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Guieiro

Hai cousas que parece que nunca cambian e, non obstante, a
experiencia vainos amosando que non é así. Para ben ou para mal,
pero a vida flúe. Evitemos valorar precipitadamente. Só constatemos o feito. Que cada quen, se quere, faga a proba. Mire ao seu
redor máis inmediato e leve conta dos modelos de familia que ten
á man. Matrimonios casados pola Igrexa con fillos. Matrimonios
casados pola Igrexa sen eles. Matrimonios casados polo civil con
ou sen descendencia. Parellas de feito que cohabitan establemente
sen casar. Separados non divorciados. Divorciados ou divorciadas
con fillos ao seu cargo. Divorciados ou divorciadas que retornan a
unha imposible adolescencia. Viúvos ou viúvas máis ou menos novos. Parellas homosexuais sen fillos. Parellas homosexuais con fillos. E xa non digo nada verbo do difuso fastío das relacións entre a
xente máis nova, pero xa non nena: sexo puntual con descoñecidos
en noites de troula, amigos con dereito a roce, amantes máis ou
menos ocasionais, relacións estables pero abertas, noivados fieis,
relacións a distancia, encontros a través de internet, convivencias
prematrimoniais máis ou menos prolongadas...
Encrucillada quere aproveitar este número para reflexionar sobre
a familia, a parella, o matrimonio, sobre os novos modelos de familia e sobre os retos pastorais que significan estas novas realidades.
Teresa Castro Martín encadra perfectamente o tema. Desde un
punto de vista sociolóxico achéganos con datos ao cerne da cuestión. «As familias españolas de inicios do século XXI son unhas familias máis plurais, máis versátiles, máis complexas, e tamén máis
fráxiles, ca as que predominaban no século anterior. A disociación
entre matrimonio e reprodución, a coexistencia da maternidade/
paternidade biolóxica e social, e a evolución das relacións de xénero cara a modelos máis igualitarios, seguramente serán os eixos
que moldearán as biografías familiares no presente século». Haberá que seguir atentos á pescuda.
Marciano Vidal aborda a cuestión teolóxica e pastoral das relacións sexuais e convivencia preconxugal. Con realismo inicial na
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Guieiro
análise da cuestión bota logo man da historia e da teoloxía moral para rematar propoñendo unha nova revitalización do noivado
como institución a recuperar.
José María Díaz Moreno envorca neste traballo toda unha vida
de canonista que, ademais de impartir docencia, vogou (e voga)
longamente na pastoral. Reflexiona sobre a cuestión da comuñón
aos divorciados voltos a casar no marco do actual Sínodo sobre a
familia. Cómpre non esquecer a súa sabia apelación ás circunstancias singulares de cada caso e á voz da conciencia.
En formato dixital, a saber: na web, “http://www.encrucillada.
es”, ofrecemos en aberto unha valente reflexión de Monseñor Agrelo –bispo de Tánxer– na que toma posición clara verbo da admisión
á comuñón dos divorciados voltos a casar. Cómpre lela sen falla.
Carmen Peña, consultora neste Sínodo extraordinario sobre a
familia iniciado en outubro de 2014, aborda a cuestión da Igrexa
e as persoas homosexuais. Cuestión candente onde as haxa e ben
merecedora dunha reflexión seria, serea e fonda (aínda que breve)
como a que aquí se ofrece.
Xosé Fuentes Alende escribiu un documentado estudo sobre o
persoeiro ao que este ano se lle dedican as Letras Galegas 2015:
Xosé Filgueira Valverde. Respondendo ao encargo de Encrucillada,
o autor céntrase nas vinculacións eclesiais de Filgueira e no seu
labor cultural e investigador desde a súa vivencia da fe cristiá.
Elvira Santos e Xulio Andión lembran a figura da recentemente
desaparecida María Asunción Louzán Tomé. Aquí atoparán os lectores textos cheos de agradecemento e emoción.
As habituais roldas de Igrexa, Cultura e Política completan un
número que, xunto cos debuxos sempre suxestivos de Soedade Pite,
pechan un número que, coma quen di, xa nos sitúa ás portas do
verán. Este ano, o Foro de Encrucillada será o 17 de outubro, coma
sempre, en Compostela. Reflexionaremos sobre “As persoas cristiás
sen Igrexa”. Polo de agora apuntade a data. Seguiremos informando.
Pedro Castelao
4
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Estudo

Pan, teito e afectos. Cambios e
continuidades nas familias españolas1
Teresa Castro Martín

1

As configuracións familiares, as traxectorias de vida familiar e
as relacións intra-familiares atópanse inmersas nun profundo proceso de cambio (Meil Landwerlin, 1999; Xurado, 2005; Esping
Andersen, 2013). O cambio familiar en si non constitúe algo excepcional, xa que a familia sempre foi unha institución dinámica
que veu evolucionando e adaptándose aos tempos. Porén, desde
unha perspectiva histórica, as transformacións acaecidas nas últimas décadas foron particularmente rápidas. Algún indicadores
socio-demográficos pódennos axudar a apreciar a verdadeira dimensión dos cambios recentes. A idade media ao contraer o primeiro matrimonio aumentou case 8 anos desde 1980 a 2012 e a
cohabitación está a desprazar rapidamente o matrimonio como vía
de formación de parella entre as xeracións máis novas. A taxa de
divorcio duplicouse na última década e actualmente sitúase lixeiramente por riba da media europea. En paralelo ao incremento de
rupturas conxugais, produciuse un notable aumento de segundas
unións. Actualmente, un de cada cinco matrimonios é un segundo
matrimonio para polo menos un dos cónxuxes.
A organización interna das familias, en especial o modo en que
se reparten e comparten as responsabilidades económicas e as tarefas de coidado, tamén está a experimentar un profundo cambio. O modelo de familia ‘tradicional’, baseado na división de roles
e tarefas entre os cónxuxes –o traballo remunerado asignado ao
home e o traballo non remunerado á muller–, está en claro declive
1 Versións previas deste traballo publicáronse en La Situación Social de España 2015,
Centro de Investigacións Sociolóxicas e no Documento de Traballo 1.1. do VII Informe
sobre exclusión y desarrollo social en España 2014, Fundación FOESSA.
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(Dema, 2006). Segundo o Censo de 2011, as parellas con ambos
os membros traballando pasaron a ser maioritarias con respecto ás
parellas onde unicamente traballa o home (43,6% e 27,8% respectivamente). Así e todo, esta transformación das bases económicas
dos fogares non se traduciu necesariamente nunha corresponsabilidade familiar máis igualitaria na realización do traballo doméstico e nas tarefas de coidado (González e Xurado, 2009).
Tocante ás pautas reprodutivas das familias, hai que sinalar que
as mulleres españolas non só se atopan entre as que menos fillos
teñen no mundo (1,27 fillos por muller en 2013), senón tamén
entre as que comezan a telos máis tarde (a idade media do primeiro fillo é de 30,3 anos para as mulleres e de 33,5 anos para os
homes). Con todo, o número medio de fillos desexados mantívose
relativamente estable nas tres últimas décadas, ao redor de 2 fillos,
o que implica unha físgoa importante entre fecundidade desexada
e fecundidade alcanzada (Castro-Martín e Martín-García, 2013).
No actual contexto europeo, a fecundidade tende a ser máis elevada naquelas sociedades onde os custos e o coidado dos nenos
son compartidos entre as familias e o Estado –e tamén equitativamente entre ambos os proxenitores– e onde as políticas sociais
promoven a igualdade de xénero e a conciliación da vida laboral e
familiar. Segundo datos comparativos sobre transferencias monetarias, servizos públicos e axudas fiscais dirixidos ás familias recollidos pola OCDE, España sempre foi dos países con menor gasto
público dedicado a infancia e familia: 1,7% do PIB en 2009, moi
por baixo da media dos países da OCDE (2,6%).
O contexto familiar no que se teñen os fillos, tamén experimentou importantes cambios. Mentres que a principios dos anos 80 a
práctica totalidade dos fillos nacía despois da voda dos seus pais
–aínda que ao redor do 10% eran concibidos con anterioridade–,
hoxe en día o 41% dos nacementos prodúcese fóra do marco legal
do matrimonio. Máis da metade (59%) destes nacementos non matrimoniais prodúcense no seo dunha parella de feito.
Estas transformacións familiares obsérvanse desde hai tempo,
aínda que con distintos graos, ritmos e calendarios, na maioría
6
134

Encrucillada 192, marzo-abril 2015

Pan, teito e afectos. Cambios e continuidades nas familias españolas

dos países occidentais e encádranse dentro do que se denominou
a ‘segunda transición demográfica’, que engloba toda unha serie
de cambios nos comportamentos sexuais, conxugais e reprodutivos (Lesthaeghe, 1991). As causas que subxacen a estas transformacións son múltiples e complexas. A equiparación educativa da
muller co home, a súa crecente incorporación e permanencia no
mercado de traballo, e a consecuente necesidade de renegociar
a división do traballo tradicional, no plano social; o desemprego
xuvenil e a precariedade laboral, no terreo económico; a incerteza
sobre o futuro, no terreo psico-social; a secularización e a globalización de valores modernos con respecto aos dereitos e liberdades
individuais e a equidade de xénero, no plano cultural; e a falta de
adecuación do Estado de Benestar, o mundo laboral e a lexislación
ao novo contexto familiar, no plano institucional, son algúns dos
factores que subxacen tras a crecente diversidade, complexidade e
vulnerabilidade das estruturas familiares contemporáneas.
Neste traballo sintetizaremos as transformacións máis importantes que experimentaron as familias desde un punto de vista
socio-demográfico. En primeiro lugar, centrarémonos nos cambios que experimentaron os procesos de formación familiar e de
ruptura conxugal. En segundo lugar, examinaremos a diversidade
contemporánea de estruturas familiares, centrándonos sobre todo
naqueles modelos familiares que, aínda que distan de ser maioritarios, están a experimentar un importante aumento, como as
familias monoparentais, as familias reconstituídas, as familias homoparentais e as familias multiculturais.

1.- Múltiples vías de formación familiar:
matrimonio, cohabitación e maternidade en solitario
Tradicionalmente, o matrimonio era un dos fitos clave que marcaban a transición á idade adulta, pero nas dúas últimas décadas
perdeu gran parte da súa centralidade, polo menos na etapa inicial de formación familiar (Castro-Martín, 2003; Martínez Pastor,
2009). A idade media ao contraer o primeiro matrimonio aumentou case 8 anos desde 1980 a 2012, pasando de 23,9 a 31,7 anos
Encrucillada 192, marzo-abril 2015
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entre as mulleres e de 26,2 a 33,8 anos entre os homes. O elevado
desemprego xuvenil, as dificultades de acceso á vivenda, a precaria
situación laboral dos mozos e a escaseza de políticas sociais que
apoien a emancipación residencial e económica dos mesmos, son
algunhas das barreiras que salientan os estudos á hora de explicar
este patrón de matrimonio serodio.
Outro aspecto que cambiou na nupcialidade española é o aumento do peso relativo das segundas nupcias. Mentres que en
1990 os segundos matrimonios representaban menos do 5% do
total de matrimonios, no ano 2012 xa representaban preto do 15%.
En conxunto, un de cada cinco matrimonios (22%) é un segundo
matrimonio para polo menos un dos cónxuxes. Así mesmo, produciuse un rápido proceso de secularización na celebración do matrimonio. En 1980, a práctica totalidade dos matrimonios (95,5%)
eran relixiosos, pero esta cifra descende a 75,9% no ano 2000. É,
porén, na última década cando o peso relativo dos matrimonios
relixiosos cae de forma drástica, ata representar soamente o 37%
do total de matrimonios celebrados no ano 2012.
Parte do descenso do número de matrimonios e do atraso do seu
calendario está vinculado ao aumento da cohabitación, que recentemente está a desprazar o matrimonio como vía de formación de
parella (Domínguez-Folgueras e Castro-Martín, 2013). Nalgúns
casos, a cohabitación serve como preludio ao matrimonio, pero en
moitos outros como alternativa ao mesmo. Segundo datos do Censo, a porcentaxe de mulleres en idade reprodutiva que estaban a
convivir cunha parella sen estaren casadas, era de 10,2% en 2011,
máis do dobre que en 2001 (4,3%). A prevalencia da cohabitación
aumentou sobre todo no grupo de idade de 25 a 34 anos: a porcentaxe de mulleres neste grupo de idade que formaban parte dunha
parella de feito, pasou do 6,5% en 2001 ao 18,9% en 2011.
O aumento da formación de parella á marxe do marco legal do
matrimonio está a transformar de forma importante o panorama
familiar. As estatísticas que se refiren ao estado civil, xa non captan
de forma apropiada a situación conxugal das persoas, e é preciso
que vaian adecuándose á nova realidade familiar. Desde 2007, por
8
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exemplo, o rexistro de nacementos non só inclúe o estado civil
dos pais, senón tamén información sobre se as nais non casadas
forman parte dunha parella de feito. Ademais, todo parece apuntar
a que a cohabitación seguirá gañando terreo ao matrimonio no futuro. A crecente autonomía económica das mulleres aumentou as
súas expectativas con respecto á vida de parella, e unha maior conciencia dos riscos de ruptura favorece un período de proba (Hiekel
e Castro-Martín, 2014). España, de xeito diferente a outros países
da Unión Europea, non conta cunha lexislación a nivel nacional
que equipare os dereitos das unións de feito e os matrimonios,
aínda que existen leis de carácter autonómico que regulan algúns
dereitos (Ezquerra e Lázaro, 2007). É probable que a difusión da
cohabitación impulse unha maior formalización dos dereitos e
obrigas destas novas familias sen vínculo matrimonial.
A maternidade fóra do matrimonio tamén se converteu nunha
vía cada vez máis frecuente de formación familiar (Castro-Martín,
2007). A porcentaxe de nacementos non matrimoniais pasou do
4% en 1980 ao 11% en 1995 e, desde entón, o ritmo de aumento acelerouse, alcanzando o 41% en 2013, un nivel que coincide
coa media da Unión Europea, por máis que é aínda inferior ao
observado nos países nórdicos ou Francia, onde o número de nacementos de mulleres non casadas xa hai algúns anos que superou
o de nacementos de mulleres casadas. Este notable aumento dos
nacementos non matrimoniais explícase sobre todo polo comportamento reprodutivo das parellas de feito, unha pauta común na
maioría de países europeos e tamén en América Latina (CastroMartín, 2002). En 2012, os nacementos en parellas de feito representaban o 58% dos nacementos non matrimoniais e un 23% do
total de nacementos. Este elevado nivel suxire que a cohabitación
en España converteuse nun contexto socialmente aceptado para
ter e criar fillos.
Non só aumentou rapidamente a fecundidade non matrimonial,
senón que o perfil socio-demográfico das nais non casadas experimentou unha importante transformación. Durante moito tempo,
o termo nai solteira evocou imaxes asociadas a mulleres adolesEncrucillada 192, marzo-abril 2015
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centes ou novas, que tiñan o seu primeiro fillo sen planealo e cuxo
curso de vida posterior estaba condicionado desfavorablemente
por este acontecemento –tanto no plano educativo e laboral, como
nas súas probabilidades de matrimonio. Hoxe en día, porén, non
hai un perfil homoxéneo de nai non casada. Os nacementos non
matrimoniais ocorren nun amplo rango de idades, non son necesariamente primoxénitos, poden preceder ou suceder a un matrimonio, poden corresponder a unha muller soa ou que convive coa
súa parella de feito, e poden acelerar ou dificultar un matrimonio
posterior. Os nacementos non matrimoniais danse en todos os estratos educativos, aínda que o seu peso relativo diminúe a medida
que aumenta o nivel educativo da muller.
En España non contamos con estatísticas oficiais sobre a proporción de nacementos de nai non casada que están recoñecidos
polo pai biolóxico. Con todo, podemos recorrer a un indicador indirecto: a proporción de nacementos non matrimoniais nos que se
declara a idade do pai ao rexistrar o nacemento. En 1975, só se declaraba a idade do pai no 22,8% dos nacementos non matrimoniais
rexistrados, pero na década dos noventa esta porcentaxe supera
sempre o 80%, e alcanza o 98% en 2012. Esta evolución apunta a
un maior grao de recoñecemento e compromiso cos seus fillos ca
no pasado por parte dos pais non casados.
Aínda que a maioría de nacementos non matrimoniais se produce no seo dunha parella estable corresidente e, por tanto, nun
contexto familiar análogo ao dunha parella casada, tamén hai unha
porcentaxe importante de nacementos que corresponden a nais que
non conviven cunha parella no fogar, e que por tanto conformarán
un núcleo familiar monoparental. En 2012, os nacementos de nais
soas representaban o 42% do conxunto de nacementos non matrimoniais e o 16% do total de nacementos. Neste grupo de nais
que non está a convivir cunha parella, probablemente conflúen un
grupo de nais con embarazos non previstos e outro de nais solteiras
por elección. O feito de que un 56% dos nacementos de nais sen
parella no fogar corresponda a mulleres maiores de 30 anos, suxire
que unha proporción importante destes nacementos son o resulta10
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do dunha decisión meditada. A secularización, a tolerancia social e
o incremento de divorcios e de familias monoparentais, que ampliaron a visibilidade social das nais soas, probablemente contribuíron
a aumentar a aceptación da maternidade en solitario como opción.

2.- Aumento das rupturas familiares
En comparación con outros países occidentais, a regulación
da separación matrimonial foi relativamente tardía en España.
En 1981 legalizouse o divorcio e en 2005 acurtáronse os prazos
para solicitar o divorcio, eliminouse a necesidade de argumentar
a causa e suprimiuse a necesidade de separación previa. Durante
estas tres últimas décadas, a evolución das rupturas matrimoniais
foi claramente ascendente (Solsona e Simó, 2007) e a taxa de divorcio actual é de 2,4 divorcios por 1000 habitantes, situándose
lixeiramente por riba da media europea (2,0). Un estudo de Bernardi e Martínez-Pastor (2011) documenta como foron cambiando co tempo os factores asociados a unha maior probabilidade de
divorcio. Para as mulleres que casaron antes dos anos 80, o nivel
educativo e a actividade laboral estaban positivamente asociados á
probabilidade de divorcio. Para as xeracións máis novas, porén, as
diferenzas por nivel educativo xa non son significativas e o efecto
da actividade laboral é reducido. Para todas as xeracións, o feito de
ter fillos diminúe a probabilidade de divorcio.
Para medir adecuadamente o total de rupturas conxugais, ás
cifras de divorcios habería que engadir tamén as separacións de
parellas de feito; con todo, para estas últimas non existe un rexistro oficial a nivel nacional. Aínda que a ausencia dun rexistro estatístico nos impide contabilizar as separacións de parellas que non
están casadas, os datos da Enquisa de Fecundidade, Familia e Valores 2006 indican que a probabilidade de ruptura é máis elevada
entre as parellas de feito que entre as parellas casadas (Domínguez
Folgueras, 2011).
Se nos cinguimos ás rupturas matrimoniais, a modalidade de
ruptura predominante variou no tempo en función do contexto leEncrucillada 192, marzo-abril 2015
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xislativo. Ata 2005, a separación era un requisito esixido para acceder ao divorcio. Por tanto, a maioría dos procesos xudiciais de
disolución matrimonial rexistrados eran separacións. A partir da
Lei 15/2005, a maioría das parellas que queren pór fin ao seu matrimonio, optan polo divorcio en lugar da separación. No ano 2012,
o 94,1% dos procesos de disolución matrimonial foron divorcios,
fronte ao 5,8% de separacións e o 0,1% de anulacións.
Nas máis de tres décadas de vixencia do divorcio, tamén se produciu un cambio importante no grao de acordo entre os cónxuxes. As primeiras separacións comezaron sendo maioritariamente
contenciosas (67% do total en 1982), pero en 2012 o 66,2% dos
divorcios e separacións foron de mutuo acordo. Aínda que a custodia dos fillos segue concedéndose maioritariamente á nai, nos
anos máis recentes aumentou a presenza da custodia compartida
como novo modelo de coidado e socialización dos fillos tras unha
ruptura. En 2012, a custodia dos fillos foi outorgada nun 79,5% de
casos á nai, nun 5,3% ao pai e nun 14,6% a ambos os proxenitores.

3.- A crecente pluralidade de configuracións familiares
Como resultado da diversificación das vías de formación familiar –matrimonio, parella de feito, maternidade en solitario–, do
incremento das rupturas conxugais e da creación de novos vínculos familiares a través da formación de segundas unións conxugais,
aumentou de forma considerable a pluralidade de configuracións
familiares. Os datos do Censo de 2011 permítennos aproximarnos
á diversidade contemporánea de formas de vivir en familia.
3.1. Familias monoparentais
Aínda que as familias biparentais, dentro ou fóra do marco legal
do matrimonio, son maioritarias en España, asistimos a un crecente aumento das familias monoparentais, onde un único proxenitor
é responsable da crianza e coidado dos seus fillos (Treviño, 2011).
A monoparentalidade engloba unha heteroxeneidade de perfís,
porque as vías de entrada son múltiples: a ruptura matrimonial, a
12
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ruptura dunha parella de feito, a viuvez e a maternidade ou paternidade en solitario. Aínda que historicamente as familias monoparentais estaban formadas predominantemente por mulleres viúvas,
actualmente a separación conxugal é a principal vía de entrada
nunha familia monoparental.
Segundo o último Censo, en 2011 había en España 1.693.258
fogares monoparentais, o que representa o 9,3% do total de fogares. Con todo, unha porcentaxe significativa de familias monoparentais (24%) comparte vivenda con outras persoas, fundamentalmente familiares, polo que é importante contabilizar tamén os
fogares complexos cun núcleo monoparental. Se contabilizamos
estes últimos, os núcleos monoparentais suman 2.220.720 e representan o 16,2% do total de núcleos familiares en España e o
24% dos núcleos familiares con fillos. A pesar de que houbo un
aumento do número de homes que asumen sos o coidado dos seus
fillos, a maioría das familias monoparentais están encabezadas por
mulleres (79,1%).
Segundo datos da OCDE, o 39% das familias monoparentais en
España áchanse en risco de pobreza –teñen ingresos inferiores á
metade da renda media do pais. Esta taxa de pobreza dobra a das
familias biparentais con fillos (18%). O maior risco de pobreza e
exclusión social das familias monoparentais é unha característica
presente en todos os países europeos. Por iso, cobran especial protagonismo as políticas orientadas a atenuar a desigualdade social
vinculada á estrutura familiar. Verbo disto, son os países nórdicos,
con maiores transferencias sociais aos fogares economicamente
vulnerables, os que mostran unha menor concentración da pobreza nas familias monoparentais.
3.2. Familias reconstituídas
A monoparentalidade é, en moitos casos, unha fase transitoria no curso de vida, que conclúe coa entrada nunha nova unión
conxugal, xa sexa unha parella de feito ou un matrimonio. As familias reconstituídas, formadas por unha parella con fillos non comúns dunha relación anterior, son un fenómeno emerxente cada
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vez máis frecuente no noso panorama familiar (Rivas, 2008). A
reconstitución familiar implica unha reconfiguración dos roles
maternos e paternos, o establecemento de novas relacións de filiación, a ampliación das redes de parentesco e unha maior complexidade das relacións familiares. A distinción entre maternidade/
paternidade biolóxica e social non é algo novo, senón que xa estaba
presente nos procesos de adopción e nas segundas nupcias de viúvos/as con fillos. Con todo, mentres que neses casos os pais sociais
substitúen os biolóxicos, nos casos de novas unións de separados/
divorciados con fillos non hai substitución, senón coexistencia da
maternidade/paternidade biolóxica e social, establecéndose un
complexo mundo de relacións nestas ‘dobres familias’. O censo
de 2011 rexistra case medio millón de familias reconstituídas, formadas por unha parella con polo menos un fillo non común, unha
cifra que dobra a rexistrada no censo anterior e que representa o
7,1% do total de parellas con fillos.
3.3. Familias homoparentais
En xullo de 2005 España converteuse no terceiro país do mundo
–despois de Holanda e Bélxica– que legalizou o matrimonio entre
persoas do mesmo sexo (Pichardo, 2011). Actualmente son xa 18
países os que posibilitan o acceso ao matrimonio das parellas homosexuais, garantíndolles similares dereitos e responsabilidades ca
ás parellas heterosexuais.
No período 2005-2012, aproximadamente 26.000 parellas do
mesmo sexo formalizaron a súa unión mediante un contrato matrimonial en España, o que supón un 1,7% do total de matrimonios
celebrados neste período. Aínda que nos primeiros anos despois da
legalización o número de matrimonios entre homes case dobraba
o de matrimonios entre mulleres, a distancia reduciuse co tempo.
O Censo de 2011 permítenos comparar o perfil socio-demográfico das parellas do mesmo sexo que residen no mesmo fogar, co
das parellas de distinto sexo. Segundo os datos censuais, un 44%
das parellas do mesmo sexo que conviven no mesmo fogar, están
casadas e o resto forma unha parella de feito. Os datos censuais
14
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tamén poñen de manifesto que unha porcentaxe importante de
parellas do mesmo sexo convive con fillos no fogar: 21,6% no caso
das parellas formadas por dúas mulleres e 7,3% no caso das parellas formadas por dous homes. É probable que moitos destes fillos
sexan de matrimonios ou relacións anteriores. Os datos do censo
de 2011 tamén confirman que o grao de heterogamia entre os
cónxuxes do mesmo sexo respecto da idade, o nivel educativo e a
nacionalidade é superior ao das parellas de distinto sexo (Cortina
et al., 2013).
3.4. Familias multiculturais
Cunha afluencia anual neta de máis de 600.000 estranxeiros no
período 2000-2008, España converteuse nun dos principais países
receptores de Europa, ata o comezo da actual crise económica. A
proporción de estranxeiros sobre o total da poboación aumentou
rapidamente: de 1,6% en 1998 a 12,2% en 2010. Nos anos máis
recentes, o peso relativo da poboación estranxeira experimentou
un descenso, debido á migración de retorno ligada á crise e á adquisición de nacionalidade española.
O fenómeno da inmigración internacional contribuíu notablemente á transformación da realidade económica, social e cultural
de España (Cebolla e González-Ferrer, 2008), e a súa pegada é
cada vez máis evidente na dinámica demográfica e familiar do país,
a través do aumento de matrimonios mixtos, do crecente peso relativo dos nacementos en nais estranxeiras, dos procesos de reagrupación familiar e do incremento de familias transnacionais.
A evolución do número de matrimonios binacionais mostra o
crecente protagonismo do colectivo inmigrante na nupcialidade
en España. Se en 1990 a proporción de matrimonios con polo
menos un cónxuxe estranxeiro só supoñía un 4% do total de matrimonios, en 2013 a cifra elévase a un 18,1%. A frecuencia de
matrimonios mixtos é un dos indicadores máis utilizados en estudos sociolóxicos para examinar o grao de integración e interacción entre grupos sociais. As estatísticas vitais tamén reflicten
un peso crecente dos nacementos en nais e pais estranxeiros. En
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2012, aproximadamente un de cada catro recentemente nacidos
en España (o 23%) tiñan unha nai ou un pai de nacionalidade
estranxeira, o que implica que a poboación española futura será
unha poboación máis plural culturalmente e con máis vínculos
familiares noutros países.

4.- Valores familiares
En todas as sociedades, os cidadáns consideran a familia como
unha institución moi importante nas súas vidas, e o noso país non
é ningunha excepción. Segundo unha enquisa recente realizada
polo CIS (Barómetro Outubro de 2013), o 91,1% dos enquisados
declarou que a familia representaba algo moi importante na súa
vida –puntuando 9 ou 10 a súa importancia nunha escala de 0 a
10. Estas altas porcentaxes apenas variaron no tempo.
A importancia da familia non minguou, pero onde si houbo
importantes cambios é nas actitudes dos españois no referente
á diversificación dos modelos familiares e ás formas de organización intrafamiliar. A enquisa International Social Survey Program
(ISSP) sobre xénero e familia de 2012, realizada en máis de 40
países, mostra que España se sitúa actualmente entre as sociedades con maior grao de aceptación e tolerancia ante distintos tipos
de configuracións familiares. Segundo datos desta enquisa, o matrimonio xa non ocupa un lugar central na procura da felicidade
e nos proxectos de vida das persoas: só un 23,8% pensan que as
persoas casadas son, polo xeral, máis felices ca as non casadas, e
só un 29,7% manifestan que o matrimonio é un requisito para ter
fillos. A aceptación social da cohabitación, non só como un preludio ao matrimonio, senón como unha alternativa ao mesmo, é
actualmente maioritaria (83,3%). A aprobación do divorcio como
solución cando unha parella non pode solucionar os seus problemas conxugais, tamén é maioritaria (78,6%). Así mesmo, podemos
constatar un importante aumento no grao de aceptación das familias monoparentais: en 2012 o 58,2% dos enquisados estaba de
acordo coa frase ‘un só proxenitor pode criar un/a fillo/a igual de
ben ca unha parella dun home e unha muller’ fronte ao 36,8% en
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1994. A aceptación das familias homoparentais tamén é relativamente elevada, tendo en conta que a súa visibilidade legal e social
é aínda bastante recente.
En canto aos valores relacionados cos roles de mulleres e homes
na parella e en familia, os datos da enquisa reflicten que, polo
menos no terreo das actitudes, hai unha valoración desfavorable
da familia asimétrica, caracterizada por unha estrita división de
roles produtivos e reprodutivos entre homes e mulleres: só o 18%
do conxunto da poboación e só o 8% dos menores de 45 anos están de acordo con que ‘o deber dun home é gañar diñeiro e o deber dunha muller é coidar da súa casa e a súa familia’. A maioría
da poboación expresa a súa preferencia por un modelo de familia
igualitario, no que homes e mulleres sexan corresponsables na obtención de ingresos familiares e nas tarefas de coidado.

