a realidade propia do aborto, debemos ter en conta as distintas posturas de científicos e moralistas,
tamén católicos, sobre cando se pode considerar que nos achamos
ante unha vida propiamente humana. É un campo importante no que
debemos ser moi prudentes e á vez continuar investigando, para mellor
servir así á comunidade cristiá e a toda a sociedade.
4. Consideramos así mesmo que a penalización que poida establecer
a lei para os casos en que sexa transgredida deberá ter en conta as
circunstancias que inflúen na decisión de abortar dunhas persoas angustiadas con frecuencia por precarias condicións de vida e de traballo.
Deberase tamén evitar que o temor á sanción conduza á opción do
aborto clandestino. O desexable sería que non se tivese que practicar
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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ningún aborto, pero se, polas razóns que sexan, unha muller decide
interromper o seu embarazo, non é bo que o faga en condicións de
inseguridade.
5. En canto ao acompañamento pastoral das persoas que pasan por
estas situacións, cremos que temos que mostrarnos comprensivos para
axudalas a que poidan recuperarse de experiencias que son traumáticas
para todos. Recordamos a norma pastoral de “condenar o pecado pero
non ao pecador” e pensamos que hai que acompañar a estas persoas
antes e logo de tomar este tipo de decisións, expóndolles o que din as
orientacións da moral cristiá, pero non condenándoas con facilidade.
Tratándose, en casos concretos e conflitivos, dun tema complexo e
controvertido, habería que proceder con moita cautela á hora de xulgar
e preferir un xuízo persoal de comprensión e de misericordia a outro
de fácil e dura condena. Recordemos as palabras de Xesucristo: “Deus
non enviou ao seu Fillo ao mundo para condenalo, senón para salvalo
por medio del” (Xn 3,17).
6. Propomos finalmente, que todos os cristiáns demos o mesmo
apoio que se presta ás campañas contra o aborto a outras accións que
defenden a vida, tan maltratada de moitos xeitos, en situacións de guerra, fame, marxinación... Como discípulos de Xesús, “toda vida nos
importa”; os católicos debemos expor e apoiar co mesmo entusiasmo
todas as accións en favor da vida.
7. Que o Espírito fortaleza a fe dos que cremos en Xesucristo de modo
que fagamos presente no noso mundo ao Deus da vida.
Traduciu ao galego: Antón Gómez González
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Novoneira e Encrucillada
Foro “Curas de Madrid”

Dez anos despois do nacemento da revista Encrucillada, a partir do
ano 1987, comezamos a celebrar as Asembleas de Subscritores e Amigos, que, co tempo, se transformarían no actual Foro Relixión e Cultura en Galicia.
Os días 12 e 13 de Febreiro de 1988 Encrucillada celebrou a súa
II Asemblea no Colexio La Salle de Santiago. O título e tema foi A
teoloxía da liberación en Galicia, e contou coa presenza de Ignacio Ellacuría, de cuxo asasinato acabamos de celebrar o vinte aniversario. Pola
tarde, clausurando as xornadas, Uxío Novoneira presentou unha intervención titulada Xuntos pola liberación de Galicia.
A este poeta dedicamos este ano o Día das Letras Galegas. No próximo número da revista publicaremos un achegamento á súa poesía.
Agora queremos lembrar aquela intervención, da que tiramos o poema: Letanía por Galicia, que reproducimos tal e como fora publicado
no nº 57 da revista Encrucillada1, que recollía as intervencións daquela
Asemblea.

Letanía por Galicia
GALICIA digo eu ún di
GALICIA decimos todos
hastr’os que calan din
e saben
GALICIA da door
GALICIA da tristura
GALICIA do silencio
GALICIA da fame
GALICIA vendada
1

GALICIA
GALICIA
GALICIA
sabemos
chora á forza
triste á forza
calada á forza
emigrante á forza
cega á forza

Xuntos pola liberación de Galicia, Encrucillada, nº 57, mar-abr 1988, páx 164 a 169.
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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GALICIA tapeada
GALICIA atrelada
libre pra servir
libre pra non ser
libre pra morrer
libre pra fuxir
GALICIA labrega
GALICIA mariñeira
GALICIA obreira

xorda á forza
queda á forza
libre pra servir
libre pra non ser
libre pra morrer
libre pra fuxir
GALICIA nosa
GALICIA nosa
GALICIA nosa

GALICIA irmandiña
GALICIA viva inda
recóllote da TERRA
recóllote do PUEBLO
recóllote da HISTORIA

estás mui fonda
estás n’el toda
estás borrosa

Recóllote i érgote no verbo enteiro
no verbo verdadeiro que fala o pueblo
recóllote pros novos que vein con forza
pros que inda non marcou a malla d’argola
pros que saben que ti podes ser outra cousa
pros que saben que o home pode ser outra cousa
sabemos que ti podes ser outra cousa
sabemos que o home pode ser outra cousa.
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Camiñar para rezar
Xosé Luís Barreiro Rivas

1. Bieito XVI peregrina a
Compostela
Facéndolle honor ao derradeiro
reduto do cesaropapismo medieval, que é o Xacobeo, o Arcebispado de Compostela consentiu
en dar a impresión de que a viaxe
do Papa cumpre a dobre función
de peregrinar pola fe e de dar o
visto e prace a unha forma de entender o Ano Santo que é preciso
desterrar. Se nos fiamos do que
sempre di o arcebispo Xulián Barrio parece evidente que a Igrexa
mesma é consciente do mal negocio –espiritual, ou evanxelizador– que está facendo co desdobramento, entre laico e relixioso,
das peregrinacións a Compostela,
e mesmo da a entender que está
tratando de librarse do xugo que
lle puxo a Xunta ao converter a relixiosidade popular que alimenta
a fe en Santiago, nunha fonte de
crecemento do PIB e nunha exhibición de estatísticas imposibles
que acaban facendo que o incenso
do Botafumeiro perfume máis os

pazos do poder que as naves catedralicias. Pero na práctica a Igrexa
non acerta a reclamar e gobernar
o que é seu, e, a base de ceder en
actos como o que levou a Núñez
Feijoo e á súa parella aos pazos
do Vaticano, acaban alimentando
a idea de que no fondo das dúas
realidades hai unha alianza indisoluble.
Por iso creo que como cristiáns
deberíamos esixir que a visita do
Papa rompa ese malentendido, e
que esquecéndose por unha vez
dos aromas europeístas do Camiño, glosados xa en exceso e non
sempre con fortuna e estética,
fagamos unha reivindicación participativa do que o Codex Calixtinus definiu como iter orationis
causa, ou como camiño que se
fai para rezar. O peregrino, dicía
Dante, é aquel que “camiña ao
servizo do Altísimo”, e moito me
temo que, se seguimos devalando
pola pendente do PIB, dos dez millóns de turistas, ou polo “agora e
cando e Galicia e onde”, podemos
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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acabar confundindo os peregrinos
cos turistas, e, privados da nosa
condición de destino relixioso de
resonancias universais, acabarlle
discutindo os viaxeiros á Costa do
Sol.
Líbreme Deus de toda tentación
de exclusividade cristiá no Camiño de Santiago. Os cristiáns, que
non botamos a xente atea ou doutras relixións das nosas igrexas,
das nosas procesións ou dos concertos de música que se fan nas
nosas catedrais, menos pensamos
en botar á xente do mundo –santos ou pecadores, pobres ou ricos,
crentes ou curiosos, benditos ou
desleigados– dun Camiño que
discorre por terras abertas cara
o sepulcro de Santiago. Pero así
como nos negamos a admitir que
as nosas igrexas sexan museos,
ou teatros, ou salas de concerto
–aínda que nelas se faga música,
se representen diversas obras ou
se dean concertos– así debemos
querer e proclamar que o camiño
de Santiago é o que sempre foi,
un camiño de oración, aínda que
os seus camiñantes teñan plena
liberdade persoal para usalo con
obxectivos e percepcións enormemente diferentes.
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Na miña opinión o Papa debe
vir, sobre todo, a rescatar o Camiño da súa banalización e da súa
desacralización activa, e a proclamar que a Catedral de Santiago
só pode ser o que sempre foi: un
lugar sagrado no que toda a historia, toda a masa social e todas as
construcións artísticas e simbólicas axudan a rezar a quen sabe
facelo, ou a sentir, por medio da
cooperación nun ritual sagrado, a
fondura relixiosa que outros acadan por si mesmos.

2. Un ano con Alberto Núñez
Feijoo
O ano transcorrido dende as últimas eleccións autonómicas xa é
tempo suficiente para afirmar que
desta tampouco vai a vencida, e
que, sumida nun atraso comparativo que só os ofuscados poden
negar, Galicia vai seguir sendo gobernada dende todas as inercias
que se confirmaron nas lexislaturas anteriores: asfalto a esgalla,
localismo rampante, duplicación
e invertebración de servizos, incapacidade absoluta para modificar
elementos estruturais como a organización dos espazos urbanos e
do mapa municipal, e repartos da
miseria orzamentaria entre univer-
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sidades, festivais de ópera, portos
que compiten só na liga galega e
ferrocarrís que están máis pensados para ir cortando cintas polas
distintas cidades que para prestar
un servizo de conexións eficientes
con Madrid e sur de España, por
unha parte, e con Barcelona e Europa pola outra.

mo, nin intelixencia, ni preparación para agromar unha nova idea
de país e poñerse a realizala.

