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Guieiro
Neste número de finais de ano poderá atopar o lector ou lectora
varios traballos maiormente relacionados coa temática tratada
no noso XXXII Foro «Relixión e Cultura en Galicia» dedicado á
cuestión da prostitución, a trata e a explotación laboral. Pero tamén
publicamos outros textos con diversas e interesantes temáticas.
Da man de Antón Gómez poderémonos situar na situación
política e social na que abordamos no pasado mes de novembro
o problema da trata de persoas con fins de escravitude sexual e
laboral. El foi o autor da presentación do Foro e comezamos co seu
traballo introdutorio este número de Encrucillada.
A continuación publicamos uns textos inspirados nos dous
relatorios principais que encheron dun rico e estarrecedor contido
a reflexión máis nuclear do encontro. O primeiro fíxoo a profesora
da Universidade Pontificia Comillas Carmen Meneses Falcón e
aborda con competencia e claridade os problemas –intimamente
relacionados pero non idénticos– da prostitución, a trata e a
explotación sexual de mulleres.
Nun traballo máis breve achegámonos a unha síntese do que
foi a intervención da profesora Elena Arce Jiménez que traballa na
oficina do Defensor do Pobo en Madrid. Desde unha perspectiva
máis xurídica intenta analizar o problema da explotación de persoas
desde un punto de vista laboral e presenta a lexislación española
e a realidade social, xunto cos retos e desafíos que xorden desa
complexa interacción.
Como complemento máis concreto a ese difícil marco que
supoñen as escravitudes sexuais e laborais ofrecemos tamén tres
achegas igualmente sintéticas que poñen aos lectores en contacto
con tres realidades ben próximas.
En primeiro lugar, o proxecto «Vagalume» que, a instancias das
irmás Oblatas, traballan en contextos de prostitución en Santiago
de Compostela.
A continuación, a asociación «Xiara» que se ocupa da situación
persoal, social e laboral das persoas que traballan no servizo
doméstico.
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E, finalmente, o problema ético e político dos chamados
«ventres de aluguer» no que as mulleres parecen reducirse a meros
recipientes xestantes de vidas encargadas a distancia.
Firma a achega de Vagalume, Lourdes Pazo. O traballo de Xiara
está feito por Mercedes Andrade e Teresa Rodríguez. E a reflexión
sobre os ventres de aluguer é unha colaboración da deputada do
BNG, Olaia Rodil.
Rosa Andión redactou unha breve crónica do Foro que nos
posibilita refrescar o alí vivido aos asistentes e imaxinar o acontecido
aos ausentes.
Incluímos, tamén, un traballo de Ramón Cao que nos achega a
unha figura non moi coñecida e, porén, sumamente interesante.
Trátase de Fr. Lino Gómez Canedo, un relixioso franciscano bo
e sabio cuxa vida e obra é digna de atención. Queremos, con este
traballo, dar comezo a unha sección fixa da nosa revista que sirva
para valorar e dar a coñecer persoas cuxa aportación á humanidade
fose realmente valiosa e estean relacionadas coa nosa terra. Temos
nesta primeira achega un comezo realmente salientable.
Completan o número algúns traballos mais: dous In Memóriam
redactados por Xaquín de Roca e Francisco Martínez Sánchez no
que se recorda a igualmente singular figura de Xosé Manuel Carballo, finado recentemente, xunto con dúas recensións, feitas, a primeira, por Xosé Lois García do último libro de Manolo Regal e, a
segunda, por Victorino Pérez Prieto doutro de Tolstoi, así como as
habituais crónicas de política, cultura e Igrexa. Sen esquecernos,
obviamente, dos debuxos sempre creativos de Soedade Pite e Siro
López; e os índices de finais de ano que, como sempre, son elaborados pola xenerosidade de Ramón Díaz Raña.
Pedro Castelao
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Presentación
do XXXII Foro Encrucillada

O corpo non é mercadoría.
Escravitudes no século XXI
Antón Gómez González

Moi bo día a todas/os. Comezamos o XXXII Foro de Encrucillada. No Consello da revista decidimos reflexionar este ano sobre
o corpo humano que é considerado e segue sendo utilizado como
mercadoría e obxecto de escravitude.
Podemos pensar que a escravitude é cousa do pasado. Que non
hai escravitudes, que só afectan a algúns desclasados. Isto non é
certo, e os chamados desclasados non o son porque si, nin porque
queren, nin porque non se esforcen. Son desclasados porque os
marxinamos. Sono por causas alleas e porque na sociedade hai
disfuncións e inxustizas, das que todos somos responsables.
Fagamos, pois, un exercicio de empatía, poñámonos no lugar
dunha persoa obrigada a vender o seu corpo ou escravizada no seu
traballo. Seremos capaces de sentirnos afectados e/ou responsables desas situacións? En teoría dicimos que todos somos iguais e
irmáns, pero…
Experiencias deste tenor levaron a moitas persoas a unha conversión e uns compromisos que poden servirnos de exemplo. Eu quero
lembrar a Vicente de Paúl, que foi quen de escoitar o mandato de
Xesús, recollido por Mateo no 25, 37-39: «Señor, cando te vimos
famento e che demos de comer; ou sedento e che demos de beber?
Cando te vimos forasteiro e te acollemos; ou espido e te vestimos?
Cando te vimos enfermo ou na cadea e te visitamos? O rei contestaralles: Asegúrovos que canto fixestes cun destes irmáns meus máis
pequenos fixéstelo comigo».
Encrucillada 205, novembro-decembro 2017
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No Foro XXXI estivo connosco Mons. Santiago Agrelo Martínez
para falarnos da súa experiencia da fronteira. Fai só uns días, o día
12 de outubro, ás 13,44 horas, escribiu no seu facebook o seguinte:
La política está haciendo un uso tan obsceno de las palabras que las
está prostituyendo todas. El parlamento se ha transformado en un
prostíbulo de las palabras.
Intentaré salvar aquí el pudor de las mías, y sólo diré que las devoluciones en caliente son una violación flagrante de derechos fundamentales de las personas, tanto más inicua cuanto menos los pobres pueden defenderse de los violadores. Diré también que, si los
emigrantes no pueden acercarse a pedir asilo, porque Marruecos lo
impide, habrá que añadir que, si Marruecos lo impide, es porque
alguien paga para que lo impida
En la frontera de Ceuta hay seres humanos necesitados de todo, hostigados por todos, a los que incluso resulta ilegal prestarles ayuda,
porque alguien –España?, Europa?– exige y paga para que sea ilegal
la solidaridad. –Por favor, no mencionen la piedad, porque, si lo
hacen, la prostituyen–1.

Quero subliñar a última liña porque o ministro Zoido preguntábase «¿a quién no le da pena?» Non pode haber pena cando a UE
ou a propia España pagan a Marruecos para impedir que os inmigrantes cheguen á fronteira.
Estaranse preguntando a que vén esta cita, á marxe de que faga
referencia a unha das posibles escravitudes. Os prostíbulos das palabras son moitos… Non se escapa nin o mundo eclesial ou clerical,
que tanto preocupa ao papa Francisco. Preocúpao a teoloxía, a catequese, certas relixiosidades e prácticas relixiosas inintelixibles para
mentes formateadas na vida e coñecemento actuais que esixen novas
formulacións, novas linguaxes, novas accións e compromisos sociais.
Hai políticos que utilizan formas e estruturas aparentemente
relixiosas (medallas a unhas imaxes, os modelos de familia, até
‘presiden’ actos de culto…). Conseguir votos e maiorías absolutas
1
6
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https://www.facebook.com/agrelomartinez
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que lles permitan dominar e someter ao pobo con leis escravizantes
feitas por eles e só aplicables ao resto dos cidadáns. Para eles todo é
mercancía, economía. O seu sistema económico é a biblia absoluta
e intocable. Estes políticos non se levan mal con certo clero co que
non concorda Francisco.
O que realmente incomoda tamén a Agrelo son as políticas inhumanas que practican os nosos políticos e os da UE a quen nada
menos que distinguiron estes días co Premio da Concordia da
Princesa de Asturias. Evidentemente que a UE supuxo un avance
na política ao servizo da economía. Ten elementos positivos. Pero
dado que as súas políticas priman, exclusivamente, os resultados
económicos, supoñen e levan a unha escravitude laboral e social
que nada ten que ver co respecto aos dereitos humanos dos traballadores, dos inmigrantes, dos refuxiados, das prostitutas, da trata
de nenos e nenas. Cantos nenos e nenas son obxecto de abusos de
todo tipo? Que pasa coas investigacións iniciadas e nunca acabadas
en Castellón, por exemplo? O torpedeo de certos procedementos, a
falta de medios humanos e técnicos, unha xustiza, por iso, inxusta
e clasista, contrasta coa rapidez e inmediatez dos procedementos
que afectan positivamente aos poderosos ou ao poder establecido
(Devolucións en quente, Catalunya).
Como cidadáns e cristiáns admitimos e toleramos todo isto. De
feito referendámolo co noso voto ou abstención e co silencio cómplice. Como moito rezamos. Utilizamos a Deus para que faga o que
nos toca facer a nós. Permitimos e toleramos políticas e comportamentos inxustos e inhumanos.
O que define un comportamento como realmente evanxélico,
é o que sintetiza Mateo no capítulo 25 citado. As obras piadosas
poden ser unha tapadeira para desvirtuar o que pide o Evanxeo.
Este pide fraternidade eucarística e social, o compromiso político
que debe nacer na celebración e da voz da conciencia. Pero no noso
subconsciente está gravado a fogo aquilo de que a política é para
os políticos, mellor dito, para certos políticos, os de sempre, os que
acadan a beizón por asistir a certos actos de culto ou dispoñen de
cartos para facer campañas de intoxicación.
Encrucillada 205, novembro-decembro 2017
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Vou rematando. Pero teño que dar un salto no baleiro para entrar nun terreo esvaradío e prohibido, a nosa acción política, a dos
cidadáns, a dos cristiáns. Cando votamos que é o que temos en
conta? A tradición pseudo-relixiosa e aparentemente cristián dos
idearios dos partidos? Os criterios ou principios de igualdade e respecto polos marxinados ou excluídos? Por quen entende a economía
como medio para unha sociedade máis xusta e igualitaria, aínda
que se declaren ateos ou simplemente laicos? Por quen condena o
aborto ou o divorcio pero non fai absolutamente nada para que os
mozos teñan unha educación humana integral, fondamente ética,
solidaria, empática, ou para que, quen se atope ante un embarazo
non desexado ou de difícil viabilidade, teña que decidir se aborta
ou non, reciba as axudas humanas e económicas para que a súa decisión sexa máis asumible, menos traumática? Ou aínda seguimos
pensando, porque no lo meteron a ferro, que votar a un partido de
esquerdas ou laico vai conta a moral católica?
A miña resposta a estes interrogantes é doado intuíla. Optar polo
mundo do traballo como cura obreiro fíxome tomar conciencia real
e dura dese mundo inxusto. Cambioume absolutamente. Algo parecido parece que lle pasou a Mons. Agrelo. Nunha entrevista dixo o
seguinte: «Yo he votado siempre al PP… Cambié el voto en las últimas europeas, probablemente no volveré a votar PP, porque cambió
mi conciencia sobre determinados problemas. Con relación a los inmigrantes, no se han dignado ni siquiera escuchar. Han actuado con
prepotencia… Claro que si es mi voto solo… pero si son dos millones
de votos… Yo quiero cambiar dos millones de conciencias, lo demás
vendrá después»2. E quen di o PP pode dicilo de calquera outro que
asoballe os dereitos dos traballadores, dos pobres, das mulleres, dos
nenos, que promove e/ou apoia guerras, que son todas inxustas, ou
dita leis que non respectan os dereitos das minorías ou impón un
sistema económico que mata. De todo isto somos responsables por
acción ou omisión. A mensaxe de Francisco neste sentido non deixa
dúbidas. Ten reiterado que o mellor estado é o laico.
2 http://pazybien.es/yo-votaba-al-pp-pero-cambie-el-voto-en-las-ultimas-europeas-porque-cambio-mi-conciencia/
8
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En fin, que se estamos hoxe aquí é porque nos preocupa a situación dos excluídos convertidos en mercadoría, en escravos. Eu
propoño: 1.º- un exercicio de empatía, de pórse no lugar do outro e
tratar de intuír a súa situación e facela nosa. 2.º- escoitar a voz da
conciencia, e 3.º- Actuar, comprometerse, política e socialmente.
Non todos os políticos nin as súas políticas son iguais. Votemos e
practiquemos as que mellor respecten os dereitos humanos, principalmente dos desfavorecidos, as que leven a unha maior igualdade e
respecto. Non podemos votar a quen permite ou tolera o comercio
humano, a escravitude, nin debemos permitilo.
Oxalá se multiplicaran os cambios de conciencia cos que soña
Mons. Agrelo e polos que traballa Francisco e moitas persoas anónimas. Nestas democracias nas que só nos permiten votar para
construír maiorías asoballadoras, pensamos algunha vez que o noso
voto a favor de certas ideoloxías, aparentemente piadosas, pode ser
totalmente contrario á mensaxe evanxélica coa que nós estamos
comprometidos? O papa Francisco vén de dicir que «se o lucro
prevalece como fin, a democracia tende a tornarse plutocracia, e
medran as desigualdades e tamén a explotación do planeta3.»
Amigas e amigos, no programa tedes a orde do día e as actividades programadas. Déixovos coas relatoras, ás que agradecemos a
súa presenza e dedicación.
Antón Gómez González

3 Audiencia na Pontificia Academia das Ciencias. Vatican Insider, 20-10-2017. (Plutocracia = sociedade controlda pola minoría más rica e poderosa).
Encrucillada 205, novembro-decembro 2017

9
485

Carmen Meneses Falcón

Estudo

Prostitución, explotación sexual
e trata en España*
Carmen Meneses Falcón

1.- Aclarando conceptos
En moitas ocasións referímonos á prostitución, á trata ou ao
tráfico de mulleres e nenas con fins de explotación sexual e consideramos que todo é o mesmo. Isto é un erro. Trátase de conceptos e
situacións diferentes, aínda que están moi relacionados. A prostitución pode ser exercida de maneira consentida ou coaccionada polas
persoas, principalmente mulleres, que se ocupan nela. A explotación sexual é unha finalidade tanto na trata coma na prostitución
que non é consentida, ou desexada, e que ten as súas raíces, como
veremos posteriormente, no lucro. En moitas ocasións, mulleres
que exercen a prostitución por decisión propia vense obrigadas a
permitir que haxa explotación sexual porque non queda outra opción, subxugándose a condicións abusivas por parte de empresarios
de locais ou pisos de prostitución. Parte desta situación prodúcese
por ser unha actividade alegal en España, que non ilegal, non sometida a ningún tipo de regulación cando se desenvolve en locais
ou casas de citas, organizado por terceiros.
O tráfico de seres humanos confúndese tamén coa trata, mais
son dous delitos diferentes; mentres que o primeiro é un delito contra o Estado porque o que se vulnera son as leis migratorias ou de
fronteiras entre os países, a segunda é un delito contra as persoas,
porque se violan os dereitos fundamentais. En ambas as situacións
trasládanse persoas dun lugar xeográfico a outro coa finalidade de
––––––––––––––––
* O vídeo coa intervención completa de Carmen Meneses no Foro pódese ver na nosa web:
www.encrucillada.gal/foros
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obter importantes beneficios económicos. Existen unha serie de
diferenzas entre estes dous feitos. En primeiro lugar, no tráfico de
persoas existe voluntariedade por parte das vítimas, que queren
trasladarse a outro país e non posúen nin cumpren os requisitos
legais que o país receptor solicita, mais no caso da trata adoita
haber un engano, non hai consentimento das persoas trasladadas,
e mesmo cando hai consentimento xeralmente non coñecen as circunstancias que atoparán. En segundo lugar, no caso do tráfico
ilegal de persoas, estas contratan dalgunha maneira o servizo de
traslado a outro país, mentres que no caso da trata non existe esa
petición. En terceiro lugar, a finalidade da vítima en ambas as situacións é moi distinta; mentres que no tráfico unha vez que se realiza
o traslado xeográfico acábase a relación coa rede delituosa, na trata
a finalidade é explotar á vítima en beneficio da rede criminal. Esta
explotación pode ser sexual, laboral, para matrimonios forzosos ou
para a extracción de órganos, mendicidade, roubo, etc. En cuarto
lugar, tal e como dixemos, no tráfico de persoas existe transnacionalidade, é dicir, crúzase sempre unha fronteira, mentres que na
trata non ten por que darse, xa que pode producirse a captación e
traslado da vítima dentro dun mesmo país. En quinto lugar, no caso
do tráfico ilegal as persoas son libres ao chegar ao destino, mentres
que na trata son controladas, sometidas e illadas.
En definitiva, a trata con fins de explotación sexual supón a
captación dunha persoa, xeralmente unha muller ou unha moza
–mesmo menor de idade–, transportala, trasladala e acollela noutro lugar, utilizando o engano, o rapto ou calquera outra forma de
coacción e ameaza, coa finalidade de explotala sexualmente sen o
seu consentimento e sen que ela perciba ningún beneficio da actividade á que sexa sometida. A trata supón dominar a mulleres e a
nenas en condicións de escravitude.

2.- Factores relacionados coa trata con fins de explotación sexual
As situacións de escravitude e trata de persoas podemos achalas
desde a antigüidade en distintos momentos históricos. Con todo, na
actualidade tomou un cariz global e está moi relacionado cos fluxos
Encrucillada 205, novembro-decembro 2017
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migratorios e as leis antimigratorias. Mencionaremos, a continuación, algunhas das causas ou factores que se relacionan directa ou
indirectamente coa trata con fins de explotación sexual.
– Os desequilibrios económicos, de desenvolvemento e de distribución da riqueza entre países fixo que moitas persoas deban emigrar para buscaren mellores condicións de traballo e
de oportunidades. A pobreza e as condicións de subsistencia
obrigan a miles de persoas cada ano a trasladárense a lugares
con mellores situacións.
– As mulleres en todo o mundo atópanse con circunstancias
menos vantaxosas de supervivencia, con acceso a traballos
máis precarios e peor pagos e grandes desigualdades, ademais de seren as responsables da crianza e coidado da familia sen o apoio do compañeiro. Esta inestable situación
impúlsaas a emprenderen camiños fóra do seu país da maneira que poida estar ao seu alcance. Para moitas mulleres
subsaharianas a única forma de chegar a Europa serán as
redes de tratantes.
– Os conflitos políticos, étnicos, armados ou desastres naturais
xeran sectores de poboación máis vulnerables, así como leva a
moitas persoas a trasladarse a outros países con mellores condicións de seguridade, ante a carencia de recursos básicos.
– Por outra banda, a seguridade, as oportunidades laborais e
o acceso a recursos moi diversos nos países industrializados,
como os europeos, son un elemento de atracción para as persoas que carecen destas circunstancias nos países en desenvolvemento. O mercado de traballo destes países require de man
de obra barata, pouco cualificada e que acepte condicións de
traballo que os autóctonos non aceptarían.
– A trata é un delito moi lucrativo que resulta moi difícil de perseguir e probar se se compara co tráfico de drogas. De feito, o
número de vítimas de trata é pequeno comparado con outro
tipo de vítimas, e as condenas e desarticulación de redes de criminais dedicadas á trata de persoas tampouco son abundantes.
12
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– A demanda de servizos sexuais, especialmente de mulleres
moi diferentes que os proporcionen, por parte dos homes
españois e europeos xera un mercado da prostitución con
necesidade de abastecer mulleres novas e diversas desde o
punto de vista étnico. O aumento das relacións afectivo-sexuais exentas de compromiso e despersonalizadas facilitan
un mercado de relacións sexuais estritamente por diñeiro ou
outros produtos.
– A desigualdade de xénero, a sociedade patriarcal e as actitudes
sexistas promocionan a cousificación das mulleres, xerando
violencia contra elas, pois a trata é unha forma de violencia
de xénero.
En definitiva, unha demanda masculina nos países europeos que
necesitan satisfacer as súas necesidades sexuais e unha oferta de
mulleres nos países en desenvolvemento para ocuparse naqueles
mercados accesibles sen moitos requisitos que poidan abastecer as
súas necesidades vitais e as das súas familias, como son a prostitución e o servizo doméstico, que teña que ser analizado desde a
perspectiva de xénero.

3.- Características do mercado da prostitución en España
A prostitución é unha actividade moi lucrativa na que podemos
distinguir distintos protagonistas: as persoas que exercen a prostitución, as persoas que compran servizos sexuais e as persoas que
traballan, que se lucran ou que se ocupan no sector ou industria
do sexo, xa sexa legal ou ilegalmente. En España poderiamos distinguir tres ou catro contextos de oferta de servizos sexuais. En
primeiro lugar, os clubs urbanos ou de estrada, que son locais de
alterne e de oferta de servizos sexuais; en segundo lugar, os pisos
ou apartamentos, que adoitan anunciarse mediante publicidade; en
terceiro lugar, casas de masaxes, que ademais proporcionan servizos sexuais; e por último a oferta rueira, no centro das cidades ou
os polígonos industriais. En todos estes sectores podemos achar
mulleres que exercen a prostitución voluntariamente, xunto con
Encrucillada 205, novembro-decembro 2017
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mulleres e adolescentes que foron tratadas, ou que o están sendo,
ou coaccionadas para exerceren a prostitución, sendo explotadas;
e isto sucede a mulleres tanto nacionais como procedentes doutros
países. Europa e os países industrializados teñen unha potente industria do sexo que debe abastecerse con mulleres de todo tipo para
os servizos sexuais, a pornografía, ou os espectáculos eróticos. Esta
oferta existe porque á vez podemos achar unha importante demanda en termos cuantitativos e cualitativos. A maioría das persoas
que compran servizos sexuais son homes –como xa comentamos–,
sendo escasísima a presenza de mulleres compradoras. Por tanto,
son os homes quen destinan parte dos seus ingresos para pagaren
estes servizos por distintos motivos e circunstancias.
Desde a década dos noventa, a prostitución experimentou cambios importantes por mor de distintos feitos e acontecementos.
Os perfís das persoas que exercen a prostitución mudaron. Antes de mediados dos noventa a prostitución compoñíana persoas
autóctonas, mais a partir desa data, na que se incrementan os
fluxos migratorios con destino a España, as mulleres empezan
a ser maioritariamente de países en desenvolvemento, especialmente de América latina e África subsahariana. Moitas mulleres
con España como destino migratorio para empregarse no servizo
doméstico, ou a hostalería, acabará ocupándose na prostitución,
principalmente porque estará mellor paga ca os empregos deses
dous sectores mencionados. Iso non significa que as mulleres españolas teñan desaparecido, son menos numerosas e repregáronse a sectores máis ocultos, tendo a prostitución como actividade
eventual en moitos casos.
Resulta moi complicado, aínda que non imposible, estimar as
persoas implicadas na prostitución pois nuns casos esta actividade supón a principal fonte de ingresos económicos mentres
que noutros casos é unha actividade secundaria ou complementaria. Ademais, mentres que un sector de persoas non se senten
identificadas con esta actividade, e considérana algo transitorio e
detestable, para outras supoñerá a súa principal fonte de identidade e reivindicación como ocupación laboral. Por último, sendo
14
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unha poboación oculta a que está a exercer a prostitución, dependendo das consideracións ideolóxicas téndese a subestimar ou
a sobredimensionar, descoñecéndose a poboación que realmente
está implicada nesta actividade en España. Con todo, a partir dos
nosos traballos de investigación e doutros autores (Malguesini et
al., 2005)1 estimamos que arredor de 110.000 persoas estarían a
exercer a prostitución en España.
Os cambios na lexislación española sobre prostitución, especialmente no Código penal, desde 1995 suavizaron e facilitaron unha
maior tolerancia cara ao negocio da prostitución, despenalizándose
en gran medida o proxenetismo. As consecuencias foron claras, un
aumento dos locais de prostitución e unha maior normalización
cara a esta actividade por parte de todos os actores sociais que
se ocupan nela (persoas en prostitución, clientes e empresarios).
Con todo, a partir do novo século proliferaron as normativas sancionadoras municipais do exercicio da prostitución na vía pública.
Aproximadamente 52 municipios en España prohibírona de maneira administrativa xa que, como mencionamos, a prostitución
en España non é un delito. Por tanto, mentres que aumentou a
tolerancia á oferta dos clubs, locais ou pisos, endureceuse a oferta
rueira –xa sexa no centro das cidades ou os polígonos industriais–,
con sancións que van desde os 300 aos 3.000 euros. Precisamente
é na rúa onde exercen a prostitución as mulleres con maior situación de vulnerabilidade e precariedade social e persoal, que debería
facer reflexionar sobre as consecuencias que estas medidas teñen
para as persoas en situación de exclusión social.
Por último, non podemos deixar de mencionar a gran transformación que supuxo para a prostitución internet e as novas
tecnoloxías, que facilitaron un incremento das persoas que ofrecen servizos sexuais, unha maior discreción, novos espazos de
encontro e maiores opcións para captar aos clientes, a través de
aplicacións móbiles con localización xeográfica en moitas cidades
españolas.
1
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4.- Condicións das mulleres e das nenas sometidas
a trata con fins de explotación sexual
As mulleres e as nenas tratadas atópanse exercendo a prostitución contra a súa vontade en case todos os contextos de oferta de
servizos sexuais existentes, desde os polígonos industriais aos pisos
ou locais de alterne. Con todo, non todos teñen o mesmo control e
vixilancia por parte das autoridades. Mentres que os locais posúen
inspeccións cada certo tempo, non ocorre o mesmo cos pisos e coas
casas de citas dado que non está regulado e non dispoñen de ningún tipo de licenza. Ao seren moitos deles domicilios particulares
non se pode inspeccionar sen unha orde xudicial que debe estar
xustificada con algún tipo de proba.
As mulleres que son sometidas a escravitude sexual proceden de
moitos países en desenvolvemento e, segundo as últimas memorias
da Fiscalía Xeral do Estado, na sección de estranxeiría, poderiamos
destacar:
– Mulleres e adolescentes procedentes de Europa do leste, especialmente Romanía e Bulgaria. Estas mozas veñen enganadas
por un proxeneta que en ocasións resulta ser un falso noivo,
que as traerá a España con falsas promesas e explotaraas exercendo a prostitución con axuda doutros paisanos.
– Mulleres procedentes de América Central e Suramérica, especialmente República Dominicana, Brasil, Paraguai, Colombia
ou Venezuela. Algunhas poden coñecer que exercerán a prostitución, mais non serán informadas nas condicións que deben
facelo nin á explotación sexual á que estarán sometidas.
– Mulleres da África subsahariana, especialmente Nixeria, Camerún ou Guinea. Para a gran maioría destas mulleres serán
as redes de tratantes a única posibilidade que teñan de emigrar a Europa porque a gran maioría delas non conseguirán
os requisitos que as leis migratorias lles esixen. Tampouco
saberán que é o que deberán facer en España; mesmo cando
fosen informadas que exercerán a prostitución, non saberán
baixo que condicións.
Encrucillada 205, novembro-decembro 2017
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– Mulleres procedentes de países asiáticos, especialmente de
China. Estas mulleres veñen coa promesa de que se ocuparán
en barbarías ou casas de masaxe, sen coñecemento que baixo
eses negocios está o exercicio da prostitución á que serán
sometidas.
O descoñecemento do idioma na gran maioría delas e a situación
de inmigrantes ilegais de todas elas, xa que foron trasladadas en
moitas ocasións con documentación irregular ou falsa, fainas moi
vulnerables quedando a mercé dos seus captadores. Todas estas
mulleres proceden de países con grandes desigualdades de xénero
e riqueza, de zonas de corrupción política, xudicial e policial, pensando que no país receptor a situación será a mesma; e son zonas,
como mencionamos, de gran inseguridade cidadá, de saúde, social
e de acceso a recursos básicos. Estas son as circunstancias das
que proceden e polas que comezan un soño de cambio co proxecto
migratorio que emprenden.
Moitas destas mulleres posúen unha formación básica, con escasa preparación profesional, entre outros motivos porque son moi
novas e foron captadas mesmo sendo menores de idade, estando en
proceso de formación. Noutras ocasións estas mozas teñen fillos,
sendo nais moi precoces, e os seus fillos son os que motivaron a
súa partida. Todas elas atoparanse cando cheguen a Europa cunha
débeda que oscila entre os 6.000 e os 40.000 euros, que en xeral
non saben o que supón ao tratarse dunha moeda que descoñecen.
A súa documentación, xa sexa falsa ou non, será requisada pola
rede de tratantes e estarán vixiadas por outra muller da súa confianza, que en ocasións tamén foi vítima de trata. Paradoxalmente
moitas delas mostran certa gratitude cara aos seus paisanos que
forman a rede de tratantes, porque foron eles quen posibilitaron
a súa entrada en España ou Europa. Serán todas explotadas sexualmente coa ameaza de agresión a elas ou ás súas familias se se
resisten a iso. Algúns dos aspectos aos que serán sometidas son
os seguintes.
– Non poderán elixir aos clientes que queiran manter relacións
sexuais por diñeiro con elas, nin ás prácticas sexuais que lles
18
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soliciten; en ocasións non poderán usar preservativo ou outro
tipo de protección e non recibirán nada de diñeiro do que os
clientes paguen por elas.
– Estarán illadas sen poder relacionarse con outras persoas, agás
as que os tratantes decidan. Para iso una das tácticas utilizadas é a alta mobilidade entre os pisos ou locais de alterne,
que ademais de ser unha estratexia empresarial na oferta de
servizos sexuais, é unha forma de control e de que as vítimas
non poidan xerar relacións sociais. Non poderán saír soas en
ningún momento.
– Os encargados dos prostíbulos, locais ou pisos de prostitución,
incrementarán a débeda que elas teñen con eles con multas
que lles imporán por cada acción que non se axuste aos seus
desexos, como non recoller o cuarto, falar demasiado co cliente, despistarse nos horarios, etc.
– A ameaza, agresión ou violación a elas, aos seus fillos ou ás
súas familias serán as ferramentas que os tratantes utilizarán para que non se neguen a satisfacer as demandas dos
mesmos. En moitas ocasións non dubidarán en maltratar aos
seus fillos, secuestrándoos, ou aos seus pais nos propios países de orixe.
– Nalgúns casos serán obrigadas a cometer outros delitos, como
o roubo de obxectos persoais a clientes ou a venda de drogas
polo miúdo.
– Estarán obrigadas a consumir alcol cando alternen cos clientes ou cocaína cando estes o reclamen, co risco inherente para
a súa saúde.
– A alimentación e sono serán inadecuados, con horarios adversos que lles producirán desaxustes alimenticios e insomnio.
– O lugar onde serán explotadas proporcionaralles á vez todo
o que necesiten: roupa, medicamentos, lencería, produtos de
hixiene, etc., até un xinecólogo que lles leve os controis. Mais
non serán gratuítos, senón que se sumarán á súa débeda.
Encrucillada 205, novembro-decembro 2017
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– De quedaren embarazadas serán obrigadas a interromper o
embarazo para poderen seguir sendo explotadas. Esta explotación producirase até que caian enfermas, momento no que
quizais sexan abandonadas pola rede unha vez que esta sacou
todo o diñeiro posible.
Estas serán algunhas das circunstancias que vivirán no seu estado de escravitude, que continuará até que a situación sexa detectada, identificada a vítima e rescatada.

