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Guieiro
En novembro de 2011 a Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria redactou un documento titulado Violencia de xénero, violencia
contra as mulleres. O Consello de redacción, logo de reflexionar sobre el, considerou que o tema aí tratado merecía un tratamento máis
amplo e detallado, e decidiuse elaborar un número completo que
estudase máis a fondo tan serio e grave problema. Esta é a xénese remota deste número, e tamén a explicación de que aquel documento,
coa súa data de redacción, se publique precisamente agora.
Un problema tan complexo como a violencia contra as mulleres
esixe análises serias, que afronten o cerne mesmo da problemática
evitando a reprodución de tópicos superficiais, que en nada axudan
a adquirir maior claridade de pensamento. Se non hai pensamento
claro, non pode haber unha acción decidida e consecuente. De por
parte, a xusta, nobre e evanxélica causa da igualdade da muller, en
todos os ordes da vida e en todas as institucións ás que pertence
(familia, sociedade, Igrexa), vese ameazada, dunha banda, pola presenza de inercias multiseculares non sempre conscientes e, doutra,
pola resistencia numantina de teorías de todo tipo (tamén teolóxicas) que non aceptan as consecuencias prácticas que dela se tiran.
Non sempre é doado ter claridade absoluta fronte ás inercias ambientais –e sempre hai que estar alerta para non caer nelas–, pero si
é preciso ter firme determinación en desenmascarar pensamentos
que lexitiman unha desigualdade evidente, que non pode ser tolerada nin un minuto máis, por rexa e tradicional que nos pareza.
Cómpre non ser inxenuo e saber, tamén, que tras da xusta, nobre e evanxélica causa da igualdade da muller hai quen agocha
teorías antropolóxicas esaxeradas que borran, dilúen e negan todo
tipo de diferenza entre o varón e a muller, ata chegar a extremos
dificilmente aceptables. Porén, non é honrado nin acaído esquivar
o verdadeiro debate sobre a igualdade da muller mesturando esta
xusta reivindicación con esas outras antropoloxías trans-xenéricas.
Non é lícito meter a xusta, nobre e evanxélica demanda da igualdade da muller no saco da chamada «ideoloxía de xénero».
Encrucillada quere contribuír a clarificar os termos do debate
para acadar unha mellor comprensión do fondo do asunto. Ofrece,
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Guieiro
xa que logo, un primeiro estudo de Rita Radl Philipp que, desde
un punto de vista epistemolóxico e histórico, resulta moi esclarecedor. Marta Zubía afronta a problemática eclesial e teolóxica.
O Evanxeo non é discriminador e a praxe de Xesús é claramente
inclusiva. Non terá a teoloxía que pensar fondamente sobre a súa
linguaxe e as súas concepcións de fondo? A Igrexa ten aquí un serio desafío que cómpre abordar.
Dúas achegas completan as perspectivas desde as que se aborda
o problema da desigualdade e a violencia contra as mulleres. Unha
primeira, escrita por Lola Ferreiro Díaz, trata a decisiva cuestión
da educación. As inercias sociais antes nomeadas non mudarán se
non mudan, igualmente, os procesos e os ambientes pedagóxicos
onde se socializan os nenos. A segunda achega fálanos da prostitución. Acaso non haxa exemplo máis claro de violencia social contra
as mulleres e, ao tempo, de conivencia colectiva para con ela. O
debate é aquí intenso. Hai quen sostén que o mellor para as prostitutas é a prohibición total e outros a regulación da actividade. Na
achega estúdanse ámbalas dúas posturas e valóranse as razóns que
as sosteñen.
Con todo, tamén temos espazo neste número para tres homes
especiais. Xaquín Campo Freire pronunciou hai pouco un bonito
discurso homenaxeando ao benquerido Uxío García Amor. En feliz
coincidencia, tamén foi honrado, non hai moito, Xaquín Gómez
Barros, cura de Cornazo. Amancio Liñares Giraut glosa de forma
breve, pero sentida, a traxectoria vital e ministerial dun home agraciado, entre outras cousas, cun agudo e fino senso do humor. Unai
González Suárez lémbranos a Manuel Dourado, compañeiro do
Consello de Redacción, finado o pasado Nadal. Encrucillada comprácese cordialmente en celebrar a vida e a obra de persoas coma
estas. Persoas que, con fonda sabedoría e silenciosa humildade,
contribúen xenerosamente a enriquecer a vida da Igrexa galega.
O número completase coas sempre interesantes roldas de política,
cultura e Igrexa, xunto cos debuxos de Soedade Pite, ademais das
recensións e dos libros chegados.
Pedro Castelao
4
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Estudos

Violencia de Xénero e violencia
contra as mulleres. Aspectos
epistemolóxico-teóricos e históricos
Rita Radl Philipp

Introdución
O exercicio da violencia contra os seres humanos, e mais concretamente contra as mulleres, é posiblemente un dos feitos máis
execrables, pero ao mesmo tempo máis estendidos nas sociedades
contemporáneas. Aparece tanto nas sociedades do hemisferio occidental, cunha estrutura industrial e tecnolóxica máis sofisticada,
coma naquelas outras pertencentes ao outro hemisferio, que se
caracterizan por unhas estruturas tecnolóxico-industriais máis rudimentarias e dunha estruturación social máis tradicional. Diso
dan fe as múltiples informacións mediáticas provenientes das máis
diversas partes do mundo que nos falan unha ou outra vez de mulleres vítimas, de mulleres asasinadas, violadas ou mutiladas polos
seus maridos, parellas, noivos, prometidos, exmaridos, exparellas
ou simplemente coñecidos. Temos ante nós unha problemática social –e como non, política, xurídica, sanitaria e ética– de enormes
dimensións, que clama aínda por unha solución urxente.
No presente marco partimos da tese de que a violencia contra
as mulleres forma parte da estrutura mesma das sociedades modernas, e como tal implica a todas as esferas e ámbitos sociais,
culturais, políticos e económicos. A violencia que sofren as mulleres é un fenómeno socio-estrutural e, en definitiva, unha agresión
ao colectivo das mulleres e, por ende, en absoluto unha cuestión
individual ou marxinal que afecta de forma casual á convivencia en
parella e en familia. Formular como tese de partida este enunciado
ten implicacións epistemolóxicas, pero tamén práctico-sociais para
a solución da problemática. Dende unha óptica feminista, unha
óptica que defende unha formulación centrada nos dereitos das
Encrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013
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mulleres, a violencia contra as mulleres é unha agresión flagrante
á dignidade de persoa do suxeito humano feminino que está vinculada a unha estrutura social androcéntrica na cal actúan infinidade
de elementos que a alentan e sustentan, que, non obstante, non
repercute só nas mulleres. Ten consecuencias para toda a sociedade no seu conxunto.
Co propósito de destramar, se ben necesariamente de forma
sucinta, o complexo temático que constrúe o núcleo central das
nosas aseveracións aquí, este artigo ocuparase, en primeiro lugar,
dunha aclaración das concepcións de violencia de xénero e violencia contra as mulleres. En segundo lugar, afondaremos en aspectos
históricos da violencia contra as mulleres para analizar no punto
tres a interrelación: cristianismo, concepto de persoa e igualdade
das mulleres. O apartado cuarto enfocará a consideración xurídica
da violencia contra as mulleres e o seu significado social.