En termos teóricos cabía esperar que Núñez Feijoo rompese
con ese mal fado que nos ten apegados ao mesmo de sempre. Tiña
maioría suficiente, tiña confianza da xente; tiña unha enorme e
prestixiosa autoridade que lle viña
dada por contraste co goberno de
Pérez Touriño e pola rápida recuperación do poder; tiña experiencia como vicepresidente da Xunta
e en diversas responsabilidades de
alto nivel –INSALUD, Correos–
de carácter estatal, e tiña incluso
un amago de discurso no que se falaba de axuste da administración,
eficiencia funcionarial e control
dos recursos orzamentarios. Pero
no ano transcorrido pode dicirse
que de todo aquilo –que ben podía medirse en ilusión e esperanza– queda moi pouco, e que o único que cabe esperar desta Xunta
e que “vaia tirando”, sen ser peor
que os de antes, peros sen ter áni-

A primeira é a composición do
goberno, que dificilmente podería
dar resultados máis planos e máis
desconcertantes dos que se están
colleitando. A segunda é a pronta
banalización e infantilización do
discurso do aforro, que baseado
inicialmente en pullas electorais
como a de vender o Audi e cesar algúns asesores, acabou por
consolidar un estado de elección
permanente, no que, en vez de
falarse para os intelixentes, só se
está a falar para a propia parroquia. A terceira é a falta de criterio para erguer e afrontar unha
nova filosofía inversora, a pesar de
que era aí onde se esperaba unha
xestión máis brillante. A retícula
do AVE, que impide a linearidade
do modelo e as súas vantaxes en
frecuencias e calidade, continúa.
A prioridade de obras custosas e
moi dubidosas –autovía a Fisterra, autovía por Melide a Lugo, e

Quedando aínda tres anos de
lexislatura, non faltará quen pense que o meu xuízo pode ser, cando menos, precipitado. Pero teño
catro probas enriba da mesa que
me obrigan a pensar así:
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porto exterior de A Coruña, entre
outras– segue impoñéndose sobre
necesidades tan esenciais como
son os ferrocarrís de mercancías,
o solo industrial, a vertebración da
estrutura urbana das Rías Baixas,
os sistemas de tratamento do lixo
e o saneamento definitivo das
rías. A cuarta é o tratamento da
fusión das caixas, o tratamento da
lingua no ensino, e a perda dos escasos avances operados no control
do solo, que no seu conxunto evidencian a existencia dun modelo
económico ultraliberal e dunha
ideoloxía profundamente conservadora que impiden o cambio de
modelo que tanto necesitamos.
Por iso confirmo, con bases para
a intuición máis que suficientes,
o meu pesimista diagnóstico:
este goberno non será un desastre, pero tampouco nos vai dar
ningunha alegría, e tampouco
desta vez imos poder escapar doadamente do país de “aquí nunca
pasa nada”.

3. Dous meses para poñerlle
fin ao enredo das caixas
No intre de escribir esta crónica
corrían rumores de que as caixas
galegas poderían verse forzadas
a unha negociación acelerada
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–inducida dende o Banco de España– da súa posible fusión, coa
finalidade de utilizar os recursos
do FROB dentro dos prazos establecidos. Tamén se dicía que para
que tal fusión puidera establecerse, dadas as malas condicións de
viabilidade e solvencia que tería
o proxecto fusionado, sería necesario un acordo con unha terceira entidade financeira –banco ou
caixa– que asumise unha parte
importante do persoal e das sucursais acumuladas e duplicadas
en Galicia, coa intención de evitar
o trauma de despedir a case dous
mil empregados e pechar tantas
oficinas rurais.
Malia todo, numerosos expertos
coinciden en sinalar que a fusión
non é viable a longo prazo, e que,
de producirse unha intervención
benéfica doutra entidade externa,
sería a mellor proba de que a elite financeira que impulsa a chamada “fusión a toda costa” está
pensando moito máis en crear un
trampolín para introducirse pola
porta grande nunha gran entidade
externa, que en manter un centro
financeiro case inviable que tivera
–en palabras de Feijoo– “o centro
de decisión en Galicia”.
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A idea dunha fusión cara fóra
cun paso intermedio nunha fusión galega está cada vez máis
estendida, e todos os expertos insisten en que, se se forza a fusión
galega, a súa absorción conxunta
podería producirse antes de que
Feijoo rematase o seu mandato.
Ou sexa, que todo vai suceder,
coma quen di, pasado mañá. Pero
agora xa sabemos –diríamos que
xa “é oficial”– que Núñez Feijoo
perdeu meses defendendo una
lei que non era necesaria, defendendo unha constitucionalidade
que non era defendible, tratando
de crear na opinión pública unha
animadversión contra Gaspar Zarrías e contra o Ministerio de Facenda que carecía de toda obxectividade.
Por iso a semana de Paixón –a
que vai dende o domingo de Lázaro ata o domingo de Ramos– empezou cun repentino abandono da
vía escollida pola Xunta, e da lei
que a simbolizaba, e co comezo
dunha febril actividade entre os
negociadores técnicos das caixas,
pola conta das propias caixas, e
empezando por debullar os balances correspondentes. Xa que logo,
as cousas cambiaron moito, e a
fusión –dificilísima– aínda pode

acadarse, a pesar do tempo perdido, se Feijoo permanece “quietoparado”.

4. As febles e orgullosas
sociedades modernas
Despois das cicloxénesis explosivas ocorridas sobre Galicia a finais de xaneiro de 2009 e finais
de febreiro de 2010, a nevarada
que colapsou gran parte de Cataluña entre o 8 e o 12 de marzo
veunos a lembrar que vivimos en
sociedades que, por ser altamente tecnificadas, son escandalosamente febles fronte aos fenómenos naturais excesivos ou fronte a
calquera intervención criminal ou
militar que consiga, simplemente, cortarnos a luz. Custa pensar,
dende logo, que se a nevarada
de Cataluña se tivera producido
corenta anos antes, apenas tería
incidencia sobre a vida social e o
proceso produtivo, mentres que
nas semanas pasadas a provincia
de Xirona viviu ao borde mesmo
do colapso.
Na nosa sociedade de hoxe basta un corte de corrente para que
se paralicen os ascensores, as neveiras que conservan os alimentos
e os motores que activan a calefacción. Na maior parte das casas
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tampouco é posible cociñar, nin
utilizar os medios de información.
E en todo caso quedan paralizadas
as operacións bancarias, a maior
parte do sistema produtivo e unha
proporción importantísima dos
servizos médicos, alimentarios, e
de entretemento.
Por iso cómpre facer unha reflexión sobre a febleza estrutural
do noso modelo de hábitat, e empezar a investir os recursos que
sexan necesarios para garantir os
servizos de emerxencia. Porque
todo apunta a que as incidencias
meteorolóxicas van ser cada vez
máis potentes e máis frecuentes,
que as nosas cidades e vilas van
ser estruturas cada vez máis dependentes da electricidade, e de
que o funcionamento orgulloso
das nosas cidades e agros modernizados pende dun fío cada vez
máis sutil.
Gobernar, ao fin e ao cabo, é
prever e resolver estes problemas.
E ninguén debe esquecer que se
o mesmo que ocorreu en Xirona
tivera ocorrido en Barcelona, ou
se o bloqueo dos servizos durase
un par de días máis, estaríamos
diante dunha gran catástrofe económica e dunha crise humanitaria difícil de imaxinar.
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5. Un pecado que nos eiva e
nos resta autoridade
O escándalo dos abusos sexuais
contra menores, que afecta a tantos sacerdotes da Igrexa Católica de distintas partes do mundo
–Estados Unidos, Irlanda, Alemaña, Austria, Francia, México,
Colombia e outros lugares– reviste caracteres alarmantes, e
esixe de todos os católicos unha
rápida intervención que dende a
perspectiva estratéxica –só dende
esa– podería estar orientada polo
catecismo do famoso P. Astete:
unha profunda investigación do
sucedido, tratando de adiantarse
algunha vez ás denuncias negadas
e renegadas dos medios de comunicación (exame de conciencia);
unha profunda contrición eclesial
por todo o que xa sabemos (dor
dos pecados); unha reflexión sobre a forma orgullosa e inflexible
coa que estamos tratando as cuestións relacionadas co matrimonio,
o celibato e o sexo que con tanta
frecuencia nos deixan en coiros
diante daqueles aos que predicamos (propósito da emenda); unha
petición de perdón ante as sociedades católicas e non católicas de
todo o mundo (dicirlle os pecados
ao confesor); e unha exemplar in-
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tervención contra todos aqueles
que cometeron, toleraron ou ocultaron tan vergoñenta situación
(cumprir a penitencia).

veremos a pecar diante de Deus e
dos homes, e metermos á Igrexa
nunha crise de proporcións escatolóxicas.

Xa sei que, a pesar do escándalo
producido e dos numerosos casos
citados, a incidencia destas condutas é minoritaria, e que apenas
significa un pequeno borrón no
océano de servizo, caridade, xustiza e exemplaridade desenvolvida
pola Igrexa en todos os tempos.
Tamén sei –e creo– que a Igrexa
sairá deste trance protexida pola
misericordia de Deus e pola santidade dos cristiáns, e que non
vai ser esta a ocasión para que
as portas do inferno prevalezan
sobre ela. E mesmo afirmo con
rotundidade que, mentres a xustiza dos homes vive cada vez máis
da inflexibilidade e da vinganza
que esixen as vítimas, a xustiza
de Deus vive da misericordia e da
perdoanza infinita.

De momento, como é sabido,
estamos estantigados, relegando
o problema á esfera persoal, minimizando os seus efectos diante dos fieis e da opinión pública,
mantendo os ollos pechados diante do insatisfactorio funcionamento do celibato, e mantendo
algo que, sendo verdade, tamén é
inútil: que a pesar de todo aínda
seguimos sendo os mellores. E iso
é unha contumacia que só pode
explicarse en función da calidade
e estrutura sociolóxica do poder
efectivo da xerarquía católica.