5.- Accións contra a trata
No ano 2010 quedou reflectido no Código penal o delito de trata
de seres humanos e é a partir daquela cando en España se xestionan máis a conciencia os mecanismos de acción para combater o
delito e axudar ás vítimas do mesmo. Isto non quere dicir que con
anterioridade fose impune a trata, pois no caso que nos ocupa xa
quedaban recollidos no devandito Código a prostitución coactiva
e a explotación sexual. Desde os organismos públicos competentes
expuxéronse plans integrais de loita contra a trata, que recolle un
marco de intencións para a intervención2. Con todo, son as Ong
quen están a ser as encargadas e protagonistas de maneira máis
eficaz e solidaria de detectar, identificar e recuperar ás persoas
que sufriron este tipo de escravitude. Xa nun informe específico
sobre o tema púxose de relevo o labor destas entidades (Meneses
et al., 2015)3.
A primeira acción importante é detectar e identificar a aquelas
nenas e mulleres que están a ser escravizadas e explotadas sexualmente. Estas mulleres comparten os contextos de prostitución con
outras que non son coaccionadas, e é neles onde as Ong e a policía
levan a cabo a detección de posibles vítimas. Esta tarefa non resulta
2 O plan actual é do 2015 ao 2018, Véxase en http://www.violenciagenero.msssi.gob.
es/planactuacion/plancontraexplotacionsexual/docs/plan_Integral_Trata_18_Setembro2015_2018.pdf.
3 http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaencifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Apoiando_Victimas_Trata.pdf
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fácil porque os donos dos prostíbulos e casas de citas evitarano,
cambiándoas de lugar, introducindo nelas a desconfianza sobre
calquera persoa, vixiándoas en todo momento, ou ameazándoas.
Con todo, a existencia dunha serie de indicios permite unha mellor
detección e identificación destas mulleres. Entre eles podemos destacar que cando non teñen liberdade de movemento, non pode saír
soas, posúen sentimento de medo, ansiedade, desconfianza, depresión, trastornos psicolóxicos, non dispoñen da súa documentación
nin de diñeiro, non saben onde residen ou onde traballan, non lles
deixan falar e utilízase o pretexto de descoñecemento do idioma,
os seus comportamentos proceden de instrucións dadas ou sofren
agresións e todo tipo de violencia, con ou sen lesións, podemos
estar ante unha persoa que está a ser escravizada.
A identificación como vítimas de trata recae nos Corpos e Forzas
de Seguridade do Estado e, dependendo das provincias, poden ser
axudados por profesionais das Ongs. Con todo, deberá revisarse
se é a policía a máis indicada para acometer este labor, por diversos motivos. Primeiro porque as vítimas desconfían deles, xa sexa
porque os tratantes lles falaron moi mal da policía española e consideran que son igual de corruptos que nos seus países de orixe,
ou porque como tamén son inmigrantes ilegais en moitos casos, se
lles aplican a lexislación migratoria poden abrir un expediente de
expulsión ao seu país, ou noutros casos poden ser detidas e ingresadas nun CIE4. Segundo, porque a principal misión da policía é
a detención dos tratantes e para iso necesita a denuncia da vítima,
antepoñendo esta situación ás necesidades das mesmas naqueles
casos onde a única proba existente é a súa declaración. Os datos
que dispoñemos das Memorias da Fiscalía Xeral non recollen un
número importante de mulleres identificadas. No ano 2016 as mulleres identificadas apenas chegaron a 400 en todo o Estado. Non
é posible que a incidencia e prevalencia sexa tan baixa, senón que
os mecanismos de identificación non están a ser os adecuados, así
como a protección que se lles ofrece. Este é un asunto pendente,
a revisar e mellorar.
4

Centro de Internamento de Estranxeiros
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Por outra banda, os recursos de atención a estas persoas son escasos e non cobren toda a casuística que se presenta, de tal forma
que, se as vítimas son menores de idade, ou presentan algún problema de saúde mental (adiccións, trastornos psicolóxicos…), non existen recursos adecuados para atendelas. Ademais, debe mellorarse a
coordinación entre as institucións, públicas e privadas, para que a
acción sexa eficaz e eficiente. Por último, a violencia que padecen
estas mulleres xéralles unha experiencia traumática da que custa
recuperarse, pois supón unha exposición prolongada no tempo a
unha situación terrorífica. As mozas que foron maltratadas física
e/ou sexualmente teñen altas probabilidades de padecer trastornos
emocionais, problemas de saúde mental e de saúde reprodutiva
durante toda a súa vida. A súa identidade viuse profundamente
danada e alterada, perdendo a fe en si mesmas e nos outros. A
recuperación pasa por recobrar o sentido da vida, nun contexto de
seguridade e novas relacións humanas.
Carmen Meneses Falcón
Dra. Antropoloxía social e cultural
Universidade P. Comillas
Traduciu Chema Felpeto
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Estudo

Trata de persoas con fins de
explotación laboral*
Elena Arce Jiménez

1.- Consideracións xerais
A trata de persoas, coñecida como a escravitude do s. XXI, é
un delito perseguido e castigado polo Código Penal español. É a
acción de captar, transportar, trasladar, acoller ou recibir persoas,
usando a forza, ameazas ou outras formas de coacción, rapto, fraude, engano, abuso de poder ou dunha situación de vulnerabilidade
ou a concesión ou recepción de pagos ou beneficios para obter o
consentimento dunha persoa que teña autoridade sobre outra. Todo
iso co fin de explotar (no ámbito sexual, laboral, da mendicidade,
do tráfico de órganos, da escravitude) a unha persoa.
En todos os convenios internacionais e en estudos establécese que
o consentimento dado pola vítima é irrelevante cando se demostre
que se conseguiu a través de medios ilícitos. A trata é unha vulneración dos dereitos humanos, un delito, cómpre perseguir ao tratante,
que é un delincuente, e protexer á vítima. Para iso as leis teñen que
ofrecer ás vítimas unha contorna segura que lles permita recuperarse e denunciar (moi importante: aínda que non denuncien cómpre
protexelas). O único modo de manter o enfoque debidamente centrado nas vítimas consiste en garantir que as accións contra a trata
de persoas non se reduzan meramente a un problema de migración,
de orde pública ou de loita contra a delincuencia organizada.
Segundo datos de Nacións Unidas, as dúas terceiras partes das
vítimas detectadas en todo o mundo son mulleres. O 79 % das
––––––––––––––––
* O vídeo coa intervención completa de Elena Arce no Foro pódese ver na nosa web: www.
encrucillada.gal/foros
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persoas vítimas de trata sono con fins de explotación sexual. De
feito, as violacións de dereitos humanos por razón de xénero son
percibidas coma unha das causas fundamentais da existencia da
trata de persoas. A violencia de xénero e outras formas de discriminación contra as mulleres e as nenas, poden crear e agravar a súa
vulnerabilidade para acabar sendo vítimas de trata. A explotación
sexual resulta, con gran diferenza, a forma de trata de persoas
detectada con máis frecuencia, seguida do traballo forzoso, o que
podería obedecer a un rumbo estatístico. Polo xeral, a explotación
da muller adoita ser máis visible e é obxecto de denuncias máis
frecuentes, polo que pasou a ser o tipo de trata máis documentado
nas estatísticas globais. En cambio, as outras formas de explotación
permanecen ocultas nunha gran maioría dos casos.
Nos casos de trata con fins de explotación laboral cómpre a actuación de todas as autoridades con competencias no campo laboral, que han gañar cada día máis protagonismo nunha cuestión
dominada até agora polas autoridades policiais e de inmigración.
A carencia de datos acerca da verdadeira dimensión de trata de
persoas compromete seriamente a adopción das medidas de loita
fronte á mesma, especialmente no referido á súa dimensión transnacional e dificulta a avaliación realista do impacto de calquera
plan de intervención.
Con carácter global, unha maioría dos delitos de trata de persoas
revisten un carácter nacional ou rexional e cométenos persoas coa
mesma nacionalidade cás súas vítimas. Con todo, isto non é así
no caso de Europa, que é considerada como o lugar de destino de
vítimas procedentes dos máis diversos puntos de orixe. A posible
confusión á hora da identificación dunha vítima de trata de persoas
como un inmigrante que tenta acceder de maneira irregular ao territorio dun Estado, é moi común na práctica. Apréciase unha falta
xeral de procedementos solventes de identificación. É certo que
moitas vítimas de trata inician a súa viaxe consentindo ser trasladadas ilicitamente dun país a outro, mais no curso da súa viaxe son
enganadas ou forzadas a soportar situacións de explotación, co que
se converten en vítimas de trata de persoas. A acción eficaz contra
24
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o traballo forzoso require ir máis aló da resposta penal ou sancionadora no ámbito administrativo. Iso é especialmente importante
para garantir unha compensación financeira aos traballadores, que
puidesen non ter dereito a unha indemnización ao abeiro da normativa penal ou, máis concretamente, en virtude das leis contra o
traballo forzoso e a trata de persoas.
A trata de seres humanos é unha actividade delituosa moi lucrativa que xera beneficios por valor de varios miles de millóns de euros.
O baixo número de condenas por trata de seres humanos débese en
parte ao feito de que estes casos son perseguidos como outro tipo de
delitos en lugar de perseguilos como casos de trata de seres humanos. Os procedementos xudiciais nos que finalmente se imputa aos
tratantes a comisión dun delito de trata de seres humanos seguen
dependendo case en exclusiva das declaracións das vítimas. Con
todo, demostrouse que a investigación financeira efectiva constitúe
unha ferramenta importante para a obtención de probas, para a
avaliación dos riscos, para aumentar o coñecemento dos autores
de delitos relacionados coa trata de persoas e para perfeccionar os
instrumentos de detección. Para garantir os dereitos das vítimas da
trata requírense organismos adecuadamente capacitados para desenvolver o marco legal e políticas integrais contra a trata de persoas.
Apréciase un consenso xeneralizado acerca da necesidade de establecer canles de participación das entidades da sociedade civil
especializadas nos procedementos de detección e asistencia ás vítimas da trata de persoas. Non existen estándares internacionais
consolidados acerca da natureza, duración e propósito do período
de restablecemento e reflexión para as vítimas de trata de persoas.
A falta deste consenso provoca importantes diferenzas nas prácticas nacionais e un alto grao de confusión con relación aos requisitos necesarios para o seu ofrecemento ou obtención. A expedición
dunha autorización de residencia ás vítimas constitúe unha garantía importante para a súa protección e aumenta as posibilidades de
colaboración destas coas autoridades para a persecución do delito.
Para a adecuada protección das vítimas de trata resulta esencial
que os estados non actúen contra elas por delitos conexos, tales
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como portar pasaportes falsos ou traballar sen autorización, mesmo
naqueles casos nos que aceptaron ter eses documentos ou traballar
nesas condicións.
Os estados teñen a responsabilidade de garantir o recoñecemento como refuxiadas ás persoas que xa foron vítimas de trata e temen ser perseguidas ao regresar ao seu país de orixe, ou a aquelas
que temen ser vítimas de trata, para que reciban a correspondente
protección internacional, no caso de que as súas solicitudes se atopen dentro do ámbito da definición de refuxiado da Convención
de 1951 ou do Protocolo de 1967, sobre o Estatuto dos Refuxiados.
O ACNUR alerta acerca dos obstáculos máis comúns cos que se
atopan as vítimas de trata para que as súas solicitudes de protección internacional prosperen, referidas á dificultade para acreditar
a existencia dun «fundado temor de persecución» ou a «pertenza a
determinado grupo social».

2.- Situación en España
A trata de seres humanos en España ten que ver esencialmente
coa servidume por débedas, é dicir, cando o afectado se somete á situación de dominación como único medio de satisfacer as
débedas co tratante. Normalmente, os poucos casos que acaban
sendo xulgados en tribunais españois, refírense a casos de persoas
estranxeiras, de procedencias moi diversas, que foron desprazadas
da súa residencia habitual mediante falsas promesas dun bo posto
de traballo en España, facilitóuselles toda a cobertura económica
necesaria para o transporte, e foron recibidas e aloxadas en pisos ou
lugares previamente dispostos. É daquela cando se lles comunica
que contraeron unha descomunal débeda que só poden liquidar
realizando traballos en condicións extraordinariamente abusivas
e indignas (xornadas esgotadoras, obriga de reembolso de gastos
esaxerados de manutención, remuneracións practicamente inexistentes, aloxamento en condicións infrahumanas, imposición de
multas, etc.). En caso de negativa a traballar son obrigadas coactivamente con ameazas, chegándose mesmo a privalas de liberdade1.
1
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A trata de seres humanos en España está correctamente tipificada no Código Penal desde o ano 2010. A Fiscalía Xeral do Estado
na súa memoria anual daba conta da inexistencia de supostos que,
durante ese ano, puidesen encaixar na definición típica de trata
laboral. É dicir, supostos «nos que se teña producido a captación,
traslado ou recepción da persoa do lugar da súa residencia, a outro
estraño mediante algún dos medios comisivos definidos no artigo
177 bis do Código Penal con fins de explotación laboral en réxime
de escravitude ou de servidume.
A última memoria publicada do citado organismo, correspondente ao ano 2016, comunicaba que durante ese ano realizouse o
seguimento de 8 causas abertas por trata con fins de explotación
laboral. Localizáronse 15 mulleres vítimas (dúas delas menores de
idade) e 71 homes vítimas deste delito. Proveñen de 6 países distintos, destacando 72 búlgaros (61 homes e 11 mulleres). Por este
delito están a ser investigados 24 individuos (19 homes e 5 mulleres) de 7 nacionalidades.
A escaseza de supostos detectados que reúnan os requisitos previstos para poder ser considerados casos de trata con fins de explotación laboral, non é desgraciadamente unha realidade propia tan
só do noso país. A Organización Internacional do Traballo (OIT),
no seu informe O custo da coacción: Informe global con arranxo ao
seguimento da Declaración da OIT relativa aos principios e dereitos
fundamentais no traballo, alertou acerca desta situación. Sinalaba
que na maioría dos países, o traballo forzoso e a trata de seres
humanos non foron un dos aspectos centrais do labor da administración do traballo nin da inspección do traballo. Iso resulta comprensible, xa que a maioría dos casos de traballo forzoso danse na
economía informal, así como nos fogares e no comercio sexual, esferas nas que os inspectores de traballo enfrontan grandes dificultades polo que se refire á vixilancia e ao cumprimento da lexislación
laboral. Como o traballo forzoso constitúe delito, os inspectores de
traballo tamén poden sentir que carecen dun mandato claro para
tomar medidas. Con todo, a OIT lembra que os inspectores de traballo poden desempeñar un papel clave en moitas esferas no que
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se refire tanto á prevención e á identificación de casos de traballo
forzoso e de trata coma ás medidas de reparación. A acción eficaz
contra o traballo forzoso implica necesariamente unha serie de
organismos encargados de velar polo cumprimento da lei, facendo
uso creativo dos mandatos, as capacidades e as competencias de
cada un deles, non limitándose á xustiza penal e laboral, e inclúe
tamén aos funcionarios de control de fronteiras, de inmigración e
de aduanas, entre outros. Nalgunhas circunstancias, poderían ser
necesarias unidades especiais encargadas de realizar investigacións
e de establecer accións xudiciais, que conten coa participación da
policía e dos inspectores do traballo.
No ano 2012, o Defensor do Pobo presentou ante as Cortes Xerais un informe monográfico titulado A trata de seres humanos en
España: vítimas invisibles2 sobre a situación das vítimas de trata en
España. O informe realizou unha análise da realidade desta nova
forma de escravitude, dando voz ás entidades e organismos que traballan neste ámbito. Ademais, abordouse a trata de seres humanos
en España, cun enfoque de dereitos humanos e cunha perspectiva
de xénero, analizando a tipoloxía desta secuela e distinguindo os
fenómenos de explotación laboral daqueles que teñen como fin a
explotación sexual. Xunto con iso, a través de diversos casos reais,
puxéronse de manifesto as carencias detectadas na identificación
das vítimas e as posibles vías para a súa protección.
O informe quería ofrecer ás Cortes Xerais e ao conxunto da sociedade española unha análise en profundidade sobre a realidade
da trata en España, así como as correspondentes conclusións, finalizando cunha serie de recomendacións aos Ministerios do Interior
e de Emprego e Seguridade Social; á Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade; á Fiscalía Xeral do Estado; á Dirección
Xeral da Policía, e aos organismos con competencias neste asunto
das diferentes comunidades autónomas e das dúas cidades autónomas e incluíndo un anexo normativo no que se fai un repaso ao
marco legal internacional e nacional.
2 O texto completo do informe atópase dispoñible en http://www.defensordelpueblo.es/
es/documentacion/publicaciones/monografico/contenido_1348128571191.html
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O principal reto que temos por diante no contexto español céntrase na mellora dos sistemas de detección e protección das vítimas
da trata. Chama a atención o baixo número de vítimas identificadas,
así como as dificultades detectadas no procedemento de identificación de potenciais vítimas de trata e de persoas en risco de seren
vítimas de trata, debido á complexidade do delito. A valoración polas
autoridades acerca do que constitúen indicios razoables é obxecto
de numerosas queixas de organizacións que traballan con vítimas,
que alertan do risco de utilizar indicadores a modo de test realizado de maneira illada, sen ter en conta que a identificación dunha
vítima non pode ser froito dun momento puntual senón que require
tempo e asistencia especializada. En todo caso, o Defensor do Pobo
considerou que, con independencia da valoración negativa que as
autoridades policiais poidan realizar acerca da condición de vítima
de trata da persoa interesada, a súa situación persoal debe ser valorada na solicitude de revogación da resolución de expulsión e, para
iso, debe evitarse que a súa execución sexa precipitada, tendo en
conta a obriga de avaliar adecuadamente os indicadores existentes
que deriven na concesión do período de restablecemento e reflexión
previsto no artigo 59 bis da Lei Orgánica 4/2000 dos dereitos e
liberdades dos estranxeiros en España e da súa integración social.
Outra cuestión que se detectou na práctica é a confusión existente na práctica, acerca da verdadeira natureza do período de restablecemento e reflexión. Esta confusión impide a efectiva posta
en funcionamento das medidas de protección establecidas para as
vítimas. O citado período ha constar de dúas fases que deberían
estar claramente diferenciadas. Nun primeiro momento a vítima
ha de restablecerse, sentirse segura, recuperarse física e psicoloxicamente de todo o sufrimento padecido e, só cando esta primeira
fase culminase con éxito e sempre co debido acompañamento e asesoramento dunha entidade especializada, poderá enfrontarse a esa
segunda fase do procedemento na que haberá ser debidamente informada da posibilidade de cooperar coas autoridades competentes.
A experiencia acumulada nestes anos de análises do problema
desde o Defensor do Pobo, en continuo contacto tanto coas organizacións que traballan con vítimas como cos Corpos e Forzas de SeEncrucillada 205, novembro-decembro 2017
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guridade do Estado, permítenme afirmar que o número de vítimas
identificadas podería incrementarse se se atopase a maneira de implicar a estas organizacións, non só na asistencia ás vítimas, nas que
xa fan un papel insubstituíble, senón no proceso de identificación
xunto aos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado, e respectando
loxicamente o seu campo de actuación. A participación destas organizacións constitúe un elemento básico para garantir un enfoque
do procedemento centrado nos dereitos e necesidades das vítimas
de trata de seres humanos. Resulta imprescindible diferenciar a
existencia de indicios razoables, que son os que deberían poñer en
marcha o procedemento de identificación da vítima, das evidencias
que son as necesarias para iniciar o procedemento penal.
Finalizo estas liñas coa exposición dos principais desafíos cos
que se enfronta o sistema español para mellorar a detección e defensa das vítimas de trata de seres humanos:
a. Reforzar o enfoque de dereitos humanos establecendo estratexias que protexan á vítima máis aló da súa condición de
testemuña fundamental nun procedemento penal.
b. Transposición da Directiva relativa á Prevención e loita contra
a trata de seres humanos e a protección das vítimas (2011/36/
EU) que adopta un enfoque integrado e global, baseado nos
dereitos humanos, para un marco máis global, entendendo
que, sendo a actuación policial fundamental, non é a única.
c. Acelerar os traballos para a elaboración dun protocolo estatal
de loita contra a trata con fins de explotación laboral.
d. Atopar un encaixe adecuado para a efectiva participación das
organizacións non gobernamentais especializadas na identificación das vítimas de trata.
Elena Arce Jiménez
Oficina Defensor del Pueblo. Madrid
Traduciu Chema Felpeto
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Achegas

A intervención con mulleres que
viven en contextos de prostitución e/ou son
vítimas de trata con fins de explotación sexual
Lourdes Pazo

O Programa Vagalume naceu no ano 1993, a instancias das irmás
Oblatas e co apoio de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela para dar resposta por aquel entón ás necesidades das mulleres
que exercían a prostitución na rúa do Pombal de Compostela. Os
cambios sociais que se foron dando coa entrada da inmigración no
país afectaron tamén á prostitución e pasouse dunha prostitución
asociada fundamentalmente á exclusión social, a marxinalidade e
as adiccións a outra xa nos inicios dos anos 2000 ligada ao propio
progreso económico que por entón se estaba dando dentro do Estado español e por tanto aos propios procesos migratorios das mulleres que proviñan de Latinoamerica e que atoparon na prostitución
un modo de saír da pobreza.
O que nun principio foi un Programa fundamentalmente asistencialista ao que acudían sobre todo mulleres españolas ou portuguesas, deses ambientes marxinais, foi mudando e acomodando a súa
atención a unhas demandas cada vez máis complexas asociadas a
unha poboación sobre todo inmigrante que ía ocupando os espazos
da prostitución que comezaban a destacar na xeografía galega: os
clubs de estrada, lugares illados, onde a muller se convertía a súa
vez nunha persoa «invisible» para o resto da cidadanía. O perfil
da muller a partir de entón é o dunha muller nova, que ten a súa
orixe nun país latinoamericano (República Dominicana, Colombia,
Brasil, Paraguai), Romanía ou Nixeria, cun nivel baixo de estudos,
con cargas familiares non compartidas, en definitiva, mulleres que
deixan atrás nos seus países de orixe situacións de pobreza, exclusión, discriminación e en moitos casos violencia. Hai que constatar
que o perfil vai variando, pero sempre cunha constante, a situación
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de pobreza coa que viven nos países dos que saen que as empuxa a
mellorar a súa vida, a cumprir o seu soño a través da prostitución.
Cando chegan aquí as mulleres que deciden iniciar ese proxecto
migratorio pódense atopar con situacións de explotación, xa que
exercer nun club ou piso, en moitos casos significa: perda de ritmo
vital, illamento, estigma, pobreza, discriminación e perda de alternativas. Moitas das mulleres coas que traballamos descoñecen os
dereitos e recursos, outras por mor da súa situación administrativa
irregular teñen vetado o acceso aos mesmos… todo isto fai que
continúen no círculo da prostitución. E aí atopamos unha realidade
plural e heteroxénea:
– Mulleres premidas polas súas situacións persoais (familiares,
sociais, económicas, etc.). O grupo máis numeroso, e o que
ten máis dificultades para abandonar esta actividade, convertidas en cabezas de familia sacrifican o seu propio benestar e
liberdade de elección. A este grupo solen pertencer a maioría
de latinoamericanas.
– Mulleres premidas por terceiros, moi vulnerables, sometidas
á figura do proxeneta. E o caso por exemplo da maioría das
cidadás romanesas.
– Mulleres que o viven como un traballo, xestionan o seu «traballo» e fano sobre todo en pisos.
– Mulleres inmigrantes en situación administrativa irregular, ás
que lles resultará tamén complicado buscar e atopar unha alternativa por carecer de «papeis». Grupo tamén que representa
unha gran vulnerabilidade xa que se atopan desprotexidas, na
clandestinidade e a expensas das mafias e explotadores.
– Mulleres vítimas de Trata con fins de explotación sexual. Moitas mulleres que exercen «libremente» pasaron antes por situacións de Trata, e outras que nestes momentos están chegando
tamén poden estar nesa situación.
En cada muller pódense dar unha ou máis situacións.
32
508

Encrucillada 205, novembro-decembro 2017

A intervención con mulleres que viven en contextos de prostitución e/ou son vítimas de trata

O exercicio da prostitución suporá para elas un camiño cheo de
dificultades que lle impedirán trocar as condicións inmediatas da
súa existencia, á marxe de como chegaron a ela. Prodúcese unha
perda de ritmo social dada por unha distinta distribución dos tempos. Por iso van perdendo máis o contacto coas realidades alleas
ao mundo da prostitución. As dificultades para saír farán que o
seu mundo persoal se caracterice por baixa autoestima, soidade,
sensación de incomprensión, culpa, frustración, sensación de falta
de control, enfado cada vez máis constante e depresión.
O Programa Vagalume trata de abrir os ollos a toda esta realidade desde o coñecemento, a escoita, a sensibilidade e a valoración
da persoa desde a súa liberdade. Reivindicamos os dereitos para
todas/os desde unha actuación libre de prexuízos e de aí a necesidade aínda hoxe en día da existencia de programas coma o noso de
atención integral a muller e contextos de prostitución e/ou vítima
de Trata con fins de explotación sexual.
Lourdes Pazo
Asociación Vagalume
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Emprego doméstico. A asociación
de empregadas do fogar Xiara
Mercedes Andrade e Teresa Rodríguez

A Asociación Xiara, é unha asociación de empregadas de fogar,
que se dedica a accións encamiñadas a mellorar e cambiar a nosa
situación sociolaboral. Vou comezar facendo unha breve presentación deste sector, a nivel social e laboral, para saber de que situación partimos, e logo explicar a nosa traxectoria.

