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Guieiro
Nos últimos 25 anos
–desde que as ideas se poden expresar libremente– asistimos a un
fogo cruzado de opinións sobre a importancia e valor da familia na
nosa sociedade. Desde aqueles que a experimentan como lugar de
opresión e couto do inmobilismo social ós que pensamos que é
ámbito imprescindible para a formación da persoa humana. Parecera
que se manexan conceptos diferentes. Só ultimamente, cos cornos á
vista do demo da taxa de natalidade, parece lograrse un acordo en
que merece protección. A Igrexa, pola súa banda, sempre mantivo
que a familia é o núcleo da sociedade, onde se introduce ás persoas
no Pobo de Deus e na sociedade civil. Pero á parte das discrepancias
ideolóxicas o certo e que a familia mudou moito nos últimos tempos,
sen que estes cambios conseguisen devolverlle unha estabilidade que
parece difícil de conseguir.
Rita Radl estudia no seu traballo, desde unha perspectiva
sociolóxica, as mudanzas antes aludidas, derivadas en particular do
novo rol da muller nesta institución e da dilución dos límites entre
o seo da familia e o exterior na transmisión de valores e normas,
froito da invasión que os medios de comunicación están a facer do
ámbito familiar. E como consecuencia disto ve unha familia
posiblemente máis vulnerable que a tradicional e pregúntase se
unha maior institucionalización poderá garantir a estabilidade
perdida.
Desde a mesma perspectiva sociolóxica o profesor Hernández
Rodríguez examina os datos referidos a Galicia –valores xuvenís,
natalidade, nupcialidade, papel da muller, rupturas matrimoniais,
avellentamento da poboación–, que lle permiten constatar as
mudanzas habidas, pero disto non deduce que familia estea en crise.
Estaríano, afirma, en todo caso, algunhas formas de a entender e
vivir, e parece que estas se van adaptando ás novas tendencias.
Non logo unha crise da familia de maneira absoluta senón a crise
dalgúns modelos de familia. Esta é tamén a concepción na que, desde
a perspectiva do personalismo cristián, se move Xosé Manuel
Domínguez Prieto. No seu estudio pretende responder estas dúas
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cuestións: ¿cales son as novas condicións sociais e axiolóxicas que
conforman o marco da nova familia? ¿que condicións ten que ter
unha familia para ser personalizante neste novo contexto? Por que
non toda familia contribúe á súa función primordial de contribuír a
que cada novo ser se converta nunha persoa fonda e autenticamente
humana.
Como complemento dos estudios ofrecemos catro relatos doutras
tantas experiencias en situacións familiares moi diversas: desde a
familia que se recoñece como autentica escola de crecemento
espiritual ó longo de moitos anos de convivencia fructífera ata quen
encontra na separación a única vía de liberación dunha situación
opresiva insoportable. Dado que se trata de experiencias íntimas
déuselle ós seus autores a posibilidade de asinar de maneira que
poidan manter o seu anonimato.
A sección Rostros achéganos neste número a figura de Paul
Tillich, o teólogo da cultura, que asumiu o reto de pór en relación
todos os ámbitos desta co centro relixioso, ambicioso reto que
culminou na súa Teoloxía sistemática.
Entre as crónicas, á parte das habituais, encontrará o lector
noticia da XXV Romaxe de crentes galegos.
Xaime M. González Ortega
xortega@edu.xunta.es
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A familia na actualidade:
unha perspectiva
sociolóxica

Rita Radl Philipp

Introducción
Unha das características especiais das sociedades modernas é,
segundo o clásico Emile Durkheim, a cada vez meirande división
social do traballo. Esta constitúe un mecanismo de reducción da
complexidade, un feito, como demostrou en época máis recente
Niklas Luhmann, que require unha institucionalización rigorosa
das necesidades e funcións sociais. A familia, unha das institucións,
por outra parte, máis antigas, está afectada de cheo pola problemática
da institucionalización como comproba a ampla lexislación existente
ó redor dela e o debate actual sobre a familia e as chamadas unidades
e parellas de feito que ansían en realidade unha comparación a
tódolos efectos coas familias constituídas segundo a lexislación
vixente. Non deixa de ser paradoxal o que se reclama con iso no
fondo unha meirande institucionalización das relacións privadas e
á postre máis estreitas, cando, por outra parte, se rexeita a miúdo
a instancia familiar tradicional insistindo na crise deste modelo de
convivencia.
A familia representa de facto tamén para o sistema social moderno
a “cédula da sociedade”, clasificación introducida por Wilhelm
Heinrich Riehl na segunda metade do século XIX para defini-lo
núcleo familiar daquela época. Tal convicción confírmana, ademais,
fenómenos como a discusión ó redor da baixa natalidade e mailo
avellentamento da poboación e o papel central da familia no coidado
dos anciáns, que remite novamente á importancia central da familia
como soporte básico para o conxunto do sistema social moderno.
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Nas sociedades actuais, que configuran un mundo cada vez máis
dominado pola competición, os valores do mercado e mailo consumo,
a valoración do grupo familiar como contorno vital é especialmente
alta, polo menos isto é o que se tira dos datos de recentes enquisas.
Considérase que a familia é o espacio máis importante para as
relacións persoais, a comunicación, a vida e maila socialización
humana. Parece que do que máis se fían as persoas no eido dos
contactos sociais son as relacións persoais familiares, un tema que
se reflicte ademais en múltiples cuestións singulares. Un exemplo
diso é o coidado das persoas maiores, algo do que no noso contexto
sociocultural se ocupa case exclusivamente a familia. Agora ben,
tamén é certo que a institución familiar é ó mesmo tempo o escenario
de feitos extremadamente negativos e dos acontecementos realmente
máis abominables que ocorren na nosa sociedade. Estámonos a
referir á violencia doméstica, contra as mulleres, os nenos e mailos
anciáns. ¿Cales son, entón, as características máis sobranceiras do
grupo familiar nas sociedades modernas? De seguido pretendemos
abordar esta cuestión, aínda que, iso si, o tratamento do tema, por
razóns evidentes, so poderá incidir nalgúns aspectos, os que
consideramos máis relevantes; en concreto a familia como institución
na sociedade moderna, o novo rol social das mulleres –os roles de
xénero feminino e masculino– na estructura familiar, a problemática
das normas e valores e maila experiencia familiar.
1 . Familia e sociedade moderna
Non cabe dúbida de que a familia segue constituíndo “o eixo
central para comprende-las relacións sociais contemporáneas”1, iso
si, encontrándose inmersa nun fondo proceso de transformación que
atinxe especialmente á súa estructura, sexa en termos formais, ou
do clima comunicativo familiar. Así temos que resaltar que “a
crecente inestabilidade das relacións de parella non se ha interpretar
en absoluto como unha crise da institución familiar, senón máis ben
como o resultado dunhas demandas individuais cada vez meirandes
no referente á calidade da vida familiar”, facéndonos eco da concisa
Vid. Valero, A., Monográfico sobre la familia. Nuevas estrategias y nuevas
solidaridades, Reis, nº 70, abril-xuño, 1995, páxs. 9-10.
1
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afirmación de Salustiano del Campo, Gary Caldwell, Karin Stiehr e
John Modell2. Estes autores aluden a un novo sistema de valores
centrados nas necesidades do individuo, que están ligados, ó noso
xuízo, a un cambio dos roles sociais tradicionais no seo da familia,
particularmente dos roles de xénero tradicionais, sobre todo
femininos. Malia as transformacións que experimentou a institución
familiar “a familia dos dous pais segue constituíndo o caso normal”3.
O feito é que tamén nas sociedades contemporáneas “a inmensa
maioría da poboación vive en familia” 4, seguindo a apreciación de
Th. Luckmann.
Sen embargo é así mesmo incuestionable que a familia de hoxe se
distingue da de antano en múltiples aspectos. Adquiriu novas
formas, tarefas e funcións, aínda cando usamos en xeral o concepto
“familia nuclear” en relación coa familia moderna no referente á
unidade formada polos proxenitores e mailos seus fillos, sexa esta
unidade constituída segundo a lexislación vixente, ou ben se trate
dunha unidade de feito. Esta é o tipo familiar dominante, aínda que
persisten escasamente outras formas familiares como, por exemplo,
familias extensas ou plurinucleares extensas, compostas por distintas
xeracións e varias familias nucleares.
En definitiva, o sistema familiar está inmerso nun proceso evidente
de cambio social que precisa dunha explicación e dilucidación
teórica como unha e outra vez sinalaron os moi variados e á vez moi
complexos estudios sobre o tema no contexto español e no marco
europeo e transnacional. Para os procesos de constitución da
personalidade, isto é, para as condicións socializadoras e estructurais
2
Vid. Caldwell, G., Stiehr, K., Modell, J. E del Campo, S., Tres niveles de baja
fecundidad, en, Langlois, S., e del Campo, S. (eds.), ¿Convergencia o Divergencia?.
BBV, Bilbao, 1995, páx. 95. Sobre o tema das novas formas familiares remitimos ós
traballos de Julio Iglesias de Ussel. Vid., por exemplo: Iglesias de Ussel, J., La
situación de la familia en España y los nuevos modelos familiares, en: Situación de
la Mujer en España. Instituto de la Mujer, Ministerio de Cultura, Madrid, 1986.

Luckmann, Th., Die Währungen des “Sozialkapitals” en: Luckmann, Th. (Ed.):
Moral im Alltag, Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 1998, páx. 221.

3

Valero, A. 1995 o.c., p. 94. Esta autora indica os datos do censo de poboación para
España segundo os cales o 45% da poboación é solteira, o 47% é casada, o 6% viúva
e un 1% separada ou divorciada. Vid. Ibidem, páxs. 94-95.

4
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que interveñen de modo concreto no desenvolvemento da identidade
humana nas sociedades modernas, a experiencia no contorno familiar
é unha das máis esenciais e fundamentantes. Non só por se-la
primeira instancia na cal o ser humano xove entra en contacto co
mundo que o rodea, senón tamén por se-lo ámbito no que calquera
experiencia social de tipo estructural, normativo e interpersoal
recobra significado; un significado que está estreitamente vencellado
á dinámica comunicativo-interactiva que caracteriza tódalas relacións
directas entre as persoas implícita e explicitamente e, de forma
específica, aquelas que teñen lugar no seo desta institución. A
familia en tanto que “institución intermediaria”, facéndonos eco do
temor preciso introducido polo profesor Luckmann5, exerce unha
función básica nas sociedades modernas con vistas á transmisión e
creación de significados, normas, pautas persoais de conducta e
orientacións morais. Segue, polo tanto, desempeñando funcións que
xa eran definitorias para a familia de antano, se ben hoxe xa non
adoita ser “unidade de producción”, como sucedía antes. Neste
senso, e así o comprobou o estudioso citado, a transmisión de
normas e valores vencellados ás visións relixiosas do mundo, a
interpretación e explicación do significado da vida, encontran no
grupo familiar o seu soporte primario. É alí onde se crea a
necesidade de valores transcendentais e dunha relación cunha
divindade. En cambio observamos non poucas transformacións en
canto á estructura familiar actual, tanto dende un punto de vista
formal, como desde o punto de vista da toma de decisións e da
estructura da autoridade, aspectos que determinan importantes
modificacións no clima comunicativo familiar. Un elemento clave
aquí e o chamado novo rol feminino, do que indagaremos de seguido
as súas caractrísticas.

Luckmann, T., Comunicación moral en sociedades modernas e instituciones
intermediarias, edición e traducción: R. Radl Philipp, en: Papers, nº 62, p. 83-96,
2001. O grande teórico aquí citado usa este termo conceptual en relación coa familia,
os “peer groups”, grupos locais, asociacións, organizacións civís, clubes,
congregacións relixiosas, escolas, academias e seminarios. Asimismo, Luckmann, Th
1998, o. c. Sobre todo páxs. 219 ss.
5
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2. O novo rol feminino e a estructura familiar
O novo rol social da muller é o fenómeno que tivo un impacto
especialmente forte na estructura familiar moderna, se non o que
máis. Ó longo dos últimos trinta anos, máis concretamente a partir
de 1965, as mulleres fóronse incorporando de forma notoria ó campo
do traballo laboral extradoméstico e público no ámbito español.
Neste momento aproximadamente un 40 % da poboación activa son
mulleres. Tendo en conta que a taxa da poboación activa feminina
era dun 23.85 % en 1965, dun 23,30 % en 1970, dun 27,58 % en 1975,
dun 27,09 % en 1980 e dun 27,84 % en 1985, temos que constatar
un aumento considerable que ten as súas repercusións na vida
familiar. Para a evolución da taxa de actividade laboral dos homes
hai que referir paralelamente un descenso nos últimos 25 anos. En
1965 era dun 85,51 %, no 1970 do 79,45 %, no 1975 dun 76,35 %,
no 1980 dun 72,15 % e no 1985 dun 68,71 %, o que supón unha
mingua dun 16,8 %6.
En 1986 as mulleres chegan a representar o 30,7 % da poboación
activa, fronte a un 69,3 % dos homes e no 1993 a taxa de actividade
das mulleres fíxase no 35’2 % así como a dos homes no 64,8 % (EPA,
INE, Madrid). As cifras mencionadas mostran o aumento paulatino
do índice feminino na poboación activa desde 1965, situándose a
cifra actual nun limiar válido para os países europeos que ostentan
o índice máis alto da participación laboral feminina. Ata principios
dos anos 90 integráranse no mercado laboral español preto de dous
millóns de mulleres, mentres que as cifras referidas ós homes case
non sufriran cambios con respecto ós decenios anteriores7. No ano
2000 e segundo datos da Enquisa da Poboación Activa (EPA) do
INE, esta cifra acadaba os 6,3 millóns fronte ós 9,8 millóns de homes
que formaban parte da poboación activa8.
Vid. Instituto de la Mujer 1987, Situación de la Mujer en España. Madrid. Páx. 363,
1987.
6

7
García de Cortázar, M. (1996), Estructura laboral de las mujeres españolas, en:
García de León, M.A.; García de Cortázar, M. e Ortega, F., Sociología de las mujeres
españolas. Editorial Complutense, Madrid. Páxs. 121 e ss.
8

Remitimos ós datos do INE (1998), Encuesta de población activa, Anuario. Madrid
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Parece lóxico que a situación descrita teña que levar consigo
modificacións no tradicional reparto das tarefas e funcións, tanto no
espacio intrafamiliar como extrafamiliar. Non obstante, non é
menos certo que aínda que os cambios producidos nas opinións e
actitudes de mulleres, homes e das e dos mozos con respecto ós roles
de xénero, tal e como puidermos comprobar nunha serie de
investigacións, e malia as reformas lexislativas e á elaboración de
disposicións legais que recollen expresamente que as tarefas
domésticas, o coidado e maila crianza dos nenos é asunto “dos dous
cónxuxes”, a situación laboral non é a mesma para mulleres e
homes9. As mulleres, especialmente as máis novas, están fortemente
presentes no campo laboral estradoméstico e público 10. O limiar da
súa incorporación a este espacio sobrepasa amplamente o 50 % no
caso das mulleres españolas novas. A media actual referida á
poboación total das mulleres dos 16 ata os 65 –recordamos que se
achega ó 40 %– é de feito considerable, dado que poucos países do
noso contorno sociocultural a sobrepasan. Aínda con iso, as
circunstancias non son tan alentadoras como podería suporse, tal e
como puidemos comprobar cos datos anteriormente manexados. A
parte de que a proporción feminina en España se situaba xa nos anos
70 nun 27,6 %, o aumento numérico espectacular experimentouse
entre os anos 80 e 90. Sen embargo, a incorporación das mulleres
ó mercado laboral a penas modificou a situación dominante dos
homes no mesmo, deixando sobre ás mulleres proporcionalmente en
desvantaxe na poboación ocupada e parada. Paralelamente ó fenómeno
9
Sen ánimo de entrar no tema de se existe ou non igualdade legal, pensamos que
mentres sigan existindo soldos distintos polo mesmo traballo en función do xénero,
tal e como segue acontecendo desgraciadamente no momento actual, non existe
sequera a nivel legal equidade entre mulleres e homes na esfera laboral. Se esta
existise, as medidas, tamén legais, para impedi-las situacións flagrantes de
desigualdade aplicaríanse con máis rigor.
10
Segundo a EPA de fins de 1993, atopamos, por exemplo, a taxa máis alta de
actividades das mulleres no grupo das de 25 a 29 anos, cun 70,5 %. No grupo que
vai dos 30 ós 34 anos era dun 62,3 %. Véxase : Instituto Nacional de Estatística,
Enquisa da Poboación Activa, Madrid, 1998 e Radl Philip, R. E Gómez Vázquez, B.,
Actividad laboral y Género. Notas sobre un viejo problema, en: Cajide Val, J. E
outros, Calidad educativa y empleo en contextos multiculturales, Universidade de
Santiago de Compostela, 2000, p. 55-66.
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comentado, observamos como os homes a penas asumiron un novo
rol na área doméstica familiar, isto é, só souberon introducirse moi
timidamente neste ámbito realizando e compartindo as funcións
coidadoras do sustento básico diario das persoas, o que temos que
considerar como un tema nada irrelevante desde unha óptica actual
centrada nas diferencias en función do xénero. Iso si, a situación das
mulleres e homes máis novos insinúa apuntar cara unha constelación
máis equitativa en función do xénero.
En estreita relación coa problemática da introducción das mulleres
no mercado do traballo está a cuestión do estrepitoso descenso da
natalidade. O tamaño medio familiar en España sitúase na actualidade
por debaixo dos tres membros. O índice de fecundidade no contexto
do estado español corresponde ó menos elevado dos estados da
Unión Europea. Era exactamente do 1,22 no ano 2000 fronte ó 1,20
do ano 1999. No conxunto europeo, os datos do ano 2000 sinalan
que cada muller en idade fértil pare 1,53 nenos (no ano 1999 o índice
era do 1,45). Despois de España os índices máis baixos corresponden
a Italia (1,25), Grecia (1,30) e Alemaña (1,34)11, que son, en
definitiva, os países co máis elevado nivel de avellentamento
poboacional, xa que están por debaixo do nivel de reposición. Como
é sabido, isto significa que a taxa de mortalidade sobrepasa a cota
dos nacementos, co que se produce o chamado efecto tesoira. Os
datos amosan que España é unha das sociedades máis avellentadas
no continente europeo, afirmación que é especialmente válida para
o espacio concreto galego, xa que a taxa do avellentamento en
Galicia é a máis alta no conxunto das comunidades autónomas
españolas. En suma, temos ante nós un panorama que reflicte para
a estructura familiar contemporánea os efectos dunha renuncia
máis ou menos consciente da tradicional función do coidado da
familia en relación coa xeración xove, a causa da cal tivo que ver coa
inserción das mulleres no mercado laboral. Non obstante, non
sabemos se o descenso da natalidade foi o motivo da actividade
laboral feminina, ou ben o descenso se produciu a causa da
Os datos foron facilitados pola Oficina Europea de Estatísticas, EUROSTAT,
Bruxelas, 2001.
11
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introducción das mulleres nese eido. Os datos sobre a dinámica do
mercado económico fan supor máis ben isto último.
Pois ben, malia os novos quefaceres extrafamiliares desenvolvidos
polas féminas, a familia española caracterizada por unha taxa
extremadamente baixa de natalidade, non logrou en realidade escapar
das súas funcións tradicionais do coidado. O aumento da esperanza
de vida das persoas ó longo dos últimos decenios e maila falta de
infraestructuras sociais para o coidado das persoas anciás explican
a especial tarefa da familia española no coidado das persoas maiores.
A familia, segundo a nosa tese, é a institución máis afectada polo
chamado avellentamento da poboación. Mentres que o tema do
descenso estrepitoso dos nacementos produce certamente unha
liberación, provocada conscientemente, das tarefas do coidado da
familia –xa que obedece a unha decisión racional da parella– a
meirande esperanza de vida das persoas maiores nas sociedades
industriais modernas contribuíu ó mesmo tempo a unha sobrecarga
da familia en canto ás súas funcións tradicionais do coidado.
Trátase certamente dunha situación contradictoria que a miúdo non
obedece a unha elección individual das persoas e que ofrece
claramente aspectos diferenciais en función do xénero. Se ben a
esperanza media de vida das mulleres supera á dos homes en tódalas
franxas de idade (so se iguala a partir dos 90 anos), son tamén elas
as que asumen en realidade a carga dos traballos e tarefas que
resultan do avellentamento da poboación na nosa sociedade.
A familia moderna defínese polo seu tamaño reducido, pero é,
segundo tódolos indicios, o lugar no que a maioría das persoas
maiores desexan poder vivir. Este fenómeno compróbase polo feito
de que nun gran número de fogares españois conviven persoas de
máis de 65 anos. Segundo os datos de P. Sánchez Verá, no 34,1 %
dos fogares españois vive algún membro ancián e no 9 % dos fogares
algunha persoa maior de 80 anos. Un 16 % dos fogares están
formados unicamente por anciáns e un 2,8 % so por membros de 80
anos ou máis (P. Sánchez Verá, 1995).
O labor que desenvolve a familia en España para o coidado das
persoas maiores que non se pode valer de por si é extraordinario. A
solidariedade interxeracional, pero tamén a xeracional entre amigos,
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veciños, irmáns, etc.., segue tendo un valor moi importante no noso
contorno cultural. A maioría das persoas enfermas e eivadas recibe
o coidado requirido fóra do sistema sanitario, sendo proporcionado
este coidado pola familia. Segundo estimacións, so un 10 % das
persoas anciás con algún problema de discapacidade reciben atención
institucional; máis da metade das persoas maiores de 65 anos
reciben o coidado no seo familiar12. Sen embargo esta función
familiar recae sobre todo nas mulleres, tal e como sinalamos antes.
Son elas as que sofren esta “sobrecarga” da familia na súa función
do coidado das persoas anciás.
Efectivamente, as funcións do coidado humano no seo da familia
seguen a ser fundamentais. Nestes momentos ocúpanse tanto da
xeración dos mozos e nenos como das persoas maiores. E esta é
realmente unha das cuestións máis problemáticas cando falamos da
familia moderna. Segundo os datos científicos, constatamos cada
vez máis como a estructura das decisións e de autoridade na familia
atinxe de forma case paritaria ó pai e mais á nai, sen embargo as
tarefas domésticas e mailos traballos do coidado recaen de forma
case exclusiva nas mulleres. Aquí seguen sendo válidos os datos de
M. J. Izquierdo e de Ramos Torres sobre o tempo que empregan
mulleres e homes nos labores da casa. Estes datos presentan unhas
diferencias máis ca notables. María J. Izquierdo e R. Ramos Torres13
indican que un 10 % dos homes dedican entre o luns e mailo venres
2,12 horas a estas actividades, mentres que un 85 % das mulleres
empregan 4,89 horas. Na fin de semana un 11 % dos homes efectúan
labores domésticos durante 2,35 horas o sábado; o domingo un 10
12
Vid. como traballos pioneiros ó respecto: Durán, Mª Angeles, De Puertas Adentro,
Ministerio de Cultura-Instituto de la Mujer, Madrid, 1988. Sobre todo páxs. 84 e ss.
E Bazo, Mª. T. e Domínguez-Alcon, C., Los cuidados familiares de salud en las
personas ancianas y las Políticas Sociales, en: Revista Española de Investigaciones
Sociológicas, nº 73, 1996, Páxs. 43 e ss.

Datos recentes de estudios procedentes das distintas comunidades autónomas
confirman este extremo. Torres R., Cronos dividido. CIS, Madrid, 1990. Sobre todo
páxs. 36 e ss; Izquierdo, M.J., La desigualdad de la mujer en el uso del tiempo.
Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, 1988. e Radl Philipp, R., La nueva definición
del rol femenino, en: Radl Philipp, R. e García Negro, M.C., A muller e a súa imaxe.
Universidade de Santiago, Santiago., 1993. Especialmente páxs. 44 e ss.
13
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% destes dedican 2,16 horas a tales traballos. En cambio un 86 %
e un 81 % das mulleres dedican, respectivamente, os sábados 4,45
horas e os domingos 4,18 horas ás mesmas tarefas domésticas. Dos
datos referidos resulta un promedio de 0,7 horas diarias para os
homes e de 5,07 horas diarias de actividade doméstica para as
mulleres.
No caso das mulleres amas de casa esta cifra é de 6,55 horas
diarias e das mulleres con actividade laboral extradoméstica sitúase
en 3,38 horas ó día. Sumando un horario normal de traballo
sobresaen unhas diferencias máis ca desfavorables para as mulleres
que desenvolven unha actividade laboral fóra da casa. Se temos en
conta o novo rol das mulleres no ámbito público-laboral, temos que
deducir das cifras mencionadas que este repercutiu no seo da familia
de tal xeito que a penas houbo modificacións nas tarefas e funcións
que realizan as mulleres na esfera doméstica, se ben o horario
empregado si se reduciu por razóns obvias, pero non por iso
cambiaron necesariamente os traballos realizados. É máis, é evidente
que os homes non souberon asumir nun plano de igualdade as
tarefas e funcións imprescindibles neste ámbito.
A actual situación das mulleres no mercado laboral –e tamén a dos
propios homes– require de xeito evidente un novo reparto das
funcións tradicionais do coidado entre tódalas persoas que comparten
o espacio vital dunha familia; moi especialmente reclaman un
cambio do rol tradicional masculino. Este cometido preséntase como
ineludible considerando que a familia ten encomendadas estas
funcións nas sociedades modernas xa non so con respecto á xeración
dos mozos e nenos –a natalidade permite ó fin e ó cabo unha
planificación racional, tal e como estamos observando– se non que
é tamén a instancia social máis importante no coidado das persoas
maiores no noso ámbito sociocultural. Para esta tarefa, precisa,
evidentemente, de medidas de apoio serias de tipo político, social,
económico e mesmo ideolóxico.
3. Normas, valores e experiencia familiar
Cando se fala da familia na época actual, destaca outro aspecto
relevante, moi a miúdo comentado como un dos grandes problemas
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que afectan á familia de hoxe, como é o tema dos valores. As normas,
valores e experiencias sociais teñen un papel decisivo nos múltiples
aspectos da personalidade humana, é dicir, na formación das
identidades dos suxeitos. Para o proceso da constitución social da
identidade, a experiencia comunicativa na familia non é só a
primeira e xa por iso determinante, senón que este se refire a unha
vivencia “omnipresente”, dado que acompaña o suxeito ó longo de
toda a súa vida. De modo máis claro, as experiencias nas sociedades
modernas –sobre todo as de tipo axiolóxico-normativo– fanse
significativas nas relacións intersubxetivas, e de aí derívase a
relevancia das vivencias e experiencias no seo da familia. Noutras
épocas estas experiencias tiñan como soporte fundamental o grupo
de convivencia máis amplo, como é o caso da parroquia e, por tanto,
lo grupo de veciñanza vinculado á mesma.
A familia, en canto institución intermediaria, pertence ó nivel
microestructural, é un ámbito do mundo vital (“Lebenswelt”), non
o único, pero un dos máis importantes. É unha instancia que
mantén unha interrelación de reciprocidade co plano do sistema
global da sociedade e, por tanto, non é so unha institución residual,
unilateralmente predeterminada na súa función exclusivamente
reproductora e estabilizadora para co sistema social no seu conxunto.
A aprendizaxe dos contidos sistémicos, normas e roles sociais no
seo familiar corresponde a unha experiencia delimitada polas
esixencias estructurais, pero a dinámica das comunicacións
intrafamiliares constitúe o soporte básico para a identidade dos
suxeitos. Neste senso, a familia, a través da configuración concreta
da súa estructura formal e interactiva, é un dos elementos claves
para a transmisión dos valores e normas de vida. De modo concreto
está condicionada polo seu vínculo con outros sistemas sociais de
acción, isto é, como sistema aberto que é está caracterizada pola
interrelación dialéctica entre as funcións que desenvolven os seus
membros no seu interior e fóra deste grupo na sociedade. A instancia
familiar ten que establecer unha conexión entre os roles
intrafamiliares e extrafamiliares dos seus membros co cal a
“inclusión” e“exclusión” das experiencias sociais alude, en efecto, a
“unha característica estructural” da familia de hoxe. A conducta
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externa e interna dos membros familiares ten a súa relevancia
simultaneamente para a dinámica interna deste grupo, de forma que
se dilúe cada vez máis a diferenciación clásica entre o mundo
“interno” e “externo” da familia. Os constituíntes deste grupo
actúan dentro e fóra del, tal e como subliñan A Keppler-Seel e H.
Knoblauch 14 e máis ca nunca interveñen os elementos externos na
dinámica interna da familia. A este fenómeno peculiar contribuíron,
indubidablemente, os medios de comunicación modernos e mailo seu
significado social na actualidade. Os medios de comunicación de
masas (os xornais, a TV, etc..) e mailos novos medios informáticos,
da información e da comunicación (internet, etc..) tiveron un
impacto crucial na institución que constitúe o núcleo central das
nosas reflexións aquí, xa que provocan a introducción de elementos
normativos e valores descoñecidos ata o de agora e, con iso, cambian
a dinámica da comunicación familiar e mailo seu sistema de valores
e esquemas de referencia. Sobre todo participan activamente, ou
mesmo dominan, na socialización e educación dos novos, que
reciben deles impulsos determinantes desde o punto de vista das
normas sociais, se ben tamén é certo que os efectos socializadores se
deixan notar ó mesmo tempo nas persoas adultas. Os medios de
comunicación de masas e mailos novos medios de información
contribuíron probablemente á destrucción da “uniformidade moral”,
así como á posta en cuestión das vellas lexitimacións morais
procedentes das institucións tradicionais de xeración e transmisión
de normas e valores. Tal é o caso da institución eclesiástica ou da
escola como orientadoras de valores e pautas de conducta individuais.
Os sistemas sociais referidos tiña, á súa vez, na familia a aliada
principal en semellante tarefa. A familia facía o seu labor no
asentamento das orientacións morais mediante a transmisión
concreta e efectiva. Con respecto a este obxecto temático xeráronse,
segundo parece, non poucos cambios no papel do grupo familiar.
Así lembramos que se vincula unha e outra vez á familia coa
chamada crise de valores que afecta de modo singular á sociedade
Keppler-Seel, A. e Knoblauch, H. , Familie als kommunikatives Netzwerk, en:
Luckmann, Th.(Ed.). o.c. Páx. 70-71 e ss., 1998.
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actual. A violencia, o racismo, a xenofobia, a falta de motivación dos
mozos, o consumo de substancias de todo tipo para evadirse, etc.
Enténdense como problemas que teñen algo que ver coa instancia
familiar e coa crise de valores que supostamente lle afecta. É
curioso, sen embargo, como estudios recentes confirman que a
familia non carece en absoluto de valores a día de hoxe; precisamente
cumpre co labor de transmitilos ós seus membros. Nunha
investigación recente, o profesor Thomas Luckmann confirmou que
as “ordes morais homoxéneas e unitarias” como eran habituais nas
sociedades tradicionais, “xa non se atopan incrustadas en grandes
institucións dominante. As nocións do ben e do mal, do correcto e
do incorrecto, sen embargo, continúan sendo relevantes para a
conducta da vida e, concretamente, para a planificación, execución
e avaliación das propias accións e das dos demais. Aínda que unha
xerarquía dogmática de valores que conteñen conceptos canónicas
da vida boa xa non se transmite uniformemente nin se obriga por
parte dun aparato institucional, algunhas nocións do correcto e do
incorrecto aínda se seguen a transmitir a través de varias canles.
Entre elas as institucións intermediarias son as máis importantes: a
familia, os peer groups, as pólas locais de grupos máis grandes da
sociedade, asociacións e institucións tales como organizacións cívicas,
os clubes, as congregacións relixiosas, e as escolas, seminarios e
academias. As institucións intermediarias son, deste xeito, a fonte
principal de polo menos unha obriga parcial da moral mencionada
na orde da interacción” 15. As sociedades modernas teñen, xa que
logo, a súa propia moralidade e mailos seus valores propios da
transmisión dos cales se ocupa dun xeito particular e específico o
grupo familiar, iso si, non de forma exclusiva.
Segundo os resultados que achega o científico mencionado, non
existe ningunha institución moral central nas sociedades industriais
actuais, pero o sistema familiar realiza, sen dúbida, un papel básico
no referente a este tema. Sen embargo, tanto as formas coma os
contidos da orientación moral no grupo familiar variaron moito se
o comparamos con situacións históricas pasadas. Ó contrario o que
15

Luckmann, Th. o.c. , 2001, páxs. 89-90.
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acontecía nas sociedades tradicionais, as familias dispoñen de
parámetros morais centrados na responsabilidade e autonomía
individual dos suxeitos; existe, xa que logo, unha pluralidade de
opcións que varía de familia en familia; “algúns tipos de familia
seguen transmitindo a moralidade tradicional; o tipo dominante, sen
embargo, abstense de propagar normas morais autoritarias e
específicas, recalcando a autonomía do individuo” 16. Trátase
concretamente, ante todo, dunha moralización indirecta, tal e como
amosa convincentemente o estudio de Thomas Luckmann. Este
sociólogo di literalmente: “Nas sociedades non modernas as familias
eran comunidades de vida nas que prevalecía un grao bastante alto
de homoxeneidade moral; prevalecía, ou podíase dicir que prevalecía,
naquelas cunha posición de autoridade. Na sociedade moderna xa
non este o caso, e mentres unha certa cantidade de moralización
directa ten lugar onde prevalecen as relacións asimétricas (por
exemplo, entre adultos e nenos moi cativos) e entre aqueles que
comparten as mesmas características e mailas persoas que se coñecen
ben, xeralmente pódese dicir que se prefire a moralización indirecta”17.
En definitiva, o sistema social familia coa súa estructura
potencialmente aberta exerce como instancia de socialización ética,
isto é, segue desempeñando asimesmo nas sociedades contemporáneas
un labor socializador e educativo en canto á instrucción en valores
e normas, imprescindible para a cohesión social e maila vida dos
suxeitos. Agora ben, as formas de transmisión e mailo papel da
familia neste proceso cambiaron enormemente sendo a institución
familiar a máis importante nesta tarefa, aínda que recibe influencias
determinantes desde outros sistemas e subsistemas sociais.
Conclusións
Pois ben, aínda cando despois do dito non queda ningunha dúbida
sobre o papel fundamental da familia na sociedade actual, a función
da mesma en canto ó tema da transmisión e orientación de valores
e en relación cos cambios estructurais que afectan ó novo rol social

16

Ibidem, páx. 92.