1.- Violencia contra as mulleres e violencia de xénero
Tal e como sinalan as definicións ao respecto, o vocábulo violencia denota un acto caracterizado pola intimidación, o dominio
e a forza, apunta a unha constelación de poder e, efectivamente,
a actos que recorren á forza e á intimidación para conseguir algo1.
Neste sentido a noción conceptual do termo “violentia” non se delimita a actos estritamente físicos, refírese así mesmo á violencia
verbal, psíquica e sexual, concretamente no ámbito do dereito, no
que se recoñece a coacción como unha forma de violencia.
Agora ben, parece certamente importante resaltar, e sobre
todo para o contexto preciso que nos concirne aquí, que a violencia non existe soamente como un feito físico, verbal, psíquico
e sexual, senón tamén como un feito estrutural que actúa como
máximo de forma simbólica. Isto é, a violencia pode constituír
de igual modo unha propiedade da estrutura social, ante todo
cando aparece de forma reiterada, sistemática e en multitude de
1
8

Dicionario Enciclopédico Espasa, 1994, tomo X, páx. 2.552.
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ámbitos socialmente relevantes como un atributo aceptado; tal
é o caso das condutas agresivas que xustifican a ambición e a
competitividade que atopamos no campo laboral, económico e
político nas sociedades industriais modernas. Partindo desta definición, a existencia das múltiples situacións nas que ás mulleres
lles é impedido que actúen libremente ou que poidan desenvolver
as súas actividades sen coacción, representa unha armazón de
violencia para estas.
Os mecanismos e esferas específicas varían; van dende agresións físicas, ataques psicolóxicos e verbais, representacións e
imaxes vexatorias ata o maltrato económico e sexual. Existen formas e situacións moi variadas de maltrato nas relacións sociais, e
de xeito específico nas relacións interxénero, pero chama a atención que de modo preeminente aparecen como vítimas unha e
outra vez mulleres. Non obstante, dun tempo a esta parte, a expresión violencia contra as mulleres empezou a desaparecer da
linguaxe oficial e dos medios de comunicación2, facéndonos eco
da afirmación de Mª Milagros Rivera Garretas. Viuse substituída
particularmente polo concepto violencia de xénero, termo que finalmente aparece, segundo é sabido na Lexislación Española; na
Lei de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero
de 20043.
No presente marco partimos do presuposto de que a violencia
contra as mulleres non é en realidade unha violencia de xénero
que poida afectar do mesmo xeito a mulleres e varóns. Estamos
a referirnos a un tipo de violencia da que son vítimas as mulleres
polo simple feito de seren mulleres, de pertencer ao sexo feminino e, en efecto, pola súa condición social de xénero. O termo
“violencia de xénero” en cambio, e ao noso xuízo, anticipa unha
constelación hipotética de simetría interxénero inexistente na cal
a violencia pode darse entre homes e mulleres nunha dirección ou
noutra, aínda cando se adoita recoñecer con frecuencia, e de feito
2 Rivera Garretas, María Milagros (2001a): “A violencia contra as mulleres non é violencia de xénero”, Duoda, Revista de Estudios Feministas, 21: 37-42.
3

Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro.
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a mencionada lei de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero así o recoñece no seu preámbulo, que nas nosas
estruturas sociais acométese esta violencia prioritariamente contra
as mulleres4.
Non obstante, pensamos que o vocábulo violencia de xénero non é o suficientemente claro, aínda cando constitúe nestes
momentos, polo menos no contexto español, un concepto socialmente asentado, uso que parece ter unha noción determinada. A
mesma lei mencionada con anterioridade, define no seu artigo 1º a
violencia de xénero en termos xerais, ou como diría a teórica antes
citada: “esquece que son homes que exercen a violencia en cuestión, e somos as mulleres as que a padecemos”5.
A nosa postura coincide só en parte coa doutras autoras feministas que introducen a interesante distinción entre xénero e corporeidade para poñer de relevo como a violencia contra as mulleres
actúa contra a liberdade feminina como “liberdade relacional, liberdade que unha muller proba e goza en relación de confianza con
outra; outra que dá vínculo, intercambio e medida. É a liberdade
que á unha muller corresponde a causa do seu ser muller e non a
pesar do seu sexo6”. A autora alude, como máximo a unha liberdade
en relación, aclara que as mulleres, historicamente, mantivemos e
practicamos con moita frecuencia a liberdade en relación: unha
forma de liberdade distinta e civilizadora7. Isto é, explica que a violencia contra as mulleres actúa atacando a forma que lles é propia
ás mulleres para relacionarse dun modo intrinsecamente feminino
maternal co seu mundo e, polo mesmo, arremete contra a esencia
do seu ser. A violencia de xénero vese dende esta perspectiva como
4 Non obstante, as estatísticas en España reflicten así mesmo varóns como vítimas, de
modo que paradoxalmente aparecen como tales os maltratadores asasinos das súas parellas
que finalmente se suicidan.
5

Rivera Garretas, María Milagros (2001a). o.c. p. 37.

6 Ibidem p. 40. A autora retoma especialmente a concepción de liberdade de Lía Ligarini
e de Luisa Muraro.
7 Rivera Garretas, María Milagros (2001b): A capacidade feminina de ser dous: a súa
dignidade e o seu padecemento. En: Dossiers Feministes nº 5, Seminari d’investigació Feminista, Universitat Jaume I, Castellón. P. 110.
10
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unha loita de poder entre os sexos que exercen moitas veces os
homes e, algunhas veces, as mulleres8.
Para o contexto que nos ocupa insistimos nunha interpretación
epistémico-crítica do uso conceptual xénero. É dicir, a utilización
actual deste termo, sobre todo no campo das ciencias sociais, pero
tamén no dos estudos das mulleres e do xénero, móstranos que
este concepto convértese cada vez máis nun construto que dilúe
as implicacións crítico-ideolóxicas que dende os inicios definiran
explicitamente as investigacións feministas. A voz xénero adquire
a noción dun concepto axioloxicamente neutral, aplicándose tanto
a mulleres coma a varóns, co cal xa non recolle o significado da
visión teórico-feminista dos Women’s Studies, que denunciaban as
asimetrías de poder nas relacións interxénero que atopamos nas
sociedades actuais, presentes á súa vez nas construcións identitarias dos suxeitos. É máis, se aínda ao longo das décadas dos 80
e 90 do século pasado, o debate teórico-feminista insistía especialmente na constelación de poder interxénero negativa para o
colectivo das mulleres, entendendo precisamente que o vocábulo
xénero por fin suscitaba a cuestión do poder na constelación interxénero na súa dimensión relacional, identificábase o sometemento
das mulleres no marco dunha estrutura de poder androcéntrico,
posteriormente a normalización do seu uso conceptual levou á perda desta noción teórico-feminista inicial. Esta tendencia esténdese
de cheo ao significado lingüístico do construto conceptual violencia de xénero. Cabe insistir en que os Women’s Studies concibíanse, ante todo, como proxectos críticos e crítico-sociais comprometidos coa transformación da situación vital das mulleres, e por
conseguinte, tamén dos varóns. Nestes momentos o termo xénero
está a acusar a perda da súa noción crítico-ideolóxico-explicativa,
transformándose de feito a miúdo nun concepto científico descritivo, realmente baleiro deste contido crítico-ideolóxico referente
á constelación interxénero de poder de dubidosas pretensións de
representar un vocábulo neutral na liña dos paradigmas científico8 Muraro, Luisa (1994): A orde simbólica da nai, Madrid, Horas e horas. Pp. 101-105.
Tradución de B. Albertini, M. Bofia e Mª. M. Rivera Garretas; e, Rivera Garretas, Mª M.
(2001a), o.c. Pp. 38 e 39.
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modernos ao uso, extremo que está presente, por outra parte, no
emprego político-social do concepto, que se aplica nun afán de
dubidosa equidade tanto a mulleres coma a varóns no espazo das
políticas públicas de igualdade en función do xénero.
Con todo preferimos, por ser máis claro, o construto terminolóxico “violencia contra as mulleres” ou “violence against women”,
que é o que se emprega preferentemente no contexto internacional.

2.- Aspectos históricos da violencia contra as mulleres
Do feito de que a violencia contra as mulleres e a súa subordinación se poida observar en case todas as sociedades ata agora
estudadas, derívase con frecuencia que é un fenómeno tan antigo
como a propia sociedade humana. Non obstante, diversas investigacións etnográficas e antropolóxico-sociais9 acerca das configuracións prehistóricas mostran unha e outra vez deidades femininas de cadeiras anchas que aluden, en efecto, á importancia da
maternidade, ás mulleres como dadoras da vida extremadamente
relevantes para a supervivencia dunhas sociedades nas cales a vida
humana era moi fráxil e estaba exposta a enfermidades e perigos
múltiples. Non é pensable que as sociedades prehistóricas puidesen permitirse someter de modo específico ás mulleres, oprimilas
ou exercer unha violencia extrema contra elas para controlalas.
Máis ben haberá que pensar nunhas relacións sociais clánicas orgánicas nas que se botaba de menos ou protexía especialmente ás
únicas que podían dar vida, que eran as mulleres.10
9 Vexáse, sobre o tema as investigacións de Gimbutas, Marija (1974): The goddesses
and gods of old Europe, University of California Press, Berkeley/Los Angeles. én Adams,
Richard E. W. (1991) Prehistoric Mesoamerica, University of Oklahoma Press, Norman, e
McGee, R. John: (1990) Life, Ritual, and Religion Among the Lacandon Maya. Wadsworth
Publishing Company, Belmont, California, e Thompson, J. Eric S. (1970) Maia History and
Religion. University of Oklahoma Press, Norman.
10 Se ben, nalgunhas culturas antigas, por exemplo, na cultura maia ou a azteca, chegáronse a cometer actos de extrema crueldade, sacrificios de seres humanos, etc., trátase
sempre de sociedades cunha diferenciación estrutural complexa que en calquera caso non
teñen máis de 3.000 anos de antigüidade. Remitimos sobre o tema a Stuart, David (2003).
“A ideoloxía do sacrificio entre os maias”. Arqueología mexicana XI, 63: pp. 24-29.
12
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É en realidade nas sociedades que contan cunha diferenciación
estrutural, organizativa e institucional cada vez máis complexa cando se pode apreciar que o rol social das mulleres se subordina ao rol
social masculino, instáuranse as estruturas patriarcais que, en definitiva, caracterizan a todas as culturas política, económica e socialmente máis diferenciadas e sofisticadas con institucións políticas e
lexislativas, como é o caso das sociedades fenicia, grega e romana.
Son estas sociedades as que contan cunha estrutura social de violencia para coas mulleres, onde as mulleres carecen de todo tipo de
dereitos, non son suxeitos de dereitos. É un feito demostrado que a
vida dunha muller no imperio romano non tiña ningún valor, o seu
asasinato non se consideraba como tal, o feminicidio, especialmente o das nenas, estaba á orde do día, e a protección do matrimonio
patriarcal tiña como fin asegurar a supervivencia da sociedade na
que o ser superior por excelencia era o varón. Así describe Regine
Pernoud citando o xurista Robert Villers, que
...en Roma, a muller, sen esaxeración nin paradoxo, non era suxeito de dereito... A súa condición persoal, a relación da muller cos
seus pais ou co seu marido son competencia da domus, da que o
pai, o sogro ou o marido son xefes todopoderosos,... A muller é
unicamente un obxecto.11