5.- A modo de conclusión
As familias españolas de inicios do século XXI son unhas familias máis plurais, máis versátiles, máis complexas, e tamén máis
fráxiles, ca as que predominaban no século anterior. A disociación
entre matrimonio e reprodución, a coexistencia da maternidade/
paternidade biolóxica e social, e a evolución das relacións de xénero cara a modelos máis igualitarios, seguramente serán os eixos
que moldearán as biografías familiares no presente século.
A transformación das familias, tanto na súa estrutura como na
dinámica das relacións que se dan no seu seo, produciuse con considerable rapidez en España. Ademais, o elevado grao de aceptación e tolerancia que mostra a sociedade española ante a pluralidade de modelos familiares en numerosas enquisas, apunta a que
este proceso aínda non se detivo. Ás familias compostas por unha
parella casada cos seus fillos biolóxicos, súmanse hoxe en día as
familias sen fillos, as familias con fillos adoptados, as familias formadas por parellas sen vínculo matrimonial, as familias formadas
por parellas do mesmo sexo, as familias monoparentais, as familias
reconstituídas e as familias transnacionais. Todas elas aspiran ao
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mesmo grao de recoñecemento e de protección social co que conta
a familia nuclear tradicional.
A crecente diversificación de traxectorias conxugais e reprodutivas pode condicionar de forma importante a repartición de
responsabilidades familiares, a articulación das redes de solidariedade familiar, os patróns de relacións de xénero e as condicións
de vida de nenos, mulleres e homes ao longo do curso de vida. Na
maioría de países, a crecente pluralidade de formas familiares, así
como a súa desigual distribución por estratos socioeconómicos,
foron acompañadas dun intenso debate científico e político sobre
os vínculos entre estrutura familiar, benestar infantil e desigualdade de oportunidades (Bernardi et ao., 2013). Neste sentido, un
dos retos que é ineludible afrontar actualmente, é o aumento de
disparidades en materia de educación, saúde e risco de pobreza entre os nenos que proveñen de distintas estruturas familiares
(McLanahan e Percheski, 2008). Por iso, cobran especial importancia as políticas sociais orientadas a garantir o benestar e as
oportunidades de todos os menores independentemente do tipo de
familia no que convivan.
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Estudo

Noivado e convivencia preconxugal.
Unha hipótese teórica con
funcionalidade práctica
Marciano Vidal García
Quen mire, con realismo e con imparcialidade, a situación das
persoas na súa etapa inmediatamente previa a contraer matrimonio cristián (ao mesmo tempo xurídico, desde o punto de vista
canónico, e sacramental, desde a perspectiva teolóxica) atoparase,
na maior parte dos casos, cunha situación marcada por iso que
chamamos a “dobre moral”:
• Por unha banda, uns (os interesados ou protagonistas) e outros (os axentes da pastoral prematrimonial) saben que a convivencia previa ao matrimonio non entra dentro dos cadros da moral
oficial católica.
• Por outra banda, uns e outros non poden ocultar (os interesados) nin deixar de ver (os axentes pastorais) que, de feito, a situación prematrimonial entre os que denominamos coa expresión
civil “noivos” ou coa eclesial tradicional “esposos de futuro” está
organizada á marxe ou en contra de dita moral.
Non fai falta subliñar que a pastoral prematrimonial non se reduce a solucionar esta cuestión da dobre moral. Por teoría teolóxica
e por práctica pastoral sabemos que a iniciación ou preparación ao
matrimonio ha de despregarse nun proceso longo no tempo –con
etapas diversificadas– e denso no significado –con presentación
de preciosos contidos tanto antropolóxicos como teolóxicos–. Sen
que se teña chegado a unha situación ideal, a teoloxía, a canonística e a pastoral prematrimonial ofrecen un balance globalmente
positivo polo menos nas propostas escritas1.
1 Da ampla bibliografía sobre a teoloxía, a canonística e a pastoral do prematrimonio anoto algúns títulos significativos, escritos en castelán: J. Mª. Díaz Moreno, La pastoral y el derecho de la Iglesia ante el noviazgo y el matrimonio: Varios, Matrimonio civil e canónico (Madrid, 1977) 125-145; F. J. Elizari e outros, Nueva pastoral prematrimonial (Madrid, 1981);
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Convén tomar conciencia deste amplo programa de pastoral prematrimonial a fin de redimensionar canto se diga a continuación
acerca da cuestión concreta, sobre a que a Dirección de Encrucillada pediume o meu punto de vista: que pensar da convivencia
previa ao matrimonio entre dúas persoas heterosexuais que teñen
a firme decisión de contraer matrimonio canónico e celebrar o inicio do matrimonio cristián sacramental?
Non me refiro aquí á convivencia non matrimonial no seu sentido forte –social e, nalgúns casos, xurídico– das unións de feito.
Esta realidade, alternativa ao matrimonio civil e, en caso de católicos, tamén ao matrimonio canónico require un tratamento específico2. Esa situación non entra no horizonte da presente consideración, a cal se limita ás situacións de convivencia sexual das persoas
que tomaron a decisión firme de contraer matrimonio católico. Con
intención utilicei o plural –situacións– xa que existe unha gran diversidade delas, tanto por razón social como por decisión persoal.
Tratando de dicir algo novo e, sobre todo, pertinente aos condicionamentos en que se está expondo –e vivindo– actualmente esta
situación de convivencia previa ao matrimonio relixioso, ofrezo a
seguinte hipótese de traballo: pensar esa etapa previa ao matrimonio (o prematrimonio ou o noivado propiamente tal) coa categoría teolóxica clásica de incoación do matrimonio futuro, en latín,
inchoatio matrimonii.
F. R. Aznar Gil, M. E. Olmos, La preparación, celebración e inscripción del matrimonio en
España (Salamanca, 1995); M. Martínez Peque, Hacia un “status” eclesial del noviazgo: Revista Española de Teología 56 (1996) 435-494; F. R. Aznar Gil, La atención pastoral prematrimonial: algunas reflexiones críticas sobre su aplicación y práctica en las diocesís españolas:
Revista Española de Derecho Canónico 57 (2000) 489-518; R. Quella de Paz, Alcance canónico de la legislación prematrimonial a la luz del derecho al matrimonio (cc. 1063-1072):
Ciencia Tomista 94 (2003) 545-563; Varios, Pastoral del noviazgo: Misión Joven 50 (2010)
nn. 402-403. Orientacións pastorais oficiais: Pontificio Consello da Familia, Preparación ao
sacramento do matrimonio (Cidade do Vaticano, 1996); Conferencia Episcopal Española,
Preparación ao matrimonio cristián (Madrid, 2001). Sobre as normativas diocesanas doutras
Igrexas: F. Gavin, Pastoral Care in Marriage Preparation (Can. 1063). History, Analysis of the
Norm and Its Implementation by Some Particular Churches (Roma, 2004).
2 Remito á exposición que fixen en: M. Vidal, El matrimonio entre el ideal cristiano y la
fragilidad humana. Teología, moral y pastoral (Bilbao, 2003) 231-242: “La institucionalización de la pareja”.
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A teoloxía tradicional –tanto a que denominamos dogmática
como a que chamamos moral– tivo unha consideración especial
para a situación do prematrimonio, algo que foi esquecido ou non
foi tido suficientemente en conta na etapa recente. Por razóns de
especialización no traballo teolóxico, servireime preferentemente dos datos históricos da teoloxía moral. Considerareinos non só
como historia (pasada) senón como mensaxe con capacidade de
actualización no presente. Realizada esa operación –evidentemente
delicada pero, ao mesmo tempo, interesante–, ofrecerei unha orientación para conxurar o lamentable feito aludido da “dobre moral”.
O que aquí expoño non é algo novo e, moito menos, improvisado. Por motivos académicos e por razóns de profesión (escritor,
conferenciante) tiven que vermas co tema tanto desde unha consideración histórica como desde unha perspectiva sistemática3.
Na presente oportunidade limítome a formular a conclusión á que
conducen esas análises da historia e esas reflexións sistemáticas.
Comezo por presentar un cadro conceptual no que situar a hipótese, aludindo á distinción entre institucionalidade e institución
e lembrando a necesidade de ambas para a situación previa ao
matrimonio. A continuación, en tres momentos sucesivos, acudo á
historia para descubrir nela elementos de novidade no tratamento
da cuestión exposta. Así, no último apartado, poderei con maior
facilidade ofrecer a hipótese anunciada no título que encabeza as
presentes reflexións.

1.- Esquema conceptual: institucionalidade e institución
A institucionalización –mellor diriamos, a institucionabilidade–
é a configuración socio-cultural que teñen as dimensións –polo
menos, as máis importantes– da existencia humana. A condición
humana é unha condición aberta e con notable indeterminación.
3 M. Vidal, Juicio moral sobre las relaciones prematrimoniales: Pastoral Misionera 6 (1970)
419-444; Son lícitas las relaciones prematrimoniales?: Cuadernos de Orientación Familiar
42 (1971) 289-312; Moral del amor y de la sexualidad (Salamanca, 1971) 368-395: “Relaciones sexuales prematrimoniales”; Moral de las relaciones prematrimoniales: Razón y Fe
185 (1972) 517-532; Moral y sexualidad prematrimonial (Madrid, 1972); F. Böckle - M.
Vidal - J. Köhne, Sexualidad prematrimonial (Salamanca, 1974).
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Por razón da súa indeterminación e da súa plasticidade, as necesidades humanas traspasan o reino da natureza e alcanzan o reino
da cultura. As institucións humanas, que pertencen ao reino da
cultura, teñen a súa orixe na peculiaridade da constitución bioantropológica do ser humano.
A institucionabilidade verifícase a través dunha institución, aínda que aquela non se identifica nin se esgota nunha destas. O
fondo etimolóxico do termo orienta a noción de institución cara a
unha realidade establecida, previa á actuación dos individuos. Trátase da obxectivación de pautas sociais que, previas ao individuo,
aseguran os intereses do grupo. Neste sentido, a institución é unha
obxectivación preformada, de carácter supraindividual, que dun
modo durable organiza e asegura as finalidades que o grupo asigna
a un determinado ámbito da realidade humana.
Sincronicamente, poden coexistir varias institucións á vez; e, diacronicamente, poden sucederse diversas institucións no devir histórico. Esta necesaria interrelación entre institucionablidade e institución así como a pluralidade diacrónica e sincrónica de institucións
para unha mesma institucionalidade pon de manifesto a riqueza de
significados do humano na súa condición histórico-social-cultural.
Integrando as aproximacións anteriores pódese definir a institución como “un produto durable, convencional, susceptible de
cambio con funcionamento social de roles orientado cara a un
obxectivo, que impón obrigacións ao individuo e connota unha autoridade formal e sancións xurídicas”4.
O esquema que acabamos de presentar é válido para captar e
formular as dimensións relixiosas, no noso caso cristiás, da condición humana. Tamén no relixioso dáse a institucionabilidade,
identificada no cristián coa eclesialidade, e a institución, a cal se
verifica nunha configuración eclesial concreta. É obvio que en
moitos casos, por non dicir en todos, o cristián áchase integrado
co humano e, por conseguinte, tanto a institucionabilidade coma
4 Definición de G. Hasenhuttl, recollida por W. Ernst, Le mariage comme institution et sa
mise en cause actuelle (París, 1978) 98, nota 2.
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a institución cristiás asumirán elementos humanos para a súa configuración concreta.
Actualmente, na cultura occidental a etapa previa ao matrimonio
carece dunha institución. Ou, polo menos, a súa institucionalización
socio-cultural é moi fráxil. Non é así en todos os ámbitos culturais
de hoxe. Hai culturas que integran o prematrimonio nun proxecto
matrimonial progresivo; tal é o caso de bastantes sociedades de África, nas que o matrimonio ten unha estrutura cultural progresiva5.
Nalgunhas culturas de América Latina existe o servinacuy, unha institución pensada expresamente para a etapa prematrimonial6.
Constatando esa carencia institucional xeneralizada e tendo
como pano de fondo o precedente esquema conceptual, propoño
dar importancia á institucionalización da etapa previa ao matrimonio, polo menos no que se refire ao matrimonio eclesial (canónico
e sacramental), e crear unha institución para plasmar esa institucionabilidade. Para iso: en primeiro lugar, lembro o significado institucional que tiveron os esponsais tanto nos ámbitos cultural-relixiosos fose do cristianismo como na historia da Igrexa; en segundo
lugar, traio á consideración algunhas afirmacións que xurdiron no
tratamento moral dos casuístas acerca do comportamento entre os
noivos; en terceiro lugar, rememoro as discusións posconciliares
(último terzo do s. XX) acerca da moralidade das relacións sexuais
prematrimoniais. Desa tripla consideración procederá a hipótese
de traballo que ofrezo para orientar a situación presente.

2.- A institución histórica dos esponsais
2.1. Datos antes (e á marxe) do cristianismo
En Mesopotamia existían os esponsais como preparación ao matrimonio. O Código de Hamurabi contén unha lexislación bastante
detallada sobre eles, probando así a súa existencia como institu5 A. Danoz, Inculturación del matrimonio africano-bantú (Madrid, 1987).
6 F. Interdonato, El “servinacuy” y la Teología de los Sacramentos: Revista Teológica Límense 16 (1982) 147-158.
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ción. Na lexislación hitita tamén se achan disposicións análogas ás
do Código de Hamurabi7.
Os esponsais, en canto promesa de matrimonio feita algún tempo
antes da celebración do matrimonio, existían en Israel como costume e como institución8. No hebreo do Antigo Testamento existe un
verbo especial para designar a acción de prometerse: é o verbo arás,
empregado once veces. Os libros históricos ofrecen algúns detalles
sobre a estrutura concreta dos esponsais entre os israelitas (Gn 24;
29, 18-20; 1Sm 18, 17-27; Tob 7, 9-16). Os textos lexislativos denotan que os esponsais gozaban dun recoñecemento social e tiñan
efectos xurídicos (Dt 20, 7; 22, 23-27; 2Sm 3, 14; 1Sm 18, 25).
Os esponsais de Xosé e María poden ser explicados en función
desta institución xudía9. María foi desposada (mnesteuzeises: participio pasivo do verbo que é a tradución constante dos LXX do hebreo arás) con Xosé (Mt 1, 18)10. Este aínda non a trasladou á súa
casa, cando se dá conta que está encinta. Pode romper o contrato
esponsalicio, e decídese a facelo dunha maneira discreta, cando
unha intervención divina faille cambiar os plans11.
Permitíanse as relacións sexuais durante os esponsais xudeus?
Entre os noivos “mediaban uns dereitos e obrigacións moi seme7 As referencias bibliográficas e a achega de datos en: M. Vidal, Moral e sexualidade prematrimonial (Madrid, 1972).
8 H. Lesètre, Fiançailles: DB II/2 (París, 1912) 2.226-2.228; H. Cazelles, Fiançailles (en
Israel): Catholicisme IV (París, 1956) 1.246; G. Sarró, Esponsales: Enciclopedia de la Biblia
III (Barcelona, 1963) 204-207; R. de Vaux, Instituciones del Antiguo Testamento (Barcelona, 1964) 65-66; T. Ilan, Premarital Cohabitation in Ancient Judea: Harvard Theological
Review 86 (1993) 247-264.
9 H. Lesètre, l. c., 2.227-2.228; H. Cazelles, l. c., 1.246; U. Holzmeister, Quaestiones
biblicae de S. Joseph: Verbum Domini 24 (1944) 203; P.Bonnard , L’évangile selon Saint
Matthieu (Neuchâtel, 1963) 19-20.
10 Nuevo Testamento. Edición preparada por S. Vidal (Santander, 2015) 105, nota 6:
“Desposada: os esponsais equivalían ao compromiso legal de matrimonio, cuxa celebración
se faría na voda, cando a noiva pasase a convivir co seu marido”.
11 Ibid., 106, nota 7: “A actuación de Xosé é congruente coa práctica normal; porque
é xusto, decide divorciarse da súa prometida adúltera; pero porque non quere denunciala
publicamente, o cal implicaría legalmente, se se demostra o feito, a súa lapidación, decide
repudiala en segredo”.
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llantes aos matrimoniais, porque podían consumar o acto conxugal
–o que non era ben visto– e porque en caso de infidelidade, a noiva
era apedrada como adúltera (Ex 22, 15; Dt 22, 23-29)”12. Parece,
pois, que polo menos en certos ambientes admitíanse relacións
sexuais durante o noivado13. Outros cren que no mundo bíblico do
Antigo Testamento non estaban permitidas as relacións conxugais
entre os noivos, a pesar de que as relacións cun terceiro ou o repudio da muller considerábanse como adulterio14.
Os esponsais constituíron tamén unha institución no mundo
greco-romano15. Non existía ningunha obrigación de facer preceder ao matrimonio os esponsais; pero, unha vez realizado o contrato esponsalicio, este tiña valor xurídico, dando ao noivo dereito de
acusación de adúltera contra a noiva infiel16.
De feito, a orixe da palabra esponsais provén do mesmo dereito
romano17. Entre os romanos era costume que o noivo pedise a noiva
a aquel que exercía sobre ela a patria potestade. Empregaba para iso
a fórmula solemne: spondesne? (prometes?), á cal respondía o outro: spondeo (prometo). De aí viñan os nomes: sponsa, a prometida;
sponsus, o prometido; sponsalis, o día da promesa; sponsalia, o acto
completo dos esponsais. O dereito romano daba unha definición
precisa de esponsais: “mentio et repromissio futurarum nuptiarum”18.
2.2. Os esponsais na historia da Igrexa
A existencia dos esponsais é recoñecida e sancionada pola
Igrexa desde o principio. O concilio de Elvira (cara ao ano 300),
12

G. Sarró, l. c., 204.

13 J. M. Lagrange, Évangile selon Saint Luc (París, 1927) 26 (citado por C. J. Snoeck, Matrimonio e institucionalización de las relaciones sexuales: Concilium n. 55 [1970] 279, nota 10).
14 E. Schillebeeckx, El matrimonio, realidad terrena y misterio de salvación (Salamanca,
1968) 111.
15 Mª. M. García Quintas, Los esponsales en las fuentes jurídicas romanas y su recepción
en España: Revista Agustiniana 47 (2006) 7-45.
16

Digesto, I. 48, tit. V, 1, 13.

17

Digesto, I. 23. tit. I, 1, 2-3.

18

Digesto, I. 23, tit. I, 1, 1.
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no canon 54, priva da comuñón, durante tres anos, aos pais que
violan os esponsais dos futuros esposos. O canon 11 do mesmo
concilio tamén fala dos esponsais.
Os esponsais non consistían nun só acto, senón nun conxunto
de actos sucesivos (envío e aceptación do anel, agasallos, estipulación de condicións, etc.), que ante os demais aparecían como
un todo unitario. A consideración, exclusivamente consensual do
acto esponsalicio, apareceu nunha época máis tardía, despois do
conflito entre as teorías de Graciano e de Pedro Lombardo acerca
do elemento esencial do contrato matrimonial: consumación, para
o primeiro; consentimento, para o segundo.
Polo que respecta aos esponsais, Graciano tende a asimilalos ao
matrimonio. Para el practicamente os esponsais son o mesmo ca
matrimonio non consumado19. En cambio, a teoría consensualista
establece unha distinción neta entre esponsais e matrimonio. Esta
distinción atópase claramente expresada en Hugo de San Víctor20.
Pero, é sobre todo Pedro Lombardo quen dá a formulación máis
exacta. En efecto, distingue dúas clases de sponsali: a desponsatio,
que contén un consentimento actual (consentimento de praesenti),
en que consiste propiamente o matrimonio; e outra desponsatio, que
contén unha promesa de contraer matrimonio no futuro (consentimento de futuro), e que son os esponsais. Aínda que leven o mesmo
nome (desponsatio ou sponsalia), distínguense na realidade21.
Esta terminoloxía e esta doutrina de Lombardo son as que van
prevalecer até o Código de 1917, aínda que coas inevitables variantes. Convén ter en conta que non se esixía para a validez dos
esponsais ningunha formalidade externa. Se se recomendaba concluílos coa intervención do sacerdote e cun rito litúrxico, isto non
era condición para a validez.
Para a teoloxía dos esponsais é interesante lembrar unha anotación de Tomás de Aquino. Chámaos sacramentalia matrimonii.
19 Decreto de Graciano, c. XXVIII, q. II, p. III.
20 De Sacramentis, II, p. IX: PL 176, 487.
21 Sent., IV, 27, 1.
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Así como o exorcismo é sacramental do bautismo (algo previo e
inicial), así tamén os esponsais son sacramentais con respecto ao
matrimonio22. Poderíase prolongar esta doutrina do Aquinatense
e dicir que o noivado é un sacramentum infieri? Veremos como
algúns moralistas actuais van por esta liña.
Con Trento, a doutrina e a praxe do matrimonio sufriron unha
notable variación. Con todo, o concilio tridentino non fixo unha
lexislación directa con respecto aos esponsais. Esta institución
quedou nas imprecisións de forma que tiña antes. Iso deu lugar
a moitas dificultades, a diversas peticións á Santa Sé dunha nova
ordenación, a intervencións do poder civil (como a de Carlos IV
en España), etc.23. Todo quedou suficientemente solucionado co
decreto Ne temere (do 2 de agosto de 1907), en que prescribía
para a Igrexa universal unha condición de forma en orde á validez
dos esponsais24.
O Código de Dereito Canónico de 1917 perfeccionou a lexislación sobre esponsais mediante o canon 1.01725. O actual (1983)
e vixente Código remite ás Conferencias Episcopais a regulación
da forma e segue mantendo tanto a noción dos esponsais como a
normativa sobre os efectos xurídicos dos mesmos (canon 1.062)26.
Con esta lexislación conclúe a longa historia da institución dos
esponsais na Igrexa occidental católica. Na actualidade, esta práctica perdeu a súa vixencia no que tiña de forza xurídica. O noivado
22

In IV Sent., d. 27, q. 2, a. 1.

23 Para todo isto, ver a exposición detallada de J. R. Ferreres, Los esponsales y el matrimonio
según la novísima disciplina (Madrid, 19114) 22 ss.
24 AAS 40 (1907) 525-530. Ver o comentario de J. R. Ferreres, ou. c.
25 Ver comentarios a este canon en: E. F. Regatillo, Ius Saramentarium, II (Santander, 1946)
153-167; L. Miguélez, Comentarios al Código de Derecho Canónico, II (Madrid, 1963) 455-462.
26 A Conferencia Episcopal Española, nos tres primeiros Decretos Xerais para completar
a normativa canónica, mantivo o disposto no canon 1.017 do Código do 1917; no cuarto Decreto Xeral (con data do 21.XI.1986, con recognitio o 10.X.1987 e vixente desde o
18.XX.1987) dispuxo “que teña forza de lei canónica a lexislación civil española que regula os esponsais, tanto a do Código Civil como a dos Dereitos Forais, quedando íntegra a
excepción do c. 1.290”: Boletín Oficial da Conferencia Episcopal Española n. 16 (1987)
155-157. Cf. J. I. Bañares, Normas de la Conferencia episcopal española sobre el matrimonio
y su preparación: Ius Canonicum 32 (1992) 301-316, hic: 304-305.
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–como institución social– substituíu aos esponsais. Por outra banda, este costume social do noivado varía segundo os diversos países,
segundo a diversidade de tempos e até segundo a diversidade de
clases sociais.
O ritual romano non contén ningún rito para os esponsais.
Nas igrexas orientais teñen existido algunhas particularidades
con respecto aos esponsais, consecuencia da comprensión global diferente do matrimonio. No rito bizantino actual, o oficio
de esponsais precede de ordinario inmediatamente á celebración
do matrimonio; pero pode suceder que se distancie por un certo
período de tempo.

3.- A moral casuísta acerca do comportamento entre os noivos
Non fai falta empregar espazo e tempo para denotar que a moral
casuísta (desde a segunda metade do s. XVI até o Concilio Vaticano II) considerou a relación sexual entre noivos dentro dos cadros
do pecado, e do pecado mortal, e que propuxo unha casuística detallada acerca das manifestacións de afecto –dando unha peculiar
importancia ás manifestacións do tacto– entre eles. Na valoración
de tales manifestacións é onde se advirte un maior ou menor rigor
moral segundo escolas de moral e segundo autores. Polo xeral, as
valoracións situáronse no extremo do rigorismo.
Dentro dese contexto xeral de rigorismo moral hai un detalle que
quero poñer de relevo e que responde á pregunta: consideraron os
casuístas a situación dos noivos como unha situación moral especial?
Despois dunha detida consideración transversal do tema exposto chégase a esta dobre conclusión:
• Hai unha tendencia, que se fai cada vez máis maioritaria, que
considera a situación moral dos noivos coma se de persoas (totalmente) solteiras se tratase; conseguintemente, os seus comportamentos de afecto han de ser medidos desde os parámetros morais
da fornicación, a cal se define como a relación sexual entre dúas
persoas solteiras. Esta é a tendencia case común de expor o tema
na etapa previa ao Vaticano II. Como comprobación, baste citar o
30
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manual de M. Zalba, onde se trata a moral dos noivos no capitulo
último do tratado do sexto e noveno mandamentos27. Segundo este
moralista, que transmite un parecer xeralmente compartido, para a
situación prematrimonial rexe a norma xeral que é válida para “as
demais persoas non casadas”28.
• Pero tamén existen moralistas de gran relevo que introducen
algunha variación de importancia dentro desa tradición maioritaria indicada. De entre estes, referireime unicamente a dous dos
máis grandes da tradición casuísta católica.
3.1. Tomás Sánchez (1550-1610)29
Introduciu a moral sexual dos noivos no libro IX, no que trata
do débito conxugal (De redditione debiti coniugalis), da súa magna obra sobre o matrimonio, concretamente nas disputacións 46
e 4730. Por outra banda, expón o tema moral do comportamento
entre os noivos nos cadros da institución dos esponsais. O termo
que emprega Sánchez para falar dos noivos é o de sponsi de futuro.
Á análise desta institución dos esponsais dedicou o libro I da súa
obra, examinando o tema ao longo de 73 disputacións.
Por razón desa situación de sponsi de futuro, os comportamentos entre noivos adquiren en Sánchez unha consideración especial.
Con tal de que non sexan impúdicas (son impúdicos aqueles tactos
que alcanzan as partes propiamente sexuais ou próximas a elas), as
manifestacións de afecto non alcanzan o grao de pecado (mortal)
27 M. Zalba, Theologiae Moralis Compendium (Madrid, 1958) 844-846 (nn. 1.558-1.559).
28 Ibid., n. 1.558: “Nupturientibus castitas perfecta eadem omnino regula et lege imponitur
quae viget prol caeteris matrimonio solutis (...). Unde oscula nimis protracta vel in ore, amplexus intimi relaxato affectu, tactus impudici et alia huiusmodi, nupturientibus prohibita sunt,
et quidem plerumque sub gravi”.
29 Unha presentación (con bibliografía) deste gran moralista: M. Vidal, Historia de la Teología Moral. V. De Trento al Vaticano II. 1. Crisis de la razón y rigorismo moral en el Barroco
(s. XVII) (Madrid, 2014) 237-248.
30 Cito pola edición, en tres tomos, de 1614: Disputationum de Sancto matrimonii Sacramento, Tomi Tres, auctore Thoma Sánchez, Cordubensi, e Societate Jesu. Editio haec postrema Superiorum auctoritate correcta; in qua, paeter vitam auctoris, locorum, quo facilius
inveniantur, citationes distinctae sunt. Antuerpiae anno MDCXIV.
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entre os noivos31. Máis ca esta valoración en si é de destacar a razón
en que se apoia Sánchez: se o matrimonio cohonesta a cópula, os
esponsais, que son en certo xeito o comezo do matrimonio, deben
cohonestar aquela clase de actos, que constitúen certa incoación
da cópula; ademais, deste xeito acrecéntase máis o amor en orde ao
matrimonio, e isto confírmase pola razón da iniciación do contrato
do matrimonio mediante os esponsais32.
O principio proposto por Sánchez ha de entenderse con dous
matices, un extensivo e outro restritivo. O extensivo refírese a que
os noivos poden ter os comportamentos devanditos, aínda que busquen neles unha deleitación sensitiva33. O restritivo relaciónase co
perigo que de tales comportamentos poidan seguirse (periculum
copulae, vel consensus in eam, aut pollutionis: n. 49); nese caso,
serían pecado mortal.
Unha anotación pastoral completa esta primeira conclusión ou
principio xeral da moral entre noivos. Afirma Sánchez que estas
manifestacións non son de tanta necesidade como entre os casados
e que, por tanto, convén que os noivos se absteñan delas. Pero,
tamén engade algo que, sen ningunha dúbida, zumegue comprensión e finura de espírito: “se tamen in eas angustias inciderent, ut
inurbani et austeri haberentur, nisi se amplexarentur, necessitas illa
excusaret a periculo pollutionis praevissae, et a culpa lethali” (n. 49).
3.2. Afonso de Liguori (1696-1787)
É considerado o autor representativo da moral católica casuísta.
Un dos escollos onde se tropeza ao querer explicar a benignidade
evanxélica da moral afonsina é o da doutrina de Afonso sobre as
31 “Curmá Conclusio sit. Oscula, et amplexus, aliique tactus non impudici, excusantur a
culpa mortali inter ipsos initi” (n. 47).
32 “Quoniam sicut matrimonium ipsum cohonestat copulam, ita sponsalia, quae quoddam
matrimonii initium sunt, cohonestare debent huiusmodi tactus, qui inchoatio quaedam sunt
copulae. Praesertim, quia sic magis fovetur amor in ordine ad matrimonium. Et confirmatur,
quia ex eo quod inchoatus sit matrimonii contractus per verba de futuro, data est de praesenti
ex natura rei maior facultas ad actiones quae ad copulam ordinantur” (n. 47).
33 “Quam sponsi intendant illam delectationem sensitivam, quae ex ipsis amplexibus et
osculis oritur. Quia sponsalia, quae matrimonii initium sunt, excusant a mortali hanc delectationem, quae copulae inchoatio est: et in omnino solutis esset culpa mortalis” (n. 48).
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relacións entre os noivos. A primeira vista aparece tan rigorista que
non encaixa dentro dunha comprensión que pretenda servirse do
sentido común e das orientacións do Evanxeo. Esta impresión foi
formulada por J. C. Ford e G. Kelly do seguinte modo: “O mesmo
san Afonso que tan elocuentemente defendía o principio de que
non se deben impoñer baixo pena de pecado grave obrigacións incertas, sostivo unha doutrina case incriblemente ríxida no relativo
ás relacións no noivado”34.
Noutro lugar ocupeime de expoñer e de explicar este ensino
afonsino35. Aquí unicamente quero recoller o detalle innovador
que ofrece dentro dun tratamento xeral sumamente rigorista.
Afonso expuxo cumpridamente na súa Teoloxía moral o tema
dos esponsais. Nun longo capítulo, o primeiro do tratado sobre o
matrimonio (libro VI, tratado VI, capítulo 1)36, vai pasando revista ás cuestións xurídicas e morais sobre este instituto xurídico de
tanta importancia na súa época e que na actualidade perdeu case
todo o seu significado social xurídico e relixioso.
Ademais deste valor dos esponsais como estrutura xurídica que
dá apoio institucionalizador e cobertura social ás relacións entre
noivos, quero subliñar outro aspecto que recolle Afonso pero ao
que non lle dá a consideración que, ao meu ver, axudoulle a solucionar mellor a moral do prematrimonio.
O moralista napolitano expón a opinión dalgúns que consideran
os esponsais como unha “especie de iniciación do matrimonio”
(quaedam inchoatio matrimonii). É de advertir que, aínda que non
admite tal consideración para xustificar certas manifestacións de
afecto entre os noivos, con todo non nega a validez desa consideración en termos xerais37.
34 J. C. Ford - G. Kelly, Problemas de Teología moral contemporánea, I (Santander, 1962) 145.
35 M. Vidal, La coabitazione prima delle nozze: A. de Spirito (ed.), La figura e l’opera di
Alfonso de Liguori nel Sannio (Milán, 1999) 227-239.
36 Theologia moralis. Edición L. Gaudé (Romae, 1912) tomo IV, pp. 3-58. A continuación
cito esta obra así: Gaudé, co tomo en números romanos e as páxinas en números arábigos.
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Creo que o non dar importancia á institución social, xurídica e
teolóxica dos esponsais en orde á valoración moral dos comportamentos entre os noivos foi unha opción equivocada de Afonso. Tamén creo que debe ser matizada a súa afirmación de que as manifestacións de afecto entre os noivos han de ser valoradas o mesmo que
as manifestacións entre persoas solteiras sen compromiso ningún38.
O noivado é un instituto que condiciona estruturalmente o comportamento dos noivos situándoo nun significado especial. Afonso
podería ser máis sensible á orientación que entendía os esponsais
como quaedam inchoatio matrimonii e non rexeitala de plano. Segundo anotarei máis adiante, quizais sexa esta orientación unha
das claves para reformular no presente o comportamento prematrimonial, no sentido forte de comportamento institucionalizado
mediante o instituto sociocultural do prematrimonio.