17

Ibidem páx. 94.
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das mulleres, tamén é certo que se fala a miúdo da crise do propio
sistema familiar e, tal e como sinalamos anteriormente, dunha crise
de valores éticos e educativos que afectan á súa estructura. ¿Qué
pasa, pois, coa familia moderna, qué papel lle corresponde na
sociedade do século XXI? ¿Está realmente en crise, ou ben é de
verdade a institucións responsable da crise de valores e doutros
problemas que afectan á sociedade actual? Dar unha resposta
satisfactoria a estes interrogantes é unha tarefa sumamente difícil.
Ó longo das páxinas anteriores achegamos algúns datos pretendemos
clarexar algúns aspectos relevantes. En resumo, é posible que a
familia nuclear moderna sexa un conxunto extremadamente
vulnerable, moito máis fráxil que a tradicional, ó mesmo tempo que
está exposta a moitas influencias condicionantes, de modo case
coercitivo. Converteuse nun dos sistemas sociais máis determinados
polos efectos procedentes dos elementos estructurais actualmente
máis poderosos. Un deles está constituído polos medios de información
e comunicación modernos, tal como sinalamos antes. Por outra
parte, non cabe ningunha dúbida en canto á sobrecarga que sofre a
familia nas súas funcións nun mundo cada vez máis globalizado e
cunha complexidade moi acusada, no cal so as relacións familiares
parecen poderen ofrecer seguridade e confianza ás persoas. A
familia, en tanto que grupo marcado por un alto grao de intimidade
e confianza, facilita os elementos necesarios para a identidade
persoa dos suxeitos nas sociedades capitalistas modernas
representando o espacio idóneo para a realización destes. Existen
valores como os da solidariedade interxeracional que encontran a
súa máxima expresión no seo da familia. Os problemas que resultan
diso non son poucos e haberá que se preguntar se a célula da
sociedade poderá asumir por máis tempo tódalas funcións que
nestes momentos ten encomendadas e de facto asume, polo menos no
noso espacio cultural. As novas situacións de convivencia das
parellas, as separacións e divorcios, por exemplo, convértense aquí
asimesmo en aspectos problemáticos. A grande incógnita é, sen
embargo, se os problemas que acosan á familia de hoxe poderán
resolverse mediante unha “meirande institucionalización” das
relacións intrafamiliares; sexa para garantir, por exemplo, un
reparto máis igualitario das tarefas e funcións entre os distintos
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membros familiares, ou ben sexa modificando a definición deste
grupo recoñecendo legalmente formas de convivencia ata o de agora
non contempladas desde un punto de vista lexislativo, como é o caso
das parellas formadas por persoas do mesmo sexo, grupos de
convivencia sen lazos sanguíneos, tales como as familias de adopción
de persoas maiores ou as chamadas parellas de feito.
O que aparece xa claramente como un feito inevitable é o cambio
estructural da familia tradicional e maila necesidade dun novo
reparto dos seus quefaceres e tarefas do coidado, un tema que afecta
extraordinariamente ós roles de xéneros feminino e masculino. En
canto a este particular, quedou claro que os varóns en realidade non
acadaron un novo rol no ámbito familiar mediante a asunción destas
funcións. Estas foron tradicionalmente desenvolvidas polas mulleres,
peor atinxen evidentemente a tódolos suxeitos que comparten a
convivencia familiar.
Rita Radl Philipp
Traduciu Agustín Díaz

Non pode acougar quen leva unha arela de luz
Dentro do peito, e naufraga nun mar de delicia.
Quen sente o corazón multiplicado no mundo,
Aberto en feridas de infinitas saudades
Pura Vázquez
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Introducción
O concepto de familia refírese a unha realidade moi complexa,
sometida a variacións e cunha grande diversidade de acepcións en
todos os campos. A familia, ese medio social primeiro do home, nin
foi sempre tal e como hoxe a concibimos nin o é na actualidade en
todas as civilizacións, culturas e sociedades que no mundo coexisten.
De aí que haxa autores que consideran que sería máis apropiado
falar de familias.
Moito mudaron as cousas ata os nosos días desde a definición que
da familia dese G. P. Murdock, para quen “a familia é un grupo
social caracterizado por residencia comunitaria, cooperación
económica e reproducción. Inclúe adultos de ambos sexos, dous dos
cales, como mínimo, manteñen unha relación sexual socialmente
aprobada; ademais destes adultos sexualmente cohabitantes inclúe
tamén un ou máis nenos, propios ou adoptados”1. Non cabe dúbida
de que esta definición resulta hoxe pouco funcional xa que existen
moitas formas familiares que non se verían incluídas na mesma:
separados ou divorciados con fillos, matrimonios sen fillos, mulleres
solteiras con descendencia, homes ou mulleres que sen contraer
matrimonio adoptan fillos, etc.
A familia é, segundo estudios levados a cabo por diferentes centros
de investigación social e sociólogos (Do Campo, Díez Nicolás, De
1

Murdock, G.P., Social Structure. Ed. MacMillan, Nova York, 1949.
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Miguel, Veira) a institución máis valorada na nosa sociedade. E os
factores que son considerados como máis importantes para o éxito
da familia sono máis de índole subxectiva que obxectiva, xa que
dependen da actitude e disposición psicolóxica, anímica ou do
sistema de valores dos seus membros. Así, valórase como moi
importante a fidelidade, o mutuo aprecio e respecto, a comprensión
e a tolerancia.
O paso da familia extensa tradicional á familia nuclear moderna
suposto un proceso de diferenciación funcional que obrigou a
segunda, ao perder unha serie de funcións propias da primeira, a
especializarse para o cumprimento de dous que, conforme destaca T.
Parsons, lle son esenciais: a socialización dos fillos e a estabilidade
emocional e afectiva dos adultos e na que a unión da parella se vai
perfilando cada vez máis como unha elección libre de dúas persoas
que nin se complementan de maneira absoluta nin se necesitan por
completo.
Como consecuencia dos cambios sociais operados, xorden ou
increméntanse novas formas de relación familiar, especialmente
entre as persoas separadas e divorciadas coas que conviven os seus
fillos tales como as familias monoparentais ou as familias de tecido
secundario (tamén denominadas por outros autores novas familias
extensas, familias reconstruídas, familias biparentais compostas,
etc.). Ante o crecemento destes segundos matrimonios ou unións,
fálase xa de sucesión conxugal, poligamia secuencial ou monogamia
en serie.
Tradicionalmente os sistemas familiares viñan determinados polo
matrimonio e a filiación, cos conseguintes resultados de parentesco.
Novas situacións de convivencia reclaman unha reflexión social
tanto sobre o concepto como sobre os efectos para as denominadas
unións de feito. Recoñecementos legais hai xa que consideran
familias “os conxuntos de persoas unidas por vínculos de matrimonio
ou de parentesco, ou as unidades de convivencia cando constitúan
núcleos estables de vida en común”, como é o caso da Lei 3/1997, de
9 de Xuño, galega da Familia, a Infancia e a Adolescencia. Nas
Comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid e
Navarra promulgáronse xa leis de “parellas estables non casadas”,
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“parellas estables”, “unións estables de parella”, “unións de feito”
e “de igualdade xurídica das parellas estables”, respectivamente.
Evolución e mudanza
Dixemos xa que a familia nin foi sempre tal e como hoxe a
concibimos, nin o é no momento presente en todas as civilizacións,
culturas e sociedades que no noso mundo se dan. A familia non é
unha institución estática se non dinámica da que quizais non se
poda dicir que é mellor ou peor que antes, pero o que si se pode
afirmar rotundamente é que é distinta.
Como sinala W. Goode “as situacións e en concreto as familias, do
pasado acostuman presentarse como simples e transparentes, máis
fáciles de comprender. E, por outra parte, a idealización do pasado
é tamén un proceder ben frecuente e tampouco non limitado ao
pasado da familia. Esta, en todo caso, acostuma ser lembrada como
unha unidade ampla, ben axustada, funcionando case perfectamente
e cargada dos valores sociais fundamentais. Á parte disto, tamén
acostuma esquecerse que a institución familiar mostrou unha
grande estabilidade e que, mesmo en trocos sociais rápidos, ofreceu
unha notable capacidade de resistencia”2.
En Galicia, como no noso contorno cultural máis inmediato, co
paso do tempo se foron producindo mudanzas substanciais nas
características da familia e, sobre todo, na tipoloxía das relacións
que se dan entre os seus membros. A familia foi deixando de ser unha
unidade de producción para se converter nunha unidade de consumo.
Conseguiuse unha democratización nas relacións; legalmente
consagrouse a igualdade de homes e mulleres encanto a dereitos e
deberes –aínda que no terreo da realidade aínda fica unha parte do
camiño por percorrer–, e a patria potestade é compartida. Prodúcese
a irrupción da muller no mundo do traballo extradoméstico. Os
individuos son libres para a elección de parella ou futuro cónxuxe,
aínda que persistan determinados condicionamentos que se traducen
nunha certa tendencia á homogamia social. Aumentou sensiblemente
Alonso Hinojal, I., Sociología de la Familia, Ed. Guadarrama, , Madrid, 1973, páxs.
46-47 e Goode, W., La familia. Ed. Uthea, Méjico, 1966.
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o número de familias monoparentais debido, principalmente, ao
incremento de separacións e divorcios. Todos os fillos son iguais
ante a lei e a educación dos mesmos é menos ríxida e autoritaria,
prevalecendo sobre os demais o modelo inductivo de apoio.
Os matrimonios planifican o número de fillos que desexan ter e os
pais pasaron de dar aos fillos un valor instrumental a darlles un
valor afectivo-expresivo. Os fillos pasaron de representar un
investimento a converterse nun gasto, deixaron de ser a man de obra
ou o seguro de vellez das economías domésticas tradicionais, para
requirir unhas evidentes atencións no campo da educación e do seu
sostemento en todas as ordes. Pasaron a ser tidos como un
investimento emocional para unha rendibilidade afectiva. Flaquer
afirma que “co incremento do valor emocional dos fillos tamén se
incrementa o custo económico. Os fillos deixan de ser un investimento
para se converter esencialmente nun gasto, unha das razóns para
explicar o descenso da fecundidade”3.
Un cambio importante na familia en Galicia é o da composición
dos lares, aínda que se manteñen certas peculiaridades en relación
cos do resto de España. A falta dos datos do último Censo de
Poboación, o do ano 2001, a comparación nos dous precedentes pón
de manifesto o incremento dos lares monoparentais (12,5% en 1991
e 5,8% en 1981) e unha certa diminución dos extensos e múltiplos,
mentres que os solitarios, sen núcleo e nucleares mantiñan
porcentaxes moi similares. Pero, en relación co resto de España,
Galicia presentaba as porcentaxes mais altas nos extensos e múltiplos
e, concretamente no caso dos lares múltiplos, sensiblemente superior:
8,12% en Galicia e 2,7% na media nacional.
Outra das mudanzas mais significativos operadas na familia é o
seu progresivo proceso de democratización. Entre outros factores, a
crítica aos modelos de autoridade (ou de autoritarismo, aínda que
non son sinónimos en sentido estricto) familiar, xurdida do Maio
francés de 1968, motivou unha transformación significativa na que
os pais deixan de inspirar temor e respecto nun sentido –ao noso
3

Flaquer, Ll., El destino de la familia. Ed. Ariel., Barcelona, 1998, páx. 32.
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xuízo– mal interpretado do termo, para o traducir en confianza e ser
fonte de exemplo e estímulo.
A familia, no seu devir, percorre e supera diferentes etapas que
constitúen o seu ciclo vital. A primeira delas é a da conquista, o
cortexo, as relacións previas ao matrimonio. Neste sentido tamén
mudaron os valores e as expectativas que mozos e mozas teñen entre
si, como calidades idóneas para ser un bo esposo ou unha boa
esposa.
En tempos pasados –e independentemente da xa sabida tendencia
dos matrimonios concertados polos pais, sobre todo no medio rural–
contaban nas mulleres a fortaleza física para concibir e parir fillos,
a laboriosidade, o pudor e que fosen recatadas. Lembremos a canción
galega: “Non busques noiva n’a feira / e menos n’a romaría: /
Busca-a n’a súa casa, vestida de cada día”. E nos homes a capacidade
laboral e a honradez. O atractivo físico tiña a súa importancia, pero
non con carácter prioritario. Actualmente valóranse, en maior ou
menor medida por parte de homes e mulleres, as características
físicas, si, pero tamén a intelixencia, o amor pola familia e os fillos,
etc. E cada vez menos as cuestións de tipo económico e as
coincidencias en cuestións políticas e relixiosas.
Segundo os resultados de diferentes investigacións sociolóxicas
levadas a cabo (CIS, CIRES, etc.), ao considerar as calidades tidas
como máis importantes polos mozos para a elección de noivo ou
noiva, dedúcense as seguintes conclusións:
O matrimonio por conveniencia, no plano do desexo, ten poucos
partidarios. Dáse pouca importancia aos aspectos económicos. Outra
cousa é que na elección real de parella teña mais influencia da que
se declara.
Obsérvase unha certa tendencia ó “romanticismo”, valorando as
calidades físicas e afectivas, o amor ó lar e ós fillos ou a personalidade
e a identidade de pensamento, con alta valoración das calidades
intelectuais tales como intelixencia, educación e cultura, máis
acentuada nas mulleres, pero con tendencia á confluencia, entre
unha investigación e as seguintes.
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No momento presente hai maior liberdade para a elección do
cónxuxe, pero iso non quere dicir que esta elección sexa aleatoria
ou que dependa de factores de atractivo físico, amor romántico e,
mesmo, calidades psíquicas dos noivos. A elección prodúcese nun
medio social e con factores sociais que a condicionan. Aínda que
actualmente hai maiores posibilidades de agrandar o ámbito de
relacións e coñecementos con persoas doutro sexo, existen tamén
factores de homogamia, endogamia, clase social, ambiente cultural,
lugar de residencia, barrio, influencia exercida polos pais, a imaxe
que se teña do matrimonio e a vida familiar, etc.
En tempos pretéritos eran os pais quen decidían de mutuo acordo
os desposorios dos fillos.
Tendencias nos indicadores demográficos familiares
En Galicia, como no resto de España, decaeron as taxas de
nupcialidade e de natalidade.
Na nosa Comunidade, no prazo de 25 anos, pasouse de celebrar
18.960 matrimonios en 1975 a 11.947 no ano 1999, observándose,
non obstante, unha certa inversión no ano 2000, con 12.628 enlaces
nupciais, aínda que esta última cifra é provisional.
Así, e como pode comprobarse na Táboa I, a taxa bruta de
nupcialidade pasou de 6,92 en 1975 a 4,37 en 1999, sendo as máis
reducidas as das dúas provincias máis caracterizadas pola súa
condición rural: Lugo e Ourense.
Outro risco característico deste fenómeno foi a demora na idade
das primeiras nupcias, situándose, segundo os datos mais recentes
en 29,5 anos a idade media do primeiro matrimonio para os homes
e de 27,3 para as mulleres. Non obstante, estas idades son aínda
inferiores ás da media española.
A relixiosidade ou a tradición tamén segue sendo en Galicia un
risco a destacar encanto á forma de celebración dos casamentos, xa
que tres de cada catro celebracións nupciais o son segundo o rito
eclesiástico católico ou matrimonio canónico. De feito, un 36% dos
mozos considera que para unha parella estable, a mellor forma de
convivencia é casar pola Igrexa, seguidos dun 24% que opina que
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vivir xuntos e entón casar pola Igrexa, un 18% estima que vivir
xuntos sen estar casados e un 11% que optan por se casar polo civil4.
Táboa I. Galicia. Indicadores de nupcialidade
1975
1981
1986
1991
Taxa bruta de nupcialidade
A Coruña
7,53
4,71
5,03
5,05
Lugo
5,63
5,60
4,47
4,46
Ourense
5,77
4,52
3,99
4,40
Pontevedra
7,39
5,69
4,37
4,91
Galicia
6,92
5,12
4,59
4,84
Idade media ó primeiro matrimonio. Homes
A Coruña
26,32
25,69
26,29
27,21
Lugo
27,26
26,58
26,81
27,47
Ourense
26,88
26,02
26,52
27,24
Pontevedra
25,80
25,40
26,02
26,99
Galicia
26,34
25,77
26,32
27,18
Idade media ó primeiro matrimonio. Mulleres
A Coruña
23,51
23,17
23,84
24,91
Lugo
24,08
23,62
23,75
24,63
Ourense
23,73
23,27
23,74
24,59
Pontevedra
23,15
22,99
23,62
24,77
Galicia
23,49
23,19
23,76
24,80

1996

1998

1999

4,37
3,62
3,75
4,43
4,21

4,42
3,59
3,56
4,56
4,24

4,42
3,59
3,75
4,85
4,37

28,85
28,82
28,24
28,43
28,64

29,31
29,70
28,76
29,01
29,19

29,68
30,12
29,27
29,12
29,49

26,79
26,64
26,11
26,44
26,59

27,17
26,97
26,47
26,77
26,93

27,50
27,22
26,90
27,12
27,26

Fonte: Censos de Poboación, Padróns Municipais de Habitantes, Movemento
Natural da Poboación. Matrimonios

Como xa se anticipou, tamén a natalidade experimentou en Galicia
un evidente descenso. Nun cuarto de século esta tendencia neste
comportamento familiar deu lugar a que se pasase de 43.850 a
18.784 natalicios, reducíndose en mais dun 57% a taxa de natalidade
bruta, pasando a taxa de fecundidade xeral dó 67,3 ó 27,3 (Táboa II),
tamén cunha lixeira recuperación non ano 2000.
A fecundidade, en relación coa idade da nai, tamén modificou o seu
comportamento e así vemos como baixou o número de partos nas
mulleres máis novas para aumentar nas de idades mais avanzadas,
elevándose a idade media da maternidade ata os 30,1 anos,
consecuencia lóxica da tendencia a contraer matrimonio máis tarde.
4

CIS-Instituto de la Juventud, Estudio 2.262, Septiembre-Octubre 1997.
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Tabla II. Galicia. Indicadores de natalidade
1975
1981
1986
1991
Taxa bruta de natalidade
A Coruña
17,31
13,94
9,78
8,05
Lugo
11,62
11,35
8,63
7,20
Ourense
10,94
9,18
7,08
6,73
Pontevedra
19,51
15,78
11,01
9,19
Galicia
16,13
13,42
9,60
8,13
Taxa de fecundidade xeral
A Coruña
70,45
58,73
41,44
32,61
Lugo
52,29
53,41
41,78
34,42
Ourense
46,25
40,35
31,31
31,57
Pontevedra
80,55
66,22
45,46
36,26
Galicia
67,30
57,69
41,32
33,98
Taxas de fecundidade por idade da nai
Galicia
< 20
35
39
26
15
20-24
141
122
83
58
25-29
136
115
83
78
30-34
92
71
53
53
35-39
48
37
24
21
40-44
20
12
7
5
> 44
2
1
1
0
Relación de masculinidade ó nacemento
A Coruña
105,78 112,85 108,33 109,64
Lugo
103,92 104,54 109,38 102,08
Ourense
97,57
113,41 102,30 106,11
Pontevedra
103,89 114,27 105,55 106,01
Galicia
103,97 112,36 106,76 106,94
Idade media á maternidade
A Coruña
27,84
27,26
27,39
28,13
Lugo
28,37
27,29
27,11
27,45
Ourense
28,28
27,38
27,29
27,92
Pontevedra
27,87
27,37
27,43
28,03
Galicia
27,95
27,30
27,35
27,99

1996

1998

1999

6,65
5,35
5,67
7,94
6,78

6,82
5,52
5,43
7,85
6,81

6,83
5,48
5,30
7,97
6,83

25,94
24,76
26,20
29,87
27,23

26,41
25,20
24,81
29,31
27,14

26,64
24,99
24,23
29,92
27,34

8
30
61
59
23
3
0

7
26
57
62
25
4
0

7
24
55
65
28
5
0

105,71
100,81
110,03
104,33
105,08

108,45
105,83
105,44
107,09
107,34

107,11
105,36
104,86
108,50
107,23

29,69
28,99
29,43
29,28
29,42

30,14
29,55
29,67
29,75
29,87

30,40
29,88
29,95
30,01
30,14

Fonte: Censos de Poboación, Padróns Municipais de Habitantes, Movemento
Natural da Poboación. Nacementos
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Sen embargo experimentou un notable incremento a porcentaxe de
nacementos en nais non casadas, pasando nos vintecinco anos
considerados, do 3,35% ao 13,5% (Táboa III).
En relación con este tema das relacións sexuais prematrimoniais
e dos fillos extrasensoriais, cabe dicir que en Galicia houbo sempre
un importante nivel de tolerancia. Como sinala Carmelo Lisón,
nunha cultura que, debido á emigración, ao sistema de matrimonios
concertados, e a un número maior de mulleres que de homes
“compele ao celibato a parte dos membros que permanecen dentro do
seu ámbito, ten que dar saída de algunha maneira ás frustracións
que leva consigo.
O número de (fillos) ilexítimos en Galicia –o maior de España– é
unha, a valoración das relacións prematrimoniais, outra”5. En
Galicia foron frecuentes os casamentos que se celebraron coa noiva
encinta. En ocasións, isto era unha estratexia para forzar os pais da
moza a acceder a un matrimonio cun determinado mozo, ó que se
opuñan por cuestións de dote. Actualmente aumentaron as unións
de feito que non institucionalizan a súa situación; son cada vez máis
as mulleres que deciden soas a súa maternidade, así como as mozas
que se fican embarazadas e que deciden ter o seu fillo.
Táboa III
Porcentaxe de nacementos de nais non casadas
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

1975
3,41
2,30
2,51
3,84

1981
5,47
3,88
4,62
5,78

1986
8,65
7,37
10,18
9,95

1991
10,38
12,52
11,12
12,38

1996
9,86
8,83
9,40
12,38

1998
10,47
11,65
9,50
13,63

1999
11,88
13,82
10,20
15,04

Galicia

3,35

5,30

9,13

11,38

10,68

11,71

13,15

Muller
Foi sempre proverbial o destacado papel que a muller representou
na sociedade e na familia en Galicia, aínda que as súas características
Lisón Tolosana, C., Antropología cultural de Galicia, Siglo XXI de España Editores,
S.A., Madrid, 1971, páx. 237.
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eran tamén diferentes dependendo de que se tratase da muller rural
do interior, a muller rural da costa e a muller das zonas urbanas6.
Da muller galega na familia, que foi reputada como conservadora
no relativo ós costumes e valores tradicionais, pero proclive ás
mudanzas en tanto estas representen melloras na calidade de vida
dos seus, pódese dicir que constitúe un factor fundamental nos
cambios operados tanto no ámbito doméstico como no máis amplo da
sociedade, aínda que en boa medida siga recaendo sobre ela un
reparto non igualitario na asignación das tarefas domésticas,
particularmente no medio rural e en determinados niveis
socioculturais.
A este respecto, cómpre dicir que un 75% da nosa mocidade se
pronuncia a favor dun tipo de familia na que tanto o home como a
muller traballen fora da casa e se repartan as tarefas da casa e o
coidado dos fillos se os houber. Sen embargo, este dato non debe
enganarnos xa que se observa unha notable diferencia por sexos,
ante esta perspectiva. A favor desta opción están o 82% das mozas
e o 69% dos mozos7.
Ruptura matrimonial
Un xeito familiar sobre o que tamén procede formular algunha
reflexión é o que ten que ver coa situación e tendencias da
desestructuración familiar.
Os indicadores da ruptura matrimonial en Galicia dinnos que,
desde a legalización do divorcio en España en 1981, na nosa
Comunidade como no resto do país, foi experimentando este fenómeno
un progresivo incremento (Táboa IV) chegando a producirse, no
último ano do que dispomos datos, 29,4 separacións e 17,5 divorcios
por cada 100 matrimonios celebrados. Estas porcentaxes son tamén
referidos á media española, que está en 30,2 e 18,6, respectivamente.

6
Ver Estudio sobre a situación e problemática da muller en Galicia. Xunta de Galicia.
Consellería de Traballo e Servicios Sociais. Santiago de Compostela, 1990.
7

CIS-Instituto de la Juventud, Estudio 2.262, Setembro-Outubro, 1997.
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Táboa IV. Indicadores de Ruptura Matrimonial. Galicia
1981-2000
Por 100 matrimonios
Anos

Separacións Divorcios

Nulidades Separac.

Div.

Por 10.000 habitantes
Separ.

Div.

1981

245

574

6

1,7

4,1

0,9

2,0

1982

946

1.120

3

6,7

7,9

3,4

4,0

1983

1.000

1.055

2

7,4

7,8

3,5

3,7

1984

1.097

964

2

7,9

7,1

3,9

3,4

1985

1.348

1.004

3

10,5

7,8

4,8

3,6

1986

1.553

1.126

3

11,9

8,6

5,5

4,0

1987

1.813

1.236

0

13,7

9,3

6,4

4,4

1988

1.797

1.280

1

13,1

9,3

6,4

4,5

1989

2.246

1.508

4

16,3

10,9

8,0

5,4

1990

2.098

1.342

5

15,2

9,7

7,5

4,8

1991

2.208

1.506

1

16,9

11,5

7,9

5,4

1992

2.290

1.493

3

17,3

11,3

8,2

5,3

1993

2.508

1.683

4

20,8

14,0

8,9

6,0

1994

2.747

1.792

5

23,6

15,4

10,6

6,6

1995

2.841

2.049

7

24,3

17,6

10,4

7,5

1996

2.804

1.828

4

23,6

15,4

10,3

6,7

1997

3.223

1.943

4

26,7

16,1

11,8

7,1

1998

3.430

2.067

7

27,8

16,7

12,6

7,5

1999

3.508

2.118

9

28,0

16,9

12,9

7,8

2000

3.714

2.207

21

29,4

17,5

13,6

8,1

29.895

94

16,7

11,6

Total 43.416

Fonte: Elaboración propia. Memorias do Consejo Superior del Poder Judicial
e dos Censos de Poboación, Anuarios Estadísticos e Movemento Natural da
Poboación. Varios anos (I.N.E.)
Nota: Os datos de divorcios do ano 1.981 son desde o mes de Xullo, en que
se aprobou a Lei de Divorcio. As nulidades son exclusivamente civís.