A autora mencionada subliña especialmente que: “Aínda cando
a súa condición se mellora baixo o imperio, cando o poder absoluto
do pai se fai menos rigoroso,...” predomina xuridicamente no Imperio Romano a concepción dunha “inferioridade natural da muller”,
é dicir, “a muller non exerce ningunha función oficial na vida política e non pode cumprir ningunha función administrativa: nin na
Asemblea dos Cidadáns, nin na maxistratura, nin nos tribunais”12.
Esta mesma investigadora advirte, non obstante, que a presión
social e trato recibido polas mulleres no Imperio Romano parecen
ser aínda así menos violentos que o das mulleres doutras culturas:
11 Villers, R.: “Le statut da femme a Rome jusqu`à a fin da republique, en: Recueil de la
Societé Jean Bodin destinado a A femme, tomo 1º Bruxelas, 1959, pp. 177-189, citado por
Pernoud, Regine 1987: A muller no tempo das catedrais. Barcelona: Granica, p. 22.
12 Ibidem p. 22.
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...a muller romana non está confinada no xineceo como o estaba
a grega, nin como o estará máis tarde a muller nas civilizacións do
Islam, enclaustrada no harén: pode participar nas festas, os espectáculos, os banquetes, aínda que non teña outro dereito que o de
permanecer sentada...13

Se ben, analizando o papel e concepción social das mulleres,
é indubidable que a súa vida carecía de valor e non lle pertencía.
Era obxecto directo de actos violentos, especialmente por parte do
pater familias. Segundo aduce literalmente Regine Pernoud,
... en Roma a patria potestade, o poder do pai sobre a familia e en
especial sobre os fillos unha vez nacidos, era absoluto; todos os
xuristas puxeron de relevo o que se denomina a “desaparición forzada das fillas menores”; en efecto, o pai consideraba conveniente
conservar os seus fillos varóns en razón de necesidades militares,
salvo que estivesen malformados ou parecesen demasiado enfermizos, pero polo xeral conservaba unha soa filla, a primoxénita; é
completamente excepcional que nunha familia romana haxa máis
dunha filla14...

O patriarcado, o poder dos varóns adultos, iso si, xeralmente moi
acusado nunhas clases determinadas, dos patricios que formaban
parte da clase política dominante con participación no Senado,
representaba en si mesma unha estrutura que xeraba e xustificaba
a violencia contra as mulleres.
A tese que defendemos no presente marco en canto á aparición
histórica da violencia contra as mulleres é contraria á convicción
comunmente aceptada de que este tipo de violencia se configurara a partir da existencia mesma da humanidade. O noso enunciado básico apunta a que a violencia contra as mulleres ten a súa
raíz estrutural na diferenciación funcional patriarcal das culturas
e sociedades historicamente consideradas como as máis avanzadas social e politicamente. A mesma desigualdade das mulleres
en relación cos varóns xustifica e crea situacións estruturais de
13

Ibidem p. 22.
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Ibidem p. 25.
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violencia para coas mulleres nestas sociedades, como é o caso da
sociedade do Imperio Romano, da sociedade fenicia e da sociedade grega, no plano histórico, e das sociedades modernas actuais. Este é o punto central da nosa argumentación; a violencia
contra as mulleres alude a unha violencia estrutural, ten unha
dimensión social que vai máis aló de factores individuais, feito
ben perceptible no caso das sociedades históricas anteriormente
mencionadas.
Agora ben, dende cando existe a consideración xurídica da violencia contra as mulleres, ou ben da violencia de xénero? A partir
de que momento empezan a contemplar as sociedades modernas
o feito da violencia contra as mulleres, da violencia en función
do xénero que sofren as mulleres, como un problema social, un
problema que está presente en todas as sociedades do planeta e
que foi impune practicamente ata hai moi pouco tempo? Ou ben,
cando aparecen as primeiras ideas que postulan para as mulleres
a consideración de persoa? Ideas que introducíndose no movemento polos dereitos das mulleres con longos trazos históricos, se
van plasmando, por fin, nos nosos días, nunha lexislación e nuns
conceptos xurídicos precisos que pretenden combater a violencia
contra as mulleres.

3.- Cristianismo, concepto de persoa e igualdade das mulleres
No contexto histórico que nos atinxe, o sociocultural occidental, a idea da dignidade da persoa formúlase, precisamente, nun
contexto social terriblemente violento para coas mulleres, na sociedade xudía gobernada polo Imperio Romano. É a concepción
cristiá da persoa a que contempla sen diferenzas como persoas a
mulleres, varóns, escravas, escravos, nenas e nenos.
Ata aquela época persoa era a máscara que se usaba no teatro e
identificaba o personaxe. A partir de entón o termo cárgase cunha significación nova que responde a unha realidade nova: é que
os cristiáns tiveron que forxar un vocabulario para predicar o
evanxeo; e así como baixo a influencia da Boa Nova ou para difun16

Encrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013

Violencia de Xénero e violencia contra as mulleres

dila concíbense os termos salvación, graza, caridade, eucaristía, ou
renóvanse no seu significado, así tamén aparece este concepto e
este termo de persoa15.