Pero neste asunto podemos falar dunha certa caste de pecado
colectivo, que, lonxe de poderse
confesar, esixe unha purga aberta e total, que ten que remexer a
toda a Igrexa, dende os cimentos
da capela de Cabanelas ata o remate dourado da cúpula de San
Pedro. E se non o facemos así vol-

O tratamento que se lle está
dando ao celibato –que de virtude
ao servizo de Deus pasou a ser a
póliza que teñen que pegar no expediente todos os curas– está na
base dos dous grandes problemas
que ten a igrexa de hoxe: a estendida pederastia ou infidelidade do
clero, e a falta de vocacións santas
e auténticas que poidan coidar e
consolar a un pobo cada vez máis
perdido. O tratamento da sexualidade, das crises radicais do matrimonio –ata o Papa se fixo eco do
escándalo que rexe a práctica das
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separacións matrimoniais e dos
seus procesos– fai que miles de
millóns de cristiáns se habitúen
a vivir pública e solemnemente
á marxe das devaladas orientacións morais da xerarquía. E todo
o conxunto de trapalladiñas coas
que nos movemos arredor de ámbalas dúas cuestións transmiten
ao mundo a terrible sensación
de que a Igrexa de Cristo pasa o
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tempo nas anécdotas e esquece as
categorías.
Todo isto, xa o sei, necesita ser
pensado e teorizado con especial coidado e serenidade. Pero
faríamos moi mal se, desoíndo o
abouxante balbordo do mundo,
seguimos na inopia pensando que
estamos ás portas do ceo.
Xosé Luís Barreiro Rivas

Rolda da Cultura

O Codex Calixtinus de novo
Xoán Bernárdez Vilar

Tal como adiantamos no anterior número de Encrucillada,
están xa nas librarías as dúas edicións da tradución do memorable
Codex Calixtinus. Podemos salientar que un dos exemplares da
edición de luxo foille entregado
polo Presidente da Xunta ao Pontífice, Bieito XVI. Nós, moito máis
modestos, e con menos capacidade adquisitiva, fixémonos cun da
edición menos onerosa, a de 30
euros, con capa dura, iso si, que
acada 579 páxinas, dignamente
presentadas cunha tipografía que,
aínda que non estea acompañada
de mapas, debuxos, nin partituras
musicais, permite seguir axeitadamente os contidos da obra.

o Venerable (c. 672- 27/5/735),
o primeiro santo inglés, un dos
homes máis cultos e eruditos da
Idade Media e ao que, como xa
comentamos nalgunha ocasión,
visitamos con devoción, non hai
moito tempo na súa tumba da Catedral de Durham, preto da fronteira con Escocia.

Esta consta de cinco libros, cento dous capítulos, catro apéndices
e tres índices, que a fan perfectamente manexable, ademais de
numerosas colaboracións, entre
as que destacamos, a causa da admiración que por el sentimos dende hai moito tempo, as de Beda

Súperlópez, aquela parodia de
Supermán nacida no ano 1973 da
man do debuxante Juan López,
Jan (León, 1939), vai ser publicada agora na nosa fala. A editora
Cerdito de Guinea, de Oleiros,
unha vez chegada a un acordo con
Ediciones B, encargarase de face-

Audiovisual
Guadi Galego, de Cedeira, antiga vocalista e gaiteira do grupo
Berrogüetto, acaba de recibir o
premio Opinión da Música polo
seu disco-folk Beizón, premio que
xa gañara co seu anterior grupo.

Banda Deseñada
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lo. O primeiro título da mesma
será A caixa de Pandora, que ofrecerá unha nova portada deseñada polo autor. Con ela aparecerá
tamén Spirou, o popular botones
belga creado en 1938 por Ro-Vel
e Davine que chegou a ter unha
revista propia. “Spirou” é unha palabra valona que significa esquío
e, por extensión, espelido, desperto ou agudo.
A banda deseñada galega estivo
recentemente no prestixioso Salón
do cómic de Angoulême (Francia). Nel exhibíronse traballos de
David Rubín, Alberto Vázquez,
Kiko da Silva, Manuel Lorenzo
e Patito Editorial, que chamaron
poderosamente a atención dos
visitantes. O heroe, de David Rubín, unha revisión do mito grego
de Hércules, nel presentada, conta con máis de 300 páxinas.

Cine e Teatro
Cando fechábamos este número, entre o 17 e o 21 de marzo pasado, estábase a celebrar no
Teatro da Área Panorámica de Tui
a Sexta Edición do Festival Internacional de Documentais, Playdoc. A crise forzada á que tivo que
facer fronte non detivo no entanto aos seus organizadores. Foron
96
216

Encrucillada 167, marzo-abril 2010

exhibidos 31 filmes de diversa temática e desenvolvéronse tamén
numerosas actividades paralelas
tales como exposicións dedicadas a Antón Lamazares e Manolo
Pérez, así como concertos de The
Spinto Band e de Batida. Agardamos podervos ofrecer tamén os
resultados deste Festival no próximo número de Encrucillada.
Con 39 anos de idade, Luis Tosar (Lugo, 1971) é o actor máis galardoado do país. Presente xa na
extraordinaria serie Mareas Vivas,
así como na americana Corrupción en Miami, ou en Os Luns ao
Sol, e outras, agora vén de recibir
o 14 de febreiro pasado o Goya
polo seu papel en Celda 211. Esta
película foi producida pola coruñesa Vaca Films, empresa da que
é directora Emma Lustres, e que
marca a auténtica capacidade do
noso Audiovisual, a pesar das medidas que en contra do mesmo foron tomadas ultimamente.

Decesos
O 4 de febreiro faleceu Antón
Moreda (San Miguel de Reinante,
1934-Lugo, 2010). O feito cadrou
co comezo da celebración na Coruña dunha exposición do movemento político-cultural Brais Pin-
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to, dos anos 60, co que o finado
mantivera unha intensa relación.
Antón Moreda marchou cando
tiña un ano para Cuba, volvendo
en 1960, cando a cultura do país
xiraba arredor do grupo Galaxia,
no que traballou un tempo. Moreda foi, asemade, secretario do
Consello da Mocidade. A polifacética Margarita Ledo Andión
(Castro de Rei, 1951), autora,
xornalista, cineasta, e Académica,
publicou sobre a vida deste home
o seu relato Porta blindada.
No derradeiro día do mes de febreiro pasado deixounos Manuel
Espiña Gamallo (Folgoso, Cerdedo, 1933-A Coruña, 2010). Espiña
foi o crego que celebrou a primeira misa en galego, o que lle valeu
unha sanción económica por parte da autoridade eclesiástica. Ao
longo da súa sacrificada existencia, unha das mellores louvanzas
que escoitara procedía dos beizos do pintor, gravador e escritor
Luís Seoane (1910-1979), quen
lle dixo nunha ocasión: “No Deus
que vostede predica, tamén creo
eu”. Manuel Espiña publicou ao
longo de moitos anos comentarios
e artigos en defensa de todo canto
considerou xusto.

Etnografía
No Monte do Castro, en Vigo,
vén de ser aberto, baixo a dirección do arqueólogo Eduardo Rodríguez, o primeiro museo ao aire
libre dedicado á cultura prerromana situado no centro dunha cidade. Hai anos que algunhas das
súas vellas casas sufriran xa un
primeiro proceso parcial de recuperación. Mais o de agora, aínda
que non é completo, amosa a reconstrución de varias das pallozas
nel existentes, coas súas cubertas,
o seu interior, e parte dos trebellos
antigamente utilizados polos seus
habitantes, que imitan aos que se
gardan no Museo Quiñones de
León, en Castrelos. Son o que
queda do oppidum vigués –séculos III aC a III dC– que contaba
con máis de cinco hectáreas de
extensión. No Concello vigués hai
máis de 27 castros. Cando este
do Monte do Castro foi aberto ao
público achegáronse a el máis de
1500 visitantes. Ah! Non se vos
ocorra chamalo “castro celta”. É
pecado. Os únicos celtas que hai
en Galicia son os que xogan os
domingos en Balaídos. Lembrade, no entanto, aquela lapidaria
e esclarecedora frase de Suso de
Toro: “Manda carallo cos de Soria
Encrucillada 167, marzo-abril 2010

97
217

Xoán Bernárdez Vilar

que teñen castros celtas, mentres
que nós temos nada máis que castros castrexos!”
No entroido recén rematado
houbo tres clases autenticamente
emblemáticas de intervintes. Todos eles na provincia de Ourense,
que semella superar en orixinalidade ás outras tres. Estámonos a
referir aos peliqueiros de Laza, os
cigarróns de Verín, e as pantallas
de Xinzo. Todos eles ofreceron
aos visitantes corridas de máscaras adobiadas con motivos astrais
ou mitolóxicos, campaíñas e chocallos, zapatos e polainas negros,
así como insinuadoras vexigas
de vaca. Os peliqueiros utilizan
tamén trallas. O movemento de
todas estas máscaras resulta un
xogo autenticamente multicolor e
atraínte, e os seus traxes fermosísimos e, por suposto, dun elevado
prezo.
Dous investigadores, membros
da Asociación Amigos de los Pazos,
o vigués Grato Amor Moreno, e o
tudense José Sánchez de la Rocha
, veñen de rematar o traballo Hidalguías del Fragoso y su legado heráldico, no que aportan informes
que lles permiten chegar á conclusión que o grande dramaturgo,
poeta e novelista Ramón María
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del Valle Inclán (1866-1936), e
o non menos grande poeta e autor de ficción Álvaro Cunqueiro
Mora (1911-1981) eran parentes.
Segundo os resultados da súa investigación os bisavós do primeiro,
eran tataravós de Cunqueiro, aínda que é posible que poida haber
algún pequeno desfase. Os descubridores tamén atoparon motivos
que lles permiten suxerir ao Concello vigués lixeiras modificacións
no seu emblema oficial.
Recentemente Cándido Verde
Andrés, descubriu no Alto das
Veigas, Monte de Mougás, en Santa María de Oia, concello situado
na beira do mar e próximo ao de
Baiona, un petroglifo que chamou
poderosamente a atención dos
arqueólogos. O descubridor, coa
axuda de Fernando Javier Costas
Goberna, publicou de inmediato
un traballo sobre el no número 14
de Glaucopis, o Boletín do Instituto de Estudios Vigueses, que no
pasado mes de marzo celebrou o
seu XV aniversario. O gravado é,
nesta ocasión, moi diferente aos
que foran atopados nos últimos
anos nas proximidades do mesmo
lugar. Os anteriores asemellábanse a embarcacións mediterráneas,
posiblemente fenicias, das que

O “Codex Calixtinus” de novo

existen deseños en moitos lugares. Os fenicios movéranse tanto
por Portugal como polas nosas
costas dende antes xa do ano 700
a.C., polo que nada ten de sorprendente que os nosos antergos
tomaran nota do perfil das súas
naves cando as viron pasar. Mais
o petroglifo de agora parécese ao
que pode ser un barco tradicional
autóctono. É moi sinxelo, ten un
casco bastante cativo, así como
o que semella un mastro cunha
vela. Podería tratarse dun dos de
coiro e madeira que o poema Ora
Maritima de Rufius Festus Avienus, nos retrata arredor do ano
580 aC, co que os nosos predecesores oestrimnios se dedicaban
“con afán ao comercio”.
Outro descubrimento de interese é o que se producíu na Punta
Balea, Cangas, onde Cholo Cordeiro, que paseaba por ela durante o devalo do mar, observou
gravada sobre a rocha a figura dun
labirinto semellante aos de Creta
e a moitos outros que hai en Galicia. Lamentablemente, o mar
traballa moito sobre el, polo que,
a non ser que se tomen medidas
protectoras, o labirinto podería
correr un perigo inmediato.