Neste punto quixeramos facer unha particular reflexión en relación
cun feito que entendemos significativo na nosa Comunidade.
Estámonos a referir ás porcentaxes de separacións e divorcios de
mutuo acordo que, como pode comprobarse nas Táboas V e VI son
sensiblemente inferiores ós da media nacional, en xeral. Imos tentar
atopar algunha explicación para este feito.
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Táboa V. Galicia. Separacións de Mutuo Acordo e por
Causa Legal ou Contenciosas e porcentaxe de acordo.
Anos 1981-2000
Anos
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Total

Mutuo
Acordo
37
286
275
351
489
492
671
652
720
830
890
982
985
1.075
1.214
1.280
1.499
1.650
1.828
1.929
18.135

Causa Legal
ou
ou Contenciosa
208
660
725
746
859
1.061
1.142
1.145
1.526
1.268
1.318
1.308
1.523
1.672
1.627
1.524
1.724
1.780
1.680
1.785
25.281

Total
245
946
1.000
1.097
1.348
1.553
1.813
1.797
2.246
2.098
2.208
2.290
2.508
2.747
2.841
2.804
3.223
3.430
3.508
3.714
43.416

% Mutuo Acordo
Galicia
España
15,1
18,9
30,2
33,3
27,5
35,4
32,0
38,7
36,3
39,6
31,7
40,7
37,0
42,7
36,3
45,4
32,1
46,1
39,6
47,2
40,3
48,8
42,9
49,3
39,3
49,5
39,1
49,1
42,7
51,5
45,6
53,1
44,9
55,6
48,1
57,5
52,1
59,9
51,9
61,3
41,8
49,9

Diferencia
-3,7
-2,5
-7,9
-6,7
-3,3
-9,0
-5,7
-9,1
-14,0
-7,6
-8,5
-6,4
-10,2
-10,0
-8,8
-7,5
-10,7
-9,4
-7,8
-9,4
-8,1

Fonte: Elaboración propia. Memorias do Consejo Superior del Poder Judicial
(1982-2001) e dos Censos de Poboación, Anuarios Estatísticos e Movemento
Natural da Poboación. Varios Anos. (I.N.E.)
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Táboa VI. Galicia. Divorcios con Mutuo Acordo ou
Consensuados e Sen Acordo ou non Consensuados e
porcentaxe de acordo. Anos 1981-2000

Anos

Mutuo
Acordo

Causa Legal
ou
ou Contenciosa

1981

111

463

574

19,3

38,5

-19,2

1982

314

806

1.120

28,0

39,2

-11,2

1983

328

727

1.055

31,1

39,1

-8,0

1984

326

638

964

33,8

40,5

-6,7

1985

310

694

1.004

30,9

40,6

-9,7

1986

304

822

1.126

27,0

40,9

-13,9

1987

368

868

1.236

29,8

40,5

-10,7

1988

366

914

1.280

28,6

43,1

-14,5

1989

371

1.137

1.508

24,6

43,1

-18,5

1990

372

970

1.342

27,7

43,2

-15,5

1991

468

1.038

1.506

31,1

43,7

-12,6

1992

518

975

1.493

34,7

45,2

-10,1

1993

564

1.119

1.683

33,5

44,3

-10,8

1994

520

1.272

1.792

29,0

43,8

-14,8

1995

714

1.335

2.049

34,8

44,9

-10,1

1996

651

1.177

1.828

35,6

45,9

-10,3

1997

694

1.249

1.943

35,7

48,3

-11,6

1998

753

1.314

2.067

36,4

49,6

-13,2

1999

846

1.272

2.118

39,9

51,7

-11,8

2000

934

1.273

2.207

42,3

52,6

-10,3

Total

9.832

20.068

29.900

32,9

45,0

-12,1

Total

% Mutuo Acordo
Galicia
España

Diferencia

Fonte: Elaboración propia. Memorias do Consejo Superior del Poder Judicial
(1982-2001) e dos Censos de Poboación, Anuarios Estatísticos e Movemento
Natural da Poboación. Varios Anos (I.N.E.)

Diversas interpretacións pretenden explicalo. Unhas van no sentido
de que en Galicia, como ocorre no resto de España, é a muller a que
toma a iniciativa para a separación, pero mentres que noutras
Comunidades se chega máis ó acordo, en Galicia o home –pese ó
tópico do matriarcado– non se avén á separación, resístese a
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someterse á decisión da muller e a facilitarlle o logro dos seus
propósitos. Outras apuntan á propensión do galego a preitear e a
que nin mesmo a disolución do seu matrimonio sexa algo que se
resolva sen a intervención dun avogado nin do paso por un xulgado.
En calquera caso, hai que ter presente que en matrimonios con
réxime de gananciais e nos que, moitas veces vivenda e traballo
cadran na mesma morada, como é o caso de Galicia, as cousas son
máis complicadas que naqueles nos que o réxime económico é o de
separación de bens e os traballos no sector de servicios, no que cada
membro do matrimonio é independente.
O envellecemento da poboación e a súa repercusión na
familia
Galicia é unha das comunidades mais envellecidas de España. A
porcentaxe de persoas con máis de 65 anos na nosa Comunidade é
do 19,6%.
En Galicia, o número de lares que dependen dunha persoa maior
de 65 anos é duns 350.000, é dicir o 40% do total. Pero, ó mesmo
tempo, vai aumentando considerablemente o número de anciáns
dependentes que atopan na familia, debido entre outras razóns ó
sistema de valores que aínda teñen vixencia na nosa sociedade, o
principal punto de apoio.
Pero o aumento da esperanza de vida, o descenso da natalidade, a
incorporación da muller ó traballo extradoméstico van suscitando
novos retos e desafíos á nosa sociedade en orde a instrumentar
recursos sociais que apoien e, no seu caso, suplan á familia nesta
función de colchón amortecedor que no afectivo e no efectivo ven
desempeñando.
Coa ollada no futuro
En calquera camiño, sempre, á fronte está o horizonte, o futuro.
E no caso da familia, o futuro está na mocidade.
“As persoas, como os grupos sociais, acostuman orientar o seu
comportamento axustándose ós valores que consideran importantes.
Estes valores abranguen o máis amplo espectro ideolóxico do
individuo: valores ético/morais, relixiosos, políticos, económicos e
laborais/profesionais”.

419 35

Gerardo Hernández Rodríguez

Estas ideas, expresadas polo profesor José Luis Veira Veira,
leváronnos a pensar en cales son os valores ós que a nosa mocidade
concede importancia, porque quizais iso nos axude a explicar as súas
actitudes presentes e a albiscar como pode ser a familia e a sociedade
que eles formarán no futuro.
As tres cousas máis valoradas polos mozos, sendo para eles e na
súa vida moi ou bastante importantes, son a familia, a amizade e o
traballo. Fronte a unha media nacional do 70,2%, os mozos galegos,
nunha porcentaxe do 75,2% considera que a familia é “moi
importante”8.
Como sinala, nun dos seus traballos, José Luis Veira, “a maioría
dos mozos galegos di ter boas relacións cos seus pais (48,8 por 100),
e mesmo moi boas (35 por 100), o que indica a existencia dun clima
familiar moi aceptable, en concordancia coa alta valoración dada á
familia”9. Neste mesmo sentido, Javier Elzo, nun estudio máis
recente10 xa citado, pón de manifesto que un 40% dos mozos galegos
din levarse “estupendamente” cos seus pais.
A posición da familia en primeiro lugar, demostra a alta valoración
dada a esta institución por parte dos mozos, tanto españois en xeral
como galegos en particular, que –pese a certos augurios– non só non
está en decadencia se non, polo contrario, en evidente rexurdir, que
é o mellor refuxio fronte ás tensións externas e que é o ámbito de
convivencia onde desenvolver os sentimentos afectivos e experimentar
a seguranza e a afirmación da identidade. Todo iso, a pesar de que
é precisamente na familia onde acostuman producirse os conflictos
interxeracionais nas súas primeiras e, frecuentemente, máis tensas
manifestacións.
Actualmente hai outra tendencia bastante acusada na familia, a da
tardía emancipación dos fillos, é dicir a idade ata a que os fillos
permanecen no lar familiar e que na maioría dos casos supera o 90%.
Elzo, J. et al.: Jóvenes españoles 99. Ed. Fundación Santa María, páx. 132, Madrid
1999.

8

9
10

Veira Veira, J.L.: A mocidade galega. Xunta de Galicia. páx. 130. A Coruña 1994.
Op. Cit. Páx. 138.
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no caso de Galicia un 88% dos mozos viven aínda na casa dos seus
pais, unha porcentaxe inferior á que se dá, por exemplo, en
comunidades como Madrid, Andalucía, Cataluña, Castela e León,
Comunidade Valenciana ou País Vasco. As razóns atopámolas, por
un lado, no menor rigor e autoritarismo e maior grao de diálogo,
comprensión, tolerancia e permisividade na familia e, por outro, nas
dificultades dos mozos para atoparen un traballo estable que lles
permita acceder a unha vivenda e independizárense.
Polo que se refire ás relacións entre pais e fillos, hai xa tempo que
se observa unha profunda e progresiva mudanza na mesma dirección
que a rexistrada nas relacións entre os esposos. Procesos sociais de
alcance máis largo contribuíron á aparición dunhas pautas de maior
igualdade e liberdade nas relacións dos pais cos fillos.
Así, pois, cumpriría concluír que a institución familiar non está en
crise nin en Galicia nin no noso contorno sociocultural máis
próximo. Estaríano, en todo caso, algunhas formas de entender e
vivir a familia e a perspectiva enxergada é que estas, paulatina pero
irreversiblemente, se van adaptando ás novas tendencias que, no
medio das súas luces e as súas sombras, contribúen á vixencia e
perdurabilidade dunha institución que, a dicir de Ralph Linton
“sobrevivirá, nunha ou outra forma, mentres a nosa especie
subsista”11.
Gerardo Hernández Rodríguez
Traduciu Xaime M. González Ortega
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¿A familia en crise?:
situación e perspectivas

Xosé Manuel Domínguez Prieto

Xa resulta un tópico –por tan empregado xa badoco– dicir que a
familia está en crise na sociedade posmoderna. Este tópico, ante
todo, resulta ambiguo por dúas razóns. En primeiro lugar porque
non está claro que é iso da familia: ¿hai algún grupo humano que
con precisión poidamos cualificar, dada a súa composición, de
familia? ¿existe só un tipo de familia? ¿todo tipo de familia está en
crise? En segundo lugar, porque a propia palabra crise se emprega
sen propiedade. Se por crise se entende o seu sentido etimolóxico e,
por tanto, como “escolla ou xuízo que se ten de facer ó final dun
proceso de cambio” resulta evidente que a familia, igual que a
escola, a Igrexa, a relación de parella ou os hábitos alimenticios
están en crise, porque a nova situación social do século XXI esixe
das familias novas opcións, novas formas de actuar. Pero se o que
se quere dicir é que a familia como tal, todo tipo de familia, está a
desaparecer ou está sendo derrubada, esmagada ou varrida, non se
fala cun mínimo de rigor. Se cadra, hai algún modelo periclitado de
familia institucional que está en franco retroceso. Pero, como
veremos, a familia goza de moi boa saúde e nela se atopa unha das
fontes personalizantes máis rexas e firmes para este novo século.
Agora ben, para manter esta afirmación cómpre aclarar dúas
cousas:
1. ¿Cales son as novas condicións sociais e axiolóxicas que conforman o
marco da nova familia? Porque adoita pasar que o que se denomina a
familia non é senón un modelo particular que responde a un determinado
momento sociolóxico e axiolóxico e que, se ben puidera ser funcional no seu
momento, agora perde moita da súa validez ¿Que é, daquela, o universalizable
e permanente da familia na nova situación socio-axiolóxica?
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2. ¿Que condicións ten que ter unha familia para ser personalizante
neste novo contexto? E é que non toda familia promove os seus
membros como persoas. Por iso, tratar de defender a familia per se
non ten moito sentido. Por exemplo, non creo que sexa defendible o
modelo de familia que con bo criterio Engels critica como resumo e
símbolo de todos os males e contradiccións da sociedade capitalista
1
. Este modelo familiar ó que Mounier cualifica como “niño de
víboras” non é, en absoluto, un foco comunitario nin personalizante,
por moito que se lle denomine familia (e mesmo se fale de “boa
familia”, se é familia de alto nivel económico. ¡Triste paradoxo!).
A responder a estas dúas cuestións dispoñémonos a continuación.
1. A nova situación sociolóxica da familia
1.1. Existen moitos modelos de familia
Todos temos algunha idea do que é a familia. Pero esta idea varía
moitísimo duns a outros. Mesmo a familia, tal e como a vivimos
cando nenos, non tiña moito que ver coas familias actuais. Cada vez,
baixo este nome, polisémico como poucos, péchanse variadísimas
formas de convivencia e mesmo de coexistencia. Por tanto, o
primeiro do que nos decatamos é a existencia dunha enorme
pluralidade de formas familiares. Algúns datos resultarán
reveladores2:
1) A fecundidade das parellas oscila entre 1’8 a 2’3 fillos por
parella no Norte de Europa e en Estados Unidos de Norteamérica e
1’1 fillos por parella no Sur de Europa. En Galicia, dun xeito
especial en Ourense e Lugo, a taxa de natalidade cae por debaixo do
0’7 fillos por parella: ¡a máis baixa do mundo!
2) O número de divorcios ou separacións no Norte de Europa e nos
EEUU é un de cada dous, en Centro Europa un de cada tres e no Sur
de Europa, incluída Galicia, un de cada cinco.
1
Cfr. Engels, F., A orixe da familia, da propiedade privada e do Estado. Planeta
Agostini, Barcelona, 1992.
2
Pódense contrastar e ampliar os seguintes datos (agás os referentes a Galicia) en
Pastor Ramos, Gerardo, Sociología de la familia, Sígueme, Salamanca, 1997, páxs.
199 ss.
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3) Namentres que no Norte de Europa e nos EEUU o número de
mulleres que traballan é semellante ó dos homes, no Sur de Europa
e de América son as mulleres as que quedan na casa. E namentres
que nos primeiros países as tarefas de casa son compartidas entre
home e muller, nos segundos países, mesmo se a muller traballa, as
tarefas da casa, da cociña e os fillos séguense vendo como tarefas
únicas ou prioritarias da muller.
4) A cohabitación antes do matrimonio sitúase no 90% nos países
do Norte de Europa namentres que en Galicia non chega ó 10%.
5) Increméntase o número de matrimonios civís fronte ó de
relixiosos, aparecen cada vez dun xeito máis frecuente familias
monoparentais (froito dun divorcio ou separación) e núcleos
familiares procedentes de dúas ou máis familias que racharon
anteriormente.
1.2. Desinstitucionalización e personalización: dúas caras da
mesma realidade
Á vista do anterior resulta evidente que xa non se pode falar da
familia senón dunha chea de formas distintas. Agás en pequenos
círculos, xa non se pode falar en rigor da “institución familiar” xa
que esta se atopa cada vez menos institucionalizada (aínda que hai
que recoñecer que así como as formas tradicionais da familia están
desinstitucionalizándose, as novas formas de familia ou grupos
familiares procuran a súa institucionalización e a súa normalización).
As opcións que se toman e a mesma estructura da familia é froito
cada vez máis de escollas persoais, en lugar de formas institucionalmente prescritas ou aprendidas ¿Resulta isto realmente catastrófico,
como algúns pretenden ventar e anunciar? Cremos que non só
resulta algo negativo senón que se dá un efecto moi positivo: ó
depender cada vez máis todo das opcións libres que se tomen,
revalorízanse moito os vínculos persoais de parella e as relacións
cos fillos. Ó non viren tanto coma antes os comportamentos xa
prescritos ou normativizados, non se pode dar nada por feito, por
conseguido ou por sabido: cómpre dialogar máis e decidir en común.
Isto, nas relacións entre homes e mulleres supón un incremento da
igualdade, autenticidade e creatividade, valores realmente personalizantes. Asemade, este feito trae consigo outra consecuencia, esta
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xa non tan funcional: a maior conflictividade e debilidade da parella.
E a esta inestabilidade contribúe non pouco á inmaturidade afectiva
e moral dunha parte importante da poboación adulta occidental.
1.3. A nova posición da muller
Pero o factor explicativo máis importante da nova situación da
familia é o cambio no papel da muller: de pensarse que estaba
sometida unicamente ás tarefas da casa e dos fillos, incorpórase
cada vez máis ó mundo laboral. E isto, sobre todo, resulta realmente
personalizante: as mulleres alcanzan unha autonomía económica e
poden acceder a unha maior formación intelectual (na meirande
parte dos casos superior á dos homes). Á vez, as mulleres teñen a
capacidade de decidir cantos fillos queren ter e se queren telos. Todo
isto supón que a relación da muller co home achégase xa á desexada
igualdade.
Sen embargo, esta mudanza tivo e ten un serio atranco: o home
aínda non asumiu a súa real igualdade práctica coa muller. Ó cabo,
a muller que traballa fóra tamén é a que acaba levando todo o peso
da casa e da educación. Así, no ano 2000, namentres que a muller
dedica ás tarefas da casa diariamente unha media de catro horas, o
home non pasa dos corenta minutos; namentres que a muller dedica
ó coidado da familia unha hora e cincuenta minutos ó día, o home
non chega ós cincuenta minutos3. Aínda que o home, teoricamente,
xa aceptou a igualdade coa muller, na práctica non participa
igualitariamente das tarefas. Nin está educado para iso nin está
disposto a cambiar. A súa pretensión segue a ser, en moitos casos,
a de diminuír as súas tarefas, responsabilidades e compromisos. E
unha forma de conseguilo é non aumentalas mediante a aparición
dun fillo4. Este feito, unido ás condicións laborais propias da
concepción neoliberal, na que a persoa “se debe á empresa” en
detrimento da vida familiar e persoal, ó devezo por levar un alto
nivel de vida (sobre todo traducido en dispoñibilidade económica e
de tempo para gozar do tempo de lecer) e ás idades cada vez máis
3
Datos tomados do informe do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais denominado
Mujeres en cifras, 1996-2000.

Cfr. Giddens, Anthony, La transformación de la intimidad. Cátedra, Madrid, 1995.
Caps. VII e VIII.

4
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serodias para casar (a media está alén dos 30 anos para a muller)
por querer asegurar un bo nivel de formación e de estabilidade
económica, fan que o número de fillos decaia radicalmente dándose
cada vez o fenómeno máis estendido de parellas estables sen fillos
(que quedan radicalmente excluídos do proxecto de parella).
1.4. A familia como unidade afectiva
Todo o anterior amosa tamén outro dos cambios máis importantes
no seo da relación familiar: a familia constitúe, cada vez máis, unha
unidade afectiva, na que se esixe, sobre todo, o compromiso
emocional (o cal, paradoxalmente, lles é cada vez máis difícil a
moitos homes non educados para estes mesteres). Deste xeito, a
familia é cada vez menos un destino e máis unha opción persoal.
Aínda que institucionalizada, cada vez éo menos. Xusto por isto,
xorden unha enorme multiplicidade de grupos posibles. Sen embargo,
por moito que tamén estes novos grupos familiares se institucionalicen (ou queiran facelo) hai que recoñecer que non todos resultan
igualmente promotores dos seus membros, non todos son psicolóxica
nin persoalmente igualmente satisfactorios.
En todo caso, esta perda de intensidade institucional supón
unha boa noticia por canto que a familia, en tanto que comunidade
de persoas, está chamada a ser o lugar onde mellor poden medrar
tódolos seus membros na dimensión afectiva, volitiva e relacional
(dimensións moito máis importantes cá intelectiva para desenvolverse
persoalmente e para madurar no persoal5 ).
Pero tamén este feito, positivo en si, trae algunhas consecuencias
non tan funcionais. Unha delas, xa mencionada, é que ó ser todo
froito dunha escolla e decisión continua, tamén cada fillo é froito de
decisión calculada, polo que nacen menos e máis tarde. Pero,
ademais, dáse o fenómeno da paidarquía familiar: aparece unha
auténtica tiranía por parte dos fillos, unha desmesurada atención ós
fillos como centro absoluto, como fonte absoluta de obrigas que hai
que satisfacer. E como os mozos quedan na casa ata idades cada vez
5
Cfr. Domínguez Prieto, Xosé Manuel, Para ser persona. Ed. Mounier, Madrid, 2002,
capítulo II, passim.
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maiores, esta paidarquía, moitas veces despótica, alóngase ad
infinitum, chegando os fillos en moitos casos a impor os seus
criterios morais, afectivos e comportamentais a uns pais desarborados
e sen criterio, dondos e servís.
2. Os novos valores nas familias6
Trala análise de como mudaron as cousas por fóra vexamos
como mudaron os valores que inspiran a vida familiar. Mais, antes,
cómpre reparar no resultado de varias enquisas realizadas polo
sociólogo Amando de Miguel desde 1996. Nelas preguntábase ós
españois qué era o que máis valoraban. Pois ben: globalmente, o
máis valorado é a familia e a saúde, por diante do amor, a amizade
e moi por diante do diñeiro7. Mais, como de seguida veremos, estas
ideas non actúan como ideais, non son realmente o que move na
práctica ás persoas no seu vivir cotián. Hai un desfase entre o que
se pensa como valioso e a actividade práctica de cadaquén, que
responde máis ben a outros valores reais.
2.1. O ámbito dos valores públicos
Fronte a tanto discurso catastrófico e negativo que repite que xa
non hai valores ou que se perderon os valores de sempre ou outras
sentencias polo estilo, cómpre afirmar con rotundidade que non
desapareceron os valores. De facto, non é posible en ningún caso. O
que sucedeu é que se eclipsaron uns e se desvelaron outros. E tamén
compre afirmar que os novos valores agromados poden ser tan
promotores da persoa coma os antigos. E que os valores de sempre
non por seren tradicionais xa eran automaticamente máis
personalizantes. Porque a garantía do valor non ven dada por estar
vixente no pasado senón por si mesmo. E, en todo caso, o valioso ten
a súa importancia en tanto que é o que guía o comportamento
práctico das persoas. ¿Cales son os valores que orientan hogano a
vida das familias? ¿En que se cre hoxe?.

6
Cfr. Orizo, F.A., Sistemas de valores en la España de los años 90. Madrid, CIS. Siglo
XXI, 1996.
7
Dos enquisados, consideran que a familia é moi importante o 90% dos católicos
practicantes (concepto que se reduce, para o autor da enquisa, a aquel suxeito que
vai á misa os domingos), o 85% dos non practicantes e o 78% dos indiferentes. A
enquisa foi realizada polo Equipo de Tábula dirixido por Amando de Miguel.
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2.1.1. Os valores socialmente compartidos: a ética civil8
En xeral, podemos dicir que a vida familiar en Occidente participa,
cando menos teoricamente, dos mesmos valores que constitúen os
piares da democracia, uns valores mínimos que todos podemos
compartir e que se impoñen como condición necesaria para que sexa
posible a mesma convivencia. Tamén nas familias. Estes valores
mínimos ou básicos concretáronse, ante todo, nos dereitos humanos,
pero tamén naqueles valores compartidos ou compartibles por todos
como necesarios para toda convivencia: a liberdade, a igualdade e a
solidariedade. Tamén a vida familiar está tinxida agora destes novos
valores (o que incide na crecente desinstitucionalización nas tensións
producidas nunhas relacións que non poden ser de igualdade senón
xerárquicas se queren ser funcionais).
2.1.2. Os valores económicos neocapitalistas.
Pero así como as anteriores crenzas teñen só unha discreta
influencia no ámbito privado familiar, outra cosa é o referente ós
valores inherentes á economía de mercado neocapitalista. Asúmense
dogmática e acriticamente, de modo persoal e familiar, os principios
do capitalismo: primacía absoluta da productividade a costa de todo
e posibilidade dun alto nivel de consumo. A persoa asume os papeis
de productor (¡competitivo!) e consumidor (¡ávido!). A familia, se ten
esta moral como argumento e proxecto grupal, consiste nun grupo
pechado en si, mediocre humanamente, unido o vinculado pola
economía, sociedade comercial en función dos intereses do diñeiro.
E isto concrétase nun bo traballo do pai, (e da nai), ó que non se
escatiman horas, e nas boas notas dos fillos (que viven o seu estudio
como xeito de productividade e rendemento e non como formación
persoal). Búscase o confort e o amoreamento de bens (aínda que isto
supoña, en moitos casos, por exemplo, a ausencia sistemática dos
pais na casa, suplida masivamente co incremento das clases
extraescolares).
Sen embargo, é xusto en familia onde se pode promover de xeito
excelente outro modo de vida, pois en familia, vivida como
Cfr. Cortina, Adela, La ética de la sociedad civil,, Anaya, Alauda, Madrid ,1994, páx.
101-138.
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comunidade de persoas, é posible promover persoas competentes
pero non competitivas, creativas e non consumistas, familias nas
que non se sacrifica a parella ou os fillos ó traballo ou á empresa.
É na familia onde se pode experimentar realmente a gratuidade e a
dispoñibilidade dos outros, a escoita, o estar presente e aberto, á
marxe de todo interese ou remuneración.
2.1.3. Moral pragmática
A carón do anterior, o criterio moral que impera e o pragmático.
Vale o que funciona e resulta eficaz. O valioso é o que produce éxito.
Deste xeito, imponse en moitas familias occidentais que o que
realmente importa e o éxito académico e, finalmente, económico.
Xusto este é o soporte ético que precisa o economicismo, de xeito que
as persoas rematan por ollar para si mesmas como pezas do sistema
de mercado. Por iso en moitos casos hai máis interese en que os
nenos quiten boas notas, estean conectados a Internet (aínda que
rematen enredados na rede), saiban algúns idiomas para así poder
entrar na mellor carreira universitaria que na súa educación
afectiva, moral, sexual ou relacional. Nembargantes, é xusto en
familia como comunidade de persoas onde mellor se pode aprender
que por riba do útil está o persoal, que o maior éxito non é o
económico ou laboral senón o afectivo, o moral, a estabilidade
persoal, a construcción de relacións sólidas e fecundas.
2.2. O ámbito dos valores privados
No ámbito privado as cousas son distintas agora: poucos, en
realidade, son os que cren realmente en algo que dea sentido global
á súa vida, poucos son aqueles a quen as súas crenzas lles custen
tempo, diñeiro e esforzo gratuíto. En xeral, crese só no que non
compromete. Comprobamos así un devalar dos sistemas de crenzas.
Xa non se cre apaixonadamente en grandes ideoloxías, relixións ou
sistemas morais. Cada un eríxese a si como norma de regra da
realidade, como medida de toda as cousas. Así, nin a meirande parte
dos socialistas viven militantemente en loita pola xustiza como
argumento existencial, nin a meirande parte dos que se teñen por
cristiáns viven a súa vida dende o Evanxeo e dedicando os seus
mellores esforzos a traballar polo reino, nin a meirande parte dos
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que traballan como educadores fan máis esforzos dos prescritos polo
seu contrato de funcionario. Os primeiros limítanse, as máis das
veces, a votar, os segundos a asistir a algún rito e a criticar a
Igrexa9 e os últimos a cumprir co programa docente e laiarse sen
cesar das súas condicións laborais. Isto mesmo é o que se vive en
certos momentos da vida familiar: relativismo coas propostas
exteriores e absolutización dos propios devezos. Téndese así a un
politeísmo axiolóxico, a defender cadaquén as súas crenzas
particulares, aquilo no que cadaquén di crer ó seu xeito. Pero, en
todo caso, neste ámbito detéctase moita menor firmeza nas
conviccións que no ámbito público. Mesmo, a causa dunha mal
entendida tolerancia, hai reparos para defender as propias crenzas
e valores por medo a molestar o veciño aínda que non hai medo á
hora de criticar, pontificando e dogmatizando, as crenzas do veciño.
Esto trae consigo varias consecuencias:
2.2.1. Plasticidade e privacidade das normas de comportamento.
Ó non admitírense grandes valores obxectivos ou universais, nin
normas institucionalizadas no ámbito da vida privada, non existen
normas claras para as relacións persoais nin familiares, polo que
estas teñen que ser continuamente pactadas. Isto é posible, aínda
que conflictivo, cando hai diálogo. Cando non, cadaquén vai ó seu.
Xusto isto é o que nos descubre un dos papeis máis importantes da
familia de hoxe, xa que se sabe que, por cousa da súa enorme
capacidade socializadora (maior que noutros tempos pola xa
mencionada primacía do afectivo), a familia, sempre e cando sexa
unha comunidade de persoas, resulta ser o ámbito onde de verdade
se pode facer experiencia do valioso. Certo é que os fillos, ó
medraren, poden pasar longos períodos de crise ou afastamento nos
que parecen esmagados todos aqueles valores descubertos e vividos

Cada vez resulta máis frecuente por parte de moitos membros da Igrexa católica
unha crítica despiadada e sistemática ós costumes, normas e xerarquía da propia
Igrexa, descualificando calquera opinión oficial pero impondo a súa dun xeito
dogmático e con vocación de infalibilidade. Mesmo hai quen critica a todos sen
soportar eles a mínima corrección fraterna (á que despachan con frases como
‘ladran, logo cabalgamos’).