Así cambia, por exemplo, a concepción da viúva de modo particular que ... é considerada como ser sacrificado por excelencia16.
A visión igualitaria con respecto ás mulleres presente nos
Evanxeos, enfoca unha e outra vez o dereito das mulleres a decidir
sobre si mesmas. Pronunciar libremente o voto da virxindade significaba, en palabras de Regine Pernoud: “proclamar a liberdade
da persoa e a súa autonomía na decisión”17. Contemplaba, á fin, o
dereito das mulleres a decidir sobre a súa vida, o seu corpo e a súa
integridade física, psíquica, etc. Xustamente este precepto é o que
se contravén cando se exerce a violencia contra as mulleres nas
súas múltiples formas.
As comunidades cristiás dos primeiros séculos, as congregacións das mulleres que se fundan en Europa a partir do século IV
e V, poñen en práctica a creación de espazos inter-igualitarios para
as mulleres onde a voz destas xunto coa de escravas e escravos
ten o mesmo valor que a dos varóns. Prodúcese un punto de inflexión en relación con esta concepción certamente igualitaria do
suxeito feminino, non obstante, a partir de finais da Idade Media,
cando a institución eclesiástica se torna cada vez máis misóxina
e patriarcal, asumindo en maior medida os preceptos do Dereito Romano no tocante ao matrimonio, a familia, etc. Científicas
históricas como Hildegard von Bingen denuncian claramente esta
discriminación das mulleres. Esta fundadora dun convento planificado como espazo de creación cultural relixiosa para mulleres,
é unha das primeiras mulleres científicas no ámbito do coñecemento que nos concirne, naceu en Bermersheim (Alemaña) no
val do Rin, no ano 1098. Adquiriu unha profunda formación en
latín, grego, liturxia, música, oración e ciencias naturais, chegando
15 Ibidem pp. 28-29. Remitimos así mesmo sobre esta cuestión concreta a Radl Philipp,
R. (2010) Dereitos Humanos e Xénero, en: Cadernos Cedes, vol. 30, nº. 81, pp. 139-141.
���������������
Ibidem p. 29.
���������������
Ibidem p. 28.
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a asumir dende moi nova o mando do seu convento. Dos seus nove
libros cabe destacar Scivias –de corte místico–, Liber Vitae Meritorum –sobre ética–, Operatione Dei –sobre teoloxía– e o Liber
Simplicis Medicinae, este último de grande importancia no campo
da medicina, considerado hoxe un de tratados de medicina máis
relevantes da súa época. Como muller sabia e cunha consciencia
de xénero, como diriamos hoxe en día, atacou seriamente á igrexa
católica, denunciouna por corrupta e por non seguir os preceptos
da compaixón. Desafiaba de modo aberto cunha argumentación
brillante a interpretación eclesiástica do simbolismo da creación,
defendendo, entre outras cousas, a non culpabilidade de Eva en
canto ao pecado orixinal18.
Na mesma liña da crítica misóxina da institución eclesiástica
con estruturas de violencia para coas mulleres, atópase uns séculos máis tarde Christine de Pizan coa súa obra Le livre de cítea
deas Dames, escrita en 1405, onde resalta especialmente: Non é
que sexa cousa dun home ou dos,… non hai texto que estea exento
de misoxinia. Describindo a visita de “tres Damas coroadas de moi
alto rango”, a Razón, o Dereito e a Xustiza, propón a construción
dunha cidade que poida acoller a todas as mulleres, unha Cidade
levantada e edificada para todas as mulleres de mérito, as de onte,
hoxe e mañá, isto é, propón unha sociedade nova dende a perspectiva das mulleres e enlazando coas achegas de grandes figuras
femininas históricas19.
A partir de finais da Idade Media, prodúcese, efectivamente,
a exclusión sistemática das mulleres dos espazos de poder e da
cultura do coñecemento, situación que se agrava aínda máis para
estas no Renacemento coa creación das universidades. É a partir
deste momento cando os varóns se erixen nos gardiáns da cultura, dominan o coñecemento, a vida social e política e expulsan ás
������������������������������������
Véxase Büchner, Christine (2009): Hildegard von Bingen: eine Lebensgeschichte, Insel
Verlag, Frankfurt am Main-Leipzig, e Chiaia, María (2006).El dulce canto del corazón. Mujeres místicas, desde Hildegarda a Simone Weil. Narcea, Madrid.
19 Pizán, Ch. 1995: A Cidade das damas. Introdución, tradución e notas de Marie-José
Lemarchand, Madrid, Ed. Siruela.
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mulleres que en épocas anteriores gozaran dun estatus cultural
e científico propio. Así, recoñece por exemplo o romanista Karl
Bartsch en 1883: Na Idade Media as mulleres lían máis que os homes20. Isto é, a institucionalización do coñecemento e a creación
de seminarios e universidades baixo o control da institución eclesiástica foi particularmente prexudicial para a consideración das
mulleres, idea que corrobora Amparo Moreno con estas palabras:
Certamente, a exclusión das mulleres das explicacións académicas
e o menosprezo das súas achegas forman parte do discurso dunha institución universitaria que dende a Idade Media... expulsa ás
mulleres e homes doutras culturas, e limitou o acceso aos varóns
adultos cristiáns. Desta praxe excluínte derivouse unha epistemoloxía e un discurso tamén excluíntes para lexitimar a praxe21.

4.- A consideración xurídica da violencia contra
as mulleres e o seu significado social
Cabe resaltar moi particularmente que foi necesaria unha longa
loita para conseguir a tipificación da violencia contra as mulleres
como un delito criminal e, sobre todo para entender que esta non
represente un problema de ámbito privado, senón de índole social.
A longa historia de considerar as mulleres seres subordinados, destinatarias dunha violencia simbólico-estrutural por parte dun sistema social patriarcal e androcéntrico no cal se incumprían de forma
sistemática os seus dereitos máis básicos como suxeito, leva hai
aínda moi pouco tempo na nosa época á consideración do problema e ao desenvolvemento dunha lexislación específica ao respecto. Mesmo os actos sistemáticos e organizados da violencia máis
atroz que sufriron tantas e tantas mulleres en todos os conflitos
bélicos, as violacións das cales foron obxecto, quedaron impunes
practicamente ata os nosos días como é o caso das violacións que
20

Pernoud, R. 1987, o.c. p. 68.

21 Moreno Sarda, Amparo (2010) Mulleres e Ciencia: da negación e a invisibilidade ás
achegas para a renovación das Humanidades e as Ciencias Sociais, en: Radl Philipp, R. (ed.)
Investigacións actuais das mulleres e do xénero, Servizo de Publicacións Universidade de
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, p. 49.
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padeceron multitude de mulleres na Segunda Guerra Mundial22.
Aínda cando se recoñece dende o Estatuto de Roma de 1998 que
as violacións son un “acto criminal de lesa humanidade”, ata o día
de hoxe non foron contempladas e denominadas explicitamente
como crimes de guerra como os citados nas diversas convencións
de Xenebra, feito que levaría consigo procedementos xudiciais e
condenas especialmente severas que transcenderían a dinámica
xudicial habitual. En realidade existe dende hai moi pouco tempo
unha lexislación específica referente á violencia contra as mulleres
nas sociedades modernas.
Podemos citar, iso si, excepcións históricas como é o caso de Elvira Rodríguez que sendo vítima de malos tratos por parte do seu
marido –apuñaláraa– presenta denuncia ante o xuíz o 3 de abril de
1465 en Ourense e logra unha resolución que obriga ao marido a
arrepentirse, pedir perdón ante notario e testemuñas e a comprometerse documentalmente a cambiar a súa conduta23, pero non é ata a
nosa época cando aparecen as primeiras resolucións e declaracións
no contexto internacional que dan pé ás lexislacións nacionais.
En decembro de 1993, a Asemblea Xeral de Nacións Unidas
aprobou por fin a primeira resolución internacional, a chamada
Declaración sobre a eliminación da violencia contra a muller na cal
se definiu
“a violencia contra as mulleres como todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que teña ou poida ter como
resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para
a muller, así como as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria da liberdade, tanto se se producen na vida pública
como na vida privada”. (Asemblea Xeral de Nacións Unidas, 1993).
22 Deste tema deixa boa constancia a investigación de Rosemarie Killius, que cita os
casos autobiográficos de mulleres rusas, alemás e xudías. Killius, R. (2000). Sei still, Kind!
Adolf spricht. Leipzig: Militzke. Pp. 19-60; 61-72 y 73-108.
23 Véxase Pallares, Carmen (2010) Conciencia e resistencia. A denuncia da agresión
masculina na Idade Media, en: Radl Philipp, R. (ed.) Investigacións actuais das mulleres e
do xénero, Servizo de Publicacións Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, pp. 196-198. A autora dá fe así mesmo do caso da denuncia dunha violación
sufrida por Teresa Gómez do 29 de abril de 1458, tamén da cidade de Ourense.
20

Encrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013

Violencia de Xénero e violencia contra as mulleres

Nesta declaración quedan plasmadas de forma contundente as
diversas formas de violencia contra as mulleres, isto é, a violencia
física, psicolóxica, sexual, económica e verbal.
Outro grande avance en relación co recoñecemento da existencia da violencia contra as mulleres como agresión sexista detrás dunha regulación xurídica e penal foi a Conferencia Mundial das Mulleres organizada polas Nacións Unidas en Pekín en
1995. A partir desta empézanse a emprender accións políticas
concretas en canto a esta lacra e redáctanse as resolucións e leis
pertinentes.
En España a violencia contra as mulleres considérase no art.
153 da Lei Orgánica do Código Penal Español de 1995, onde se di
de forma literal que
“quen habitualmente exerza violencia física sobre o seu cónxuxe
ou persoa á que se ache ligado de forma estable por análoga relación de afectividade ou sobre os fillos propios ou do cónxuxe ou
convivente, pupilos, ascendentes, ou incapaces que con el convivan ou que se achen suxeito á potestade, tutela, cautela ou garda
feito dun ou outro será castigado coa pena de prisión de seis meses
a tres anos, sen prexuízo das penas que puidesen corresponder
polo resultado que, en cada caso, se causase”.

No art. 178 desta lei recóllense expresamente os actos de violencia non física. Precísase que:
“o que inflixise a outra persoa un trato degradante menoscabando
gravemente a súa integridade moral, será castigado coa pena de
prisión de seis meses a dous anos”.