Novas en Xeral
No século XIV foi realizada en
Compostela unha destacada pintura gótica sobre madeira, que
recibiu o nome de Retábulo de
San Domingos de Belvís. A peza
contaba, ademais, con varias inscricións en galego de preto do ano
1400, o que nos dá unha idea da
importancia da mesma. En 1909,
co gallo da Exposición Regional
de Galicia, o retábulo foi exhibido ao público e, en 1944, acabou
sendo vendido en circunstancias
bastante misteriosas, sen que se
soubese nada del ata que, no 2005
o matrimonio de coleccionistas
Ruiz-Moya Decoster conseguiu
adquirilo, decatándose entón de
que fora repintado no século XVI.
Coñecidas entón por eles as prometedoras características do Museo de Pontevedra, os propietarios
do admirable retábulo firmaron
coa Deputación un acordo de cesión do mesmo por dez anos. No
Museo pontevedrés pódese admirar agora.

Premios
O pasado 28 de febreiro, Mª
Pilar García Negro (Lugo, 1953),
doutora en Filoloxía e Profesora
na Universidade da Coruña, foi
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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distinguida co Premio Vicente
Risco de Ciencias Sociais pola
súa obra O clamor da rebeldía. O
nacemento do ensaio na literatura
galega contemporánea, simultáneo
ao nacemento de xénero: análise e
interpretación de textos rosalianos.
Eva Moreda (A Veiga, 1981),
Licenciada en Filoloxía Clásica e
Musicoloxía, e autora xa de varias
obras –Breogán de Guisamonde, o
cabaleiro da gaivota, O demos e o
profundo marazul, O país das bestas– ven de gañar a Quinta Edición de Narrativas Quentes pola
súa obra Organoloxía.

Varia
No acto no que ofreceu os resultados económicos ao longo do
exercicio do ano 2009, Caixanova
anunciou a creación dunha comunidade solidaria e cultural de
apoio global á infancia. A mesma
vai recibir a denominación Mil
Futuros, e o primeiro paso é o da
montaxe e financiamento ao seu
cargo dun colexio para mil alumnos na destrozada Haití, así como
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equipar as aldeas infantís de Ponteareas. Todo isto vai ser canalizado a través da súa Obra Social,
coa axuda de billetes solidarios
e o blogue www.milfuturos.com.
Trátase, evidentemente, de nada
máis que do comezo.
Dous informes sobre a Cultura, froito da colaboración entre o
Consello da Cultura Galega e a
Zona Franca, poñen de manifesto que a nosa industria cultural é
un sector dinámico que supón o
1,99 % do produto interior bruto
do país. Tamén se deron a coñecer as conclusións do informe
sobre o turismo cultural de Galicia, das que se desprenden que
no ano 2008 visitaron o país por
motivos culturais máis de un millón de persoas. Datos altamente
significativos que poden orientarnos acerca das posibilidades coas
que podemos contar e deberían
de facer pensar aos encargados de
tomar decisións ao respecto.
Xoán Bernárdez Vilar
xoaberna@mundo-r.com

Rolda de Igrexa

Annus sacerdotalis... horribilis?
Rubén Aramburu Molet

Xa andan a dicir por aí que o
Bieito XVI é gafe e non lle sae
unha ao dereito. O Ano Sacerdotal
convocado polo Papa vese sumido
nunha manchea de graves abusos
por parte de curas e relixiosos en
moitos países do mundo. Ata os
irmáns Ratzinger foron sinalados
como ocultadores dalgún caso. O
Papa escribiu unha carta aos católicos irlandeses recoñecendo os
casos de pederastia e condenándoos enerxicamente. Pero parece
que chegan tarde as condenas e,
propiciado polos medios de comunicación, a Igrexa atópase sumida
nunha das crises de credibilidade
máis serias da historia. En Austria
fálase de que preto de un millón
de persoas pensan en abandonar o
catolicismo debido a estes escándalos do clero.
Suscítase de novo o debate sobre o celibato. Sería a solución?
Outros apuntan que a pederastia
é un mal que atangue a todos os
colectivos sociais e non só á Igrexa. Mais a xente polas rúas é clara

e sabia: e que eles tiñan que dar
exemplo… que diso presumen! A
belixerancia dalgúns bispos e de
sectores conservadores contra gobernos progresistas nos últimos
anos, as duras batallas en temas
sobre a educación, a eutanasia, o
aborto… fixeron que os medios
máis laicistas viran o ceo aberto
para o contraataque, e penso que
a Igrexa vai perdendo a batalla
ante a opinión pública. Hai pouco
lin un aviso que circula pola rede:
“Sexa prudente, non deixe só o seu
fillo cun cura!”.
Con seguridade o Vaticano polo
momento non reformulará o celibato, os grupos que hoxe teñen
máis influencia no goberno da
Igrexa son os máis conservadores.
Algúns bispos atrévense a reclamar a revisión dunha norma que
parece traer cada vez máis problemas, nun mundo no que non é
doado vencer as paixóns naturais,
e menos cando durante séculos en
vez dunha formación nos afectos
funcionou a represión e o medo.
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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Mágoa que o Vaticano non se
decida a potenciar a memoria
de figuras que espertan a admiración de case toda a sociedade,
e que cobran forza co paso dos
anos como é o caso de Monseñor Oscar Romero. Cumpríronse
30 anos do seu asasinato o 24 de
marzo de 1980 e houbo multitude
de celebracións da súa memoria
en moitos lugares do mundo, agás
en Roma, onde segue parado o
proceso de beatificación, daquel
bispo que saíu chorando e desolado da entrevista con Xoán Paulo
II meses antes de que o mataran.
Tivo que chegar un goberno de
esquerdas ao Salvador para pedir
perdón oficialmente polo crime,
para declarar o 24 de marzo Día
Nacional de Monseñor Romero,
para recoñecer que o goberno e o
exército estaban detrás da morte
de Monseñor, e da represión que
acabou con case 100.000 salvadoreños, entre eles, miles de curas,
relixiosos, catequistas, axentes de
pastoral, animadores e profesores
católicos.
Conseguirá o Papa peregrino a
Compostela animar e motivar a
un clero avellentado e avergoñado? Leo que os hoteis de Santiago
teñen todas as prazas reservadas
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nos días previos ao 6 de novembro, cando Ratzinger entre no
Obradoiro. Parece que as expectativas xacobeas están cumpridas.
E as do Xúbilo, a reconciliación, a
perdoanza e a xustiza? Con todo,
benvido sexa, mister Bieito.

IGREXA NO MUNDO
Ao P. Lombardi, voceiro do Vaticano, acumúlase o choio con
tanta polémica e unha e outra vez
ten que saír a matizar, desmentir, aclarar… A chamada “trama
Bertone” implicaba ao número
dous do Vaticano na manobra de
destitución do director do xornal
católico Avvenire, Dino Bolfo. Os
ataques comezaron desde Il Giornale propiedade de Berlusconi,
que non andaba contento coa liña
editorial do xornal dos bispos, e
largou unha campaña de difamación contra Bolfo acusándoo de
manter relacións cun home casado. Semanas antes, Bieito XVI
ratificara no seu posto a Bertone,
que cumprira os 75 anos e tiña
que presentar a dimisión. Lombardi ten que recorrer á idea dunha trama internacional para danar
a imaxe de Bieito XVI… algo que
nos recorda aquilo da conxura xudeu-masónica.

Annus sacerdotalis... horribilis?

Se mo permitides non vou entrar no asunto das cifras, denuncias, vítimas e criminais dos casos
de pederastia, pois xa bastante información hai en todos os medios.
Creo que o problema desbordou
á dirección da Igrexa, que non
soubo atallar este problema hai
moitos anos, quizais amparada na
impunidade que lle daban os estados. Pero a Igrexa ten que aprender que a Cristiandade rematou, e
que os valores democráticos están
instalados na sociedade e tamén
nos cristiáns que cada vez atenderán menos a criterios de simple
autoridade. O que a todos concirne, entre todos debe ser decidido.
Prefiro pór a mirada en cousas
máis esperanzadoras como foi o
Encontro de Taizé no pasado mes
de febreiro. Uns 6.000 mozos de
25 países foron acollidos nas parroquias e comunidades da diocese do Porto, no que en principio
ía ser só un encontro ibérico, para
celebrar a confianza e a esperanza
durante os días do Entroido. “Peregrinar ás fontes da alegría” era
a motivación deste encontro. Meditación, oración, diálogos, celebracións, experiencias… fóronse
desenvolvendo entre o 13 e o 16
de febreiro. 39 parroquias e 900

familias de Porto envorcáronse na
organización e na acollida. O prior
de Taizé, o irmán Aloïs recordou a
“Carta da China” nas súas intervencións e animou a transformar
o mundo pola amizade entre as
persoas. Impresiona contemplar
estes estadios que os monxes de
Taizé logran encher de mozos, e
impresiona máis o clima de loanza, silencio e escoita da Palabra,
nunha estética moi sinxela, na
que as pompas e os ritualismos
están ausentes. “É posíbel a alegría? Como facer unha escolla entre os nosos desexos? Cando non
podo facer todo e ter todo, que
cousas debería abandonar? Será
que renunciar non é doado? Será
que é o que nos libera?” foron algunhas das reflexións propostas a
tanta mocidade.