9
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en familia. Pero, sen dúbida, toda experiencia e acontecemento
auténtico vivido en familia supón sempre unha bagaxe e unha
pegada axiolóxica que toda persoa leva sempre consigo e que, antes
ou despois, será referente na súa vida. Porque a familia, en tanto
que comunidade de persoas, constitúe hoxe máis ca nunca o ámbito
persoal principal no que se pode adquirir unha cosmovisión
coherente.
2.2.2. Ambiente desmitificador e secularizante
Ó caeren en importancia, no proceso de socialización, os grandes
metarrelatos, as grandes crenzas e referentes éticos, tamén a
relixión deixa de ter, en xeral, un peso e unha presencia nas vidas
das familias. A indiferencia relixiosa ven sendo a actitude máis
difundida. A relixión queda no mellor dos casos, reducida a ritos.
Pero moitos que se teñen a si mesmos por bos cristiáns os domingos
de doce a doce e media, na Romaría anual ou nos Oficios de Semana
Santa, viven o resto dos seus traballos e os seus días desde
parámetros éticos e experienciais semellantes ós dos indiferentes:
moral do éxito, busca do benestar como horizonte moral e
consumismo. Esvaece a crenza na Providencia a prol dos horóscopos
e mancias. Ó final, denomínase voda ó banquete e non ó sacramento,
e a Primeira Comuñón ou o Bautismo semellan máis ritos de paso
con claro transfundo comercial que encontro co sagrado. Como xa
non hai experiencia relixiosa en familia, remátase acusando ás
igrexas de mero discurso e organización baleira. Cáese, así, en
curiosos e divertidos paradoxos: faise burla do xaxún pero lévanse
a cabo rigorosísimos réximes de adelgazamento; abandónase todo
rito comunitario dominical pero asístese puntual e devotamente ó
recinto sacro-deportivo para asistir á celebración futbolística;
cualificase de medievalizantes as peregrinacións a Santiago, Roma,
A Meca ou Xerusalén pero causan entusiasmo as viaxes turísticas a
Cancún, Nova York, o Tíbet, Nepal, ó de Riazor ou ó Bernabeu.
Declárase con arroallo absoluta indiferencia respecto de Deus-Pai
mais reverénciase e adorase a Terra-Nai: a teoloxía cede diante da
ecoloxía. Decrece a pertenza a comunidades eclesiais e a militancia
pero por todas as partes inzan as sectas; o sacerdote é ignorado,
cando non desprezado sistematicamente, pero venérase o vidente, o
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sandador, o santón ou o gurú. Desprézase o Papa pero cadaquén
afírmase como Pope. A lectura espiritual dá paso á lectura do
horóscopo, da prensa deportiva e do corazón; a oración á meditación
transcendental e trócase xaculatoria polo mantra.
Ó cabo, o nihilismo, relativismo e escepticismo, que
necesariamente traen consigo a desmitificación dos desmitificadores,
franquea a porta a novos mitos e á credulidade máis acrítica,
cobrando relevancia diversas formas relixiosas fragmentarias e á
carta. A increnza racional abre paso á credulidade espiritualista.
Xorde todo un universo de ofertas pararrelixiosas, crenzas, ritos e
experiencias ó gusto do consumidor que nin comprometen, nin
liberan nin transforman pero serven para “sentirse ben cun mesmo”.
Neste novo panteón todo é subxectivo, sentimental e intercambiable.
Todos están de xeonllos diante dalgún novo deus: o propio corpo ou
o da modelo de pasarela, a Natureza, o equipo campión de liga, a
propia conta bancaria ou o éxito profesional.
A infantilización da formación relixiosa dos adultos, ritualista e
moralista, a carón desta mentalidade posmoderna, relativista e
acrítica, son caldo de cultivo de grupos esotéricos, gnósticos,
cienciolóxicos, acropolitas, mormónicos ou teosóficos que están a
crecer xeometricamente. Sen embargo, en todo este panorama,
compróbase contundentemente algo a prol da familia: naquelas
comunidades humanas nas que a relixión se fai experiencia cotiá, as
persoas conservan forte e activa a súa fe. E o mesmo poderiamos
dicir para as conviccións políticas, culturais ou sociais.
2.2.3. Pasivismo social e relacional
Razoablemente, se se pensa que non hai nada realmente valioso,
tampouco non hai nada polo que pague a pena entregarse a fondo.
Cada vez máis se reivindica en familia ser libres-de, como forma de
eliminar compromisos e vínculos, como liberación de ataduras
físicas ou morais, de normas (¿Por que vou ter que chegar a tal
hora? pregunta o mozo. ¿Por que vou ter que aturarche isto para
toda a vida? pregunta o adulto. ¿Por que non vou poder facer
sempre o que me pete? preguntan todos). Mais, despois, moitos son
incapaces de exercer a liberdade-para, a liberdade de adhesión, de
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compromiso. Por iso, todo termina por esperarse do Estado, dos
organismos públicos (e os fillos dos pais). E terminan todos esixindo
ó profesorado o que non se quixo dar na casa, esixindo ó psicólogo
e ó orientador que arranxe o que se derramou en familia ou que
supla o que os pais non lle dan. En xeral, esténdese máis na vida
familiar o pasivismo. Descubrimos cada vez unha maior pasividade
dos fillos nas tarefas comúns na casa (o que alonga a súa inmadurez
e a súa irresponsabilidade), pasividade do home respecto da familia
e da casa, pasividade respecto de implicarse e comprometerse con
algo que saia da rutina traballo-ocio.
Pero tamén a familia, en tanto que comunidade de persoas, é o
lugar privilexiado no que se pode vivir a doazón ós demais, a
xenerosidade e a actividade gratuíta. Unha familia así é quen de
adestrar os seus membros para exerceren a liberdade para o
compromiso cos demais e co valioso. En xeral, quen está afeito a
vivir en comunidade é quen de ser activo, propositivo, creativo na
súa vida persoal, profesional ou social
4. A familia como comunidade de persoas
Polo dito anteriormente, vemos como a familia constitúe a punta
de lanza dos novos valores, cando estes son personalizantes, e o
baluarte de máis quilates fronte ós novos valores cando esmagan ás
persoas. A familia constitúe unha fonte de esperanza. A familia é, xa
que logo, o lugar onde mellor se promove ás persoas neste momento
histórico e nestas novas circunstancias sociais. Mais non calquera
familia é igualmente promotora dos seus membros. Por iso temos
que facer unha tipoloxía das familias en función da súa estructura
e capacidade personalizante10. Neste sentido, ademais da familia que
consideramos que promove os seus membros, a familia como
comunidade de persoas, distinguiremos tamén a familia meramente
nominal, a familia como mera asociación e a familia-clan.
O concepto de personalización vai moito máis alá do de socialización. Toda familia,
de calquera caste, socializa os seus membros por canto lles transmite unhas formas
de pensar, sentir e actuar, uns valores e símbolos propios dunha cultura. Pero a
personalización é a capacidade de promocionar á persoa como tal, a través de
formas de pensar, sentir e actuar, de valores e símbolos, que axuden á persoa a
ir a máis como tal.

10
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4.1. A familia comunitaria
Di Mounier que unha comunidade de persoas é aquela “na que
cada persoa se realiza na totalidade dunha vocación continuamente
fecunda, e a comuñón do conxunto sería unha resultante viva deses
logros particulares. O lugar de cadaquén sería nela insubstituíble,
ó mesmo tempo que harmonioso co todo. O amor sería o primeiro
vínculo11.
Unha familia así constrúese, por tanto, a imaxe da persoa. É
unha persoa de persoas. E isto significa que, ó igual cá persoa, lle
son esenciais á súa existencia unha serie de dinamismos: vive unha
certa vida unitaria, arela a plenitude e é unha realidade aberta12.
Xa que logo, non é a familia o que en xeral paga a pena defender
por si mesma, porque non todo tipo de familia é defendible, porque
non toda é un medio para o crecemento persoal. De facto, certos
tipos de familia poden resultar opresores e mesmo destructivos das
persoas (pola súa estreiteza de miras, pola súa avaricia, polo seu
individualismo, polo seu consumismo ou economicismo). Cómpre
vixiar para non facer dos hábitos de familia un peso que afogará as
distintas vocacións dos seus membros.
4.1.1. A comunidade familiar como lugar de vida común
Se a familia é comunidade é porque hai unha común unidade,
unha común unión. E esta ven dada, ante todo, porque hai un
sentido existencial común, un proxecto de vida en común, unha
vocación familiar. ¿En que pode consistir? Toda vocación arraiga
nunha cosmovisión e nuns valores compartidos. Existen, por tanto,
crenzas e ideais comúns que van tomando corpo non en ritos ou
normas senón nunha experiencia comunitaria. Así, valores éticos
compartidos, valores e experiencias relixiosas, políticas ou culturais.
Todo isto leva a un certo estilo de vida orixinal, a un aire de familia
en formas de pensar, sentir, actuar, estimar, etc.

11

Mounier, Emmanuel, Manifiesto al servicio del personalismo,, cit. páx. 640.

12

Cfr. Domínguez Prieto, Xosé Manuel, Para ser persona, Op. cit. capítulo I, 3.
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Por outra banda, o tipo de relación que se aprende na familia
comunitaria é o amor: o amor é a unidade da comunidade como a
vocación é a unidade da persoa13. Pero o amor non consiste,
simplemente, no pracer de estar xuntos, cadaquén distraído de si.
Non é compracencia, mero acordo ou consonancia. Non é mera
simpatía nin dozura acomodaticia. Non se trata de atracción sensible
nin de compracencia afectiva: todos estes tipos de relacións son
epidérmicas respecto do amor. Trátase, máis ben, dunha disposición
de acollida e doazón, dunha vontade de plenificación común en tanto
que virtualidade personalizante.
4.1.2. A comunidade familiar como lugar de plenificación
A familia como comunidade está ó servicio das persoas que a
integran e da súa vocación. Cadaquén quere que os demais sexan
quen están chamados a ser. Por iso a familia comunitaria ten como
fin pór a cada persoa no estado de poder vivir como tal. Por tanto,
promove a muller tanto como o home, o neno ou ancián tanto como
o adulto. Especial relevancia ten, neste sentido, a igualdade real de
home e muller no seo da familia (que non supón, por suposto,
homoxeneización nin unhas mesmas accións, pero si igualdade de
responsabilidade respecto das tarefas familiares, educativas, igualdade
de formación). Sen embargo, isto non se atinxirá sen a educación
afectiva e familiar do home, para que tome o papel activo que lle
corresponde na casa, cos fillos e respecto da propia parella.
En definitiva, en familia como comunidade ninguén trata os
demais segundo os seu roles, segundo o personaxe que representan,
senón como alguén valioso por si mesmo. Por iso, ante os demais a
actitude nunca pode ser a de clasificar, etiquetar, ou utilizar. Polo
contrario, cada un dos seus membros procura axudar e promover os
outros na súa vocación, facilitando así os medios para realizala. Por
iso, a familia como comunidade achega a cada persoa a si mesma.
4.1.3. A familia comunitaria como lugar de apertura e fecundidade
A familia nunca pode ser un clan pechado nin unha suma de
individualidades que coexisten. A familia como comunidade é un
13

Mounier, Emmanuel, Revolución personalista y comunitaria,, cit. páx. 228.
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grupo esencialmente aberto. En primeiro lugar, dáse unha apertura
mutua: nunha relación comunitaria, cada un dos seus compoñentes
descobre os demais como persoas e trátaas como tales. A aprendizaxe
comunitaria consiste en aprender ó outro como un ti. Isto é o que
permite o encontro como modalización ou realización da unión. E é
o encontro xerador de comunidade, pois que cadaquén trata ó outro
como ser libre e non como ser natural, recoñecendo ó outro como
fonte do eu. Os demais non son nunca atranco para o
desenvolvemento dos demais, senón o seu pulo, apoio e fonte de
posibilidades.
Esta apertura constrúese sobre as actitudes de acollida e doazón
mutua. Deste xeito, ser persoa supón exporse ós outros. A familia
comunidade actúa no sentido da apertura. A persoa está chamada,
así, a rachar todo egoísmo en familia. E isto supón que cómpre
conxugar dúas forzas na familia: a do crecemento persoal, a da
liberdade e personalización de cadaquén, coa abnegación e adhesión
ós outros.
Pero, en segundo lugar, a familia comunitaria é lugar de
hospitalidade, de apertura ó outro de fóra. É xusto o contrario do
clan pechado. E isto non só cadaquén senón a familia enteira: a
familia, en canto persoa de persoas, medra tamén cara fóra, en
compromiso cos outros, mediante as súas fidelidades e compromisos.
Esta é a súa fecundidade. A familia comunitaria é unha familia
fecunda. De primeiras, unha fecundidade biolóxica: abrirse ó
nacemento de novos membros. A parella mostra a súa madurez e
riqueza abríndose a novas vidas. Dado que a paternidade e a
maternidade constitúe unha das grandes responsabilidades e doazóns,
é por iso un feito radicalmente enriquecedor da vida de parella e
familiar. Pero esta forma de fecundidade, con ser a primeira e a
radical, non é a única14. Tamén son formas de fecundidade todas as

Aínda que non resulta nada frecuente, poidera ser que algunha parella rexeitara
os fillos para estar ceibos para outra forma de fecunidade (política, social, asistencial,
etc). Pero, en xeral, só adoitan entender o compromiso ‘ad extra’ os que antes o
viven ‘ad intra’. A meirande parte das veces rexéitanse os fillos por ter maior
dispoñibilidade para o lecer ou por fuxir de responsabilidades. E se se rexeita esta
fecundidade por crese inmaduros para a mesma (o cal adoita ser certo), polo
mesmo, esa inmadurez tamén empece a vida de parella.

14
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formas de creatividade conxunta. É dicir, analogamente ó compromiso
ou militancia persoais, poderiamos falar da militancia ou compromiso
familiar. Primeiro cos seus membros. Pero tamén social, relixioso,
político, cara outras familias, no mundo educativo. E isto implica
tamén ter a casa aberta (a outros familiares, a amigos, ós amigos
dos fillos, a xuntanzas cos veciños), pero tamén estar dispostos a
ceder parte do tempo de convivencia interior para poder dispor del
en tarefas externas. Nada máis enriquecedor para os fillos ver como
o pai e maila nai traballan non só para darlles a eles o mellor senón
para construír un mundo mellor para todos.
5. Formas non comunitarias de familia
Poderiamos falar de tantos tipos de familia como modos de
agrupación de persoas. Vexamos agora, simplificando, algunhas
formas de agrupación de persoas, adoito tamén chamadas familia,
que non cumpren, ou cumpren deficitariamente, as esixencias dunha
plena personalización e da vida en común.
5.1. A familia-masa ou familia nominal
A masa é unha “sociedade sen rostro, feita de homes sen rostro,
o mundo do se, onde flotan entre individuos sen carácter as ideas
xerais e as opinións vagas”15. Todo moi obxectivo, todo moi
neutral, todos teñen ideas e opinións xerais. Por iso as masas son
despersonalizantes e despersonalizadas, formas tiránicas do anónimo,
que aglutinan semellantes pero non próximos. Todos homoxéneos,
indiferentes, indiferenciados. Uns son parasitos dos outros. Adoitan
estas agrupacións estaren mediadas economicamente: é o consumo
e o gozo de bens o que ten á familia unida. Pero en realidade son
mera xustaposición de individuos que coexisten, sometidos como
grupo, acriticamente, a paradigmas axiolóxicos e de comportamento
propios da mentalidade dominante. Constitúese como o agarimo do
individualismo. Os seus elementos coexisten democraticamente e
non adoita haber moitos conflictos (porque se evita facer calquera
proposta ou de esixir ós demais). Os pais, neste tipo de grupos, como
15
Mounier, Emmanuel, Manifiesto al servicio del personalismo.. Sígueme, Salamanca
1992, Obras I, páx. 637.

54 438

¿A familia en crise?: situación e perspectivas

afirma Elzo16, desculpan e mesmo alentan calquera comportamento
dos fillos dicindo comodamente que “son mozos e teñen que
divertirse”. Os mesmos pais, acríticos, tamén van á moda e seguen
o mesmo paradigma hedónico da mocidade. Constitúe, por tanto, un
grupo que nin é enriquecedor para os fillos (porque non hai proposta
de ningún horizonte que oriente a súa acción), nin para os pais, que
quedan tolleitos e ancorados afectivamente na adolescencia. Un
grupo así é incapaz de calquera tipo de personalización.
5.2. Asociación de iguais
Son grupos familiares unidos por uns mesmos costumes, uns
mesmos entusiasmos, unha causa común. Pero esta causa común
adoita ser a economía, os costumes dominantes, a sociedade comercial
en función dos intereses do diñeiro. Procura o confort e maila
expansión de bens. Búscase a igualdade e non o servicio. Por iso, a
relación cos demais adoita ser reivindicativa e non de servicio. En
todo caso, as relacións son superficiais, de igualdade, unidos todos
sentimentalmente. Non hai grandes relevos nin referentes. Nela, os
esposos son compañeiros ou cómplices e os pais camaradas, amigos
ou coleguillas dos fillos. Hai moita vida privada, pero superficial,
mecánica, mera efervescencia ocasional sen solidez.
5.3. Familia-clan
Baseadas na mera vida común e na súa óptima organización. Por
iso procúrase o acougo, o útil e mailo agradable. Non se queren
conflictos: cadaquén contento cos demais, nas funcións que se
reparten impersoalmente. Os pais traen o diñeiro e organizan a
casa, os fillos traen boas notas e divírtense e todos contentos con
todos. Hai asociación en función do interese común de carácter
práctico. Resulta ser, xa que logo, un círculo encantado de dozura,
morno, satisfeito agarimo, sen inquietudes, onde todos procuran a
protección: os fillos dos pais, os pais por unha sólida conta corrente

16
Elzo, Javier, El silencio de los adolescentes: lo que no cuentan a sus padres. Temas
de Hoy, Madrid, 2001. Pódese encontrar un apartado e intelixente comentario e
resumo deste libro no artigo de Francisca Calderón El silencio de los adolescentes
en Acontecimiento, 61, 2001/4, páxs. 42 ss.
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e un Seguro de Vida (que, paradoxalmente, só se cobra cando un
morre). O vínculo tamén é sentimental. Trátase dun grupo sen
proxección externa, estreita, nuclear, que anestesia os seus membros
con hábitos, normas e inercias. Fronte a calquera compromiso e
militancia (que son rexeitadas por incómodas, inútiles e porque fan
perder o tempo), invítase ó cómodo repregue na tenrura e na vida
pracenteira, nos egoísmos particulares. Trátase dun grupo de
irresponsables e narcisistas. Pero este talante esgana as persoas e
as súas vocacións particulares, pois non hai verdadeira comunidade
que non sexa unha comunidade de persoas. Pero nesta o que rexe é
a aparencia externa: todo vai ben porque se ten a segunda ou
terceira residencia, porque hai móbiles para todos, varios coches na
casa, varios televisores e se veranea no lugar de moda. Este é o tipo
de familia que o marxismo, con razón, estigmatizou como fundamento
e escaparate da sociedade burguesa e capitalista.
***
Tras analizar estas formas de vida familiar chegamos á conclusión
de que a familia, como comunidade de persoas, goza de boa saúde e
ten gran capacidade de promoción dos seus membros nas coordenadas
sociais e axiolóxicas que agora vivimos. Pero tamén descubrimos
que non se pode promover a persoa nin fundar a comunidade
esquivando a persoa. E isto pode ocorrer de dous xeitos: mediante
a confusión entre persoas (por fusión clánica das mesmas) ou coa
separación radical (propia da masa). Todas estas formas, aínda que
se denominen acriticamente familias, non son promotoras das
persoas. Só a familia comunidade é o grupo capaz de dar resposta
rexa ás necesidades radicais da persoa no século XXI. Esta é a
familia que cómpre defender e promover.
Xosé Manuel Domínguez Prieto
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Cando nos pediron unha colaboración para Encrucillada sobre a
nosa experiencia matrimonial ficamos –como se di na nosa terra
andaluza– cortaos. Por un lado non pensabamos que a nosa vida
puidese ter interese para ninguén, e por outro –e este era o máis
importante– falar do amor no ámbito persoal significa ficar un tanto
espidos ante os demais, e iso produce un certo pudor. E era claro que
se habiamos de falar da nosa parella, inevitablemente teriamos que
falar do amor, pois é este o seu eixo e elemento dinamizador.
Superada esta primeira reacción, pensamos que quizá fose bo
deixarmos a un lado as nosas inhibicións e compartirmos a nosa
experiencia de case trinta e catro anos de matrimonio, nun momento
en que este atravesa unha forte crise, cando a frase “para toda a
vida” parece case unha utopía.
Nós casamos moi novos e namorados, e desde o comezo –por
motivos de traballo– tivemos que vivir lonxe das nosas familias, o
cal fixo que nos apoiaramos máis fortemente un no outro.
Ningún dos dous achegamos experiencia sexual ao matrimonio.
Por iso, o irmos avanzando xuntos no mundo da parella foi toda
unha marabillosa descuberta e un motivo máis para celebrarmos o
noso amor. Hoxe isto produce asombro e tal vez mesmo provoque
risa, pois neste momento, con 21 e 24 anos xa se é demasiado vello
para non ter aínda experiencias neste terreo. Non sabemos se isto
é positivo ou negativo pero, desde a nosa vivencia persoal,
preguntámonos se con toda a liberdade sexual de que goza a
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mocidade actual non estará a perder experiencias moi importantes
de cara a una parella estable.
Iamos convencidos de que o matrimonio era para toda a vida, pero
fomos descubrindo día a día que conseguir isto non era nada fácil;
supuña pór a traballar o amor da mañá á noite. Para comezar, era
toda unha arte aprender a conciliar dous caracteres moi diferentes:
un nervioso, vehemente e impulsivo; outro tranquilo, reflexivo e
testán. Había moitas asperezas que ir limando, moitas ocasións en
que saber pedir perdón ou perdoar, moito esquecerse dun mesmo
para pensar máis no outro, e unha lista sen fin de pormenores e
situacións que superar.
Este era un aspecto, pero ademais había outro non menos
importante: manter a ilusión. Non queriamos chegar a ser unha de
tantas parellas que van caendo pouco a pouco na rutina e terminan
por vivir xuntos por pura inercia. Nos encontros de noivos en que
participamos como animadores acostumamos dicir que o matrimonio
é como a ensalada, hai que aderezalo a cotío para que non perda a
súa louzanía e o seu frescor. Por iso a nosa vida en común está chea
de “ámote”, dito e feito, porque as dúas cousas nos parecen
importantes e complementarias. Aínda hoxe, despois de tanto tempo,
non hai un só día en que falten palabras de agarimo, beixos, apertas,
caricias. Fomos coidando esas pequenas atencións que xa no noso
noivado tiñamos en conta: celebracións, aniversarios… para
sorprendérmonos mutuamente; unhas flores, un poema, calquera
cousa por insignificante que for, pode chegar a ser, como di
Leonardo Boff, “sacramento da vida”, algo pequeno que fai presente
unha realidade moito maior. Para nosoutros supón a manifestación
dun amor que segue vivo e consolidado cos anos. Poida que soe
melindroso, pero esa é a nosa experiencia, algo que todos os que nos
rodean coñecen moi ben, porque nosoutros nin podemos, nin
tratamos de o ocultar.
Todo isto non significa que non tivésemos e sigamos a ter
momentos de dificultade, coma todo o mundo, pero o amor foi
sempre máis forte que o demais, e de cada batalla gañada saíu
fortalecido.
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Por motivos alleos á nosa vontade, o noso primeiro fillo non
chegou ata o terceiro ano de estarmos casados. Dous anos despois
naceu o noso segundo fillo, unha meniña, e con ela a segunda
cesárea, polo cal se frustrou a nosa ilusión de termos familia
numerosa. Máis tarde, oito anos despois, buscado e desexado, naceu
o noso terceiro e derradeiro fillo, outro home, que nos veu encher
de felicidade a todos.
Xa afincados nesta terra, cando o noso último fillo tiña oito anos,
dispuxémonos a acoller na nosa familia un rapaz dous anos maior
ca el. Un rapaz marcado por unha situación familiar moi dura. Por
razóns difíciles de explicar aquí a acollida non se logrou, aínda que
a relación nunca chegou a romper. Todo o contrario, foi facéndose
máis forte e especial co paso do tempo, ata o punto de que nestes
momentos, el xa casado, estamos nas portas de ser padriños da súa
primeira filla.
Os fillos foron para nós motivos de felicidade e serviron para nos
unir aínda máis, tanto nos momentos de alegría compartidos como
nos momentos de dificultade dos que supomos que todos os pais
teñen experiencia.
A medida que se foron facendo grandes e foron collendo as rédeas
da súa vida, con decisións por veces contrarias aos nosos desexos e
aos nosos proxectos de vida, tivemos que multiplicar os nosos
diálogos de parella para axudármonos mutuamente a ver as cousas
cunha maior obxectividade e serenidade, e sobre todo con fe no que
fomos sementando con todo o noso amor ao longo de todos estes
anos. Malia o importantes que os nosos fillos foron e seguen a ser
para nosoutros, nunca foron escusa para relegarmos a parella; cada
un tivo o seu lugar e cremos que eles tamén o entenderon así.
Sempre tratamos de buscar espacios para nós, para falarmos, para
discutirmos ou simplemente para gozarmos da mutua compañía.
E é agora que xa vamos ficando sós cando máis conscientes somos
do importante e marabilloso que foi coidar –máis aínda, mimar– a
nosa relación de parella. É o que nos axuda nestes momentos a
superar ese vacío tremendo que van deixando na casa.
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Outra experiencia que influíu notablemente na nosa vida de
parella foi a sorte de encontrarmos, en todos os lugares polos que
–por motivos de traballo– andamos, persoas que nos axudaron a
crecer, tanto humana como cristiamente, se acaso estes dous
aspectos se puideren separar. A todos lles debemos a descuberta da
enorme capacidade de amar que ten o ser humano, e isto fixo que o
noso amor desborde totalmente o ámbito familiar e se espalle a todos
os que nos rodean.
Hai algo do que aínda non falamos, pero que está no fondo de todo
o que fomos dicindo. É a presencia de Deus na nosa vida. Diciamos
ao comezo que o amor era o eixo e elemento dinamizador da nosa
parella; pois logo, sempre tivemos presente que ese amor era regalo
de Deus, un Deus que tamén fomos descubrindo xuntos, desde unha
fe herdada das nosas respectivas familias a unha fe personalizada e
madurada fundamentalmente a partir das diferentes situacións
polas que tivemos que pasar, un Deus que se nos foi revelando nos
aconteceres da vida. El foi e segue a ser a clave para nós.
Somos conscientes de que nos vamos achegando á etapa quizá máis
dura e difícil de asumir e de vivir, a vellez, pero facémolo coa
confianza nese Deus que sempre nos acompañou e que sabemos que
estará ao noso lado ata o final.
Esta é a nosa historia, contada co corazón, unha historia na que
outros moitos matrimonios se poden ver reflectidos e con ela
esperamos ter respondido con lucidez á invitación que desde a
revista se nos fixo.
Joaquín e Fely
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O descubrimento da condición homosexual no meu caso foi un
proceso lento. Pequenos datos ó longo da miña infancia íanme
anunciando que non era como o resto dos meus compañeiros. Esa
sensación de ser especial e diferente acompañoume desde moi neno.
As primeiras sinais importantes foron sentimentos dun cariño moi
forte cara a algún compañeiro de clase, despois descubrín que a
atracción física dirixíase igualmente cara a outros amigos, e aínda
que sempre busquei a compaña e a amizade das rapazas, que
daquelas parecíanme máis maduras e interesantes cós rapaces, isto
nunca foi acompañado de atracción sexual, pero cheguei a sentir por
algunhas, debido a miña sensibilidade, ata namoramento.
Para asumir definitivamente esta circunstancia da miña
personalidade tiveron que pasar bastantes anos máis desde este
descubrimento en min. O inicio dese difícil camiño empezou ós 16
cando compartín por primeira vez, o que ata ese momento era unha
pesada carga e un segredo inconfesable. Foi cunha grande amiga,
nunha época na que compartiamos momentos moi intensos. Ela de
seguida observou que necesitaba axuda, e comentoullo a un rapaz,
sacerdote da nosa parroquia, para que botara unha man. El buscou
o clima axeitado para que eu llo confesara, así o fixen, e ese día
sentinme a persoa máis feliz do mundo, pois xa non ía só neste
camiño e as súas palabras sempre foron de desdramatización do
“meu problema”, como eu lle chamaba daquela á miña homosexualidade. El nunca tentou dirixirme, sempre desde o respecto a miña
liberdade e evolución persoal, tratou de aliviarme nos meus agobios,
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axudarme a ver con claridade ante as dúbidas, transmitirme sempre
que fora feliz e que Deus me amaba tal e como era, tomase a decisión
que tomase. Creo que nunca lle poderei agradecer todo o que fixo por
min, pois logrou que pouco a pouco normalizase este tema na miña
vida. De tódolos xeitos durante varios anos estiven enganando tanto
a el e algúns amigos ós que llo ía contando, coma a mín mesmo, pois
lles narraba as miñas dúbidas respecto a cal era o que realmente me
gostaba, pois pensaba que tamén “algo heterosexual”. Pero aínda
que no fondo eu sabía o que me atraía, na “superficie” custábame
tomar a decisión de tirar por aí e vivir conforme a iso. A razón
fundamental era o meu fondo sentimento de que era algo moralmente
malo e que non era o que os meus pais, nin o meu amigo sacerdote
esperaban de min. O grande momento chegou nun ano desastroso a
nivel académico, pero do que despois da crise, renacín e optei
definitivamente por ser congruente co que sentía. Lembro como
neses momentos lle comentaba a unha amiga por carta o forte
sentimento que tiña e que describía como a sensación de sertirme
por primeira vez dono da miña propia vida. Era a miña decisión
responsable e congruente, xa non o que eu cría que os demais
querían para min.
Despois de coñecer algunha xente durante a etapa do Instituto,
durante uns cantos anos estiven lamentándome por non coñecer a
ninguén e non ter parella. Pero chegado o momento da definitiva
aceptación, empecei a poñer os medios para coñecer a outros
homosexuais, non ser certa ansiedade ó principio, pensando que ía
atopar parella deseguido. Pero a verdade e que non tardei moito, no
momento en que estaba máis sereno e confiado en que aparecería esa
persoa, un amigo común presentounos, e xa vai para sete anos que
estamos xuntos. Desde que estou con el síntome realizado e pleno e
doulle gracias a Deus, día si e día non, por coñecelo.
Desde que estamos xuntos, os dous temos unha estabilidade
emocional e isto nos ten aportado unicamente beneficios, que non
me vou parar a concretar. Se alguén pasase un día con nós vería que
somos unha parella como calquera outra, querémonos, discutimos,
pero creo que hai algo máis: somos unha parella que evoluciona e
que segue no camiño de amarse cada día máis, comprendendo máis
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ó outro, pensando máis no outro e rectificando con maior rapidez os
ramalazos de egoísmo que todos temos. O que máis aprecio é o
distinto sabor que ten para min a relación con el, pois a medida que
pasa o tempo vannos unindo máis momentos compartidos e máis
sentimentos fondos expresados, e isto vai renovando a nosa relación.
Outra cuestión transcendental para toda persoa gai é o tema
familiar, se contarllo ou non á familia e como facelo. No meu caso
pensei que os meus pais non merecían menos cós meus amigos e
amigas, ós que fun informando pouco a pouco desta circunstancia e
que recibiron a noticia cun gran cariño e comprensión por parte de
absolutamente todos. Respecto á miña familia pensei que a
consecuencia do meu silencio sería o meu progresivo afastamento
dos meus pais e irmáns, pois unha parte importante da miña vida
non a podería compartir con eles. Ademais cría que era mellor
darlles unha oportunidade de evolucionar desde o inicial susto e un
certo rexeitamento, que xa prevía, ata unha maior comprensión.
Esta evolución vaise dando pouco a pouco, e sempre é consecuencia
dun esforzo realizado tanto por min, ó tentar transmitirlles que son
feliz, así coma por eles, tratando de vencer os iniciais prexuízos. En
caseque tódolos casos, os pais e sobre todo as nais, xa van cheirando
algo cando eres neno e adolescente, pero unha cousa é iso e outra
atoparse co problema de frente, o que resulta sempre impactante.
Ata ese momento moitos pais e nais ollan cara outro lado, polo que
o problema non existe. Despois do choque inicial, o meu pai e a miña
nai creo que hoxe o que realmente lles importa, é que o seu fillo sexa
feliz e creo que van comprendendo que vivir a miña homosexualidade
en parella faime sentir máis completo.
Como a maioría da xente nacín e crecín nunha familia (no meu
caso, ademais cristiá), polo que desde moi neno tiven a vocación de
fundar no futuro a miña propia. Desde neno sempre imaxinei a miña
vida cunha muller e unha caterva de filliños. O que máis me custou
foi borrar da miña cabeza cando asumín a miña homosexualidade foi
o desexo de ser pai. Sempre fun moi paternal ou maternal (como se
queira). Vexo os nenos como persoas en proxecto ás que un lle pode
aportar moito do que aprendeu e aprende nesta vida, para o que lles
poda valer na deles. Como creo que a educación que recibín dos meus