4.- As discusións sobre o tema na etapa posconciliar
(último terzo do s. XX)
A moral casuísta falaba para unha situación homoxeneamente
cristiá. Máis aínda, o seu ensino moral sobre as relacións prematrimoniais era, ao mesmo tempo, eco e garantía dunha pauta socialmente vixente. As cousas cambiaron profundamente ao longo do
século XX, e de modo especial na súa segunda metade. A abstinencia sexual antes do matrimonio deixou de ser unha norma vixente,
polo menos no que ten de pauta social. Xa a mediados dos anos
60 do século XX constataba un Informe do Consello Británico das
Igrexas: “A doutrina da Igrexa cristiá, segundo a cal as relacións
sexuais han de restrinxirse ao matrimonio, vese frecuentemente
impugnada en teoría, e na práctica ignórase case por completo”39.
Ante esta nova situación, que facer desde o punto de vista da
moral cristiá? Manter inflexiblemente a norma ética ou facer unha
reformulación da mesma?
38 Gaudé, IV, 34: “eodem modo quo vetantur omnino solutis”; “non aliter quam solutis
permittuntur” (o subliñado é meu).
39 Sexo e moralidade. Informe para o Consello Británico das Igrexas (Madrid, 1968).
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A postura oficial da Igrexa católica está nitidamente formulada
no n. 7 da Declaración da Congregación para a doutrina da fe
Acode humana (1975). A este texto remítense outras intervencións
oficiais sobre o tema: Congregación para a educación católica
(1984), Catecismo da Igrexa católica (1992), Pontificio Consello
para a familia (1995).
En canto ao discurso teolóxico-moral católico, hai que subliñar
o interese que mostraron os moralistas católicos fronte á moralidade do comportamento sexual prematrimonial. Abundaron as reflexións respecto diso, sobre todo nos anos posteriores ao concilio
Vaticano II (último terzo do s. XX)40.
Segundo a miña apreciación, á abundancia bibliográfica non correspondeu a mesma elevación na calidade e na orixinalidade. Os
argumentos e as orientacións repetíronse de forma rechamante. Foron moitos os moralistas que se limitaron a repetir a postura oficial.
Houbo outros que trataron de reinterpretar o sentido da norma ética para poder así dar resposta á nova situación socio-cultural.
Nese traballo de reinterpretación da norma, acudiuse con frecuencia a argumentacións de carácter pragmático. Así:
• Os que tentaban apoiar a ilicitude das relacións sexuais prematrimoniais recorreron a estas razóns pragmáticas: o sentimento
40 Cito as publicacións máis representativas: B. Schlegelberger, Vor- und ausserehelicher
Verkehr (Remscheid, 1970); B. Strätling, Lieben vor der Ehe? Zur Frage vorehelicher Sexualbeziehungen: Moral braucht Normen (Limburg, 1970) 135-162; C. J. Snoeck, Matrimonio e
institucionalización das relacións sexuais: Concilium n. 55 (1970) 270-282; F. W. Manning,
The Human meaning of sexual pleasure and the morality of premarital intercourse: America
165 (1971) 18-28; 166 (1972) 3-21, 302-319; D. Tettamanzi, Rapporti prematrimoniali e
morale cristiá (Milán, 1974); Varios, I rapporti prematrimoniali (Francavilla, 1973); F. Böckle
- M. Vidal - J- Köhne, Sexualidad prematrimonial (Salamanca, 1974); L. Rossi, Relaciones prematrimoniales: Varios, Diccionario enciclopédico de Teología Moral (Madrid, 1974) 921-930;
M. Cuyás, Relaciones prematrimoniales: Razón y Fe 199 (1979) 570-581; G. Perico, Riflessioni per educatori sul problema degli amori precoci e dei rapporti sessuali giovanili: Seminarium
24 (1984) 201-209; G. Muraro, Fidanzamento: Varios, Nuovo Dizionario dei Teologia Morale
(Cinisello Balsamo, 1990) 429-439; M. Falcone, Fidanzamento, rapporti prematrimoniali e
morale (Sant’Agata dei Puglia, 1991); Ch. E. Curran - R. A. McCormick (eds.), Readings in
Moral Theology. N. 8. Dialogue About Catholic Sexual Teaching (Nova York, 1993) 373-449
(“Chastity, Sen, and Sexuality Outside of Marriage”); T. Mifsud, Una reflexión ética sobre las
relaciones sexuales durante el pololeo: Mensaje 44 (1995) n. 439, 20-25.
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de culpabilidade, que acompaña ao comportamento contrario á
norma; o valor da virxindade, sobre todo na moza; as consecuencias negativas: para a posterior fidelidade conxugal, para a futura
vida matrimonial (matrimonio sen ilusión; matrimonio centrado
no sexual; insatisfacción no acto conxugal), para o equilibrio psíquico dos mozos; o perigo de abandono por parte dun dos dous.
• Quen propugnaban unha variación na norma tamén acudían
a razóns pragmáticas coma estas: esixencia dunha comunicación
plena a partir da maduración progresiva no amor; conveniencia de
someter a unha proba ou a un test a posibilidade de complementación sexual entre os dous; conveniencia dunha aprendizaxe e unha
experimentación para prepararse mellor ao matrimonio; é preferible aceptar o ‘mal menor’ das relacións sexuais prematrimoniais
antes ca unha abstinencia sexual prolongada de carácter represivo.
A argumentación adquiriu unha tesitura máis elevada –e máis
exacta– ao superar o razoamento pragmático e ao situar a discusión sobre a moralidade das relacións sexuais prematrimoniais no
valor obxectivo do xesto sexual en canto linguaxe de amor. A relación sexual, para que sexa auténtica, debe acaecer nun contexto de
entrega persoal total e definitiva. Se non é así, tal relación comporta irremediablemente a frustración dalgúns valores especiais dos
cales, polo menos na nosa cultura, é símbolo expresivo e operativo.
De aí xurdiu a pregunta: a relación prematrimonial pode ser expresión auténtica dun amor total e definitivo?
• A maior parte dos autores utilizaron como argumento decisivo
en contra da licitude das relacións sexuais prematrimoniais a consideración de que a intimidade entre noivos non pode ser linguaxe
fiel e veraz dun amor total e definitivo.
• Houbo quen matizou a afirmación precedente. Admitiron que
unha antropoloxía perfecta do amor humano e cristián cuestiona
e pon en interrogante a práctica das relacións sexuais prematrimoniais. Pero, tamén afirmaron que a partir dunha visión puramente
personalista do amor humano non se pode afirmar taxativamente
que as relacións sexuais prematrimoniais sexan enteiramente e en
36
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toda circunstancia descartables. A realización do amor humano
entre os noivos non pide necesariamente a expresión xestual última; pero tampouco se pode afirmar o contrario: que ningunha
relación sexual realice o amor entre eles, entendido ese amor nun
sentido predominantemente personalista.
Ademais das dúas perspectivas anteriores –a pragmática e a
do significado personalista da relación sexual– insinuouse unha
terceira: a dimensión vinculante que debe comportar toda relación
sexual para que sexa auténtica. Esta perspectiva non se opón á
precedente senón que a complementa. Concrétase así: na relación
prematrimonial existe unha vinculación suficiente para o ben das
persoas e da sociedade?
A maior parte dos moralistas non viron no noivado unha situación que posibilitase unha vinculación interpersoal suficiente para
manter unha comunidade sexual auténtica. Algúns atrevéronse a
propoñer, polo menos para casos e situacións especiais, formas institucionalizadoras que, sen alcanzar o ideal do matrimonio tal como
se realiza hoxe na comunidade cristiá, fosen consideradas suficientes para garantir a dimensión institucional da relación sexual. Entre
as formas institucionalizadoras propostas destacan as seguintes41:
• Revitalizar os esponsais e considerar esa situación como institucionalización posible da relación sexual (G. Fischer, bispo anglicano).
• Entender as relacións sexuais prematrimoniais dentro da concepción progresiva do matrimonio (F. W. Manning, C. J. Snoeck).
• Utilizar as posibilidades canónicas do matrimonio en segredo
e entender determinadas situacións prematrimoniais dentro dese
instituto xurídico (F. Böckle).
Tamén houbo quen se inclinou pola posibilidade de aplicar aquí
a virtude da epiqueia. Esta solución non pretendía liberarse das esixencias éticas, senón entender estas na peculiar situación concreta
non prevista nos termos xerais da lei (E. López Azpitarte, J. Vico).
41 Ver a exposición e o comentario en: J. Vico, Liberación sexual y ética cristiana (Madrid,
1999) 219-226.
Encrucillada 192, marzo-abril 2015

37
165

Marciano Vidal García

5.- Proposta a modo de hipótese teórica con funcionalidade práctica
A miña hipótese de traballo é pensar en novas formas sociais e
xurídicas, ademais do matrimonio actual, para institucionalizar o
amor de signo conxugal, tanto na súa configuración de praesenti
como na súa forma de futuro. Fíxome aquí e agora na forma de
futuro, tal como corresponde á cuestión que vimos examinando.
Paréceme inadecuada a formulación da moral casuísta que coloca a intimidade prematrimonial no esquema da fornicación. Os
dous criterios que se achegaban para declarar a súa ilicitude son
insuficientes: desvirtuar a finalidade procreadora (e educativa) da
relación sexual, e buscar un pracer que só é permitido dentro do
matrimonio. Tales criterios parten dunha visión antropolóxica xa
superada da sexualidade humana.
Por outra banda, subscribo a esixencia do amor total e definitivo
e a necesidade dunha institucionalización para a convivencia sexual prematrimonial. Neste sentido, é moi válida a opción de quen
expoñen e viven a etapa prematrimonial cunha opción de abstinencia sexual como froito dunha concepción madura e non represiva
de castidade prematrimonial42.
Mirando á realidade, pódese constatar facilmente que o prematrimonio actual padece unha gran fraxilidade institucional43. Nas
últimas décadas do século XX o noivado foi perdendo forza institucional tanto no xurídico (civil e canónico) como no sociocultural
e relixioso. Por outra banda, os sociólogos pregúntanse pola evolución institucional da etapa prematrimonial e pola súa posible
configuración no futuro44.

42 Ver, neste sentido: H. Cmiel, A dimensione cristiá della castità prematrimoniale nel
contesto dei doo e dei impegno: Angelicum 87 (2010) 291-301.
43 Sobre a función social que desempeñou o noivado nas diferentes culturas: G. Pastor,
Sociología de la familia (Salamanca, 19972) 227-262.
44 J. Igrexas de Ussel, Sociología del noviazgo en España (Selecta, 1987); J. Duque, Notas
sociológicas del prematrimonio hoy en España: H. de Paz - M. Garrido (eds.), Formación de
la pareja, ritos de casamiento y familia hoy (Salamanca, 1994) 19-39.
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A pesar desa penuria institucional, a etapa prematrimonial é un
momento humano de gran significado para o individuo, para a relación interpersoal, para a futura parella e para a sociedade en
xeral. Atopámonos nun momento histórico en que o trazo máis
decisivo desta etapa é a carencia dunha institucionalización ben
delimitada. Por outra banda, a revolución cultural nos comportamentos amatorios non atopou aínda patróns estabilizados para as
relacións entre os mozos.
Estes dous trazos culturais do momento actual –debilidade institucionalizadora e liberalización dos comportamentos amatorios–
constitúen os dous grandes retos para a reflexión teolóxico-moral.
Se queremos que o êthos cristián siga estando presente e operante
nesta etapa da existencia humana impóñense, desde o meu punto
de vista, as seguintes liñas de orientación e de acción:
• O prematrimonio como etapa humana. É preciso estar atentos á evolución cultural desta etapa da vida humana, nos seus
factores subxectivos ou persoais e nos seus trazos institucionais.
Mantendo esa permanente mirada –atenta e crítica– á evolución
histórica, a reflexión teolóxico-moral ha de proseguir –e, nalgúns
casos, iniciar– a tarefa de configurar un proxecto humano-cristián
para a etapa previa ao matrimonio45. Desa reflexión xurdirá a conformación dunha nova realidade que pode ser chamada prematrimonio.
• O prematrimonio como categoría teolóxico-pastoral. O prematrimonio, ademais de denotar unha etapa humana importante, é
unha (posible) categoría a ser utilizada na teoloxía e na pastoral.
Cabería proseguir a liña teolóxica iniciada por Tomás de Aquino ao
dicir que os esponsais son sacramentalia matrimonii, segundo indicamos máis arriba. Neste sentido, a sacramentalidade do matrimonio tería un sentido extensivo e progresivo. Segundo afirmaba hai
anos o teólogo E. Schillebeeckx, “a evolución da teoloxía positiva
que esbozamos aquí suxire que a ‘sacramentalidade’ do matrimo45 Ver as anotacións, achegadas hai algúns anos por: J. Mª. de Lahidalga, Los jóvenes
frente ao “prematrimonio”, hoy: reflexión pastoral: Surge 44 (1986) 150-165, 220-238; a
completar coas suxestivas orientacións de J. Vico, ou. c., 196-203.
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nio pode ter unha especie de gradación; que esta sacramentalidade
non coincide coa liturxia matrimonial, senón que atopa nela o seu
punto culminante”46.
En canto á orientación moral dos comportamentos amatorios
durante a etapa do prematrimonio a reflexión teolóxico-moral haberá de fixarse máis en propoñer valores para a nova situación que
en repetir normas que están condicionadas por factores culturais
de etapas históricas superadas47. Deste xeito, desaparecerá a fixación –case neurotizante– no si ou no non á moralidade das relacións sexuais prematrimoniais. Cobrará maior importancia a conciencia persoal e a decisión da parella. A ética cristiá concentrarase, ante todo, en axudar a que xurdan novos valores e actitudes no
horizonte desta etapa humana do prematrimonio.
Polo que respecta á valoración da cohabitación antes do matrimonio han de ser tidas en conta varias perspectivas tanto de
carácter personalista como de significado institucional. En todo
caso, hai que distinguir entre a cohabitación non-nupcial e a cohabitación pre-nupcial. A esta segunda quizais se podería pensar
en aplicarlle o significado da categoría tradicional dos esponsais e
considerala como “o primeiro banzo no proceso de converterse en
persoas casadas e de chegar a ser familia”48.
En todo caso, o prematrimonio debería ser entendido non só
desde unha perspectiva xurídica, senón sobre todo como unha dimensión teolóxica, que orientará a práctica pastoral consecuente.
A entrada nesa etapa do prematrimonio coincidiría co inicio do
proceso de preparación ao matrimonio tal como se verifica na pastoral das comunidades cristiás de hoxe.
46 E. Schillebeeckx, El matrimonio, realidad terrena y misterio de salvación, (Salamanca,
1968) 344.
47 A. Fumagalli, L’amore ao tempo do fidanzamento. Nuove prospettive sull’etica prematrimoniale (Cinisello Balsamo, 2003).
48 M. G. Lawler, Cohabitation: Past and Present Reality: Theological Studies 65 (2004)
623-629. Segundo este autor a cohabitación pre-nupcial podería ser considerada como “an
intentional part of the process of becoming married” ou como “the first step in their process
of becoming married and becoming family” (p. 629).
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Desta sorte, o noivado recuperaría a condición dunha situación
específica tanto sociolóxica como eclesial (teolóxica e xurídica), o
que obrigaría a organizar un proceso pastoral tamén específico no
que a convivencia afectiva tería a condición dunha inchoatio matrimonii. Con esta afirmación chego ao final da reflexión que me
propoñía facer como resposta á pregunta que me fixeron os amigos
de Encrucillada.
Marciano Vidal, C.Ss.R.
Teólogo moralista
Traduciu Chema Felpeto
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O Sínodo sobre a familia. Reflexión
persoal dun vello canonista
José María Díaz Moreno, S. J.

1.- O interese do Pobo de Deus na tarefa sinodal
Neste Sínodo sobre a familia, convocado polo Papa Francisco en
2013, que celebrou Asemblea Extraordinaria en outubro de 2014,
chama moi positivamente a atención o interese do Papa convocante por implicar no mesmo a toda a Igrexa. O tema do Sínodo
foi a familia cristiá ante os desafíos do noso tempo. Creo que por
primeira vez preguntouse a toda a Igrexa o seu parecer sobre a situación da familia cristiá neste comezo de século. Nos anteriores
Sínodos, aínda no que se celebrou en 1980 sobre a familia, non se
buscou, polo menos tan directamente, o parecer das familias cristiás para poder coñecer así a súa situación e a súa problemática. Se
esta pregunta a toda a Igrexa non se fixo, a visión da familia sobre
a que o Sínodo debe reflexionar, sería unha visión inevitable e prevalentemente clerical, xa que quen prepara o temario sinodal (Instrumentum laboris) son clérigos e a presenza dos segrares, que son
quen, en absoluta maioría, forman as familias, representan unha
minoría, tanto na preparación do Sínodo como na súa realización,
Por iso, pediuse o parecer a toda a Igrexa. O 2 de febreiro de 2014,
o Papa escribiu unha entrañable carta ás familias, explicando que
esta asemblea sinodal está dedicada de maneira especial a vostedes, á súa vocación e misión na Igrexa e na sociedade, aos problemas dos matrimonios, da vida familiar, da educación dos fillos e á
tarefa das familias na misión da Igrexa1.

A consulta a todas as familias fíxose mediante un Documento
Preparatorio do Sínodo que finalizaba con 39 preguntas e que se
1
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enviou a todas as dioceses e, a través delas, a todas as parroquias e
asociacións de fieis. Quizais non se logrou todo o que se esperaba
desa consulta ao pobo cristián, pero foi un paso en diante moi importante e decisivo. Por elo, xunto á insistencia do Papa aos Sinodais de que se expresasen con toda liberdade e sinceridade, ao meu
modo de ver, supón unha primeira característica deste Sínodo que
non pode descoñecerse e que hai que valorar no que representa, o
que pretende e o que se conseguiu. Por iso, é esta a miña primeira
reflexión persoal.

2.- Divorcio e divorciados
Sería pechar os ollos á realidade se non recoñecese que, desde
a convocatoria do Sínodo e, sobre todo, desde a publicación do
Documento preparatorio, o punto concreto que atraeu maioritariamente a atención do pobo cristián e, sobre todo, dos medios de
comunicación, desde moi diferentes puntos de vista e de intención, foi a situación na Igrexa dos divorciados que volveron casar.
Este problema menciónase explicitamente no cuestionario do Documento Preparatorio2. Pero sería un erro valorar este problema
como o máis grave e o que debe centralizar a atención do Sínodo.
Quizais o problema máis grave que afecta á familia cristiá, neste
momento e entre nós, sexa a transmisión e educación da fe. Até
hai poucos anos, á pregunta sobre o nacemento á fe a maioría dos
crentes atribuiámolo, con razón, á familia. Hoxe, dolorosamente
non é así. Xa, entre nós, admítese como un esquema habitual o de
avós crentes e practicantes, pais crentes, pero non practicantes e
netos nin crentes nin practicantes. A familia, en moitos ambientes,
xa non é transmisora e educadora da fe. Con esta afirmación non
quito gravidade ao problema dos divorciados que volveron casar, sobre o que precisamente reflexiono nestas liñas. Pero insisto en que
non me parece que sexa este problema, real e doloroso, o problema
2 O n. 4, do Cuestionario refírese explicitamente á “pastoral para afrontar algunhas situacións matrimoniais difíciles” e a letra e) deste número especifica: “Que piden as persoas
divorciadas e casadas de novo á Igrexa á mantenta dos sacramentos da Eucaristía e da Reconciliación? Entre as persoas que se atopan nestas situacións cantas piden estes sacramentos?”
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máis importante e o que debe centralizar a reflexión dos sinodais.
Certo que se trata dun problema grave e no cal están implicados
outros problemas, como o da transmisión e educación da fe, ao que
acabo de referirme.
Por un deber de fundamental realismo, hai que ter en conta
que a realidade dos divorciados que volveron casar en España é
relativamente nova. Na normativa matrimonial civil española até
1981 non era posible o divorcio, tanto en relación cos matrimonios
canónicos aos que o Estado lle concede efectos civís, como para os
matrimonios meramente civís de españois ou con españois. Hoxe
cústanos crer que isto fose así 3. Pero así foi. Por tanto, o divorcio
e os divorciados, entre nós, eran un fenómeno socio-xurídico descoñecido e obviamente non podía ofrecer unha problemática especial na evanxelización –activa e pasiva– da familia. Existían certamente moitos matrimonios irreversiblemente fracasados e moitas
separacións, legais ou de feito, pero a quen rompía ou padecían
esa ruptura e fracaso, a normativa civil española non lles ofrecía a
posibilidade de refacer as súas vidas nun novo matrimonio.

3.- Os divorciados nos Sínodos dos Bispos
Por parte da Igrexa, na súa doutrina e normativa, a atención
ao fenómeno dos divorcios vén de moito máis lonxe, porque o divorcio civil de casados canonicamente é un problema de séculos.
Non é este o momento de expoñer, aínda que sexa en síntese, a
evolución da actitude da Igrexa ante o divorcio civil dos católicos4.
Como nestas liñas centro a miña atención no Sínodo dos bispos
convocado polo Papa Francisco, limítome a sinalar brevemente a
doutrina dos Sínodos de 1980 e de 2005, en relación cos divorciados que volveron casar.
3 Recordo, nos meus últimos anos de Profesor en activo, o xesto de admiración dos meus
alumnos cando lles dicía que até a lei de 7 de xullo de 1981 non existía en España nin a
posibilidade de que os católicos contraesen matrimonio meramente civil, nin se permitía
o divorcio.
4 Remítome neste punto ao exhaustivo estudo do Prof. Fco. Javier Elizari, Católicos divorciados y recasados, en Moralia 37 (2014) 149-210. Coincido plenamente coa súa exposición.
44
172

Encrucillada 192, marzo-abril 2015

O Sínodo sobre a familia. Reflexión persoal dun vello canonista

O Sínodo de 1980 dedicou a este problema a Proposición 14,
na que se afirma:
1º) A Igrexa:
non pode abandonar na súa situación a quen, contraendo un matrimonio sacramental, quixeron contraer un novo matrimonio (divorciados) e esforzarase constantemente en procurarlles os medios
de salvación que á súa disposición están. Pero, saiban os pastores
que están obrigados, por amor á verdade, a discernir perfectamente as situacións. Hai, en efecto, unha diferenza entre os que se
esforzaron verdadeiramente por salvar o seu primeiro matrimonio
e foron abandonados de forma totalmente inxusta e quen rompeu
por unha falta grave, pola súa banda, o matrimonio canonicamente
válido. Existen, finalmente, os que quixeron contraer un segundo matrimonio por mor da educación dos seus fillos, e ás veces
subxectivamente certos en conciencia, de que o seu matrimonio,
irremediablemente destruído, xamais fora válido.

2º) Todos temos que axudar a estes divorciados “para que non se
consideren separados da Igrexa e para que eduquen aos seus fillos
na fe cristiá”.
3º) “Con todo, o Sínodo confirma a práctica da Igrexa, fundada
na Sagrada Escritura, de non admitir aos divorciados, irregularmente casados de novo, á comuñón eucarística” pois o seu estado
e condición de vida “contradín obxectivamente a indisolubilidade
da alianza de amor establecida entre Cristo e a Igrexa, significada
e realizada pola Eucaristía”.
4º) Só poderán ser admitidos á Eucaristía se adoptan “unha forma de vida que non contradiga a indisolubilidade do sacramento
do matrimonio”.
5º) “O Sínodo, movido polo seu interese pastoral por estes fieis,
desexa leve a efecto un novo e máis profundo estudo a este respecto, tendo en conta igualmente a práctica das Igrexas de Oriente, a
fin de poñer mellor en evidencia a misericordia pastoral”.
O Papa San Xoán Paulo II no seu Exhortación pastoral Familiaris consortio (n. 84) fixo súa esta doutrina, salvo o punto 4º, e punEncrucillada 192, marzo-abril 2015
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tualizou que “a forma de vida que non contradí a indisolubilidade
do matrimonio, esixe que os así unidos nun matrimonio só civil e
que non poden separarse, sobre todo polo ben dos fillos se absteñan dos actos propios dos esposos” 5.
Desde 1981, publicación da Familiaris consortio, esta é a doutrina oficial da Igrexa.
No Sínodo de 2005 sobre a Eucaristía, tendo moi presente a
doutrina de Familiaris consortio, o Relator ratifícase na absoluta
indisolubilidade do matrimonio, pero suxire á Asemblea sinodal
“profunde ulteriormente, prestando gran atención aos casos complexos e tantas veces moi diferentes”. Na Mensaxe final do Sínodo
(n. 15), afírmase que:
Coñecemos a tristeza dos que non poden recibir a comuñón sacramental por causa dunha situación familiar non conforme co mandamento do Señor (cf. Mt 19, 3-9). Algunhas persoas divorciadas
e casadas de novo aceptan con dor non poder comungar sacramentalmente e ofréceno a Deus. Outras, non entenden esta restrición
e viven unha gran frustración interior. Aínda que non esteamos de
acordo coa súa elección (cf. Catecismo da Igrexa Católica, 2384),
reafirmamos que non son excluídos da vida da Igrexa. Pedímoslles
que participen na misa dominical e escoiten frecuentemente a Palabra de Deus para que alimente a súa vida de fe, de caridade, de
conversión. Desexamos dicirlles que estamos próximos a eles coa
oración e a solicitude pastoral. Xuntos pedimos ao Señor obedecer
fielmente á súa vontade6.