1.- O emprego doméstico
Podemos definir unha traballadora de fogar como a persoa que
efectúa, nun domicilio alleo, labores de limpeza, cociña, pasar o
ferro e todas as demais actividades de mantemento diario dun domicilio familiar, incluído o coidado de nenos, enfermos e maiores.
De acordo con esta definición, o traballo do fogar permite que as
persoas en activo dese domicilio poidan ter unha vida laboral axeitada, namentres… a valoración social e económica deste tipo de
traballo non coincide coa súa importancia real.
Historicamente, a realización dos coidados e das tarefas do fogar
estivo moi ligada a un reparto estrito de traballos entre mulleres
e homes. Os homes estiveron presentes no mercado laboral, e as
mulleres no espazo doméstico, a cargo de traballos non remunerados e socialmente non valorados, responsabilizadas dos coidados no
conxunto da familia. Esta división sexual do traballo supón diferenzas moi importantes en termos de dereitos sociais e de capacidade
de decisións sobre a propia vida.
Actualmente, este modelo entra en crise debido a factores diversos: o envellecemento da poboación, o acceso da muller ao mercado
laboral, e o deterioro do estado de benestar. Neste sentido, as mu34
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lleres seguen a ser as coidadoras precarias. Así, a distribución dos
traballos non remunerados segue a ser extremadamente desigual
entre mulleres e homes.
Os homes, como colectivo, non asumen a responsabilidade de
coidar a familia, nin de coidarse a si mesmos. A redistribución
estase a producir no seo do colectivo feminino. As mulleres, responsables do emprego e de traballos de coidados non remunerados,
desenvolven múltiples estratexias para intentar combinar ambos:
intensifican os tempos de traballo, compatibilizan tarefas, reducen o tempo de ocio, compran servizos no mercado… Auténticos
encaixes de palillos para conciliar unhas responsabilidades que, a
miúdo, involucran a mulleres de xeracións anteriores ou en peores
condicións socioeconómicas, sobre todo emigrantes.
Así, existe unha redistribución dos tempos de vida e traballo de
cada muller sen que exista responsabilidade social para garantir os
coidados que a poboación precisa.
Esta redistribución non é suficiente, pois moitos coidados necesarios non se cobren, e outros recíbense en condicións precarias.
Todo isto supón un aumento do emprego de fogar dentro da clase
media e baixa, para que a muller poida conciliar vida familiar e
traballo remunerado. Polo tanto o sector das empregadas de fogar
e de coidados convertese nunha necesidade social.
A esta característica socialmente feminina do traballo doméstico
temos que engadirlle que as tarefas do fogar e os coidados caracterízanse, tamén, polo papel predominante da interacción persoal e a
proximidade entre o que recibe o servizo e o que o presta. O emprego
de fogar sitúase a cabalo entre o ámbito laboral, xa que é retribuído, e
o ámbito privado, xa que se realiza nun fogar familiar, cunha relación
moi personalizada, porque non se trata só de realizar tarefas (limpar,
vestir, pasar o ferro, coidar…), tamén require capacidade de atención
(escoitar, comprender, entreter…) e capacidade de relación.
A convivencia tan directa, tradúcese nun trato que se podería
considerar «familiar», pero moitas veces ten connotacións de servilismo, o que fai complicado establecer uns límites tanto no tempo
de traballo como nos labores, xa que a relación basease tamén nouEncrucillada 205, novembro-decembro 2017
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tros aspectos diferentes aos laborais, principalmente a confianza;
e se falamos de coidados, tamén de afecto, o que pode dar lugar a
intromisións, abusos e esixencias á marxe do pactado.
Estas intromisións fanse moito máis visibles cando a traballadora
é unha inmigrante, así, en moitas ocasións, esíxenselles unhas características que pouco teñen que ver coas competencias profesionais.
Non se dispón de datos oficiais de cantas persoas sen papeis
traballan no emprego do fogar, pero o que se sabe é que a maior
parte das que traballan internas non teñen papeis, xa que, por un
lado, para elas este sector é o que as deixa entrar, aínda que moi
en precario, ao mercado laboral, e por outro lado, as persoas en
situación regular, autóctonas ou non, non queren ese tipo de traballo que implica, xeralmente, vivir nun domicilio familiar nunhas
condicións de traballo bastante pésimas.
Porque, que significa estar sen papeis e traballar no emprego
de fogar? Significa principalmente ser moito máis vulnerable aos
abusos que xa de por si se dan no sector. Significa que a relación
de submisión se agudiza e é máis difícil de romper… A situación
é especialmente dura, dende os innumerables casos de abusos sexuais aos casos nos que o empregador/a deixa de pagar, despide sen
avisar… Xustamente esta situación de vulnerabilidade é a que fai
máis complicado denunciar esas inxustizas aínda que, por suposto,
non imposible. Podemos concluír que este sector é en xeral un dos
colectivos con maior precariedade e vulnerabilidade, non só para
as inmigrantes sen papeis. É un sector feminizado, etnificado, precario e informal.
A maioría das traballadoras do sector desenvolven a súa actividade en longuísimas xornadas laborais, mala remuneración, escasas
condicións de seguridade e hixiene, escaso prestixio e protección
social, falta total de control no cumprimento das condicións do
contrato, pouca estabilidade… Polo tanto, resumindo, estamos a
falar dun dos sectores peor valorados e máis esquecidos pola sociedade en xeral, en condicións laborais non sempre dignas nin xustas.
E, para empeorar máis as cousas, a nivel laboral os fogares son
considerados como empresas, cando é o Estado o que debe articular
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axudas e compensacións para a contratación, posto que a cotización e o traballo das empregadas de fogar redunda no conxunto
da sociedade. O empregador é unha persoa que pertence ó ámbito
privado, non é como outros empresarios, ademais como xa vimos
antes, hoxe en día contrátase non só por comodidade, senón tamén
por circunstancias familiares e sociais e, ás veces a situación familiar non é tan flamante como para poder pagar incluso o mínimo
marcado pola lei, aínda que hai de todo, por suposto.
Outro punto tamén importante neste sector e que nós reivindicamos, é a formación profesional. Formación que na actualidade se
fai maiormente a través de ONG’s e entidades privadas, pero que
sería necesario que fose oficial e regulada.
Esta maior cualificación profesional das traballadoras redundaría nun maior recoñecemento e dignificación do traballo realizado,
porque este traballo non está recoñecido moitas veces como tal
nin polo empregador nin a nivel lexislativo, nin, o que é peor, polas
mesmas traballadoras. E, polo tanto, unha boa formación redundaría en maior calidade no traballo, maior dignificación, maior profesionalización, maior valoración económica… Todo suporía vantaxes
para mellorar a situación laboral e social das traballadoras de fogar.

2.- Cambios lexislativos máis significativos desde novembro de 2011
O 2 de xaneiro de 2012 entraron en vigor dúas novas normas. Por
un lado, o Real Decreto 1620/2011, de 14 de novembro polo que
se regula a relación laboral especial do emprego doméstico e, por
outro, a Lei 27/2011 pola que as traballadoras de fogar se integran
no Réxime Xeral da Seguridade Social polo que queda derrogado o
RD 1424/1985 do 1 de agosto que regulaba a relación de carácter
especial do servizo doméstico aos fogares familiares.
A nova regulación recoñece dereitos novos, como o de recibir por
escrito información sobre as condicións de traballo, os horarios, as
retribucións ou o descanso, o incremento das indemnizacións por
cesamento ou o aboamento de todas as horas diúrnas a disposición
do empregador. En materia de Seguridade Social, a obriga de dar
de alta desde a primeira hora e aínda que se traballe por horas, o
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cobramento da baixa por enfermidade ou accidente como o resto
de sectores, a continuación no pagamento das cotas por parte do
empregador durante as baixas.
2.1. Algúns inconvenientes da nova lei
• Excesiva duración do tempo de presenza habitual (20 horas
semanais) e indefinición e falta de regulamento das traballadoras en réxime interno. A xornada das internas manténse
nuns termos nos que é perfectamente legal non poder saír
da vivenda, cunha xornada de 40 horas e as 20 de presenza, ata o período de descanso semanal. Non existe tampouco
un regulamento co traballo que se realiza de xeito nocturno
(horarios, retribución, tarefas…). O salario segue soportando
uns descontos excesivos pola manutención e o aloxamento (o
tempo de presenza practicamente pode quedar sen retribución
en metálico a base dos descontos por comida e aloxamento).
En países como Francia e Italia, o salario en especie é case a
metade que o que se aplica no Estado español.
• Non se recoñece o dereito a ‘desemprego’ nin o dereito ao
cobro de salarios impagados, en caso de insolvencia do empregador (FOGASA, fondo de garantía salarial).
• Estamos excluídas por norma da Lei de Prevención de Riscos
Laborais.
• As bonificacións á parte empregadora son inxustas, no sentido
de que non son por ingresos e necesidade, é dicir, benefícianse
só os que dan de alta a partir de xaneiro de 2012, cando había
familias que tiñan de alta a unha traballadora anteriormente
e outros nas mesmas condicións, tendo obriga de pagar, non
tiñan asegurada á traballadora.
Ademais, se realmente existe vontade de que a situación das
traballadoras de fogar mellore, é necesario abordar aspectos como:
1.- Análise profunda sobre como se están a resolver no modelo
actual os problemas que derivan do coidado de persoas en
situación de dependencia e aos menores de tres anos.
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2.- A Lei de Estranxería obriga a traballar na economía mergullada a mulleres que moitas veces están a coidar persoas
que necesitan atención as 24 horas, todos os días da semana
porque a Lei de Dependencia non cobre as necesidades dos
que necesitan asistencia a teñan ou non recoñecida.
3.- Segue sen establecerse medidas efectivas para evitar os abusos das axencias privadas de colocación, como sería sancionar co peche ás que intermedian por debaixo dos mínimos
legais ou cobran ás traballadoras por darlles emprego.
4.- Unha parte dos dereitos que recolle a nova lexislación, só
se realizarán na práctica se a Inspección de Traballo actúa
ou dispón dunhas medidas efectivas de control para que a
norma se cumpra.
A finais de 2012 volven reformar o Real Decreto 1620/2011,
cunha modificación publicada no Real Decreto-Lei 29/2012, de 28
de decembro, de mellora de xestión e protección social no Sistema
Especial para Empregados de Fogar e doutras medidas de carácter
económico e social.
Este real decreto empeora as condicións das traballadoras de
fogar en dous aspectos:

1.- Implantación do pago por parte das traballadoras da cota

integra da Seguridade Social (a da traballadora e a do
empregador/a) cando se traballa menos de 60 horas ao mes.

2.- Rebaixa dos tramos de cotización que incide directamente

na protección das persoas que traballan neste sector por
parte da Seguridade Social, o que redunda no incremento
do traballo mergullado.

3.- A Asociación Xiara
E despois desta visión do sector, imos contar un pouco como
xurdiu a asociación:
No ano 2002 conformouse en Santiago unha Plataforma pola
Dignificación do Emprego de Fogar, composta por organizacións
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sindicais, sociais e veciñais, que tiñamos en común que dentro do
noso ámbito de traballo estabamos en relación co mundo laboral
da muller e polo tanto tiñamos diante de nós, cada día, todos os
problemas das empregadas de fogar que acabo de relatar. Como
Plataforma fixemos diferentes actividades de sensibilización, difusión e elaboración de propostas para o cambio da situación
sociolaboral que soportan as traballadoras de fogar; recolléronse
6.000 sinaturas en apoio ao cambio das condicións da lei que
regulaba o traballo de fogar desde 1985. Estas sinaturas presentáronse aos tres grupos políticos con representación no Parlamento Galego, que asinaron no 2003 un acordo parlamentario onde
se sentaban as bases para o cambio lexislativo e social… que non
chegou ata o 2012.
Tamén no ano 2003 xurdiu, dentro da Plataforma, a proposta
de que sería moito máis interesante e positivo que fosen as propias
empregadas de fogar as que se asociasen e loitasen polos seus dereitos e, así naceu no 2004 a Asociación Xiara, asociación dedicada
á loita pola dignificación das empregadas de fogar e, aínda que é
aberta, está formada na súa meirande parte por socias que son
empregadas de fogar.
Durante estes trece anos fixemos diversas actividades de diferente índole, dirixidas algunhas a formación e información das empregadas de fogar, outras dirixidas á sociedade en xeral pero todas
encamiñadas a concienciar da dignificación social deste traballo,
xa que, para moitos empregadores, a empregada de fogar é un electrodoméstico máis, que non ten dereitos máis aló das necesidades
do empregador. E, moitas empregadas non teñen a forza suficiente
para valorarse e ver o seu traballo como importante e digno.
Resumimos estas actividades:
• No ano 2005 publicamos «Na procura dun traballo digno» un
documento onde se recollen breves historias anónimas sobre a
vida do traballo das empregadas de fogar, unha descrición da
realidade das ofertas de traballo neste sector, e un apartado
informativo sobre a lexislación que regulaba nese momento o
traballo de fogar.
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• Tamén no ano 2005 acadouse outro acordo parlamentario,
neste caso no goberno estatal, para traballar no cambio das
condicións sociais e legais do emprego de fogar.
• Entre o 2005-2006 iniciamos tamén contacto con diversas
asociación de diferentes partes do Estado (Bilbao, Granada,
Albacete, Madrid, Valladolid…) e, por fin, no ano 2007 fundamos, xunto con esa outras asociacións, a Plataforma Estatal de
Traballadoras de Fogar. Plataforma coa que fixemos diversas
actividades e xornadas de emprego doméstico e coa que participamos tamén activamente na loita polo cambio da lei, que
por fin se produciu no 2012, aínda que como veremos despois
non mellorou tanto como sería necesario.
• No 2007 producimos, xunto con Espazo Aberto Galiza Filmes,
a curtametraxe Esquecidas, que, despois dunha exitosa presentación pública, utilizamos para facer proxeccións itinerantes por toda Galicia (por diferentes asociacións de mulleres,
inmigrantes, veciñais, estudantes, sindicais…) realizando, ao
mesmo tempo, foros de debate sobre a formación e información da situación sociolaboral do emprego de fogar.
• Desde o 2008 a Asociación Xiara, conxuntamente con vinte
organizacións do ámbito sindical, veciñal e social, presenta
cada ano á cidadanía unha proposta de salarios mínimos. Parécenos importantísima a loita por un salario digno, que vaia
máis aló do mínimo que marca o goberno, porque este é un
salario legal, pero non deixa de ser precario.
• No 2009 poñemos en marcha a campaña de promoción do
asociacionismo «Achégate a Nós» con diferentes actividades
de sensibilización de tipo cultural e social. Esta campaña seguímola mantendo e actualizando cada ano, porque o asociacionismo está complicado en case todos os ámbitos, pero
no emprego de fogar moito máis. As empregadas teñen vidas
e horarios complicados (como xa vimos antes, elas concilian
outras vidas, pero quen concilia as delas?) e, aínda no século
XXI, teñen medo a asociarse, a reunirse. A moitas empregadoras non lles gusta porque saben que van coñecer máis os seus
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dereitos, vanse valorar máis… e pode que as leve a ser máis
reivindicativas, e iso que en calquera outro traballo é entendible, non o é neste sector.
• No ano 2011 iniciamos a apertura dunha asesoría sociolaboral co obxecto de orientar, informar e asesorar legalmente ás
traballadoras. Esta asesoría seguímola mantendo ata agora.
• Desde o cambio de lei no 2012, fixemos, en varios lugares
de Galicia, diversas actividades formativas, informativas e de
asesoramento sobre a nova lexislación do emprego doméstico
e a súa posta en práctica. Durante estes anos tamén participamos e organizamos xornadas e mesas redondas en Santiago,
e outros puntos de Galicia, e tamén, coa Plataforma Estatal
noutros puntos do Estado (Madrid, País Vasco, Albacete…).
A nivel formativo tamén fixemos cursos de cociña e un obradoiro
de teatro e poesía, mais ben de autoestima e reforzo emocional,
dirixido ás mulleres que traballan no emprego doméstico.
No momento actual temos que ter presente que as actividades
que estas mulleres levan a cabo, que se agrupan baixo a denominación de «tarefas de fogar», e que tan pouco se valoran, son
as mesmas que existen dentro do mercado de servizos (garderías,
restaurantes, lavanderías, residencias da terceira idade…), tarefas
imprescindibles para a nosa vida diaria. Por iso sería moi beneficioso que os servizos sociais e públicos aumentasen prazas e capacidade de atención en garderías, residencias e centros de día para
maiores… e mellorasen tamén a súa adecuación de horarios para
facilitar a conciliación. Entón, probablemente, non faría falta tanto
servizo doméstico dedicado a coidados de maiores, nenos e enfermos. Pero mentres teremos que seguir loitando para que mellore
a lei e a empregada de fogar teña plenos dereitos laborais, o que
significa que seguiremos loitando pola dignificación, valoración e
recoñecemento da empregada de fogar.
Mercedes Andrade e Teresa Rodríguez
Asociación Xiara
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Achegas

Alugar un útero, a lóxica do mercado
aplicada ao corpo das mulleres
Olalla Rodil

O debate arredor dos ventres de aluguer, eufemisticamente denominados maternidade subrogada ou xestación por subrogación,
colleu maior pulo no último ano. Aínda que non é novo, o certo é
que este debate situouse na axenda pública como resultado dunha
campaña política e mediática que interesadamente aposta por dulcificar unha práctica que supón unha vulneración clara e flagrante
dos dereitos das mulleres.
Cómpre sinalar, en primeiro termo, que alugar un útero é ilegal
actualmente en Galicia ao estar expresamente prohibido na Lei
14/2006 sobre técnicas de reprodución asistida que declara «nulo
de pleno dereito o contrato polo que se conveña a xestación, con ou
sen prezo, a cargo dunha muller que renuncia á filiación materna a
favor do contratante ou dun terceiro» (artigo 10).
Porén, esta práctica si é legal noutros lugares do mundo, algúns
deles moi próximos a nós –como Portugal desde 2017– o que serviu
de coartada para os movementos que na súa defensa procuran unha
mudanza lexislativa no Estado español.
De antemán, debemos aclarar que nestas liñas non pretendemos criminalizar a ningunha persoa ou familia que teña recorrido
ao aluguer dun útero para se reproducir mais quixeramos aclarar
unha cuestión que se sitúa na raíz do debate. A maternidade ou a
paternidade non son un dereito, senón un desexo e unha vontade
que, sendo lexítimas, non poden supor a vulneración dos dereitos
doutra ou doutras persoas para a súa satisfacción.
Neste senso, malia que a ciencia ten avanzado moito permitindo
que persoas con dificultades biolóxicas para se reproducir consigan
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facelo, alugar unha parte fundamental do corpo dunha muller co
fin último de obter unha crianza cuxo código xenético se corresponda, cando menos, co dunha parte da parella, é ben distinto a
someternos a unha técnica de reprodución asistida. Supón asinar
un contrato mercantil que deixa a esa muller desposuída do seu
corpo durante un mínimo de 9 meses.
Por que o dicimos? Porque a parte contratante fixa unha serie
de condicións polas que se deberá rexer esa persoa coa finalidade
última de que o produto resultante da contratación sexa do seu
agrado. Estilo de vida e alimentación fican suxeitas a ese contrato
que determinará tamén a contraprestación económica que deberá
afrontar a muller contratada no caso de que, no exercicio dos seus
dereitos, decida interromper de maneira voluntaria o embarazo.
Así o recolle a Iniciativa Lexislativa Popular impulsada pola Asociación por la Gestación Subrogada en España, no artigo 5.4: «Se a
muller xestante por subrogación se acolle á interrupción do embarazo polas causas previstas no artigo 14 da referida Lei Orgánica
2/2010 deberá devolver calquera cantidade que tivese recibido dos
proxenitores subrogantes e indemnizarlles polos danos e prexuízos
causados».
Onde fica pois o tan aclamado altruísmo que sostén o movemento pro-legalización dos ventres de aluguer cando a parte contratante
debe ser indemnizada? Non supón este feito un límite á capacidade
de decisión sobre o propio corpo das mulleres?
Sirva apenas esta cuestión como un exemplo de que os ventres de
aluguer supoñen de facto reducir as mulleres ao rol de incubadoras,
polo simple feito de poder reproducir vida. Un gravísimo paso atrás
nas conquistas do movemento feminista que tanto loitou polos dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres.
Desde hai décadas, milleiros de mulleres en todo o mundo combaten a xestación subrogada. Principalmente as mulleres do Sur, as
de países empobrecidos como a India onde o aluguer de úteros non
só foi legalizado senón que se expandiu até se converter nun negocio ben lucrativo para a industria xurdida arredor desta práctica.
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Segundo os datos oficiais, chegaron a nacer na India arredor de
2 mil crianzas ao ano a través do aluguer dun útero. Delas, entre
o 70-80 % das persoas contratantes eran estranxeiras. India foi a
«capital da subrogación» polo barato que supuña (entre 16 mil e
28 mil euros) adquirindo o problema unha envergadura tal que
o goberno decidiu en 2015 modificar a lexislación para restrinxir
esta práctica a mulleres nacionais infértiles. Un paso atrás reclamado popularmente polo movemento feminista indio co obxectivo
de rematar co abuso e violación dos dereitos das mulleres máis
empobrecidas do país.
Así pois, que é o que supón alugar un útero?
En síntese, aplicar a lóxica do mercado ao corpo das mulleres ao
asinar un contrato que ten como ben intercambiable unha crianza
o que supón, ademais, un enorme retroceso na visión plural das
familias que de novo se volve situar na xenética, mesmo naquelas
identidades non reprodutivas (LGBT). E é que no fondo da cuestión, alugar un útero supón procurar unha incubadora humana na
que depositar o código xenético da parella para obter unha persoa
nova que reproduza o ADN familiar. Para tal fin, a sinatura dun
contrato mercantil rexerá a contraprestación fixando os dereitos
e obrigas das partes durante un período de tempo determinado
desposuíndo á muller contratada da capacidade de decisión real e
efectiva sobre o seu corpo en beneficio de terceiros.
Pode ser isto defendido en aras da liberdade? Non.
Olalla Rodil
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In memóriam

Xosé Manuel Carballo Ferreiro. Alén, s/n
Xaquín Campo Freire

Amigo Xosé Manuel:
Sobre todo, grazas inmensas polo enorme traballo que deixas
feito en tantísimos eidos da nosa Galiza. Tanto amor, tanta fe,
tanto humor.
Grazas pola esperanza que fixeches nacer en nenos e grandes.
Grazas pola sinceridade sempre envolta en tenrura e agarimos.
Sempre sinceridade radical que colocaba a cada un ou unha fronte
á súa propia verdade.
Cando por aí lles fagas unha velada de humor, fálalles de nós a
toda a nosa boa xente nesa nova maneira de serdes e estardes, nese
xeito novo de vivirdes unha vida plena: o Alén.
Moito che temos oído falar del. Mesmo nolo tes metido polos
ollos nos teus xogos, adiviñanzas e brincadeiras. E xa non che digo
nada nos contos e artigos que deixaches. Dilles aos do Alén que a
loita segue, pero que o mundo avanza.
Non habemos tardar moito en vérmonos. Porque nos veremos,
non si? Déixate encontrar axiña e doadiño como fixeches sempre
que precisamos de ti.
Na túa maneira de ser e de servir para todo aquel que te buscou
sempre estivo deixarte encontrar. De entrante, acollías co característico sorriso e unha chiscadela. Logo xa pasabas á parte máis
persoal: –A ver, fala. Que me dis?
E vaia se che diciamos. E ti cargabas con todo. Unha das sobrecellas comezaba a movérseche nun pequeno tic incontrolado,
froito da concentración coa que estabas atendendo e empatizando
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co interlocutor. Logo de «ver ben co corazón» a problemática vital
do visitante, saías por «peteneras»:
Que che parece? En todos os traballos hai uns minutos para un
café e unha fumadiña. Mentres, distendías e relaxabas a situación.
Moitos deses cigarros tíñalos que ter postos na nosa conta. E
non falo dos físicos, senón dos que, para atendernos a nós, te foron
envelenando a ti.
E mentres pensabas. No teu interior estabas a darlle outra pasada
a todo pola intelixencia emocional da que fuches un experto nato.
E volta á sesión de terapia e compromiso na procura da mellor solución na que te implicabas sempre con total entrega e gratuidade.
Con frecuencia caía polo medio un Noso Pai e unha Ave María ou
outra oración axeitada. Porque, a home de fe, non che gañan moitos.
Non. Non vou percorrer toda a nosa vida e amizade común. Sería
non acabar. Formador e profesor no Seminario. De ti gardan un recordo inesquecible cantos contigo estiveron. Na Delegación diocesana e interdiocesana de Galicia, mesmo no Secretariado Nacional, as
túas achegas foron de gran calidade nos contidos e nas formas pedagóxicas. Achegaches a catequese á pastoral da realidade máis real da
vida. Sabemos das confrontacións serias con Mons. Gea Escolano.
Como cura, fuches sempre «un inmenso cura» que estivo presente en todos os estamentos da vida: acompañamento de persoas;
liturxias festivas, creativas, e moi fondas espiritualmente.
Nunca pagaches tributo á superficialidade co aquel de edulcorar
a mensaxe nin «enganchar» a ninguén. Presentabas a Deus en por
si. Porque crías fondamente que Deus valía por si mesmo e El xa se
valía para actuar no interior de cada persoa, grupo, comunidade ou
no mundo enteiro. A presenza do Espírito fluía en cada momento
da túa vida persoal, nos teus xogos de maxia, nos contos, nos libros,
no teatro, nas festas, nos adeuses finais facendo comunidade de fe
e humanidade sempre e en todo.
En ti cumpriuse aquilo de G. Michonneau: «Non hai vida cristiá
sen comunidade». Porque a túa propia vida foi un tratado de teoEncrucillada 205, novembro-decembro 2017
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loxía pastoral. Compartir a alegría da fe coas múltiples comunidades que ti creaches e alentaches, nas que se compartiu realmente
a vida e a fraternidade.
A parroquia só é cousa de fe cando fundamentalmente é unha
comunidade de crentes, que saben compartir realmente a vida e
fraternidade. Que celebran eucaristicamente o paso de Deus pola
vida e a fraternidade. Que contemplan e anuncian a fe mediante
o testemuño comprometido, cando ten palabras de autenticidade.
A parroquia só é casa de portas abertas, ao mundo e ás persoas,
cando participa da situación dos problemas e das expectativas da
sociedade cívica, cando vai escribindo as pequenas páxinas da historia de cada día en solidariedade.