447 63

Xosé Lois

pais non estivo nada mal, pois foi unha harmónica combinación de
liberdade e responsabilidade, tampouco fora ser moi mala a educación
que eu lle podería transmitir ós meus fillos. A realidade é que de
dous anos cara aquí chegoume a idade de ser pai, pois naceu en min
un forte sentimento de paternidade, polo que empecei a darlle voltas
á posibilidade de adoptar un neno ou unha nena coa miña parella no
futuro. De momento o tema está en construcción, agardando mellores
tempos a nivel laboral, namentres, falo desa posibilidade con el e
infórmome tanto a nivel legal, como a nivel psicolóxico das
implicacións que ten adoptar un neno. O que máis me preocupa é
como podería afectarlle a ese neno o feito de vivir cuns pais
homosexuais á hora da súa definición sexual. Tódalas demais
preocupacións son as que pode ter calquera outro pai ou nai que
reflexione un pouco sobre a idea de ter fillos (que non son todos, por
certo), como reaccionarei nalgunhas ocasións, qué cousas negativas
lle podería transmitir sen darme conta, cántas positivas, etc.
Ó principio pensaba que xa era moito recibir na vida, ter unha
parella estable sendo homosexual (pois non é fácil), polo que o de
adoptar un fillo ou filla era xa como algo inacadable por marabilloso.
Pero logo empecei a mirar ó meu redor, e vin como moitos pais
heterosexuais traen ó mundo uns fillos dos que logo non se ocupan,
e que teñen multitude de problemas porque non lle transmiten nin
amor, nin estabilidade, nin educación. Polo que naceu a idea de que,
se a estas persoas ninguén lles impide ter fillos, non era xusto que
se nos prohibise á miña parella e a mín, e a outras que podan estar
capacitadas e que o desexen, a adopción de fillos que outros non
queren, fillos que aínda que estean ben coidados nunha institución,
cando cumpren a maioría de idade e saen da tutela do Estado,
sempre carecerán dun referente tan importante na vida como é a
familia.
De momento na miña familia somos dous e non sei en qué quedará
todo isto da posibilidade de adopción. Unha cousa que, falando
disto, me comentou a miña parella e que lle parecía importante antes
de decidirmos adoptar un neno ou unha nena, ter primeiro a
experiencia do acollemento dun menor. Ademáis a el parécelle máis
xeneroso, pois non sería coidar do “teu fillo”, senon do fillo ou filla
doutra parella e durante un tempo determinado.
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Respecto a como integrei a miña homosexualidade e o de vivila en
parella na miña vida como crente, direi que o feito de que precisamente
un sacerdote me axudara á desdramatización desta cuestión, foi algo
que me axudou a ver que non toda a Igrexa me rexeitaba e que unha
parte dela era capaz de comprender e respectar a miñas opcións de
vida, sempre que non fosen prexudiciais para min ou para os demais
e fosen froito dunha elección responsable e congruente. Xa antes de
contarllo ó meu amigo crego, e como xa dixen antes, desde moi
pequeno sentínme especial, distinto do resto dos nenos, pero isto
nunca impediu que tamén me sentise moi querido, tanto polos meus
pais e o resto da miña familia, coma por Deus. O Deus que me
transmitiron é o Deus-Amor, e ese Deus queríame como era e
aceptábame así. Lembro que en moitas ocasións lle din e lle dou
gracias a Deus por facerme tal e como son, pois ademais durante
moitos anos considerei que a miña sensibilidade, que para min é un
precioso don, era algo que viña unido a miña homosexualidade. De
tódolos xeitos isto tamén foi acompañado ás veces de prexuízos
morais, debido a que tódolos homosexuais somos educados para ser
heterosexuais, e iso fai que ás veces penses que o de fixarte e que che
atraia un semellante, é pecaminoso, e xa non digamos ter relacións
sexuais. Ante este sentimento, as reaccións da xente gai son dúas:
a maioritaria é eliminar da súa vida todo o que teña que ver coa
Igrexa e as súas ensinanzas que non lle permiten vivir con plenitude
como persoa, e a ese Deus que mira mal e castiga ese tipo de
comportamentos; e a minoritaria (polo menos desde a experiencia
que eu teño) continuar formando parte da Igrexa, porque isto
permite seguir crecendo e madurando na Fe e na relación con Deus.
Desde logo que ambas veñen condicionadas polas experiencias
persoais de cada un, as miñas xa as coñecedes un pouco, polo que
esta última opción non podía ser outra que a miña.
Aínda que eu tampouco estiven libre deses prexuízos morais ós que
me refería, e que creo que nunca desaparecen de todo e para sempre,
todo foi máis doado para min desde que teño parella estable. Estou
convencido de que vivir a homosexualidade en parella, para quen
sinta que ese é o seu camiño, non o vai apartar de Deus, senón todo
o contrario. Desde a miña experiencia podo dicir que desde que estou
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en parella, a miña vida é máis plena e máis fructífera. Se chegase a
eliminar da miña vida esta posibilidade, hoxe sería un home
amargado, triste e neurotizado, e creo que lle amargaría a vida ós
que me rodeasen. Non se trata só de ter satisfeitas as apetencias
sexuais, ter parella é algo máis. Se o miramos deste xeito ninguén
ten restrinxidas as referidas apetencias a unha única persoa.
Trátase de ter un compañeiro ou compañeira co que compartir
moitos momentos da vida, co que planificar un futuro xuntos, ó que
escoitar e comprender e preocuparse, ó que, en definitiva, amar e
transmitirlle toda a tenrura que leva consigo ese amor. E todo isto
reflíctese en tódolos aspectos da vida, incluído o sexual.
Creo firmemente que Deus nos puxo a todos na Terra, non para
sufrir, senón para disfrutar do regalo marabilloso que é a VIDA e
para axudar ós irmáns e irmás que non a teñen tan doada. Ser
cristián (é dicir seguir a Cristo), formar parte da Igrexa e ser
homosexual ou lesbiana, e ademais ter parella non me parece
incompatible. Poderánme dar un cento de argumentos teolóxicos e
morais en contra disto, pero é o que sinto profundamente e é o que
me sirve para seguir camiñando. Esta forma de sentir e vivir a miña
vida espero que axude, coma á miña parella, a outra xente a coñecer
a un Deus distinto e a unha Igrexa Viva que camiña cara a
realización do Reino de Deus, ó que todos (os homosexuais e as
lesbianas tamén) estamos chamados.
Xosé Lois
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Xa hai un tempo que Encrucillada nos encargara que contaramos
a nosa experiencia de adopción de tres criaturas, valorando que
“seguramente hai outras persoas que teñen a idea de adoptar pero
non se atreven, e a vosa experiencia pode axudalos a animarse”.
Fomos atrasando a redacción destas liñas porque é difícil falar con
sinceridade e xusteza dun mesmo, porque está implicada a intimidade
doutras persoas, polas múltiples ocupacións diarias que limitan a
dispoñibilidade de tempo en forma de horas tranquilas, porque non
queremos facer exhibicionismo da vida familiar nin “animar” sen
máis a outras persoas a faceren o mesmo. Con todo, esperamos
axudar a futuros adoptantes e a calquera persoa a comprender
mellor o que significa adoptar para os pais e os fillos implicados
neste proceso vital.
¿Por qué adoptar?: a decisión de ser pais
Parécenos que o motivo principal de adoptar debe ser a decisión
consciente e libre de desempeñar o papel de pai/nai, con todo o que
isto implica; de xeito que outro tipo razóns (axudar a criaturas
necesitadas, gusto polo trato con nenos/as, estar acompañados, ...)
pasan a un plano secundario. No noso caso tiñamos dedicado tempo
e esforzos ao coidado e educación da infancia do noso barrio e da
nosa cidade, temos canalizado outro tipo de axudas a través de
ONGs como Intermón ou Meniños, temos unha intensa vida
profesional e de participación na xestión de institucións ou
asociacións, pero esta experiencia é doutra dimensión. Resulta
certeira a afirmación, feita con ánimo de advertencia, que tantas
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veces escoitamos “vaivos cambiar a vida”. E a decisión de ser pai/
nai, neste caso, non significa o desexo de darlles continuidade aos
teus xenes e de verte proxectado en seres que se che parecen
bioloxicamente, senón querer dedicar unha parte importante do teu
tempo a alimentar, coidar e educar a unhas criaturas, axudándoas
e medrar en todos os aspectos da súa persoa compartindo con elas
a intimidade familiar, salvándoas do abismo de medrar sen ser de
ninguén, de comezar a andaina polo arame da vida sen rede
protectora. E, en fin, asumir que as cousas poden saír ben, dando
moitas satisfaccións, ou derivar en situacións de fracaso e
frustración.
É dicir, que no substantivo coincide con calquera decisión de
exercer a paternidade/maternidade, variando en circunstancias,
formas e detalles como a idade das criaturas, o seu número, o tempo
de preparación, a idade e momento do ciclo vital dos pais, ...
Os adultos que adoptan: o proceso de converterse en pais
Aínda que o proceso de adopción é mutuo, cruzado (uns deciden
ser pais e outro/s deciden ser fillos), de ida e volta, ... é tamén
asimétrico, predominando no seu inicio o papel dos adultos con
responsabilidade e control sobre as situacións. Quizais o aspecto
máis importante, que dá garantías diante das dúbidas e dificultades
que probablemente se presentarán, pode ser a madurez e o contraste
dos motivos polos que unha/s persoa/s queren adoptar unha/s
criatura/s. Na nosa opinión, canto máis escoradas estean estas
motivacións de cara a recibir, a compensar aspectos baleiros na
propia vida, ... máis probable é que se presente a frustración; e canto
máis orientadas de cara a dar, a axudar sen esperar compensación,
a aceptar sen impoñer resultados predeterminados, ... máis se pode
esperar o éxito.
En calquera caso, como en toda empresa algo complicada, é
imprescindible que valoremos as nosas capacidades, os nosos medios
materiais, os apoios de familiares e amigos cos que podemos contar
para desenvolvernos nesta situación. No noso caso a inmensa
maioría das persoas do noso círculo (sexa pola nosa idade, pola nosa
proxección profesional no mundo da infancia, coidados e educa-
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ción, ...) manifestaron o seu apoio e animáronos a tomar esta
decisión. Só unha persoa, con formación en relacións humanas e con
experiencia en causas solidarias, foi máis cauta e dixo “Supoño que
o pensaredes ben antes de tomar esa decisión”.
Na nosa opinión o más laborioso non é organizar os espacios e os
tempos e as tarefas da casa, con ser isto importante. Tampouco é o
máis difícil chegar sen débedas a fin de mes. O máis difícil e meterse
no novo rol de nai/pai, ir construíndo os sentimentos de paternidade/
maternidade nas circunstancias normais, non sempre desexables ou
ideais. Aceptar que serán menos intelixentes, cariñosos ou brillantes
do que ti desexabas, ... Sentir que te invaden, que perdes cotas de
intimidade, que se meten na túa vida, que mostran comportamentos
ou hábitos que non che agradan, sentirte culpable se pos límites ou
castigas porque hai cousas que pensas que non se poden consentir,
avergonzarte de cousas que fan en público, estar confusos porque un
día os queres e outro case os detestas, sentirse estafados porque son
encantadores con parentes e amigos e son fríos e pórtanse mal na
casa, sentirse doídos porque aínda que non esperabamos
agradecemento un pouco de gratitude non viría mal...
Se a pesar de todo, os imos querendo como fillos, non por que
sexan mellores senón porque son os nosos, se nos imos sentindo
como unha familia e somos felices ¡polo menos algunhas veces!
Seguro que sairemos adiante.
As relacións coa Administración: un longo labirinto con
saída
Como é sabido, correspóndelle á Administración (Consellería de
Familia) a responsabilidade nos procesos de adopción de menores:
recepción de solicitudes, certificados de idoneidade, asignación de
menores a solicitantes, contratos de acollemento preadoptivo,
proposta de adopción, seguimento...
Desde a nosa experiencia, as persoas que inicien trámites de
adopción deben estar preparadas para manexar e aguantar a
burocracia. Nós os dous temos bastante experiencia de trato coa
Administración, incluso podemos dicir que temos boas relacións
persoais con responsables políticos ou técnicos desa Consellería.
Quizais, incluso fomos tratados nalgún caso con certa deferencia
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neste proceso. Sen embargo é este un dos aspectos máis difíciles de
comprender e de aceptar. O malo é que aparentemente todo funciona
con “normalidade” e ninguén pode facer nada por melloralo: os
técnicos fan o seu traballo nas circunstancias dadas de tempo
espacio, sobrecarga, ...; os políticos non se poden meter nas tarefas
dos técnicos; os xulgados xa sabemos o saturados que están, ... Pero
debería haber alguén que explique:
- Por qué en dependencias da Administración se dá información
errónea a solicitantes.
- Por qué se tarda máis de dous anos en outorgar a declaración de
idoneidade.
- Por qué cambia continuamente o persoal (traballador/a social,
psicólogo/a, avogado/a, ...) do Servicio de Menores da Delegación
Provincial, polo que é imposible un seguimento normal dos casos.
- Por qué uns nenos están máis de dous anos abandonados nunha
“Casa Cuna” sen proposta de acollemento.
- Por qué se atrasan trámites administrativos sen motivo nin
explicación (proposta de acollemento preadoptivo, por exemplo, ...)
- Por qué, despois de transcorridos máis de cinco años, aínda non
está completo o proceso burocrático da adopción.
A familia extensa na adopción: unha rede de ricas relacións
Parece razoable supoñer que as reaccións da familia extensa (avós,
tíos e curmáns) ao feito da adopción son previsibles en boa medida,
porque son unha prolongación ou consecuencia das relacións persoais
preexistentes. Se o/s adulto/s adoptantes son respectados e queridos
polos seus familiares é de esperar que os novos membros da familia
sexan acollidos con respecto e agarimo. Con todo, a chegada de
novos membros provocará sen dúbida unha reacomodación das
relacións: hai que reaxustar incluso o espacio físico, é necesario
facerlle tamén un oco nas relacións... Non se poden descartar
reaccións de receo diante do novo ou descoñecido. Poden producirse
incluso momentaneamente episodios de celos nas persoas máis
novas, nas máis vellas ou nas máis inseguras.
Dentro do concepto de familia extensa podemos incluír o conxunto
de familias amigas de trato máis frecuente e íntimo. Nós incluso
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reforzamos esta relación “nomeándolles” padriño-madriña a cada
unha das criaturas; aínda que o trato destas familias con nós non
se produce normalmente por separado, senón co grupo de irmáns,
isto contribúe a personalizar as relacións, non sendo raro que cada
un se refira a seu padriño ou súa madriña, pola función e non só
polo nome. Para alén deste aspecto concreto, o grupo humano das
persoas e familias amigas supón un espacio privilexiado para
establecer relacións positivas de compañía, diálogo, axuda, contraste,
diversidade, diversión, apoio...
As criaturas adoptadas: o proceso de converterse en fillos
Se os acontecementos se desenvolven normalmente, os nenos
adoptados experimentan unha profunda e positiva transformación.
Este cambio axiña se manifesta mesmo externamente, como constatan
ás veces máis claramente os espectadores que os propios axentes.
“¡Cambioulles a cara!”, dicían algúns. Algúns dos nosos fillos
sandou de síntomas que viña arrastrando de anos (problemas
respiratorios, problemas gástricos...) Relaxóuselles a cara e
empezaron a rir con facilidade... En coñecementos escolares
recuperaron nivel académico. No que se refire a coñecementos que
teñen a base en experiencias sociais e familiares (uso de utensilios,
normas de convivencia, emprego da linguaxe, ... os avances foron
rápidos e espectaculares. Eles fixeron ben e pronto o seu traballo.
Pero o máis difícil da súa tarefa é o proceso de construcción das
relacións filiais. Estamos afeitos a pensar a educación de forma
unidireccional: se uns pais lle dedican tempo, medios, cariño, etc.
á educación dos fillos, cremos que o resultado está garantido dunha
forma case mecánica. ¿Serán reminiscencias de fantasías de
omnipotencia ou de pensamento máxico? Pola contra, cada persoa é
un organismo moi complexo e activo, coa súa bioloxía, coa súa
orixinalidade, que recibe estímulos segundo a súa sensibilidade, aos
que lles atribúe significado e os interpreta segundo as súas
experiencias anteriores, e diante dos que reacciona en parte de
forma instintiva, sempre de forma aberta e imprevisible.
Así, pois, o traballo máis complexo que han de facer uns fillos
adoptivos é precisamente o de elaborar os sentimentos de filiación.
Podemos afirmar que ata que isto se produce a adopción non
rematou. Por iso é tan cruel manter os nenos nas institucións e
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atrasar a idade da adopción, desaproveitando os tempos e as
enerxías das que dispón a natureza para facilitar o establecemento
destes vínculos, é dicir, deixar pasar os primeiros meses e anos de
vida impedindo a formación do apego e dos vínculos seguros e
duradeiros, ¡precisamente cando sería máis fácil!
Ás veces estes nenos seguen camiños equivocados para afirmarse
ou para buscar o cariño e a atención dos adultos: queren aparentar
que son duros ou maiores, ou fanse máis parvos e torpes, ou
manifestan que algo non lles importa e “pasan”, reclaman
constantemente a atención, son desconsiderados cos sentimentos
dos demais, contan mentiras, rouban cousas dos compañeiros ou na
casa. Intentan acaparar e son incapaces de compartir, parece que
nunca estarán satisfeitos, ignoran ou saltan os límites normais da
convivencia ... E pregúntanse se eles tiveron a culpa de que seus pais
biolóxicos morreran ou os abandonaran.
Cando con palabras ou con xestos manifestan “Quero que sexas o
meu papá para sempre” ou “Ti es a mellor mamá do mundo” estamos
chegando ao cume da adopción e a tarefa que queda por diante é só
a normal, que non é pouca.
Lois Ferradás e Madó Domínguez
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A plenitude perdida e
reencontrada

O divorcio, entre a morte e
a resurerrección

A. N. E.

“Que cale, que non tente loar a Deus quen
non quere ver, ante todo e sobre todo,
a súa misericordia”.
(Santo Agostiño)

Esta é a miña historia, unha historia de desamor que mudou no
ben da paz interior, porque é Deus mesmo quen nos convida
permanentemente a buscar a plenitude perdida, a volver a nós
mesmas, ó encontro coas raíces, a ser a persoa vital, expresiva e
chea do Espírito que a nosa nai deu a luz con infinito amor.
Casei noviña –dezaoito anos– tras un noivado exemplar no que o
noivo era atento e servicial, e nunca deu que falar. Sen embargo,
cando xa estaba marcada a data da voda, tiven un soño que me
alterou moito e que logo rememoraría con frecuencia con idéntica
sensación de perigo e desacougo: eu estaba sentada na póla dunha
árbore e víao pasar a el, monte a través, coxeando, pois tiña unha
pata de cabra. Non era completamente humano, a súa evolución era
tardía, e restos do reino animal acompañaban o seu trenco camiñar
monte abaixo. Analizado hoxe tal vez ese soño obedeceu a algunha
sensación percibida só no subconsciente. A miña mocidade e
namoramento non me permitiron daquela interpretalo claramente.
Xa casada os meus ollos contemplaron un home autoritario,
silencioso –nada tiña que dicir, sempre “pensaba en nada”–, machista
ó extremo de que nunca recibín del ningún tipo de axuda nin apoio
emocional ningún.
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Decidín volver ós estudios e neles vertín a inmensa enerxía da
primeira mocidade. Afectivamente estaba cuberta polo grupo de
compañeiras de aula e mailo aprecio e agarimo do profesorado, e
asistía diariamente á misa que se celebraba na Escola, sentíndome
fondamente valorada e estimada polo Señor e a comunidade educativa
da que formaba parte. O matrimonio era daquela un compartimento
estanco sen pena nin gloria, que se aturaba coma un mal inevitable,
resignadamente.
E chegaron os fillos –a parelliña– ó mesmo tempo cá vida laboral.
Foi igual ca morrer. Traballo-supermercado-casa-crianza e educación
do neno e da nena, todo sobre as minas costas, sen axuda do home,
que de paso decidiu desmarcarse totalmente da vida familiar
descargando sobre min o peso da súa subsistencia e desenvolvendo
el pola súa conta as súas afeccións particulares ata ben entrada a
madrugada.
¿Como puiden aturar iso e durante longos anos? Por unha banda,
elixín o activismo como medio de vida. Á parte do traballo, casa e
fillos, en canto estes medraron un pouco, participei en moreas de
cursiños e volvín a ser catequista nunha parroquia que respira
respecto e acollida e confronta o seu ser co “camiño, verdade e vida”
de Xesús de Nazaré.
Por outra banda, chegou o amor, a un corazón ermo e dorido, a
unha vida escura e sacrificada que se sentiu renacer baixo ese
milagre de tenrura e de luz, só comparable á inmensa soidade e
desamparo de tantos anos de vida “matrimonial”, literalmente
martirial. Pero non era correspondida polo meu amado... e comezou
así unha andadura agridoce, que culminou nunha experiencia de
vida na que imperaba o amor: o amor de Deus que descubría
presente e actuante na incondicionalidade coa que eu amaba ó meu
fillo, á mina filla e ó meu amado, sen esperar nada a cambio, a fondo
perdido. Todo isto vivido xunto a un home que se cría con tódolos
dereitos sobre min e que cando se servía a mellor tallada na mesa
dicía que “era para o rei da casa”. Eu sentíame abusada sexual,
psíquica e laboralmente e durante todos eses anos sufrín angustia
fóbica con todo o relacionado co sexo. O custo da “resignación
cristiá e cumprir cos deberes do santo matrimonio” foi terrible:
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toleei. Nin o meu psiquiatra nin confesor xamais insinuaron que a
única solución para restablecer a mina saúde era tomar unha
decisión radical, o que moi axeitadamente se di “cortar polo san”.
E como o corpo non cura se sobre el chove sobre mollado, respondeu
mandando irse a pique o sistema inmunolóxico, que fixo augas con
catro enfermidades crónicas, irreversibles, que me acompañarán
toda a miña vida.
O meu pecado foi amar ó próximo máis cá min mesma. A
autoinmolación, a autonegación, eran a clave moral que rexía o
acontecer da miña existencia. Só por momentos o optimismo vital
propio da mocidade e sentirme fondamente amada polo Señor, me
facía gustar da paz dos fillos de Deus. Pero eu, que son nai, nunca
esixiría ós meus fillos vivir asoballados nin un só día, pois a
dignidade da persoa é de obrigado respecto, empezando por unha
mesma. Foi así como cambiou a imaxe que tiña de Deus, que pasou
a ser o Pai e Nai amoroso que non atura que a súa filla cargue cun
lastre superior ás forzas humanas, senón que alenta e sostén unha
sa autoafirmación e estima persoal, ó tempo que demanda de nós
unha vida lograda, a plenitude do ser na realización de tódalas
nosas potencialidades.
Co fillo e filla xa na mocidade, a vida regaloume un agasallo
marabilloso: as amigas. Foi falando cunha delas como se me revelou
toda a miña historia como unha imaxe dantesca: eu estaba
esnaquizada, tronzada en anacos que derramaban sangue sen parar.
A miña casa era unha auténtica carnicería. As bágoas que chorei
fluían da parte máis vulnerable e sensible do meu corazón, e sentín
unha infinita compaixón pola nena de dezaoito anos, vitalista e
bondadosa que abandonou o fogar da súa nai para ser torturada
inmisericordemente nunha auténtica cámara de horrores durante
tanto tempo... si, sei que o inferno está neste mundo. E foi este o
momento crucial, o detonante dunha decisión irrevogable: a ruptura
legal e efectiva do vínculo matrimonial.
Hoxe estou divorciada e vivo felizmente co meu fillo e coa miña
filla. Non sentín nunca, tanto no seo da parroquia na que colaboro,
coma noutros grupos nos que participo, ningún tipo de reticencias
cara á miña persoa polo feito de estar divorciada. Máis ben todo o
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contrario. É como se, consciente ou inconscientemente soubesen o
prezo que tiven que pagar para lograr a alegría e a serenidade das
que gozo.
Sincereime con vós ata as vísceras por se a miña andadura pode
axudar a alguén a esclarecer a súa... pois é mellor cedo que tarde que
cheguemos a experimentar que o tirano esixe viño doce de uvas
amargas, e este é un bo momento para espertar do noso sono, para
desbotar os caciques que nos escravizan, para vivir en paz e
harmonía con nós mesmas e cos demais. Nesta singradura non
estamos sós, non estamos soas, pois Deus, que nos ama, manifesta
a súa presencia activa pola nosa vida e o noso crecemento persoal
coa axuda de mediacións sorprendentemente liberadoras. Liberación
que, de ser auténtica, emparella coa paz.
A paz que hoxe desexo compartir con todas e todos vós.
A. N. E.