Finalmente, na Exhortación postsinodal Sacramentum caritatis,
Bieito XVI xustifica a atención que o Sínodo dedicou ás situacións
dolorosas dos divorciados que volveron casar civilmente e afirma
5 A esixencia da “abstención dos actos sexuais”, é certamente moi dura. Pero o cambio
na actitude da Igrexa, en relación con estas situacións, é moi notable. Baste lembrar o
can. 2356 do Código de Dereito Canónico, vixente ata 1983, onde se establecía que “os
bígamos, isto é, os que existindo un vínculo conxugal que o impide atentan contraer outro
matrimonio, aínda que só sexa o chamado civil, son ipso facto infames; e se, desprezando a
amoestación do Ordinario, permanecen no contubernio ilícito, deben ser excomulgados ou
castigados con interdicto persoal, segundo sexa a gravidade da culpa”.
6
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que se trata dun “problema pastoral difícil e complexo e unha praga no contexto social que afecta de maneira crecente mesmo aos
ambientes católicos” 7. A actitude pastoral implica: a) “discernir
ben as diversas situacións” para axudarlles adecuadamente; b) non
admitilos aos sacramentos, “porque o seu estado e a súa condición
de vida contradín obxectivamente a unión de amor entre Cristo e a
Igrexa que se significa e actualiza na Eucaristía”; c) os implicados
nesta situación “seguen pertencendo á Igrexa, que os segue con
especial atención, co desexo de que, no posible, cultiven un estilo
de vida cristián”; d) nos casos de dúbidas sobre a validez/nulidade
do matrimonio “débese facer o que sexa necesario para pescudar
o seu fundamento”. Cando non se proba a nulidade e se dan as
condicións obxectivas que fan a convivencia irreversible de feito,
“a Igrexa anima a estes fieis para esforzárense a vivir a súa relación
segundo as esixencias da lei de Deus, como amigos, como irmán e
irmá; así poderán achegarse á mesa eucarística”.
Pode dicirse que Bieito XVI e o Sínodo sobre a Eucaristía, manteñen e ratifican a doutrina de Xoán Paulo II en Familiaris consortio
(n. 84), con determinadas variantes de formulación. Por tanto, hai
que afirmar con claridade que é esa, e non outra, a doutrina oficial
da Igrexa, que tanto os fieis implicados neste problema, como os
sacerdotes no momento de orientalos, por fidelidade ao maxisterio
da Igrexa, hai que tela moi en conta, como necesaria premisa para
poder tomar unha decisión en conciencia.

4.- A III Asemblea Extraordinaria de outubro 2014
O problema que os divorciados que volveron casar expoñen á
Igrexa, como xa indiquei, quedou suficientemente reflectido no
Documento Preparatorio, en dous apartados do n. 4, aos que xa
me referín. Na súa concisión é suficientemente expresiva dunha
realidade que está aí e que non pode descoñecerse.
Da lectura dos documentos publicados nesta Asemblea Extraordinaria, vou destacar, sen pretensión ningunha de exhaustividade,
7

Exhortación Apostólica Sacramentum caritatis, n. 29. Madrid 2007.
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algúns puntos. Teñamos moi en conta que propiamente non se
trata de decisións, senón de reflexións sinodais que teñen un indubidable valor para guiarnos nas nosas reflexións e achegas persoais
e constitúen unha óptima preparación para a Asemblea Ordinaria
de outubro 2015. Os puntos que estimo máis importantes sobre os
divorciados que volveron casar son os seguintes:
1º) No Instrumentum laboris recóllese, ordenada e sinteticamente, o conxunto das respostas recibidas ao Cuestionario Preparatorio e dedica o capítulo terceiro ás “situacións pastorais difíciles”. Sinala significativamente, en primeiro lugar, que “a realidade
dos separados, divorciados e divorciados que volveron casar, é relevante en Europa e en toda América, e moito menos en África e
Asia” (n. 86) e que, en relación co acceso aos sacramentos, “as
reaccións de parte dos fieis divorciados que volveron casar son
diferentes. En Europa […] prevalece a tendencia para resolver a
cuestión a través dun sacerdote que condescenda á petición do
acceso aos sacramentos”. Pero, “para moitas persoas esta solución
individual non é suficiente senón que se negan a ser considerados
en situación irregular” (n. 93). Afirma, ademais, que “en numerosos casos existe unha clara petición de poder recibir os sacramentos da Eucaristía e a Penitencia […] A petición é máis insistente
sobre todo con ocasión da celebración dos sacramentos de parte
dos fillos” (n. 95).
2º) Na Relación antes da Discusión (Relatio ante disceptationem), o 6 de outubro de 2014, o Cardeal húngaro Péter Erdö, Relator Xeral do Sínodo, dedica unha parte importante da súa extensa intervención ao “coidado pastoral dos divorciados que volveron
casar” e afirma que “non se trata de poñer en cuestión a palabra
de Cristo (cf. Mt 19, 3-12) e a verdade e a indisolubilidade do
matrimonio” pero non poucos Sinodais “sosteñen que hai que ter
en conta a diferenza entre quen culpablemente rompeu un matrimonio e quen foi abandonado. A pastoral da Igrexa debería facerse
cargo destas persoas de modo particular” 8.
8
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3º) Na Relación Sinodal (Relatio synodi), o documento máis importante desta Asemblea Extraordinaria, en relación ao problema
xeral das unións matrimoniais irregulares, é moi significativa a
Proposición 45:
No Sínodo resoou con claridade a necesidade de tomar decisións
pastorais valentes. Confirmando unha vez máis con forza a fidelidade ao Evanxeo da familia e recoñecendo que separación e divorcio son sempre unha ferida que provoca profundos sufrimentos
aos cónxuxes que os viven e aos seus fillos, os Padres sinodais percibiron a urxencia de camiños pastorais novos que partan desde
a realidade efectiva das fraxilidades familiares, sabendo que estas
a miúdo, son máis soportadas con sufrimento que escollidas con
plena liberdade. Trátase de situacións que difiren tanto en factores
persoais, como en culturais e socioeconómicos. É precisa unha
mirada diferenciada, tal como suxería San Xoán Paulo II (cf. Familiaris consortio, 84).

4º) De especial importancia é tamén a Proposición 52:
Reflexionouse sobre a posibilidade de que os divorciados que volveron casar accedan aos sacramentos da Penitencia e da Eucaristía. Varios Padres sinodais insistiron a favor da disciplina actual
[…] Outros expresáronse a favor dunha acollida non xeneralizada
no banquete eucarístico nalgunhas situacións particulares e baixo
condicións moi precisas, sobre todo cando se trata de casos irreversibles e relacionados con obrigacións para cos fillos, que acabarían padecendo sufrimentos inxustos. O acceso eventual aos sacramentos debería ir precedido dun itinerario penitencial baixo a responsabilidade do bispo diocesano. Hai que profundar aínda nesta
cuestión, tendo moi presente a distinción entre situación obxectiva
de pecado e circunstancias atenuantes, dado que “a imputabilidade e a responsabilidade dunha acción poden quedar diminuídas
e mesmo suprimidas” debido a diferentes factores psíquicos ou
sociais (Catecismo da Igrexa Católica, n. 1735).

Creo que son estas as intervencións que se refiren máis directamente ao problema dos divorciados que volveron casar e sobre
as que a Asemblea Ordinaria, en outubro de 2015, terá que tomar
decisións para presentarllas ao Papa.
Encrucillada 192, marzo-abril 2015
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5.- A modo de conclusións
1ª) É evidente que as situacións que presentan os divorciados
que volveron casar son sempre diferentes e que esas diferenzas é
necesario telas moi en conta. Así como en medicina se di que non
hai enfermidades senón enfermos, na cuestión a que me refiro hai
que dicir que non hai divorcios senón divorciados e cada un ten a
súa particular historia. En consecuencia, non creo que sexa posible establecer regras de valor absoluto e de aplicación igual a todas
as situacións. Subliño, pola súa evidente importancia, a afirmación
de Bieito XVI na súa intervención no Val de Aosta:
Ningún de nós ten unha receita xa feita, sobre todo, porque as situacións son sempre diferentes. Cualificaría de especialmente dolorosa a situación de quen contraeu matrimonio na Igrexa, aínda
que non eran verdadeiros crentes e fixérono por tradición e, máis
tarde, atopándose nun matrimonio inválido, convértense, atopan a
fe e séntense excluídos do sacramento9.

Estas afirmacións de Bieito XVI non se teñen negado, nin posto
en dúbida, en ningún momento da Asemblea Extraordinaria do Sínodo, senón que foron repetidas e reafirmadas en diversos momentos. Entre outros testemuños limítome ao do Cardeal Erdö, Relator
Xeral do Sínodo: “Como se observa nas respostas ao Cuestionario
e se resumiu no Instrumentum laboris, as situacións difíciles ou
irregulares son diversas e non se pode establecer de forma ríxida un
mesmo percorrido para todas, é preciso discernir caso por caso”10.
2ª) Cando se afirma que o obstáculo que impide aos divorciados
que volveron casar poder recibir a Eucaristía é a “situación obxectiva de pecado” en que se atopan, non sempre se ten en conta,
como si o fai a Proposición 52, que determinadas circunstancias
“poden diminuír e mesmo suprimir” a imputabilidade e responsabilidade de contraer un novo matrimonio (civil), permanecendo o
9 Ecclesia, n. 3.275, 17 setembro 2005, p. 33. Nesta mesma liña, os bispos do Alto Rhin,
deron unha serie de criterios pastorais aos seus sacerdotes coas súas cartas de 1993 e 1994.
Véxase, F. R. Aznar – J. R. Frecha, Divorciados e Eucaristía, Salamanca 1996, 85-158.
10 Relatio ante disceptationem. Bolletino Synod 14, n. 0712- 6-X-14, p. 8.
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vínculo anterior, canonicamente válido. E esta posibilidade esixe o
exame de cada caso e as súas circunstancias 11.
3ª) En moitos estudos e escritos sobre a situación na Igrexa dos
divorciados que volveron casar e a súa complexa problemática xurídico-moral, afírmase que se trata dunha cuestión necesitada dunha
profunda reflexión. Así se afirma tamén na Proposición 52. Pois
ben, creo sinceramente que a ocasión óptima para esa reflexión é
este Sínodo sobre a familia e, de maneira moi especial, a súa Asemblea Ordinaria de outubro de 2015. Por iso, cústame comprender
que se quixese impedir esta liberdade de reflexión, entendendo que
a actual doutrina e normativa sobre a prohibición de recibir a Eucaristía no caso de divorciados que volveron casar, é unha cuestión
definitivamente sancionada en Familiaris consortio12.
4ª) Hai, ademais, algunhas cuestións teolóxico-xurídicas que
merecen ser repensadas e que teñen unha clara conexión coa situación dos divorciados que volveron casar. Fíxome só en dous:
a) A absoluta indisolubilidade do matrimonio aplícase só ao
matrimonio sacramental consumado (can. 1141), pero todo matrimonio contraído por dous validamente bautizados é, sempre
e en todos os casos, un matrimonio sacramental que, unha vez
consumado, é absolutamente indisoluble? Non é necesaria a fe
para administrarse e recibir un sacramento de adultos como é
o matrimonio?
b) O único modo de que conste a nulidade do matrimonio é
o procedemento xudicial de nulidade? Dado que as sentenzas
11 Na votación das Proposicións, a 52 non obtivo os dous terzos de votos positivos para
ser aprobada, pero, afortunadamente, por expreso desexo do Papa Francisco, coñecemos
que obtivo 104 votos afirmativos. Trátase dun dato moi significativo xa que quen a aproba
supera a metade dos sinodais.
12 Sen entrar en xuízos de intención, os estudos de varios cardeais e teólogos que lin,
entendo que vai na dirección apuntada, v.gr. Permanecer en la verdad de Cristo, dos cardeais
Brandmüller, Burke, Caffarra, de Paolis e outros teólogos. A achega do cardeal W. Kasper,
El evangelio de la familia, non vai nesa dirección, senón que trata de suxerir novos camiños
pastorais, dentro do máximo respecto aos datos dogmáticos. Un intento, ao meu xuízo totalmente errado, de refutación das ideas e suxestións do cardeal Kasper en J. J. Pérez-Soba
e S. Kampowski, El verdadero Evangelio de la Familia, Madrid 2014.
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non son constitutivas, senón meramente declarativas, a sentenza que declara ou nega a nulidade prevalece sempre sobre o
testemuño dunha conciencia ben formada?

6.- Achega experiencial
Remato a miña reflexión achegando a miña experiencia persoal.
Podo afirmar, con verdade, que levo case medio século –exactamente 48 anos– tentando orientar e axudar a matrimonios que fracasaron irreversiblemente no seu primeiro matrimonio (canónico) e, ao
divorciárense e contraer un novo matrimonio ante as leis civís, atópanse nunha situación irregular ante a Igrexa. O repetido encontro
con estas situacións, fíxome caer axiña na conta da complexidade
do problema e de que non se podía aplicar a todos una mesma solución. Sempre me neguei a admitir que a doutrina oficial da Igrexa
sobre a negación da Eucaristía aos divorciados que volveron casar
(Familiaris consortio, 84) fose unha doutrina absolutamente pechada e definitiva. Sempre pensei que de ningunha maneira se podía
dar a mesma orientación e solución a quen padecera a ruptura do
matrimonio sacramental, que a quen fora o causante da ruptura.
O respecto á propia conciencia foi outra constante no meu trato cos matrimonios en situación irregular, cando me expuñan o
problema da recepción da Eucaristía. Nunca teño ocultado, nin
abeirado, a doutrina e normativa oficial da Igrexa, nin lle teño dado
paridade nunca coa miña opinión persoal, pero xamais ningunha
parella, e foron moitas, saíu do meu despacho sen solución na súa
procura de vivir na paz dos fillos de Deus. A propia conciencia, segundo o texto definitivo do Vaticano II (GS, 16) é unha lei interior
que non procede do home, senón de Deus. Sempre debe prevalecer o respecto á conciencia, aínda no caso de que obxectivamente
a razón da decisión tomada fose obxectivamente errónea (Dignitatis humanae, 2). Teño, neste momento, moi presentes no meu recordo os casos de matrimonios, divorciados e recasados, que conservaron a súa fe e formaron unha familia cristiá, cando chegaba
o momento da Primeira Comuñón dos fillos e estes preguntaban
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aos seus pais por que eles nunca comungaban, se crían que Xesús
está realmente presente na Eucaristía. Se nese momento os pais
tomaban a decisión de comungar cos seus fillos, esa decisión hai
que respectala e axudarlles para que poidan vivir o gozo da fe que
conservaron e souberon transmitir.
En consecuencia, persoalmente pediría dúas resolucións sinodais:
1ª) Unha simplificación dos procesos de nulidade canónica. Porque é verdade que non todos os matrimonios que fracasan son, ademais, nulos, pero si o son non poucos deles. E, sen traizoar a verdade, hai que facilitar o máis posible o proceso para podelo probar.
2ª) A admisión, na doutrina e normativa eclesial, do que, até
agora, se coñece como solución no foro interno da conciencia, é
dicir, cando non hai dúbida sobre a validez canónica do primeiro
matrimonio, pero estamos ante un fracaso irreversible do mesmo
e ante a estabilidade e vivencia cristiá do matrimonio que contraeron só ante a lei civil. Nestes casos o definitivo, en relación coa
Eucaristía que sincera e responsablemente piden, debería ser a
decisión tomada en conciencia polos así unidos, tras unha seria
reflexión na que se poida contar co parecer e o consello doutros
crentes, sacerdotes e segrares.
Sinceramente non creo que a admisión desta solución, nestes
casos, sexa practicar unha falsa misericordia. Sería, máis ben,
“testemuñar dun modo crible a Palabra de Deus nas situacións
humanas difíciles, como mensaxe de fidelidade, pero tamén como
mensaxe de misericordia.” (W. Kasper).
José María Díaz Moreno, S. J.
Universidade Pontificia Comillas
Traduciu Chema Felpeto
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Estudo

Filgueira Valverde,
crente na vida e na obra
Xosé Fuentes Alende

Nado na casa familiar á beira do peirao pontevedrés o 28 de
outubro de 1906, recibiu o sacramento do Bautismo na parroquial
de Santa María a Maior, ou a Grande, á que estaría vinculado durante toda a súa vida, impóndoselle os nomes de Xosé, Fernando,
Enrique e Ramón María do Pilar (Valle, 2007, 20).
Non é fácil analizar para quen non o tivese coñecido a traxectoria de Filgueira Valverde desde o punto de vista relixioso, pero si é
máis doado, malia a dificultade de condensala neste breve espazo,
para quen tivemos a sorte de vivir con el unha parte importante
da nosa vida e para os que, máis ou menos de preto, soubesen das
súas prácticas cotiás.
Tampouco pode estrañarnos o seu catolicismo, publicamente
declarado por escrito en numerosas ocasións e habitualmente demostrado. Nel terá influído o berce no que naceu. Os seus pais,
Xosé María Filgueira Martínez, de temperá vocación relixiosa (Torres, 2007, 428) e logo médico, e María Araceli Valverde Yaquero,
monxa da Orde das Fillas da Caridade de San Vicente de Paúl,
sobriña do deán da Catedral compostelá, o granadino Eduardo Valverde Cazorla (Precedo, 1997, 182-183), propiciarían no domicilio
o ambiente adecuado para encarrilalo no camiño a seguir na vida.
A iso habería que engadir a influencia que puidese ter exercido
sobre el nese senso a asistencia á catequese de San Francisco,
implantada trala chegada en 1909 ao convento pontevedrés do P.
Luís Mª Fernández (Isorna, 1997, 153). A relación entre ambos
sería moi estreita e frutífera, como a de Filgueira coa Orde.
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1.- Católico fronte a galeguista
Ao longo da súa vida e da súa obra é fácil apreciar a conciliación
entre cristianismo e galeguismo, ata o extremo de terse dito que
xa no 1921, en Santiago, destacaba “como estudante metódico,
fondamente relixioso, afastado do balbordo e da algarada” (Barreiro, 2007, 136) e de ter sido considerado “católico tradicional, de
moita práctica relixiosa, amigo de curas e galeguista de sempre”
(Pérez, 1995, 300).
Canto aos aspectos da súa personalidade tense destacado a súa
relixiosidade, que marcaría para sempre a súa conduta social: “Non
se trata de crenzas vividas privadamente, senón da articulación dun
pensamento, duns valores, dunha ética e mesmo dunha interpretación do mundo (tamén de Galicia) en clave relixiosa, católica e
romana, que condiciona a súa posición ante toda a realidade social
e a súa actitude ante o mundo” (Barreiro, 2007, 136).
En diversas ocasións ten manifestado a súa prevalencia relixiosa
sobre a política, como cando afirma que para el primeiro é o cristianismo, por suposto, e ademais prioritariamente. “Son ante todo
católico”, que “cristianismo e galeguismo foron sempre para min
dúas realidades mutuamente enriquecedoras, como o foi o cristianismo para Galicia” ou que “non entendo a miña fe cristiá, se
non é desde Galicia e mesturada co galego, enraizada nesta Terra
e nesta cultura” (Pérez, 1995, 303).
“Afirmación Católica dun Grupo de Nacionalistas”
Tal é o título do manifesto asinado por Filgueira con Risco, Pedret, Otero, García, Cabanillas, Cabada, Claudio Losada, Taboada e
Vilarelle en Pontevedra o 25 de outubro de 1931 (Logos, 1931, 2-3).
Nel móstranse “fondamente feridos nas súas conviccións de católicos e de amantes da liberdade” e fan unha chamada “ao senso
do dereito e da xustiza, que todol-os homes, calquera que sexan
as súas crenzas, levan marcada na i-alma, para que ningunha lei
inxusta se leve a efeito, sen pór en xogo todol-os meios lícitos pr’a
súa derogación”.
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Iso sería de abondo “se non estivesemos atravesando uns tempos
de fondos perigos –non para a Eirexa Católica, que sempre xurdiu
trunfadora das persecucións– senón para os principios fundamentaes da cultura occidental agora vulnerados”.
Consideran a situación como unha loita entre a “concepción católica do mundo” e a “laica e materialista” e profetizan que “a Galiza católica i-enxebre erguerase contra o Esprito antirrelixioso e intolerante que vén atentar as nosas tradicións n-unha forma nova”.
A súa pretensión é conseguir unha plena autonomía fronte ao
centralismo español, unha “autonomía cumplida, espiritual e política”, o “triunfo da concepción católica do mundo e da sociedade
humana cos valores que o catolicismo representa” e a liberdade da
Igrexa, da profesión relixiosa e do ensino.
De Labor Galeguista a Dereita Galeguista
Filgueira está inmerso nunha inmensa actividade política e en
maio de 1931 aparece como un dos impulsores de Labor Galeguista de Pontevedra, un grupo de presión ideolóxica sobre os partidos.
Na sesión constituínte do 2 de xuño, é elixido secretario, con García Vidal como presidente.
Paralelamente nace o Partido Galeguista de Pontevedra, no que
non figura en principio Filgueira, pero que, no entanto, será o encargado, xunto con García Vidal, de redactar o seu programa a nivel
galego, programa que será aprobado, non sen certas modificacións,
na Asemblea celebrada o 5 e o 6 de decembro de 1931 na cidade do Lérez, sendo designado secretario técnico (Barreiro, 2007,
144-148).
Despois de diversas vicisitudes e da decisión adoptada no senso
de que o Partido Galeguista se aliase coa esquerda, coa conseguinte laicización do seu programa, vaise fraguando unha escisión,
liderada por Filgueira, que xustifica a súa baixa no partido na carta
dirixida a Gómez Román, como secretario xeral, esgrimindo o seu
carácter relixioso: “Todos me coñecedes como católico, mais como
católico Román. Sabedes que como católico, por gracia da miña
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propia fe, refusei sempre a táctica política dos que sendo discípulos de Cristo apelan á espada… Sabedes tamén que … teño exaltado sempre a romanidade da nosa lengua, da nosa arte, da nosa
eirexa” (Castro, 1985, 900).
A ruptura faise efectiva o 25 de maio de 1935 coa constitución
de Dereita Galeguista de Pontevedra, en cuxo programa, que ten,
entre outros, a Filgueira como asinante, e en relación coa relixiosidade, consta: “O respeto á creencia relixiosa e á práctica do seu
culto é postulado da libertade individual de concencia, é socialmente un elemento de integración política… Sostemos o dereito
a profesar, practicar i-ensinar púbricamente a Relixión Católica.
Como crentes e como Galegos non soio nos oporemos á descristianización de Galicia, senón que intentaremos levar á vida intelectual e á vida lexislativa solucións cristiáns…” (Barreiro, 2007,
154-160).