E todo iso fixéchelo ti.
Quero situarme agora na longa conversa que tiven contigo no
Tanatorio de Castro das Ribeiras do Lea. Vinte vestido de misa,
con rostro apracible, sosegado e calmo, e estivemos moito tempo
agradecendo a vida, a fala, o humor, a fe e tamén algunhas pequenas rillotadas que nunca fixeron dano a ninguén pero que nos
teñen servido de complicidade para saírmos do paso e recuperar
o sorriso.
Logo, na misa da noite, impresionoume a xente. Entre todos nós
había, sen coñecérmonos, unha fraternidade moi fonda que foi
creada por ti ao longo da vida.
Estabamos esperando unha pomba milagreira e, certamente,
cando nos intercambiamos a paz descubrimos a xogada que nos
tiñas gardada: Que impresionante cada aperta, cada bico. Alí, con
Deus no medio, cheos de Espírito Santo, experimentamos a Cristo
resucitado e ti estreando o número dos aros.
Volvín para Ferrol, moi de noite, amodiño, e confésoche que
varias veces tiven de secar os ollos. E tamén o corazón.
No día seguinte, día 30, estiven entre o público na misa e enterro. Vivín con fe, amor e agradecemento a despedida final tan
solemne e ben preparada.
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E novamente te descubrín a ti facéndonos un número impresionante. Estabamos ao aire libre, como libre é o Espírito de Deus e
libre fuches ti e loitaches pola liberación máis esencial de cada ser
humano e da humanidade enteira.
Coma no deserto, en camiñada, baixo tenda (carpa aberta), con
sagrario incluído, (Arca da Alianza), moitísimos de pé, cun sol que
pegaba aínda forte na caída da tardiña, cunha viruxe que viña do
nordés e coa visión do amplo horizonte da Terra Chá, estiven cantando para dentro:
Un largo caminar,
por el desierto bajo el sol,
no podemos avanzar
sin la ayuda del Señor.
Unidos al rezar,
unidos en una canción
viviremos nuestra fe
con la ayuda del Señor.
La Iglesia en marcha está,
a un mundo nuevo vamos ya,
donde reinará el amor,
donde reinará la paz
Juntos como hermanos,
miembros de la Iglesia,
vamos caminando
al encuentro del Señor.

Recibín paz. Moita paz. E moita esperanza: E vin o valor do pequeno e dos pequenos no Reino de Deus.
Pero se che vou ser sincero, benquerido Xosé Manuel, houbo
outro xogo teu que nos brindaches nese serán e non sei se todos lle
pillaron o aquel.
Polo alto, onde está o templo parroquial e a camposa que nos acollía a todos, hai unha estrada. Co ofertorio xa acabado, achégase un
camión do lixo. Viña bastante silandeiro. O señor arrimoulle o contedor. Cun respecto grande e case sen bruído levou todo o refugallo.
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Nese camión mandei eu todas as nosas malevolencias e ruindades. Ao comezo da misa fixeramos o acto penitencial de ritual. Que
moitas veces facemos de rutina. Eu descubrín nese camión do lixo
coma un sacramental do que é ir coa equipaxe limpa para o Alén
de cada día e tamén o definitivo.
Ti ensináchesme a comparación metida de cheo na solemnidade
do adeus. E recei o salmo 50:
Oh Deus, crea en min un corazón puro e renóvame por dentro cun
espírito firme. Non me deixes lonxe do teu rostro, non me quites o
teu Santo Espírito. Devólveme a alegría da túa salvación. Afiánzame con Espírito xeneroso. Señor, Ti abrirasme os labios e a miña
boca proclamará a túa loanza. Misericordia, meu Deus, pola túa
bondade. Pola túa inmensa compaixón borra a miña culpa.

Por iso mandaches o carro do lixo, pillabán!
Xa nesa beira da verdade esencial, permíteme, como fixo o Papa
Francisco no seu primeiro inicio: «ora pro nobis, carissime amice».
Moitos cariños para a túa familia. Para os de aquí e para todos
eses cos que agora estás.
Xa lles fixeches o xogo dos aros? Non che pillaron o truco? Nin
coas barallas. Tiñas a arte do demo entre eses dedos e nas reviravoltas das mans.
Pois aquí, despois do espectáculo que lles fixeches aí no Alén,
non máis chegar, (porque todo se sabe), na noite seguinte aínda
resoaban por toda a Terra Chá a algarada que che armaron pedíndoche: Outro! Outro! Outro, …
Ti es un crack! E os teus Baluros tamén aplaudiron a máis non dar.
Sempre amigos, meu amigo.
Xaquín Campo Freire
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Francisco Martínez Sánchez

O anuncio da norte do «meu Carballo», como eu sempre lle chamaba, tombou a miña alma nun profundo silencio de bágoas, só
interrompido pola convicción, nada da miña fe, de poder velo, que
non moi tarde, tirando de min dende as moradas do noso Pai. Queriámonos moito certamente.
Coñecémonos ben dende o seminario, como compañeiros «de
fila», despois como colegas na educación dos seminaristas menores
e, aínda despois, durante uns anos na pastoral catequética e no ministerio parroquial. Xa que logo, podo asegurar que durante a súa
longa vida fixo honra aos seus apelidos e nomes. Foi un «carballo»
dereito e frondoso e coas súas raíces fincadas na profundidade da
terra. Foi, si, esa peza de carballo que os enólogos usan para os seus
viños selectos. Por outra banda, os seus xenes viñéronlle dos ferreiros
medievais, enormemente expertos en forxar eixadas e armas. Coma
eles soubo controlar o seu lume para a forxa espiritual de cantos algo
lle requirían. E fixo honor ao seu nome de pila, Xosé, honrando ao fillo do patriarca, manténdose leal a Deus a pesar dalgunha envexa de
irmáns. É máis, entregándose nas mans de Deus nos momentos máis
críticos da súa vida, como o carpinteiro de Nazaret. E para rematar,
tamén o seu nome Manuel, como mostra da súa personalidade: icona
de bo humor, de fondura humana e de coraxe ante os retos.
Dada a miña condición de «fuxido» de Galicia, que non desertor,
non estou ao corrente de canto de bo se está a escribir sobre Xosé
Manuel a través das diversas fiestras da comunicación. Ben sei que
de el quedará aínda moita letra por escribir, como merlo branco,
apaixonado polo seu ministerio, e mesmo namorada da galeguidade, no senso máis profundo.
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Pois ben, cavilando nestes días de loito, invadiume a lembranza tamén dun pícaro traveso. Permítaseme facer unha escolla dos fermosos recordos vividos xuntos, aínda que sexa só un breve percorrido.
Eu procedía de Ferrol. Como tal, mostrábame no seminario de
Lourenzá con modais un tanto afectados. Falaba sempre castelán,
o que me supoñía cada mes unha cualificación máxima de «Educación y Urbanidad». Pero non me sentía a gusto coma neno «pijo».
Por iso intentei levarme ben con dous compañeiros da miña comarca, García Vilela e Castro Tomé. Ao grupo agregouse deseguida
Carballo, neno de porte enxebre. Eu pedinlle que me ensinase a
falar galego. A súa resposta non se fixo esperar. «Pois veña, imos
empezar polos verbos», díxome coa seguridade dun mestre e a súa
retranca castiza. «A ver, eu coñozo, ti coñoces…». Sentín aquilo
tan chusco que por un tempo non quixen apearme do meu «status
de neno ben».
Como compañeiros de curso, sempre coincidiamos ben preto un
do outro, dada a nosa xemelga estatura. No comedor, aqueles «venres de palometa» el non os soportaba. E a min gustábame moito.
Sempre enxeñoso, el tomaba o anaco de pan, facíalle un buraco
para esconder da vista de don Xosé María a devandita palometa,
e, como por transporte urxente, pasábamo a min, que estaba no
extremo da mesa coa axuda de quen estaba de servidor.
Lembro que corría coma unha gacela, áxil e veloz. Sempre me
gañaba ás carreiras polo claustro para fuxir do frío. Era abondo
retranqueiro cando me deixaba atrás, a min que estaba entradiño
en carnes. Pero, despois da merenda, xa no «cuarto das maletas»,
sacaba as viandas que nos mandaban os pais, e ofrecíame un anaco
de chourizo «para que collas máis forzas nas carreiras».
Xa en Mondoñedo, Xosé Manuel e máis eu pugnabamos por demostrar quen dos dous sabía máis francés. Dun exame escrito eu
saín moi contento, mentres el non tanto. O profesor, daquela D.
Uxío, deume un punto menos ca a el por escribir «Ejipto» na tradución castelá. Faltoulle tempo ao meu Carballo para me dicir: «Ves,
sei eu máis francés ca ti».
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Asociábase con quen coma el gozaba coas bromas. Así un día
xuntouse co Luisiño, o compañeiro que meses adiante morrería
inesperadamente na súa habitación do seminario. Entre os dous
idearon a entroidada de desaparafusar as bisagras da portada habitación de Severino, deixándoa suxeita só polo picaporte. Pedíronme
a min que o chamase dicíndolle que tiña visita. O tal compañeiro
subiu rápido á súa habitación para se mudar. E velaquí que, ao
empurrar a porta, veu dar ao chan. Menos mal que para amortecer o golpe puxeran o colchón no chan, por detrás da porta. Todo
quedou en risas, sen necesidade de pedir perdón, pois era cousa
do Carballo.
Nas festas da comunidade sobresaía polas súas creativas actuacións. Que proteico era el xa daquela! Tamén polas entroidadas.
Unha delas foi, no dormitorio chamado «Parque de bombeiros»,
furar o ouriñal onde mexaba o Raúl cada media noite, espertando
así os compañeiros. Chegado o seu momento, todos ouviron a Raúl
dicir: «Carallo, mexei fóra». Xosé Manuel deixou constancia deste
feito no seu escrito en latín macarrónico, na nosa revistiña «Juventud». Dicía así: «et dicendum sit de illa fazaña quae facta fuit anno
pasato, cum furaverunt baciñillum raulensis e posuerunt eam sicut
unum colatorem…»
Ordenado sacerdote en Lourenzá, foi nomeado profesor do seminario. Xa entón engaiolaba os pequenos alumnos coas súas clases
moi didácticas. Tamén organizando festas nun improvisado escenario, onde ofrecía grande divertimento aos cativos cos seus xogos
malabares, como prestidixitador, hipnotizador e humorista. Rían
moito coas súas ocorrencias. Era bo, listo e agarimoso, en palabras
hoxe dos seus antigos alumnos.
Na escuridade da súa dor, por mor do cancro maligno, tivo un
grande detalle comigo que me produciu, unha vez máis, admiración
e agradecemento. Hai tres anos fun invitado a pregoar as festas de
Cariño, a miña antiga parroquia. Cando concluín o pregón, dixéronme que estaba fóra un señor que quería saudarme, e tiña présa.
Fun alí. E que sorpresa! Era o Carballo. Facía moitos anos que non
nos viamos. Os dous afundímonos nun rego de bágoas. Confesou54
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me que vivía con moita paz, «falando por un tubo». Descubrín que
miraba a través dunha fe moi fonda. E dende ese recunchiño sempre recollía unha choiva de luz que facía del unha persoa dotada
de forza e mestría, para ben de tanta xente que ría ao seu carón,
rezaba canda el e choraba á súa beira.
E ben, chegado aquí, diríxome a ti, meu Carballo que estás no
Ceo. Tan só uns poucos días antes da túa morte xa próxima, chiscáchesme o ollo para que entrase, unha vez máis, na túa intimidade,
deixándome escrito no whatsapp que estabas de novo no hospital,
loitando contra a túa moza, «Anemia», disposto a vencela, porque
aínda che quedaban moitas cousas por facer. Entre elas a túa promesa de traducir os meus libros de poemas ao galego… Non chegaches a tempo, pero, como corzo en liberdade cabo do bo Deus,
seguirás «trotando» a prol de todos nós.
Sexan para ti o meu recordo, a miña admiración e todo o meu
agarimo, meu Carballo, meu Ferreiro, Xosé Manuel, mentres me
levas unha certa avantaxe cara á túa Vida plena, coma nos tempos
das nosas carreiras polo claustro de Lourenzá.
Francisco Martínez Sánchez
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Xanela

Noticia dun intelectual galego,
cosmopolita e trotamundos: Fr. Lino
Gómez Canedo OFM (1908-1990)
Ramón Cao Martínez

Quen visite a igrexa da antiga misión de San Francisco de Tilaco, unha das cinco fundadas na Sierra Gorda (Querétaro, México)
por frei Junípero Serra, pode contemplar unha lápida que reza así:
R.P. FR. / LINO / GÓMEZ CANEDO / (1908-1990) / FRANCISCANO PRÓCER / E / HISTORIADOR / EMINENTE / In pace
sit locus eius. Talvez sorprendan en devandito lugar os elementos
icónicos, de clara simboloxía compostelá, que acompañan á citada inscrición: unha cruz de Santiago preside todo o conxunto e
senllas vieiras ocupan os catro ángulos da lápida. Pero, quen era
este galego errante cuxos restos descansan tan lonxe da terra nai?
O seu nome nada dirá á inmensa maioría, descontados algúns dos
seus irmáns de hábito e os cultivadores da historia da América
Hispana.

1.- Unha vida sedentaria e transhumante
Lino Gómez Canedo, nacido na aldea de Tenda, parroquia de
Coiro, Laracha (A Coruña) o 24 de xuño de 1908, ingresou no
Colexio Seráfico ou Seminario Menor de Herbón aos doce anos.
Novizo en Ponteareas (1923), cursou filosofía no convento de Vistahermosa (Ourense) nos anos 1924-1927 e teoloxía en San Francisco
(Santiago de Compostela) de 1927 a 1931, sendo ordenado sacerdote o 14 de xuño dese último ano. En Roma, durante os cursos
1934-1937 estudou biblioteconomía, arquivística e paleografía na
Escola Vaticana e no Arquivo do Estado, e historia eclesiástica na
Universidade Gregoriana, obtendo nesta última o doutoramento
coa máxima cualificación en 1939 .
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Durante os seus case seis anos de residencia romana (1934-1939)
actuou como secretario pro lingua hispana do Procurador Xeral da
Orde Franciscana. Destinado a Madrid como director da revista Archivo Ibero-americano, foi tamén presidente da Casa Colegio Cardenal Cisneros, responsabilidades ambas desempeñadas durante sete
anos. Unha beca para investigar os arquivos da América Hispana
permitiulle levar a cabo un intenso periplo de dous anos (1947-1948)
a través de ambas Américas. Esta dilatada viaxe de investigación impulsou a orientación definitiva da súa vocación historiográfica cara
ao campo americanista. Roma, Madrid e, sobre todo, Sevilla –en
cuxo Archivo General de Indias investigará– serán as seguintes etapas do seu percorrido. O cambio de rumbo das súas pescudas coincidiu coa inauguración da Academy of American Franciscan History de
Washington, institución creada polos frades norteamericanos para
promover os traballos de investigación histórica no Novo Mundo e á
que o padre Lino se incorpora en 1951, converténdose no seu traballador máis eficaz e a máis sólida base do seu prestixio.
Ao longo de catro décadas, e a partir do rastrexo minucioso de
arquivos e bibliotecas, o padre Lino foi estudando con paciencia,
rigor e amor a historia eclesiástica e misional, e en particular a
franciscana, de México, Venezuela, O Caribe, as terras andinas,
e as do Prata. A súa inmensa produción escrita acredítao como
un dos mellores coñecedores da colonización e evanxelización na
América hispana durante os séculos XVI-XVIII e como tal foi recoñecido polos seus colegas do gremio1.
1 Da súa extensísima obra podemos destacar os seguintes libros: Don Juan de Carvajal, un
español al servicio de la Santa Sede: cardenal de Sant’Angelo legado en Alemania y Hungría,
1399?-1469, a súa tese de doutoramento (Madrid, CSIC, 1947); Archivos franciscanos de
México (UNAM, México, 1982); De México a la Alta California: una gran epopeya misional
(Jus, México,1969); Evangelización y conquista: experiencia franciscana en Hispanoamérica
(Porrúa, México, 1977); La educación de los marginados durante la época colonial: escuelas y
colegios para indios y mestizos en la Nueva España (Porrúa, México, 1982); Pioneros de la Cruz
en México: fray Toribio de Motolinía y sus compañeros (BAC, Madrid, 1988); Sierra Gorda, un
típico enclave misional en el centro de México. Siglos XVII-XVIII (Querétaro, 1988); Evangelización, cultura y promoción social: ensayos y estudios críticos sobre la contribución franciscana
a los orígenes cristianos de México, siglos XVI-XVIII (Porrúa, México, 1993); Los gallegos en
América. Época colonial, (Consellería de Cultura, Santiago de Compostela, 1983).
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Durante eses case corenta anos viviu a cabalo entre Estados
Unidos e México, con frecuentes viaxes a outros países de América
e Europa esixidos polas súas investigacións e a participación en
congresos e outros eventos culturais. Algúns amigos cualificárono
con agarimo de «trotamundos e trotaceos» e el mesmo chegou a
confesar algunha vez que non lle era alleo o desacougo do Xudeu
Errante.
Obviamente, este rudo esbozo biográfico non da conta da rica
humanidade de Lino Gómez Canedo. E, tratándose dun investigador, pregunto, explicaríana de modo cabal os seus libros? Se
dalgúns poetas se di que a súa máis xenuína biografía atópase no
conxunto dos seus poemarios, cabería afirmar algo análogo de quen
se entregou con paixón e rigor ás súas pescudas? A súa vida esgotaríase nas súas publicacións? Cremos que non.

2.- Cinco achegamentos a esta singular figura
Por fortuna contamos con dúas privilexiadas vías de acceso a
esta rica personalidade: dun lado a oceánica correspondencia que
mantivo ao longo da súa vida, e por outra banda os diarios que levou de forma regular. Pois ben, cinco libros recentes –dos que imos
dar exigua noticia– aproxímannos a esta figura a través das dúas
vías sinaladas. Trátase de cinco obras ao coidado do padre Fr. José
Luís Soto Pérez, O.F.M., cuxa competencia no ámbito historiográfico así como a súa estreita relación persoal e intelectual co padre
Lino, capacítano de modo particular para este labor.
Así, Correspondencia (1930-1990) I Guía e inventario2 –primeiro
volume dunha obra que constará de dous3 – ofrécenos un instrumento imprescindible para o coñecemento e o estudo de tan singular persoa. Este extenso tomo (497 páxinas) recolle en máis de
2 Lino Gómez Canedo, Correspondencia (1930-1990) con inclusión de algunas otras cartas, papeles y escritos pertinentes. I Acopio documental, guía e inventario por José Luis Soto
Pérez, Santiago de Compostela, 2016.
3 O segundo tomo ofrecerá diversos índices (de persoas, lugares, materias, etc.) que
permitirán o axeitado manexo desta guía.
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3.000 entradas –ordenadas cronoloxicamente por anos e precedida
cada unha por un extracto do seu contido– a referencia das cartas
recibidas polo padre Lino e, en moita menor medida, das enviadas
por el, ao longo dos anos 1930-1990. As misivas resultan reveladoras non só pola diversidade dos seus correspondentes (compañeiros
de Orde, historiadores, amigos e amigas, relixiosos e laicos) senón
tamén pola variedade dos temas tratados (asuntos administrativos
ou de goberno, informacións e peticións relacionadas coa investigación, intercambios amigables, etc.). Móstrannos tanto ao frade
plenamente comprometido coa súa familia relixiosa, como ao investigador de primeira liña entregado sen reservas ao seu quefacer
historiográfico. E ademais, déixannos entrever que o segundo non
era senón o seu persoal modo de vivir o carisma franciscano no
ámbito da cultura.
De diferente orientación son dúas obras que reconstrúen a intensa relación (aínda que de alcance dispar) do padre Lino con
senllos países iberoamericanos. Rinconcito en Coyoacán I4 examina
a decisiva vinculación de Gómez Canedo con México, ao longo de
máis de corenta anos. Na súa parte esencial («Estancias e correspondencia») móstranos –a través das entradas do seu diario e das
cartas recibidas ou emitidas durante as súas ausencias– os diversos
aspectos desta relación. Podemos seguir así o seu descubrimento
inicial do país (paisaxe, xentes, arquitectura) ao paso do seu percorrido polos lugares máis relevantes da xeografía mexicana; a súa
reacción e valoración ante os avatares da política do país; a marcha
dos seus traballos e proxectos; a atmosfera intelectual e os varios
eventos culturais en que participa (conferencias, reunións, congresos); os múltiples encontros profesionais e amigables; a relación cos
seus irmáns da Orde; a súa participación na vida da comunidade
relixiosa feminina que o acolle; os problemas de saúde, etc. O seu
amor a México («país al que tanto amo», escribiu, no que faleceu
4 Lino Gómez Canedo, Rinconcito en Coyoacán I. Estancias en México y relaciones con
las Misioneras Sociales Franciscanas de Guadalupe (1947-1990), recopilación de textos, edición y notas de José Luis Soto Pérez, Santiago de Compostela, 2017. Dada a extensión desta
obra, resérvanse para un segundo volumen os índices bibliográfico, onomástico, toponímico
y analítico, máis dúas correspondencias complementarias.
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e onde repousan os seus restos) foi ben correspondido. Así, alguén
o identificou como pertencente a «a mesma estirpe daqueles franciscanos que nos chegaron a México durante os primeiros anos da
Colonia, como o noso Bernardino de Sahagún: humilde, piadoso,
sabio e agradable».
Pola súa banda, Quito no corazón atende á relación de Gómez
Canedo con Ecuador5. Sorprende o peso e o pouso afectivo que
–pese a súa brevidade: non máis de tres meses en total– deixaron
no padre Lino as súas estancias en Ecuador: máis aló da presenza
física, estas relacións afectivas e culturais mantivéronse ao longo de
corenta anos. «É posible –escribiu– que ninguén me queira tanto
no mundo como estes entrañables amigos de Quito».
Obra de diferente factura e estilo é Junípero Serra en la vida y
la obra de Lino Gómez Canedo6. Tamén nela serán as cartas e os
diarios do ilustre historiador –máis algúns outros textos– o que
permite reconstruír o itinerario xuniperiano do padre Lino e a súa
paixón por tan excepcional figura.
En fin, Mestre gratuito7 recolle as cincuenta e tres cartas que frei
Lino dirixiu a José Luis Soto Pérez, «o seu irmán de hábito e colega», quen agora as edita con primor. A última carta, a número 54, é
a dirixida á súa sobriña, xusto un mes antes da súa morte. A lectura
desta correspondencia permítenos facernos cargo de boa parte das
dúas últimas décadas do ilustre franciscano, marcadas polo seu
infatigable traballo malia os crecentes problemas de saúde. Grazas
5 Lino Gómez Canedo, Quito en el corazón. Contactos físicos, culturales y afectivos con
Ecuador, Recopilación de textos, edición y notas de José Luis Soto Pérez, Santiago de Compostela, 2015. O libro recolle e contextualiza as entradas do Diario correspondentes aos
catro breves períodos en que o pai Lino permanece no citado país. Asimesmo, catro coleccions de cartas das súas relacions e amistades ecuatorianas, máis unha quinta relativa ao
norteamericano Prof. Philip L. Astuto, estudioso do héroe cultural ecuatoriano Santa Cruz
y Espejo (1747-1795).
6 José Luis Soto Pérez, Junípero Serra en la vida y obra de Lino Gómez Canedo. Hechos,
textos y comentarios, Santiago de Compostela, 2015.
7 Lino Gómez Canedo, Maestro gratuito. Correspondencia mantenida con su hermano de
hábito y colega José Luis soto Pérez, quien la edita e ilustra con introducción y notas (19701990), Edición privada y no venal, Santiago de Querétaro, 2012.
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a estas páxinas, percibimos tamén, unha relación mestre-discípulo
que progresivamente desborda o plano académico e investigador.
E a «Semblanza biográfica» con que se pecha o libro recolle un
suxerinte perfil de Lino Gómez Canedo trazado por quen tan ben
lle coñeceu.