A libertá de Deus creba cadeas
E acala o fresco canto dos escravos
Celso Emilio
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1. Destino e liberdade
Ninguén escolle o lugar no que nace, a familia na que crece, a
lingua que lle musitan no berce, a cor dos ollos ou a complexión
física. De adulto, sen embargo, un pode cambiar de cidade, deixar a
casa paterna, aprender outras linguas, modificar o seu aspecto físico
incluso ata parecer case totalmente outra persoa. Nisto último
atopamos, pois, certas posibilidades que se presentan como portas
franqueadas, como proxectos non realizados, como opcións dirixidas
a un futuro xa incoado, en definitiva, como pertencentes ó reino da
indeterminación. O home pode facer todo iso, mais quen sabe se o
fará. Polo contrario, o propio país, os avós, pais e irmáns, a lingua
materna, a cultura mamada, a herdanza xenética, os defectos físicos,
os dons naturais sitúanse claramente do lado oposto. Non son froito
de ningunha elección. O home recíbeos como algo dado, como un a
priori indispoñible do que non ten senso nin gabarse nin queixarse
en exceso. A vida do home ten, pois, un obrigado compoñente de
necesidade e unha azarosa dose de apertura. Ata qué punto a vida
sexa froito en maior grao dos condicionamentos necesarios ou ben
das decisións asumidas é unha cuestión aínda non resolta. De
calquera xeito, o certo é que Paul Tillich chamou ó primeiro
compoñente destino e ó segundo liberdade.
O destino de Tillich está configurado polo seu nacemento no seo
dunha tradicional familia protestante a finais do século XIX (20-81886). Seu pai un severo pero meditativo pastor luterano, súa nai
unha vital pero inflexible calvinista ama de casa. El da Alemaña
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oriental; ela da beira do Rin. Paulus o maior. Ademais, outras dúas
irmás. Súa nai morreu cando Tillich tiña dezasete anos. Pese a esta
repentina morte pode dicirse que Tillich creceu baixo a forte
influencia da disciplina reflexiva do pai, así como da vitalidade
práctica de súa nai. A pequena cidade industrial da provincia de
Brandenburgo na que Tillich naceu tiña o nome eslavo de Starzeddel.
Hoxe chámase Starosiedle e pertence a Polonia. Tillich estudiou no
Instituto (Gymnasium) de Königsberg, pero rematou o equivalente
á reválida (Abitur) ou selectivo en Berlín.
As súas temporás e profundas inclinacións intelectuais levárono a
estudiar teoloxía e filosofía nas universidades de Berlín, Tubinga,
Halle e Breslau. O exercicio da súa liberdade foino configurando
como filósofo e como teólogo. Acadou o doutoramento en filosofía
cunha tese sobre a filosofía da relixión en Schelling. O seu traballo
de licenciatura en teoloxía tamén versou sobre o mesmo autor, pero
esta vez o tema era a mística e a conciencia de culpa. Ambos foron
presentados en Breslau. O traballo de habilitación teolóxica, non
obstante, redactouno sobre o concepto “sobrenatural”
(Übernatürliche) en Schleiermacher e defendeuno en Berlín. Foi
Privatdozent en Berlín, profesor de teoloxía en Marburgo —onde
tivo como colegas a R. Otto, R. Bultmann e M. Heidegger—, profesor
de Ciencia da Relixión en Dresde e de teoloxía sistemática en
Leipzig. Despois da morte de M. Scheler en 1928, Tillich foi profesor
de filosofía e socioloxía na universidade de Frankfurt. Alí tivo moito
contacto con M. Horkheimer e con Th. Adorno. De feito, este último
fixo o seu traballo de habilitación baixo a súa dirección. E non parou
aí a relación, se non que, por consello destes dous destacados
membros do que se deu en chamar Escola de Frankfurt, Tillich
decidiu non presentar resistencia activa á súa destitución como
profesor universitario no ano 1933 debido ás súas abertas
discrepancias co incipiente novo réxime e á súa comprometida
militancia no chamado socialismo relixioso, e aceptou, xa que logo,
a xenerosa oferta de R. Niebuhr trasladándose, deste xeito, ó Union
Theological Seminary de Nova York. Nos EEUU traballou, pois, en
Nova York e en Harvard, pero rematou os seus días na universidade
de Chicago, onde morreu o 22 de outubro de 1965 a causa dun
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ataque ó corazón. O seu destino configurouno como alemán; os
azares da vida e da historia xunto coa súa liberdade —como todas,
sempre finita e condicionada— fixérono case que norteamericano.
Entre dous temperamentos: seu pai e súa nai; entre dous saberes:
filosofía e teoloxía; entre dous mundos: Europa e América; una vida,
pois, vivida sempre na fronteira (On the boundary) —como el mesmo
titulou o escrito autobiográfico que lle serviu de presentación no
mundo anglosaxón.
2. Dinámica e forma
A forza do pensamento teolóxico de Tillich atópase na orientación
medular segundo a cal elaborou toda a súa teoloxía. Poderíase
formular como segue: segundo Tillich a teoloxía, como exposición
metódica dos contidos da fe cristiá, debe ser fiel, por un lado, á
mensaxe que intenta formular e, polo outro, á situación histórica na
que se atopa. A riqueza dos símbolos do cristianismo —pensemos no
Credo, tamén chamado Símbolo do apóstolos— só será recibida
como tal se a forma de presentalos ó home de hoxe se adecúa ó
horizonte de significación no que este se encontra situado. Doutro
xeito a comunicación será inútil. De aí que a labor do teólogo
consista en establecer unha mediación entre o contido da mensaxe
cristiá e a forma na cal o contexto histórico coetáneo ó home en
cuestión poida acoller dita mensaxe. Mensaxe e situación; contido e
forma. A teoloxía ou é significativa ou non é.
As diferentes formas nas que se configurou o cristianismo teñen
sempre a tendencia a se esclerotizar, pois o inevitable paso do tempo
erosiona ata os conceptos máis precisos. A reacción contraria —pero
lóxica— de conservación non sempre diferencia ben entre o inmutable
e o continxente. Cando o continxente reclama para si a pretensión
de inmutabilidade convértese nunha realidade que suplanta ó
absoluto e, deste lamentable xeito, devén demoníaco, é dicir, contrario
tanto á súa natureza finita e limitada, como ó ser verdadeiramente
absoluto cara ó que debera apuntar. Este perigo fai necesario que
toda nova xeración teña que repensar o recibido como conditio sine
qua non da súa recepción. Así pois, o traballo de expoñer de forma
metódica os contidos da fe cristiá é un traballo nunca rematado,
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sempre pendente de reformas ás veces lixeiras, ás veces profundas,
pero nunca definitivamente feito. A este talante teolóxico de Tillich
responde o seu intento de escribir unha Systematic Theology. Xa no
ano 1925 en Marburgo esbozara algo máis que un simple borrador,
pero o certo é que ata o ano 1963 no saíu publicado o terceiro e
último tomo desta magna obra. Nela encóntrase condensado o
grosso da teoloxía de Tillich que, como é obvio, aquí non podemos
máis que nomear.
Con este talante sinalado, Tillich traballou sempre teoloxicamente
diversos ámbitos nos que tratou de amosar a dimensión relixiosa
–que el consideraba pouco menos que perdida– do mundo moderno.
Dita dimensión é a dimensión de profundidade de todo o real. A
través da arquitectura, da pintura, da escultura, da literatura, da
ciencia, da filosofía, da psicoloxía, en definitiva, a través de calquera
tipo de arte na que se plasme o espírito humano, asoma sempre
explícita ou implicitamente o fundamento último no que ese espírito
se sostén e cara o que apunta. Compréndese, pois, que o interese de
Tillich en todas estas manifestacións da cultura occidental non se
centrase nelas en tanto que tales, senón máis ben debido á súa
condición simbólica. Isto quere dicir que o que fai que esas realidades
sexan obxecto da reflexión teolóxica non é senón a súa capacidade
de translucir as cuestións fundamentais da existencia humana que
sempre remiten a un máis alá inobxectivable que Tillich concibe
como o fundamento de todo ser. Este é o núcleo esencial do que
Tillich chamou teoloxía da cultura.
A súa permanente atención á situación anímica, intelectual e
espiritual, pero tamén política, económica e social do mundo occidental
do século XX dotouno dunha sensibilidade especialmente fina para
captar o perfil antropolóxico do home moderno. Sinalou con agudeza
as súas carencias xunto cos seus grandes logros. Esta preocupación
tomou corpo, a modo de estructura interna sempre dinámica, na
construcción da súa Systematic Theology. Refírome o seu
arquicoñecido método de correlación. Moi sinxelamente –deixando a
un lado todo tipo de matizacións tanto positivas como negativas–
poderíase dicir que dito método pretende expoñer, explicar ou
ofertar os contidos da fe cristiá a través dunha mutua
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interdependencia entre as cuestións existenciais que atravesan o ser
do home e as repostas teolóxicas que ofrece a tradición cristiá.
Trátase, nunha palabra, de responder con sentido e dun xeito
intelixible as preguntas neurálxicas do ser humano. Isto non se pode
facer en abstracto e sempre do mesmo xeito segundo fórmulas
pretendidamente eternas. Antes ben, é preciso escoitar e, incluso,
axudar a formular con claridade a cuestión para, nun segundo
momento, intentar respondela atendendo ó seu nivel de profundidade
e con formulacións que, por lóxica, deben ir sempre axeitándose ó
correr dos tempos. Lonxe de ser isto unha traizón á mensaxe
evanxélica, amósase máis ben como o único modo de permanecer fiel
á súa intención profunda.
A tensión dialéctica entre o que Tillich chamou destino e liberdade
en calquera percorrido vital, preséntase no desenvolvemento do seu
pensamento como a polaridade entre a dinámica e a forma. Por un
lado a dinámica do tempo que nin se para nin tropeza, do discorrer
da historia que nunca permanece idéntica consigo mesma, dos
cambios políticos e sociais que inauguran novas épocas, en definitiva,
de todo aquelo que sempre se encontra en movemento e loita por
unha continua renovación. Pero ó mesmo tempo, polo outro, toda
nova conquista tenta acadar a propia permanencia, a estabilidade
dun espacio seguro, a tranquilidade da posición asentada, ou o que
é o mesmo, tenta manterse ó socairo de toda perturbación
revolucionaria. Esta é a tendencia ó formalismo que Tillich mantén
en dialéctica tensión co elemento dinámico que acabamos de sinalar.
Dinámica e forma –esixencia de permanente cambio e necesidade
dunha mínima estabilidade forma– son, pois, compoñentes
indispensables do traballo teolóxico.
3. Individuación e participación
Se a dialéctica entre a dinámica e a forma nos serviu para sinalar
os trazos máis significativos do talante teolóxico de Tillich esperamos
que a polaridade entre a individuación e a participación nos axude
a dicir algo sobre o contido do seu pensamento. Aínda que na
reflexión especulativa de Tillich esta polaridade ten un marcado
acento ontolóxico aplicable a todo o real, dun xeito máis sinxelo
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poderíase anotar que dita polaridade atende á tensión que hai entre
o individuo e a sociedade, o eu e o nós. Se, como acabamos de ver,
se pode dividir a vida de Tillich en dous grandes períodos –alemán
e norteamericano– tamén se pode dicir, dun xeito moi amplo e
metafórico, que o primeiro estivo marcado polo predominio do eu e
o segundo polo do nós. Tillich mesmo recoñece o marcado
individualismo que caracterizaba a formación e a docencia nas
universidades alemanas en contraposición coa dinámica de traballo
en equipo das norteamericanas. A repercusión pública da obra de
Tillich produciuse en Norteamérica, non en Alemaña. Non obstante,
a sensibilidade social de Tillich e a súa larvada conciencia desta
polaridade levouno a reaccionar dende moi novo contra este
predominio do eu centroeuropeo a través do socialismo relixioso.
Este movemento trataba de acoller dentro da tradición cristiá as
mellores intuicións de reforma social do socialismo nacente como
sistema alternativo ó capitalismo imperante. Deste tempo é o seu
característico concepto de kairos. Contraposto ó outro concepto
grego de chronos que mediría o tempo cuantitativamente, o kairos
sinala un momento oportuno, un tempo axeitado, unha característica
cualitativa dun determinado lapso de tempo. Con esta preocupación
pola xustiza social situábase Tillich conscientemente na liña dos
profetas de Israel –de aí o seu artigo Marx e a tradición profética,
xunto coa xa citada Decisión socialista e tantos outros. Non se
trataba dunha asunción acrítica do socialismo, senón máis ben dun
diálogo fructífero e enriquecedor. Curiosamente, este tempo que
Tillich consideraba como máis individualista é o máis fecundo en
escritos de cuestións políticas, éticas e sociais. A tensión polar entre
individualismo académico e compromiso social resulta evidente.
Non menos clara aparece, tamén, na súa concepción teolóxica de
Xesús. Segundo Tillich en Xesús fai a súa aparición na historia o
Novo Ser. Na estela paulina da nova creación concibe Tillich, en
termos existenciais e ontolóxicos, a figura de Xesús como o Cristo
(no senso de Unxido). A cristoloxía non debe ocuparse unicamente
de Xesús de Nazaret individualmente considerado, pois o interese
teolóxico do cristianismo non se centra só en Xesús en canto home
xudeu do s. I. Senón máis ben, debe atender á aparición, nese home
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concreto, do Cristo de Deus, do Novo Ser no que se supera a
alienación entre a existencia alienada do home e a súa esencia
reconciliada. Así pois, é a participación relixiosa no ser rexenerado
de Cristo o que nos converte en cristiáns, máis que a información
puntual sobre a súa persoa individual. Así entende Tillich o ser en
Cristo de Paulo. Xesús como individuo atópase en relación polar
consigo mesmo en tanto que Cristo no que a humanidade enteira
está chamada a participar. O mesmo sucede na Igrexa como
comunidade espiritual dos crentes. A tensión entre o individuo e a
comunidade non se resolve nin pola disolución anónima da persoa
no conxunto da Igrexa, nin pola comprensión da Igrexa como mera
suma de tódolos individuos que a compoñen. A comunidade espiritual
asume os individuos sen os anular, pero transcende a mera
individualidade de tódolos seus compoñentes pola súa participación
no Espírito que a sustenta.
O mesmo se podería dicir do ámbito da moralidade. O home
autónomo rexeita toda determinación externa. Polo contrario, a
heteronomía non respecta o foro interno e inviolable da constitución
moral do individuo e imponse desde fora, como a voz da autoridade,
da sociedade, ou de Deus. A síntese moral entre un e outro extremo
–entre o home abandonado a si mesmo e o home alleado de si
mesmo– propona Tillich co seu famoso concepto de teonomía. A
teonomía potencia a autonomía levándoa máis alá de si mesma, de
xeito que impide a súa absolutización, pero non a forza desde fora
–como a heteronomía– senón que a plenifica desde dentro por unha
sorte de singular implosión interna que a conecta co fundamento
último do ser. Basten estes exemplos para sinalar o contido desta
importante polaridade.
4. Deus máis alá de Deus
Imponse rematar. Por iso, digamos só unha última e brevísima
palabra sobre o seu concepto de Deus. God over God. As tensións
entre conceptos complementarios pero contrapostos é, como estamos
a ver, unha constante moi clara na obra de Tillich. O concepto de
Deus non é unha excepción. Cando a linguaxe xa non dá máis de si
xorden as expresión paradoxais que tratan de levar ó entendemento
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máis alá do que explicitamemente se di. Isto é o que pretendeu
Tillich ó evitar a palabra Deus para referirse a Deus. Tentaba evitar
o teísmo, a comprensión de Deus excesivamente antropomórfica ou
como pertencendo ó plano das causas segundas. Nunha palabra:
trataba de evitar a obxectivación de Deus. A súa intención profunda
era subliñar a súa absoluta transcendencia. Unha transcendencia
que, non obstante, sae ó encontro do home na experiencias de
revelación. Deus é, pois, para Tillich o fundamento infundado de
todo canto existe, o terminus a quo ó tempo que o terminus ad quem
de toda a realidade, é dicir: o Ser en si mesmo que chama á existencia
a todo canto é pero aínda non existe e así o mantén ata a
consumación escatolóxica na fin dos tempos. Tensións e polaridades.
Unha vida na fronteira. Unha obra dun home relixioso embargado
pola preocupación última (Ultimate Concern) de Aquel que se atopa
incluso máis alá do trasfondo do finito.
Pedro Castelao
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Federico Fierro

Silvestre Gómez Xurxo e
Bieito Santos

Da forma imprevista que chega todo accidente, ocorreu o
falecemento de Federico Fierro o pasado 28 de xuño nas extremas
terras de Vladivostok.
O Padre xesuíta Federico González-Fierro Botas contaba con
cincuenta e nove anos dos que levaba corenta e dous na Compañía.
Entre nós recordámolo polos anos que permaneceu en Vigo
desenvolvendo unha intensa actividade profesional e pastoral1.
Sendo Federico unha persoa de grande sensibilidade, amante do
estudio, da relación coas persoas e do coñecemento e goce da terra,
é, sen embargo, a incrible e exemplar capacidade de traballo o que
sempre se destaca como a súa principal característica. Recordámolo
en Vigo cumprindo con entusiasmo co seu traballo profesional,
primeiramente como carteiro e despois como profesor de Instituto,
ó que sumaba unha actividade pastoral que ben se botou en falta na
cidade cando os seus superiores o levaron para Xixón. El dinamizou
a Xuventude Obreira Católica, e non soamente en Vigo, tamén
estableceu contactos cos restantes grupos de Galicia. Creou a Escola
de Formación Social de Vigo, como resposta ás necesidades de
formación social e sindical que presentaba a efervescente sociedade
dos anos setenta. Ademais, seguía co estudio do movemento obreiro
e con frecuentes colaboracións en revistas de socioloxía. E no verán
En Encrucillada tamén o recordamos con agarimo pois formou porte do Consello
e foi alma mater do número18, extraordinario sobre o Estatuto de Autonomía, número
que foi coordinado desde a Escola de Formación Social de Vigo (N. do E.).
1
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ía a Rusia, quizais a súa grande paixón, colaborando na universidade
e realizando, tamén alí, a actividade pastoral propia do seu ministerio.
¿Como podía desempeñar Federico un labor tan amplo con días de
vintecatro horas? Na resposta atópanse as claves da súa
personalidade.
Federico foi unha persoa de vocación. Fillo vinculeiro dunha
significada familia asturiana, parecía chamado a unha vida moi
diferente da que escolleu e seguiu cunha entrega sen reservas. Foi
unha persoa de oración, á que sempre dedicaba o primeiro momento
do día e na que atopaba esa enerxía interior que transmitía a tódalas
súas actividades. Foi unha persoa de estudio, favorecido, sen
dúbida, por unha intelixencia pouco común que lle permitía abordar
campos moi diferentes do saber e desenvolverse con naturalidade en
oito ou nove linguas. A convicción vocacional, a enerxía espiritual
e a capacidade intelectual eran a base dun traballo realizado cunha
orde, rigor e disciplina que chamaban a atención en cantos o
tratamos e compartimos con el actividades.
Federico era unha fonte constante de proxectos e sabía que só eran
realizables formando equipos autónomos no seu traballo. Tamén
neste campo sobresaíu. El soubo buscar persoas idóneas para
colaborar en cada caso e, incluso, que levasen adiante os proxectos
cando el non puidese facelo e transmitírlle-la fe e o entusiasmo que
el mesmo puña no que facía. E atopaba colaboradores porque era
patente que o seu compromiso era sincero coas persoas individuais,
co pobo e coa terra. Un compromiso literal e vivencialmente
cristiano, porque optaba polas persoas máis necesitadas e
identificábase coa cultura e a terra, alí onde viviu a distintas etapas
da súa vida. Como exemplo de todo isto, podemos citar un dos seus
grandes proxectos, a traducción da Biblia ó asturiano.
Mención especial merece o seu interese e cariño polos pobos e
terras rusas. Seguiu desde preto e desde dentro a evolución daquela
sociedade. Ano a ano foi prolongando as súas estadías aló, quizais
acabaría sendo aquel o seu destino definitivo como padre xesuíta, se
un accidente funesto non dese un fin inesperado á súa vida.
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Foi Federico Fierro un exemplo de persoa implicada nos problemas
persoais e sociais e cunha extraordinaria capacidade para a actuación,
unha persoa que soñou persoas felices nun mundo xusto e que, por
onde el pasou, as persoas fomos máis felices e máis xustas. Por iso
na nosa memoria sempre permanecerá vivo. Por dicilo con palabras
fermosas do poeta Arcadio López-Casanova:
¡Porque nunca morrer morre quen na torre da Noite ten álbores
de canto!
Silvestre Gómez Xurxo e
Bieito Santos

XVII FORO RELIXIÓN E CULTURA EN
GALICIA
As relixións no mundo: diálogo e conflicto
9 de novembro de 2002
Auditorio de Galicia. Santiago

Programa
Relixión e violencia
María José Arana. Relixiosa do S. C., doutora en
teoloxía, socióloga.
O diálogo das relixións
Andrés Torres Queiruga. Teólogo. Profesor da
facultade de filosofía da USC.
O diálogo co Islám
Antón Peteiro Freire. Arcebispo de Tanger.
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Marcar e desmarcarse
Agustín Díaz

Poderiamos considerar a alta política, a política con grandes letras, como
unha actividade cooperativa, un xogo no que tódolos resultados se suman en
beneficio de todos. Pero ó carón desa habería política de tódolos días, a da
competición entre os diferentes axentes, de suma cero, de xeito que o que
consegue un non pode aproveitarlle ó outro. E daquela os diferentes axentes,
léase, por exemplo, os diferentes partidos políticos fan todo o posible por marcar
puntos para si e impedir que sexan os outros quen os marquen.
Vén isto a conto do baile organizado nos últimos meses, no que os diferentes
grupos tentan situarse na mellor posición de cara ás eleccións municipais do
ano que vén. Nacionalistas e socialistas saben que se necesitan para mante-lo
poder nas cidades onde o exercen, fronte ós intentos dos conservadores por
recuperar posicións. Pero ó mesmo tempo os dous grupos da oposición pescan
en augas moi semellantes e aspiran a chegar en situación vantaxosa ó reparto
do botín.

Candidaturas municipais
E así vemos unhas figuras de baile
moi curiosas, nas escenas municipal
e autonómica. Cada grupo designou
os seus candidatos ás alcaldías. O PP
botou man das súas conselleiras,
Manuela López Besteiro e Corina
Porro, para tentar recupera-las
alcaldías de Lugo e Vigo (esta última
perdida logo dunha pouco brillante
xestión na que participaron outros
dous ex-conselleiros, Manuel Pérez e
Gil Sotres) e mantén como candidato
en Santiago o ex-conselleiro Dositeo
Rodríguez, que tivera un mal
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resultado no 99. En Pontevedra
tamén presenta de candidata a outra
muller procedente dun cargo
institucional, Teresa Pedrosa, ata
agora presidenta do Consello Galego
de Relacións Laborais. En Ourense
confían en repetir con Manuel
Cabezas e na Coruña e Ferrol non
teñen moitas esperanzas con
Rodríguez Corcova (deputado e exgobernador) e co ex-deputado Juncal,
un dos últimos repescados da gran
familia de Romai Beccaría.
Polos nacionalistas repetirán
candidatura os tres alcaldes, Xaime
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Bello en Ferrol, Fernández Lores en
Pontevedra e Pérez Castrillo en Vigo,
con posibilidades desiguais de
repetir: nos tres casos os aliados
socialistas están divididos e non se
sabe cal é o peso real dos seus
candidatos. Á inversa, as candidaturas
nacionalistas de Lugo (onde segue
Branca Rodríguez Pazos) e, sobre
todo de Santiago (onde Encarna
Otero tivo que deixarlle a praza ó
candidato da UPG, Manuel Vázquez)
poderían obter resultados menos
favorables ca no 99. E das
candidaturas de Henrique Tello na
Coruña e de Sánchez Vidal en
Ourense non esperan grandes
milagres.
Tamén aspiran á renovación os
alcaldes socialistas da Coruña,
Santiago e Lugo, Francisco Vázquez
sen problemas outra vez, con boas
perspectivas para Sánchez Bugallo e
máis axustadas para López Orozco.
Resulta unha incógnita a aceptación
que poida ter en Vigo o candidato
estrela ex-xuíz e ex-deputado en
Madrid Ventura Pérez Mariño,
fichado como independente por
Emilio Pérez Touriño. E aínda
menos clara aparece a candidatura
do actor proclamado candidato en
Ourense. Para as listas encabezadas
por veteranos militantes en Ferrol e
Pontevedra parece estarlles
reservado o terceiro posto, coa
dificultade engadida do desgraciado
problema sanitario de Taboada.
O touro do urbanismo
Na ámbito municipal vai dar moito
que falar o proxecto de nova
ordenación urbanística. O asunto
parecía empezar moi ben, cunha
especie de pacto previo e consenso

entre os tres grupos políticos, nunha
materia de tan alto interese xeral.
Logo das sonadas intervencións da
consellería de Política Territorial en
ordenamentos urbanísticos tan
denunciados coma os de Teo ou
Ponteareas, parecía que soara a voz
de alarma e que todos estaban
decididos a poñerlle couto a unha
situación insostible desde vello, pero
ante a cal se pechaban os ollos.
Falouse dun equipo de traballo
aberto a todo tipo de alternativas,
técnicas e políticas, para chegar a un
consenso moi amplo e lograr unha lei
seria, con validez xeral e aceptable
por todos. Pero aínda non chegara o
proxecto ó Parlamento e xa asistimos
a un durísimo desmarque dos
socialistas, ó tempo que tamén
xurdían críticas do ámbito
nacionalista. Haberá que ver en que
para todo isto.
Resulta curioso constatar, tamén
aquí, que as posturas políticas máis
distantes na materia son as dos
grupos Popular e Socialista. Segundo
semella, na comisión que preparou o
proxecto tiveron unha importante
participación algúns técnicos de
sensibilidade nacionalista que por
outra parte veñen acumulando
encargos de importantes traballos
das institucións públicas nos últimos
anos, en ámbitos tan dispares como a
remodelación do edificio Mar en Vigo,
o Museo Massó de Cangas ou a
rehabilitación do Piornedo nos
Ancares.
Desde logo, se algunha cuestión
pode considerarse digna dun “pacto
de Estado” esta do urbanismo e
ordenación do territorio debería ser
unha delas. Pero o momento en que
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se aborda, en plena preparación das
eleccións municipais, non parece o
máis oportuno. Aínda que poidamos
compartir o carácter de urxencia que
a cuestión presenta.
Diálogo e pactos
Falabamos ó principio desta
crónica da diferencia entre a política
con grandes letras e da de tódolos
días. E da necesidade que teñen os
diferentes grupos de marcarse e
desmarcarse para consegui-los seus
obxectivos inmediatos. Neste
contexto hai que sitúa-la dialéctica
do diálogo e dos pactos entre eles,
que tantas páxinas de prensa veñen
ocupando. Despois da sorpresa inicial
desta lexislatura, cando se producía
o acercamento entre Fraga e Beiras,
non deixaron de producirse encontros
e desencontros.
Este ambiente queda retratado
nas preguntas e respostas nas que
cada mes se miden o presidente da
Xunta e mailos xefes da oposición.
Pero tamén noutros moitos detalles.
Ese foi o caso da comisión para o
estudio da alternativa á Política
Común de Pesca, ou das opinións
sobre a reforma do Estatuto de
Autonomía, da participación das
Comunidades Autónomas na UE, nas
repercusións en Galicia do pacto
estatal antiterrorista, da comisión
de control do gasto farmacéutico ou
da elaboración conxunta dunha
proposta de recoñecemento de
dereitos ás parellas de feito: outros
tantos exemplos nos cales os
socialistas marcaron distancias, no
fondo ou na forma, mentres populares
e nacionalistas achegaban posicións.
Esta estratexia de desmarque dos
socialistas deu pé, mesmo, a curiosos
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trasacordos, ó rectificar algún
responsable (case sempre Pérez
Touriño) algunha actitude ou
decisión dun voceiro de menor rango
nalgún destes puntos en conflicto.
Mentres socialistas e nacionalistas
polemizaban sobre os mesmos ou
parecidos asuntos, vimos como o
propio Manuel Fraga defendía ante
as máis altas instancias do seu grupo
en Madrid o carácter democrático e
non violento do BNG.
Guerra contra o lume
Aínda que moitos hostaleiros e
turistas se queixasen da mala
tempada, do sol escaso nas nosas
praias, o caso é que este verán foi un
dos máis secos das últimas décadas.
Ata que houbo que mandar chover a
fins de agosto, para rematar coa praga
dos incendios forestais. Nesta materia
volveu desencadearse a polémica das
cifras, sobre todo –unha vez máis–
entre socialistas e populares, co
socorrido recurso a recorda-la triste
situación vivida no verán do 89.
Dos múltiples datos manexados,
quedou claro que en Galicia houbo
un número moi elevado de incendios,
aínda que moitos deles afectasen a
superficies pequenas. A polémica
centrouse sobre todo en saber se se
empregaron ben os abundantes
medios dos que dispuxo a Xunta para
previr e combate-lo lume. A oposición
foi moi crítica coa política de fomento
de abandono de terras agrarias
mentres reclamaba unha fiscalía
especial para ocuparse da conducta
dos incendiarios.
O voceiro socialista, Miguel
Cortizo, acusou o conselleiro de
incompetencia na loita contra estes
delincuentes chegando a insinuar que

Marcar e desmarcarse

esa falta de eficacia podía entenderse
como complicidade. Reclamaron
nacionalistas e socialistas medidas
máis eficaces e maila aplicación
dunha serie de medidas contidas no
estudio feito por unha comisión
parlamentaria que estudiou o asunto.
Tamén pediron drásticas medidas
contra persoas ou grupos que poidan
sacar beneficio dalgúns destes
incendios, sobre todo nas zonas
próximas ás cidades, onde existen
fortes intereses de tipo urbanístico.
Arde o lixo de SOGAMA
Outro lume que deu que falar este
verán foi o do lixo da Sociedade
Galega do Medio Ambiente.
SOGAMA conta desde xuño cun novo
presidente, que moi pronto quixo
facerse notar no seu novo posto.
Levoulle moi pouco tempo bota-las
contas e chegou á conclusión de que
os gastos eran superiores ós ingresos:
así xa se sabe, a fórmula máxica,
sobre todo cando se trata dun
monopolio, consiste en subi-los
prezos, aumenta-los ingresos.
¿Reduci-los gastos? Iso, como dicía
aquel toureiro, non pode ser e
ademais é imposible.
Pero resulta que nunha empresa
onde a maioría do capital é público
(da Xunta) e que ten como clientes
exclusivos a outros entes públicos,
como os concellos, dous e dous non
sempre suman catro. E moito menos
a poucos meses dunhas eleccións
municipais: a unanimidade da
protesta non coñeceu matices nas
variadas colores dos concellos galegos.
O Partido Popular, que goberna na
inmensa maioría dos concellos (aínda
que estea na oposición de case tódolos
grandes, algún dos cales nin sequera

é cliente de SOGAMA), acudiu ás
deputacións como bombeiros para
apaga-lo lume. Pero non estaba
tampouco moi claro o papel destas
institucións como bombeiros, xa que
en definitiva o diñeiro que destinasen
a este cometido terían que detraelo
doutros fondos para eses mesmos
concellos.
Así que houbo que facer unha
xuntanza do consello de administración de SOGAMA e dicirlle ó señor
Bermúdez, que así se chama o
presidente, que había que repasa-las
contas e que mentres tanto non se
podía subi-lo canon que pagan os
concellos. De todas formas esta
decisión un tanto precipitada de
SOGAMA foi unha clara chamada de
atención sobre a importancia dun
problema moi real, que afecta a
tódolos cidadáns.
A eliminación dos residuos (ou a
contaminación ambiental en xeral),
igual có asunto do urbanismo evocado
máis arriba, son dous verdadeiros
desafíos da nosa sociedade moderna,
que hai que abordar entre todos e nos
que procede evita-la tentación da
fácil demagoxia. Son asuntos que non
teñen fácil solución e que afectan a
tódolos cidadáns, independentemente da súas ideas políticas ou da
súa posición económica ou social.
Festas varias
Fóra disto o verán transcorreu
entre as clásicas festas e verbenas
populares e nas cada vez máis
numerosas e astronómicas festas
gastronómicas organizadas polas
entidades máis variadas, nas que
seguen aumentando o seu
protagonismo os concellos de ámbito
rural. A xente maior e mailos
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emigrantes de vacacións son os
destinatarios máis frecuentes deste
tipo de homenaxes: cada alcalde
quere ter contentos ós seus veciños,
dun xeito fácil, sobre todo a aqueles
que aló no mes de maio poden
deposita-lo seu voto na urna.
Fóra diso houbo as clásicas festas
estrictamente políticas do verán. Os
nacionalistas celebraron o Día da
Patria reunindo en Santiago a
milleiros de persoas, que nos últimos
anos ademais das clásicas manifestación e xantar teñen ocasión de
compartir exposicións, conferencias,
actuacións musicais e mesmo
pequenas mostras de artesanía. Non
faltou tampouco unha representación
dos amigos da Declaración de
Barcelona, reducida ó mínimo nesta
ocasión: as augas baixaban enlamadas, polas diferencias de matices nas
relacións dos respectivos partidos co
goberno de Madrid. Agora, en
setembro, parece haber vontade de
buscar outra vez puntos de coincidencia, aínda que o conflicto político

en relación co pacto antiterrorista
siga dando ocasión para marcar
distancias.
A festa da máxima unanimidade
foi, un ano máis, a do Monte do Gozo.
Aznar, Rajoy e Arenas viñeron a
compartir con Fraga e miles de
militantes a posta en marcha da
campaña de nove meses que
conducirá ás eleccións municipais.
Curiosamente foi o presidente da
Xunta quen mantivo unha actitude
máis institucional e moderada neste
evento, fronte ó torrente de paixón
desatado polo outrora centrado Aznar.
Tamén os socialistas se apuntaron
ultimamente á moda das festas
partidarias. Se o 25 de xullo celebraban con toda discreción, sempre
en Rianxo, un Día de Galicia
reservado ós altos cargos do partido,
no terceiro domingo de setembro
reuniron en Caldas de Reis unha
ampla representación da militancia
para tomar ánimos de cara ó novo
curso. As eleccións municipais están
no horizonte, a nove meses vista.
Agustín Díaz
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Rolda da cultura