Se ben, estes artigos foron modificados pola Lei de Medidas
de Protección Integral contra a Violencia de Xénero de decembro de 2004 e sobre todo aumentáronse as penas previstas, no
substancial mantense a definición da violencia na parella, entre
cónxuxes, isto é, contémplase que a así chamada violencia de xénero pode darse hipoteticamente entre homes e mulleres nunha
dirección ou outra, aínda cando este tipo de violencia se acomete
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en realidade contra as mulleres tal e como argumentamos. No
art. 1 da citada Lei dise literalmente:
“A violencia de xénero á que se refire a presente Lei comprende
todo acto de violencia física e psicolóxica, incluídas as agresións á
liberdade sexual, as ameazas, as coaccións ou a privación arbitraria
de liberdade”.

Pois ben, unha cuestión crucial é sen dúbida a solución deste
terrible problema da violencia contra as mulleres, que seguindo
as nosas aseveracións, ha ser de índole estrutural e social, pero
tamén educativo e político. Considerando que se trata dun feito
socioestrutural, a abordaxe ha ser así mesmo de tipo social, estrutural e, tal e como defendemos especialmente, educativo-social.
Tórnase absolutamente imprescindible cambiar as condicións da
socialización humana de cara a unha transformación das identidades de xénero existentes. É dicir, é necesario crear unhas condicións de igualdade para as mulleres para que desaparezan as múltiples situacións de violencia que actúan contra elas e as propias
estruturas androcéntricas. Sen dúbida, o primeiro paso para poder
afrontar a violencia contra as mulleres de forma eficaz é recoñecer a dimensión estrutural e social desta, cuestión que recolle de
modo axeitado a Lei Española de Medidas de Protección Integral
contra a Violencia de Xénero do 28 de decembro de 2004. É máis,
nesta resáltase a relevancia da dimensión educativa: A violencia
de xénero enfócase pola Lei dun modo integral e multidisciplinar,
empezando polo proceso de socialización e educación. A conquista
da igualdade e o respecto á dignidade humana e á liberdade das
persoas teñen que ser un obxectivo prioritario en todos os niveis
de socialización.
Non obstante, a propia lei cando fala da educación e das medidas non pon atención aos contidos educativos, nin á acción pedagóxica que tería que introducir os contidos da igualdade entre
mulleres e varóns en todos os niveis educativos. Noutras palabras,
ata o momento non se ten concretizado suficientemente a visión
estrutural en canto á violencia contra as mulleres, non se especificou a pretensión educativa, nin se incluíu de forma específica o
22
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contido educativo-social como tal. Aínda cando se fala da importancia do proceso socializador e educativo, non se perfila en absoluto que a cuestión ha de constituír un contido explícito nos niveis
educativos, dende a educación infantil ata a educación secundaria,
e ademais que esta educación necesariamente ha de ser dispensada por especialistas na materia. Así mesmo quedan pendentes
de solución múltiples asuntos referentes á resolución individual
de conflitos que aínda non conta cos medios suficientes na nosa
sociedade como mostra, por exemplo, o número tan elevado das
mulleres vítimas asasinadas. Aquí é altamente urxente a profesionalización dos servizos de protección ás mulleres, e o aumento
efectivo da protección ás vítimas, que require á súa vez unha formación académica específica e precisa na temática das mulleres e
do xénero e terapias psicolóxicas para as mulleres vítimas dispensadas por especialistas na materia, entre outras cousas.

5.- A xeito de conclusión
No presente espazo abordamos a violencia contra as mulleres
que se manifesta como o símbolo máis brutal da desigualdade interxénero, dende ángulos diversos. Comezando por unha incursión
crítica no significado conceptual de violencia de xénero afondamos
en aspectos históricos da violencia contra as mulleres subliñando
a falsa idea de que esta constitúe un fenómeno dende tempos prehistóricos. Resaltamos, pola contra, que está vinculada a estruturas sociais altamente complexas de tipo androcéntrico e patriarcal
e cun alto grao de diferenciación estrutural. Esta visión rompe no
inicio do cristianismo, que postula a dignidade da persoa e a igualdade para todos os suxeitos, e, polo tanto, para as mulleres. Non
é en absoluto casual que sexan xustamente estas as que de forma
substancial se adhiren ao cristianismo e impulsan activamente a
difusión da mensaxe de Cristo sendo protagonistas da evanxelización. Con todo, a consideración e persecución xurídica da violencia contra as mulleres prodúcese hai aínda moi pouco tempo e a
violencia que se exerce sobre estas polo feito mesmo de selo é, en
efecto, un feito estrutural-social que precisa sobre todo accións
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sociais, políticas, formativas e educativas. A solución do problema
reclama unha transformación das condicións de socialización de
mulleres e varóns, cambiar as identidades de xénero e, en definitiva, incluír a temática explicitamente como un contido en todas as
actuacións de tipo educativo.
Rita Radl Philipp
Centro Interdisciplinario de Investigacións
Feministas e de Estudos do Xénero - IFEX-USC
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Estudos