3.- Confesión, balance e perspectivas
Non sendo eu franciscano nin pertencendo ao gremio dos historiadores, non é raro que hai só uns meses o ignorase todo da persoa
sobre a que versa esta achega. Un azar feliz levoume a mergullarme
durante un tempo nestes cinco libros, tan rigorosamente anotados
e de tan bela presentación. E fíxeno con curiosidade, interese e
pracer, pois cada un destes volumes déixanos ver a figura do padre
Lino desde un peculiar ángulo e achega uns sólidos materiais para
a reconstrución da súa biografía intelectual e humana.
A reprodución de amplas seccións da correspondencia e do diario
nas cinco obras comentadas aviva no lector o desexo de coñecelas
en maior medida: un segue preguntándose polo home que aparece
nelas. Cal era a enteireza de quen a menos dun mes da súa morte,
acaecida o 24 de decembro de 1990, e xa coa saúde moi quebrantada, foi á Universidad Nacional Autónoma de México para entregar
persoalmente o orixinal da súa obra sobre Los Archivos históricos de
México? Como era o talante do relixioso que en outubro rematara a
lectura das Memorias de Renán, gratamente sorprendido polo seu
ton respectuoso? Cal, a contextura intelectual de quen pechara,
desilusionado polo seu diletantismo, as Reflexiones sobre la Historia
Universal de Burckhardt? E que dicir da sensibilidade teolóxica de
quen no ano anterior saíra un tanto insatisfeito da lectura de La
otra dimensión, de Ruiz de la Peña?
Por iso, é unha boa noticia o anuncio da edición íntegra do Diario, que abarca desde o 1 de xaneiro de 1931 ao 27 de novembro
de 1990. Sen dúbida, a súa lectura converteranos en testemuñas
de seis décadas da fecunda vida dun home honesto, que –coas
súas forzas e limitacións– logrou levar a cabo a súa tarefa voEncrucillada 205, novembro-decembro 2017
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cacional nuns tempos interesantes e recios: dela emerxerá unha
imaxe atractiva pero complexa, dotada de exemplaridade pero sen
os riscos da haxiografía.
Celebramos, pois, este esforzo en «difundir e perpetuar o coñecemento da vida e dos afáns historiográficos» de Lino Gómez
Canedo. Oxalá José Luis Soto conte co apoio persoal e institucional
que lle permita levar a bo termo este propósito de tan longo alento.
Ramón Cao Martínez
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Crónica

Corpos escravizados.
Escravitudes no século XXI
Rosa Andión Otero

O pasado sábado 21 de outubro celebrouse en Santiago o
XXXIII Foro Encrucillada. Estabamos aí desde o máis fondo
do pensamento cristián porque
nos preocupa o tema das persoas excluídas, das tratadas
como escravas. Imos logo ver
como son estas escravitudes no
século XXI. Precisamos tomar
conciencia, comprometernos
coa xustiza mover a política en
coherencia co Evanxeo.
Comezamos cun recibimento
cheo de apertas e sorrisos de
benvida brindados pola mesa
de acollida na que estaban Marisa Vidal, Pedro Castelao, María Cancelo, Manolo Villasenín,
Elvira Santos, Xosé Manuel Camaño e Xosé Manuel Pensado.
Empezou o Foro, despois da
presentación do mesmo por Antón Gómez González, cun estudo baseado na experiencia, a
cargo da profesora de U. P. Comillas Carmen Meneses Falcón,

que nos achega de xeito claro
e conciso, desde o traballo de
campo, datos sobre explotación
sexual, vítimas de trata (recollidas como tales desde a lei do
2010) e tráfico de persoas que
xa é tipificado como delito contra o Estado.
Fíxonos unha fonda aclaración destes termos, requisito
imprescindible para o traballo
social e legal. Aclaroume moito
e contextualizou a trata de seres
humanos como delito contra as
persoas, con fins de explotación
sexual, laboral, tráfico de órganos ou matrimonios forzados.
Foi instrutivo tamén precisar
ben os termos para non confundir prostitución con trata,
para saber que o problema máis
grande é a lei de estranxeiría
(«se as persoas non estiveran
desprotexidas non terían que
agacharse»). Carme falou tamén alto e claro da relación
entre xénero e prostitución; a
Encrucillada 205, novembro-decembro 2017
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perspectiva de xénero é fundamental!!, con isto deixoume un
grande e fondo interrogante..
«como se constrúe a masculinidade no noso país..??». Xa aterrou, sempre con cifras reais, en
que a trata con fins de explotación sexual ten gran demanda
no noso país: 1/3 dos varóns españois teñen utilizado os «servizos» dunha muller prostituída!
(Neste punto todo o auditorio
colleu aire…).
As causas son varias: o incremento da pobreza, a feminización das migracións e o aumento de redes mafiosas (desvío cara
a trata con fins de explotación
sexual procedente do tráfico de
drogas e armas). Quedou clara
a necesidade de abordar o tema
desde a perspectiva de xénero
(as vítimas son mulleres) e os
dereitos humanos (precisamos
restituír os dereitos e a dignidade básica das persoas).
As liñas de acción: detectaridentificar-rescatar. Así que hai
tarefa abonda: a detección desde as ONG’s e os corpos de seguridade, a identificación desde
equipos multidisciplinares que
se acheguen sen poñer en perigo e rescatar xerando espazos
de protección, con habilidade,
sabendo que para «ser» vítima
64
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hai que denunciar e sabendo
que temos que rescatar as máis
posible.
Xa custaba respirar… os datos son arrepiantes.
A media mañá fixemos unha
pausa e nun alarde de coherencia coa xustiza social tomamos o
café e pastas que nos preparou a
Asociación Panxea de comercio
xusto. A min persoalmente serviume para cortar o xeo, respirar fondo e conectar con camiños posibles de acción. Foi moi
agradable o momento do café.
Encantoume que fora a cargo
de Panxea, paréceme un acto
de coherencia (chapeau á iniciativa!!). Todo demasiado rico
e de calidade caseira para pagar
tan só un euro. Supoño que non
se cubriron costes e propoño
subilo algo para o ano que vén.
O permanecer todos no local
facilitou convivencia e posibilitou achegarse e charlar sobre
a emocionante e sobrecolledora
charla anterior, axudando a facer debate desde as bases.
Despois do descanso entramos no segundo e igualmente
claro, saleroso e impactante
relatorio a cargo de Elena Arce
que nos adentrou na necesidade
de coñecer as ferramentas que
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existen para poder intervir na
erradicación destas escravitudes. Elena falou desde a asesoría da oficina da Defensora do
Pobo de Madrid, que elabora
informes a resultas dos que o
70 % das súas recomendacións
son seguidas e aceptadas. A primeira cuestión importante é a
‘visibilización’: presentar a trata
como vulneración dos dereitos
humanos. Mostrounos as ambigüidades das definicións que
fan que sexa moi difícil probar
os casos de trata e explotación
sexual (un 79 % da trata é para
a explotación sexual; o 18 %
ten como destino os traballos
forzados). Aínda remoía eu a
dificultade deste primeiro paso
da identificación do delito e xa
nos estaba a propoñer o segundo gran reto: ‘a protección’. O
convenio de Varsovia di que o
estado ten a obriga de protexer
ás vítimas de trata, polo que fixo
moito fincapé na importancia
de reforzar estratexias de protección, desde un enfoque integral e global baseado nos dereitos humanos (non só desde a
perspectiva policial).
O gran reto sería facer un
protocolo nacional contra a
trata, e atopar «encaixes» para
que as ONG’s colaboren máis

nos procesos, sobre todo no da
identificación da trata.
Despois chegou a pausa do
xantar, para repoñer as forzas
tan precisas. Eu quedei tocada,
impresionada de velo todo tan
ben dito e tan claro, tan urxente
como difícil e desafiante. Pola
tarde o Foro comezou cunha
ben artellada, plural e experiencial mesa redonda na que todas
as compañeiras falaban desde as
súas vidas, implicadas na experiencia do cotián con outras mulleres. Comezou Lourdes Pazo,
de Vagalume, que remarcou os
datos que expuxeron pola mañá
desde a comarca de Compostela
e subliñou que a meirande parte
das mulleres enleadas en cadeas
de trata non entran en estatística, que o 80 % son migrantes
ou de orixe estranxeira e que as
características de partida son
mulleres que arrastran débedas
familiares, que están illadas fisicamente (nos clubes de aldea,
polígonos industriais, etc.), que
non teñen documentación, que
lles impiden comunicarse e denunciar calquera tipo de violencia e que veñen de situacións de
máxima pobreza. En destino a
situación xeopolítica non axuda: crise económica, lei de estranxeiría que dificulta a súa reEncrucillada 205, novembro-decembro 2017
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gularización, leis restritivas para
acceder á asistencia sanitaria
(polo que teñen que recorrer a
facultativos obxectores ou voluntarios). E a isto engadir que Servizos Sociais tampouco atende a
mulleres sen documentación. O
programa Vagalume fai un montón de actividades, tanto xurídicas para axudarlles a recuperar
a cidadanía (acceder á nacionalidade), como para incrementar a
súa autonomía e autoestima con
diferentes obradoiros.
Desde Xiara (asociación para
o emprego doméstico) faláronnos Mercedes Andrade e Teresa Rodríguez da cotiá realidade
dunhas traballadoras que son
unha necesidade social cada
vez maior e que tamén ten rostro feminino. Compartiron os
riscos de escravitude que hai
no sector: un colectivo no que
a sociedade non se involucra e
que reivindica a cualificación
profesional á que teñen dereito
traballando no cambio da lexislación. Falaron da evolución
que viviron desde o 2003, ano
no que sentaron as bases para
un cambio social que sucedeu
no 2012, ano no que conseguiron ter contratos de emprego
a través da Seguridade Social
(non do INEM, como o resto
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das traballadoras). Mercedes e
Tersa leváronnos a facer a facer
unha análise fonda de como se
resolven na nosa sociedade os
problemas derivados do coidado.
A última que interveu na
mesa foi Olaia Rodríguez, deputada do BNG, que coa súa voz
de delicioso galego, firme, e moi
concisa, toca unha das escravitudes máis de «actualidade» e
que está a xerar grande «controversia»: os ventres de alugueiro.
Comeza por aclarar o eufemismo da linguaxe neste tema cando lle chaman «maternidade subrogada» e nola presentou como
unha forma máis de explotación
das mulleres (por se xa tiñamos
poucas…). A lei española prohibe os ventres de alugueiro: non
está permitido contratar un
útero para a crianza), así que
familias do estado español van
a outros países onde hai menos
restricións. Contounos como se
están a facer propostas de reforma desde o partido político
Ciudadanos e a Iniciativa Lexislativa Popular que leva adiante
a Asociación pola maternidade
subrogada, baixo argumentos de
«altruismo» que non son máis
que falacias para dulcificar a
utilización das mulleres como
obxecto mercantil cun contra-
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to (real) de máis de 9 meses
no que ceden a capacidade de
decisión do seu corpo (alimentación, estilo de vida, etc.) para
garantir que o «produto final», o
bebé, sexa o mellor posible…!!!
Que forte!!! Por todo isto desde
a política do BNG estase a traballar cos argumentos de que a
maternidade non é un dereito (é
un desexo), que isto non é unha
práctica de reprodución asistida
senón unha mercantilización, e
que neste debate hai agochada
unha cuestión de xénero e de
clase (as candidatas son sempre
mulleres máis empobrecidas e
excluídas). Así que hai unha firme oposición para que se erradique esta práctica tanto aquí
coma noutros países.
Impresionante atoparse con
este compendio de escravitudes
con rostros de mulleres, arrepiante ver como aínda se inventan máis xeitos de escravizar os
corpos das mulleres…
O foro pechou cun recital
poético de Marilar Aleixandre
centrado nas mulleres que sofren trata, refuxiadas, prostituídas… Unha proposta de peche
moi acertada que nos presentou
Marisa Vidal. Non me podo resistir a poñervos unha mostra
da intensidade da lectura de

Marilar cun fragmento do poema As devandadoras da seda:
Verme da seda
corroído por unha fame ancestral
en poucas semanas
devora cincuenta mil veces o seu
[peso
nalgures, as devandadoras
comen os vermes
corroídas pola fame
ou lembranzas da fame
nalgures, pola fame
cincuenta mil rapazas
devoradas polo comercio sexual
nalgures, corroídos desde dentro
homes que comercian coa carne
como vermes.

Quedan moitos desafíos,
moitos retos, pero o Foro Encrucillada foi unha brillante e
acertadísima oportunidade de
visibilizar para actuar, e de coñecer liñas de acción para poder
poñer o pensamento e o sentimento cristián ó servizo da dignidade das persoas, da xustiza.
Noraboa!!
Grazas Encrucillada por atrevervos e agasallarnos con esta
valente visión das escravitudes
no século XXI. Agora queda o
traballo para dar pasos e facer
realidade a coherencia evanxélica.
Rosa Andión Otero
Encrucillada 205, novembro-decembro 2017
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Crónica do Finis Terrae

Crónica –contracorrente– da Reforma
Luterana
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Unha visión mediterránea
da Reforma de Lutero
En España, no xa longo contexto dunha historiografía profundamente acomplexada fronte ao relato centroeuropeo, o V
Centenario das Teses de Wittenberg (31 de outubro de 1517)
está revestindo unha forma
haxiográfica, coma se no século XVI, ao non embarcarnos na
Reforma Luterana, tiveramos
perdido unha oportunidade de
ouro para facernos europeos, e
para inserir a nosa forma de ser
nas mesmas claves que temos
por operativas –grazas, neste
caso, a unha lenda dourada–
nos países centroeuropeos que
consideramos tocados pola man
todopoderosa de Deus. No medio de tódolos tópicos pasados,
presentes e futuros, imos tragar
a idea de que, mentres a resistencia católica se axudou da violencia e da intolerancia estereotipadas na Inquisición, tódalas
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outras igrexas –incluíndo a calvinista e a anglicana –impostas
en realidade a sangre e lume, e
con unha violencia que converte á Inquisición nun tribunal de
garantías–, foron en realidade
misións de paz e pluralismo,
onde todo era caridade, irmandade, e libre lectura da Biblia.
Sen negarlle importancia a
esta efeméride, que sempre crin
que ía ser máis dominadora dos
espazos culturais deste 2017,
que xa remata, esta breve crónica non vai por aí, e que me propoño enfrontarme a este novo
maniqueísmo, urdido á sombra
de San Lutero, no que aos católicos –e moi especialmente
aos católicos españois– se nos
asigna a parte mala, mentres á
idealización tardía do protestantismo se lle atribúe a modernización de Europa, o nacemento da mentalidade e da ética
capitalista, e os fundamentos da
conciencia civil que se inspirou
–coma se Francia non fose cató-
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lica– as revolucións liberais de
finais do século XVIII.
Persoalmente penso que,
contemplada a Reforma con
cincocentos anos de distancia,
fixemos ben en permanecer fieis
ao que eramos e seguimos sendo, sen necesidade de negar, por
elo, que tódalas historias son
humanas, e que ningún pobo
está libre de noites negras. Tamén quero subliñar, tal como a
min me ensinaron, que a ciceroniana expresión «Historia magistra vitae», nunca quixo dicir
que teñamos que aprender en
cabeza allea, senón que temos
leccións sobradas na historia
propia, e, máis aínda, se esa
historia é tan longa, intensa e
brillante como é a nosa.
Posto a desafiar á deriva axiolóxica das celebracións centroeuropeas deste V Centenario,
tampouco vou aforrar a reivindicación expresa da Reforma
Tridentina, ou do que, en terminoloxía imposta, deu en chamarse Contrarreforma, que tal
como nos foi explicada, constitúe unha das demostracións
máis dramáticas da asunción
acrítica da lenda negra pola historiografía española. En función
desa visión acomplexada temos

esquecido que só a conxuncións
dos concilios de Nicea e Trento
explican a pervivencia bimilenaria do Catolicismo como Igrexa
–é dicir, como organización xurídica e xerarquicamente organizada–, como unidade universal de culto e doutrina, e como
referencia sobranceira do Cristianismo. En España tampouco
nos atrevemos a dicir que Trento
é unha obra española, pola intervención de Carlos I e Felipe II
no seu impulso e organización,
polo aporte de teólogos e xuristas ás súas constitucións, e pola
determinante influencia que tivo
a Compañía de Xesús, fundada
por Ignacio de Loiola entre 1534
e 1540, á expansión posterior da
Reforma Tridentina.
Compre subliñar que a España que inspira Trento é a do
Século de Ouro, un prodixio literario, filosófico e artístico que
nunca puido ser ensombrecido
pola lenda negra, e que obrigou
a moitos estudosos europeos a
caer na contradición e no absurdo de concibir este florecemento cultural coma un froito
marxinal dunha España escura, intolerante e deprimida. A
historiografía derivada da Reforma, que perseguía o trazado
dunha fronteira infranqueable
Encrucillada 205, novembro-decembro 2017
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entre a cultura protestante e a
católica, ou entre a civilidade
centroeuropea e a mediterránea, necesitaba que o Século de
Ouro fose a excepción literaria e
pictórica dunha etapa tenebrosa. Pero a realidade proba que
aquela España non é explicable
como froito dun fracaso histórico, ou da pobreza irredenta do
país que era e actuaba, naquel
intre, como a Coroa máis poderosa de Europa.
Non se pode negar que a precipitación da Reforma Tridentina se lle debe a Lutero, que acelerou a crise derivada dos movementos reformistas dos séculos
XIV e XV contra a adopción das
formas seculares e culturais do
Renacemento pola Corte Pontificia. Pero iso tamén demostra
que Lutero non se opuxo a unha
igrexa conservadora e afastada
da cultura da súa época, senón
a unha Igrexa que estaba plenamente inserida no Renacemento, que promovera a maioría das
universidades e centros de cultura existentes, e que, á marxe
da súa crise moral e da súa corrupción económica –que se repetía con idénticos patróns nas
cortes de toda Europa, tiña tamén o maior capital intelectual
do momento, ao que pertencían
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plenamente Marsilio de Padua,
Guillerme de Ockham, Wyclif,
Hus, Savonarola e, por suposto,
Lutero.
Por iso estraña que fose
Leopold von Ranke, e non a
historiografía dos países católicos, quen se decatase de que
o Concilio de Trento culmina
unha reforma que, tras poñerlle
fin ao catolicismo renacentista,
sentaba as bases dunha Igrexa
que non só resistiu o paso pola
tormentosa realidade europea
dos séculos XVII ao XX, senón
que, en esencia, se proxecta
en termos esenciais, ata hoxe
mesmo. O Concilio de Trento
frea a expansión protestante,
reforma a Igrexa cara un rigor
e unha espiritualidade cuxa
carencia determinara o reformismo baixomedieval, reforza
a unidade doutrinal, xurídica e
xerárquica da Igrexa, e revitaliza a vida espiritual e intelectual das xerarquías que –«per
visibilia ad invisibilia»– inspiraron a relixiosidade do Barroco.
Fronte ao vendaval da Reforma,
que no entorno da Paz de Augsburgo (1555), parecía acurralar á Igrexa Católica Romana
no feudo mediterráneo, Trento apostou de novo por unha
Igrexa universal, por reforzar a
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súa institucionalización e constitucionalización normativa,
póla autoridade pontificia e a
súa consecuente unidade dogmática, e por volver con renova
forza sobre a idea dunha liturxia sacramental que, asentada
no principio «ex opere operato»,
vertebra a presencia da Igrexa
na sociedade contemporánea.

Igrexa –que premían sobre o
Papado dende o primeiro terzo
do século XIII–, se o episodio de
Wittenberg non tivera coincidido coa expansión da imprenta,
co asentamento do Estado renacentista, e, sobre todo –como
subliñou Ranke–, co intento dos
príncipes alemáns de rachar coa
tutela efectiva do Sacro Imperio
Romano-Xermánico1.

2.- A parca orixinalidade
de Lutero

O luteranismo era, xa que
logo, unha reforma relixiosa de
larga tradición, pero a expansión do protestantismo, tal e
como hoxe o coñecemos, foi un
movemento político, de carácter nacionalista, enfrontado ao
Sacro Imperio Romano-Xermánico. A historia posterior a Lutero fixo unha inversión causal
–consciente e interesada– da
relación entre protestantismo e
política, para ocultar que, lonxe
de ser a Reforma a que puxo os
cimentos políticos e sociais do
concepto político, social e económico de Mitteleuropa, foron
os nacentes Estados centroeuropeos do século XVI e XVII, e
moi especialmente os Estados
alemáns, os que determinaron

Fronte á idea de que a Reforma de Lutero ten un marchamo
cultural de carácter xermánico,
a historia da nosa civilización
non deixa dúbida de que os antecedentes remotos da Reforma,
e a súa concreta formulación
teolóxica, xorden en Italia dous
séculos antes de Lutero, que penetran moito antes en Francia e
Inglaterra que nos Estados alemáns, e que a parte de Lutero
que se desvía dos seus precedentes só responde ás circunstancias políticas que dominaban
a parte alemá do Sacro Imperio
Romano-Xermánico a principios
do século XVI. As teses de Lutero, en 1517, distaban moito de
ser orixinais. E non terían pasado de ser un chanzo máis das
diversas presións reformistas da

1 Ranke, L. (2001): Historia de los Papas.
México: Fondo de Cultura Económica, p.
321.
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á súa conveniencia as características dunha Reforma Protestante –e dicir, dunha alternativa
pseudoeclesial ao poder político, económico e moral da Igrexa
de Roma–, a partir do que só
quería ser un debate teolóxico,
de orientación moralista, no seo
da Igrexa Católica. Por iso creo
que a reflexión de Weber sobre o
xurdimento tardío dunha ética e
dunha cultura protestante veulle moi ben á teoría dunha subcivilización panxermánica, que,
no seo da chamada civilización
occidental –para non renunciar
a Grecia e Roma– quixo distinguir o occidentalismo centroeuropeo do mediterráneo, nun
marco teórico que culminaría,
no marco contemporáneo, co
determinismo xeográfico de Ritter e Ratzel.
A conexión intrínseca entre
o progreso do luteranismo e a
ruptura dos Estados e principados alemáns co Sacro Imperio,
xa foi aducida por Droysen, que
converteu a Reforma no poder
moral que impulsa o complexo e
lento proceso da unificación de
Alemaña2. Pero Droysen –fiel
2 Droysen, J. G. (1983): Histórica. Lecciones sobre la Enciclopedia y metodología
de la historia. Barcelona: Alfa.
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protestante– non se atreveu a
dar o paso da inversión causal
do proceso, dando a entender
que é a expansión do Protestantismo a que facilita a cosmovisión moral que construíu Alemaña, en vez de aducir –como
eu fago, dende a perspectiva
actual– que foi a emancipación
dos Estados alemáns a que empurrou a expansión inicial do
luteranismo.
A necesidade de acometer
unha reforma da Igrexa Católica Romana xa estaba moi presente na Europa mediterránea a
finais do século XIII e principios
do XIV, cando Dante Alighieri
(1265-1321) e Marsilio de Padua (1275-1343) cuestionaron
o privilexio pontificio da plenitudo potestatis, que convertía ao
Papa nun principio de lexitimación e nun árbitro plenipotenciario dos poderes temporais, e
reclamaron unha efectiva separación entre o poder espiritual
e o poder temporal. Marsilio de
Padua identificaba o gran poder
político e económico do Papa co
andazo de corrupción da Corte
Vaticana, e, en orde a corrixir
esta situación, correspóndelle
a Marsilio de Padua –dous séculos antes de Lutero– o mérito
de iniciar a secularización da
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sociedade baixomedieval que
hoxe define a política de corte
occidental.

teolóxico esencial –precursor
do luteranismo– de que só pola
fe se nos revela Deus.