IGREXA EN ESPAÑA
Xa fixen alusión á visita do Papa
a Santiago o próximo 6 de novembro. As presións, a insistencia e a
conveniencia lograron o si de Bieito XVI que tamén visitará Barcelona para consagrar o templo da
Sagrada Familia. Será unha visita
breve pero intensa. Polo que sei
aínda non se sabe ben o programa,
que depende dos organizadores
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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vaticanos. O Papa manifestou que
quería unha visita sinxela e austera, coma un peregrino máis…
O que chamou moito a atención
foi a participación do presidente
Zapatero no Almorzo Nacional de
Oración nos Estados Unidos o día
4 de febreiro. Hai tempo que renunciei a escoitar tertulias radiofónicas ou televisivas, por hixiene
mental, pero non puiden evitar
que me chegaran algúns ecos e
comentarios. Non vou dar espazo
a tanto ilustrado. Hai que entender o armazón relixioso dos norteamericanos, para xulgar o acontecemento, e non é doado, pois
non sabemos ben se van rezar, a
pactar, negociar, debater… supoño que todo un pouco. Debe ser
algo así como as nosas festas gastronómicas, onde se xuntan todos
os políticos con cargo e ademais
de exaltar os queixos de Arzúa e
o cocido de Lalín, despachan subvencións e partidas de orzamentos, construcións de vías rápidas e
recintos feirais. A calquera alleo a
Galiza estrañaríalle esta práctica,
pero debe resultar máis eficaz que
as sesións parlamentares.
Zapatero escolleu un texto do
Deuteronomio: “non asoballarás
ao xornaleiro pobre e necesitado,
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sexa un compatriota ou un estranxeiro” e recordando unha frase do Quixote sinalou a liberdade
relixiosa como un dos máis fermosos dons que aos homes deron os
ceos. Amosou un talante positivo
ante o feito cristián recoñecendo
o seu peso na configuración da
cultura española.
Pero o presidente Zapatero choca de fronte cos líderes relixiosos
do país, sobre todo coa aprobación
da Reforma da Lei do Aborto, de
forma definitiva polo Senado o 22
de febreiro pasado. Ademais de
novas manifestacións, a Conferencia Episcopal lanzou a campaña anti-aborto, quizais máis suave
que o pasado ano (a do lince): Es
mi vida, está en tus manos reza o
novo cartaz. De novo ameazas de
excomuñón, que se centraron especialmente nos socialistas que se
confesan católicos, como o presidente do Congreso, José Bono. Os
grupos ultracatólicos e de ideoloxías fascistas ata iniciaron unha
campaña contra o Rei Juan Carlos, coa intención de que abdicara
antes de asinar a nova lei.
No medio destas andrómenas
celebramos a Campaña contra a
Fame de Mans Unidas, que acaba de cumprir os 50 anos da súa
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fundación. Cun ton ecoloxista a
campaña convidaba: “Contra a
fame, defende a Terra”. As miradas estaban postas en Haití, onde
a ONG puxo en funcionamento
16 programas de axuda humanitaria despois do terremoto, aos que
destinou máis de 1,16 millóns de
euros.
Os relixiosos españois viron por
fin aprobados os seus estatutos
por parte de Roma. O presidente da CONFER, o xesuíta Elías
Royón comunicouno a todos os
superiores e superioras maiores a
finais de xaneiro. Roma devolvera
meses atrás os estatutos pedindo
a rectificación dalgúns puntos.
Pechabamos a anterior crónica
coa sorpresa do nomeamento de
Luís Quinteiro como novo Bispo
de Tui-Vigo, e hai que engadir
dous movementos novos: Ricardo
Blázquez, bispo de Bilbao será o
novo arcebispo de Valladolid, e
Demetrio Fernández bispo de Tarazona, vai para Córdoba.

IGREXA EN GALIZA
Xa sabemos que toca desmontar
a escada metálica do Pórtico da
Gloria para a visita papal, o que
segundo din, non suporá atraso
nos traballos de restauración. Só

hai que agardar que non chova
o seis de novembro, esperemos
que non se cumpra o de gafe de
Ratzinger. A nova máis sonada
en Galiza despois do anuncio da
Viaxe do Papa, foi a movida con
Victorino Pérez Prieto, sacerdote casado, teólogo e escritor. Victorino viña concelebrando a eucaristía co cóengo da Colexiata da
Coruña, recentemente falecido,
Manuel Espiña. Espiña, pedírallo
persoalmente debido á gravidade
da doenza que sufría. Coa naturalidade que o caracterizou sempre, ante as primeiras queixas,
contestou Espiña que como ían
perder semellante oportunidade
de contar con Victorino. Pero foron varias denuncias dos ultras
as que levaron ao arcebispado de
Santiago, morto xa Espiña, a prohibir a Victorino a celebración da
eucaristía en toda a Diocese de
Santiago. Comezaron as regueifas
e entre xornalistas, blogs, e bispados puxeron o asunto na boca de
todos. Victorino manifestou que
segue sendo cura e que seguirá a celebrar misas; o bispado de
Mondoñedo ameaza con reducilo
ao estado laical, (o de redución
non lle acae moi ben nestes tempos, que hai tanto que reducir por
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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outras partes); os talibáns lapidando… O de Victorino, é unha aposta pola loita de guerrillas e feitos
consumados, que ás veces é como
se abren camiños. Ben sabemos a
cantidade de curas casados que
seguen celebrando eucaristías, e a
de moitos que viven como casados
e tampouco pasa nada. Creo que
ten que ser o momento no que a
Igrexa reformule a lei do celibato
e recupere a tanta xente útil, como
Victorino, para o traballo pastoral.
Tamén é certo que hai quen pensa
que o que ten que desaparecer son
os estados, sexan laicais ou clericais e volver ao cerne da primeira
igrexa, onde non había reducións
posibles.

cario, Calixto Cobo, xa que o Arcebispo estaba en Roma recibindo
a nova da visita do Papa. Desta
vez foi toda a liturxia en galego
e rematou co cadaleito de Espiña cuberto pola bandeira de Galiza e a interpretación do Himno
Galego. O cadaleito entrou e saíu
do templo arroupado polos aplausos de todos, quizais o rito máis
fermoso da tarde. As súas cinsas
foron esparexidas na Terra de
Montes, no berce do Lérez, terra
que tanto amou e soñou, como a
todas as xentes de Galiza. No funeral contoume Xesús Mato que
no segundo cabodano de Fr. Xosé
en Lugo, xa esqueceran totalmente o galego.

A Manolo Espiña despedímolo
con agarimo case un milleiro de
persoas, na tarde do 1 de marzo
na Igrexa de San Bartolomeu en
Pontevedra. Uns 50 curas revestidos, máis de vinte de paisano
chegados de todo o país, varios
curas casados, outros secularizados e non sei se algún reducido.
A Comunidade do Home Novo,
Encrucillada, Irimia, e outros
grupos da Coordenadora de Crentes Galegos uníronse aos moitos
amigos de Espiña e a súa familia.
A eucaristía foi presidida polo Vi-

Coma todos os anos e en convocatoria en galego, a FERE-CECA
de Galiza reuniu a relixiosos e
educadores nas XIX Xornadas de
Pastoral Educativa os días 5 e 6
de febreiro en Santiago. “Que palabras contarán a Palabra” foi o
lema destas xornadas, centradas
na comunicación do evanxeo neste momento da historia.
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Unha das persoas que máis fixo
polo galego na escola e na Igrexa,
nos últimos anos, o irmán Reboiras (La Salle), sufriu aí atrás persecución pola voceira de Galicia
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Bilingüe, Gloria Lago, cando lle
foi interceptado un correo no que
pedía ás asociacións de pais afíns,
que denunciaran ao frade por se
manifestar en contra do decreto
do galego da Xunta de Galicia.
Vaia desde aquí o noso recoñecemento e homenaxe a Reboiras
que merece un quilo de medallas
Castelao.
O doutor Xosé Fernández Lago
é o novo Director do Instituto Teolóxico Compostelán substituíndo
a Segundo Pérez que esgotou os
anos de mandato. Este bo profesor e gran persoa, tamén foi atacado hai uns meses polos talibáns
que o trataron de nacionalista furibundo! Recordo que D. Xosé era
dos que non tiña problema en dar
en galego as clases, e supoño que
algo lle debemos a que na Catedral
de Santiago, onde é cóengo, se lea
algunha vez a Palabra de Deus en
galego e algunha monición. Pero
non se preocupen que a cousa non
chega nin ao 5%. Parabéns o Fernández Lago e ogallá que o ITC
acade éxitos e doutorados. Parabéns tamén a Segundo Pérez que
impulsou con moitas iniciativas o
traballo académico en tempos de
escaseza.