A batalla de Rande e
o capitán Nemo

Xoán Ber nár
de
z V ilar
nárde
dez

Cando este número chegue ás mans
dos lectores, teranse cumprido xa
trescentos anos da tristemente
célebre batalla naval de Rande. O
feito aconteceu en plena ría viguesa
na mañá do luns día 23 de outubro de
1702. Os seus protagonistas foron as
flotas española e francesa, por unha
banda, e as de Inglaterra e os Países
Baixos, pola outra. O seu resultado: a
perda das corenta embarcacións
hispanofrancesas, e dunha tan só por
parte dos contrarios, ademais das
vidas de case que a metade dos nosos
mariñeiros e duns cincocentos dos
aliados, así coma dun número non
contabilizado de milicianos galegos
que, dende terra, trataron de axudar
a flota e de evitar o posterior saqueo.
Con este motivo O Museo do Mar
de Galicia, aínda non rematado, abriu
provisionalmente as súas portas ó
público para ofrecerlle unha magna
exposición acerca do acontecemento.
Trátase dunha mostra ampla e
documentada, aínda que non exenta
de concesións patrioteiras e
triunfalistas, e un tanto falta de
obxectividade, mais, con todo, de
auténtica calidade, que permite

coñecer unha boa parte das
circunstancias que arrodearon o feito,
e o desenvolvemento do combate.
Ademais, o seu contido desmitifica e
dá a coñecer a realidade que se agocha
detrás dos tantas veces soñados e
alardeados tesouros de Rande.
Esta Rande 1702, arde o mar da
que estamos a falar está complementada con outra exposición paralela,
De profundis: unha historia submarina, na que se fai seguimento dos
intentos de rescate das naves e dos
seus cargamentos perdidos naquel
negro e chuvioso día, ó longo de case
que tres séculos. Unha monumental
publicación, de case 400 páxinas,
profusamente ilustrada, e un disco
compacto, recollen os pormenores de
ambas mostras.
Por se alguén o ignora, parécenos
oportuno lembrar que o mito de
Rande sería outro de tantos dos que
o tempo se encarga de esvair, de non
ter contado, no seu momento, coa loa
e a propaganda que o prolífico e
imaxinativo escritor Jules Verne
(1828-1905) lle fixo, posiblemente
sen pretendelo, no capítulo VIII da
súa famosa novela Vinte mil leguas
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baixo os mares. Nel, precisamente
intitulado “A Baía de Vigo”, o autor
francés consigue entusiasmar o lector
co relato da chegada a Rande do
protosubmarino Nautilus e o seu
lendario capitán Nemo, onde se fixo
con boa parte do botín, coa pretensión
de sufragar con el os seus proxectos
anticolonialistas. Por outra banda,
por se hai século e medio puidese
haber quen dubidara de tamaña
riqueza, Verne fai tamén unha
estimulante estimación do montante
da mesma, e sitúa o feito na precisa
data do día 18 de febreiro de 1868.
Imaxinamos, pois, que os brindes
que, en presencia do propio Verne, e
por el contestados, se deron na
sociedade viguesa La Tertulia algún
tempo despois, concretamente na
noite do 3 de xuño de 1878, deberon
de estar relacionados con este emotivo
e espurio feito, por el promovido,
acerca do que estamos convencidos
de que ningún dos combatentes de
Rande puido nunca chegar a
imaxinar.
Mais existe aínda un medio para
que os tesouros, deste subrepticio
xeito furtados, retornen a Galicia.
Bastará tan só con que os
responsables do Museo adquiran os
dereitos sequera dunha parte da
mostra, e a convertan en permanente.
Con isto conseguirían que o público
continúe a visitar masivamente este
Museo do Mar de Galicia, que
esperamos chegar a ver rematado
algún día.
Artes Plásticas
Coa Igrexa da Universidade e o
Pazo de Fonseca como escenarios,
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foron exhibidas en Compostela nada
menos que 57 esculturas en bronce e
mármore, ademais de deseños e
fotografías, á súa obra referidas, do
inmortal escultor Auguste Rodin
(1840-1917). Entre elas, o público
puido admirar: A Porta do Inferno, O
Bico, A Idade do Bronce, O Pensador,
Ugolino e ós seus fillos, A Eterna
Primavera, Balzac, ou Os Burgueses
de Calais, así como varias bailarinas
de bronce realizadas nos derradeiros
anos do autor.
Banda Deseñada
A finais do verán tiveron lugar
distintos certames de Banda
Deseñada. Entre eles destacamos, as
XIV Xornadas de Ourense, a cuarta
edición de Viñetas desde o Atlántico,
na Coruña, e a terceira exposición
itinerante da Semana da Banda
Deseñada. Esta última continuará,
no mes de outubro, polos concellos de
Poio e Porto do Son, en novembro,
nos de Outes e Ordes, e en decembro,
en Aranga e Carballo.
Cine e Teatro
O cineasta Xan Leira ben de
comezar a rodaxe dun filme que
recrea a vida do protomártir
Alexandre Bóveda, fusilado en Poio
en agosto de 1936. Xan Leira conta
xa no seu haber con produccións como
Pepe Velo, verbas coma lóstregos
(1996), Patagonia, utopía libertaria
(1997), sobre a vida de Antonio Soto,
e Castelao e os irmáns da liberdade
(1999).
Congresos. Comunicacións
A compostelá Inma López Silva,
licenciada en Filoloxía Galega, foi a
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gañadora do Premio Xerais de novela,
coa súa obra Concubinas. O Premio
Merlín correspondeulle ó lugués Xosé
Miranda por Pel de Lobo. O fallo e
conseguinte entrega de galardóns tivo
lugar na Casa da Cultura de Allariz o
pasado mes de xuño.
Decesos
As musas Melpómene e Talía, e o
mundo da cultura están tristes. E
non é para menos, por que o once de
setembro pasado desapareceu
Roberto Vidal Bolaño, un dos máis
grandes autores, e ó mesmo tempo
actor e director, de teatro que deu
Galicia.
Nado en Compostela no ano 1950,
creara xa en 1974, logo dalgunhas
experiencias xuvenís, o grupo
Antroido, co que realizou numerosas
representacións. Foi director, así
mesmo, do Centro Dramático Galego
e do Teatro do Estaribel.
Roberto Vidal foi o auténtico
criador do noso teatro profesional e
autor de obras como, entre outras
moitas, Laudamuco, señor de
Ningures, Ledaíñas pola morte do
Meco, Memorias de mortos e de
ausentes, Bailadela da morte ditosa,
Ruada das papas e do unto,
Criaturas, Touporroutou da lúa e do
sol, Xubileu, Toliños por Ti, Percival,
Caprice des Dieux, ou Días sen gloria.
Animaliños, a súa derradeira obra,
foi representada na súa honra á
semana seguinte do seu pasamento.
Vidal Bolaño foi quen de acadar
tamén todos os premios posibles en
Galicia, e galardoado así mesmo en
Valladolid, participando ademais en
produccións de cine e de televisión. A

súa contribución cultural resulta
autenticamente grandiosa e merecedora dos maiores recoñecementos por
parte de todas as instancias do país,
facéndose necesaria unha inmediata
publicación e promoción da súa
abondosa producción.
De Roberto Vidal Bolaño queremos
destacar, pola súa grave significación,
estas palabras: “Que en Cangas,
nunha única función un espectáculo
teña 500 persoas e que en Vigo non
convoque en tres funcións máis que
300, é un dado terrible para Vigo,
non para o espectáculo”.
O pasado 18 de abril faleceu en
Italia, Thor Heyerdahl. Nado no ano
1914 en Larvik (Noruega), Heyerdahl, foi un destacado etnólogo que
se fixo famoso a partir de 1947, ano
no que deu comezo ás súas admirables expedicións, nas que, en apoio
das investigacións que estaba a
realizar, utilizou reconstruccións das
máis primitivas embarcacións
ideadas polos homes. Auténtico
cidadán do mundo percorreu a maior
parte da superficie do planeta, e os
relatos das súas experiencias foron
todos eles bestsellers mundiais: A
expedición da Kon-Tiki, As expedicións Ra, Fatu-Hiva, Aku-Aku, O
segredo da Illa de Pascua, A
expedición Tigris, O home primitivo
e o Océano ou O misterio das
Maldivas... Detrás dos pasos de Adán,
publicado en 1998, é o derradeiro
traballo seu do que temos noticia.
Etnografía
Catro puntos da xeografía viguesa
están a ser estudiados neste
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momento. Por unha banda un dos
escasos poboados da Idade do Bronce,
aparecidos en Galicia, inmediato á
Facultade de Ciencias da universidade. En segundo lugar atópase
outro poboado de agricultores,
comerciantes e mariscadores, que
traficaban cos fenicios de Gadir, e
perviviu ó longo de máis de
setecentos anos, existente no mesmo
Museo do mar de Galicia, en Alcabre.
Dos séculos IV e V, despois de Cristo,
é a vila romana de Toralla, na praia
do Bao, escavada xa en ocasións
anteriores, e agora inspec-cionada con
maior meticulosidade. Por último,
trabállase no estudio doutros restos
romanos serodios aparecidos en plena
Praza da Constitución, mesturados
xa cos dos principios da Idade Media.
Trinta e seis anos despois de ser
retirada do lugar que entón ocupaba,
o máis céntrico da vila de Cangas, a
famosa Capela do Hospital, ben de
ser, por fin, reconstruída nun solar
non excesivamente afastado do
orixinal, tal como se decidira no
momento do seu traslado. Isto
aconteceu o pasado 4 de setembro.
Este pequeno edículo, parte
destacada do patrimonio artístico da
vila do Morrazo, fora construído no
ano 1711 coma parte dunha
fundación benéfica.
Resulta xa case que imposible
acceder a información dos moitos
festivais etnográficos que, con base
máis ou menos real, ou histórica, se
veñen celebrando en Galicia.
Contamos xa con conmemoracións
celtas, castrexas, romanas, de mouros
e cristiáns, de franceses, e, sobre todo,
medievais. E aínda que se veña
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admitindo case coma un dogma que
a Festa da Istoria de Ribadavia é a
que se atopa á cabeza de todas elas,
tanto pola súa vistosidade, traxes,
desfiles, celebracións, comidas, e
xogos, como polos seus fundamentos
documentais, o certo é que lle están
a saír serios competidores coa
aparición de festivais de parellos
contidos na Coruña, Betanzos,
Compostela, Pontevedra ou Baiona,
que ben paga a pena que os citemos,
sequera sexa para animar ós seus
organizadores a conseguir a súa
continuidade
As Letras
O poeta monfortino, Manuel María,
e o escritor pontevedrés, Victor
Freixanes, son os autores que van
ocupar as vacantes dos desaparecidos
Marino Dónega e Carlos Casares na
Real Academia.
O pasado 13 de xullo a Asociación
de Escritores en Lingua Galega,
concedeulle o seu máximo galardón,
a letra “E”, ó polígrafo e ensaísta
Xosé Chao Rego. O acto tivo lugar en
Vilalba, a súa vila natal. Chao Rego
plantou nesta ocasión un bidueiro, e
destapou a placa dun xardín que
dende entón leva o seu nome.
O Día das Letras Galegas do
próximo ano 2003 vai ser dedicado ó
poeta Antón Avilés de Taramancos.
Chamado en realidade Antón Avilés
Vinagre, este autor naceu en
Taramancos, no concello de Noia, no
ano 1935. Fixo algúns cursos de
bacharelato e de Náutica, e acabou
como emigrante en Cali (Colombia),
en 1960, de onde retornou a finais
dos anos 70. A súa poesía enxalzou
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sempre o mundo campesiño e contén
unha aguda visión crítica: A frauta e
o garamelo (1959), Poemas da
ausencia (1963), Pranto por Urbano
Lugrís (1974), O tempo no espello
(1982), Cantos caucanos (1985), As
torres no ar (1989) e Última fuxida
a Harar (1992), son algunhas das
súas publicacións. Antón Avilés finou,
precisamente, logo da aparición desta
última obra.
Música
O Niño do Sol, acabado de saír, fai
o número dezaseis dos discos editados
polo infatigable Milladoiro. O seu
título está en completa consonancia
coa habitual traxectoria mítica do
grupo, xa que supón unha travesía
cara ó Finis Terrae do principio dos
tempos onde que o astro procurou o
seu punto de acougo. O Niño do Sol,
é unha proposta moi variada e
complexa, que ofrece como novidade
a colaboración do inmortal Faustino
Santalices, desaparecido hai corenta
e dous anos, coa súa voz e a súa
zanfona.
Ortigueira ven de celebrar a XXV
edición do seu xa mundialmente
coñecido Festival. Setenta mil
seguidores, procedentes dos máis
insospeitados currunchos do planeta,
e utilizando os máis variados medios
de locomoción, déronse cita nesta
pequena vila para empaparse, xa non
só de celtismo, ou de folk, senón
tamén de música variada, selecta e
de vangarda.
Novas en xeral
A poetisa, dramaturga, narradora,
investigadora, traductora, e acadé-

mica ferrolá, Xoana Torres, recibiu o
pasado 31 de agosto o premio
Celanova, casa dos poetas. O galardón
foille concedido en recoñecemento
dá súa calidade coma “gran tecedora
de poesía”, e pola súa “fundamental
e imprescindible tarefa”. O acto tivo
lugar na recentemente recuperada
casa de Manuel Curros Enríquez.
A partir de principios do mes de
xuño existe un principio de acción
para a creación definitiva do Parque
Nacional das Illas Atlánticas. Cunha
extensión de 1200 hectáreas
terrestres e 7200 marítimas, esta
iniciativa vai abranguer as illas,
Cortegada, Sálvora, Ons e Sías. Adega,
a Federación Ecoloxista Galega, a
Sociedade Española de Ornitoloxía e
a Sociedade Galega de Historia
Natural, se ben que aplauden a súa
creación, láianse tamén da súa
cativeza de miras, e publicaron un
documento conxunto demandando a
ampliación do Parque a outras illas,
como as Lobeiras, Sisargas ou
Estelas, e certos espacios adxacentes
ás mesmas. Ignóranse tamén
repercusións que poidan xurdir coas
reclamacións da familia Riobó, antiga
propietaria das illas de Ons, e o que
vai a acontecer coa illa da Creba, en
Muros, sorprendentemente privatizada hai uns vinte anos.
Co gallo do seu 75 cabodano, ben
de se lle render unha homenaxe ó
poeta Luís Amado Carballo. O acto
tivo lugar no cemiterio pontevedrés
de San Amaro, e nel, o escritor Adolfo
Caamaño e as fillas de Xoán Vidal,
leron composicións na súa honra.
Nado en Pontevedra o 2 de maio de
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1901, Luís Amado Carballo, foi
mestre de escola, e colaborador en
diversos xornais e revistas. Proel
(1927) e O Galo (1928), son os seus
principais libros de poemas, mentres
que en narrativa destacan Maliaxe
(1922), e Os probes de Deus (1923). A
súa obra completa foi recollida en
1970. O malogrado autor faleceu na
mesma Pontevedra o 3 de setembro
de 1927, con nada máis que vinteseis
anos de idade.

Varia
O Consello da Cultura Galega
nomeou recentemente como vicepresidente do mesmo ó edafólogo
Francisco Díaz-Fierros. A entidade
designou tamén coma novos membros a Senén Barro, como representante da Universidade compostelá, a
Blanca Jiménez, pola Fundación
Penzol, e ó escritor Víctor Freixanes,
anunciando a inminencia da creación
da Fundación Carlos Casares.

Xoán Bernárdez Vilar

Hai unha longa espera
Igual a un rito. Ti chegabas na tarde,
Foron rúas escuras coma bosques de cedros
Que non volven...
No fondal dos recordos pasaba un vento escuro.
Luz Pozo
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Rolda de Igrexa

Ecclesia semper
reformanda

Victorino Pérez Prieto

No necesario, unidade;
no discutible, liberdade;
en todo, caridade.
(Santo Agostiño)

Este vello lema da Igrexa segue vixente e seguirao sempre ata a fin
da súa historia, a pesar da oposición dos que se resisten a tal
reforma, ou por unha estreita e rancia mentalidade, ou por motivos
máis pedestres e menos espirituais do que din. A Igrexa é o que é
hoxe por un proceso de reforma que conduciron os que tiñan o
poder, cedendo ás presións da base e ao empuxe dos máis fieis
seguidores de Xesús... cando non tiveron máis remedio. Tamén hoxe
o empuxe das bases reformistas da Igrexa, que claman por un novo
Concilio con participación popular, é imparable; antes ou despois
chegará, como ocorreu co Vaticano II. Oxalá non chegue demasiado
tarde por ter perdido, en constante sangría, a demasiados dos seus
membros.
Con todo, e a pesar dos pesares, eu prefiro seguir no camiño de
Xesús de Nazaré con esta Igrexa pecadora, cos seus erros e os meus,
que camiñar nunha presunta verdade eu só.

485 101

Victorino Pérez Prieto

Igrexa en Galicia
Cos “rumores de Boa Nova” na
véspera da Romaxe dos vintecinco
anos, comezamos por un repaso á
Igrexa galega.
As pequenas comunidades
seguiron facendo ou seu camiño, no
tempo estival máis camiño de lecer e
compartir gratuíto, como a convivencia-excursión das comunidades da
Coruña a Mezonzo e Sobrado, baixo a
sombra do autor da Salve. Así mesmo,
quixeron participar con outras
Comunidades Cristiáns Populares e
movementos antiglobalización no
cumio de Sevilla a finais de xuño,
pero, despois de reunirse en Porto,
atoparon as fronteiras pechadas.
Tamén nos chegou noticia da vida da
comunidade coruñesa de Labañou
–en tempos das máis activas, pero
que fora esmorecendo– na que a ONG
Labañou Solidaria move a solidariedade neste barrio e fora del, sobre
todo en relación cos países do terceiro
Mundo.
A pesar das críticas episcopais,
parécenos tamén unha expresión da
vida das comunidades cristiás
galegas a súa participación no
encontro de Somos Igrexa en Madrid
a finais de setembro (“Proceso
Conciliar coa participación activa do
Pobo de Deus”). Coordinan dous
talleres: “Guerra, Paz e Liberdade”
(Comunidade de Base do Castiñeiriño, en Santiago) e “Experiencia de
espiritualidade militante e comunitaria desde unha parroquia popular”
(Comunidades da Parroquia Cristo
da Victoria, en Vigo).
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Lugo. Cáritas Diocesana de Lugo
fixo público no mes de xuño un
informe sobre as súas actividades:
acollida a marxinados, roupeiro,
atención á muller-infancia e xuventude, maiores, minusválidos, Preescolar na Casa e a axuda enviada para
campañas no estranxeiro.
Durante o verán houbo moitas
ofertas de encontros para formación
e lecer para adultos e xoves: IV
Escola de Responsabilidade-Educación, familia e sociedade, a cargo de
Arela e Xomaco. Campamento xuvenil
organizado polas mesmas asociacións.
Campamento urbano organizado por
Cáritas. O Noso Lar de Samos levou
aos rapaces a Cangas do Morrazo,
onde tiveron talleres, festas, praia,
visitas culturais... e levou as mozos
maiores a Francia. A Delegación da
Xuventude, xunto co das outras
dioceses galegas, ofreceu unha
estancia en Taizé (Francia), para
atoparse con xoves de todo o mundo.
O edificio do Seminario de Lugo
vai ter unha profunda transformación, tras 110 anos de vida; durante
o próximo curso trasladarase a
actividade ao edifico novo, realizándose obras para dotalo de zona
residencial, polideportivo subterráneo, pista deportiva, aparcadoiros
privados e públicos. Tamén se fará
unha residencia sacerdotal.
As ONGS e Comunidades de Base
tamén fixeron as súas actividades:
Campaña sobre Roupa Limpa
dirixidas a Inditex e Adolfo
Domínguez; consulta pública sobre
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política social europea; mobilizacións
sobre Palestina e apoio a Amnistía
Internacional sobre as lapidacións en
África; charlas sobre consumismo
organizadas pola Asemblea Antiglobalización; presencia de Comercio
Xusto en varias festas e feiras de
Galicia cos seus productos.
Ourense. A vida da diocese
auriense estivo marcada nos últimos
meses pola expectativa e logo o
nomeamento do seu novo bispo, que
por fin recaeu en Luis Quinteiro,
bispo auxiliar de Santiago. A nova
sóubose no comezo de Agosto e a súa
toma de posesión agárdase, ao
remate desta Rolda, para o 22 de
setembro. Atrás quedan máis de seis
meses de desacougante espera e a
carta firmada por uns 600 curas e
leigos pedindo un bispo preferentemente galego, bo pastor e comprometido coa cultura, as tradicións, a
realidade social e cos máis desfavorecidos... nela queixábanse tamén do
excesivo protagonismo do nuncio nos
nomeamentos en detrimento da
Igrexa local. El Faro de Vigo
anunciaba a finais de Xullo en
titulares que “O presidente da
Conferencia Episcopal e o Nuncio
responden á petición do novo bispo
para Ourense”; o Nuncio dicíalles
que “tomaban nota” da solicitude, e
tanto que... xa estaba decidido o
nomeamento. O mesmo xornal falaba
dunha “clara división” na Igrexa
ourensá “entre os curas tradicionais
e os que representan unha meirande
apertura aos problemas sociais e
culturais”. O xornal nomeaba entre
os primeiros a Don Felisindo, na zona
de Verín, e a Julio Rodríguez, cura de

Campobecerros enfrontado cun
alcalde socialista. E entre os segundos
a Miguel Fernández, cura de Parada
de Outeiro e conselleiro de
Encrucillada, e Evencio Domínguez,
outro vello compañeiro no mundo
rural. Pode que non sexa tanta a
división, pero os nomes non ían
errados.
Tui-Vigo. Nunha consulta feita á
diocese (curas, relixiosos/as e grupos
de leigos) ao remate do anterior Plan
Pastoral, manifestáronse maioritariamente a favor dun Sínodo Pastoral
Diocesano; consultados os organismo
diocesanos, decidiuse realizar o
Sínodo, que pode relanzar o traballo
desta Igrexa diocesana desde a
realidade de todo o pobo de Deus..
Como tódolos anos, o primeiro
domingo de Agosto celebrouse en
Vigo a Procesión do Cristo da
Victoria, a manifestación relixiosa
máis multitudinaria da diocese, na
que unhas duascentas mil persoas
acompañaron a Imaxe do Cristo polas
rúas da cidade, coa participación dos
bispos e membros do Concello.
Santiago. Tres importantes
xornadas salientan na actividade
estival da Igrexa en Compostela. A
finais de Agosto foi a Semana de
Teoloxía Pastoral na Coruña co tema
“A eucaristía, memoria viva de
Xesús”, coa participación do coñecido
pastoralista Casiano Floristán, o
cisterciense Juan Mª de la Torre, os
profesores do ITC José Fernández
Lago, Alfonso Novo e Xulio Andión,
do seminario de Vigo.
E a comezos de Setembro tiveron
lugar en Santiago as Xornadas de
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Teoloxía organizadas polo ITC co
tema “Fe en Deus e Ciencia actual”;
participaron os máis destacables
especialistas católicos no tema,
expertos en Ciencias e en Teoloxía:
Agustín Udías Vallina, Manuel M.
Carreira, Mariano Artigas e Manuel
García Doncel, xunto con Alfonso
López Quintás e Juan Ramón
Lacadena; as xornadas tiveron gran
altura e unha máis que notable
participación.
Finalmente, a mediados de setembro foi a Semana de Formación dos
Presbíteros de Galicia en Poio co tema
“O sacerdote, discípulo e mestre de
oración”.
Mondoñedo-Ferrol. A capital da
diocese, Ferrol, xa quedou definitivamente sen Caudillo; tras desaparecerlle hai anos o apelido no nome
da cidade, este verán retirouse a
estatua ecuestre de Franco, a máis
grande que había. Como noutras
ocasións, algún novo nomeamento
produciu un movemento de fichas
que levou a máis dunha ducia de
cambios. Co comezo de setembro 15

curas recollían en Mondoñedo de
mans do bispo os seus novos destinos.
Salientamos, por ser moi coñecido
dos lectores de Encrucillada, o de
Xosé Antón Miguélez, que deixa case
trinta anos de traballo en parroquias
rurais para ir á parroquia de Santa
Mariña de Ferrol.
A finais de xullo, o Conselleiro
Celso Currás Fernández, e o Vicario
Xeral Félix Villares, asinaron en
Santiago un convenio para levar
adiante un programa para fomentar
o uso do galego nas diferentes
actividades diocesanas (potenciar o
galego na liturxia, na administración
documentos da curia, na páxina web
e noutras publicacións); tal convenio
existe xa coas dioceses de Compostela
e Tui-Vigo.
Tamén a finais dese mes, o Grupo
de Axuda ó Toxicómano (GAT) de
Cáritas Parroquial de Cedeira
organizou o V Festival Cedeira contra
as Drogas, con actividades musicais
e teatrais, convocando a numeroso
público.

Igrexa en España
O acontecemento mediático do
verán estivo na voda da filla do
presidente Aznar, con igrexa
monacal-real como marco e nada
menos que co cardeal Rouco de
oficiante. Xosé Luís Barreiro Rivas
facía a súa lúcida lectura política
desde a columna de La Voz de Galicia,
dicindo que era unha voda “case de
Estado... a medio camiño entre os
fastos dunha realeza decadente e as
frustracións dunha Democracia
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Cristiá que come carne os venres,
divórciase sen escrúpulos, e convive
con naturalidade co aborto”; unha
voda chea de “despropósito e
inconsciencia”... pero bendicida pola
Igrexa, como tantas outras vodas que
son “relixiosas” só porque se fan nun
templo, aínda que esta con cardeal
incluído.
O cardeal-arcebispo-presidente
Rouco, a quen dentro de pouco non
lle van coller en palacio as distincións
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recibidas, achaba de recibir o
Doutoramento Honoris Causa pola
Universidade de Navarra, no ano da
canonización de Escrivá de Balaguer.
Con perdón ¿el por que será? Pola súa
banda, o ex-bispo de Ourense e
arcebispo de Oviedo recibiu a finais
de xuño o palio metropolitano en
Roma de mans do papa Xoán
Paulo II.
Nas antípodas eclesiais situouse o
XI Encontro estatal de Curas Obreiros
en xuño pasado co suxestivo lema
“Como falar de Deus nunha sociedade
secularizada”. Este é un colectivo
que existe e resiste aínda que non
teña a incidencia social de outrora.
“¿Curas obreiros? Eu crin que xa non
existían –dicía un cristián burgués
na viñeta de Quique en Vida Nueva–
É que non nos atoparán nas igrexas
que vostedes frecuentan –respóndenlle–”. Para os curas obreiros, o
discurso actual da Igrexa é
“inintelixible, abstracto e teórico”,
ademais de incoherente.Tamén o
XXII Congreso de Teoloxía, xa
rematado o verán, foi moi crítico coa
xerarquía eclesiástica. O tema era
este ano “Cristianismo e globalización”, que, para Vázquez Montalbán, que abriu o congreso co primeiro
relatorio, “concita á loita de clases no
inquietante século XXI”. Non
desentoaba a presencia deste ateo
militante no marco do local de CCOO,
no que se ven celebrando o encontro
nos últimos anos; el mesmo eloxiou
a conciencia crítica e o papel
importante de moitos cristiáns para
plantar cara aos explotadores en
favor dos pobres. Tamén participou o
bispo Samuel Ruiz, que falou de

“Cristianismo e globalización da
solidariedade”, e dicindo palabras
acusadoras contra a xerarquía
católica: “¿Onde están os nosos
pastores, que no erguen a súa voz
contra a barbarie?”.
Máis conflictiva resultou aínda a
reacción da Conferencia Episcopal
contra Somos Igrexa a mediados de
xullo, a raíz do seu encontro
internacional en Madrid. Nunha nota
incendiaria, a CEE situou esta
corrente eclesial á marxe da Igrexa, a
pesar de que no encontro van
participar activamente profesores de
centros católicos, relixiosos/as,
priores e mesmo un bispo, ademais
de numerosos leigos delegados dos
seus correspondentes grupos,
convencidos de que “Outra Igrexa é
posible”, como di o lema do encontro.
El País falaba en titulares de “David
e Goliat na Igrexa Católica”. O por
qué desta reacción agora, despois de
tanto tempo de andaina da
plataforma, pode ser, como comentaban Juan José Tamayo, “un ataque
celos”, polo eco deste encontro e pola
relevancia pública e académica que
vai tendo a plataforma e as súas
propostas. De feito, a CEE, recoñeceu
que a causa da súa nota estaba “na
crecente presencia de S.I. nalgúns
medios de comunicación e en
Internet”. Claro que a súa afirmación
de que Somos Igrexa “non ten
recoñecemento canónico” é certa...
¡como sería tamén o caso de tantos
grupos de Igrexa! A plataforma
renovadora de Igrexa contestou
dicindo, entre outras cousas: “Non
somos unha Igrexa paralela, somos
Igrexa e defendemos a necesidade
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dun proceso de apertura e de
renovación nun sentido de meirande
coherencia co Evanxeo, os dereitos
humanos e os valores democráticos...
O que atenta realmente contra a
comuñón eclesial é a rixidez con que
algúns bispos fan fronte ás críticas e
á disidencia”. Reiterando “a urxencia
dun proceso conciliar na Igrexa
católica tendendo pontes ao diálogo”.
Ademais da importante resposta de
leigos e relixiosos, tres bispos en
activo do Brasil –ademais de Tomás
Balduino, que ten un relatorio–
mandáronlles saúdos apoiando o
encontro: Pedro Casaldáliga, Demetrio Valentini e Francesco Macerdoti.
Eclesalia falaba de “distintas varas
de medir”, contrapoñendo á censura
xerárquica contra Somos Igrexa, a
postura dialogante coa Fraternidade
Tradicionalista San Pío X, os
lefevrianos, para os que recentemente
o Papa nomeou un bispo a fin de
lograr que acadaran “a comuñón
plena coa Igrexa”, tras incorrer en
excomuñón por ordenacións sacerdotais e episcopais hai anos. Fronte a
estes, Somos Igrexa parecen ser uns
“irredentos”, que non merecen máis

ca unha notiña descualificadora, a
pesar de xuntar millóns de crentes,
fronte aos poucos centos da anterior.
Pola súa parte, os kikos ou Camiño
neocatecumenal, enfrontados con
moitos párrocos e bispos nas súas
dioceses, recibiron en Roma a
definitiva aprobación dos seus
estatutos, tras anos de complicadas
negociacións no Vaticano e moitos
más de andaina desde a súa fundación
en Madrid, nun barrio humilde, por
parte de Kiko Argüello en 1964.
Lonxe queda aquel “Evangelio de los
miserables”, que eu copiei a man,
fascinado, nos meus anos de
estudiante e que hoxe seguramente
nin coñecen a meirande parte deles.
E unha noticia leda para rematar
este apartado. Máis de 2000 mozos
de 30 países, participaron en
Sigüenza no XVII Multifestival
David, a mediados de xullo, co lema:
“De par en par. A acollida fronte á
exclusión”. “Un gran encontro de
artistas e creativos cristiáns” en
palabras do seu responsable, o
cantautor Luis Alfredo, con concertos,
seminarios e talleres”.