Punto esencial da crise da
ortodoxia teolóxica, ás portas
do Renacemento, foi Guillerme
de Ockham (cc. 1280-1349),
franciscano e filósofo eminente, cuxo nominalismo gnoseolóxico foi considerado como a
orixe do escepticismo relixioso, e, máis concretamente, da
crítica aberta contra o primado
de Roma. Ockham, metido de
cheo no Cisma de Occidente,
e nos intentos de Xoán XXII
por refundar, dende Francia,
un novo poder imperial, consideraba un perigo para as comunidades civil e relixiosa que
unha autoridade puidese lexislar contra a razón, definir falsos
dogmas, ou invocar en vano a
autoridade da Igrexa para subverter a orde moral e afectar
negativamente ao dereito de
felicidade que define a sociabilidade humana e a comunidade
política. A súa teoría dos universais –aos que só consideraba
recursos mentais inducidos da
realidade–, permitiulle cuestionar, no ámbito da Filosofía,
tódalas vías racionais de achegamento á realidade de Deus,
e establecer como un principio

Como un precedente máis directo de Lutero, hai que citar ao
inglés John Wyclif (1320-1384),
que, ademais de seguir a Marsilio de Padua na súa proposta
de rexenerar a Igrexa Católica
a través da renuncia ao poder
e á riqueza, vai acompañar a
súa prédica con un intento de
alumear unha nova realidade
eclesial e unha práctica relixiosa máis persoal e intimista.
Wyclif foi o primeiro en poñer a
autoridade da Biblia, libremente interpretada, por enriba do
Papa, e un precursor de Lutero
na dogmática da xustificación
pola fe.
Tamén debe figurar no grupo esencial dos precursores de
Lutero o checo Jan Hus (13701415), que, en 1408, fundou un
vigoroso movemento relixioso
denominado husismo. Os husitas seguían con moita fidelidade as ensinanzas de John
Wyclif, e predicaban a renuncia
da Igrexa ao poder e á riqueza.
Hus é, entre os grandes precursores, o único que perde a vida
na fogueira, e non tanto pola
presión da igrexa, senón polas
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conveniencias políticas do rei
Venceslao de Bohemia. E, para
non facer interminable a nómina dos precursores, e dando por
suposto que xa temos demostrado a escasa orixinalidade ética e
teolóxica do luteranismo, mencionaremos finalmente a Savonarola (1452-1498) precursor
do rigorismo sectario que introduciu Calvino no seo da propia
Reforma Luterana.
Os dous séculos de reformismo que preceden a Lutero –sen
éxito–, e o feito de que o luteranismo trunfase con propostas nada orixinais, son claros
indicios de que, lonxe de ser o
luteranismo o que impulsa o
nacemento do Estado moderno nos territorios alemáns, foi
a loita dos príncipes alemáns
contra o Sacro Imperio a que
instrumentou e conformou o
luteranismo, ata convertelo en
algo absolutamente distante e
distinto do que auguraban as 95
teses de Wittenberg3. Os dous
principios esenciais da Reforma
Luterana –a xustificación pola
3 Sabine, G. H. (1970): Historia de la
Teoría Política. México: Fondo de Cultura
Económica, p. 269. Tamén: Niebuhr, R
(1966): El Hombre moral y la sociedad inmoral: un estudio sobre ética y política. Buenos Aires: Siglo Veinte.
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fe, e a interpretación autónoma
da Biblia–, combinados coa instrumentación da Reforma pólos
príncipes que querían forzar a
ruptura da alianza entre Roma
e o Sacro Imperio, deron como
resultado case inmediato tres
cousas que Lutero non quería:
a disolución da Communitas
Christiana, que hoxe se manifesta en multitude de comunidades heteroxéneas; a aparición
de numerosos líderes relixiosos
que, aproveitando a falta dunha autoridade e dunha doutrina
común, converteron algunhas
desas comunidades en verdadeiras seitas, e o exercicio dun
absolutismo político e relixioso
que marcou boa parte dos fragmentos dispersos do luteranismo primitivo.
Para dicir as cousas doutro
xeito, podemos subliñar que a
apropiación do luteranismo polo
poder temporal levou a Lutero
a fragmentar dramaticamente
a comunidade cristián –erro no
que non caeran os precursores
da Reforma–, e a introducir neses fragmentos unha dinámica
de dispersión que contribuíu a
multiplicar as diferencias interpretativas da Biblia e as formas
de culto das diferentes comunidades (máis de trinta mil, no
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día de hoxe) que comprometen
seriamente a viabilidade actual
do cristianismo luterano. Reflexo tardío deste debate no seo
da teoloxía protestante, vemos
hoxe a liña de Karl Barth, máis
próxima ao primeiro Lutero, que
segue interpretando a fe como
unha concesión persoal de Deus
á que nada lle pode engadir o esforzo humano, e a liña de Paul
Tillich, que parecen botar en
falta o esforzo por crer ao que
responde perfectamente unha
interpretación máis comunitaria, e en certo xeito maxistral,
do feito relixioso, que se achegaría moito máis ao pensamento e
á vivencia protoecumenista e de
renovada eclesialidade de Melanchton (1497-1560).

3.- Unha visión retrospectiva
do Luteranismo
A Reforma foi un feito histórico e eclesiolóxico relevante,
que, dado o preeminente papel
que desenvolvía a Igrexa na vida
e na cultura medieval, modificou o curso da historia europea
e mundial. Pero o erro de apreciación ven fundamentalmente
de dous enfoques trabucados:
a) O que, esquecendo que a
Reforma é un feito tardío na

historia de Occidente, quere
facer da Reforma unha teoría
da civilización, como se dela
xurdira unha cultura centroeuropea dominante que parte a cultura Occidental en
dous mundos, o centroeuropeo e o mediterráneo.
b) O que, esquecendo que a Reforma afunde as súas raíces
na Igrexa dos séculos XIII e
XIV, esquecen que a Igrexa
Apostólica pecha o século
XVII cunha reforma dogmática, organizativa, litúrxica e
misional intensamente exitosa, que lle permitiu manter
unha preeminencia referencial sobre a fragmentación e
a pluralidade das igrexas ou
seitas reformadas.
Hoxe é certo que tódalas
Igrexas cristiáns están sufrindo
notables crises, tanto no eido da
práctica relixiosa como nas crecentes dificultades de conexión
entre as realidades eclesiais e
a sociedades pos industriais,
nas que un exacerbado inmanentismo cultural e espiritual,
moi personalista, parece apuntar cara a prescindibilidade das
igrexas. Pero eu teño e defendo a impresión de que a aposta
dos católicos pola unidade, a
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institucionalización e a práctica comunitaria resiste mellor
as crises, e está máis preparada para reformarse outra vez,
mentres que a fragmentación
extraordinariamente acelerada
que están sufrindo as igrexas
reformadas no só acelera tamén
a pluralidade doutrinal que impide unha visión ecuménica do
cristianismo, senón que está
deixando ás igrexas reformadas
á mercé de seitas e predicadores
que converten o protestantismo
nun babel moi difícil de xestionar. Por iso penso que a conme-
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moración do V Centenario das
teses de Wittenberg está máis
empeñada en celebrar a teoría
sociolóxica da Reforma que o
resultado dunha Reforma doutrinal que, lonxe dos esplendores desexados, proxecta a impresión dunha dura Idade de Ferro
das igrexas reformadas. E así se
explica que o V Centenario das
teses de Wittenberg tivese certa relevancia reivindicativa no
ámbito cultural, e pasase case
de puntiñas no ámbito relixioso.
Xosé Luís Barreiro Rivas

A sorprendente espada de Mathilda Jones

Crónica da Cultura

A sorprendente espada de
Mathilda Jones
Xoán Bernárdez Vilar

Se ben que, segundo se interpretou con base a un comentario do xeógrafo Strabón de
Amasia (c. 63 a. C. - c. 20 d. C.),
Aristóteles de Estagira (384-324
a. C.) quizais chegou a afirmar
acerca da Atlántida que «O que
a inventou, tamén a fixo desaparecer», referendando así a xeral
crenza daquela existente entre
os ilustrados daquel tempo. Tamén se sabe que tanto daquela
coma hoxe considerábase mito
á «visión primitiva das cousas», ou á «protofilosofía», circunstancias que non fai senón
complicar máis as cousas dado
que ese posible «inventor», directo ou indirecto, de canto coa
Atlántida se relaciona foi nada
menos que Platón de Atenas
(427-347 a. C.), ao longo de vinte anos mestre tamén do propio
Aristóteles.
Esta cativa introdución vai
servir para nos introducir no
feito de que a comezos do mes
de setembro pasado, unha nena

de sete anos, Mathilda Jones,
que se estaba a bañar co seu pai
na lagoa de Dozmary Pool, na
Cornualla, descubriu no fondo
da mesma, a causa do seu agora
reducido nivel, unha espada de
arredor de 1,3 metros de longo.
Curiosamente, ese día o seu
proxenitor fóralles explicando,
tanto a ela como a súa irmán,
no traxecto que dende as inmediacións de York ata alí viñan de
cubrir, o mito artúrico, indicándolles que se viña considerando Dozmary Pool o lugar onde
Artur, gravemente ferido durante a loita contra o seu sobriño
Mordred, en Camlann, déralle a
sir Bediver a orde de botar a súa
espada Excalibur. O lugar era o
mesmo no que había anos, cando perdera a súa arma habitual
nun combate contra o rey Pellinor, fora conducido por Merlín a
tal lagoa, no medio da cal advertíase un brazo feminino cuberto de brocado, cunha espada, á
que a obra galesa Mabigonion,
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que recolle relatos polo menos
dende o século XI, denomina
Caletwich na narración titulada Kulhwch ac Olwen. Máis tarde, en 1136, Geoffrey de Monmouth, na Historia dos Reis da
Britania, mencionouna xa con
un posiblemente deturpado Caliburn, para ser no ano 1230
cando La morte le roi Artu, de
Walter Map, a institucionalizou
definitivamente como a coñecida Excalibur, segundo el forxada na illa de Avalón.
Así mesmo, cara ao ano 1470
Thomas Malory, en Le Morte
d’Arthur, relatou que sir Bediver, seguindo aquelas instrucións, achegouse a unha ribeira,
e guindou a espada o máis lonxe
que puido. Entón reapareceu
aquela misteriosa man que, logo
de tomala, brandiuna, por tres
veces e por último desapareceu
nas profundidades.
Dozmary Pool, parécenos
conveniente que o indiquemos,
atópase na parroquia córnica
de Altarnun. Trátase dunha
lagoa circular, case dous quilómetros ao sur de Bolventor e
do seu enorme caserón, o lugar
que elixiu Daphne du Marier
(1907-1989) para a súa a famosa novela de piratas, A Pousada
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de Jamaica, tantas veces levada
ao cine. Atópase tamén no medio do parque natural de Bodmin Moor, unha atractiva e ondeante meseta que ofrece unha
impresionante concentración
de restos prehistóricos e formacións rochosas que levan aínda
evocadoras denominacións relacionadas con Artur, dende hai
moitos séculos, tamén coñecida
coma Terra de Artur, concretamente dende antes do ano 1113,
data na que o cronista Hermann
de Tournai así o indicou.
A prensa considera agora a
Mathilda Jones coma a «Nova
Dona do Lago». Porén, e a pesares de que hai xa máis de oitocentos anos que Jean Bodel
(1165-1209) bautizara coma
Matière de Bretagne a literatura relacionada con Artur, case
que ao mesmo tempo denominada Cantares de Cornualla en
Galicia e Portugal, ou de que
aínda se sigan a considerar os
mitos coma «visions primitivas
das cousas» tendo en conta a
continua evolución dos mesmos. Por exemplo, mentres que
a primeira cita de Artur, que
contamos é de arredor do ano
600, dous séculos despois Nennius de Bangor, na súa Historia
Britonum considérao dux bello-
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rum, é dicir Dux ou Conductor
de Guerras ou de Batallas: non
foi senón despois que chegou a
ser considerado Rei. Así mesmo,
os claros indicios de fusión en
todos os Mitos de elementos de
diversa procedencia, tomados
tanto do mundo clásico, coma
do cristián, do celta, de narrativas paralelas e mesmo de
acontecementos locais, nada se
pode asegurar con rotundidade
se non nos tomamos o traballo
de os examinar cumpridamente.
Do que se tira a conclusión
é que, aínda admitindo esa posible relación entre a agora reducida Dozmary Pool e o lago
onde aquela misteriosa Dona
deu a coñecer Excalibur, a realidade comprobable é que existen
numerosos lugares máis, tanto
en Gales coma na Cornualla,
que amosan características capaces de facelos considerar tamén coma posibles.
Tampouco se pode esquecer
que tanto Mordred como a súa
batalla de Camlann contra Artur, que diversos documentos
medievais sitúan entre os anos
537 e 542, non aparecen en De
excidio et conquestu Britanniae,
de Gildas (c. 500-570), autor
que, coma se pode advertir, foi

coetáneo con eles, nin tampouco nas dos seus posteriores
Beda o Venerable (c. 672-735),
e Nennius de Bangor (+ c. 800),
o que podería facer pensar unha
falla na documentación. Mais si
figuran nos Annales Cambriae,
compilados cara o ano 956, e
nas Triades Galesas, ordenadas
arredor dos 945-959.
En todo caso, no século VI
consta tamén documentada a
existencia de varios Mordred,
Modred, Medrawd, ou Medraut, córnicos e galeses. Por
outra banda, a Batalla de Camlann fora situada bastante serodiamente, cara ao 1470, por
Thomas Malory na chaira de
Salisbury, como se pode comprobar a demasiada distancia
dos posibles Lago de Excalibur
que se barallan, como para que
dende ela puidese chegar a algún deles o gravemente mancado Artur. Con base á etimoloxía
de Camlann, á existencia de ríos
e topónimos coas raíces Cam ou
Gamlan, o feito de que o portugués Libro de Linhages de don
Pedro, Conde de Barcelos, recollese arredor do ano 1340 o
antigo relato da Linhage dos reis
de Imgraterra, que sitúa a Batalla «no monte de Camblet», aumentou a posibilidade de levar
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o feito á Cornualla onde se dan
bastantes denominacións con
raíces como as que vimos de indicar. Nesa xeografía, na que as
Triades Galesas consideran ao
outeiro de Killibury como a residencia inicial de Artur, situada entre o río Camel e a vila de
Camelford, é moi posible que se
dera realmente tal batalla, neste caso tamén a escasa distancia
de Dozmary Pool.

ra este comentario de Ricardo
Carvalho Calero (1910-1990)
acerca do Mito Artúrico, ao
que considera «unha elaboración literaria francoxermánica,
baseada en lendas transmitidas
por unha nebulosa tradición,
cunha orixe real nos séculos V,
VI e VII, construída, ao sumo,
sobre informes ou fragmentarias tradicións galesas».

É bastante difícil, sen embargo, que a espada que Mathilda
Jones localizou no interior da
mesma poida ser a mítica Excalibur. Tanto o deseño coma o
tamaño da mesma obrígannos
a así consideralo, ignoramos se
aparte dos cómics e das películas de superheroes, houbo espadas do tamaño da atopada por
ela. Mais é bastante difícil que
no período artúrico se utilizasen armas que sobrepasasen os
70 centímetros de longo, como
era habitual nas romanas. O
mais probable é que, como xa
apuntou algún xornalista, este
espécime pertenza á réplica
utilizada nalgunha das moitas
películas que sobre o tema que
nos ocupa se filmaron na zona.

1.- Antropoloxía

Coma digno remate deste
comentario reproducimos ago80
556

Encrucillada 205, novembro-decembro 2017

9-10: Arqueólogos do Servizo
do Patrimonio Cultural de Lugo
dan a coñecer o descubrimento
no monte de Friol dun dolmen
en excelente estado de conservación. O monumento consta
dun túmulo duns 6,3 metros de
diámetro, con 7 esteos chantados, planta completa e unha
lousa coma cuberta que acada
1,2 metros de altura.
Outubro: En relación cos incendios que afectaron de xeito
especial o sur de Galicia, calcinando miles de hectáreas de
bosque, casas, vehículos e ata
persoas, sábese agora que no
Concello de Pazos de Borbén,
próximo a Redondela, resultaron tamén afectados os históricos petróglifos de As Tenxiñas,
mentres que dous dos de Rego
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Novo, considéranse xa completamente perdidos.
No mesmo mes, Carlos Esmerode, veciño de Morgadáns e
funcionario de Vías e Obras do
Concello de Gondomar, orientándose tanto pola memoria das
xentes coma por textos do autor
e mestreescola Victoriano Taibo, que nos anos 30 do século
pasado levara aos seus alumnos
a contemplalos, descubre nas
inmediacións do Curro da Entidade Menor de Morgadáns, despois de retirar terra e vexetación,
os restos da pequena Capela de
San Martiño. Parece ser que Esmerode non contaba máis que
cun permiso verbal para realizar esta procura. Mais o certo é
que xentes moi maiores lembraron entón ter asistido de nenos
á misa naqueles agora ruinosos
restos, polo que o primeiro que
fixeron os veciños foi conmemorar o achado cun magosto.
20 e 21-11: Celébrase en Nigrán un Obradoiro de esteiróns,
impartido por María Luísa Fernández, antiga técnica na que
se utilizaban follas de cana.
10-11: Preséntase na Libraría
Andel, en Vigo, o traballo Os
tres arqueólogos dos Petróglifos
(1907-1959), do profesor de Fi-

losofía e investigador compostelán Ángel Núñez Sobrino,
que foi presentado polo escritor
Xosé Luís Franco Grande (Tebra, Tomiño, 1936).

2.- As letras
29-9: É instalado coas máximas garantías, no Museo do
Mar de Galicia, o Pergamiño
Vindel, chegado nun cofre especial dende Nova York. Este documento, que recolle varios dos
poemas cos que Martín Códax
cantou no século XIII ao Mar
de Vigo, vai permanecer exposto
no indicado Museo entre o 10
de outubro e o 4 de marzo de
2018, data na que será devolto
á súa propietaria, a Morgan Library, na cidade dos Rañaceos.
10-10: Dentro das conmemoracións dos 40 anos do Museo
do Pobo Galego que se veñen
celebrando, neste día foi presentada no mesmo a obra de investigación De mouros, mouras e
tesouros. A Comarca do Deza, do
doutor en Antropoloxía Social
pola USC Xoán Carlos García
Porral.
17-10: A escritora, filósofa,
profesora e xornalista valenciana Isabel-Clara Simó (Alcoi,
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1943), é elixida pola Asociación
de Escritoras e Escritores en
Lingua Galega coma Escritora
Galega Universal, premio que
lle será entregado o próximo 19
de maio de 2018. Isabel-Clara,
tamén XL Premio de Honor
das Letras Catalás, que dende
1969 ven impartindo o Omnium
Cultural, é unha incansable activista que, entre moitas e definidoras sentencias, afirmou no
seu momento, «Escribir é vivir»,
ou «O Independentismo non é
unha ideoloxía. É un estado que
tratamos de conseguir».
3-11: Apenas dous meses
despois do seu pasamento, un
grupo de nove autores vigueses
rendeulle na Libraría Andel, situada no mesmo edificio onde
ela residira en vida, dúas sentidas homenaxes a autora Xoana
Torres Fernández (Compostela,
1931-Vigo 2017).
8-11: Na selección dos XXIII
Premios San Clemente de Novela efectuada nesta data no
IES Rosalía de Castro, en Compostela, premio no que o xurado
está formado por alumnos, nos
seus distintos grados, acadaron
os resultados que indicamos:
–Lingua galega: Todo canto
fomos, de Xosé Monteagudo.
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–Lingua castelá: Patria de
Fernando Aramburu Irigoyen.
–Lingua estranxeira: Morir
en Primavera, de Ralf Rothmann.
No certame interviñeron
alumnos de seis institutos galegos, ademais de varios Centros
do Reino Unido, Francia, Alemaña, Portugal e Rusia.
9-11: Dáse a coñecer que o Dicionario da Real Academia Galega rexistra 55.000 consultas
diarias, superando xa os quince
millóns no que vai de ano.
16-11: No Auditorio do Edificio Cambón, en Vigo, celebrouse a primeira das seis conferencias denominadas Os xoves do
Vindel, organizadas pola Universidade olívica, destinadas
a enaltecer a figura do poeta
Martín Códax aproveitando a xa
comentada presencia na cidade
do Pergamiño Vindel, temporalmente cedido pola Morgan Library & Museum of Nova York.
O histórico documento que recolle as seis composicións musicadas do cantor medieval do
Mar de Vigo. Esta disertación
correu a cargo de Ceferino de
Blas, Cronista Oficial da Cidade, quen lembrou a autores ga-
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legos coma o musicólogo Teodosio Vesteiro Torres (1847-1876),
o redactor e debuxante Avelino
Rodríguez Elías (1872-1958),
ou o poeta e investigador Xosé
María Álvarez Blázquez (19151985), que dedicaron importantes traballos a este pergamiño
sobre o que, por mor das moitas
traducións que del se fixeron,
se pode dicir que foi capaz de
dar a volta ao mundo en 55 falas
distintas.
20-11: Celébrase na Concellería de Cultura, na Coruña,
o Foro Poetas Diversos no que
participaron o chileno Raúl Zurita (Santiago, 1950), Premio
Nacional de Literatura, e o galego Xosé Luís Méndez Ferrín
(Ourense, 1938) con obra por
todos coñecida.
2-12: Na sede da Real Academia Galega, na Coruña, a
nova académica de honra Marina Mayoral Díaz (Mondoñedo,
1942), fai a súa presentación na
mesma falando de Porque Murguía destruíu as cartas de Rosalía? Ex catedrática da Universidade Complutense de Madrid,
Marina Mayoral é na actualidade escritora e articulista. Foi
contestada polo académico Xosé
Luís Franco Grande.

3.- Audiovisual
18-10: Na LXIV edición dos
Premios Ondas 2017 foi premiado, entre outros xornalistas,
o pontevedrés Xabier Fortes,
coma mellor presentador, «polo
seu entusiasmo e a súa coraxe
na redacción dos informativos
da TVE en Galicia».
Na mesma data, na Sala do
Colexio Fonseca da USC, e
patrocinada polo Consello da
Cultura Galega, abriuse a exposición fotográfica, A intimidade
da imaxe. Anna Turbau. Galicia
1975-1979. A autora da mesma,
a fotoxornalista catalá Anna
Turbau, é unha muller comprometida socialmente, que soubo
recoller aqueles difíciles intres
da nosa sociedade. Contou coa
colaboración da tamén xornalista e escritora Margarita Ledo
Andión (Castro de Rei, 1951). A
mostra permanecerá aberta en
Santiago ata o 10 do nadal.
18-10: No Museo do Pobo
Galego, presentación do disco
Dispostas para cantare. Escolma
dos fondos musicais do APOI.
19-10: No mesmo lugar, a eurodeputada Lidia Senra (Pobra
do Broullón, 1958), presentou
Teño unha peza.
Encrucillada 205, novembro-decembro 2017
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17-11: No Barco de Valdeorras inaugúrase a XII Bienal de
Pintura Eixo Atlántico, á que
concorreron 29 obras de autores
galegos e portugueses. A Exposición permanecerá aberta ata o
día 27 do mesmo mes.

4.- Banda Deseñada
17-11: Mortadelo e Filemón,
os dous axentes da Tía creados polo historietista Francisco
Ibáñez (Barcelona, 1936), cumpren 60 anos de vida. Segundo
o propio autor están cheos xa
de «achaques» e de pingueiras,
mais continúan dispostos a facer sempre xustiza. Quizais non
sexan estes os mellores personaxes creados por Ibáñez, mais indubidablemente, si son os máis
coñecidos. Para conmemorar o
feito sae agora unha nova aventura súa, que os leva a un lugar
de moita actualidade, nada menos que á República de Kolea
d’Aliba. Ibáñez asegura tamén
que ambos seguirán en activo
ata o intre no que el cumpra
cen anos, que serán os 80 dos
personaxes. Como é natural
non podemos menos que lembrar tamén que, hai uns anos, o
autor pronunciou en Vigo unha
conferencia, cun cheo memo84
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rable, con público seguindo as
súas palabras dende a rúa, coas
fiestras abertas, e que el chegou
a incluír nunha das súas viñetas
ao Decano da nosa prensa. Así
mesmo, estes días acaba de asegurar que non vai facer ningún
número especial sobre o conflito de Cataluña.

5.- Cine e Teatro
21-10: Baixo a presidencia da
actriz e dramaturga Inma António Souto (A Coruña, 1968), na
Sala Arcos Moldes do Auditorio
da Vila de Rianxo, fírmase a
constitución da Academia Galega de Teatro (A.G.T.). No acto
lembrouse o feito de que no ano
1933 nesta vila erguera o pano
Airiños, o decano do noso Teatro aficionado, que mantivo esta
arte tanto en vilas como aldeas.
Inma Antonio, que publicou
oito obras e acadou varios premios con elas, anunciou no acto
que esta Nova Academia vai ser
como as das orixes, en Grecia,
«viva, plural e libre».
28-10: A película galega
Dhogs, que xa fora premiada no
Festival Split de Croacia, e resaltada en Bos Aires, Londres
e Ourense, gaña en Madrid
o Festival de Cine Fantástico

A sorprendente espada de Mathilda Jones

Nocturna, e o seu autor, Carlos
Blanco, resulta o Mellor Intérprete Masculino.
29-10: Aínda que na L edición do Festival de Cine de
Sitges foi o gañador un filme
gótico de terror con temática
sobre o drama sirio, no que á
nosa cultura respecta temos
que salientar o éxito conseguido no mesmo pola nosa paisana
Cristina Caamaño, que obtivo
unha distinción internacional
pola súa curta A fuga dos 45, na
que reconstrúe o histórico feito
acontecido en 1978 no cárcere
Modelo de Barcelona.
19-11: O filme Matria de Álvaro Gago Díaz (Vigo, 1986),
gaña o XLVII Festival Alcine de
Alcalá de Henares, sendo para
Francisca Iglesias Bouzón a
consideración de Mellor Intérprete Feminina.
26 a 28-11: Tivo lugar no
Centro Cultural Afundación a
XXIII Semana de Cine Submarino de Vigo, organizada pola
Universidade da cidade Olívica.

6.- Comunicacións
4-8: O Museo do Pobo Galego ofrece a mostra X Proxecto
didáctico Antonio Fraguas, en

homenaxe a este escritor, antropólogo e etnógrafo, nado en
Cotobade en 1905 e falecido en
Compostela en 1999.
17-10: Na capela da USC inaugúrase a exposición Camiños
do ferro e da prata. Liñas do
Douro e do Miño, relacionada co
legado fotográfico sobre os ferrocarrís desta xeografía, a través do cal se pretende acadar un
máis estreito achegamento entre
as culturas galega e portuguesa.
31-10: Exposición no Arquivo
Histórico Provincial de Lugo de
Por feiras e mercados: ver, mercar, vender…
7-11: A agrupación O Facho
da a coñecer o seu programa,
Galicia Encantada.
9-11: A mesma agrupación
publica os actos que ten programados para o período xaneiromarzo do 2018.

7.- Decesos
27-10: Con 76 anos de idade,
falece no seu domicilio Manuel
Quintas Vergara, O Ferreiro de
Sabarís. Experto en fundicións
tanto de ferro coma en cobre,
era tamén un hábil escultor en
pedra, do que se comenta que
nunca cobrou polos seus trabaEncrucillada 205, novembro-decembro 2017
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llos artísticos. O Val Miñor está
cheo de obras súas, entre as que
destacan unha imaxe da Virxe
do Carme situada no Monte do
Boi, dedicada aos mariñeiros,
así coma os tributos aos escritores que residiron no Val, Gonzalo Torrente Ballester e Carlos
Casares, ademais de aos médicos e aos cazadores. Persoalmente, sen embargo, do que se
sentía máis satisfeito era do monumento que lle erguera ao seu
pai diante do Parador de Baiona.