2.- Iniciativas e proxectos
Confrarías
Entre as arelas de Filgueira figuraba a restauración de perdidas
tradicións relacionadas co espírito relixioso, en especial de Pontevedra.
Súa foi a idea, ben acollida na parroquia de Santa María, de
reorganizar, xunto con Javier Pintos Fonseca, a antiga Confraría
do Corpo Santo, tratando de soerguer o Gremio de Mareantes e
de realzar procesións, en primeiro lugar a da Oitava do Corpus,
restablecendo “la curiosa, antigua e interesante ‘Despedida de los
Santos’”, e logo, por esta orde, a do propio Corpus cando sae da
igrexa dos Mareantes, a do Venres Santo e a do Viático. Foi o encargado de redactar as ordenanzas, asinadas polo Gremio, pola comisión organizadora e polo párroco Villanueva Rivas o 17 de xullo
de 1924, sesión na que Filgueira é elixido vedor polos confrades
comúns, cuxa misión era a de “recordar las tradicionales ceremonias y costumbres de dichas solemnidades y hacerlo cumplir” xunto
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co vedor dos Mareantes. A tardanza en seren aprobadas polo arcebispado provocou o enfado de Pintos, que chega a presentar a
súa renuncia, non aceptada na reunión constitutiva da confraría,
celebrada o 12 de abril de 1925.
Filgueira aparece tamén como asinante, xunto con Sánchez
Cantón, Luís Pintos e un fato de pontevedreses, representantes
das parroquias de Santa María e San Bartolomeu, do escrito que
o 9 de xaneiro de 1950 é dirixido ó arcebispo Quiroga solicitando a aprobación das constitucións da Confraría da Vera Cruz e
Misericordia. Nel manifestábase que non se pretendía que fose
sucesora das existentes ata o s. XVIII e que non limitaba “a lo
puramente externo su actividad, sino procurando que influyese en
todos los aspectos de la vida espiritual de los fieles que a ella pertenezcan, mediante prácticas devotas y caritativas”. Contemplaba
conservar o cerimonial antigo que puidese seguir en vigor e entre
as obrigas estipuladas para os seus confrades figuraban, por unha
banda, as de índole caritativa: visitar os cárceres, axudar a presos pobres buscándolles defensores, consolar e dar sepultura aos
axustizados, visitar e socorrer aos pobres, casar e dotar a moza sen
recursos, acoller meniños desamparados… Pola outra, pertencer a
organismos dedicados a favorecer os necesitados: secretariado de
Caridade de Acción Católica, Padroado da Mercede e de Presos
e Penados, de Protección de Menores (lembremos o seu labor no
Tribunal Tutelar, intervindo na XII Asemblea Nacional co relatorio “Precedentes históricos del tratamiento de los menores caídos o
abandonados”), Confraría de San Vicente de Paúl, dentro de cuxas
conferencias exerceu como visitador de pobres, tal como ten manifestado (Landín, 1997, 120).
Outra confraría nacería da súa man, a do Espírito Santo, formada por alumnos e exalumnos do Instituto de Pontevedra que el
dirixía, cuxos estatutos foron aprobados o 6 de abril de 1952 e ratificados polo arcebispo Quiroga o 7 de xaneiro de 1953. Entre os
seus fins estaba: o estímulo da cristiá unión e a piedade entre os
seus membros, a difusión da devoción ao Espirito Santo entre os
estudantes, a concorrencia colectiva a certas solemnidades, a axuda
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a alumnos ou exalumnos necesitados e os sufraxios polos falecidos.
Os membros activos estarían obrigados, ademais doutras recomendacións, a asistir a determinadas misas, procesións e enterros.
A revista “Logos”
No pensamento e na obra de Filgueira influíu de maneira especial a relación con Losada Diéguez, tanto como profesor seu
no Instituto de Pontevedra, a onde chega en 1919, como fóra das
aulas. Das xuntanzas na súa casa saíron importantes empresas,
como, no civil, o Seminario de Estudos Galegos, a Sociedad Coral Polifónica, ou o Museo de Pontevedra. Sobresae no aspecto
relixioso o Apostolado Social e Litúrxico de Pontevedra, integrado
por “leigos que se prantexaron a necesidade dunha mudanza radical na actitude de moitos membros do clero galego respective á
identidade do noso pobo, partindo da ideia de unha restauración
do esprito cristián, da exaltación das artes e da tradición, en ben
do culto, da vivencia dos valores relixiosos do pobo” (Filgueira,
1984, 364).
Outra personalidade coa que Filgueira colaborou estreitamente
foi Iglesias Vilarelle. Ademais do labor a prol do uso do galego,
ao que nos referiremos máis adiante, é de salientar a creación en
Pontevedra, apoiados por Amor Ruibal, falecido antes da aparición do primeiro número, da revista Logos, que sairía desde 1931
ata 1936. Tiña na cabeceira os cualificativos Revista de cultura
relixiosa. Boletín católico mensual e o seu vehículo de expresión
era a lingua galega. Nel colaborou un bo fato de cregos e leigos
con salientables achegas sobre a temática máis dispar, na que por
suposto non falta a liturxia e a relixión, como, poñamos por caso,
a devoción ao Apóstolo Santiago, a festa de Xesús Cristo Rei das
Nacións ou a conmemoración do segundo milenario da morte de
Cristo (Filgueira, 1984, passim).
A achega de Filgueira á revista é de seis artigos, algún asinado
co seudónimo de J. Acuña, tal que a sección case habitual “Bibliografía”, con breves recensións.
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A revista “Spes”
De periodicidade mensual, subtitulada Órgano de la Juventud
Católica de Pontevedra, aparece o seu primeiro número o 15 de
xuño de 1934. No 16, de 1935, pasa a ser Órgano de la Juventud
Masculina de Acción Católica e desde o 61, de 1940, Revista de
Acción Católica. Terá unha vida máis longa ca Logos, ata 1962,
figurando na listaxe de colaboradores o propio Filgueira, que, no
entanto, só aportará oito artigos.
Segundo consta na saudación inicial, a súa finalidade “es y será
siempre una y única: la divulgación de todo lo santo y grande que
entraña el catolicismo, para enseñanza del que no sabe y conocimiento de aquel que, si lo supo un día, lo olvidó…”, poñendo a empresa baixo a protección de “Dios –¡tan grande!– y nuestro Patrono
Santo Tomás”.
Acción Católica
As actuacións de Filgueira en materia relixiosa son causa para
que o 12 de febreiro de 1941 se curse ao arcebispo Muñiz Pablos
a proposta para que sexa nomeado, como así sucede, presidente do
Centro Parroquial da “Asociación de los Hombres de Acción Católica” de Santa María de Pontevedra, da que era entón párroco Jesús
Mansilla Fernández, centro que é constituído provisionalmente o
15 do mesmo mes. En 1949 é proposto de novo para o seu nomeamento como presidente por tres anos, que é ratificado polo bispo
Souto Vizoso.
Os traballos do centro distribúense por seccións: piedade, pais
de familia, moralidade, beneficencia, propaganda e estudo e ensinanza, facéndose cargo desta última o mesmo Filgueira.
Da situación da parroquia faise eco nunha carta, tal vez exculpatoria, dirixida a Barcia Eleizegui, encargado de Acción Católica en
Santiago, o 17 de xuño de 1943, ao dicir que é “muy pobre y con
problemas morales y sociales hondos”, tal vez en alusión ao barrio
da Moureira, e que non foi “partidario de atraer a Acción Católica
a obreros…, sino de una labor de aproximación a la parroquia, en
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los marineros reviviendo las costumbres de su cofradía, en los metalúrgicos iniciando rehacer la suya”, en consonancia co seu interese
por recuperar as tradicións perdidas.
Baixo a súa presidencia lévanse a cabo as actividades que lle
encomendan desde Santiago, merecendo ser destacadas as seguintes: organización do Día do Seminario, debendo mencionarse a
edición de 1942 coa intervención da Schola Cantorum de Santiago
e a conferencia do vicerreitor do Seminario Davila Trasmonte; a
celebración do Día da Parroquia, cunha conferencia de Filgueira
no Instituto sobre “Cómo se construyó la iglesia de Santa María la
Mayor”; Xornadas Parroquiais da Caridade; exercicios espirituais e
conferencias cuaresmais; Días do Papa, do Prelado e do Párroco, e
festas do Bo Pastor e de Cristo Rei.
Filgueira Valverde, en calidade de presidente, ademais, da Xunta Parroquial de Santa María, foi convidado para intervir na sesión inaugural da “I Asamblea de la Junta Diocesana de Acción
Católica”, celebrada en Santiago entre o 27 e o 29 de setembro
de 1946. A súa disertación versou sobre “La parroquia”, facendo
unha detida análise da institución desde o seu nacemento, da distribución litúrxica, da situación xerárquica da igrexa parroquial,
do mobiliario e das distintas decoracións, do rezo, da misa, das
festas e do culto.
No Instituto de Pontevedra
Non debemos esquecer as actividades de carácter relixioso que
Filgueira promoveu desde o Instituto de Pontevedra, ao que chegou como adscrito en 1939 e do que sería director desde outubro
de 1945 ata a súa xubilación en 1976.
Citemos en primeiro lugar dous ciclos de conferencias organizados, en colaboración co Centro de Acción Católica, pola denominada “Cruzada Misional de Estudiantes. Centros del Instituto de
Pontevedra”, coa participación de destacados especialistas. Tivo
como lema o de 1940 “Orígenes y trascendencia de lo litúrgico”
e a lección de Filgueira versou sobre “La liturgia en los orígenes
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de las literaturas románicas”. Para o curso 1941-1942, ademais
da Exposición Misional Escolar, as conferencias trataron sobre
“Misiones y su historia: triple visión católica, hispánica y gallega”,
impartindo Filgueira dúas, unha sobre Raimundo Lulio e outra
sobre o P. Salvado.
A fundación da Confraría do Espírito Santo xa citada leva consigo a celebración do Viacrucis previo á Semana Santa en San
Francisco ou en Santa Clara a cargo de alumnos, ilustrando cada
estación coa lectura de poemas de temática relixiosa de destacados
autores ou mesmo o de Paul Claudel traducido ao galego polo propio Filgueira e publicado logo en Grial no 1968.
É de salientar tamén a creación do coro Cantores do Instituto
en 1955, en cuxo repertorio, elaborado sempre seguindo as súas
orientacións, figuraron composicións de tema relixioso.
Uso do galego na liturxia
Desde moi novo Filgueira sentiu desexos por introducir a nosa
lingua nas celebracións litúrxicas. Foi nas mencionadas xuntanzas
con Losada Diéguez onde levedeceron os proxectos de tradución
ao galego de textos bíblicos e de rituais. Alí xermolou o “Deus Fratresque Gallaeciae”, que aínda que “poidera somellar, en moitos
dos seus pormenores, unha rapazada, o certo é que no ano 1925
encetábase unha xeira de galeguidade na Igrexa, coincidindo felizmente co nomeamento de Lago González para rexir a Arquidiócese
compostelá” (Filgueira, 1984, 364). Un proxecto incipiente, como
“esforzo de galeguizar a esmorecente Igrexa galega” e como unha
loita pola autonomía espiritual e política de Galicia, polo triunfo
da concepción católica do mundo e da sociedade (Pérez, 1995,
79), que se vería consolidado en 1935 coa publicación dos seus
estatutos da man de Filgueira, Iglesias Vilarelle, Fontenla Méndez,
Isla Couto e algúns cregos. Tras un tempo esmorecido, volvería a
refacerse en 1950, pero xa con menos presenza de Filgueira, como
grupo de encontro e de intercambio, insistindo na normalización
do uso do galego na liturxia.
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Aínda así, non era doado. Filgueira e Iglesias Vilarelle principiaron editando estampiñas, follas soltas e recordatorios, que lle
valían “para lograr benevolencia da curia na censura eclesiástica”
(Filgueira, 1984, 365), o que veñen confirmar as súas declaracións
posteriores: “A pesar de que tiñamos que traballar de maneira medio clandestina, lograbamos bastante facilmente o Imprimatur do
que faciamos en galego” (Pérez, 1995, 300). Imprimirían asemade
as “Oracións da mañá” e o Víacrucis coa “Quinta Angustia” de
Castelao, que chegou a celebrarse na igrexa da Universidade de
Santiago coa participación de diversos intelectuais, dirixido por
Pedret Casado e Carro García. No 1936, cando desaparece Logos, xa tiñan preparados “a ‘Santa Misa’, o ‘Oficio de Difuntos’, o
‘Evanxeo según San Mateu’, a ‘Vida de San Bieito’, os ‘Diálogos de
San Gregorio’” (Filgueira, 1984, 366).
No ano 1965, cando é remitido o escrito colectivo solicitando
aos bispos a aprobación do galego como lingua litúrxica (Pérez,
1995, 291), Filgueira segue moi de preto, dando orientacións ao
respecto, a tradución do grego dos catro Evanxeos levada a cabo
por Manuel Espiña e José Morente, tradución que atopou moitos
atrancos para a súa edición.
Será en 1967 cando lle envíe ao cardeal Quiroga varias traducións súas de textos litúrxicos para sometelos ao seu criterio, laiándose do pouco tempo de que dispón, tal vez polo traballo que lle
supón a Alcaldía e porque ese foi para el un ano moi produtivo no
tocante a publicacións: “Sé muy bien que mis quehaceres de esta
temporada no parecen muy acordes con esta labor (a de tradutor),
más propia de monjes y concretamente de benedictinos, pero he podido reservar unas horas a ‘rezar traduciendo’”.
Entre esas traducións estaría a da Misa e oficios de defuntos,
manifestando Filgueira que en Galicia se mantén xurdio o espírito
da comunidade respecto aos finados: “É obriga dos que traballamos nos eidos vizosos da nosa fala arrequentala co tesouro dos
rezos polos nosos irmáns cando chegan ás portas da eternidade e
cos sufraxios polos que nos agardan na outra vida”.
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3.- A obra escrita
Vénse tachando a Filgueira de polígrafo cunha obra poliédrica e
con razón, porque ten escrito sobre moitos temas e desde múltiples
puntos de vista. E se tomamos unha das caras dese gran poliedro
como base para situar encol dela os seus escritos sobre aspectos
relixiosos resultaría outro importante corpo con multiplicidade de
subdivisións segundo a temática que nos propoñamos.
Abonda para iso con repasar de vagar a súa bibliografía (Fuentes,
1976; Fortes, 1996) para decatármonos, por unha banda, da precocidade con que comeza a publicar, xa que o seu primeiro artigo data
do 23 de xaneiro de 1923 e a súa conferencia primixenia pronúnciaa, no Seminario de Estudos Galegos, o 3 de novembro do mesmo
ano, e, pola outra, da orientación que toman os seus traballos.
Non hai dúbida da influencia que nel puido ter o P. Luis Mª Fernández póndoo en contacto á súa chegada a Santiago co P. Ramón
Fernández, tamén franciscano e director do periódico católico La
Renovación, no que tería cabida a súa primeira publicación sobre
“Gelmírez”, á que seguirán outras e en diversos medios centradas en
temas relacionados co franciscanismo, desde o propio fundador e o
seu seguidor santo Antón de Padua ata outros como Álvaro Pelagio,
Raimundo Lulio, Sebastián de Aparicio, Fr. Juan de Navarrete ou
a “monxa-frade” Sor María de San Antonio (Isorna, 1997, passim).
As Cantigas de Santa María de Afonso O Sabio
De todos é ben sabido que Filgueira, aínda hoxe, é considerado
unha autoridade mundial no tocante á literatura medieval, en especial en materia dos cancioneiros. Cara a eles, e máis concretamente as cantigas mariais afonsís, para el “ese tesouro”, orientou a
súa atención desde novo.
Á parte de artigos de menor significación, relativa, sobre as de
tema galego ou as relacionadas con Galicia, en especial Compostela, e con Santander, os milagres recollidos nelas, como o dos freixós
ou o de Caldas, o fogo de San Telmo, a presenza dos xudeus ou as
doenzas citadas, dous traballos de Filgueira merecen ser salientados.
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En primeiro lugar, a súa tese de doutoramento, dirixida por
Armando Cotarelo e defendida en Madrid o 15 de novembro de
1935. Pode resultar difícil de entender que un tema, en aparencia
tan nimio, como pode ser a cantiga CIII, de apenas medio cento de
versos, poida ser materia de abondo para un traballo de tanta categoría. Pero Filgueira conségueo, primeiramente co título dado á
tese, tan significativo e atraente: Tiempo y gozo eterno en la narrativa medieval. (La cantiga CIII). E faino obxectivamente baseándose nunha amplísima bibliografía sobre narracións escatolóxicas
medievais relativas a visións, probas e testemuños do paraíso e de
viaxes ao ceo presentes en todas as culturas, para centrarse logo no
tema da cantiga, que non é outro que o do monxe que botou trescentos anos escoitando o canto dun paxariño, e as súas posibles
localizacións, entre elas o mosteiro de Armenteira (Meis).
En segundo, o estudo, máis tardío, do conxunto das 200 cantigas que integran o chamado Códice Rico de El Escorial, con introdución histórico-crítica, versión castelá e comentarios da súa
autoría, en cuxa transcrición tivemos a honra de colaborar. Foi
publicado, en edición facsimilar de luxo para bibliófilos, por Edilán
en 1979 e cada unha das cantigas é vista cos mesmos ollos e analizada co mesmo método, moito máis reducido, loxicamente, que
a CIII da súa tese.
A Virxe María
Filgueira analizou a figura da Virxe María desde diferentes puntos de vista: como nave, fonte e estrela; como a do ovo, a dos bos
libros e a das chaves; baixo distintas advocacións, tal a das Sete
Dores, a do Carme, a do Camiño ou Peregrina, a da Barca, a da
Franqueira, a da Lanzada ou das Areas e a do Portal; o seu nacemento, a Anunciación, a súa presenza como guía nas peregrinacións e nas cantigas do pobo.
O seu coñecemento sobre a literatura medieval levouno a enxalzar
de xeito especial a Durmición da Virxe. Con textos medievais, dúas
cantigas afonsís e outro en prosa, montou, coas indicacións previas
para a representación, unha obriña teatral que, segundo el, aínda
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“pode ser hoxe dado, para regalo de todos, no adro, na eirexa ou nas
aulas”. Trátase do “Aucto de como Santa María foi levada aos ceos
pra a festa de Nosa Señora de Agosto”, publicado en Grial no 1969.
Santiago: Apóstolo, camiño, cidade
Compostela, e todo o que xorde ao seu redor, é, despois da súa
Pontevedra, a urbe por excelencia de Filgueira e, dada a súa espiritualidade, foco de atención especial na súa produción. No folleto
Temas santiagueses na bibliografía de Xosé Filgueira Valverde, publicado en 1990 co gallo da entrega da Medalla de Ouro da cidade
de Santiago, pode comprobarse que ata entón ten 275 entradas de
libros, folletos e artigos relacionadas co apartado que nos ocupa.
Non vén a conto detérmonos aquí para pormenorizalos. Pero si
citar pola súa significación algúns libros nos que compendia artigos que versan sobre a chegada do corpo do Apóstolo, sobre o
nacemento da cidade e sobre o camiño e as súas circunstancias.
En primeiro lugar El libro de Santiago (1948). Varios apartados
teñen como centro o Apóstolo e a peregrinación: a súa vida, os
signos xacobeos, peregrinos importantes, milagres e tradicións. A
eses seguen logo outros dedicados á cidade e á súa arquitectura.
Moitos deses capítulos formarían parte logo de Compostela, camino y estela (1993).
Citemos logo Historias de Compostela (1970), no que se refire
á peregrinación, a Xelmírez e ao Mestre Mateo, á iconografía, ao
Padroado xacobeo e ás festas celebradas na Compostela barroca.
É de mencionar a devoción que Filgueira profesaba polo Apóstolo. Froito diso, foi admitido o 22 de maio de 1937 como Mordomo de Número e nomeado o 13 de xullo de 1949 Irmán Maior
da “Archicofradía del Glorioso Apóstol Santiago”, que tiña como
fin primordial o fomento da devoción e do culto ao evanxelizador
de España.
Non podemos esquecer a promoción da Reunión de Intelectuais
Europeístas sobre o Camiño de Santiago en 1982 sendo Conselleiro de Cultura (Valle, 2007, 80).
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Pontevedra e o Corpus
A súa cidade natal, a que amou e da que non quixo moverse
máis que no puramente obrigatorio, foi obxecto de estudos seus
desde os máis variados ángulos, incluído o relixioso, sobresaíndo
o espírito do Gremio de Mareantes, que custeou a construción do
templo de Santa María a Maior, a cuxa obra dedicou un amplo e
detido estudo (1988).
Pero unha das súas maiores preocupacións foi a recuperación de
vellos costumes, entre os que destacan os relacionados coa festa
do Corpus. Como xa temos visto, esa era unha das misións encomendadas ao vedor da confraría do Corpo Santo, cargo que el
ocupou.
Desde o Museo de Pontevedra, que principiou a organizar exposicións temporais desde o seu acceso á dirección, dedicoulle a
inaugural, sobre recordos gremiais da festa, e a terceira, sobre o
itinerario da procesión na Pontevedra antiga.
Axiña comezou a publicar artigos sobre ela: notas históricas, as
actividades da véspera, os xigantóns e a súa visión polo P. Sarmiento, os choqueiros, a ofrenda, os privilexios dos Mareantes, a
relación cos gremios e coas confrarías dos Santos vellos, a visión
do P. Amoedo Carballo, a Nao, san Telmo e a advocación do Corpo
Santo ou a despedida dos santos.
Todos eles serviron para complementar outros aínda inéditos e
conformar o documentado estudo “El Corpus viejo en Pontevedra”
publicado polo Museo en 1975, no que analiza polo miúdo desde o punto de vista histórico e antropolóxico a orixe da festa, as
competencias, o papel das distintas confrarías e gremios, as súas
insignias, as imaxes, as danzas, os rituais…
Pero ademais de facelo sobre o papel, impulsou a posta en práctica de moitos deses ritos esquecidos, valéndose de alumnos do
Instituto, que, ataviados con roupas de época, representaban o
canto das vaias ao paso da Nao.
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4.- Epílogo
Para rematar volvamos case aos inicios de Filgueira como escritor católico nas dúas revistas pontevedresas, mostrando o seu
espírito relixioso.
No primeiro número de Spes publica o artigo “O retorno dos
deuses”, sobre o movemento das mocidades cristiás fronte aos ídolos da nova paganía, no que manifesta: “Lonxe de Deus a natureza
soia finxe monstros da razón ou desata pasións do sentimento”
ou “Os camiños de Deus son os camiños da Crus. Para retornar a
Deus ben está percuralo na Natureza, alí onde brile no esprendor
da orde ou na beleza creada; mais non abonda”.
E no Logos de 1936, onde publicara en 1933 “Na festa de Christo
Rei do ano xubilar”, case unha oración ou pregaria no bimilenario
da morte de Xesús, aparece o seu artigo “A Eirexa i-as linguas vernáculas”, no que pon como exemplo para Galicia a actitude do bispo
de Quimper esixindo aos mestres o uso do bretón nas escolas e
que remata dando mostra do seu espírito evanxelizador: “E si nesta
obra coincidimos cos adversarios do catolicismo, mellor. Si, mellor,
mellor, amigos, non vos escandalicedes xa. Que un punto de coincidencia é un precioso punto de apoio para o apostolado. E a nós non
nos interesa esfachicar aos enemigos de Cristo, senón convertilos”.
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A Igrexa e as persoas homosexuais:
reflexións con ocasión do
Sínodo sobre a familia
Carmen Peña García

Con motivo da convocatoria e celebración do Sínodo sobre a
familia, volveu a exporse o tema da valoración eclesial da homosexualidade e, máis concretamente, da atención pastoral que pode
ofrecerse ás persoas que viven en matrimonios ou unións de feito de persoas do mesmo sexo. Interesa, pois logo, valorar como
foi abordada a cuestión no Sínodo en curso, que perspectivas se
abriron, e apuntar algúns criterios teolóxicos, morais ou canónicos
que poderían orientar as posíbeis vías de actuación nesta materia,
sempre complexa.

1.- Unha cuestión que segue sendo problemática:
as vacilacións detectadas no Sínodo
Na preparación da Asemblea extraordinaria dedicada aos desafíos
pastorais da familia no contexto da nova evanxelización, o Sínodo
dos Bispos, dando mostras de realismo, incluíu no Cuestionario inicial –feito público para animar todos os fieis a se involucraren e participaren nos traballos preparatorios do Sínodo– catro cuestións relativas á situación legal e aos retos pastorais que supuñan as unións
de persoas do mesmo sexo nos diversos países. Froito desta consulta
universal, o Instrumentum laboris abordaba nos seus nn. 110-120
as diversas situacións de recoñecemento legal destas unións nos
distintos contextos culturais, salientando que “o gran desafío será
desenvolver unha pastoral que logre manter o xusto equilibrio entre
acollida misericordiosa das persoas e acompañamento gradual cara
a unha auténtica madurez humana e cristiá” (n. 118), aínda que se
recoñecía igualmente que as respostas recibidas,
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demostran que non existe aínda un consenso na vida eclesial verbo
das modalidades concretas da acollida das persoas que viven estas
unións. O primeiro paso dun proceso lento sería o da información
e a identificación de criterios de discernimento, non só a nivel de
ministros e axentes pastorais, senón tamén a nivel de grupos ou
movementos eclesiais (n. 119)1

Tamén se apuntaba no Instrumentum laboris, tocante ao bautismo dos nenos adoptados ou tutelados por parellas do mesmo sexo,
a necesidade de acoller estes nenos “coa mesma atención, tenrura
e solicitude” que os outros nenos para os que se pide o bautismo,
aínda que se indicaba que “sería útil recibir directrices pastorais
máis concretas para estas situacións”. Esta cuestión, porén, non
foi tomada en consideración nas discusións sinodais, nin recolleita
no documento final do Sínodo, quizais polo modus operandi propio
da Asemblea sinodal, que limita rigorosamente o número e a extensión das intervencións dos padres2.
Recollendo tanto as intervencións expostas na aula durante a primeira semana como as entregadas directamente á Secretaría especial do Sínodo por algúns padres, os nn. 50-52 da Relatio post disceptationem, baixo o epígrafe Acoller as persoas homosexuais, convidaba
a unha revisión da actual praxe eclesial e a unha maior acollida e integración das persoas homosexuais nas nosas comunidades eclesiais:
As persoas homosexuais teñen dons e calidades para ofreceren á
comunidade cristiá: estamos en grao de recibirmos estas persoas,
garantíndolles un espazo de fraternidade nas nosas comunidades?
A miúdo desexan atopar unha Igrexa que sexa casa acolledora para
eles. As nosas comunidades están en grao de selo, aceptando e
avaliando a súa orientación sexual, sen comprometer a doutrina
católica sobre a familia e o matrimonio? (n. 50)
1 Sínodo dos Bispos, Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Instrumentum laboris, Cidade do Vaticano 2014.
2 Durante a primeira semana, cada pai sinodal tiña dereito a unha soa intervención de catro
minutos, o que obrigaba a unha forte selección dos temas para tratar. Sobre o proceso de
elaboración dos documentos sinodais –a Relatio post disceptationem e a Relatio synodi– e as
principais presenzas e ausencias nos temas discutidos na asemblea, C. Peña García, El Sínodo
extraordinario de la familia: impresiones y retos: Razón y fe 270, n. 1394, 2014, 569-582.
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Nos números seguintes, ademais de lembrar que “as unións entre persoas do mesmo sexo non poden ser equiparadas ao matrimonio entre un home e unha muller”, o documento apunta que
“a cuestión homosexual interpélanos a unha reflexión seria sobre
como elaborar camiños realistas de crecemento afectivo e de madurez humana e evanxélica integrando a dimensión sexual; por
tanto preséntase como un importante desafío educativo” (n. 51),
concluíndo cun recoñecemento expreso –baseado no testemuño
de un dos padres– de que tamén nas unións homosexuais cabe
atopar valores humanos e entrega mutua:
Sen negar as problemáticas morais relacionadas coas unións homosexuais, tómase en consideración que hai casos en que o apoio
mutuo, ata o sacrificio, constitúe un valioso soporte para a vida das
parellas” (n. 52)3

A formulación e linguaxe nova destes números foi, porén, moi
contestada durante os traballos da segunda semana nos Círculos
menores. Como consecuencia, propúxose unha nova redacción
destes números, baseada en reiterar, baixo o epígrafe A atención
pastoral ás persoas con orientación homosexual, a doutrina maxisterial sobre o respecto debido a estas persoas e a imposibilidade de
analoxía entre o matrimonio e as unións homosexuais:
Algunhas familias viven a experiencia de ter no seu seo persoas
con orientación homosexual. Tocante a isto, preguntámonos que
atención pastoral resulta oportuna ante esta situación, con referencia ao que ensina a Igrexa: «Non existe ningún fundamento
para asimilar ou establecer analoxías, nin sequera remotas, entre
as unións homosexuais e o designio de Deus sobre o matrimonio
e a familia». Aínda así, os homes e as mulleres con tendencias homosexuais han de ser acollidos con respecto e delicadeza. «Evita3 En termos similares, a propósito do debate sobre o recoñecemento do Pacto Civil de
Solidariedade (PACs), a Conferencia Episcopal Francesa, aínda opoñéndose á equiparación
entre unións homosexuais e matrimonio, recoñecía que “podemos valorar o desexo dun
compromiso de fidelidade afectiva, dun agarimo sincero, dunha preocupación polo outro
e dunha solidariedade que vai máis aló da redución da relación homosexual cun simple
vínculo erótico”: Conferencia Episcopal Francesa (Consello Familia e Sociedade), Ampliar
o matrimonio a persoas do mesmo sexo? Abramos o debate!, setembro 2012.
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rase, respecto deles, todo signo de discriminación inxusta» (Congregación para a Doutrina da Fe, Consideracións sobre os proxectos de recoñecemento legal das unións entre persoas homosexuais,
n. 4) (n. 55)

Porén, a nova redacción dada a este número non alcanzou tampouco a maioría de 2/3 dos padres sinodais necesaria para a súa
aprobación, ao obter 118 Placet e 62 Non placet.
Estas vacilacións sinodais e a falta de acordo na aproximación a
esta cuestión poñen de manifesto a complexidade deste tema, moi
condicionado tamén polas diversas sensibilidades socioculturais,
así como a dificultade –e a necesidade– de alcanzar consensos sobre como acompañar pastoralmente as persoas homosexuais, segundo apuntaba xa o Instrumentum laboris.