Con motivo do Ano Santo celebráronse en Compostela as XXX
Xornadas de Apostolado Segrar
convocadas pola Comisión Episcopal de Apostolado Segrar. Desenvolvéronse entre o 20 e o 21 de
febreiro presididas polo Arcebispo
Xulián Barrio, que foi acompañado
polos bispos de Ciudad Real, Antonio Algora; Mondoñedo Ferrol,
Sánchez Monge; Ciudad Rodrigo,
Atilano Rodríguez e o emérito de
Zaragoza, Elías Yanes. “Presbíteros e laicos, peregrinos cara a
Luz” foi o lema das xornadas que
reuniron a 75 representantes do
Estado.
En Ourense comezou o 25 febreiro a I Semana de Cine Espiritual de Galiza, organizado polas
Escolas Católicas, Salesianos e
Diocese de Ourense. A iniciativa naceu hai anos en Barcelona e
foise estendendo a outras cidades
e países. Busca resaltar a través
do cine comercial, valores e claves espirituais e transcendentes.
Outras sesións desenvolvéronse
en Santiago, Pontevedra, Lugo e
Vigo.
O 18 de marzo a Diocese de
Lugo celebrou a reapertura do
Seminario Maior cunha solemne
eucaristía na que estiveron preEncrucillada 167, marzo-abril 2010
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sentes todos os bispos de Galiza, e
os de Astorga e Oviedo. O edificio
acollerá unha residencia sacerdotal e as instalacións para os seminaristas. Na semana previa houbo
unhas xornadas de teoloxía nas
que participou o bispo Martínez
Camino así como a presentación
do libro El Seminario de Lugo, historia y fidelidad. O 19 de marzo,
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Día do Seminario, e na capela do
edificio foron ordenados dous novos presbíteros e un diácono.
“Unha Igrexa que non sofre
persecución, senón que goza dos
privilexios e apoio da burguesía,
non pode ser a Igrexa de Cristo”
(Mons. Oscar Arnulfo Romero).
Rubén Aramburu Molet

Recensións

Regalos del Espíritu para un mundo con prisas
Alicia Fuertes, Mª Pilar Wirtz, Mentxu Martín-Aragón e Teresa Mototo
Desclée De Brouwer, 190 páx., Bilbao 2009

“No principio foi a Palabra”. Así
comeza o Evanxeo de S. Xoán,
cunha metáfora de resonancias sapienciais para dicirnos quen é Xesús, o Cristo, o nacido de muller. A
súa vida foi a expresión doutra metáfora, o Reino de Deus, o mundo anhelado por Deus. Utilizou
o símil, a parábola para facerse
entender dos seus. A experiencia
cristiá postpascual, reflectida na
redacción dos evanxeos, está enchida de recursos literarios para
achegarnos a esa fe. Pentecoste
nárrasenos a xeito de símil “veu do
ceo un ruído como o dun refacho
de vento impetuoso”. Xesús resucitado é Vide, Camiño, Bo Pastor.
No principio do home foi a súa
palabra. Descubriu nela a capacidade simbólica, a capacidade de
xerar espiritualidade tallándoa e
crear linguaxe que axudase a tecer a súa urdidoira con Deus. A
palabra, entón, transmutouse en
algo máis ca ela mesma. Adquiriu
intelixencia para apuntar cara ao
inefable, ao torcer de dous cabos
inseparables que son Deus e a súa
criatura.

Así o entenderon estas catro
autoras, Alicia, Pilar, Mentxu e
Teresa. Unha parábola-metáfora
O teu vento na miña frauta da que
é autora Mentxu Martín-Aragón
serve de mastro para dar sentido a todo o libro. O ser humano
é comparado a unha cana que
unha gaiteira arranca da lameira
para convertela nunha frauta. A
cana resistirase a deixarse tallar.
Custaralle aceptar que a gaiteira
quere sacar dela o mellor de si
mesma, ser instrumento para que
ela toque melodías que alegren
o mundo e que, á vez, sexa a voz
dos pobres, dos dobrados. Cada
gaita, un son, un aire melodioso
que reflicta a especificidade do
seu madeirame. Non hai ningunha gaita idéntica a outra, nin un
ser humano clonado. Cada home,
cada muller está chamado a ser o
son que ese vento arranca e que
non é outro que o Espírito humanizador de Xesús que, como ruah,
se expande na creación e se ha de
facer tanxible na historia por medio do labor humano.
Nada dixen aínda da estrutura
deste libro titulado Regalos del EsEncrucillada 167, marzo-abril 2010

109
229

Recensións

píritu para un mundo con prisas.
O “conto”, como elas o cualifican
con bastante humildade por certo,
serve de lentura lexical teolóxica
para entender moitas das expresións usadas polas autoras á hora
de desenvolver o don do Espírito
no que se senten máis cómodas
dende a súa experiencia relixiosa,
vital e profesional.
Alicia Fortes fainos unha presentación do empeño do libro:
expresar a música que o sopro do
Espírito fixo soar nas súas persoas; o proceso que o seguimento
de Xesús operou nas súas vidas,
un proceso que non estivo exento de crise. Por iso o que escriben
non é alleo ás súas propias vidas,
ás súas “dores de parto” por seguir
a Xesús que, como parteiro, ilumina coa súa luz todas as fendas
escuras da vida. Ser seguidor seu
esixe descubrir “ao Deus do mundo no mundo de Deus”, plaxiando
o título dun libro do teólogo Torres Queiruga. Un mundo que necesita ser contemplado dende os
ollos de Deus que nos creou cocreadores e co-responsables para
que as fendas da humanidade se
emenden.
Alicia centrarase no don do
Consello, como experiencia do
encontro e no don da capacidade
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de resiliencia ante os avatares da
vida. Mª Pilar Wirtz estenderase
no don da sabedoría de vivir. Fará
esta diferenciación porque aínda
que a sabedoría de vivir, a fidelidade á vida, ou o que é o mesmo,
a coraxe, sopro humanizador de
todas as parcelas posibles da existencia, non lles leve a descubrir
sempre explicitamente a Deus, a
presenza do Espírito traballa por
medio dos que descoñecen ese
vento na súa frauta. Pilar narra
tres testemuños femininos que
deixan constancia do que quere dicir. O don da Sabedoría, en
cambio, é vivir coa conciencia
de ser guiados polo Espírito de
Deus.
Mentxu Martín-Aragón, a única laica das catro, centrarase no
don do Entendemento e que non
é outro que saber escoitar a nosa
propia melodía, saber afinar e
temperar a tempo as nosas cordas
musicais. Unha tesoira sen afiar
non pode cumprir a súa función.
Non cortará, senón que esgazará
o tecido. Mentxu colócanos ante
os espellos bifrontais de Marta e
María para tratar de contrastarnos
coas súas actitudes a tentación
da bipolaridade nos nosos comportamentos. Por último Teresa
Montoto, relixiosa carmelita, tra-
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ballará o don de da Piedade ou o
aloumiño de Deus Pai/Nai dende
a súa propia experiencia e dende
o apoio que lle ofrece Tareixa de
Lisieux quen deixou constancia literaria desta experiencia. Tareixa,
con só tres verbos, sintetiza moi
ben tres maneiras de estar na vida
sendo Fillos de Deus: selo, á marxe de todo coñecemento; sabelo
de xeito intelectual, non implicativo e sentilo, sentir a filiación de
ser fillos adoptivos de Deus. O ser
humano sente só por experiencias
e ela utiliza a expresión “experiencia do Xordán” de resonancias
evanxélicas. Hai experiencias tan
densas nalgún momento da nosa
vida que iluminan o sentido do
que somos e buscamos.
Ata aquí tratei de presentar superficialmente os cinco dons do
Espírito humanizador que elas
experimentaron no sopro con que
a gaiteira insuflou nas súas gaitas.
Centrarse nun deles non significa excluír os outros seis. Os dons
non son compartimentos estanco,
ao contrario, cada un enxértase
nos demais, vivifica e ilumina os
outros seis. Mais por que só sete
dons? Razóns terá a dogmática
para optar por ese número, aínda
que sospeito que hai unha inclinación pitagórica-teolóxica que o

decidiu así, como tamén se decidiu que os sacramentos fosen só
sete. Acaso da Creatividade non é
un don?
Xesús, o cheo de Espírito, no
que a gaiteira logrou expresar o
seu Ser, a súa polifonía completa, foi un home creativo. As parábolas falan dese don. O Reino
de Deus é semellante a un home
que sementou; a un gran de mostaza; a un tesouro escondido; a
un feirante; a unha rede; ao dono
dunha casa... Quizais agora se
entenda o modo en que comecei
esta recensión. Xesús non creou
a metáfora Reino de Deus posto
que pertencía ao seu acervo espiritual. Creatividade e asumir tradicións espirituais e culturais de
xeracións anteriores e actuais que
non se exclúen, antes ben, ilumínanse.
Resultoume entrañable ver nestas autoras a facilidade con que
citan outros autores, relixiosos
uns e versados noutras ciencias
sociais outros, se con iso logran
expresar con máis brillantez o
que desexan dicir. Xesús citaba
Salmos, os profetas, observaba a
natureza e o deambular das xentes para explicitar a súa saudade
polo mundo creado por Deus. A
gaiteira sopra aos catro ventos e
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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en todas as direccións a súa liberadora melodía.
É un libro humildemente valente. Non falan dende a cátedra
teolóxica senón dende a vida que
é a mellor cátedra e catedral dende a que se ha citar ao home de
Galilea que pasou facendo o ben.
Falan dende a súa vida, dende
esas experiencias sufrintes como
posibilidade de crecer no amor. E
porque saben das súas emocións,
proxectos e buscas, falan. E por
crer en Xesús, o Cristo, tratan de
entoar, co Don con que foron regaladas, a súa mellor peza musical para arrancar notas de amor ás
“arpas esquecidas e cubertas de
po”, en expresión becqueriana, a
unha humanidade rachada polo
sufrimento e o esquecemento..
Alá onde se faga o ben, á marxe
de quen o faga e a quen se faga,
o Espírito da gaiteira “estará en
todo e ela serao todo”, como diría
a galega Rosalía. Novamente a literatura sérvenos como ferramenta á espiritualidade, ao igual que a
psicoloxía de Allport cando afirma
que a personalidade madura tende a ser-para-outros.
O sufrimento do magoado, grazas á axuda doutros, crea agrade-
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cemento e ha crear posibilidades
de crecer no amor. Tareixa expresará esta actitude comparándoa
co mecanismo de defensa que
nace na ostra ferida e que non é
outro que un mecanismo de amor.
O que sofre fortalécese e entende
a debilidade allea.
Hei de rematar. Só felicitar a
Alicia na súa exposición do don do
Consello e da Fortaleza. Sen falar
do Evanxeo tense a impresión de
sentir o son dos pasos de Xesús en
moitas das súas frases.
E por último felicitar ás catro
autoras por saber conxugar espiritualidade, compromiso e coñecemento tanto nas súas vidas coma
neste libro Son tres cabos que se
necesitan e ordenan para completar a identidade cristiá. Cada cabo
fortalece a torcedura dos outros
dous. O don da resiliencia necesita destes tres cabos nestes tempos eclesiais en que ser muller
cristiá esixe entoar unha melodía
en clave de sol resiliente. Tamén,
como vós, sei de que falo. E porque creo, falo; e porque creo, escribo, coma vós.
Feli Alonso Curiel
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El primer Pablo.
La recuperación de un visionario radical
Marcus J. Borg e John Dominic Crossan
Verbo Divino. 239 páx. Estella (Navarra), 2009