Se recoñeceses e aceptases
o agasallo de Deus
Marta Zubía Guinea

Estamos celebrando o quincuaxésimo aniversario do que puido
ser un dos acontecementos maiores da Igrexa: a Igrexa abriuse ao
Espírito e saíu ao encontro do mundo; un mundo que, entre outras
cousas, lle ensinou a recoñecer que “a muller adquiriu unha conciencia cada día máis clara da súa propia dignidade humana e, por
iso, esixe que lle sexan recoñecidos os dereitos e obrigas propios
da persoa humana” (PT 41), o que Xoán XXIII celebrou e saudou como un signo dos tempos. Certamente foi signo dos tempos,
mais para que os varóns da Igrexa comezasen a adquirir conciencia
da plena dignidade da muller, porque as mulleres tíñana e víñana
reivindicando desde séculos atrás e denunciaban a distorsión do
Deus de Xesús por parte dos varóns da Igrexa; porén eles teñen
ollos e non ven, teñen oídos e non oen porque a súa mente e o seu
corazón están enfonchados.
O Concilio trouxo, certamente, grandes novidades1, como volver ás fontes e relelas con outros ollos…; mais fíxoo sen as mulleres, sen a perspectiva da metade da humanidade. Considerouse
ecuménico, universal; mais excluíu a maioría da base eclesial, as
mulleres, que, máis unha vez, foron consideradas obxecto, non
suxeitos. É verdade que a súa nova afirmación de que “toda forma de discriminación por razóns de sexo é contraria ao plan de
Deus” (GS 29) foi de grande importancia e tivo moita influencia
no postconcilio; porén axiña a Igrexa patriarcal foi esquecendo
todo o que implica a igualdade de mulleres e varóns, e derivando sutilmente cara á complementariedade da muller, mostrándo1 E as xentes foron tomando conciencia da “propia conciencia”, da maioría de idade co
rexeitamento absoluto de todo tipo de infantilismos e de intentos de tutelas.
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se así presa das ideoloxías misóxinas máis tradicionais; lémbrese,
por exemplo, como a Mensaxe do Concilio a toda a humanidade puña de manifesto a súa concepción reducionista da muller
(vénlle a súa dignidade da súa función reprodutora, non coma ao
varón, a quen non lle vén pola súa paternidade, senón pola súa
humanidade)2.
Nin o Concilio nin a Igrexa patriarcal, despois, foron quen de
afrontar a témera desigualdade das mulleres nas súas propias estruturas. O peso da estrutura eclesiástica, da curia e dos sectores
máis conservadores deron ao traste coa boa vontade e os esforzos
de Xoán XXIII, Paulo VI e unha parte dos conciliares e coas esperanzas de moitas persoas, e fixeron que a Igrexa perdese unha
oportunidade de ouro para admitir, de facto, que Deus creou iguais
a todos os seres humanos e mais para aceptar que varóns e mulleres recibiron de Xesús a mesma responsabilidade de levar adiante
a súa mensaxe de salvación, e que, pois logo, todo o que atinxe
á Igrexa, á súa misión, ao seu goberno, á súa organización e ao
seu pensamento é responsabilidade de varóns e mulleres en pé de
igualdade; perdeu a oportunidade de se abrir ao que Deus, por medio do seu Espírito, revela a través das mulleres, e perdeu a oportunidade de tomar conciencia do secular empobrecemento que lle
aduciu á Igrexa o peso dunha historia controlada e dominada polo
varón, que subestimou, marxinou e invisibilizou a participación
das mulleres e a súa asunción de responsabilidades na Igrexa desde o principio.
Erro grave do Concilio foi a súa visión reducionista ao facer a
lectura desde a perspectiva do varón; se a fixese, tamén, desde a
perspectiva da muller, ao volver ás fontes, por exemplo, tería mirado a Xesús e tería descuberto a súa perspectiva, a das persoas marxinadas e excluídas, especialmente, polo aparello relixioso. E, nos
tempos de Xesús, coma hoxe, as últimas dos últimos son mulleres.
A experiencia dese esta perspectiva levou o Xesús a gritar: “NON!
No nome do meu Abba, NON!”
2 Ana Arquer, Los derechos humanos y las mujeres en la Iglesia Católica, outubro 2007.
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1.- Daquel lixo, esta lama
A situación da Igrexa, hoxe, cambiou profundamente. Aínda que
o Concilio lles negase o aire fresco, miles de mulleres aproveitaron
a oportunidade que se lles ofrecía, puxéronse de pé e iniciaron
unha marcha imparable: franquearon as facultades de Teoloxía
(que hoxe se lles pretende pechar para as derivar a Ciencias Relixiosas, de maneira que a Teoloxía quede exclusivamente para os
varóns ordenados), xeraron pensamento e teoloxía desde a perspectiva de xénero, transitaron por novas sendas para construír o
Reino e, á xunta con moitos varóns que camiñaron cóbado con
cóbado, deron un novo rostro á Igrexa.
Porén a maioría dos varóns de Igrexa, para se manter no poder,
aferrouse á lei vella e segue ancorada en posicións teolóxicas tradicionalistas que, por seren dogmatizadas e absolutizadas, derivaron
nunha teoloxía-ideoloxía patriarcal, nunha violencia epistémica e
nunhas estruturas excluíntes que lles impediron abrirse á mensaxe
liberadora de Xesús. Por iso, a Igrexa patriarcal, a Igrexa oficial,
segue estantía e perdendo a gran riqueza que achegan as mulleres,
e poderiamos dicir que seguirá sendo pre-evanxélica, seguirá desviándose dos camiños do Reino facendo incribles o Deus de Xesús
e a mensaxe de salvación universal para o mundo de hoxe, porque
o seu vivir pretende a subestima, a exclusión, o silenciamento e a
invisibilidade das mulleres, o que é diametralmente oposto á Humanización de Deus e ao dinamismo do Espírito; porque encarnan
o antiproxecto do Reino e porque resulta blasfemo usar o nome
de Deus para xustificar o dominio patriarcal. O Concilio proclamou a igualdade de todos os seguidores e seguidoras de Xesús e a
Igrexa carismática, segundo os carismas que o Espírito dá a cada
quen para a construción da Igrexa; mais o Dereito canónico, que
se supón debía telo como marco referencial, marxinou o laicado e
estableceu as mulleres como as marxinadas entre os marxinados.
En consecuencia, a Igrexa oficial vese envolta nunha maraña
de contradicións que destorce o máis nuclear da mensaxe cristiá,
fai que a Boa Nova que trouxo Xesús para todas as persoas deixe
de ser unha mensaxe liberadora e de vida para a metade da huma28
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nidade, negando no fondo a universalidade da encarnación e da
salvación. Así, por exemplo, se o anuncio da Boa Nova é tal porque
salva non só na escatoloxía como plenitude, senón no noso “xa
si” a xeito de anticipo, como se lles pode falar ás mulleres de Boa
noticia e de salvación no nome dun Deus misóxino que marxina,
que ten favoritismos, que prefire o varón e condena a muller á
minoría de idade? Como se pode proclamar que a dignidade dos
seres humanos estriba en que son imaxe e semellanza de Deus e,
ao mesmo tempo, afirmar que as mulleres, en canto sexo feminino,
son incapaces de obrar como presbíteros in persona Christi porque
non son imago Christi?3 Ou transmitir na súa linguaxe, nas súas
celebracións, nas súas normas que, en canto mulleres, non son
imago Dei? Ou afirmar que só o rol paternal é axeitado para Deus
e non así o maternal?4 Como se pode anunciar un Deus compasivo
coas persoas que sofren, se a Igrexa oficial, que tanto contribuíu
á subestima, explotación e marxinación das mulleres e con iso,
indirectamente, á violencia contra elas, non é quen de recoñecer o
seu pecado, pedir perdón5 e cambiar radicalmente? Como se pode
falar de Xesús e da súa mensaxe a prol das persoas deshumanizadas se a Igrexa oficial emprende auténticas cruzadas en favor
da clase de relixión, e mais garda tanto silencio cómplice e non
emprega as súas influencias nin toma partido abertamente para
acabar coa violencia de xénero? Ou como se pode falar no nome
do Deus da Paz mentres se exerce violencia contra as mulleres, ao
non as tratar como iguais, como compañeiras, e, más aínda, cando se atreven a facelo no nome de Deus? Ou como se pode falar
dun proxecto humanizador e liberador se as mulleres non poden
ser a persoa que é cada unha e desenvolver os dons recibidos nin
persoal nin comunitariamente? Como pode presentarse a Igrexa
3 Véxase Marta Zubía Guinea, Para nuestra memoria histórica. Las mujeres en la voz de los
papas, Verbo Divino, Estella 2011.
4 Xoán Paulo I dirixiuse a Deus Nai, mais Bieito XVI corrixiuno: “Malia as grandes imaxes
de amor maternal, “nai” non é un título de Deus, non é un apelativo co que poidamos dirixirnos a Deus”, Jesús de Nazaret, Planeta Chilena, Santiago, 2007, p. 174.
5 Mais unha petición de perdón real, non coma o perdón tan sui generis de Xoán Paulo II,
que non expresa un recoñecemento explícito, senón unha “condicional”; non personaliza o
pecado na Igrexa clerical e non pide perdón, senón que “o sente”.
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como “experta en humanidade” cando non puido asinar máis do
noventa por cento das declaracións e documentos da ONU sobre
dereitos humanos, fundamentalmente pola súa ideoloxía patriarcal
e androcéntrica? Como se pode afirmar que polo bautismo todos
pasamos a ser incondicionalmente membros da Igrexa, e mais as