2.- Algúns apuntamentos para o acompañamento
pastoral ás persoas homosexuais
Sen pretensión de exhaustividade, a reflexión sobre o papel da
Igrexa con relación ás persoas homosexuais debería non deixar de
lado os seguintes datos:
a) O recoñecemento sen fisuras da dignidade da persoa homosexual e do respecto debido a estas persoas aparece como punto
de partida ineludíbel de calquera reflexión sobre o tema, tal como
poñen de manifesto os documentos maxisteriais e reiterou recentemente o Sínodo. En palabra dos Bispos españois, “con independencia da orientación sexual e mesmo do comportamento sexual de
cada un, toda persoa ten a mesma identidade fundamental: o ser
criatura e, por graza, fillo de Deus herdeiro da vida eterna”4.
Fronte a acusacións infundadas de homofobia, debe salientarse
que, de feito, a Igrexa non só non condena a inmensa maioría das
iniciativas lexislativas tendentes a normalizar a situación xurídica
4 Conferencia Episcopal Española (Comisión Permanente), Matrimonio, familia y uniones homosexuales. Nota con ocasión de algunas iniciativas legales recientes, 24 de xuño de
1994, n. 4: BOCEE 44 (1994) 155-159.
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dos homosexuais a nivel social, penal, laboral, civil, asistencial, etc.,
senón que expresou reiteradamente o seu rexeitamento a calquera
discriminación inxustificada destas persoas5.
Neste sentido, cabería expor a cuestión de se a crecente aceptación social das persoas homosexuais, observábel nas sociedades
occidentais, podería ser cualificada como un signo dos tempos,
entendendo por tal aquela dinámica histórica que caracteriza un
determinado momento cultural, e ante os que a Igrexa se sente interpelada. Sen ningunha dúbida, deben utilizarse con suma
cautela estas categorías teolóxicas, sabendo que non todo signo
dos tempos é signo de Deus nos tempos, senón só aqueles signos
que son percibidos pola comunidade crente como signos salvíficos, como presenza actuante do Deus trino na Historia6. Aínda
así, non pode negarse que durante os últimos anos do s. XX e
principios do s. XXI está a emerxer en occidente unha conciencia
social nova, que participa da ambigüidade e os claroscuros de
todo signo histórico, pero que certamente interpela a comunidade crente, obrigándoa a un coidadoso discernimento desta nova
dinámica7.
b) No ámbito do dereito de familia, nos últimos 20 anos están
a se multiplicar no mundo occidental –especialmente europeo–
as iniciativas legais que recoñecen o matrimonio entre persoas
do mesmo sexo: así, o matrimonio homosexual está plenamente
recoñecido, en igualdade co matrimonio entre persoas de distinto
5 CDF, Carta a los Obispos de 1986, n. 10: “É de deplorar con firmeza que as persoas homosexuais fosen e sexan aínda obxecto de expresións malévolas e de accións violentas (…)
A dignidade propia de toda persoa sempre debe ser respectada nas palabras, nas accións e
nas lexislacións”. De feito, as críticas eclesiais ás iniciativas lexislativas antidiscriminatorias
atinxen só a aquelas iniciativas de índole matrimonial ou familiar.
6 L. González-Carvajal, Signos de los tiempos y discernimiento: Sal Terrae 100 (2012)
409-421. Esta distinción resulta fundamental para evitar a confusión entre as realidades
sociolóxicas e as categorías teolóxicas, pois que non toda tendencia social ou cultural pode
ser elevada indiscriminadamente a designio divino.
7 Neste sentido, resultan significativas as respostas ao Cuestionario preparatorio do Sínodo de conferencias episcopais como a alemá, belga ou suíza, cuxos fieis expresan a súa
conciencia da necesidade dunha máis activa e integradora acollida das persoas homosexuais
nas comunidades eclesiais.
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sexo, en case uns vinte países8, mentres que outros moitos optan
por un recoñecemento xurídico das unións de feito de persoas do
mesmo sexo, con maior ou menor amplitude.
A Igrexa, pola súa banda, sostén que o matrimonio é unha institución esencialmente heterosexual, que se corresponde coa dobre
modalización sexual do xénero humano, creados orixinariamente home e muller e chamados por Deus a constituíren “unha soa
carne” 9, polo que se opón ao recoñecemento do matrimonio entre
persoas do mesmo sexo.
Verbo da valoración eclesial destas iniciativas lexislativas estatais, cómpre afirmar o dereito da Igrexa para propoñer a súa visión
do matrimonio e a familia nunha sociedade plural; con todo, non
cabe excluír que, tendo en conta a lexítima autonomía da orde
social, así como os valores de tolerancia, pluralismo e respecto á liberdade persoal, poida chegar a ser conveniente, por esixencias do
ben común, que a lei civil regule dalgún modo os dereitos das persoas unidas en parellas homosexuais, concedendo a estas unións
determinados efectos cuxa ausencia ou falta de regulación puidese
considerarse discriminatoria, ou dar lugar a situacións inxustas ou
a conflitos xurídicos ou sociais10.
c) A nivel pastoral, a clave estaría non tanto en contrapor no plano teórico ou abstracto modelos ideais de familia, senón en mirar
con amor, acompañar e dar unha resposta humanizadora, desde o
Evanxeo, ás persoas concretas, nas particulares situacións en que
se atopen. Como remarcou, con carácter xeral, o Sínodo, isto esixirá un atento discernimento das diversas realidades, un acompañar
8 En concreto, en Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Bélxica, España, Portugal,
Francia, Luxemburgo, Islandia, Inglaterra, Gales e Escocia, Nova Zelandia, Sudáfrica, Arxentina, Uruguai, Brasil, Canadá, e algúns estados de USA e México.
9 Xoán Paulo II: Familiaris consortio, n. 19; Carta ás familias, de 2 de febreiro de 1994, n.
5; Discurso de Apertura do Ano Xudicial 2001 á Rota Romana, n. 5; CDF, Consideraciones
acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales,
de 3 de xuño de 2003; etc.
10 C. Peña García, Uniones homosexuales y magisterio eclesiástico: una reflexión teológica
sobre la aceptación social de la homosexualidad, en AA.VV., Hominum causa omne ius constitutum est. Escritos sobre o matrimonio en homenaje al Prof. Dr. José Mª Díaz-Moreno, S.J.,
Madrid 2000, 269-291.
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paciente e un coidado amoroso da persoa concreta, coma o bo samaritano que carga sobre os seus ombreiros non só os fardos do outro, senón a súa mesma persoa, ferida e dorida. Noutras palabras,
isto supón unha actitude de misericordia evanxélica, unha ollada
fonda de amor, divina e humana, que axuda a madurar e alenta camiños de crecemento, acompañando paso a paso o camiño11.
Aplicando estes principios xenéricos á aproximación pastoral ás
persoas homosexuais, sería fundamental partir sempre do respecto, acollida e aceptación da persoa real, tal cal é, desde a conciencia de que a orientación ou tendencia homosexual, do mesmo xeito
que a heterosexual, non é froito dunha libre elección do suxeito, senón algo que vén dado, e que o suxeito chega a descubrir e
aceptar moitas veces con non pouca dificultade, especialmente se
vive en contextos sociais ou relixiosos pechados e represivos. Non
depende da persoa homosexual –como tampouco da heterosexual–
determinar a súa orientación sexual profunda, aínda que, como
insiste o maxisterio, o suxeito si terá, polo menos en principio, a
liberdade de elixir o modo concreto de vivila.
d) Non debe esquecerse, neste sentido, que a homosexualidade
non consiste principalmente nun fenómeno sexual-xenital, senón
que afecta a todas as dimensións da sexualidade humana, incluíndo tamén as dimensións afectiva, relacional, valorativa, do suxeito.
É a persoa humana integral a que, dun modo constitutivo, non só a
nivel de comportamento, se sente e –excepto en casos patolóxicos
de represión ou disociación– recoñécese a si mesma como atraída afectiva e sexualmente polas persoas do seu mesmo sexo. Non
pode identificarse, sen máis, orientación e comportamento homosexual, nin –do mesmo xeito que na heterosexualidade– reducir a
homosexualidade á soa práctica sexual do suxeito12. A orientación
11 F.J. de la Torre, Jesús de Nazaret y la familia. Familias rotas, familias heridas, familias
frágiles, Madrid 2014, 283.
12 Tanto o Catecismo da Igrexa católica coma os documentos da Congregación para a
Doutrina da Fe sobre o tema parten desta distinción entre a tendencia ou orientación sexual
do suxeito -que, en principio, o suxeito non elixe e da que non é responsable- e a actividade
homosexual, que é a que é obxecto dun xuízo moral negativo: Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 2357-2359; CDF, Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral
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sexual é un elemento importante –aínda que certamente, non o
único– na configuración da propia identidade; tomar en serio a
persoa pasa por non minusvalorar ou restar importancia á devandita orientación.
e) Por outra banda, a orientación ou tendencia homosexual aparece como basicamente irreversíbel, sen que os diversos métodos
utilizados para “curar” a homosexualidade –a pesar da notábel
agresividade e máis que dubidosa eticidade dalgúns deles (castracións químicas, lobotomías, tratamentos hormonais, terapias de
aversión mediante electro-shock, etc)– lograsen modificar a orientación sexual do suxeito. Aínda que, nalgúns casos, estes tratamentos conseguisen debilitar ou mesmo erradicar totalmente o desexo
sexual, non logran cambiar o seu sentido, permanecendo a orientación profunda, a nivel afectivo e sexual, da persoa, basicamente
inmodificada13.
Á vista destes datos, debería evitarse actuacións pastorais que
favorezan a culpabilización e, máis aínda, a negación por parte dos
suxeitos da súa tendencia; tampouco parece oportuno nin realista,
polo menos con carácter xeral, insistir na oferta de terapias para
unha hipotética curación da homosexualidade.
f) Especialmente importante resulta evitar prácticas pastorais
que animen as persoas homosexuais a contraeren matrimonio con
persoas de distinto sexo como remedio ou curación. Como pon
de manifesto a constante xurisprudencia da Rota Romana nestes
casos, os devanditos matrimonios non só son nulos, senón fonte de
profundo sufrimento e angustia para ambos os cónxuxes, á parte
de resultaren ineficaces en canto a modificar a orientación homosexual do suxeito.
A constante afirmación, por parte dos tribunais da Igrexa, de que
a orientación homosexual profunda provoca a nulidade do matria las personas homosexuales, de 1 de outubro de 1986; CDF, Declaración Persona humana,
sobre algunas cuestiones de ética sexual, de 29 de decembro de 1975; etc.
13 Tampouco as terapias psicoanalíticas, menos agresivas, presentan resultados definitivos;
sobre as diversas terapias e a súa efectividade, remítome a C. Peña García, Homosexualidad
y matrimonio. Estudio sobre la jurisprudencia y la doctrina canónica, Madrid 2004, 87-124.
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monio entre home e muller14 é un dato que pon de relevo, por unha
banda, que a orientación sexual non é algo accidental, senón que
ten un significado verdadeiramente constitutivo da persoa, polo
menos na súa dimensión conxugal. Por outra banda, supón recoñecer que, desde unha comprensión personalista, o matrimonio esixe
non só que os contraentes poidan entender e elixir o matrimonio
ou realizar o acto sexual conxugal, senón que deben ser capaces de
constituír un consorcio de vida e amor co seu cónxuxe. Isto esixe
unha capacidade de relación e entrega interpersoal a todos os niveis
(afectivo, sexual, amoroso, etc.), ser capaz de atender ao ben dos
cónxuxes e de constituír unha comuñón de vida psico-sexual cunha
parella de distinto sexo15; e moi dificilmente terá esta capacidade
aquela persoa que, a nivel profundo, se sente orientada exclusiva ou
preferentemente cara a persoas do seu mesmo sexo.
En consecuencia, o recurso ao matrimonio con alguén de distinto sexo como medio para superar a homosexualidade constitúe
unha ilexítima instrumentalización, non só da institución matrimonial, senón, sobre todo, da persoa do outro contraente, que é
utilizado como vía de curación, no canto de ser amado e valorado
como un fin en si mesmo. Un axeitado tratamento pastoral desta
cuestión debería contribuír a evitar que persoas homosexuais contraian matrimonios nulos, obrigados por presións sociais ou por
motivacións inconscientes16.
g) Aínda que é un tema delicado, que require prudencia e creatividade, a Igrexa, desde a fidelidade á súa doutrina moral, está
chamada a ser, tamén para as persoas homosexuais, fonte de graza e esperanza, facéndoas partícipes do amor que Deus lles ten e
14 Así o afirma a constante xurisprudencia rotal posterior ao Concilio Vaticano II, analizada na monografía citada na nota anterior. Véxase tamén a c. Verginelli, de 26 de novembro de 2010, publicada, traducida e comentada en Estudios Eclesiásticos 87 (2012)
839-855 e 857-866.
15 F.R. Aznar Gil, Derecho matrimonial canónico, vol.II, Salamanca 2002, 78-95; C. Peña
García, Matrimonio y causas de nulidad en el derecho de la Iglesia, Madrid 2014, 137-153;
J. Rodríguez Torrente (Ed), Consentimiento matrimonial e incapacidad, Albacete 2005; etc.
16 C. Pena García, Grave defecto de discreción de juicio y homosexualidad en la jurisprudencia postcodicial: Estudios Eclesiásticos 78 (2003) 659-694.
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axudándoas a crecer como persoas, a aceptaren e integraren a súa
orientación sexual e a súa afectividade, e a vivírena de modo ético.
Habería que revisar se, coa nosa actitude, favorecemos que estas
persoas se sintan acollidas e integradas na comunidade eclesial,
ou, pola contra, propiciamos que non se acepten a si mesmas ou,
mesmo, que se rebelen contra Deus porque as creou “distintas”17.
En palabras do papa Francisco, “Deus, cando mira unha persoa
homosexual, aproba a súa existencia con afecto ou rexéitaa e condénaa? Hai que ter sempre en conta a persoa. E aquí entramos no
misterio do ser humano. Nesta vida Deus acompaña as persoas e é
noso deber acompañalas a partir da súa condición. Hai que acompañar con misericordia”18.
h) Para a transmisión da fe, non debería haber diferenzas entre os
fillos das parellas de persoas do mesmo sexo –sexa por adopción ou
por xeración dalgún dos integrantes da parella– e os fillos doutras
parellas, aínda que é verdade que estes casos esixirán aos catequistas unha especial delicadeza no trato con estes cativos. A catequese, o ensino da relixión e a mesma recepción dos sacramentos da
iniciación cristiá non son un premio á conduta dos pais, senón,
no seu caso, un dereito dos nenos, sempre que haxa unha mínima
disposición. No tocante concretamente ao bautismo destes nenos
de familias do mesmo sexo, a situación dos pais non impide de seu
a celebración do bautismo, pois non permite presumir a falta de fe
destes; do mesmo xeito que no caso de calquera outra parella que
pida o bautismo para os seus fillos, o determinante será valorar en
cada caso, lonxe de presuncións apriorísticas, se existe esperanza
fundada de que o meniño vaia ser educado na fe católica19.
En definitiva, malia as vacilacións detectadas na asemblea extraordinaria, o Sínodo da familia volveu a poñer sobre a mesa a
17 Especialmente salientábel resulta o documento da Comisión Matrimonio e familia da
Conferencia Episcopal USA, Siguen siendo nuestros hijos. Mensaje pastoral de los obispos
estadounidenses a los padres con hijos homosexuales, de 1 de outubro de 1997.
18 Entrevista concedida polo papa Francisco a Antonio Spadaro, S.J.: L’Osservatore Romano,
edición semanal en lingua española, Ano XLV, n. 39 (2.333), venres 27 de setembro de 2013.
19 Este é o requisito esixido para o bautismo de nenos: Código de Dereito Canónico,
c.868; o mesmo criterio apuntábase no Instrumentum Laboris do Sínodo, n. 120.
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cuestión da valoración eclesial da homosexualidade. Fronte á xeneralizada –e con frecuencia inxusta– percepción social que tende
a considerar como negativa a actitude da Igrexa ante as persoas
homosexuais, obsérvase que a postura eclesial é moito máis matizada, defendendo a súa dignidade e o respecto que lles é debido,
á parte de existiren algunhas iniciativas pastorais –poucas aínda–
tendentes ao acompañamento e acollida destas persoas. Sería conveniente, porén, facer todo o posible, a nivel eclesial, por evitar
manifestacións inoportunas ou condutas inadecuadas que poidan
incrementar este prexuízo, que fai moi difícil o achegamento das
persoas homosexuais á Igrexa e dificulta o cumprimento da misión
evanxelizadora desta.
Cumpriría, para a próxima asemblea sinodal, evitar medos infundados e abrir decididamente a porta a unha máis clara acollida e acompañamento das persoas homosexuais, persoas que non
elixiron a súa condición e que merecen tamén unha palabra de
misericordia, unha mensaxe alentadora que as axude a creceren e
a se realizaren. A Igrexa, nai e testemuña privilexiada do amor misericordioso de Deus, non pode dar as costas aos seus fillos fráxiles
ou necesitados; pola contra, “ten que ser o lugar da misericordia
gratuíta, onde todo o mundo poida sentirse acollido, amado, perdoado e alentado a vivir segundo a vida boa do Evanxeo” (EG,114).
Carmen Peña García
Facultade de Dereito Canónico, Universidade P. Comillas
Traduciu Xesús Portas Ferro
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Asun
Xulio Andión Marán

Asun, muller galega cristiá. Unha única realidade en tres vivencias e realizacións intercambiables. En ámbitos diversos de comuñón aberta aos múltiples grupos da nosa terra. A miña consideración céntrase particularmente na parroquia do Sagrado Corazón
de Xesús, de Vigo.
Muller como identidade real. Vivida entrañablemente dende
unha sensibilidade desbordante. Coa convicción esencial asumida
e realizada no gozo de vivir.
Muller na constancia substancial do don de si mesma; na acollida agarimosa; na loita firme por uns dereitos irrenunciables; na
sementeira fecunda de humanidade neste humus insuperable de
Galicia.
Muller na súa relación con Deus Pai-Nai. Por certo, non coma
froito dunha reflexión filosófico-teolóxica. Era talmente unha experiencia de graza, don do Deus Espírito Amor.
Muller galega. Máis alá da gramática lingüística, galega con categoría de substantivo, non adxectivo. No seu corazón palpitaba o
dinamismo san da galeguidade pura.
Asun viviu o gozo de compartir a súa festiva galeguidade: con
paixón, con harmonía, con esperanzada constancia, con paciencia
activa malia a lentitude en acadar respostas positivas.
Muller galega cristiá. Foi comprendendo que algo de galego ten
o Señor Xesús Cristo. Non precisamente porque quixera nacer galileo; comprendía máis ben que, na súa Encarnación, Xesús de Nazaret compartiu a realidade de cada ser humano. Tamén de cada
galego e galega, tamén, si.
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A fe de Asun non era una ideoloxía, non era un conxunto de
verdades conceptuais ben integradas. O seu cristianismo era unha
vivencia progresivamente invasiva que transformaba a súa experiencia vital.
Neste eido profundo sitúase o regalo máis importante do aporte
de Asun á parroquia do Sagrado Corazón de Xesús. No proxecto
de Igrexa comunidade parroquial; na participación litúrxica; na
catequese.
Particularmente o seu labor catequético era un auténtico exercicio de mestra verdadeiramente vocacionada. Compartía, con
espléndida pedagoxía natural e sabiamente cultivada, saberes
que emerxían fecundamente dunha experiencia de fe progresiva.
Compartía os dinamismos dunha esperanza activa. Compartía as
concrecións reais dun amor entrañable e entrañado na relación
coas persoas.
Amosaba unha espiritualidade conquistada esforzo a esforzo. O
estímulo das dificultades existenciais mantiñan viva a súa mirada
no horizonte da transcendencia; e na perspectiva inmediata dunha
comuñón comprometedora.
Precisamente a comuñón eclesial vivida na parroquia era obxectivo permanente. Na clave de ‘comunidade de comunidades’.
Asun: Dende unha fe sinxela e confiada, esperamos animosamente que compartas, xa para sempre, o Amor que é Deus, o teu
Pai-Nai.
Xulio Andión Marán
Párroco do Sagrado Corazón de Vigo
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Un pau de choiva
Elvira Santos Pena

Un ‘pau de chuvia’ é un instrumento máxico que ten a súa orixe
nos pobos indíxenas do Perú ou de Chile, hai quen di que procede
de África... É un tubo longo, oco, de cactos secado ó sol, que se
enche de sementes e de pequenos cravos. Cando alguén move o
pau de determinada maneira prodúcese o son da choiva.
Asun tiña un ‘pau de chuvia’, grande e de moitas cores. O seu
neto dicía que era “o axóuxere da avoa”. Eu vinlle utilizar este pau
nunha xuntanza, onde logrou que todas e todos os que estábamos
na sala sentíramos realmente a choiva, aveces doce, aveces violenta, aveces refrescante, sempre coidadosa. A choiva da vida, a nosa
propia choiva.
Esa era Asun, un milagre de sensibilidade, de creatividade, de
profundidade. Un milagre de MULLER.
María Asunción Louzán Tomé, cando falaba da súa vida, dicía
que foi unha nena moi feliz, moi querida, curiosa, imaxinativa, lectora precoz, fantasiosa e sempre crente, a maneira de como pode
crer unha nena. Casou ilusionada e feliz, pero non houbo sorte e o
amor acabou. Foi unha etapa moi dura. O froito marabilloso foron
os fillos, unha filla e un fillo que eran a súa obra máis importante,
e desde fai dous anos o seu netiño, que trouxo novidade, alegría,
descubrimento… a esta muller sabia.
Segundo din as súas compañeiras Asun foi unha mestra “mestra” mentres exerceu a súa profesión. Modelo de trato cos rapaces, modelo de preparación e de creatividade. Non podía ser
doutra maneira.
Era muller de moitos silencios, de calma e tamén de coraxe, escoitando xa facía ben, e tiña sempre a palabra xusta, no momento
xusto.
84
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Coa fraxilidade das persoas sensibles e a fortaleza das convencidas, Asun tiña unha fe profunda, de experiencias espirituais delicadas. Dende aí, era unha muller feminista, loitadora pola igualdade
e pola dignidade das mulleres. Comprometida e crítica o que non
lle impedía, con total xenerosidade, traballar poñendo toda a súa
creatividade ao servizo da súa Parroquia, da Escola, da Asociación
de Mulleres Cristiás Galegas Exeria, na que nos deixa un oco moi
difícil de encher.
Asun querida, hoxe aquí , na Escola, recordámoste celebrando
a túa vida, celebrando a sorte de terte coñecido, celebrando a túa
presenza aquí con nos, esa presenza-ausencia que é o gran misterio da vida e da norte.
Para ti xa non é misterio, agora vives en Deus, e con El nos bendices, como tantas veces fixeches.
Grazas amiga, compañeira, mestra. Move de novo o teu ‘pau de
choiva’ grande e de moitas cores. Que poidamos todos e todas as
túas amigas, sentir coa frescura e o rumor suave da auga que cae,
a delicia da túa presenza.
Elvira Santos Pena
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Avanzando a paso firme cara a unha
política incerta
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Primeiro dato electoral
deste apertado 2015
O tan cacarexado cambio estrutural que han de producir as
catro diferentes eleccións que
han de celebrarse no 2015 non
poderá ser avaliado, e no seu
caso certificado, ata finais de
decembro, que teñamos sobre
a mesa os resultados das Eleccións Xerais. Porque o modelo
bipartito –que tantos froitos lle
rendeu a esta democracia, e que
tan criticado está sendo agora
polos partidos emerxentes– só
se dá, en realidade, nas Cortes
Xerais, onde PP e PSOE manteñen ata hoxe un dominio indiscutible que os caracteriza como
os únicos partidos do sistema
que poden funcionar como alternativas de Goberno. O panorama municipal, polo contrario,
é moi variado, tanto polos numerosos casos de candidaturas
que obteñen importantes representacións nas corporacións,
como polo feito de contar coas
excepcións catalá, vasca e cana-

ria, que, afectando a once millóns de habitantes, determinan
unha estrutura partidaria máis
plural, e tamén máis aberta a
formar maiorías de goberno de
estrutura variable. E o mesmo
poderiamos dicir das eleccións
autonómicas, nas que, ademais
de existir partidos bisagra ou vinculados que determinan abundantes variables da gobernabilidade en Asturias, Andalucía,
Estremadura e Navarra, tamén
as excepcións vasca e catalá se
conforman como importantes
elementos de pluralidade e especificidade política, que dun
ou doutro xeito viñeron operando dende a mesma transición.
Dun xeito claro e específico
cómpre subliñar que as eleccións andaluzas do pasado 22
de marzo, e as que están convocadas en Cataluña para o 27 de
setembro, tampouco van aportar
eses datos indicativos do cambio
ou da estabilidade do sistema, xa
que se Andalucía representa un
estraño caso de dominio sociaEncrucillada 192, marzo-abril 2015
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lista, que incluso pode producir
unha estraña e perigosa rexionalización do PSOE –pois non falta quen veu en Susana Díaz un
enroque territorial do liderado
asimilable ao caso dos nacionalistas vascos e cataláns–, o feito
de que Cataluña estea inmersa
nun proceso de secesionismo
unilateral apoiado por Esquerra Republicana (ERC) e por
Convergència Democràtica de
Cataluña (CDC), cunha forte e
crecente crise do modelo partidario ata agora vixente, producirá sen dúbida fortes desvíos e
discrepancias respecto do voto
emitido no conxuntos das Comunidades Autónomas.

tidos esenciais do sistema, que
conforman unha alternativa de
goberno dual que ata o de agora non queda en interdito. Este
dato resulta máis significativo
aínda se aos datos numéricos xa
expresados se engade a consideración de que os restantes partidos conforman un universo moi
plural dende o punto de vista
ideolóxico e estratéxico que fica
moi lonxe de calquera posible
soño de maiorías (Podemos ten
o 14,8 % dos votos e o 13,7 %
dos deputados; Ciudadanos posúe o 9,3 % dos votos e o 8,2 %
dos deputados, e IULV-CA ten
o 6,9 % dos votos e o 4,5 dos
escanos).

A pesar de todo, sería excesivo dicir que das eleccións
andaluzas, xa celebradas, e das
demais que han preceder ás Xerais, non se pode sacar algún
indicio sobre a realidade política de España que sexa raiano
cunha conclusión suficientemente fundada. E a iso imos
dedicar as seguintes liñas.

A segunda conclusión importante é que, aínda que o sistema e a súa funcionalidade fican
moi lonxe de derrubarse, o que
si se complica de xeito notable
e a gobernabilidade, xa que a
condición de únicas alternativas que seguen ostentando PP
e PSOE no parece dar maiorías
fáciles e coherentes que non sexan a dunha gran coalición que
hoxe por hoxe todos parecen
rexeitar. Unha de tres, ou non
vai haber maiorías, polo que
serán moi complicadas incluso
as investiduras, ou vai haber

O primeiro dado que parece asentado é que PP e PSOE,
co 62,2 % dos votos emitidos e
co 73,4 % dos escanos do Parlamento de Andalucía, seguen
conservando a condición de par88
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maiorías moi febles e estratexicamente incoherentes, ou terán
que producirse alianzas non
desexadas, moi nomeadamente a de PSOE e Podemos que
si podería converterse, por elas
mesmas e non polas urnas, na
ameaza ao statu quo actual.
A terceira idea é que mentres a dereita pode pasar de
monopartita a bipartita, coa
irrupción de Ciudadanos, sen
perder por iso capacidade de
coalición, cohesión e goberno,
todo apunta a que a esquerda
se seguirá fragmentando en taifas innegociables, que co paso
do tempo, e por vía indirecta,
todo este proceso acabe beneficiando á dereita. A ensinanza,
xa que logo, non é pequena,
porque aínda que en España
non entremos nun proceso de
degradación do sistema á italiana, que, a causa da disolución
dos grandes partidos impida
unha razoable volta atrás, todo
indica que imos entrar nunha
longa etapa de gobernos febles
e inestables que chega cando
menos nos convén, aínda que
a corrección nos obrigue a dicir –faltaría mais! – que o erro
nos obxectivos da política non
afecte a lexitimidade da deci-

sión. Así que, en breve resumo,
parece evidente que o sistema
non colapsa, pero se as eleccións andaluzas significan algo,
os españois estamos abocados a
asumir grandes dificultades.

2.- Un panorama
xudicial abraiante
Eu non creo que os xuíces fixen as vistas orais ou rematen
as instrucións penais no intre
preciso para que produzan fortes efectos políticos, ni para
que as penas que non poden
ditar por falta de probas ou por
defectuosa investigación queden substituídas por erráticos
escarmentos inferidos á clase
política. Non o creo en absoluto, porque para iso non é suficiente ter o pésimo concepto da
Administración de Xustiza que
eu teño, senón que se precisa
tamén crer na falta de honradez
ou na maldade conxénita de
certas persoas. E eu ata aí nunca chego. Pero iso non impide
ver e denunciar que a forma de
desenvolver a acción da Xustiza, con procesos moi longos
e non sempre ben instruídos,
cunha diferenza abismal entre
o que insinúan as imputacións
e o que conclúen a inmensa
Encrucillada 192, marzo-abril 2015

89
217

Xosé Luís Barreiro Rivas

maior parte dos xuízos mediáticos, e cunha crecente praga
de procesos feitos por unha
ollada escrupulosa e enfermiza
cara a xestión pública, que en
modo algún debería servir para
desenvaiñar as imputacións do
mesmo xeito que no Oeste se
desenfundaba o revólver, poñen
en evidencia que a Xustiza está
entrando na política coma un
elefante nunha cacharreira, facendo moito máis mal que ben,
sementando a impresión de
masivas impunidades, e deixando moi claro que os xuíces aínda non saben que a súa misión
non é acabar coa corrupción –
xa que ese é un obxectivo xeral e
complexo que só pode acadarse
dende a propia política–, senón
facer a xustiza proporcional, rápida, coherente e de calidade
que hoxe non temos.
A absolución de sete concelleiros composteláns ostensible
e innecesariamente masacrados nun proceso cando menos
desmesurado, que ademais de
reducir a escombros sete carreiras políticas persoais estendeu a toda España a falsa sensación de corrupción masiva na
cidade do Apóstolo; o arquivo
polo TSXG da deputada Paula
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Prado, e as desimputacións elementais e obrigadas do actual
alcalde de Ferrol e do exministro Xosé Blanco, son testemuños grosos deste enorme problema, que moito me temo que
vaia a agravarse seriamente con
un previsible gatillazo na Gürtel valenciana, no caso de financiamento irregular do PP, e
incluso nos casos ERE e Pujol.
A política ten que ser limpa
e exemplar, e os políticos son
os principais responsables de
poñer en práctica políticas de
transparencia que axuden aos
cidadáns na súa función de vixía
e esixencia de responsabilidades
referidas a asignación e xestión
dos recursos públicos. As faltas
cometidas polos políticos no deben de quedar impunes nin no
eido político nin no xudicial.
Pero non deixa de ser un abuso
e unha deriva insostible e perigosa o feito de que lonxe de ser
esixidas con mesura, obxectividade e correcto procedemento,
e lonxe tamén de recoñecer a
autonomía moral da política
compatible con instrucións xudiciais acaídas, se teña derivado
cara os autos xudiciais –e non
cara sentencias firmes– a depuración dos políticos, que expro-
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piados do seu dereito a defender
a súa rectitude moral e penal ata
o derradeiro minuto da súa presunción de inocencia, son decimados a eito por instrucións
que moitas veces non rematan –
caso do fraude na CEG, no que
non se moveu un só papel en
dez anos–, ou caen en conxunto
e por defectos de forma –caso
das multas de Lugo–, ou rematan polo simple procedemento
non legalizado de que o xuíz que
primeiro sementou a sensación
de escándalo, se saia da cuestión usando o coñecido principio de que “onde digo digo non
digo digo, que digo Diego”. Salvo no caso de sentencia firme a
política ten que recuperar a súa
independencia constitucional e
a súa autonomía moral. Porque
non é posible que un país sexa
respectado se os cidadáns son
forzados a concluír que fronte a unha rectitude formalista
e instrumentada dos xuíces, se
acumula o lixo endémico da
política, que debe ser vixiado
e controlado dende unha permanente actitude de sospeita e
condena mediática irreversible.
Non ignoro que o pobo, que di
estar cabreado e defraudado,
está a favor desta ola inquisitorial travestida de limpeza moral

con garantías. Pero coido que o
camiño que levamos é malo, inmoral e insostible, e que os que
non lle temos medo á cara oculta da lúa temos que dicilo con
absoluta liberdade.

3.- Un avión estrelado nos Alpes
Din que o accidente do vo
9525 de Germanwings, que
cubría o traxecto BarcelonaDüsseldorf con un avión Airbus
A320-211, e que se estrelou nos
Alpes –preto da vila de Barcelonnette–, foi derivado dun suicidio
voluntario do copiloto alemán
Andreas Lubitz. E de aí queren
deducir algúns que a morte dos
144 pasaxeiros e dos 6 membros da tripulación –incluído
Lubitz– non foi un accidente,
senón un asasinato, coma se iso
modificara a dor pola morte sementada, convertera as vítimas
e mortos de primeira categoría,
e lexitimase o proceso descarnado de destrución persoal iniciado contra do copiloto, que,
no suposto de ser un deprimido
patolóxico mal diagnosticado e
xestionado polos servizos sanitarios alemáns, non lle quitaría
a condición de accidente –aínda
que sexa desgraciado accidente– á caída deste avión.
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Tamén se di que a catástrofe foi moi ben xestionada por
Francia –a min pareceume que
o comportamento foi o normal
e esperado–, e mesmo se converteu en heroe da transparencia a un fiscal de Marsella
que, incapaz de evitar a filtración dos informes preliminares
ao xornal The New York Times,
tivo que adiantar unha rolda de
prensa que en realidade só serviu para despelellar a Lubitz e
incrementar o espectáculo mediático montado arredor desta noticia. Por iso me parece
oportuno denunciar a desmesura informativa e a redefinición do suceso que serviu para
dramatizar –máis se cabe– o
accidente, e para apoiar un modelo de reflexión sobre a morte
que creo que degrada moito as
formas humanas de afrontala.
Tamén creo que a conversión
dos mortos –concepto humano
básico e suficiente– en vítimas,
concepto xurídico acaído para a
herdanza dos vitimismos e para
o tratamento político da cuestión, debería dar paso a unha
nova cultura na que as cuestións derivadas da seguridade
do tráfico aéreo, ou de calquera
outra circunstancia catastrófica, non aloden nin modifiquen,
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nin agranden nin empequenezan, o concepto da morte, para
que todo isto poida ser abordado dun xeito eficiente, e dende
as distintas perspectivas que lle
son propias –incluída a relixiosa– polas persoas.
Detrás do tratamento desta
catástrofe, ocorrida no medio
doutras catástrofes derivadas
do terror, da pobreza, do militarismo economicista, da tiranía política, da pervivencia da
pena de morte, da mala distribución dos recursos sanitarios
e da orde internacional inxusta
e insostible que estamos montando e xestionando, hai un
fedor insoportable a categorizar os mortos e a dor en función da súa raza, do seu país,
da súa relixión, das formas de
morrer ou do espazo xeográfico no que se encontra a morte.
Ás veces incluso se categoriza
en función dos instrumentos
que usan os matachíns, de xeito que morrer nun bombardeo
dun avión supersónico parece
menos dura e menos grave que
ser degolado nun praia, morrer
a causa dunha bomba caseira
parece unha desgraza moito
máis dolorosa que ser metrallados nunha escola de Texas,
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e morrer nun avión cargado
de europeos e estrelado por un
alemán parece unha desgraza
moito máis transcendente que
morrer asasinado a bombazos
nunha mesquita do Iemen ou
en calquera cidade libia, siria,
iraquí ou tunesina. E por iso
cómpre reclamar equilibrio e
sensibilidade destes feitos, para
que a instrumentación política
e empresarial dos sucesos non
nos ofusque a mirada razoable
sobre o feito tan circunstancial
e aleatorio da morte.