8.- Novas en xeral
Días 16 ao 19 de outubro: No
auditorio Municipal de Vigo, o
Grupo de Filosofía Aletheia
presentou as súas XXIV Xornadas de Filosofía que, nesta
ocasión, versaron sobre o interesante tema de Filosofía e
Medicina. Como curiosidade
lembremos que Aletheia en grego ten os significados de «vago»
ou «errante».
20-10: No XL Aniversario
do Museo do Pobo Galego, en
Compostela, celebrouse o Foro
O futuro da Sociedade do benestar nunha Galicia avellentada,
que durou ata o 3 de novembro.
21-10: O Instituto de Estudos
Miñoráns, proxecta no audito86
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rio municipal de Nigrán o documental Matriarcas. Nigrán a
través da Historia.
24-10: A Agrupación o Facho
da a coñecer o seu programa Literatura e País.
30-10: A UNESCO inclúe o
Códex Calixtinus, a máis antiga
crónica sobre o Camiño de Santiago, redactada en latín aproximadamente entre os anos 1160
e 1180, no Rexistro da Memoria
do Mundo. Esta xoia histórica,
depositada na Catedral de Compostela, considérase da autoría
do monxe francés Aymeric Picaud, clérigo en Le Puy.

9.- Premios
27-9: Fállase en Pontevedra
o I Premio Manuel Lueiro Rey
de Xornalismo, que recaeu en
Xoán Carlos Domínguez Alberte (Ramirás, 1966), polo seu artigo O Secreto mellor gardado. O
vencedor, ademais de xornalista
é poeta e un activo dinamizador
cultural.
28-9: Son entregados en
Compostela os Premios Cultura Galega 2017. Creados pola
Xunta de Galicia en distintos
intres para resaltar o labor a favor tanto das Letras coma das

A sorprendente espada de Mathilda Jones

Artes Plásticas, Escénicas, Música, Audiovisual, Lingua, Patrimonio e Proxección Cultural
no Exterior, na presente edición
tales distincións recaeron en:

vento e as formigas de Marcos
López Concepción, que se desenvolve no ano 1929 durante a
visita do famoso Graf Zeppelin
á Cidade.

– Xoana Torres Fernández, poetisa e dramaturga (Compostela, 1931 - Vigo, 2017).

3-10: O poeta e narrador Antonio García Teixeiro (Vigo, 1952)
acada o Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil do Ministerio de Cultura e Deporte, coa
súa obra Poemar o Mar, ilustrado
por Xan López Domínguez.

– Berta Álvarez Cáccamo, pintora e licenciada en belas artes (Vigo, 1963).
– Mavel Rivera Martínez, actriz (O Ferrol, 1962).
– Uxía Xenlle, solista, compositora e actriz (Mos, 1962).
– Oliver Laxe, Director de Cine
(París, 1982).
– Proxecto Apego (Fundado en
2015).
– Fundación Rosalía de Castro
(Fundada en Compostela en
1947).
– Cristina Pato, gaiteira e musicóloga (Ourense, 1980).
29-9: María Rodríguez conquista a IV edición Relatos Vigo
Histórico patrocinado pola Editorial Elvira, Tressis e o Concello da Cidade, coa súa obra
1972, na que reconstrúe a Folga
que nese ano sacudiu a cidade.
En segundo lugar situouse O

4-10: O autor e profesor de
xornalismo da USC Xosé Antonio Neira Cruz (Compostela,
1968) gaña a XI Edición do Premio de Narrativa Breve Repsol,
fallado na Coruña, pola súa
obra O son das Sereas. Neira
Cruz, profesor na USC, publicou xa numerosas obras científicas e de creación, moitas delas
distinguidas con premios.
19-10: A pintora e licenciada
pola USC en Filosofía e Letras,
Ángela de la Cruz (A Coruña,
1965), obtén o Premio Nacional
de Artes Plásticas. Residente en
Londres dende 1989, e a pesar
da súa falta de mobilidade, Ángela é unha incansable traballadora no eido da pintura.
27-10: A astrofísica Begoña
Vila Costas (Vigo, 1963), reciEncrucillada 205, novembro-decembro 2017
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be nos EE.UU. o Premio Womenburguer da Ciencia. Formada na USC, e no Instituto
de Astrofísica de Canarias, e
doutorada despois no Centro
Jodrel Bank da Universidade de
Manchester, Begoña Vila traballa agora no Centro de Voo
Espacial de Goddard e, como
enxeñeira da Nasa, no Telescopio Espacial James Webb, que
substituirá ao famoso Hubble.
O ano pasado xa recibira a medalla Exceptional Public Achievement. Dos seus comentarios
destacamos este que nos parece
que a describe perfectamente:
«Eu si creo que hai vida fóra».

da. Crónica de una prescripción
quizás mejorable.

29-10: A escritora An Alfaya
Bernárdez (Vigo, 1964), obtén
a II Edición do Premio Neira Vilas de Novela Curta, pola
súa obra O home de negro. An
Alfaya, autora xa de numerosas
relatos e gañadora de varios premios, tamén accedeu ao White
Ravens en 2007.

– Para a historiadora de arte
galego María Luísa Sobrino
(Vigo, 1943), foi o Premio
Artes Plásticas.

Na mesma data o letrado
ourensán Eugenio Moure, con
despachos tamén en Santiago e
Vigo, foi destacado co IX Premio Xurídico Internacional en
Dereito Sanitario, por segundo
ano consecutivo, polo seu traballo El Proceso de la Talidomi-

– Antonio Manuel Fraga mereceu o de Creación Literaria
pola súa obra Querido H. P.
Lovecraft.

88
564

Encrucillada 205, novembro-decembro 2017

4-11: Fállanse os Premios
Galicia da Crítica 2017, nun
acto celebrado no Hotel los Escudos, de Vigo, baixo o lema 40
anos facendo país para sermos
máis nós:
– O cantante Luís Emilio Batallán (Compostela, 1948) recibiu o da Música.
– A actriz e directora teatral
Flor Maceiras (A Coruña,
1964), actualmente directora da Escola de Teatro de
Narón, acadou o galardón de
Artes Escénicas.

– Para o Festival S8 de Cinema Periférico da Coruña, o
Premio Cine e Artes Audiovisuais.

– Premio Investigación para
Marcos Pérez Pena polo seu
estudo A Prensa en Galicia na
Transición.

A sorprendente espada de Mathilda Jones

– Para Con Ciencia foi o trofeo
de Iniciativas Culturais.
– E para o Grupo Nove, o de
Cultura Gastronómica
14-11: Entréganse os V Premios Emprende Gaiás-Sixto
Seco na Cidade da Cultura. Ao
Wcube, correspondeulle o da
plataforma dedicada a distintos
Proxectos, de intermediarios en
operacións entre artistas, presentado por Gabriela Lusquiños
Santos, de Redondela. En Deseño foi seleccionado Kandoro, un
recurso didáctico para docentes
capaz de facilitar contidos de
Educación Infantil, dirixido
por Inés Rodríguez Sacristán.
Mentres que no eido de Xestión
Cultural foi destacado Sovdskemart, de Tamara Rodríguez
Silva, que permite o contacto
entre os profesionais dos ámbitos musicais.

10.- Varia
No período que abranguen as
novas neste número de Encru-

cillada recollidas, repetíronse
as homenaxes ao escritor Carlos Casares, ao que se dedicou
o ano 2017, tanto na Coruña
coma en Santiago, Pontevedra
e outras localidades.
Por motivos baseados nunha legalidade nada clara, hai
un par de meses, e ao parecer
a causa de denuncias da Garda
Civil, no Concello de Gondomar foron mudados ao castelán varios sinais de tráfico que
levaban máis dunha década
en galego. A Lei de Tráfico do
Estado indica que estas deben
expresarse, polo menos en español, mentres que o regulamento
Xeral de Circulación sinala que
tales indicacións «figurarán en
idioma castelán, e ademais na
lingua oficial na comunidade,
recoñecida no estatuto de autonomía». Como consecuencia
o Grupo municipal Gondomar
Concello Aberto anuncia a presentación dunha noción no pleno contra este abuso.
Xoán Bernárdez Vilar
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Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

1.- Especial e complexo Advento.
Especial e complexo Nadal
Benqueridas lectoras e lectores desta Crónica de Igrexa,
compartimos tamén convosco a sensación común de que
para todas e todos nós, xentes
que habitamos este bendita e
encerellada pel de touro que
chamamos España, Península
Ibérica, ou Estado español, e
que falamos en galego, éuscaro,
catalán, valenciano, asturiano,
mallorquino ou castelán, segundo a cada quen lle pida o corpo
e o espírito, –«eu fáloa porque
si, porque me gosta, / porque
me peta e quero e dáme a gana,
/ porque me sae de dentro, alá
do fondo» (Celso Emilio)– ,
este tempo de espera relixiosa
que chamamos Advento vai ser
un Advento sen comparanza, e
este tempo de presenza carnal
de Deus entre nós que chamamos Nadal vai ser tamén un Nadal certamente nada habitual. A
esperanza vaise vestir para nós
90
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de roupas exóticas –poida que
mesmo simulando bandeiras ou
bandeirolas–, e a letitia Natalis
vaise achegar ás nosas portas
con músicas e cores de orixinais sons e trazados, incluído o
multicolor arco da vella. É posible que, como cantaba Rosalía
«maio longo, maio longo / todo
cuberto de rosas / para algúns
telas de morte, / para outros telas de vodas», as risas e bágoas
deste Nadal, que vai empezar xa
o 21 de decembro, se repartan
non ao chou como a lotería do
22, senón coa indefectible exactitude da xente vencedora e da
vencida nas urnas.
Pero poderemos nós subverter a orde máis ou menos fatídica das cousas? Compartimos
tamén convosco esta pregunta.
E compartimos, ao tempo, a
particular resposta de quen isto
escribe. Si, podémola subverter.
Creo que estamos chamadas
todas nós, mulleres e homes,
a subvertela. Incluso creo que
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o Deus do Advento e do Nadal
conta connosco para levar a
cabo esa feliz subversión.
Velaquí, logo, o noso particular par de propostas, que
propoño con toda a fraxilidade
do mundo desde unha sensibilidade que me gustaría chamar
cristiá.
A primeira proposta do cronista para reconducir a situación consiste en entender que,
como moita máis xente xa afirma, non chega coa implicación
e a aplicación das leis. É absolutamente necesaria a implicación
dos corazóns, un espazo onde
as leis non chegan necesariamente. E duns corazóns saneados, purificados, alentados por
dinámicas de afecto fraterno.
Unha quimera, un anxelismo?
Preguntémosllo a Gandhi. Ou,
se preferimos, a Xesús de Nazaret. E isto a dúas bandas. Do
centro nacionalista á periferia
tamén nacionalista, e da periferia nacionalista ao centro tamén nacionalista. Que en todas
as partes se cocen fabas, e, ao
que se ve e se oe, onde menos
se pensa mesmo a caldeiradas.
Darlle xogo aos corazóns supón
de entrada, e xa non sería nada
pouco, eliminar da linguaxe

todo ricto burlón, despectivo,
agresivo, violento, vindicativo,
que sitúa xa ao outro nun espazo estranxeiro, de exclusión. E
despois o que o mesmo corazón
nos vaia ditando, que será moito
e bo. Seguro.
E en segundo lugar –é xa a
segunda proposta–: non empecer en nada o san desenvolvemento da personalidade dun
pobo, igual que temos por mérito non empecer o desenvolvemento dunha persoa para así
facela máis capaz de entrañala
nun ámbito comunitario, social.
Non é san, salvo excepcións, a
vontade disolvente, pero tampouco o é a actitude absorbente,
que se empeña teimosamente en
eliminar diferenzas impoñendo
uniformidades. Sería o caso, por
poñer un exemplo no campo cultural, de quen chega a Galicia
con aires de mando, queixándose de que lle falemos en galego,
cando o normal sería que gozase oíndonos facelo, porque esa,
a nosa fala, é un ben cultural
que enriquece o conxunto. En
definitiva, medrar vendo medrar
ao outro. E deste xeito, multiplicando os feitos por mil, suscitar
no posible disidente o gusto pola
convivencia, o pracer por facer
xuntos o mesmo camiño. IríaEncrucillada 205, novembro-decembro 2017
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nos moito mellor. Seguro. Emporiso, moito nos tememos que,
como consecuencia negativa de
todo o que estamos vivindo, a
absorción gañe enteiros e, polo
tanto, adíe os problemas no canto de resolvelos.
Entendo, como ser humano
e tamén coma cristián que son,
que a nosa chamada máis fonda e auténtica é cara á unidade.
Crear fronteiras non é bo, aínda
que hai dinámicas de unión que
poden máis do que as fronteiras, aínda que as haxa. Entendo
que o Nadal é un canto vivo de
unión que transcende fronteiras, as que marcan países e as
máis recias que cicelan diferenzas entre xentes por razóns de
raza e de diñeiro, vivan ou non
no mesmo País. Emporiso, non
vos causa estrañeza comprobar
que consideremos totalmente
legal que haxa partidos políticos que poidan optar pola independencia dalgún territorio español, pero que logo eses tales
partidos, sendo gañadores en lides democráticas, non dispoñan
de ningún camiño legal posible
cara á súa independencia? Non
é un absurdo? Non deberiamos
dotarnos dunha lexislación axeitada que con moita seriedade e
circunspección e con maiorías
92
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moi cualificadas –a cousa non é
ningunha broma– regulase esta
eventual circunstancia? Eu coido que si. Canto mal xenio nos
evitariamos do moito que todos
tivemos que tragar estes días! E
o mal xenio é o de menos. Canta desfeita, canta ruptura social,
canto estrago económico que
afectará sen dúbida á xente con
menos posibles!

2.- «Como paxaro senlleiro
no tellado» (Sal 102, 8b)
O salmo 102 é unha impresionante pregaria dunha persoa que contempla o seu pobo
nunha situación de completa
desfeita e sen albiscar camiño
ningún que abra esperanzas.
Só sabe xa abeirarse en Deus.
A imaxe que para o autor ou autora pode simbolizar esta situación angustiosa é a do paxaro
senlleiro no tellado.
Paxaro solitario e senlleiro
no tellado está sendo para nós,
coido eu, o arcebispo galego e
franciscano de Tánxer, Santiago
Agrelo. Subido ao tellado africano, ou aos arames de calquera aramado prohibitivo –isto si
que é independencia abusiva:
independizámonos cheos de razóns do mundo marxinal–, pía
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coma un pitiño solitario ao que
ninguén fai caso. Mentres nós
debatiamos poñendo alma, vida
e corazón –como se fai ante
calquera absoluto– sobre bandeiras e patrias, sobre correr e
descorrer fronteiras, tiñamos
os oídos pechos para escoitar os
anuncios de dez, vinte, corenta
mortes máis que tal día ou tal
outro ían abastecendo ese cemiterio dramático en que entre todos estamos convertendo o Mediterráneo. O drama vai moito
máis alá do vivido pola persoa
que encabeza o salmo, pero é
igual, énos igual. Nós ao noso.
O Goberno español tamén ao
seu, non chegando nin ao 10 %
da cota de xente refuxiada á
que se comprometera hai máis
dun ano. Non son estes camiños para o Nadal, por moito que
logo en calquera circunstancia
teñamos a ousadía de querelo
celebrar festeiramente.
Pero é que, tan atoados como
estabamos co noso particular
problema de identidades patrióticas, pasóusenos como se nada
que o mesmo día, 27 de outubro, no que o Senado español
aprobaba o ditoso artigo 155 da
Constitución, a continuación,
en trámite rapidísimo, aprobaba
tamén o CETA, un acordo co-

mercial entre a UE e Canadá,
xestionado con estrito e sospeitoso segredo popular, que pon
enriba da mesa problemas éticos non menores, relacionados
co medio ambiente, coa saúde
animal e humana, cos postos
de traballo, co liberalismo económico que con frecuencia privilexia os intereses das multinacionais sobre a calidade de vida
da xente.
E o mesmo se pode dicir da lei
aprobada no parlamento galego,
só cos votos do PP, de fomento
de implantación de iniciativas
empresariais para regular e promover a entrada de industrias
no noso territorio reducindo burocracia, facilitando o acceso ao
chan, promovendo rebaixas fiscais. Unha lei moi cuestionada
tamén por toda a oposición, por
ser tramitada por vía de urxencia e porque entende que o que
pretende é desregular, liberalizar, modificando dunha tacada
leis existentes, dando moitas
máis facilidades para que posibles empresas entren no noso territorio sen complexos e se convertan en señoras do noso. Empresas moi previsibles que teñen
que ver coa minería, coa enerxía
eólica, coa produción forestal
etc., que acaban provocando o
Encrucillada 205, novembro-decembro 2017
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abandono do rural, o despoboamento do territorio. No medio
de tanto balbordo pode ser que
mesmo nos guste comer gato por
lebre, e baixo a promesa dunha
rendibilidade inmediata –para
quen?– esteamos sacrificando
o futuro do país e da xente que
viva nel. Pode ser ou pode non
ser, pero case que xa non facemos cuestión disto. Tamén aquí
un serio problema ético que nos
estivo e está pasando coma o sol
pola porta.

3.- O lume, outra vez o lume
Máis notorio para todo o
mundo foi o tema dos lumes en
Galicia (tamén en Asturias e tamén moi vivamente en Portugal).
Unha vez máis, os lumes, cunhas 40.000 hectáreas queimadas e con catro persoas mortas.
Unha vez máis a simplista explicación de sempre, que vale para
todos: hai moito tolo incendiario
homicida, terrorista, por aí, que,
agora si, imos pillar. E ata o ano
que vén. Cando isto escribimos a
Xunta de Galicia anuncia unha
serie de medidas que haberá que
analizar con calma non soamente no momento da súa promulgación, senón sobre todo na hora
da súa aplicación.
94
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Tamén neste caso os bispos da
provincia eclesiástica de Santiago, os bispos de Galicia, fixeron
público un comunicado o 17 de
outubro, no fragor das vagas incendiarias no que se fan eco da
traxedia, das perdas, das mortes
que os incendios estaban causando, se solidarizan coa xente
afectada e reclaman atencións
con ela, agradecen o esforzo de
quen está tentando controlar os
lumes e condenan a quen provoca estas desgrazas, porque no
fondo «un crime contra a natureza é un crime contra nós mesmos e un pecado contra Deus».
Agradecemos esta inmersión
dos nosos bispos nun tema que
noutros tempos se consideraría
non relixioso, pero que realmente o é. Posiblemente teña influído o seu a sensibilidade do Papa
Francisco ao respecto, manifestamente coñecida a través da
súa encíclica Laudato si. Agora ben, chamounos a atención
que a palabra dos nosos bispos
fose unha palabra reducionista
á hora de sinalar aos causantes
dos lumes. Seguindo nisto a voz
dos responsables políticos do
momento, dan a entender que
entenden que os lumes acaecen
unicamente porque hai por aí
algunha xente desalmada que
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goza facendo mal aplicando o
chisqueiro. E hainos seguramente. Pero detrás ou ao lado
de quen tal faga existe unha
ordenación do país, existen
políticas forestais, existe unha
mentalidade que prima a rendibilidade económica por riba de
todo, existen unhas prácticas
políticas programadas por quen
manda e aceptadas con maior
ou menor asentimento pola
cidadanía, que favorecen que
o chisqueiro prenda e que, en
determinadas circunstancias,
acade as dimensións que neste
caso, unha vez máis, acadou.
Neste senso a encíclica Laudato si do Papa Francisco é moito
máis circunspecta e abre perspectivas aplicables desde logo
a casos concretos coma o noso
nos que se xoga no día a día o
coidado da «casa común».
A este respecto resultou ben
interesante a breve mensaxe escrita conxuntamente desde o
Vaticano e desde Fanar (Istambul, Turquía) polo Papa Francisco e o Patriarca ecuménico Bartolomeu con motivo da Xornada
mundial de oración polo coidado da creación que se celebra
todos os 1 de setembro. Recomendamos vivamente a súa lectura. Adiantamos estes dous pa-

rágrafos que nos poden axudar
a situarnos correctamente nesta
cuestión. O primeiro ofrécenos
esta perspectiva xeral:
Emporiso, no entanto, a historia do mundo presenta un
contexto moi diferente. Revela
un escenario moralmente decadente onde a nosa actitude e
comportamento cara á creación
escurece a nosa vocación como
cooperadores de Deus. A nosa
propensión a interromper os
delicados e equilibrados ecosistemas do mundo, o noso desexo
insaciable de manipular e controlar os recursos limitados do
planeta e a nosa cobiza ilimitada de ganancias nos mercados,
todo isto tennos arredado do
sentido orixinal da creación.
Non respectamos xa a natureza coma un regalo compartido; pola contra, considerámola
unha posesión privada. Xa non
nos relacionamos coa natureza
para sostela, senón que a dominamos para soster as nosas propias invencións. As consecuencias desta cosmovisión alternativa son tráxicas e duradeiras.
O medio ambiente humano e
o da natureza estanse deteriorando xuntos e este deterioro do
planeta recae sobre as persoas
máis vulnerables.
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E o segundo fai un atinado
apunte sobre o sentido da pregaria ante tal perspectiva:

vital, na súa maneira de incluírse na comunidade cristiá ou de
excluírse dela.

En efecto, un obxectivo da
nosa oración é cambiar o modo
no que percibimos o mundo
para modificar a maneira de
como nos relacionamos con el.
O obxectivo do noso compromiso é o de empeñarnos en acadar
unha maior simplicidade e solidariedade nas nosas vidas.

Pois ben, celebrouse en Lugo
a tal xornada, na que se trataría
de coñecer novos métodos para
a evanxelización da xente nova
desde a mesma xente nova, e
de acoller e acompañar a mocidade que se achega á Igrexa. E
de todo isto falou o Padre Joao
Chagas, chegado desde Roma
como responsable da mocidade
no Dicasterio vaticano de Laicado, Familia e Vida. Aproveitou o momento para informar
de como vai a preparación do
Sínodo sobre a xente nova, a
fe e o discernimento vocacional, que ocupará ao episcopado
mundial no outono do próximo
ano 2018. Segundo testemuño
de persoas asistentes, a xornada
resultou clarificadora, positiva e
alentadora.

4.- Cos mozos e mozas
desde Lugo
O 21 de outubro pasado celebrouse en Lugo unha xornada
interdiocesana de animadores
e animadoras de pastoral da
mocidade. Parécenos ben, moi
ben, que as cousas se empecen
a mover a nivel interdiocesano
en Galicia, por superar ese minifundismo eclesial que tanto
se asemella no negativo ao minifundismo territorial que aínda nos segue afogando, e tamén
por ir tomando algo máis conciencia de país, porque, queirámolo ou non, somos un país
diferenciado con características
especiais que afectan tamén,
neste caso, ao modo de ser dos
nosos mozos e mozas nos diferentes aspectos da súa realidade
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Non sabemos se vai nesta
liña a resposta que lle estamos
dando, desde as diferentes instancias eclesiais nas que todos
e todas dalgunha maneira estamos incluídas, á demanda do
mesmo Papa e dos xestores do
próximo Sínodo, no sentido de ir
implicando a xente nova no proceso de preparación do mesmo.
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En concreto mandouse no seu
momento un amplo cuestionario, que nesta mesma Crónica
presentamos aos nosos lectores.
Un estupendo instrumento que
seguramente, de empregalo, facilitaría cando menos unha inicial participación da mocidade
en cousas da Igrexa, das que
en xeral se sente tan arredada.
Posiblemente ignoremos moitas realidades concretas, locais,
pero o ambiente que se percibe
e capta non é de que isto se estivese promovendo a conciencia,
con interese, como quen move
algo que pode dar xogo e permita romper con ese divorcio
entre mocidade e institución
eclesial, que contemplamos, parece, nada máis que con mágoa
e resignación. Dános que foi
unha estupenda oportunidade
maiormente perdida. Logo non
vale queixarse.
E mentres nós andamos nestas, o Papa Francisco, máis
afectado e ilusionado que moitos e moitas de nós, vén de
anunciar unha xuntanza presinodal en Roma para mozos e
mozas de todo o mundo do 19
ao 24 de marzo do 2018, como
unha parte do proceso de preparación do Sínodo. Unha xuntanza orientada a escoitar a voz da

xente nova, a súa sensibilidade,
a súa fe e tamén as súas dúbidas e críticas en relación con
todo o que é a Igrexa e a presenza da mocidade dentro dela.
As conclusións do traballo desta xuntanza serán remitidas aos
Padres Sinodais, para que as teñan en conta no traballo que á
súa vez farán nos días do Sínodo
do outono do 2018. En boa dinámica sinodal, un sínodo sobre
a mocidade había de contar coa
participación directa da mesma
mocidade, pero co que se está a
facer algo é algo.

5.- Na xornada mundial
da xente pobre
Tamén dá a impresión de que
a xornada mundial da xente pobre, celebrada o 19 de novembro, pasou entre nós sen pena
nin gloria. Sabemos que o Papa
a instituíu ao remate do xubileu
da Misericordia, para ser celebrada todos os anos no domingo XXXIII do tempo ordinario,
anterior ao domingo último, no
que se celebra a festa de Cristo
Rei. A Misericordia non debería ser algo pasaxeiro, senón ter
unha presenza permanente na
vida das comunidades eclesiais;
a xornada era un recordatorio
Encrucillada 205, novembro-decembro 2017
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anual dese feito. Colocándoa
no domingo anterior á festa de
Cristo Rei, intentaba subliñar o
sentido fondamente servidor do
poder desta realeza en Cristo.
Xa o 13 de xuño pasado, pola
festa do franciscano Santo Antonio, quixo o Papa ir preparando o terreo desta xornada
cunha mensaxe a todo o pobo
cristián. Un texto espléndido na
súa sinxeleza evanxélica, na súa
directa incitación a tomar en serio o mundo da xente pobre que,
conforme xa dixera Paulo VI,
«pertencen á Igrexa por dereito
evanxélico» (n. 5). Para o Papa
Francisco, que na súa mensaxe
se refire repetidamente á práctica de vida do seu santo homónimo, as expresións ocasionais
de axuda á xente pobre «deberían levarnos a un verdadeiro
encontro cos pobres e dar lugar
a un compartir que se converta
nun estilo de vida» (n. 3). «Esta
forma de vida –segue dicindo o
Papa– produce alegría e serenidade espiritual, porque se toca
coa man a carne de Cristo. Se
realmente queremos atopar a
Cristo, cómpre que toques o seu
corpo no corpo chagado dos pobres, como confirmación da comuñón sacramental recibida na
Eucaristía». E, para reforzar o
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seu razoamento, cita estas provocadoras palabras de S. Xoán
Crisóstomo: «Se queres honrar
o corpo de Cristo, non o despreces cando está espido; non honres o Cristo con ornamentos de
seda, mentres que fóra do templo descoidades a esoutro Cristo
que sofre por frío ou nudez».
O Papa acompañou estas palabras co xesto de comer sinxelamente nesta xornada con
1.500 pobres nun comedor do
Vaticano. Un xesto sinxelo que
seguramente suscita nel a ansia
continuada por non pechar os
seus ollos a esa realidade mundial. Non oímos que entre nós
se fixese algo similar. Quizais
sexan pequenas oportunidades
unha vez máis perdidas.