mulleres, polo feito de o seren, quedan excluídas de todos os estamentos de pensamento, lexislación, poder e decisión, por vontade
de Deus? Se a experiencia contradí as tradicionais calidades definitorias de varóns e mulleres, desde o punto de vista teolóxico, en
que parte do Evanxeo se poden fundamentar? Á la luz do Evanxeo,
como se pode dicir que a compaixón, o respecto e a nutrición son
primordialmente características femininas e non humanas, ou por
que a forza, o goberno e a racionalidade son propiedades exclusivamente masculinas?6 Como se pode…? Se a salvación e a liberación que se anuncia non se nos fai, dalgunha forma, presente aquí
e agora, convértese en declaración de boas intencións, en palabras
baleiras que leva o vento.
A Igrexa oficial, a Igrexa clerical, necesita un cambio radical e a
súa conditio sine qua non é abandonar a súa -lei oficial-, á lei natural, deixar un pouco o santo Agostiño e o san Tomé e volver a ollada
ao Xesús de Nazarét, e permitir que os valores evanxélicos aniñen
no seu corazón; recoñecer a mulleres e varóns en pé de igualdade;
acoller o pensamento e a voz das mulleres, especialmente a voz das
sen voz, que está unida a todas as violencias silenciadas e a todas as
inxustizas que necesitan unha voz, e desde aí aprender a entroncarse
na loita pola dignidade de toda persoa. Daquela quedará liberada do
medo á alteridade, ao pluralismo e a perder o poder; poderá comprender que as mulleres non son inimigas nin perigosas nin inferiores nin cristiás de segunda; que Deus fixo os seres humanos en dúas
versións, varóns e mais mulleres, iguais na diferenza e na pluralidade, como as mulleres entre elas ou os varóns entre eles son iguais na
diferenza e na pluralidade, coa mesma e única dignidade humana, e
que é esixencia de fe respectalo ad intra e ad extra. Poderá compren6 Elizabeth A. Johnson, La Que Es. El misterio de Dios en el discurso teológico feminista,
Herder, Barcelona 2002, p. 76.
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der que a subestima, exclusión e marxinación das mulleres na Igrexa
non son un problema das mulleres, non son cousas das mulleres,
senón que pertencen á propia razón de ser da Igrexa, comunidade
das seguidoras e seguidores de Xesús. E, se cadra, tomará conciencia
de que, se non o remediar, seguirá errando o camiño que conduce á
Comunidade de Xesús.
Non é que as mulleres sexan mellores por seren mulleres, mais
si teñen a autoridade moral de quen fala desde a experiencia de
marxinación que sofren nunha Igrexa que se presenta como seguidora de quen deu a súa vida por desterrar deste mundo todo tipo
de marxinación, especialmente, a que se fai no nome de Deus.
Con elas, a Igrexa clerical abrirase a:
1.1. Outro lugar teolóxico
As mulleres, na súa vivencia de fe e mais na súa reflexión teolóxica, non poden partir das grandes formulacións dogmáticas, éticas ou estruturais da Igrexa, que para elas son excluíntes e subordinantes; por iso o fan desde o Deus de Xesús, un Deus liberador,
e desde a súa experiencia; para elas, seguidoras, o mesmo que para
Xesús, a experiencia é o lugar teolóxico por excelencia.
Xesús de Nazaret, humanización de Deus, desde e na súa especial relación con Deus e mais na súa vida, foi descubrindo a Deus,
o seu Abba e noso Abba, o Deus da vida que nos chama a unha vida
humana. Por iso, non falou de grandes doutrinas nin de grandes
dogmas, senón da vida e desde a vida; non adoutrinou a quen o
seguían, senón que, na súa vida concreta de cotío, foi practicando
o Deus que descubría e, así, transmitiu a súa fe: deixándose afectar
pola realidade que o rodeaba e, especialmente, polas persoas que
as autoridades relixiosas excluían por pecadoras, Xesús foi o seu
amigo, creu nelas, e elas sentíronse acollidas e dignificadas, e a súa
vida quedou transformada. Faláballes do amor de Deus que xera
persoas libres e as chama á felicidade, ao amor, á liberación e non
ao temor; da presenza beneficiosa de Deus, do seu proxecto, que é
a construción do Reino, dun Deus que nos sae ao encontro e quere
establecer connosco unhas relacións persoais liberadoras de conEncrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013
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fianza e reciprocidade, baseadas no amor misericordioso e gratuíto. Coa súa vida, cheo do Espírito, anunciáballes a gran novidade
da Boa noticia: a salvación xa está aquí. Por iso, partindo da vida,
da súa propia experiencia, transmitía que Deus se humaniza para
mostrar a todo ser humano a súa verdadeira dignidade e mais para
axudar a toda persoa a sacar o mellor de si, a saír das servidumes
e dos medos; a erguer a cabeza, a pórse de pé e a tomar a palabra;
a seren suxeitos da súa propia historia. E as persoas entendíano,
seguíano e ían descubrindo unha dimensión nova da vida, que os
esponxaba e os enchía de sentido e, porque daba sentido á súa vida
concreta, abríaos á fe. Aos que seguían a Xesús, non os movía unha
nova relixión, senón a fe en alguén que os seducía.
Esa é tamén a experiencia das mulleres que viviron con Xesús e
a de todas as que descubriron na súa vida o amor de Deus e creron
nel (1Xn 4, 16). No nome de Abba e coa axuda do Espírito, Xesús
rompeu coas leis, cos costumes e tabús que mantiñan as mulleres
subestimadas, excluídas ou en minoría de idade. No seu movemento, mulleres e varóns tiñan a mesma dignidade, foron membros de
pleno dereito e as súas relacións eran de reciprocidade, equivalencia,
igualdade na diferenciación, ambos como suxeitos. Xesús dirixiuse e
tratou as mulleres como as persoas adultas que son; especialmente
revelador foi o seu trato co corpo da muller (punto clave da discriminación patriarcal): non tivo medo á súa sexualidade ou ao seu
corpo, senón que deixaba que se achegasen a el e que o tocasen:
tocou a muller que sufría fluxos de sangue, arriscándose a volverse
el mesmo impuro; colleu pola man a filla de Xairo e deixouse tocar,
beixar e unxir por unha pecadora pública; tamén falaba con elas,
en público e mais en privado, contra todas as prescricións do seu
tempo, deixando pasmados os seus discípulos e os estraños. Non só
el mesmo relativizou a Lei cando esta se puña por riba da persoa ou
cando se instrumentalizaba para subestimar ou excluír alguén, senón
que gabou publicamente a inobservancia dalgunhas mulleres neste
sentido, porque souberan comprender a verdadeira mensaxe que el
viñera traer: así, eloxiou a María por adoptar unha postura reservada
aos varóns (escoitar ao pé do mestre) e mostrar o seu interese por
aprender, e con iso liberounas dos muros que as choían na exclusión,
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a inferioridade e o silencio. El, pola súa parte, tamén se deixou orientar por mulleres, como a siro-fenicia, que o axudou a comprender
mellor a súa misión e a abrila para alén da comunidade xudía.
Xesús endexamais tivo unha actitude pexorativa para unha muller
nin a presentou como algo negativo; valorou cada muller pola persoa que era e non pola súa función maternal, nin lle asignou o rol
de esposa nai; máis ben, reaccionou en contra e rexeitou o reducionismo ao que se quería sometelas, cando alguén o puxo en cuestión;
é dicir, que Xesús sacou as mulleres do ámbito da natureza e da
“función” para as pasar ao de persoas, á súa verdadeira dignidade,
que non lles vén pola súa capacidade de xerar e parir, senón pola da
súa responsabilidade para dar unha resposta libre e a súa capacidade
para se implicaren no proxecto de Deus. Desbotou de maneira explícita que o propio das mulleres sexa a casa e os seus labores, que
sexan reducidas á súa sexualidade, coma no caso da “muller adúltera”, e tentou de desenmascarar os mecanismos que as converten en
meros obxectos. Nin moito menos se pode dicir que Xesús, explícita
ou implicitamente, lles dixese ás mulleres que teñen que renunciar
ao seu propio ser de muller para ser unha persoa digna. Rompeu a
vella tradición xudía que impuña máis mandamentos ao varón, o
que viña reforzar o carácter secundario da muller e a súa inferioridade para cumprir a Lei. Nas súas parábolas tamén empregou a
imaxe de muller para representar a Deus e equiparou o traballo da
muller e o do varón. Porén, probablemente, o máis notable de todo
o que Xesús fixo verbo das mulleres fose constituílas as primeiras testemuñas da súa resurrección. Nunha sociedade na que as
mulleres non podían ser testemuñas, Xesús elixiu mulleres como
testemuñas do acontecemento que alicerza a fe cristiá: enviounas7
como misioneiras a anunciar aos seus irmáns, os discípulos varóns,
primeiro, e a toda a humanidade, despois, o Kerygma de Pascua. É
dicir, que a fe cristiá, a fe da Igrexa, está baseada no testemuño e
na proclamación das mulleres, e a sucesión apostólica, igualmente, parte delas, polo que é de xustiza recoñecer as mulleres tamén
7 Carmen Bernabé, “María Magdalena: la experiencia pascual, el envío apostólico y el
uso conflictivo de su memoria”, en María Jesús Fernández Cordero-Henar Pizarro Llorente
(eds.), Las mujeres en el cristianismo. Once calas en la historia, Sal Terrae, Santander 2012.
Encrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013