Igrexa no mundo
A canonización do capuchino P. Pío,
a mediados de xuño, foi a máis
multitudinaria da historia; os máis
de 350.000 fieis presentes na
cerimonia vaticana bateron tódolos
records; así fíxose certa a súa coñecida
frase “Darei máis guerra morto que
vivo”, pois en vida tivera numerosos
problemas co Santo Oficio.
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Tamén convocaron a moita xente
outras dúas canonizacións a finais de
xullo, estas lonxe de Italia. A
canonización do indio Juan Diego, o
da Virxe de Guadalupe, cunha vida a
cabalo entre a historia e o mito, é o
primeiro indíxena que chega aos
altares; un verdadeiro referente para
os indíxenas mexicanos e, simulta-

Ecclesia semper reformanda

neamente, para a relixiosidade popular e para a teoloxía latinoamericana.
O episcopado mexicano, nunha
declaración antes da canonización
falaba de “reivindicar o lugar do
excluído e o pobre na construcción
dunha nación máis xusta e fraterna”
e manifestábase moi crítico co
neoliberalismo e o camiño tomado
polo goberno mexicano (Vida Nueva),
nun país no que o 40% da poboación
padece pobreza e marxinación. En
Guatemala foi a canonización do
irmán Pedro, un misioneiro do s.
XVII que se converteu no primeiro
santo centroamericano, os bispos
tamén denunciaron aquí a situación
política e social inxusta. A
contrapartida disto foi o escándalo
da venta de “souvenirs” para sufragar
a custosa viaxe; mesmo con
“certificado de autenticidade”, para
resistir a competencia.
Días antes, a que era a 97 viaxe
apostólica do Papa, empezara coa súa
participación na XVII Xornada
Mundial da Mocidade en Toronto;
din que se xuntaron medio millón de
mozos na Isla de las Fresas, lugar do
encontro. O lema foi nesta ocasión
“Vós sodes o sal da terra e a luz do
mundo”; e o Papa dirixiulles bonitas
palabras sobre a necesidade de que
os mozos sexan “testemuñas de amor
nun mundo que necesita ser tocado e
curado pola beleza e a riqueza do
amor de Deus” (Vida Nueva). A pesar
da valoración positiva que os medios
católicos fixeron do encontro, compre
falar tamén das reaccións críticas;
concretamente do Foro Alternativo:
“Os mozos que veñen a Toronto co
papa non representan á verdadeira

mocidade católica”, dixo Margaret
Graham en nome de We are Church
(Somos Igrexa). Máis aínda, segue,
“moitos dos mozos reunidos en
Toronto incorren na idolatría do Papa
pero non escoitan as súas recomendacións en materia sexual; é un caso
indiscutible de hipocrisía”. Entre as
reivindicacións do encontro alternativo de Toronto están a abolición do
celibato, a ordenación feminina e a
doutrina sexual da Santa Se
(Ecclesalia).
A viaxe 98 do Papa foi a finais de
agosto á súa benquerida Polonia (a
novena) para elevar a máis xente aos
altares. Houbo tamén tremendo baño
de multitudes, millóns dixeron, e
cobertura mediática mundial. Algúns
dixeran que fora xa para quedar na
casiña, pero regresou a Roma, porque
segue querendo “morrer coas botas
postas”.
Un dos poucos arcebispos
progresistas que quedaban, o cardeal
Martini, foi relevado á fronte da
arquidiocese de Milán ao cumprirse a
súa idade de xubilación e sucedeuno
un prelado de coñecido corte conservador, o tamén cardeal Dionigi Tettamanzi, que foi arcebispo de Xénova,
onde chegou a dicir en público duras
críticas contra a globalización no
pasado encontro do G-8.
En troques, o novo primado anglicano, que substitúe ao prestixioso
George Carey como arcebispo de
Canterbury, é un galés de talante
aberto e progresista. Rowan Williams,
casado e pai de dous fillos, é unha
persoa controvertida pola súa
posición favorable á ordenación de
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mulleres e de homosexuais, crítico
coa sociedade de consumo e co
imperialismo yanki; é tamén
partidario de que a Igrexa anglicana
se vaia separando da coroa británica
e renuncie ao seu estatuto privilexiado no Reino Unido. Non é de estrañar que leramos que con isto a Igrexa
anglicana esperase vivir unha
pequena revolución que os saque da
baixa na que están.
Tivemos no verán outra noticia
rechamante que saltou a prensa en
agosto, aínda que algúns coñeciamos
había máis dun mes: sete mulleres
católicas foron excomungadas polo
Vaticano por ter recibido a
ordenación sacerdotal de mans dun
bispo arxentino, xa excomungado
polos anos 70. A cerimonia da ordenación sacerdotal tivera lugar o 29
de xuño a bordo dun barco no río
Danubio en Passau (Austria). O correo
electrónico relixioso forneceunos de
ampla información nos días precedentes e posteriores ao evento.
Quizás non sexa este o camiño, pero
antes ou despois as mulleres que se
sintan chamadas recibirán a
ordenación sacerdotal na Igrexa
Católica, como xa a están a recibir
noutras igrexas cristiás.

Non podemos rematar sen facer
referencia ao novo Informe do PNUD,
correspondente ao ano 2002. Este
prestixioso Informe sobre o Desenvolvemento Humano do Programa
das Nacións Unidas para o Desenvolvemento volveu incidir con datos
en que a fame continúa a ser unha
ameaza para millóns de seres
humanos, e a o ritmo que imos farían
falla 130 anos para erradicar a fame
no mundo; mesmo en moitas zonas o
número de persoas que sobreviven
na miseria aumentou na última
década. A SIDA é tamén unha
realidade alarmante e a ONU prevé
a morte de 70 millóns de persoas (¡!)
por causa da síndrome antes do 2020.
Nesta ocasión, o informe incidiu sobre
todo en que a democracia auténtica e
xusta segue a ser a débeda pendente
para o desenvolvemento da meirande
parte da humanidade. Pero no último
cumio mundial puidemos constatar
unha vez máis que as palabras non
acaban coa fame nin co deterioro da
nai Terra, e simplemente porque os
poderosos non queren renunciar a
nada. Pero, como dixo recentemente
o sempre profético bispo Casaldáliga:
“No mundo, ou collemos todos ou no
vai coller ninguén”.
Victorino Pérez Prieto
vitope@planalfa.es
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Crónica

Rumores de boanova

Mar ta Gar
cía de Léaniz
García

Vimos de celebrar a Romaxe que
cumpre vodas de prata... 25 anos xa
daquel renacer galega –sendo castelá
de moitos máis– nas fontes do Miño,
no pedregal de Irimia.
Lía, hai pouco, que xornalista é
aquel que conta a historia desde fóra.
Pode ter estado presente, ver e
escoitar o que pasou, pero o que
transmite, con máis ou menos
destreza, é unha información. Algo
moi distinto é ser testemuña. Non se
pode contar algo sen ter quedado
unha transfomada, sen que algo
delate que esa historia nos afectou
fondamente. Hoxe, nesta pequena
crónica, gustaríame ser iso,
testemuña da XXV Romaxe na
Guarda, onde o Miño se funde no
mar, cargado este ano, máis que
nunca, de “rumores de Boa Nova”.
Avivecede a memoria.... cantabamos con Saraibas ó comenzo da misa
irimega, para que resoen no Miño os
pasos da nosa historia. A nosa historia,
unha historia marcada por unha
cultura que marca identidade e esixe
un compromiso, como nos recordaba
a liturxia. Pero tamén a nosa historia,

a de todos e todas nós, unha historia
tecida no día a día, con fíos de
diferentes cores, deixándonos levar,
ano tras ano, pola corrente cambiante
dun río, do Pedregal ata a Guarda.
Moito levamos andado
desde aquel día ledo
cando en Irimia xuramos
“Quero renacer galego”
¿Como esquecer a ilusión dun
nacemento, a forza dunha convicción,
a esperanza dun comezo naquela
primeira romaxe? ¿Como esquecer os
pasos, ás veces cansos ou desalentados, dos nosos pés peregrinos, a
tantas romaxes viaxeiras? ¿Como
esquecer os romeiros e romeiras que
camiñaron, ou seguen camiñando,
caxatos no camiño, a carón de nós
nestes anos?
25 anos xa, e resoan ecos de Boa
Nova en Camposancos onde houbo
festa, a pesares da choiva, auga que
busca auga, e dun tempo que quixo
amosarnos un mar “escuro e
bretemoso”. Houbo festa porque festa
é compañía, abrazo garimoso ós
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amigos, celebra-la vida, compartir
facendo ós demais partícipes da
ledicia que rebule no interior. Festa
é o compartir solidario de inquietudes coa chamada do pobo saharauí...
Festa é facer compromiso no “berro
seco” e pasa-lo facho para a seguinte
romaxe.
Pero como “pola festa é importante
a mesa” porque non hai festa sen
banquete, nin hai fraternidade sen
comer do mesmo pan e brindar co
mesmo viño, despois da celebración o
xantar compartido, compañeiros e
compañeiras na necesidade de coller
pulos para seguir camiñando. Botei
de menos o que a meteoroloxía nos
roubou, a música, o baile, os cantos
espontáneos de sempre, que tanto
animan a sobremesa... A tardiña ...

25 anos xa... Temos moito que
agradecerlle ó pasado e por iso nos
queremos sentir responsables do
futuro. Non queremos vivir só de
lembranzas, non queremos ser
“vellas” e “vellos” que viven de
recordos, senón xente nova que soña
proxectos. Non queremos vivir de
recordos e non queremos que o peso
da rutina e o costume fagan mella en
nós. Queremos seguir escoitando
“corazóns abertos ó océano de Deus”,
durante moito tempo, Rumores de
boa nova.
Sementar galeguidade
E máis fe, tal é a mensaxe;
Rumores de boa nova
Óense nesta Romaxe
¡Ata a próxima!
Marta García de Léaniz
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Recensións

López Muñoz, Daniel
Conversa con Xosé Chao Rego. O longo diálogo cun
transgresor que nunca estivo no sitio correcto.
Xerais, Vigo 2002, 224 páxs.

Prol, Santiago e Carballa, Xan
Conversas con Francisco Carballo,
Promocións Culturais Galegas, Vigo 2002, 210 páxs.

Penso que é unha completa
coincidencia a saída destes dous
volumes
nun tan curto espacio de tempo.
Distintas editoriais, diferentes
autores, mesmo diversos fórmulas
no diálogo, e sen dúbida moi
singulares personalidades.
Pero hai tamén moitas coincidencias
entre os dous protagonistas, que
viviron e viven unha traxectoria
cristiá e galega na segunda metade
do século XX. Inspírame facer xuntos
os comentarios.

brillantez. Pepe viviraa nunha
primeira etapa como crego secular,
profesor do Seminario ou párroco, e
logo, xa secularizado, dedicado ó
ensino. Paco, nos Relixiosos de San
Vicente de Paul, dedicados tamén ó
ensino. Onde permanece. Os dous
teñen cargos de responsabilidade nas
respectivas institucións, éxitos e
problemas, unha gran obra ás costas
na formación de persoas e nos libros
ou artigos escritos. A máis dos
estudios eclesiásticos, Pepe licénciase
en Filosofía e Paco en Historia.

Nace o primeiro, Pepe, na vila
luguesa de Vilalba, de familia
burguesa e pai ateo. Carballo, Paco,
faino na aldea ourensá de Celeirón,
nunha familia campesiña e de
raiceiras moi cristiás. Os anos de
nacemento, aínda que están
próximos no tempo, 1932 e 1925,
marcan diferencias nas traxectorias.
Pepe esperta á conciencia en pleno
franquismo e Paco fai a primeira
comuñón durante a República, que
orienta os seus primeiros anos de
estudio. Ten xa once anos cando
comeza a guerra civil.

Respecto da galeguidade, Pepe
cóntanos a súa conversión tardía (?),
preto dos corenta anos e Paco, viviuna
con maior continuidade desde a
infancia, non foi alleo á pegada da
Xeración Nós no seu ambiente. Pepe
realízaa no ensino, na cultura, nos
grupos de cristiáns. Paco sabe tamén
do compromiso político como
candidato nas eleccións con Partidos
nacionalistas, ou na redacción do
xornal A Nosa terra. Ambos foron
víctimas dos Tribunais, Pepe aínda
no Franquismo, 1968, e Paco xa nos
alicerces da democracia, 1981, como
secuela do 23 F.

Nos dous hai unha clara vocación
relixiosa e intelectual, realizada con

Son dúas biografías enormemente
ricas que descobren nestas páxinas
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moita historia, vida de mundo. O
desenvolvemento persoal interno
resulta tan interesante como a
traxectoria social, o tempo vivido.
Lendo a Pepe, revivimos a traxectoria
da Igrexa posconciliar sobre todo na
parcela das persoas que quixeron
vivir o Vaticano II. O movemento
Irimia e o seu contorno. Esa Igrexa
que el subliña non é unha secta senón
un sector. Quen vivimos eses
itinerarios sentímonos dentro do
relato e espero que axude a
comprender as orixes a quen se
incorporou despois. Diríase que cando
escribe pensa en nós e quere facernos
sentir autores de todo o que está a
narrar.
Lendo a Paco, parece que presentimos
unha inquietude polos lectores que o
van ler desde fóra. Adivíñase un
interese para que se coñeza que hai
unha evolución teolóxica perfectamente compatible coa fe que non
exclúe a razón nin moito menos o
senso común... Ten un fondo de
nacionalismo político defendido con
claridade e limpeza. Deixa a súa
pegada de historiador comprometido
coa causa galega, o mesmo que Pepe
nos transmite a de creador no campo
da pastoral, e os dous a de educadores
por vocación e dedicación.
Ambos se len con pracer. O estilo é
ameno e doado. Pero os dous chaman
á reflexión do feito e vivido por eles
e por todos nós, e á aprendizaxe do
que non se debe repetir.
Como todo este tipo de escritos
pódense discutir puntos de vista,
selección de feitos e de datos, pero xa

sabemos que ninguén quere ser
dogmático e que teñen que expresar
o que eles cren e tal como o viviron.
En canto a datos obxectivos é unha
pena que Paco nos puxera de párrocos
a Rubén Rivas e a Pedro Pedrouzo,
que son dúas glorias da secularidade,
teñen muller e Pedro dous fillos.
Sen dúbida traizoouno o subconsciente e non pensou que dúas persoas
que son quen de levar o movemento
e a revista Irimia, non estiveran
tonsurados...
Outra pexa que se lle podería pór é
certas omisións no tocante á muller.
Paco fala dos cregos que militaron
nos movementos nacionalistas. Eu
ben sei, que houbo tamén monxas
que o fixeron, (e non fun eu...) Non
serían moitas, pero tampouco eles
foron moitos e están recoñecidos...
¡Moito nos custa entrar na igualdade!
Cando se pediron opinións para
inserir no libro de Pepe, abondan as
testemuñas de homes máis que as
das mulleres. Seguro que as había
dispostas a falar. No futuro espero
que a forza de “reivindicacións”
vaiamos cambiando, porque estes
fallos pertencen a homes dos que hai
que destacar como integradores...
¿que diriamos de outros?
Estou segura de que será unha das
mellores lecturas outonais para quen
non puido lelos no verán. Graciñas ós
dous. E felicitacións para os
entrevistadores que nos proporcionaron este coñecemento de dúas
grandes persoas e dunha época que
merecen todo o noso respecto, cariño
e interese.
Engracia Vidal Estévez
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Andés Torres Queiruga.
Repensar a resurrección. A diferencia cristiá na
continuidade das relixións e da cultura.
Sept, Vigo, 2002, 405 páxs.

Case ó comezo do Prólogo da obra
que imos presentar poden lerse estas
palabras: “A fe, para ser viva, necesita
unha actualización continuada, pois
só así deixa de ser teoría abstracta
para se converter en experiencia
efectiva”.
Quen tivese a oportunidade de seguir
de preto a reflexión teolóxica de A.
Torres Queiruga sabe ata que punto
esas palabras son a expresión dunha
das súas preocupacións fundamentais, aquela que está precisamente
na base do inxente esforzo de
interpretación da fe cristiá que
iniciou hai xa dúas décadas e que
moitos confiamos e desexamos que
siga realizando.
Poucos teólogos –se algún– están tan
convencidos como Andrés da
necesidade de situar hoxe a reflexión
teolóxica no seo dun “novo
paradigma” que permita recompor
as nosas crenzas e responder así ós
decisivos desafíos que a nova
situación cultural xerada pola
Modernidade ilustrada, con todos os
seus avatares máis recentes, suscitou
e segue a suscitar á posibilidade
mesma de vivir hoxe razoablemente
informados pola fe cristiá. Nunha
das súas publicacións mais recentes –
Fin del cristianismo premoderno.
Retos para un nuevo horizonte–
dicíanos que con ela tentaba “facer
patente a radical novidade do

horizonte en que a entrada da
Modernidade situou á relixión”. E
engadía, en consecuencia, que era
preciso insistir “na necesidade
verdadeiramente apremante de que
a teoloxía afronte con decisión o
necesario cambio de paradigma,
emprendendo a reconstitución das
súas coordenadas xerais e repensando
todos e cada un dos seus grandes
problemas á luz da nova situación”’.
Pois ben, con Repensar a resurrección
estamos situados ante un novo banzo
dese proceso rigoroso de reincorporación, referido esta vez á que é sen
dúbida unha das verdades máis
nucleares da fe cristiá, e, á vez, máis
necesitada de ser repensada.
Paréceme de especial interese pór de
manifesto que todos os logros
conseguidos polo noso autor en
anteriores esforzos de reincorporación aplicados a cuestións como, por
exemplo, a revelación, o propio perfil
do Deus cristián, a salvación, a
creación, o diálogo das relixións, o
inferno, a Cristoloxía considerada,
converxen agora no seu vigoroso
intento de repensar o alcance e a
significación do acontecemento da
resurrección de Xesús e son
incorporados con rigorosa consecuencia.
Lograse así que a resurrección sexa
considerada non como unha insua
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illada no amplo mar da teoloxía, se
non en profunda conexión con outras
moita afirmacións da nosa fe.

emprenda a lectura desta última
publicación, esténdese tamén ás súas
obras anteriores.

O resultado obtido é, ó meu entender,
sumamente satisfactorio. A primeira
impresión que me produciu a lectura
do manuscrito –que Andrés tivo a
amabilidade de me enviar hai uns
meses– foi a de me atopar ante unha
obra teolóxica de envergadura, un
estudio rigoroso e matizado sobre
cuestión tan complexa e delicada
como é a resurrección, escrito coa
liberdade que outorga a docilidade ó
Espírito e o convencemento profundo, e, ó mesmo tempo, coa honrada
preocupación de se manter fiel ó
“fondo común” da fe cristiá, que ha
de ser sempre coidadosamente
destinguido da diversidade lexítima
das interpretacións teolóxicas.

Dada a brevidade obrigada desta nota
non podo entrar na consideración
detallada do seu contido e das súas
principais e máis innovadoras
contribucións.

Ó relelo unha e outra vez –relecturas
que me levaron a reler tamén páxinas
de moitas das súas publicacións
anteriores, ás que me sentía
ineludiblemente referido– confirmei
aquela primeira impresión.
Non creo esaxerar se digo que
estamos ante un dos libros máis
importantes que se escribiron ata
agora sobre a resurrección de Xesús.
Pero deixen-me que insista: Repensar a resurrección será mellor lido e
a súa importancia captarase con
maior claridade na medida en que se
coñezan as achegas anteriores do
autor. Nese caso poderase verificar o
rigor con que foron tidas en conta ó
ser incorporadas agora á reflexión
sobre esa verdade tan nuclear da nosa
fe que é a resurrección. Por iso a
miña invitación convencida a que se
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Interésame tan só subliñar que
Repensar a resurrección ten unha
estructura lóxica que permite ó autor
considerar a resurrección nos
capítulos II e III tanto no seu
contexto orixinal –cunha análise
detallada do carácter e significado
dos textos neotestamentarios, que
de forma ningunha deben ser obxecto
dunha lectura “fundamentalista”–,
como no contexto propio no que
estamos actualmente situados. Este
último demanda unha profunda
reconsideración da forma de entender
a presencia activa de Deus na historia
e, máis concretamente, da súa acción
reveladora.
No capítulo IV a diferencia ou o
“novum” que implica o nacemento
da fe na resurrección de Xesús
conéctase co “común relixioso” –é
significativo ó respecto o subtítulo
do libro: A diferencia cristiá na
continuidade dás relixións e dás
culturas– e a experiencia pascual
orixinaria das primeiros testemuñas
vincúlase de forma decisiva, fronte á
opinión ata agora máis común, á
mesma crucifixión –como “disonancia
cognitiva”– e tamén ó horizonte
proporcionado polo contexto escatolóxico propio do xudaísmo do século
I e á convicción xerada no seguimento
prepascual sobre o carácter definitivo
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da figura de Xesús e non tanto ás que
conviñemos en chamar “aparicións”.
No capítulo V insístese na necesidade
de vincular hoxe a nosa fe na
resurrección á experiencia actual do
encontro co Resucitado, que está vivo
e presente entre nós. Ofrecen especial
interese as consideracións do autor
sobre a verificación da fe na
experiencia humana, así como a
análise comparativa de ambas
experiencias pascuais, a das
primeiras testemuñas e a dos crentes
actuais, que lle leva a subliñar as
súas similitudes, sen ignorar as súas
indubidables diferencias.
No capítulo VI –Xesús, o primoxénito
dos defuntos–, que reflicte grande
preocupación pastoral, ofrécensenos
interesantes reflexións sobre a nosa
posible e desexable relación actual
con Xesús, morto e resucitado, e
tamén cos nosos irmáns e irmás
defuntos, con interesantes consideracións que poden enriquecer as nosas
celebracións funerarias.
O Epílogo final é unha síntese clara
e apertada do contido fundamental
de toda a obra.

Para concluír unha consideración
final. En todo momento Torres
Queiruga afirma a fe común que,
como el mesmo indica, “respecto de
Xesús, significa que a morte na cruz
non foi ou último, senón que a pesar
de todo segue vivo, o en persoa; e
que, aínda que dun modo distinto,
continua presente e actuante na
comunidade cristiá e na historia
humana” e “respecto de nós, significa
que non seu destino se ilumina o
noso, de sorte que na súa resurrección
Deus se revela de xeito pleno e
definitivo como “o Deus dous vivos”,
que, igual que a Xesús, resucita a
tódolos mortos; en consecuencia, a
resurrección pide e posibilita un
estilo específico de vida que, marcada
polo seguimento de Xesús, é xa “vida
eterna” (cf. páx. 341). O feito de as
súas reflexións, que son propias dun
teólogo católico, apartarense en
moitos puntos doutras explicacións
consideradas máis “tradicionais”,
non cuestiona a súa validez desde
unha perspectiva crente. Estamos
ante a pluralidade lexítima das
interpretacións teolóxicas.
Xulio Lois Fernández

John Barton (ed.),
La interpretación bíblica hoy.
Ed. Sal Terrae, Colección Presencia Teológica. Santander, 2001, 390 páxs.

A interpretación da Biblia segue a
ser neste comezo de milenio un

elemento fundamental na reflexión
teolóxica. En realidade, a teoloxía
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depende en gran parte do tipo de
achegamento que se faga ao que
cristiáns e xudeus temos como
Palabra Revelada, elemento
fundamental no camiño da fe nun
Deus que cremos que se manifestou
na historia humana.
Na Introducción deste libro que
estamos a comentar, comézase cunha
pregunta que se fará máis dun:
¿despois de dous mil anos queda
aínda algo por descubrir sobre a
Biblia? Pero á cuestión de ¿que quere
dicir a Biblia? respóndese sabiamente
que nunca se pode contestar dunha
vez por todas, “non porque a Biblia
cambie –dise– senón porque para
captar o seu significado fan falla dúas
cousas: o texto e o seu intérprete”. E
os distintos intérpretes fan
preguntas diferentes en cada época,
preguntas que van enriquecendo
paulatinamente a súa comprensión
nun proceso sempre inacabado. É a
vella cuestión de que non é que Deus
cambie, senón que cambiamos nós,
afortunadamente, na forma de
achegarnos a El.
Este libro, publicado hai xa catro
anos no orixinal inglés, pero que viu
a luz en castelán hai menos dun ano,
resúltanos sumamente interesante
para nos achegar á situación actual
da interpretación bíblica. Unha
situación que lle ha resultar
sorprendente a máis dun, pois
cuestiona moitos posicionamentos
progresistas que se fixeran hai anos;
non só no referente a tal ou cal libro,
senón aos métodos que se han
empregar para o seu estudio,
cuestionando especialmente os
mesmos métodos histórico-críticos,
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clave na nova comprensión bíblica
desde había ben anos.
Hoxe fálase dun “novo paradigma”
tamén para os estudios bíblicos, que
invita a pasar do interese polo
significado histórico da Biblia a un
estilo de lectura socio-histórico,
sociolóxico e literario. Pero dise
tamén que o novo paradigma non é
totalmente novo, senón que recolle
métodos máis antigos que quedaran
temporalmente esquecidos polo
ascendente case absoluto que
chegaron a ter os métodos históricocríticos. Por exemplo, no estudio do
Pentateuco, nos últimos anos parece
ser que teñen superado a teoría das
fontes; despois de falarmos tanto do
autor iavista, o elohista e o sacerdotal,
parece ser que... non houbo tal, pois
o único que coñecemos realmente é a
redacción deuteronómica. Con todo,
estes métodos seguen vixentes en
moitos aspectos, como recoñece o
mesmo editor do libro, eminente
biblista, catedrático en Oxford. O
numeroso grupo de colaboradores do
libro son biblistas ingleses e
norteamericanos, incluídas algunhas
mulleres; a meirande parte deles,
segundo o estilo que impera nos
últimos anos na crítica bíblica
anglosaxona, son moi críticos cos
métodos históricos.
Este groso volume podería
cualificarse de alta divulgación, cun
nivel alto que pode ser igualmente
útil para estudiosos da Biblia, e para
os que tentamos estar ao día deses
estudios sen ser especialistas. A súa
principal calidade é precisamente o
panorama global que presenta e o
achegamento ao status questionis dos
distintos libros bíblicos.
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Por iso, o libro ten dúas partes ben
diferenciadas: a primeira (“Liñas
metodolóxicas”, caps. 1-11) estudia o
debate actual, o cambio radical que
se deu nos últimos dez anos, e
podemos ver os distintos enfoques
dos estudios bíblicos hoxe: os
histórico-críticos, as lecturas
literarias, postestructuralistas e
posmodernas, as lecturas sociais e
políticas, a interpretación feminista,
as modernas teorías herméuticas
aplicadas á Biblia, etc. A segunda
parte ocúpase particularmente dos
distintos libros por grupos e xéneros
(caps. 12-20), tendo presente o

debate actual sobre as vantaxes dos
estudios “global” ( ou “sincrónico”) e
“histórico” (ou “diacrónico”).
Estúdiase nesta parte o Pentateuco,
os libros históricos do AT, os libros
proféticos, poéticos e sapienciais, os
evanxeos sinópticos e os Feitos, o
evanxeo de Xoán e a literatura
xoánica, as cartas paulinas e a
literatura apocalíptica.
Un libro do que recomendamos moi
vivamente a súa lectura, tanto a
estudiosos, como a predicadores e
leigos para situarse mellor ante o
Libro dos libros, que ¡moitas
burradas se din no seu nome!
Victorino Pérez Prieto
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Libros chegados
VV. AA., Pequena escolma ilustrada
de Sarmiento, Consello da Cultura
Galega, Santiago, 2002, 94 páxs.
A autoría corresponde a oitenta
alumnas e alumnos de cuarto curso
da ESO do IES Rosalía de Castro de
Santiago. É un libro totalmente
singular que paga a pena polo seu
contido e pola súa presentación. Ten
un formato de 24 por 33 cm. Cada
alumna ou alumno escolmou o seu
texto e ilustrou a páxina no máis
puro estilo da época. Os cinco
primeiros textos corresponden a
escritores actuais sobre Sarmiento.
E os outros son textos das diferentes
obras do autor. Pite Sanjurjo e Pedro
Ávila dirixiron o traballo coa
colaboración doutros profesores.
¡Parabéns!
López Peláez, Antolín, El gran
gallego (Fr. Martín Sarmiento),
Andrés Martínez editor, A Coruña,
1895, 280 páxs.
A editorial Galaxia reproduciu en
facsímile esta obra clásica do noso
homenaxeado no 2002.
Sarmiento, Martín, Coloquio en
mil duascentas coplas galegas,
Consello da Cultura Galega, Santiago,
2002, 64 páxs.

neste libro escolma algúns dos
aspectos de tan voluminosa obra.
Con ela a nova editorial segue a súa
traxectoria consagrada á cultura
galega. Outra volta recomendaríalle
unha impresión máis clara... Non só
len os máis novos ou novas...
Vaamonde García, Pablo, O fillo
do emigrante, tresCtres, Santa
Comba, 2002, 102 páxs.
Son quince relatos cun tema común,
a enfermidade. O autor, médico de
profesión nun barrio da Coruña, dá
forma literaria a unha serie de
situacións que ben poderían ser reais
e non precisamente moi gratificantes.
Fernando Ruibal ilústrao moi
acertadamente e Suso de Toro faille
a introducción.
Blanco Ramos, Carmen, A golpe
de dor, tresCtres, Santa Comba, 2002,
72 páxs.
Breve novela, a penas 52 páxinas,
ópera prima da autora, galega nada
en Santa Comba, residente en
Madrid. Evocadora desde a madurez
dun pasado cheo de carencias.
VV.AA., Cultura e desenvolvemento
local, Consello da Cultura Galega,
Santiago, 2002, 144 páxs.

Edición facsímile do orixinal
autógrafo. Unha testemuña máis do
interese que espertou neste ano o
gran polígrafo galego.

Actas dos II Encontros Cultura e
Concellos, celebrados en Santiago en
Xuño do 2000. Coordina Xan Bouzada
Fernández

Rodríguez Guerra, Alexandre,
Miguel de Unamuno e a Lingua
Galega, tresCtres, Santa Comba,
2002, 330 páxs.

VV.AA., Diversidade cultural e
comunicación na sociedade de
información, Consello da Cultura
Galega, Santiago, 2002, 122 páxs.

Unamuno e Galicia foi o tema da tese
de doutoramento do autor na
Universidade de Salamanca, que

Actas das Xornadas celebradas en
Santiago en maio do 2000.Coordina
Xosé López.
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VV.AA., Anuario de estudios teatrais
2001, Consello da Cultura Galega,
Santiago, 2002, 250 páxs.
Estudios, notas e recensións
relacionadas co teatro universal.
VV.AA., Estudios migratorios,
Consello da Cultura Galega, Santiago,
2002, 250 páxs.
Estudios, textos, documentos e
recensións sobre o tema.
VV.AA., Xistral, nº 5, Lugo, 2002,
86 páxs.
Revista lucense de creación poética.
Escolma de 28 poemas doutros tantos
e tantas creadoras, casualmente moi
proporcionados elas e eles... ¡Aínda é
noticia!
Forest, Jim, Orar con los iconos,
Sal Terrae, Maliaño 2002, 192 páxs.
El Pozo de Siquem.
O autor é un converso á Igrexa
ortodoxa rusa, con varias publicacións
sobre a non violencia e a
reconciliación. Orienta a oración a
través das iconas que considera que
superan a arte para inspirar a
contemplación. Precede á parte de
oración un estudio iconográfico.
VV.AA., Rut: Revista universitaria
de Teoloxía, número 10, Albacete,
2002, 90 páxs.

A revista presenta unha nova época
despois de dez anos de vida. A fe,
Deus, Xesús, ou a espiritualidade de
Marcel Légaut son entre outros os
temas deste número. Nel aparece
tamén o resumo dunha longa
entrevista a Torres Queiruga sobre
Teoloxía.
Grün, Anselm, Cincuenta ángeles
para el alma, Sal Terrae, Maliaño,
2002,156 páxs.
O autor, monxe benedictino,
preséntanos a cincuenta anxos que
nos acompañan: o da paz, da propia
decisión, da prudencia, do pracer de
vivir, da amizade, do compromiso, da
non violencia, da solidariedade. de
compartir, da luz, e xa podedes seguir
ata cincuenta... Na introducción
explícanos o que se pode entender
por alma, non teñamos medo.
Boff, Leonardo, Tiempo de
trascendencia. El ser humano como
un proyecto infinito, Sal Terrae,
Maliaño, 2002, 92 páxs.
O profeta anuncia aquelo para o que
o ser humano foi creado. Denuncia
todo o que o aparta da súa finalidade.
O autor estimula a nosa realización
tendo en conta este dobre senso a
través destas páxinas.
Engracia Vidal Estévez
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profesora de socioloxía na USC
xesuíta
profesora de lingua galega
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A familia na actualidade
Rita Radl Philipp

A familia en Galicia
Gerardo Hernández
Rodríguez

¿A familia en crise?
Xosé Manuel
Domínguez Prieto

Paul Tillich
Pedro Castelao

Actualidade política,
cultural e relixiosa
Agustín Díaz
Xoán Bernárdez Vilar
Victorino Pérez Prieto

25

anos de
Encrucillada