6.- E catro voces para rematar
A da Asociación de Teólogas
Españolas que os días 11-12 de
novembro se xuntaron para celebrar as XV Xornadas da Asociación, coincidindo co XXV
aniversario da súa existencia;
reuníronse en xuntanza ecuménica para reflexionar sobre o papel que ocupa a muller nas diferentes Igrexas, a súa situación
real e os proxectos para ir chegando a unha situación ideal. O
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lema do encontro era Reforma y
reformas en la Iglesia. Miradas
críticas de las mujeres cristianas.
Ben importante ir seguindo os
pasos, cando menos, dun movemento que claramente leva
anos converténdose nun signo
dos tempos dentro da Igrexa,
non suficientemente atendido,
cremos nós.
A do discurso do cardeal
Blázquez na inauguración a
asemblea da Conferencia Episcopal española en Madrid o 20
de novembro. Apuntou nel os
temas que habían de ser obxecto
de estudo por parte dos bispos
nesta asemblea: 1) Ideoloxía de
xénero, 2) Europa, 3) Situación
española con Cataluña, 4) Pastoral educativa e 5) Anuncio da
Palabra de Deus. Un enunciado
que xa sinala a posible orientación do debate e das conclusións. Estaremos ao tanto das
conclusións do traballo dos nosos bispos.
A das palabras do bispo de
Solsona, Xavier Novell, tan coñecido pola súa postura dispar
en relación co proceso de independencia en Cataluña, pero
que acaba de escribir unha carta pastoral co motivo da Igrexa
diocesana que nos parece unha

interesante advertencia que
a todos nos pode vir moi ben.
Fala da necesidade de modificar
as formas de evanxelizar. Cos
cambios habidos na sociedade
respecto á vida relixiosa, coa
evidencia de que «todo se funde», ou modificamos os nosos
hábitos, tempos, investimentos
materiais e humanos de evanxelización ou a quen non o faga
«pronto se lles acabará o traballo e se dedicarán practicamente a enterrar defuntos». Non é
algo diso o que xa está pasando en boa medida entre nós? A
aposta estaría logo en atinar con
esas novas e urxentes formas de
evanxelización das que o bispo
nesa carta non di nada.
E, por último, a humildísima voz dalgunhas superioras
de mosteiros ou conventos de
clausura que manifestan estar
pasando por unha crise económica importante, porque un
dos seus traballos prioritarios –
elaboración de pan ácimo para
as celebracións eucarísticas de
moitísimas parroquias de toda
España– está sendo ferido de
morte pola competencia chinesa que, ao que se ve, elabora
hostias a prezos baixísimos, cos
que as monxas non poden competir. Quen o ía dicir? Ou sexa
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que, cando comungamos posiblemente esteamos contribuíndo ao auxe dunha industria chinesa que se move cos criterios
da macroindustria e ao afundimento dunha industria nosa,
artesanal e piadosa! Vaia por
Deus! E non haberá maneira
de distinguir cando mercamos
hostias chinas ou hostias conventuais? O que a nós nos pode
chegar medio a broma para as
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relixiosas citadas é motivo de
seria preocupación.
E máis nada. Que o humor
non nos falte nestas festas do
Nadal, nin as ganas de seguir
construíndo Terra e de ir facendo Igrexa «golpe a golpe, verso a
verso», segundo cantaba Antonio Machado. Feliz Nadal, feliz
Ano Novo!
Manuel Regal Ledo

Da Memoria á Esperanza. Pesqueiras. Datos históricos e visita acompañada

Recensión

Da Memoria á Esperanza. Pesqueiras.
Datos históricos e visita acompañada
Manuel Regal Ledo. Gráficas Bao, Lugo 2017, 240 p.

Permítanme que non fale
dunha persoa ben coñecida e
de naturalidade chantadesa,
como é Manuel Regal Ledo,
un recoñecido escritor a quen
debemos varias entregas literarias de diversa orde e enteireza.
Permítanme que só fale da última entrega, que ten que ver
cun dos espazos máis senlleiros
e máis representativos da nosa
contorna como é a parroquia de
Pesqueiras, onde Manolo Regal
se criou e asumiu as diversas
frecuencias da cultura labrega
dunha parroquia de labranza
e de ribeira. E de toda aquela
aprendizaxe de convivencias e
de relacións foi atesourando esa
riqueza ancestral, que os nosos
devanceiros transmitiron: tradición, memoria e herdo. Manolo Regal Ledo está asentado
nestes tres atributos que nos
ofrece por medio do que veu investigando sobre a parroquia de
Pesqueiras, en varios ámbitos;
en varios predominios xeográficos, históricos, económicos,

demográficos, antropolóxicos,
etnográficos, relixiosos, artísticos, toponímicos, etc. Estamos
ante un compendio de cousas
obxectivas que normalizan a
formación dunha parroquia ou
freguesía, de acentuada personalidade histórica como é a de
Pesqueiras. Por todo isto, a cidadanía de Pesqueiras ben se
pode gabar deste libro de Manolo, por abrir tantas portas a
outros estudos que, con certeza,
xurdirán despois desta edición
precursora, para realizar estudos necesarios sobre unha identidade con tanta personalidade
como é a parroquia do noso
medio rural. Neste senso debo
confesar que é o primeiro libro
de análise sobre o conxunto global que encerra unha entidade
como é a parroquia en termos
xa citados.
A parroquia tivo as súas orixes no reino suevo, no territorio que hoxe coñecemos como
galaico-portugués, sendo unha
das primeiras connotacións forEncrucillada 205, novembro-decembro 2017
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mativas de identidade relixiosa
que conforman un territorio
xeográfico e, tamén, unha expresión económica de conxunto como elemento fundamental
comunitario. Nesta entidade
formativa desenvólvese a particularidade dunha historia
propia, dunha etnografía funcional no contexto de recursos
materiais, como ben poden ser
as pesqueiras que tiña o Miño,
que deu nome a esta xeografía
que coñecemos como Pesqueiras, fonte de riqueza para os
seus habitantes e na que se integran diversas particularidades
produtivas e económicas: agraria, vinícola e fluvial que foron
o maior concerto económico de
Pesqueiras. Todo isto contemplámolo neste extraordinario
inventario, de alta relevancia
que Manolo Regal nos ofrenda.
Este libro de Pesqueiras consta de 2 partes, na primeira hai
16 capítulos e 14 na segunda.
Nos primeiros capítulos Manolo fai un percorrido pola historia da parroquia, aportando en
casos datos orixinais, froito da
súa particular investigación, e
en casos remitindo ao lector aos
contextos históricos galegos e
comarcais, referidos sobre todo
ao rural, que nos permiten ir sa102
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bendo ou supoñendo o que pola
parroquia de Pesqueiras foi ou
puido ir pasando ao longo dos
séculos. Un fito crucial nesta
particular historia de Pesqueiras ocúpao a creación no ambiente sacro destas ribeiras do
cenobio comunitario que no século XII deu paso a construción
do actual priorado ou mosteiro
de Santa María de Pesqueiras,
que Manolo analiza puntualmente con documentos antigos
moi personalizados.
A comunidade de freiras beneditinas deu pulo a unha historia, a unha economía e a unha
nova ciencia de labor que se manifesta na produción de viño, de
castañas e produtos hortícolas e
piscícolas nas redondas do mosteiro. O mosteiro de Pesqueiras
foi o centro de cohesión que vertebrou unha serie de elementos
que engrandeceron a esta parroquia e que remata en 1499 coa
centralización das monxas beneditinas no mosteiro de San Paio
de Antealtares de Santiago. A
última prioresa foi Inés de Guitián, raptada e internada á forza
no referido mosteiro. Desde entón os bens da igrexa pasaron a
ser aforados por unha nova clase
dominante ou burguesía rural de
fidalgos como se manifesta nas
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grandes casas ou pazos do Piñeiro, Sa e a Nogueira. Un apartado sobranceiro no que Manolo
aporta un dos máis lúcidos capítulos da identidade corporativa e
histórica de Pesqueiras.
Deixando ese contraste de
comportamentos, na utilidade
da terra comunal e individual,
entre a clerecía e a fidalguía,
Manolo Regal Ledo introdúcenos no Catastro de Ensenada de
1753, que nos permite acceder a
unha chea de datos, que no seu
conxunto ofrecen unha espléndida foto do que foi a realidade
da vida na parroquia durante
todo o Antigo Réxime. Máis
adiante fálanos tamén da vida
relixiosa, dos efectos da desamortización no século XIX e da
cronoloxía de cregos que rexentaron esta parroquia e de varios
conflitos que tiveron certos cregos co pobo de Pesqueiras, algún
deles está na miña memoria. O
autor deste libro, dunha maneira
prodixiosa, recolle toda a toponimia da xeografía de Pesqueiras, 132 topónimos de excelente
novidade, cando o noso rural se
está a descompoñer e a memoria
das cousas mingua en nós.
Na segunda parte do libro
Manolo Regal fai un percorrido

por todos os espazos, camiños,
lugares e casas da parroquia,
coas súas correspondentes familias, das que fai a historia
nestes últimos cen anos grazas
á detallada información recibida de persoas existentes que
aínda conservan a memoria dos
seus antepasados recentes. Un
verdadeiro estudo de campo que
ficará para sempre como parte
da comunidade estable do rural.
Manolo Regal Ledo, aparece
como o cronista dunha epopea
aldeán; como escudriñador de
todos os tempos dos habitantes de Pesqueiras que con eles
conviviu e sentiu a permanencia dunha terra egrexia. Toda
unha riqueza comunitaria que
realmente nos sorprende neste inventario de lugares, casas
e veciños da freguesía, couto e
xurisdición de Pesqueiras.
Estamos ante un libro sen carencias, que marca un perfil de
amatoria coas cousas que perdemos e que non somos alleos
a esa perda das tradicións e do
herdo que, xuntamente coa lingua que falamos, son os maiores
atributos para non deixar de ser
galegos. Da Memoria á Esperanza. Pesqueiras, convídanos a volver ao rego e endereitar as cousas que perdemos. Dicía Juan
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Ramón Jiménez: «Se canta a lo
que se pierde». Manolo Regal
está neste libro que abre canles
co pasado para facer presente e
permanecer no futuro. Grazas,
Manolo, pola túa exemplar conduta de amor a Deus, á comuni-
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dade de Pesqueiras e a Galiza,
a nosa Terra, que nos deu o ser
para ser fieis e permanecer integramente nela. Moitas grazas
e parabéns.
Xosé Lois García

El Reino de Dios está en vosotros

Recensión

El Reino de Dios está en vosotros
Lev Tolstói. Tradución do ruso por Joaquín Fernández-Valdés Roig-Gironella.
Ed. Kairós, Barcelona 2016, 426 p.

Calquera lector occidental
minimamente afeccionado a lectura, ten lido algo dos grandes
clásicos rusos Fedor Dostoyevski
(1821-1881) e Lev Tolstói (18281910). Quen non se achegou nalgunha ocasión as páxinas de Crimen y castigo ou Los hermanos
Karamázov do primeiro; ou ás de
Guerra y paz e Anna Karénina
do segundo? Canto non aprendemos deles! Particularmente,
os que buscamos na lectura non
só pasatempo, senón unha boa literatura que, ademais de ben escrita, teña riqueza de valores, de
pescuda no fondo do ser humano
e da sociedade, de loita da fe e
loita da vida… Oxalá estea trabucado, pero éme unha mágoa ver
que gran parte da mocidade actual, tan atada a entretementos
electrónicos que supoñen menos
esforzo, xa non lea maiormente
esta literatura tan enriquecedora; oxalá me equivoque na miña
apreciación, pero…
Indo a Tolstói, o máis lonxevo e prolífico dos escritores ru-

sos, seguramente moitos leron
as dúas grandes obras citadas;
posiblemente outros moitos
leron tamén algúns dos seus
marabillosos Contos, ou outras
novelas como Los cosacos ou La
muerte de Iván Ilic. Pero, posiblemente, moitos menos teñen
lido a novela Resurrección, que
conta a súa experiencia de fe, e
moitos menos aínda os seu ensaios Confesión, En qué consiste
mi fe? ou El Reino de Dios está
en vosotros; textos escritos tras
da crise existencial e espiritual
que tivo o autor ruso ao rematar
Anna Karenina. Para os que si
chegaron a ler algún destes últimos libros… parabéns!
Eu non cheguei a este ultimo até recentemente. Coñecía
o «evanxelismo utópico ruso»
de Tolstói, que reflicten estas
ultimas obras do «forte eslavo»,
como lle chama Otero Pedrayo; mesmo aludín a el no meu
primeiro libro, vai xa para trinta anos, ao falar de Otero, con
quen tanto aprendín, Risco e
Encrucillada 205, novembro-decembro 2017

105
581

Victorino Pérez Prieto

Cuevillas (A xeración Nós. Galeguismo e relixión, Vigo 1988,
páxs. 75-77). «A lonxana Rusia
que nós admirabamos tanto
pola súa literatura, o seu orientalismo e o seu cristianismo
evanxélico», escribe F. Cuevillas («Dos nosos tempos»); Otero fala fascinado da «exemplaridade dos Evanxeos menores»,
como chama ás obras de Tolstói
(«Verbas evanxélicas»).
Como tantas cousas, El Reino de Dios está en vosotros quedou moitos anos no fondo da
miña memoria; quizais por non
ter acceso a esa mítica obra, ao
non estar traducida ao español e ser pouco doado atopar
unha edición francesa ou inglesa dela. O interese por esa
obra veu para min hai una ano
por medio dunha curiosa reviravolta. Lendo unha magnifica
novela dun autor menos coñecido Gilbert Sinoué, La nuit de
Maritzburg, sobre a estancia e a
conversión de Mahatma Gandhi
en Sudáfrica; atopei que o libro
preferido do gran líder indio, o
que o converteu ao pacifismo
radical, foi precisamente este
libro de Tolstoi. Gandhi chega
a escribir: «El reino de Dios está
en ti, de Tolstói, marcoume para
sempre». O volume que estou a
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comentar remata coa breve correspondencia establecida entre
Gandhi e Tolstói, cara ao final
da vida deste.
De seguida púxenme a buscar
unha posible edición española,
e atopei a edición de Kairós que
estou a comentar. Era a primeira vez que este longo texto de
Tolstoi aparecía en español (aínda que a edición que lin é de
2017, a primeira é do 2010, no
centenario da morte del Tolstói).
O texto xa vira a luz hai máis
dun século; en 1894 en Alemaña, tras ser censurado no seu
país de orixe, Rusia, a pesar de
ser o obra cume do pensamento
cristián do gran escritor ruso,
segundo propia confesión do
autor nas primeiras páxinas. As
razóns desta censura eran evidentes: a obra é un ataque frontal ás meirandes institucións do
seu país entón: o estado, o exército e a Igrexa.
Tolstói desenvolve aquí unha
idea que manifesta de xeito reiterativo ao logo das máis de
400 páxinas: que a mellor sociedade posible é a que Xesús
Cristo manifesta no Evanxeo,
sobre todo no sermón da montaña. Unha sociedade baseada
no pacifismo radical, no respec-
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to absoluto polo outro, negándose a responder ao mal co mal;
e, polo tanto, abolindo os castigos e a pena de morte, abolindo o exército que leva aos pobos
aos matadoiros das guerras. Un
ideal, insiste Tolstói que deseguida traizoou a Igrexa nos primeiros séculos, e mesmo desde
a tradición apostólica. Tolstói
carga contra as institucións
que ao longo da historia prexudicaron enormemente á humanidade e a comprensión cristiá
da vida; tanto os poderes civís
como relixiosos, porque sempre utilizaron e xustificaron o
emprego da violencia. Por iso,
cristiáns, relixiosos doutras relixións e ateos resultan igualmente culpables.
Particularmente, a Igrexa
perverteu o ensino de Xesús
ao facer posible conciliar dous
conceptos totalmente incompatibles: violencia e relixión.
O momento máis grave deste
proceso de perversión foi, como
xa dixo o noso Curros, cando
a Igrexa se botou «nos brazos
de Constantino»; o que levou a
esta a moverse por uns intereses que non eran os evanxélicos.
Tolstói empeza o libro, precisamente, dicindo por que non cre
na doutrina da Igrexa; a princi-

pal razón é que non recoñece o
mandamento xesuánico sobre a
non resistencia ao mal coa violencia; cousa que practicou toda
a súa historia, salvo casos excepcionais, e algúns dos líderes
destes grupos (usitas, memnotitas, cuáqueros, etc.) foron axustizados, como Jonh Hus no século XV. Non é de estrañar que
Tolstoi fora excomungado polas
autoridades da Igrexa ortodoxa
no remate da súa vida (1910).
O servizo militar é para Tolstói anticristián e antinatural, e
os cristiáns tiñan que revelarse contra el; pero ensínaselle
a submisión a el xa desde nenos. Cómpre abolir o estado
represor que leva, entre outras
cousas, a isto. Cómpre unha resistencia pacífica contra o mal
que xera violencia; Tolstói chama á desobediencia civil, que
logo practicaría amplamente
Gandhi.
Lev Tolstói desenvolve estas teses de xeito reiterativo en
doce capítulos de títulos expresivos: 1) Desde que se fundó el
cristianismo solo una minoria de
personas ha profesado y profesa
la doctrina de la no resistencia al mal con la violencia. 2)
Consideraciones de creyentes y
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ateos sobre la cuestión de la no
resistencia al mal con la violencia. 3) La comprensión errónea
del cristianismo por parte de los
creyentes. 4) … por parte de los
hombres de ciencia (…) 9) La
aceptación de la doctrina cristiana de la vida libera a los hombres
de las desgracias de nuestra vida
pagana. 10) La inutilidad de la
violencia para reprimir el mal
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estatal (…) 12) Conclusión: Arrepentíos porque el reino de Dios
esta a las puertas.
Un libro pouco coñecido no
noso pais, que agora podemos
ler, e resulta sumamente valioso
e actual, a pesares de que poidamos discrepar en algunhas
cousas.
Victorino Pérez Prieto

Índice xeral do ano 2017
Índice xeral
do ano 2017

Andión Otero, Rosa
Corpos escravizados. Escravitudes no século XXI, 205, 63
Andrade, Mercedes
Emprego doméstico. A asociación de empregadas do fogar
Xiara, 205, 34
Arce Jiménez, Elena
Trata de persoas con fins de explotación laboral, 205, 23
Asociación Mulleres Cristiás
Galegas Exeria
Declaración en resposta ao comunicado do señor arcebispo de
Santiago sobre a ordenación de
mulleres, 202, 73
Asociación Teólogas de España
Mulleres e Diaconado. Sobre os
ministerios na Igrexa, 204, 78
Barreiro Rivas, Xosé Luís
Mar de fondo, 201, 80
Síntomas de desorientación e crise, 202, 91
Nova política e crise da cultura
política, 203, 67
Problemas reais e problemas ficticios, 204, 84

Crónica –contracorrente– da
Reforma Luterana, 205, 68
Bernárdez Vilar, Xoán
De grandes e de pequenas pantallas, 201, 88
«Cornelia» na praia da Lanzada
hai 2000 anos, 202, 99
Especial Letras Galegas, 203, 76
O pergamiño Vindel, 204, 92
A sorprendente espada de Mathilda Jones, 205, 77
Caamaño López, José Manuel
Unha moral do discernimento.
Contribución da exhortación
Amoris Laetitia, 201, 42
Campo Freire, Xaquín
Xosé Manuel Carballo Ferreiro.
Alén, s/n, 205, 46
Cao Martínez, Ramón
El Bajísimo (Recensión), 203, 100
El telar de la Palabra. Ecos bíblicos en la autobiografía teresiana
(Recensión) 204, 117
Noticia dun intelectual galego,
cosmopolita e trotamundos: Fr.
Lino Gómez Canedo OFM (19081990), 205, 56
Encrucillada 205, novembro-decembro 2017

109
585

Ramón Díaz Raña

Carrero, Xaquín e Feli Díaz
O noso matrimonio a través da
Exhortación Apostólica Amoris
Laetitia, 201, 60
Mónica Omorodion (In memóriam), 202, 89
Carro, Xavier
Unha luciña na escuridade: radiografía espiritual de Carlos
Casares, 202, 35
Cuns Traba, Xosé e Luís Barreiro Carballal
Asistencialismo ou cambio de
estruturas, 204, 61

Leirós de la Peña, Mencha
A escola de espiritualidade e o
seu papel na formación e maduración na fe, 202, 52
Lois García, Xosé
Da Memoria á Esperanza. Pesqueiras. Datos históricos e visita acompañada (Recensión), 205, 101
López Calvo, Andrés
Integrar a fe e a vida nunha Igrexa
en saída, 202, 5
López Lorenzo, Siro
Ilustración, 205, 15

Díaz Raña, Ramón
Índice xeral do ano, 205, 109

Martínez Sánchez, Francisco
Carballo e mais Ferreiro, 205, 52

Fernández Castelao, Pedro
Guieiro, 201, 3
A criatura, o amor e o infinito.
A propósito dalgunha intuición
dos capítulos centrais da Amoris
Laetitia, 201, 26
Guieiro, 202, 3
Guieiro, 203, 3
Guieiro, 204, 3
Guieiro, 205, 3

Meneses Falcón, Carmen
Prostitución, explotación sexual
e trata en España, 205, 10

Gómez González, Antón
O corpo non é mercadoría. Escravitudes no século XXI, 205, 5
González-Carvajal Santabárbara, Luis
O capitalismo neoliberal, 204, 5
110
586

Encrucillada 205, novembro-decembro 2017

Miguélez Díaz, Xosé Antón
Dicionario Panikariano (Recensión), 203, 110
Moreiras, Christina
Querida Sophia, 202, 78
Novo Cid-Fuentes, Alfonso
Desenvolvemento e perspectivas
dun sínodo diocesano, 202, 22
Otero Villena, Almudena
Modos de ollar, modos de falar:
Lourdes e os límites da representación, 203, 36

Índice xeral do ano 2017

Pablos Martín, María Carmen
e Manuel Regal
Trapiño Vello (Maquicha) (In
memóriam), 204, 75

Pensado Filgueiras, Xosé Manuel
A experiencia de Égueire en
Costa de Marfil, 204, 50

Regal Ledo, Manuel
Carta desde a banda da esperanza, 201, 103
Ao servicio da xente da nosa
Terra. 25 anos da Fundación O
Noso Lar (Recensión), 201, 114
A fe que medra na lentura da
comunidade, 202, 60
Carta desde a banda da esperanza, 202, 112
Carta desde a banda da esperanza, 203, 88
Carta desde a banda da esperanza, 204, 106
Carta desde a banda da esperanza, 205, 90

Pérez Andreo, Bernardo
Socializar o ben común. Proposta ante a socialización da
corrupción, 203, 23

Rodil, Olalla
Alugar un útero, a lóxica do
mercado aplicada ao corpo das
mulleres, 205, 43

Pérez Prieto, Victorino
Sin Buda no podría ser cristiano
(Recensión), 203, 104
El Reino de Dios está en vosotros
(Recensión), 205, 105

Rodríguez, Teresa
Emprego doméstico. A asociación de empregadas do fogar
Xiara, 205, 34

Pazo, Lourdes
A intervención con mulleres que
viven en contextos de prostitución e/ou son vítimas de trata
con fins de explotación sexual,
205, 31

Pite, Soedade
Ilustracións, 201, 31 e 65
Ilustracións, 202, 41 e 85
Ilustracións, 203, 11 e 49
Ilustracións, 204, 13 e 73
Ilustración, 205, 49
Rede galega de apoio das persoas refuxiadas
Rachemos coas fronteiras. Non
ás guerras, 204, 81

Rodríguez César, Gonzalo
O desenvolvemento: de Paulo VI
a Francisco, 204, 21
Rodríguez Herranz, Xoán C.
As corrupcións no Antigo Testamento. Escolma de urxencia,
203, 5
Santos, Bieito
A fe relixiosa de Alfonso Zulueta, motor da súa vida (In memóriam), 204, 71
Encrucillada 205, novembro-decembro 2017

111
587

Ramón Díaz Raña

Sendón, Pepe
Un home animal. Fran Pérez,
NARF (In memóriam), 202, 80

Estuve divorciado y me acogisteis. Para comprender Amoris
Laetitia (Recensión), 201, 116

Téllez González, Paula
Filocalia de los Padres Népticos
(Recensión), 202, 122

Vidal Collazo, Marisa
Nais e pais á luz da Amoris Laetitia, 201, 71
O Espazo de Teoloxía Feminista. Cando Deus se revela en feminino, 202, 68

Torres Pérez, Pepa
Un premio merecido: Mercedes
Navarro, premio á liberdade de
pensamento, 203, 62
Torres Queiruga, Andrés
A xestión da moral na cultura
secular, 201, 5

Vidal Estévez, Engracia
A Igrexa practica o que predica?,
203, 58
Asun Louzán Tomé, mestra de
vida (Recensión), 203, 108
Ramón Díaz Raña

SUBSCRICIÓNS
Neste remate do ano 2017 estamos revisando os datos dos que dispoñemos
de todas as persoas que están subscritas para unha necesaria actualización.
Por iso, recibirán nestes días nas súas casas unha carta na que lles pedimos
que revisen e actualicen os datos. Nas subscricións «de vello» faltan datos
hoxe moi necesarios, como o e-mail; ou é preciso actualizar outros como o
teléfono de contacto ou o n.º de conta bancaria para o cobro da subscrición
(é imprescindible o n.º IBAN completo).
A partir de 2018 imos deixar de cobrar subscricións por medio de reembolso,
pois resultan moi gravosos, polo que animamos a que domicilien os seus pagamentos ou ben lembren facer o ingreso na nosa conta a primeiros de ano.

CORRECCIÓN DE ERRO
No n.º 204 de Encrucillada cometemos un erro co nome do autor do estudo
«O capitalismo neoliberal». O nome correcto do autor é Luis González-Carvajal Santabárbara (non Xosé Luís, como figura na revista).
Rogamos desculpen este erro, completamente involuntario. Grazas.
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