4.- Unha economía
que crece ao 3%
Se se confirma que este ano
2015 a economía española vai
crecer un 3%, como din xa o
Goberno, o Banco de España,
a banca española e varios gobernos europeos e institución
internacionais, estariamos ante
un éxito soberbio que nos debería impulsar á reflexión. Porque do crecemento macro ten
que derivarse, necesariamente
o micro, e porque este milagre
de xestión non deixa de selo
polo feito de que a crise deixase
graves secuelas de desemprego
e desigualdade que só dende
o crecemento se poderán re-

solver. De feito agroman cada
vez máis datos relativos a unha
razoable recuperación das economías familiares, do consumo
e do pequeno comercio e empresa, que o Goberno vai pouco
a pouco reflectindo en tenues
medidas fiscais e reguladoras
da economía, do emprego e do
crédito. E non digo isto para
convencelos de nada. Só o digo
porque os datos son certos, e
porque non é un bo camiño facer unha reflexión hemipléxica
sobre a realidade do país. Porque se malos son o optimismo
infundado e a demagoxia rampante, peor me parecen aínda
o pesimismo irredento e catastrofista, porque sempre redunda no autodesprezo da nación e
da sociedade e na desafección
enfermiza da política. E posto
que estes son os males máis
graves que padecemos nos días
de hoxe, no virá mal tomar algo
desa benéfica medicina que podemos chamar o xarope do 3%.

5.- Unha verba sobre Cataluña
Moita xente esperaba que a
inflexión descendente do apoio
popular á independencia de
Cataluña, e a aparición dun
escenario político máis plural,
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inseguro e novidoso, levarían a
Artur Mas e Oriol Jonqueres a
moderar e reconducir o soberanismo, a atender o negocio electoral que tan arruinado teñen.
Pero non foi así, e no máximo
paroxismo desta errática política, queren morrer matando.
Pero non se estrañen, porque
fai moito tempo que estas dúas
cabezas extraviadas ligaron o
seu destino persoal e político
a un soberanismo imposible, e
por iso están obrigados a ir ao
proceso electoral montados na
utopía.

6.- Unha ollada estupefacta
aos trens de Galicia
Aínda que é certo que se sobordaron os prazos atrabiliarios
cos que se empezaron os proxectos do tren atlántico e as obras
do AVE á Meseta Castelá, o remate das obras da liña de ferrocarril A Coruña-Vigo representa
un avance case milagroso que
en moi boa parte hai que asentar no haber de dous ministros
galegos de Fomento: Xosé Blanco e Ana Pastor. E por iso sorprende que lonxe de facer unha
lectura realista e digna de este
feito, toda a oposición e numerosos comunicadores e técnicos
94
222

Encrucillada 192, marzo-abril 2015

se teñan leado coa idea catastrófica, e posiblemente certa, de
que este tren no é o mellor do
mundo, e que seguramente no
pode competir cos TGV de Lión
a París ou co famoso tren de Tokío a Iokohama. Vaia novidade!
E vaia lealdade!
O curioso é que este remexer
impenitente se produce nun
marco de ameaza certa contra o
remate adecuado das obras do
AVE entre Zamora e Santiago,
despois de que Ciudadanos se
teña unido a CiU na súa teima
en contra de Galicia e a favor de
que os pobres deben ter trens
miserables para que os ricos teñan máis vantaxes comparativas
no seu desenvolvemento empurrado e protexido. E por iso penso que ás veces parece que, en
vez de crer nos avances necesarios, aínda que cheguen tardíos,
preferimos bater o record Guinness de país máis desgraciado e
apoucadiño do mundo. Porque
algúns desenvólvense mellor na
miseria, e porque hai programas
políticos que só teñen sentido
–ou pes e cabeza– se os enmarcamos no terceiro mundo. Pero
moito me temo –e espero! – que
vivan trabucados.
Xosé Luís Barreiro Rivas

Crónica da cultura

O acceso ao coñecemento
Xoán Bernárdez Vilar
Adquire sabedoría, adquire intelixencia e
non as esquezas nin te afastes dos meus consellos.
Proverbios, 4: 5

Pilar Gallego, Presidenta da
CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones
de Libreros), vén de confirmar
recentemente as pouco satisfactorias perspectivas que ofrecía o mundo editorial ao remate
de 2013, ao comentar que, ao
longo do 2014, fecharon 912
librarías en todo o estado; aínda que, porcentualmente, a
perda foi lixeiramente inferior
á do ano anterior. Así mesmo,
indicou que en Galicia existen 11,90 librarías por cada
100.000 habitantes.
Pilar Gallego pon as súas esperanzas na posible aparición
de novos modelos de librarías
de menor tamaño, amosándose
de acordo en que ‘a competencia maligna’ non se atopa –tal
como xa anticipamos aquí– no
libro dixital, co que entende
que o de papel está chamado a
se complementar, apuntando o
dato de que tan só un 11% das

librarías distribúe libros electrónicos. Para ela o auténtico
inimigo é a piratería.
Pola nosa banda estamos tamén convencidos de que a falta, ou a redución, do número
de lectores non se debe á baixa
calidade de quen escribe, ou ao
prezo dos libros, xa que, aínda
que nalgún momento se poida
producir unha redución no número ou na categoría dos autores, escritores ou creadores,
existen outros autenticamente
excepcionais, a partir de hai xa
máis de cinco mil anos, a cuxas obras temos a sorte de poder recorrer cando queiramos,
utilizando coidadas edicións
das mesmas, na súa maior parte anotadas e explicadas con
obxecto de facilitar a súa comprensión. Así mesmo, tampouco
é necesario pensar no problema
que, en tempos de penuria,
poida supor ter que mercalas,
xa que contamos con numeEncrucillada 192, marzo-abril 2015
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rosas bibliotecas que, ademais
de gratuítas, están por fortuna
case sempre ateigadas de xente maioritariamente nova. Non
son os indicados, pois, os problemas actuais da lectura, ou
do libro, unha das principais
fontes do coñecemento.
O 16 do pasado mes de marzo tivemos ocasión coñecer
unha máis que posible solución
para os males que atinxen ao
sector. Nese día, na cidade de
Dubai, Emiratos Árabes Unidos, de entre cinco mil aspirantes, foille concedido o título de
Mellor Profesora do Mundo á
norteamericana Nancie Atwell.
Esta recibiu ademais a nada
desprezable cantidade de un
millón de dólares, achegados
pola Fundación Sunny Varkey,
do profesor de orixe india do
mesmo nome, afincado naquela
cidade do Golfo.
Mais, con ser importante tal
circunstancia, non foi, ao noso
parecer, o máis destacable do
acontecemento. Por que? En
primeiro, lugar porque Nancie
Atwell, ensinante dende hai 42
anos, ademais de publicar obras
sobre a temática que nos ocupa,
recibira xa varios premios polo
seu labor docente. Así mesmo,
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no ano 1990 fundara no estado de Maine, o situado máis ao
nordeste do seu país, o Centro
Edgecom, un lugar de ensino
e aprendizaxe dedicado a fillos
de familias desvaforecidas, dos
que conseguiu que accederan
ás universidades nada menos
que un 97% dos nel graduados,
ao que agora destinou o importe do Premio.
Mais por que motivo foi seleccionada esta exemplar mestra como “a mellor do Mundo”?
Porque Nancie Atwell sabe que,
para que un alumno lea e escriba ben, non hai máis segredo
que o de lle deixar que sexa el
mesmo quen elixa o libro e a
temática que máis lle agrade.
E se nada máis que escolle parvadas ou materias pouco recomendables? –podería preguntar
alguén. “O perigo de que isto
aconteza –responderiámoslle–
é practicamente nulo”, xa que
se pode demostrar que o lector
que de neno se afeccionou, por
exemplo, aos cadernos de banda
deseñada, conforme os leu, foi
seleccionando e introducíndose
en metas máis elevadas. Todos
cantos coñecemos que pasaron
por este proceso, seguen a ser
grandes lectores hoxe, e cada
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vez a maior altura. En troques,
non resultou nada axeitado,
como se intentou nalgunha
ocasión, tratar de que rapaces
de curta idade se inicien na lectura a través das profundidades
do Poema de Gilgamés, da admirable estruturación do Código de Hammurabi, dos escritos
dos filósofos do mundo antigo,
por grandes que sexan, da teoloxía dos Tratados e os Cánones
de Prisciliano, das obras históricas dos nosos Paulo Orosio e
Idacio Lémico, do Quixote, dos
poemas de Góngora, do Capital, ou doutras tan merecedoras
coma elas do xeral aplauso. A
vantaxe do método preconizado por Nancie Atwell é a de
facilitar o comezo por abaixo,
recorrendo aos libros máis asimilables polo lector, de acordo
coa súa idade e coñecementos
do momento, que irá ampliando despois por si mesmo cara ás
obras de máis elevado nivel.
Co sistema de lectura e escritura por ela utilizado, Nancie Atwell conseguiu, dos seus
alumnos de sétimo e oitavo
graos, cotas medias de lectura
de 40 libros por ano, moi superior ao de 8 do resto do seu país,
así como que realizaran 21 es-

critos, tamén cota media, de trece xéneros literarios distintos.
Estaremos, pois, no comezo do
bo camiño? Por canto pode representar a experiencia cara ao
incremento da lectura e do coñecemento, desexamos que si.

1.- As letras
A finais do mes de novembro
do pasado ano a familia do autor, mestre, poeta, académico
e investigador Victoriano Taibo
(Compostela, 1885-Vigo, 1966)
cedeulle ao Instituto de Estudos Miñoranos, en Gondomar,
a custodia de centos de orixinais
manuscritos, cartas e recortes
da súa propiedade. Pois ben, o
18 de marzo seguinte a mesma
entidade acolleu tamén o manuscrito da obra máis importante de Antón Hipólito Alonso
Ríos (Camporrapado, Silleda,
1887-1980): Afranio. Ou como
me rispei das gadoupas da morte, traballo, o máis emblemático de cantos nos deixou, que
rematou un ano antes do seu
pasamento. Antón Alonso Ríos,
en vida tamén mestre nacional,
gran defensor do agrarismo, deputado en Madrid e, entre 1950
e 1980, presidente do Consello de Galicia no exilio, foi un
Encrucillada 192, marzo-abril 2015
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home ferozmente perseguido
durante a Guerra Civil, período
no que tivo que vivir agochado
polos montes do sur do país, facéndose pasar por un mendigo
portugués, o “siñor Afranio de
Amaral”, ata que conseguiu embarcar para América en Lisboa.
Dos contactos entre el e o escritor Xosé María Álvarez Blázquez
(Tui, 1913-Vigo, 1985) naceu
a amizade que permitiu que o
primeiro lle entregase a este o
relato ao que nos estamos a referir, acompañado por unha foto
que tirara en Ourense, unha
novela inédita en galego, un
tratado filosófico en castelán,
varios artigos e diversos recortes
de prensa. Todo isto, xunto coa
correspondencia que ambos se
dirixiran, foi o que un dos fillos
de Álvarez Blázquez, Alfonso Álvarez Cáccamo (Vigo, 1952),
tamén escritor, vén de lle facer
entrega ao IEM para que poida
ser examinado e estudado polos
investigadores na súa aula de
cultura. Digamos, como complemento, que a fuga de Alonso
Ríos inspirou, hai sete anos, a
película Afranio, que dirixiu Víctor Coyote (Tui, 1958) e interpretou Luís Tosar (Lugo, 1971).
O 26 de marzo pasado o Consello de Administración da Edi98
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torial Galaxia elixiu como presidente da mesma a Antón Vidal
Andión (Pontevedra, 1948), cubrindo así o posto que deixara
baleiro o lugués Benxamín Casal Vila, falecido en 2013. Antón Vidal, avogado e licenciado
en Dereito pola USC, formou
parte, no seu día, do equipo fundador da Universidade de Vigo,
da que en diferentes etapas foi
xerente, vicerrector de Asuntos
Económicos e asesor xurídico,
posto do que se xubilou recentemente. Na actualidade é
tamén vicevaledor do concello
vigués, membro do Instituto de
Mediación e Arbitraxe, árbitro
laboral do Consello Galego de
Relacións Laborais, integrante
do consello da Editorial SEPT,
secretario da Fundación Penzol, da Fundación Isla Couto,
da Fundación Otero Pedrayo,
conselleiro e secretario de Merlín Comunicación e vicepresidente da Asociación Cultural
e Medioambiental Canón de
Pau, de Cotobade.

2.- Audiovisual
O 18 de febreiro, na sala de
Afundación, en Vigo, foi inaugurada a Mostra Dalí, contador
de historias. Nela ofrécense 72
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gravados deste xenial creador
catalán (Figueres, 1904-1969),
todas elas do tempo no que
mesturaba as artes gráficas coa
literatura, para así evocar as
obras narrativas que máis calaran no seu espírito. Permanecerá aberta ata o 18 de abril.
Dous días despois, e coa
presenza do Rei e a súa esposa, deuse a coñecer na Coruña
a exposición O xoven Picasso. Porque Pablo Ruíz Picasso
(Málaga, 1881-Mougins, 1973)
estivera de rapaz na cidade herculina, feito do que se cumpren
agora 120 anos. Naquel intre, a
pesar de non ter cumprido aínda os 14 anos, demostrou xa a
súa mestría nas artes pictóricas.
Esta mostra ofrece 207 obras, se
ben tan só 81 son da autoría do
malagueño. Estará á disposición
do público ata o 24 de maio.
O 21 de marzo estreouse en
Vigo o musical Keltia, un xeito de recreación da historia do
país concibido polo actor Bruxo
Queiman e a cantante Andrea
Pousa. A actuación axuntou no
Teatro de Afundación máis de
30 actores, que interpretaron
cantigas tanto en galego coma
en inglés e gaélico. Pero antes,
vestidos de galaicos e de roma-

nos, pasearon todos eles polas
rúas do centro da cidade. O
proxecto dos seus creadores é
o de levar Keltia por un grande
número de países, algún deles
mesmo no afastado oriente.
A Academia Galega do Audiovisual concedeulle, dous
días despois, o Premio Mestre
Mateo á actriz Felisa Manzano
(Ourense, 1942), con base, segundo ditaminou, “ao seu amplo labor no mundo escénico”.
Fely Manzano, intérprete en numerosas curtas, series de TV e
filmes, xa fora distinguida como
Mellor Actriz en Pontevedra, Arxentina, Sicilia e outros lugares
de Italia, así como en Puerto
Rico. A entrega deste novo galardón está programada para o
próximo 12 de abril, na Coruña.

3.- Cine e Teatro
Na XXIX edición dos Premios
Goya, celebrada o 7 de febreiro
no Centro de Congresos Príncipe Felipe de Madrid, o noso cine
acadou un destacado rol. Dentro del, a compostelá Nerea Barros e o ferrolán Javier Gutiérrez
recibiron os galardóns de mellor
actriz revelación e mellor actor
protagonista, respectivamente,
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polas súas actuacións en La isla
mínima, película que obtivo dez
das dezasete nominacións para
as que fora seleccionada. En
canto a El Niño, producida pola
galega Vaca Films, recibiu os de
mellor dirección, mellor son,
mellores efectos especiais e mellor cantiga orixinal. Por outra
banda, o documental Paco de
Lucía: la búsqueda, realizado
por Curro Sánchez (1983), fillo do desaparecido guitarrista
e compositor flamenco (19422014), producido polo vigués
Anxo Rodríguez, conseguiu o
primeiro premio.
No mundo da Ciencia Ficción, no que se desenvolveu a
súa existencia, a persoa da que
nos imos ocupar agora recibiu o
nome de Spock, e naceu no ano
2230 na cidade de Shi’ Kahr, no
planeta Vulcano, para morrer
83 anos despois. No noso orbe,
sen embargo, chamouse en realidade Leonard Nimoy (Boston,
1932-Los Angeles, 2015). Trátase, como xa suporedes, do coñecido actor de bicudas orellas,
e negra e alisada cabeleira, que
figuraba no reparto da mundialmente coñecida saga Star Trek.
Leonard Nimoy, un en aparencia hermético personaxe, pero
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que desexaba a todos “Longa
vida e prosperidade”, ao tempo
que marcaba un V cos dedos
centrais da súa man dereita,
desapareceu o pasado 26 de
febreiro. O seu compañeiro de
serie, o capitán da nave Enterprise, James Tiberius Kirk, homenaxeouno con este comentario: “Queríao coma un irmán.
Botarei de menos o seu humor,
o seu talento e a súa capacidade
de amar”.

4.- Congresos. Comunicacións
A Agrupación Cultural O Facho, da Coruña, difundiu o 12
de xaneiro pasado un Manifesto
en defensa da Lingua Galega,
argumentando as razóns polas
que solicitaba a abolición do
sistema que subordina o galego ao castelán, e esixindo ademais a normalización lingüística, ampliar a cooficialidade de
todas as linguas do Estado en
todo o seu territorio, así como
o deber de coñecer o galego en
todos os territorios onde é fala
de seu. Ao mesmo tempo convocou unha manifestación para
o 8 de febreiro seguinte na Alameda de Compostela, acto que
acadou unha importante e positiva resposta da cidadanía.
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5.- Decesos
Nacido en Ourense en 1932,
Antonio Quesada Porto instalouse en Vigo en 1966, cidade
dende a que se foi definitivamente o pasado 26 de xaneiro
e na que, ao día seguinte, foron
incinerados os seus restos. Antonio Quesada deixa unha inmensa obra pictórica recoñecida con
numerosos galardóns, entre eles
o Premio Quiñones de León, a
Medalla de Prata da Bienal de
Pontevedra, a Medalla de Bronce da Trienal de Compostela, a
Bienal del Tajo, de Toledo, ou
a Bienal Nacional de Pintura
de Zamora. Fixo exposicións en
toda Galicia e en Madrid, espallándose a súa obra por Europa
e América. Así mesmo, no ano
2009 recibiu o nomeamento de
Vigués distinguido.
O 6 de febreiro, cando contaba 85 anos de idade, faleceu
en Madrid María Romero (A
Coruña, 1929), coñecida recitadora e, ao mesmo tempo,
notable dobradora, que tan só
se queixaba de que ningún dos
seus fillos e netos a tivera imitado. A súa voz fíxosenos familiar,
pois empezou a traballar aos 16
anos, tanto en Radio Nacional
coma en Radio Madrid. Na gran

pantalla dobrou actrices coma
Sophia Loren, Rita Hayworth,
Joan Crawford ou Silvana Mangano. Mais onde máis fondamente deixou a súa pegada, foi
nas series británicas Un hombre
en casa e Los Roper, nas que fixo
falar á extraordinaria protagonista das mesmas, Yootha Joyce,
nas series Mildred Roper. Cantos teñades gardado sequera algún dos episodios das mesmas,
poderedes gozar aínda hoxe visionando de novo calquera das
escenas nas que, de xeito sinaladamente ambiguo, manifestaba: “Si, querida”, ou cando, logo
de ollar fixamente ao seu esposo, deixaba caer aquel sempre
furtivo e sibilino: “¡George!…”.
O 22 do mesmo mes faleceu
tamén Alejandro Armesto Buz
(Compostela, 1926-2015), diplomado en 1947 na Escola de
Xornalismo de Madrid, posteriormente profesor na mesma e
logo vicepresidente da Asociación de Prensa madrileña, así
como xornalista en El Progreso
de Lugo, Faro de Vigo, Faro Deportivo e Arriba. Por outra banda, en 1963, durante o Concilio
Vaticano II, desempeñou o cargo de conselleiro de información tanto en Roma coma no
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Vaticano. Así mesmo traballou
na BBC británica. Gañou ademais o Premio de Novela Curta López Cuevillas con Tiempo
de Morir. O pasado ano fixera
entrega á Biblioteca da Cidade
da Cultura de sete mil libros da
súa propiedade. Alejandro Armesto foi incinerado no tanatorio de Boisaca e enterrado en
Pontedeume.
Á idade de 70 anos, o día 6
de marzo, foise así mesmo Carlos Enrique Borrás Sanjurjo,
coñecido avogado penalista e
Medalla de Ouro do Colexio de
Avogados de Vigo. Carlos Borrás, que tamén fora presidente
do Comité Galego de Xustiza,
actuou así mesmo como avogado dos xogadores profesionais de fútbol da liga española, especialmente, dos do Real
Club Celta. Na intimidade e
cun grupo de amigos, axudou a
darlle vida durante moito tempo, tocando nela o clarinete, á
orquestra viguesa Con la Venia.

6.- Novas en xeral
Segundo datos que no mes
de febreiro transcenderon aos
medios informativos, parece
ser que a coñecida e exemplar
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institución do Museo Provincial Pontevedra podería estar
a pasar por unha etapa pouco
propicia. As queixas céntranse
non só no peche da maioría dos
seus pavillóns, de xeito especial
daqueles que contiñan pezas
de importante valor histórico e
artístico, senón tamén no empeoramento das condicións de
traballo dos investigadores. Esperemos un feliz e próximo retorno á normalidade.
Non se trata de nada novo.
Actividades coma esta que agora
se vai encetar en Vigo, existían
xa, que agora lembremos, polo
menos en Ourense, Allariz, Ribadavia, Tui, Compostela, Lugo
ou A Coruña. E desculpade se,
inadvertidamente, se nos chega
a quedar algunha outra vila no
tinteiro. Referímonos ás Rotas,
Paseos Literarios, ou denominacións semellantes, das que
Vigo vai dispor en breve, nada
menos que de cinco: a de Martín Códax, grande poeta que viviu hai máis de oitocentos anos;
a de Rosalía de Castro (18371885), cuxa máis coñecida obra
Cantares Gallegos se publicou
precisamente na cidade olívica
en 1863; Jules Verne (18281905), un dos precursores da
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moderna Ciencia Ficción, que
visitou en dúas ocasións tanto a
cidade como a ría e falou delas
nas súas obras; Álvaro Cunqueiro Mora (1911-1981), que dirixiu un xornal na cidade de Vigo,
viviu nela e nela escribiu varias
das súas fascinantes obras, e
por último –e imaxinamos que
tan só de momento– a do prolífico Domingo Villar, autor nado
na mesma cidade en 1971. A
deste vaise basear na súa obra
Ollos de Auga, protagonizada
polo inspector de policía, tamén
vigués, Leo Caldas, que xa foi
levada ao cine o pasado ano.
Antonio Izquierdo Escribano, doutor en Socioloxía pola
Universidade Complutense, así
como diplomado en Matemáticas e Informática e profesor
na UDC, vén de realizar un estudo sobre os cultos relixiosos
existentes en Galicia. Izquierdo Escribano, membro tamén
da Real Academia de Ciencias
Morais e Políticas e experto en
migracións, leva publicados xa
máis de 20 libros. Segundo o
estudo por el agora realizado,
os inmigrantes son a principal
fonte do pluralismo relixioso
actual na nosa comunidade, na
que se contabilizan nada menos

que 247 grupos activos, que
afectan a un 6% da poboación.
Así mesmo, entre as catorce diferentes confesións detectadas,
atópanse: evanxélicos, testemuñas de Xehová, adventistas,
mormóns, ortodoxos, luteranos,
musulmáns, xudeus, budistas,
hinduístas e baha’is. As conclusións do traballo coordinado
polo doutor Izquierdo Escribano indican que o número de seguidores destas relixións vai ir
en aumento.

7.- Premios
Na súa Asemblea Anual, celebrada en Compostela o 14 de
febreiro, a Asociación de Escritores en Lingua Galega vén de
recoñecer o labor do colexio de
Xornalistas e a da Asociación de
Medios en galego pola súa defensa da nosa fala nos medios
de comunicación, neste intre
de “especial dificultade”. Así
mesmo, a organización concedeulle o Premio Os Bos e Xenerosos 2015 aos compoñentes
dunha xeración que tivo un papel fundamental no noso xornalismo, integrada por: Tareixa
Navaza, Gustavo Luca de Tena,
Manuel Lombao, Margarida
Ledo e Xosé María García PalEncrucillada 192, marzo-abril 2015
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meiro. Os premios serán entregados o 9 de maio, en Lugo, ao
longo dunha gala, ocasión na
que tamén se recoñecerá a traxectoria de Xosé María Álvarez
Cáccamo como Escritor na súa
terra-Letra E.

• De ficción, a Agustín Fernández Paz por A viaxe de Gagarín.

No lugar de Alcabre foi fallado o 20 de febreiro o Premio
Laxeiro 2015, que recaeu no
escultor Silverio Rivas (Ponteareas, 1942). Rivas, que recentemente inaugurou unha obra
súa na Praza do Bicentenario
de Vigo como Cidade, é un artista xa consagrado, que, sen
embargo, recoñece que se vén
inspirando na escultura medieval do Mestre Mateo, así como
na dalgúns outros da xeración
anterior á súa. Admite tamén
a súa admiración polo escultor
rumano Constantin Brancusi
(1876-1957), a través do cal
procura conseguir unha “forma
pura” ideal. De Silverio Rivas é,
así mesmo, a ornamentación da
rotonda de acceso ao Campus
da Universidade olívica.

• De poesía, a Luís Rey por
Estrela do Norte.

O 13 de marzo, no Pazo da
Cultura de Pontevedra, a Asociaciòn Galega de Editores fixo
públicos os premios Ánxel Casal, na súa décima edición; sintetizámolos a continuación:
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• De non ficción, a Francisco Fernández Naval por O soño
galego de Julio Cortázar.

• Isaac Díaz Pardo ao mellor
libro ilustrado, para Ramón Trigo por Leviatán
• Neira Vilas de libro infantil, a Alegría Costas por Escarlatina a cociñeira defunta.
• Luis Tobío de tradución, a
Darío Xohán Cabana por As floriñas de S. Francisco.
• Josefa Vilarelle de libro
educativo, a Pepe Carreiro por
As mulleres galegas. Das marchas nómadas ás marchas mundiais das mulleres.
• Xosé María Álvarez Blázquez á traxectoria creativa, a
María Reimóndez.
• Rosalía á mellor iniciativa
editorial, á Colección Rescate
de Alvarellos Editora.
• F. Fernández del Riego de
difusión editorial e cultural, ás
Bibliotecas escolares de Galicia.

O acceso ao coñecemento

No día no que cumpría 92
anos de idade, o 18 de marzo
pasado, a coñecida pedagoga
Antía Cal Vázquez (La Habana, 1923) recibiu no salón do
Verbum, en Vigo, o III Premio
de Igualdade Ernestina Otero,
nun acto que fora adiado do
Día Internacional da Muller. A
homenaxeada, filla de emigrantes de Muras (Lugo), retornara a Galicia aos nove anos. E,
despois de estudar xeografía e
pedagoxía na USC, fundou en
Vigo a súa famosa Escola Rosalía de Castro, un centro mixto,
laico, libre e igualitario, con ensino en inglés, galego e castelán, nun tempo tan difícil como
foi o ano 1961. Da súa autoría
foi a obra Este camiño que fixemos xuntos. No seu momento
Antía Cal fora tamén distinguida co Premio Trasalba.
Na mesma data, na Cidade
da Cultura e dentro do concurso con este fin organizado pola
Xunta de Galicia, foi elixida
a mellor declaración de amor
feita en galego. Dirixiu a cerimonia a poetisa compostelá Yolanda Castaño Pereira. As frases presentadas resultaron case
que carismáticas. Na categoría
de 14-19 anos gañou Marta

Gómez Martín, de Pontevedra,
por medio da súa Eu era atea
ata que te coñecín e non souben
a quen lle dar as grazas. Marta
presentouse ao acto portando
unha camiseta de ‘Eu son de lingua galega’. En segundo lugar
quedou Saray Díaz, de Narón, e
en terceiro Sabela Domínguez,
de Verín. Na categoría de 2035 anos as participantes fixeron
auténticos alardes poéticos, e
mesmo de coñecementos científicos. Venceu Aitana Iglesias,
tamén de Narón, seguida de
Sonia Varela, de Arteixo, e María J. Chao, de Ares. Respecto
ás súas creacións temos que
dicir que, aínda que distintas
na súa concepción, en esencia
mantivéronse fieis a aquelas admirables cantigas de amigo que
tanto se prodigaron na nosa
Idade Media. Como remate, o
cantautor Manoele de Felisa
(Cuntis, 1976) interpretou as
seis obras seleccionadas.
Un día despois a Fundación
Otero Pedrayo concedeulle o
Premio Trasalba do corrente
ano ao pintor e gravador Antón
Pulido Nóvoa (Amoeiro, Ourense, 1944). A entrega do mesmo
farase na propia Fundación,
sita en Cima de Vila, Trasalba,
Encrucillada 192, marzo-abril 2015
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o próximo 28 de xuño. E nela a
laudatio correrá a cargo do coñecido editor Bieito Ledo Vázquez.

8.- Varia
O profesor Mario Sabán
(Buenos Aires, 1966), autor
de numerosas obras de investigación, licenciado ademais en
Dereito pola Universidade da
capital arxentina, doutorado
en Filosofía pola Complutense
de Madrid e en Antropoloxía
pola Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, obsequiounos
no mes de marzo con tres excepcionalmente documentadas
conferencias. A primeira, o día
2 de marzo, en Vigo, na que se
ocupou d’A expulsión de 1492
e a Diáspora sefardí. Ao día seguinte, en Lugo, tratou o tema
O desenvolvemento do ser humano á luz da Cábala, e por último,
o día 4 na Coruña, ditou a importante lección O xudaísmo de
Xesús e as orixes do cristianismo.
O 17 do mesmo mes, o Centro de Estudos Medievais de
Ribadavia organizou no salón
de actos do Concello desta vila,
historicamente tan relacionada
coa cultura hebrea, unha conferencia a cargo do profesor Abraham Haím, presidente do Con106
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sello da Comunidade Sefardí de
Xerusalén. Nado na Capital de
Israel en 1941, Abraham Haím
licenciouse en Historia do Medio Oriente e en Literatura Árabe na Universidade de Xerusalén, e doutorouse despois en
Historia na de Tel-Aviv. No acto
interveu tamén Isidro de Chairo, presidente da Asociación
Monte Sinaí de Ponferrada.
Case que todo o mundo sabe
que Patricio (c. 386-d. 461) fora
capturado, de neno, por piratas
irlandeses, así como que acabou
por se converter no introdutor
do cristianismo na súa illa. Tamén é ben coñecido que na actualidade é o patrón da mesma,
así como que nos EE.UU. hai
máis de trinta millóns de cidadáns de ascendencia irlandesa,
polo que o son da gaita soe ser
bastante habitual tamén ao outro lado do Atlántico. Dicir agora
que a data que vimos de mencionar, Día tamén de San Patricio, se celebra alí dun xeito moi
especial e destacado, cremos
que resulta doado de comprender xa por calquera. Pois ben,
ese día no teatro Strathmore do
estado de Maryland, non lonxe
de Washington, actuou o noso
paisano Carlos Núñez Muñoz
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(Vigo, 1971), ocasión na que
interpretou a música celta máis
pura de Irlanda, Escocia e Galicia, coa que acadou un importante recoñecemento por parte
do público. Por se alguén nunca
tivo ocasión de escoitar este intérprete, suxerímoslle que procure na Wikipedia a interpretación que d’ A muiñeira de Chantada fixo no parque de Castrelos
cando actuou acompañado polo
grupo irlandés The Chieftains.
Estamos seguros de que nolo
agradeceredes.
De paso lembrámosvos tamén que, a finais do xaneiro
anterior, Carlos Núñez actuara, así mesmo, durante noventa minutos na Sala Dourada da
Musikverein de Viena, o escenario dende onde cada primeiro
de ano se transmiten ao mundo os admirables concertos de
Ano Novo. Nesta ocasión fíxoo
dentro do programa Celtic Pilgrimage, acompañado pola orquestra Tonkünstler, que dirixíu
Russell Harris.