Hai xa tempo que John Dominic Crossan anda a investigar, en
compañía doutros, a historicidade e o contexto social no que se
moveron os primeiros discípulos
de Xesús e o propio Xesús Cristo. Proba disto, entre outras, é a
súa obra máis coñecida La última semana de Jesús publicada en
2007. Pero dun xeito especial vén
seguindo con particular interese o
rastro do apóstolo Paulo. En 2006
publicaba Verbo Divino, nesta
mesma colección Ágora, a obra
En busca de Pablo. El imperio de
Roma y el Reino de Dios frente a
frente en una nueva visión de las
palabras y el mundo del apóstol de
Jesús. Obra na que, en colaboración con J.L. Reed, partía da investigación arqueolóxica in situ
para despois dar claves esexéticas
dunha lectura sociolóxica de determinadas cartas paulinas.
Nesta ocasión, El primer Pablo.
La recuperación de un visionario
radical, atopamos un traballo moito máis breve có anterior pero cun

carácter teolóxico máis marcado.
O libro préstase a unha lectura
doada e moi entretida. O estilo
narrativo dos autores é exquisito, sorprendendo ao lector cunha
gran capacidade para transmitir e
actualizar as denuncias que Paulo
presentou ante o seu círculo social máis próximo e as consecuencias que estas tiveron para el.
Buscan os autores dar co auténtico Paulo, rastrexando o que del
podemos atopar nas súas cartas.
Para isto parten dunha tripla división do epistolario. Distinguen
entre 1) as cartas que se veñen
coñecendo como auténticas cartas paulinas, ás que se refiren
como as do Paulo radical; 2) aquelas que sabemos que non son de
ningún xeito da autoría do apóstolo e no que atopamos ao que eles
chaman o Paulo reaccionario; e 3)
as cartas de autoría dubidosa, que
os autores remiten ao que chaman, pedagoxicamente, o Paulo
conservador.
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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Feita esta distinción propoñen
unha lectura temática do material epistolar para, despois, levar
a cabo unha comparación dun
mesmo tema nos distintos Paulos.
Dada a pretensión divulgativa da
obra non podemos esperar que
leven a cabo este traballo en todos os campos que Paulo toca nas
súas cartas, pero si nos ofrecen
un par de exemplos ben significativos. Un sobre o tema da escravitude e outro sobre o patriarcado.
En ambos os dous amosan como a
tradición cristiá, por motivos diferentes, foi paulatinamente edulcorando a Paulo e, xa que logo,
gañando seguridade e perdendo,
abofé, denuncia profética.
Unha vez analizados estes exemplos pasan a presentarnos o que
podemos chamar unha pequena
biografía do apóstolo de Tarso,
baseándose en inscricións e demais restos arqueolóxicos que van
atopando ao visitar lugares nos
que Paulo estivo nas súas viaxes
misioneiras. O seu obxectivo é,
dende aí, abordar catro dos puntos máis importantes da teoloxía
paulina tanto na tradición católica coma na luterana.
O primeiro destes puntos é a
afirmación kerigmática “Xesús
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Cristo é o Señor”. Abordan tal
afirmación non dende un punto
de vista dogmático ou exclusivamente esexético, senón dende
o marco social no que nace dita
afirmación e as repercusións que
podía ter na sociedade romanizada do seu contexto. As implicacións políticas da afirmación do
kerigma nunha Roma na que o
emperador era o único e divinizado señor, xunto coas feridas non
pechadas nas relacións entre os
xudeus e a sociedade romana ben
podían facer agardar o peor para
a recente comunidade xudeocristiá.
Nun segundo momento abórdase a morte de Xesús na cruz. As
implicacións políticas e sociais da
vida e da predicación de Xesús
non podían pasar por alto nunha
sociedade imperialista con pretensión de dominio absoluto. A
morte en cruz, morte humillante e exemplarizante, é a resposta
que o mundo dá a quen denunciou sen pelos na lingua a situación de opresión e inhumanidade
que se estaba a vivir. Xesús non
morre por predicar o amor mutuo,
senón por denunciar a inxustiza e
ensinar que debe ser combatida.
Na súa propia morte revélase dun
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xeito irrefutable a verdade das
súas palabras. Por el, na súa resurrección, todo home e muller
recibe a “xustificación pola graza
mediante a fe” (terceiro punto). E
aquí entramos, posiblemente, nas
máis saborosas páxinas de todo o
libro. A chamada á unidade entre
os cristiáns e o convite que fan
os autores a ler esta afirmación
paulina dende Paulo e non dende
o século XXI. Todo un acerto no
que a formulación se refire e unha
chamada á esperanza de cara ó
futuro.
Tal unidade non existiu endexamais no comezo: os enfrontamentos ideolóxicos entre os cristiáns
máis apegados ao xudaísmo e
aqueles que proviñan do paganismo, por unha banda, así como os
ben coñecidos problemas acaecidos na comunidade de Corinto,
pola outra, son boa testemuña
disto. Mais non por iso debemos

renunciar, dende ningunha das
partes implicadas, á unidade en
Cristo. Tal e como os propios autores din, son necesarios máis que
nunca novos Paulos no mundo
porque ao longo da historia “sempre atopamos mártires dispostos
a morrer por un sector ou polo
outro. Pero apenas atopamos uns
cantos que, coma Paulo, deran a
súa vida para tentar manter unidos a todos os cristiáns”.
Estamos, pois, ante un traballo
que pode confundir a simple vista. A súa brevidade non debe levarnos a engano no que se refire
á súa calidade. Sen dúbida algunha é moito o traballo que se agacha tras das súas páxinas. Unha
obra máis que recomendable para
quen desexe achegarse a Paulo
dun xeito aberto e obxectivo.
Rosendo Fernández
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Publicación periódicas
Estudios Mindonienses, nº 25, 2009.
Cabido da Catedral de Mondoñedo. Centro de Estudos da Diocese
de Mondoñedo Ferrol. Fundación
Caixa Galicia.
Anuario de estudos Histórico teolóxicos da diocese de Mondoñedo
Ferrol, que recolle diferentes traballos de investigación realizados ao
longo do ano 2009.
Terra e tempo, Revista galega de pensamento nacionalista, nº 149, 150, 151
e 152, 2009. Ed Fundación Bautista
Álvarez de Estudos Nacionalistas.
Recolle unha entrevista a Otelo Saraiva de Carbalho. Na sección de
economía analízase a crise e a reordenación do mapa financeiro galego.
En cultura achégase ás figuras de
Ramón Cabanillas e Eduardo Blanco Amor. Atilio A. Borón reflexiona
sobre Imperio e Imperialismo, e no
plano internacional se analizan os
acontecemento recentes en Honduras. Marica Campo lévanos e viaxe
polo Val do Mao. Pecha o número
un dossier sobre a figura de Uxío
Novoneira asinado por Pilar García
Negro e Xosé Lois García.
Debats, nº 106, 2010/1. Ed. Institució Alfons el Magnànim, Diputació
de Valencia.
O número consta de varias seccións.
Espais, dedicada ao cristianismo e as
raíces europeas con colaboracións
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de Marcello Pera, Roberto de Mattei e Bat Ye’or. En Encontres Alexandre del Valle entrevista ao escritor
e político Magdi Cristiano Allam.
Quadern está dedicado aos espíritos
das reformas, con traballos de Josep
Carles Laínez, Marco A. Coronel
Ramos, Dionisio Byler, Marcos Abbott e Antolín Diestre Gil. Na Finestra, Alberto Hernando nos achega ás
tumbas reais da abadía de SaintDenis, profanadas nos fervores da
revolución francesa.
Libros
González-Carvajal Santabárbara, Luis, La fuerza del amor inteligente. Un comentario a la encíclica
“Caritas in veritate”, de Benedicto
XVI. Sal Terrae, Santander 2009.
118 pax. Alcance.
González Carvajal é doutor en Teoloxía pola Universidade Pontificia de
Salamanca, foi Secretario Xeneral
de Cáritas Española e actualmente
é profesor de Moral Social da Facultade de Teoloxía da Universidade
Pontificia Comillas (Madrid) A obra
que nos presenta explicita o contexto
no que naceu a última encíclica de
Bieito XVI, axudando a tomar postura ante os grandes problemas do
noso tempo con lucidez, explicando
de xeito claro e breve o contido da
encíclica.
Garret, Greg, La fe de los superhéroes. Descubrir lo religioso en los “comics” y en las películas. Sal Terrae,
Santander 2009. 200 pax. Pastoral.
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Spiderman, Batman, A patrulla X,
Os Catro Fantásticos... téñense convertido na mitoloxía do século XXI.
Greg Garrett proporciónanos un
amplo estudio sobre algúns dos máis
queridos heroes da banda deseñada
e conclúe cun apéndice de vintecinco cómics e novelas gráficas para o
debate sobre a espiritualidade nestes relatos gráficos.
O orixinal inglés: Holy superheroes!
Exploring the Sacred in Comics,
Graphic Novels, and films. editouno
Westminster John Knox, en 2008. A
tradución é de Juan Antonio Medina López.
Martini, Carlo Maria, Libres para
creer. Una fe consciente para los jóvenes. Sal Terrae, Santander 2009.
174 pax. Pastoral.
Carlo Maria Martini, xesuíta, nacido
en Turín en 1927, foi arcebispo de
Milán de 1980 a 2002. Cardeal desde 1983, foi presidente do Consello
das Conferencias Episcopais Europeas de 1987 a 1993. É un punto de
referencia para crentes e non crentes, cristiáns de tódalas confesións e
xudeus. Esta obra recolle unha ampla compilación das súas intervencións dirixidas a xoves, no decurso
do seu longo e fondo maxisterio.
O orixinal italiano: Liberi di credere.
I giovani verso una fede consapevole. editouno In dialogo Cooperativa
Culturale, en 2009. A tradución é
de María del Carmen Blanco Moreno e Ramón Alfonso Díez Aragón.