Como remate, recollemos o
dato de que a Agrupación cultural O Galo, o Instituto de
Estudos Miñoranos, a Librería
Andel e a Agrupación cultural
o Facho foron as entidades que
maior numero de actos culturais e de presentación de obras
fixeron dende o noso anterior
número, segundo os datos que
puidemos atopar. No mesmo
período celebráronse tamén
as habituais festas de Entroido en todo o país e outra nova
edición da Festa da Arribada,
en Baiona, que nesta ocasión
contou con dromedarios e camelos, así como coa a presenza adicional dunha réplica da
nave Victoria, a única que foi
capaz de completar a volta ao
mundo de 1519-1522. Tamén,
en vésperas da Semana Santa,
acolleu Vigo os actos conmemorativos da “francesada” do
28 de marzo de 1809, nesta
ocasión aínda con máis novidades.
Xoán Bernárdez Vilar
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Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- Toca votar
Conforme vai avanzando o
ano, vai medrando tamén a
conciencia de que estamos nun
ano electoral; a conciencia, e as
voces, e os xestos, e as proclamas, e os sentimentos, e, en fin,
todo o que de bo e de malo normalmente se sacode e pon en
xogo cando é necesario acudir
a unha urna electoral, e, sobre
todo, cando se fai coa ambición
desordenada de gañar, de gañar
por riba de todo.
Votar é un dereito e un deber
cívico, ante o que as persoas
crentes non temos outra que
usar, como a demais xente, ese
dereito e cumprir con ese deber,
agás que nunha determinada
circunstancia nos pareza que
non votar sexa o mellor revulsivo. Comungando, logo, de base
con esa ética civil, si que nos podemos preguntar se a nosa matriz e práctica cristiá de vida non
108
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nos teñen algo que dicir á hora
de votar. E poden xurdir dentro
de nós certas repugnancias das
que fuxir ás carreiras, como a
de quen xoga coa liberdade, coa
inxenuidade, coa manipulabilidade de certas persoas ou grupos sociais xeralmente débiles
para inchar os propios números; baixo a aparencia de formas
democráticas segue habendo
moito disto. E non falemos de
quen descaradamente minte ou
agarda ás eleccións para prometer ou mesmo facer aquilo que
durante anos non fixeron por
máis que o tivesen prometido. E
non falemos tampouco de quen,
nunha moda perversamente calculada e traballada, se afana por
achicar o público e por multiplicar o privado, para agravio e
amargura de quen menos pode,
de quen menos se vale, abrindo
fendas irreversibles na armazón
social. E, por suposto, o nivel
de ignorancia ou valoración de
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Galicia e de todo o que Galicia
representa para os galegos e galegas resúltamos tamén un criterio valioso á hora de pousar a
nosa papeleta.
Coincidimos co Papa Francisco á hora de entender –conforme lle transmitiu cordialmente e nada frivolamente a
Ángela Merkel en visita ao Vaticano– que o coidado da xente
pobre, das clases sociais pobres,
dos países pobres, debe ser o nó
gordiano da actividade política,
que, como democrática, naceu
precisamente para establecer
un estado de dereito, que garantise dereitos e deberes para
todos e todas, empezando loxicamente por aquelas persoas
que pola súa condición de fraxilidade os teñen máis ameazados ou preteridos. Entre nós os
pobres teñen nomes e apelidos,
rostros e condicións de vida que
todo o mundo coñece. O instinto cristián arroupa unha inclinación que, polo demais, nace
xa dun sentido humanitario.
Outra cousa será determinar
en cada caso que é o que máis
seriamente axuda a subverter a
sorte da xentes débil. E iso terémolo que pensar e, en parte,
decidir co noso voto.

2.- A honra e gloria da
vida consagrada
Desde o 30 de novembro
do 2014 ata o 2 de febreiro do
2016 estamos celebrando na
Igrexa o ano –ano longo– da
vida consagrada, dedicado a
agradecer, valorar e potenciar
as persoas que quixeron e queren facer da súa vida unha dedicación total a Deus e á construción da convivencia humana
segundo a vontade de Deus.
Ben se podería ir cambiando
a linguaxe, posto que calquera
persoa bautizada é unha persoa
consagrada a Deus, á construción do Reino, á implicación
no cambio social; pero, como o
mesmo Papa Francisco nos propón na carta apostólica dirixida
aos consagrados/as con ocasión
deste ano especial, todos, todas
nos podemos sentir chamadas
a ser testemuñas da felicidade
e da profecía; todas, todos podemos contribuír a espertar o
mundo, a crear círculos, espazos onde se viva de acordo coa
lóxica evanxélica; todos, todas
nos podemos facer expertas en
comuñón cara a dentro e cara
a fóra; todas, todos, cos consagradas/os á fronte se así se
animan a facelo, podemos saír
Encrucillada 192, marzo-abril 2015
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de nós para ir ás periferias. “Espero de vosoutros –dilles expresamente o Papa– xestos concretos de acollida aos refuxiados,
de achegamento á xente pobre,
de creatividade na catequese,
no anuncio do Evanxeo, na iniciación á vida de oración. Polo
tanto, espero que se alixeiren
as estruturas, se reutilicen as
grandes casas en favor de obras
máis acordes coas necesidades
actuais de evanxelización e de
caridade, se adapten as obras ás
novas necesidades.”
Esta especial dedicación está
dando pé a encontros, congresos, publicacións, cos que calquera lectora se atopará nun
sitio e noutro. Sen ir máis lonxe
no tempo e no espazo, as XXIX
Xornadas Abertas de Teoloxía
de Lugo –días 3, 4 e 5 de febreiro– dedicáronse este ano a
reflexionar sobre a vida consagrada desde diferentes perspectivas, temarios e persoas; e algo
semellante fixeron en Ourense
co Congreso Rexional de vida
Consagrada os días 20, 21 e 22
de febreiro.
Despois de tempos amargos
de desencontros e mesmo de
certo descrédito dalgunhas formas de vida consagrada por par110
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te dalgunhas altas xerarquías
católicas; despois de ter dado
mostras de preferencias encantadas por algúns movementos
eclesiais que todos ben coñecemos, era hora de que se superasen receos, se restituísen confianzas e se fixese comuñón da
boa en función da tarefa común
de levar o Evanxeo aos homes
e mulleres do noso tempo. Este
ano especial pode axudar moito
a conseguir estes obxectivos. E
todo iso sen deixar de aventurar
que moitas ordes ou congregacións relixiosas nunca volverán
a ser o que foron –cousa que
non ten por que lerse en clave
de derrota e amargura–, e que
algunhas posiblemente desaparecerán para sempre.

3.- Un xuízo inconcluso
O día 17 de febreiro, martes
de Entroido –xa é signo e casualidade! –, rematou o xuízo
contra Xosé M. Fernández Castiñeira, a súa muller Remedios
Nieto e o fillo de ambos Xesús
Fernández Nieto. Xuízo rápido
coma poucos, condena contundente para Xosé M. coma poucas: 10 anos de prisión por roubos diversos, incluído o códice
Calixtino e dous millóns e pico
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de euros, no ámbito da catedral
compostelá. A acusación particular exercida pola Catedral
(entendemos Cabido), nun exceso de rixidez –rixidez da que
careceu en absoluto para velar
pola boa orde das cousas das
que era responsable–, pedía 21
anos de prisión. Imaxínase o
lector ou lectora tan grande axilidade e contundencia aplicada
a tanto ladrón fino como imos
coñecendo día si e día tamén
nos casos de corrupción que se
están aireando?
Desde o momento en que se
deu co códice e co autor dos feitos tivemos a sensación de que
estabamos ante algo esperpéntico. Desde ese momento tivemos
a convicción de que estabamos
ante un pobre home –aínda que
ben abastecido de cartos roubados–, sobre o que a lei se había
mostrar áxil e contundente, facendo gala da súa efectividade,
e como querendo que apartásemos axiña a ollada dos enredos
ocultos que teñen que ver coa
xestión dos fondos da catedral
compostelá e coa vida e relacións que alí se cocían. Cousa
esta que debería ser o verdadeiro obxecto de xuízo e, de verse
necesario, tamén de condena.

A falta disto, por desgraza, e
asemade por sorte, a cidadanía,
tanto a crente como a non crente, xa foi facendo o seu xuízo
paralelo e posiblemente xa emitiu tamén a súa condena. E isto
é o que, desde unha perspectiva
crente, evanxelizadora, nos resulta verdadeiramente demoledor. Que imaxe pública quedou
da Igrexa? Que formas de xestións dos bens da comunidade
eclesial quedaron en evidencia?
Que niveis de confianza, se é
que os había, quedaron arrasados para moitos anos? Que
Igrexa pobre e ao servizo dos
pobres quedou fortalecida ou
arruinada? Cantas contradicións, a expensas da verdade do
Evanxeo, quedaron na picota,
para seren repetidamente utilizadas, e non sen motivo, contra
a autoridade de tantas palabras
solemnes proclamadas –é un
caso– na mesma catedral compostelá? En fin, unha verdadeira conmoción para a Igrexa
compostelá, galega e universal,
que a condena ao ladrón do códice en absoluto vai resolver.
É o tema ditoso dos cartos, o
Mamón evanxélico –e tan mamón!– (cfr. Lc 16,13), ante o
que non acabamos de situarnos
con boas prácticas tan elemenEncrucillada 192, marzo-abril 2015
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tais como a xestión exquisita, a
transparencia, a información,
a devolución ao servizo das pobres da comunidade total do
que desde a solidariedade nos
foi posto nas mans. Moita penitencia necesaria para unha coresma que empezaba aquel 17
de febreiro baixo o sino tráxicocómico do Entroido.

4.- Bispas, bispos e
novos ministerios
O tema do sacerdocio feminino e, con el, da maior ou menor
inclusión da muller na Igrexa
Católica, xurdiu de novo cando
no xaneiro pasado foi ordenada
bispa da Igrexa mai da Confesión Anglicana a xa sacerdotisa
Libby Lane. Para moitos o feito
anchea as distancias coa Igrexa
Católica e fai imposible calquera soño de reunificación. Para
moitos e moitas é un paso lóxico, que debera verse con normalidade, se con normalidade
viviramos a inclusión feminina
dentro da Igrexa.
Na Igrexa Católica temos a
nosa particular historia ao respecto. No 1975 o Papa Paulo VI
encárgalle a unha comisión de
vinte expertos da Pontifica Comisión Bíblica un estudo sobre
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o posible sacerdocio da muller.
Os expertos afirman unanimemente que no Novo Testamento non se afirma nin nega nada
ao respecto; e moi maioritariamente conclúen que hai trazos
dunha posible ordenación sacerdotal feminina. Non se actuou en consecuencia, e, aínda
con eses datos, no 1994 o Papa
Xoán Paulo II, cunha fórmula
definitoria estraña e desconcertante, decide pechar o asunto,
argumentando que a Igrexa non
ten facultade para cambiar algo
que se estivo facendo sempre
así porque así o quixo Xesús, así
o quere Deus (!).
Sempre me pareceu –pero,
perdón, quen son eu! – que é
un problema pechado en falso,
e que estamos actuando máis
por inercia e por medo ca por
fidelidade e coherencia evanxélica. Porque qué de realmente
evanxélico se perde co acceso
das mulleres aos ministerios
ordenados? Ou, mellor, non
é moito de evanxélico o que
se gañaría con esa inclusión?
Quero soñar con que algún día
caiamos na conta do noso agravio contra as mulleres, porque
é moi duro, moito, afirmar que
Deus non as quere nun plano
de igualdade absoluta en defi-
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nitiva pola súa particular condición sexual; Deus, que fixo o ser
humano home e muller, ambos,
el e ela, á súa imaxe e semellanza, cousa preciosa, con todo o
que somos e temos de particular en calquera orde de cousas.
Mentres, coma pasos dun longo
camiño, cabe apuntarse a ese
esforzo que o Papa Francisco
promove por descubrir o rol
particular da muller dentro da
Igrexa. Como cabe apuntarse
tamén a esa busca dunha nova
configuración dos ministerios
eclesiais que, algo pola porta
de atrás, é certo, intenta abrir
o monolitismo do sacerdocio
masculino a unha convivencia
ordenada con equipos mixtos
(homes, mulleres, casados, célibes: non importa o xénero nin
a condición de vida, importa a
vontade e capacidade de servizo valoradas e recoñecidas
pola comunidade e por quen a
representa) con capacidade de
responsabilizarse das comunidades; algo na liña do proposto
xa polo bispo emérito Fritz Lobinger, que temos comentado
nestas páxinas. A quen estea
interesado nestes temas recoméndolle a lectura do libriño de
Antonio Xosé de Almeida, Nuevos ministerios, en Herder.

5.- E de novo a clase de relixión
O tema saíu á palestra cando,
a partir da publicación no BOE
do currículo de relixión católica
para os cursos de Primaria, Secundaria e Bacharelato o 24 de
febreiro, se alzaron voces criticando que a clase se convertese
en catequese, que se mantivese
unha teoloxía arcaica, que se
incluísen rezos dentro das actividades programadas, que desaparecese do currículo o estudo
doutras relixións, que houbese
pouca referencia á caridade ou
solidariedade e, en concreto,
que se chegase a afirmar algo
así como que a felicidade non
é posible ao marxe da crenza
en Deus. Detéctase unha clara diferenza de enfoque entre a
presentación do currículo, con
perspectivas novas –iso da relixión coma humilde hipótese
explicativa da realidade–, e os
contidos do mesmo.
Parece que algo de todo isto
é certo, pero non o é máis, ao
revés, do que ata o presente
estaba sendo; e non o é máis,
por exemplo, que o programado polo currículo da relixión do
Islam, xa coñecido a finais do
ano pasado e ante o que ninguén rachou ningún paxelo.
Encrucillada 192, marzo-abril 2015
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Estamos, logo, ante un capítulo
máis do que algúns andan chamando fundamentalismo laicista e, outros, nacional laicismo?
Pouco custa dicir babecadas, a
un xeito e ao outro. E en España, é certo, vivimos todo isto
cunha especial agudeza, froito
sen dúbida dun pasado longo
e amargo, abundante en prepotencias e exclusións, ao que
desde unha banda e desde a outra parece que non se lle quere
poñer punto final.
Estado e Igrexa negocian as
clases de relixión na escola,
algo que consideran un dereito de fillos/as e nais/pais, que
os poderes públicos non toman
demasiado en serio, porque non
lle dan unha orientación claramente educativa; e atrévome a
dicir que tampouco a Igrexa o
fai, aínda que tamén procure
cumprir no seu papel de queixa,
demanda, esixencia e execución continuada. Tense en conta a necesaria capacitación do
profesor/ra de relixión? Avalíanse os resultados de tantísimos
anos, esforzos, cursos, materiais, cartos, persoas, ollando
para a efectividade do espertar
e da maduración na fe que están producindo?
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Como acceder por parte da
sociedade a unha comprensión
da clase de relixión coma un valor, coma un ben cultural básico, que permita entender a nosa
historia, e a nós dentro dela,
que nos confronte con diversas
posibilidades de sentido ante
as que libremente optar? Entendo que, máis alá de premer
ante calquera reforma educativa para sacar o mellor bocado
posible, na Igrexa deberíamos
facer o imposible para pactar
un grande acordo sobre a clase
de relixión a partir, por exemplo,
das propostas de Carlos Esteban
Garcés, director de Ciencias da
Relixión de Lasalle e especialista en educación relixiosa: unha
área de educación cívica e relixións, con opcións diversas de
valores e valores especificamente relixiosos, con posibles temarios comúns, dándolle á clase o
carácter escolar que debe ter, e
reservando a catequese para os
espazos correspondentes. Mentres, seguirémonos enrabiando
con debates acedos e estériles.

6.- Cregos que veñen e van
O 19 deste marzo friento
que xa levamos mediado celebramos un ano máis o día do
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Seminario, esa institución diocesana destinada a recepción e
orientación das vocacións encamiñadas ao servizo sacerdotal
das comunidades parroquiais.
Unha institución que non goza
certamente da saúde doutras
épocas, ou quen sabe, quizabes
si, porque nunca a cantidade,
polo menos en termos evanxélicos, cadra co éxito. Os datos
falan dunha leve alza no número de seminaristas maiores: un
6% nos catro últimos anos; é dicir, de 1.270 no 2011-2012 en
toda España, pasamos no 20141015 a 1.357. Ben é certo que
o número de seminaristas ordenados no 2014, 117, foron 14
menos ca no 2013. As dioceses
que van na cabeza neste cómputo particular son Madrid,
Toledo, Valencia, Cartaxena; as
que van na cola son Palencia,
Xaca, Lleida, Segovia. As dioceses galegas móvense entre as
da cola, Mondoñedo-Ferrol, e
as que se moven nas zonas medias, Santiago, Ourense.
Cal será o futuro dos seminarios? Cal será o futuro do
servizo sacerdotal, ata o presente exercido exclusivamente

por varóns célibes sobre os que
descarga a totalidade da responsabilidade das comunidades
parroquiais? Que vai pasar coas
parroquias que necesariamente
en moi poucos anos van quedar abandonadas dun acompañamento sacerdotal frecuente,
solícito? Válenos o modelo de
cregos que están saíndo, orientados a unha función nunhas
comunidades cristiás que está
a piques de deixar de existir ou
que xa non existe? Ata cando se
tolerará este enfraquecemento progresivo das nosas parroquias, e o enfraquecemento
paralelo de moitos cregos que
as atenden a marchas forzadas?
Hai pouco fun testemuña dorida das queixas dun cura, relativamente novo, que despois do
trote de parroquia en parroquia
do domingo, cunha sensación
fonda de non receptividade e de
baleiro, houbo de pasar todo o
luns na cama, por mor do cansazo e da decepción. Ata cando?
Non é xa a hora de cuestionarnos moitas cousas? Ou deixarémonos engaiolar pola leve alza
do 6%, soñando con que as augas volvan ao seu rego?
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7.- Algúns homes bos,
algunhas mulleres boas
Hai homes bos e hai mulleres
boas, xa o sabe todo o mundo. E
neste punto final da Crónica de
Igrexa, quero pousar nas vosas
mans a lembranza dun molliño
deles e delas, que casualmente
morreron nestas últimas datas,
deixando un ronsel de graza
tras si, para o noso proveito, admiración e agradecemento.
Empezo por Pedro Meca Zuazu (1935-2015), navarro, criado por unha parella de anciáns
moi pobres ata os 17 anos, momento en que emigra a Francia
na busca da súa nai exiliada
por mor da guerra civil. Faise
frade dominico e dedica a súa
vida ao acompañamento e atención das persoas sen teito, dos
vagabundos/as. Vive con eles e
elas, coas mesmas condicións
de vida ca eles e elas. Só un día
á semana vai á súa comunidade
relixiosa para asearse e buscar
algo de comida. O resto é unha
dedicación continuada á súa
xente: traballador social dunha
maneira ben orixinal, buscador
de alternativas laborais, afanado por envolver en dignidade
unhas vidas tiradas e última
man que axuda a ben morrer
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a moitos e moitas delas. Colaborou tamén co Abbé Pierre e
cos seus Trapeiros de Emaús.
E con isto e moito máis, iso si,
capelán, o capelán das sen teito
e vagabundas de París, cunhas
sonadas misas do Nadal en tenda de campaña no medio de París con mil ou máis vagabundos/
as facendo e celebrando o nacemento de Xesús. Iso de ir ás
periferias, que tanto agora traemos uns e outros na boca, era o
seu estilo total de vida. Que nos
alente a quen tanto nos espanta camiñar cara á marxinación,
entre a marxinación.
E agora Rafael Calvo Beca,
sevillano, nado no 1936 e morto o pasado 7 de febreiro. Laico,
casado, dedicado con eficiencia
ao mundo da formación e da
comunicación. En cuestións de
fe andaba por libre, sempre, iso
si, mantendo unha admiración
fonda por Xesús de Nazaret, ata
que no 2000 ten a sorte, di el
mesmo, de bater con Chema
Mardones que lle axuda a descubrir a Deus, e a entrar con
paso firme polo camiño dunha
vivencia relixiosa densa no persoal e no comunitario. Aplicou
os seus amplos coñecementos
de formación e comunicación
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para a creación da páxina web
www.feadulta.com no 2006, e
no 2010 a editorial Fe adulta;
ata o momento da súa morte
mantivo a súa aposta por unha
Igrexa sempre máis humana e
misericordiosa. Foron e seguen
sendo moitas as persoas que
se benefician desa páxina web
na que o lector/ra poderá atopar unha cantidade e variedade
enorme de material para vivir e
soster con adultez a condición
cristiá en tempos complexos
coma os nosos.
Evaristo Martín Nieto (19232015), foi crego abulense, aínda que desde anos residía en
Málaga, teólogo ben coñecido
polos seus traballos bíblicos,
cofundador da Casa da Biblia,
da que foi Director en tempos.
É opinión amplamente compartida que o estudo da Biblia en
España non sería o que foi sen
a entregada e sabia achega deste home apaixonado pola Palabra de Deus. Home tradicional,
disque, pero fondamente tocado polo mundo da pobreza,
como o demostrou coa súa militancia afervoada na pastoral
penitenciaria, trazo este da súa
vida que normalmente se ignora. Xa desde o ano 63 traballou

como capelán de centros penitenciarios, no ano 1981 foi o
primeiro Delegado de Pastoral
Penitenciaria da Conferencia
Episcopal Española, grazas a el
puxéronse en marcha os Congresos Nacionais de Pastoral
Penitenciaria e, en tempos nos
que non se falaba diso, promoveu o Voluntariado Cristián de
Prisións. Biblia e cárcere foron
as súas dúas grandes paixóns,
unha cárcere que, coma o noso
amigo Xaquín Campo Freire,
vía e vivía especialmente como
destino amargo e inxusto da
xente pobre.
E, xa na nosa Terra, un nome
que nos enche de agradecemento e dor a un tempo é o
de Adolfo Enríquez Méndez
(1938-2015), o crego de Vilanova dos Infantes, Ourense,
que foi brutalmente asasinado
o 11 de marzo; unha morte violenta asociada, ao parecer, ao
roubo da tan orixinal imaxe da
Virxe do Cristal, moi venerada
no santuario do mesmo nome
que Adolfo atendía. Levaba na
parroquia practicamente toda a
súa vida sacerdotal dispensando bondade, servizo, atención
á xente pobre, veciñanza cálida, ademais de ser o ConsiliaEncrucillada 192, marzo-abril 2015
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rio diocesano do Movemento
dos Cursiños de Cristiandade.
Un crego de aldea dos que se
converten en referencia calada
para a fe e a práctica cristiá de
moita xente popular que goza
con quen acompaña e serve
desinteresadamente.
E, por último, Asun; María
Asunción Louzán Tomé (19582015) que tamén nos deixou
inesperadamente neste febreiro
de ausencias. Muller casada,
nai, avoa, “milagre de sensibilidade, de creatividade, de fondura, milagre de muller”, como
atinadamente escribiu dela
Marisa Vidal Collazo. Mestra
de profesión, exerceu, ademais
do maxisterio escolar, o maxisterio da fe, da catequese, con
xente pequena e grande, na súa
parroquia do Sagrado Corazón
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de Vigo, onde era unha humilde e vigorosa referencia para o
sostemento e celebración da fe
de moitas persoas crentes. Ministerio humilde, case calado,
digno de ser convenientemente
coñecido e revalorizado como
se merece. Ai, que sería das
igrexas, da Igrexa, sen as mulleres! Por unha presenza dignificada, empoderada, da muller
na Igrexa loitou tamén Asun ata
a súa morte integrándose na
Asociación de Mulleres Cristiás
Galegas, onde foi referencia de
fe, de creatividade e de tenrura.
Vidas en morte, mortes en
vida que nos anuncian e adiantan a Pascua, que para todos e
todas desexo cristiá, abundante
e feliz.

Manuel Regal Ledo

Recensión

Transfiguración
Vázquez Fernández, Luis. Estudios, Madrid 2013. 152 páxs.

Lois Vázquez, mercedario
oriúndo das terras monfortinas,
é, desde hai tempo, coñecido
entre os lectores de Encrucillada pola súa poesía en lingua
galega, de tema relixioso principalmente. Varios libriños seus
de poemas foron presentados
aquí no seu día. En outubro de
2013 enviounos estoutro, escrito en castelán. A recensión faise
agora, abondo serodia, porque o
libro andou uns meses extraviado no medio doutros recibidos.
Escusas.
Novamente a temática relixiosa salienta nesta entrega.
Achamos, ao carón dunha presada importante de poemas de
circunstancias, outra, máis sólida e transcendente ao meu ver,
dedicada á revisión reflexiva das
propias experiencias e labores
pasados, ollados aquelas e estes
desde o outeiro da vellez. Dous
temas concretos vexo especialmente atendidos nesta revisión:
a súa fe e a súa poesía. O trata-

mento que lles dá, é ao mesmo
tempo confesional e reivindicativo. Reafírmase o suxeito poético nelas e mais no xeito como
as realizou, un xeito que podería cualificarse de tradicional e
orixinal asemade, como expresamente se di do quefacer poético nunha das páxinas.
Os numerosos poemas de
circunstancias non carecen
por iso de interese. Refírense
a acontecementos persoais, familiares, sociais e eclesiásticos
acontecidos entre 2010 e 2013,
entre outros, a celebración dos
cincuenta anos da ordenación
presbiteral do autor, a dimisión
papal de Bieito XVI, a elección
do papa Francisco…
A poesía de Lois Vázquez é
fundamentalmente clásica e
clara. As persoas interesadas na
lírica de tema relixioso hana ler
con facilidade e agrado.
Xesús Portas Ferro
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Libros chegados

Bermejo, Diego (ed), Pensar
después de Darwin. Ciencia, filosofía y teología en diálogo, Sal
Terrae, Santander 2014. 560
páx. Ciencia y religión.
Este volume colectivo recolle ensaios que xurdiron como
resposta á presenza de F. J.
Ayala no Seminario Interdisciplinar «Ciencia, Humanidades,
Relixión» da Universidade de
Deusto, durante o curso 20122013. Trátase dun conxunto de
quaestiones quodlibetales –antropolóxicas, epistemolóxicas,
éticas, ecolóxicas e teolóxicas–
na fronteira entre filosofía e
teoloxía, á sombra de Darwin e
máis aló de Darwin.
Ademais do Editor, Diego
Bermejo, interveñen Michael
Marder e Luis Garagalza, Leandro Sequeiros, Ignacio Núñez
de Castro, Fernando Caballero
Santamaría, Javier Monserrat,
Carlos Beorlegui, Juan Luis
de León Azcárate, José Arregi,
Xabier Etxeberria, Juan María
de Velasco Gogenola e Agustín
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Udías Vallina, cun apéndice
didáctico feito por Manuel Ramón Viguri Axpe.
Izuzquiza, D. Un tiempo
crucial. Crisis, solidaridad y experiencia espiritual. Sal Terrae,
Santander 2014. 264 páx. Pozo
de Siquem
Daniel Izuzquiza dirixe Entreparéntesis, unha iniciativa xesuíta para dialogar nas fronteiras e
é xefe de redacción da revista
Razón y Fe. Neste libro interpreta a crise como encrucillada, un
momento histórico crucial no
que nos xogamos o modelo de
sociedade que queremos construír. Unha crise crucificante,
porque xera vítimas nas que recoñecer ao Crucificado. A crisecruz tamén se converte en boa
nova e fonte de salvación.
O orixinal italiano: Nuovi stili di evangelizzazione editouno
San Paolo en Milán, en 2012.
A tradución é de José Pérez Escobar.
Marisa Vidal Collazo

Páxina web de Encrucillada
Temos colgado, en aberto, os seguintes textos:
y Igrexa, lugar de compaixón de Deus para o que cre, de
Mons. Agrelo, bispo de Tánxer. Reflexión sobre a situación
pastoral das persoas divorciadas.
y Biblia galega.
y Leccionarios en galego do Ciclo B.
y Concilio Pastoral de Galicia. Documentos.
y Revolucionario e místico. Diario íntimo da doenza final,
de Moncho Valcarce.

XXX FORO ENCRUCILLADA

Cristiás sen Igrexa
Sábado, 17 de outubro de 2015
Auditorio ABANCA, Preguntoiro 23, Santiago de Compostela
Reservade a data!!!
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