Wolf, Notker, Dobrinski, Matthias,
Los Mandamientos. Provocación y
orientación para la vida. Sal Terrae,
Santander 2009. 175 pax. El pozo de
Siquem.
Notker Wolf é abade na abadía bieita
de Sankt Ottilien dende 1977. Dende o ano 2000 é o Abade Primado da
Orden Beneditina. Matthias Drobinski é xornalista no rotativo muniqués
Süddeutschen Zeitung. Neste libro
preséntanse os Dez Mandamentos
como orientación actual; como fonte de liberdade para cada un, e de
liberación para todos. A proposta é
recuperalos para que sirvan como
marco de referencia que garanta a
liberdade e os dereitos civís de todos
e de cada un.
O orixinal alemán: Regeln zum Leben. Die Zehn Gebote: provokation
und Orientierung editouno Verlag
Heder, en 2009 (3º ed.). A tradución
é de José Luis Vázquez Pérez.
Foster, David, La llamada de lo
profundo. Ahondar en la oración. Sal
Terrae, Santander 2009. 182 pax. El
pozo de Siquem.
David Foster é monxe beneditino,
prior e mestre de novizos da Downside Abbey. Neste libro analiza as
distintas maneiras de orar e como
nos conducen a unha forma máis
profunda e máis sosegada de oración
contemplativa.
O orixinal inglés: Deep Calls to Deep.
Going further in Prayer editouno
Encrucillada 167, marzo-abril 2010
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Continuum International Publishing Group, en 2007. A tradución é
de Juan Antonio Medina López.
Lama, Dalai, Escritos esenciales.
Sal Terrae, Santander 2009. 190
pax. El pozo de Siquem.
Velaí un compendio da doutrina
sobre a sabedoría, a compaixón e a
meditación por parte dun dos máis
importantes mestres espirituais do
noso tempo: o decimocuarto Dalai
Lama (Tenzin Gyatso), líder espiritual do Tíbet, exiliado dende 1959.
A introdución e edición desta obra
foi feita por Thomas A. Forsthoefel,
director do Departamento de Relixión no Mercyhurst College, en
Erie (Pennsylvania).

oración desprega a súa antropoloxía
do desexo, entendéndoo como unha
ansia, como un éxtases que nos leva
fóra de nos mesmos cara un ben
sempre maior que aspira á unión
con Ser total. O Desexo esencial
non apunta á eliminación ou represión do desexo, senón ao seu continuo trascendemento.
Lamas Grande, Manuel, Manual
de lexislación educativa da LOGXE
e da LOE. TresCtres, Santa Comba
2009. 587 pax. De lei. Textos xurídicos.

O orixinal inglés: The Dalai Lama:
Essential Writings editouno Orbis
Books, en 2008. A tradución é de
Milagros Amado Mier e Jesús García-Abril.

Nas cerca de 600 páxinas deste manual, totalmente actualizado e con
especial atención a Galicia, explícanse e recóllense, de forma ordenada e indexada para facilitar a consulta, todas as cuestións fundamentais
relativas á lexislación aplicable ó
ensino (establecendo ademais unha
comparativa entre a LOXSE e a actual LOE).

Melloni, Javier, El Deseo esencial.
Sal Terrae, Santander 2009. 200
pax. El pozo de Siquem.

Oreiro, Lois, Uns ós outros. TresCtres, Santa Comba 2009. 129 pax.
Varilongo. Poesía.

Javier Melloni é xesuíta, doutor en
Teoloxía e licenciado en Antropoloxía Cultural, membro de Cristianisme i Justícia e profesor de Teoloxía
Espiritual na Facultade de Teoloxía
de Cataluña. Está especializado en
diálogo interrelixioso e mística comparada. Nesta obra, partindo da respiración, a fame e a sede, o amor,
o poder, a beleza, a teoloxía, o coñecemento, a chamada persoal e a

Neste libro, e en palabras do propio
autor, estamos ante uns “poemas
bos de ler que encabalgan un discurso de réplica ó nihilismo, á trivialidade e ó friquismo rampantes;
de exploración e de resposta á nada
que contesta redondamente todas as
buscas de sentido, ó nihil que nos
abafa absurdo no seu alén simbólico
de descrenza: disque non nacendo
non morreremos nunca”. Son tres as
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partes que se combinan: a da razón
(Caer caendo), a das emocións (Desamor e Poemario básico) e a do contexto ou contorna (Fisterrá)
Otero, David, Nun Bambán de non
virar baldo. TresCtres, Santa Comba
2009. 129 pax. Céltigos. Narración.
Este libro consta de sete narracións
diferentes, aparentemente independentes, pero unidas por fíos vitais.
Van desde casos vivenciados da guerra civil española ata ocorridos de
persoas a idades maduras ou sucedidos derivados do facer no cotián.
Os elementos de ficción van da man
coa fantasía.
Busto, Humberto, Achegas do Alén
Miño: Pascoares, Coimbra e Machado
na Galiza. TresCtres, Santa Comba
2009. 300 pax. Nós-Outros. Ensaio.
Conxunto de traballos que recolle investigacións sobre personaxes
portugueses que mantiveron unha
relación notable coa cultura galega.
Galiza e Teixeira de Pascoães analiza
a estreita relación do escritor portugués cos homes das Irmandades. A
Renascença estuda este movemento
socio-cultural e a colaboración nel
de varios autores galegos. Epistolario
portugués de Á. Cebreiro: B. Machado dá a coñecer as 28 cartas lle que
dirixe a Cebreiro, dende o seu exilio,
o que foi por dúas veces presidente
de Portugal. Leonardo Coimbra na
Galiza: viaxe, cartas e presenza intelectual descóbrenos a relación do
filósofo portugués con varios inte-

lectuais galegos. Recóllense tamén
cartas inéditas, artigos e varias fotos
con valor histórico
Cabana Iglesia, Ana, Xente de
orde. O consentimento cara ao franquismo en Galicia. TresCtres, Santa
Comba 2009. 304 pax. Nós-Outros.
Ensaio.
A consolidación do franquismo só
foi posible grazas a que unha parte
da sociedade civil colaborou no seu
sostemento. Este volume analiza,
estuda e explica como o réxime franquista concretou unha serie de instrumentos de socialización que lles
transmitise ós cidadáns a crenza na
lexitimidade do sistema político e na
súa acción positiva con eles, fomentando o consentimento. O limiar é
do catedrático de Historia da USC
Lourenzo Fernández Prieto.
Bermejo, José Carlos, Acompañamiento espiritual en cuidados paliativos. Sal Terrae, Santander 2009. 150
pax. Pastoral.
Este libro forma parte da colección
de Cadernos do Centro de Humanización da Saúde dos Relixiosos
Camilos. É un bo recurso para quen
acompaña o sufrimento de pacientes
e familiares. O acompañamento espiritual é necesario para a humanización dos espazos nos que os humanos
nos atopamos coa morte.
Bermejo, José Carlos, Mi ser querido tiene Alzheimer. Cómo poner
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el corazón en las manos. Sal Terrae,
Santander 2009. 165 pax. Pastoral.
Da mesma colección de Cadernos
do Centro de Humanización da
Saúde dos Relixiosos Camilos, esta
obra incide nos problemas e temores
derivados da atención aos enfermos
de Alzheimer. As páxinas recollen os
riscos emocionais á que se ve exposto o coidador, dando estratexias para
humanizar o coidado e a atención.
Uriarte, Juan María, Cordovilla, Ángel, Fernández Martos,
José M., Ser sacerdote en la cultura
actual. Sal Terrae, Santander 2009.
127 pax. Servidores y testigos.
Recolle tres relatorios pronunciados
no decurso das Xornadas Nacionais
de Delegados para o Clero celebrada
en Madrid en maio de 2009 co gallo
do Ano Sacerdotal convocado por
Bieito XVI. Mons. Uriarte reflexiona
sobre a incidencia da cultura actual
na vida sacerdotal, Ángel Cordovilla
mostra como graza as tensións que
vive o sacerdote no mundo e J.M.
Fernández Martos glosas as trampas
da vida sacerdotal.
Crouch, Andy, Crear cultura. Recuperar nuestra vocación creativa.
Sal Terrae, Santander 2009. 317
pax. Presencia Social.
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Andy Crouch é director editorial do
Proxecto de Visión Cristiá de Christianity Today International. Neste libro vai camiñando da receptividade
cultural da igrexa, propia dos adolescentes, á responsabilidade do aporte
e creación cultural, propios de persoas adultas. Afonda na vocación de
pasar de pasivos consumidores culturais a creadores, levando máis aló
os horizontes do posible.
O orixinal inglés: Culture making.
Recovering our Creative Calling publicouno InterVarsity Press en 2008.
A tradución é de Milagros Amado
Mier.
Udías Vallina, Agustín, Ciencia y
religión. Dos visiones del mundo. Sal
Terrae, Santander 2010. 423 pax.
Panorama.
Agustín Udías é catedrático emérito de xeofísica nas Universidade
Complutense de Madrid. Este libro
xorde das clases dunha materia de
libre elección ofrecido na Fac. de
Ciencias Físicas da U. Complutense
durante oito anos. É, polo tanto froito das reflexións e debates na aula,
e ben puidera servir como libro de
texto para materias que traballen a
relación entre ciencia e relixión.
Marisa Vidal Collazo