33

Marta Zubía Guinea

como sucesoras dos apóstolos, o que, inexorablemente, levaría a
unha transformación radical das actuais estruturas xerárquicas androcéntricas da Igrexa.
En conclusión, ante este comportamento de Xesús coas mulleres, só cabe poñer que ou a Igrexa erra ao dar un trato de inferioridade e excluínte ás mulleres ou ben erra Xesús ao tratar igual a
varóns e a mulleres.
O certo é que, nas súas experiencias, nas súas vivencias, na súa
reflexión, as mulleres descubriron un Deus liberador que, lonxe
de as excluír e de querer a súa subordinación ao varón, chámaas a
unha interrelación amorosa, a unha vida en plenitude, en adultez
e equidade, sendo cada quen a muller que é; experimentaron o poder liberador da fe, que seduce e pon en pé, e o poder opresor da
relixión cando se emprega para someter e marxinar. Tomaron conciencia da diverxencia substancial entre a súa vivencia e o Deus
que lles presentan os varóns da Igrexa, e de que Deus tamén as
fixo a elas co-creadoras, co-responsables do seu proxecto e, por
iso, chámaas á liberdade de pensar por si mesmas, de decidir de
maneira autónoma e mais de asumir o risco das súas propias decisións; tomaron conciencia, pois logo, de que son suxeito eclesiais,
membros de plena dignidade e de pleno dereito, co-responsables
da Igrexa e de pensar e dicir a Deus8 doutra maneira, e interpretar,
interculturar e dar a coñecer o Xesús que elas encontraron, e mais
a súa mensaxe liberadora e salvadora. E, sen agardaren a que os
varóns da Igrexa as recoñezan ou a que lles dean a palabra, sen se
acovardaren por se veren excluídas, puxéronse en pé e tomaron a
palabra9, deixando atrás o silenciamento e invisibilidade aos que
foran sometidas desde unha clara perversión do Deus de Xesús, e
reclamaron o seu recoñecemento como suxeitos capaces de exercer o ministerio maxisterial con plena autoridade.
8 As formas de nomear e referir a Deus e de transmitir a Mensaxe, etc. en masculino e
desde a perspectiva masculina non son un problema lingüístico, senón de fondo, de modelos antropolóxicos. Só desenmascarando os modelos antropolóxicos subxacentes, poderase
cambiar o nivel simbólico; non é só un problema de interpretación, senón de dous paradigmas diferentes intermesturados, o que leva á marxinación das mulleres na Igrexa.
9
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Por outra banda, ao longo dos séculos, a experiencia ensinoulles
ás mulleres que para abriren os ollos, para se ergueren, exerceren
a súa maioría de idade e liberárense das tutelas relixiosas, para tomaren conciencia das desviacións marxinadoras que se fixeron no
nome de Deus, e descubriren os enmascaramentos ideolóxicos que
desfiguran a mensaxe e os seus efectos perversos, é fundamental a
formación. Fundamental para elas, para os varóns, para os xerarcas e para o clero; a Igrexa patriarcal debe perder o medo a que o
laicado, as mulleres, o clero e a xerarquía se formen.
Tamén a Igrexa patriarcal debe perder o medo ás mulleres e ás
demais persoas marxinadas no seu interior (homosexuais, transexuais, divorciadas, etc.), acoller e escoitar, como unha graza, as
súas reflexións teolóxicas e mais as súas denuncias, non porque
sexan a panacea ou teñan a verdade, senón porque tamén son coresponsables de todo o que atinxe á construción do Reino, incluída
a Igrexa oficial. Nos documentos oficiais da Igrexa patriarcal, nas
súas reflexións e nas da maior parte dos teólogos, non se recolle a
experiencia de fe das mulleres nin se ten en conta as innumerables
publicacións das teoloxías feministas; algún teólogos máis progresistas si téñenas en conta, aínda que só para o que se refire ás mulleres. É coma se o rescate da vida de tantas mulleres construtoras
e líderes das primeiras comunidades cristiás e dos séculos posteriores, das súas voces silenciadas posteriormente, das súas experiencias de iguais, dos seus esforzos e as súas loitas pola construción
dunha comunidade cristiá de iguais non existisen ou fosen vans10.
1.2. Outro Deus, o Deus de Xesús
A Igrexa oficial, a Igrexa patriarcal, aferrouse ao Deus todopoderoso no canto de acoller o Deus que nos dá a coñecer Xesús. A súa
eclesioloxía, a súa liturxia, etc. preséntannos o Deus todopoderoso,
que crea11 pondo unha orde xerarquizadora, cheo de esplendor e de
10 Ivone Gebara, “Sobre las mujeres des-aparecidas”, Alternativas 34 (xullo-decembro
2007), pp. 185-202, p. 190.
11 Véxase Elizabeth A. Johnson, La búsqueda del Dios vivo, Sal Terrae, Santander 2008,
pp. 233-258.
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gloria, señor que domina o universo, fonte única do poder, do dereito e de toda autoridade; afirmacións, todas elas, relacionadas co
poder e o dominio (o máis oposto ao Deus de Xesús). Un Deus trino
de relacións asimétricas, xerárquicas, das que se desprende unha
desigualdade práctica. Este modelo está en perfecta consonancia
coa estrutura piramidal da Igrexa e en relación funcional con ela:
o modelo reproduce e serve de soporte á súa estrutura. Así, identifícase a Igrexa cunha monarquía absolutista, na que a lexitimación e
a dignidade, a autoridade, a responsabilidade, o poder de discernir,
decidir, nomear, organizar, veñen de arriba abaixo, de xeito que ao
laicado non lle queda máis ca obedecer e deixarse guiar. A súa lei
social suprema non é o Evanxeo, senón a lei natural, que garante
a submisión á orde establecida, que é excluínte, non igualitaria, e
inalterable. Diso conclúe un reducionismo de Deus e convértese
en idolátrico, porque se instrumentalizou para fundamentar o reducionismo da muller, para a invisibilizar e para xustificar as estruturas de dominio/subordinación e mais un xeneralizado punto
de vista androcéntrico, inimigo da xenuína e igual dignidade de
mulleres e varóns12.
Obviamente, as mulleres, na súa vivencia de fe e na súa reflexión
teolóxica, non poden aceptar o Deus misóxino que lles presenta a
Igrexa oficial, porque, no canto de provocar experiencias de vida e
sentido, as mata; un Deus que as condena ao status de cristiás de
segunda categoría, en eterna submisión e minoría de idade. O Deus
que as seduciu e por quen se deixaron seducir, é o Deus de Xesús
de Nazaret, un Deus que, como nos descobre Xesús, non é todopoderoso (tal como o entendemos nós), senón un Deus que é esencialmente amor e esencialmente relacional, que o rodea de amor e
de tenrura, que o acompaña e o protexe, un Deus de misericordia
entrañable, compasivo e vulnerable, comprometido co mundo, que
se deixa afectar polas situacións de deshumanización e a quen se lle
moven as entrañas ante o sufrimento humano e, por iso, rompe
coa orde social establecida baseada no dominio, a submisión e a
exclusión (Lc 1, 49).
12
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Elizabeth A. Johnson, La que es, o.c., p. 64.
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Así o foron experimentando, a pouco e pouco, tamén os primeiros cristiáns13. Foron descubrindo que o Deus absolutamente
transcendente de Israel se auto-revelou, humanizándose en Xesús,
para traer a Boa noticia da salvación, e que seguía estando con
eles no Espírito. Tiveron a experiencia da tridimensionalidade do
Deus que salva, nunha tripla experiencia relixiosa: fóra deles, con
eles e dentro deles; todas elas, diferentes formas de encontro co
único Deus vivo, que actúa no mundo a través de Xesús Cristo e
do Espírito para o sandar, redimir, liberar e ofrecerlle un futuro, é
dicir, para o salvar. E, para expresar esta experiencia da salvación,
comezaron a falar do Deus Un dunha tripla maneira. Séculos máis
tarde, K. Rahner habíao explicar cun exemplo: na revelación experimentamos que Deus é creador, a orixe de todo, e a tradición
cristiá chámalle Pai. Porén Deus tamén é doutra maneira: automanifestándose, humanizándose en Xesús para nos salvar; e agora
chamámoslle Palabra, Sabedoría, Fillo. E Deus é dunha terceira
maneira: regalando arreo ao mundo a súa gratuíta presenza divina, acendendo amor e empurrando todo para o futuro; e entón
chamámoslle Espírito Santo. Todos son o único Deus; porén nós
empregamos un triplo modo de nos dirixirmos a el para indicar a
tripla maneira en que Deus se autocomunica na historia14.
E, así, a comunidade cristiá foi descubrindo, por medio de Xesús,
o Deus que continúa revelándose polo seu Espírito como unha comuñón interpersoal que non borra a súa alteridade e cuxas relacións
non son xerarquizadas nin de dominio/submisión, senón interrelacións libres e amorosas entre iguais, na reciprocidade, na equivalencia e no mutualismo. Que quixo necesitar das persoas, varóns e
mulleres en pé de igualdade, para levar adiante o seu proxecto e, por
iso, chama os seres humanos, mulleres e varóns, a seren o que cada
quen é, na súa adultez, a desenvolver todas as súas potencialidades.
Para expresar esta experiencia do Deus vivo, confesámolo como Un
e Trino, mais non podemos esquecer que se trata de formulacións,
creadas por nós, aínda que Deus semper maior, porque o insonda13

Véxase Elizabeth A. Johnson, La búsqueda del Dios vivo, o.c., pp. 259-289.

14

Idem, pp 269-270.
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ble misterio do Deus vivo non pode ser apreixado por ningunha
linguaxe humana. Neste nomear a Deus, tense incorrido no grave
erro de utilizar imaxes soamente masculinas, o que derivou deica
a masculinización de Deus cos nefastos efectos excluíntes para as
mulleres. Ao longo da historia da Igrexa, si que existiron imaxes
femininas, mais foron intencionadamente invisibilizadas; por iso,
a teoloxía feminista traballa por revisar a linguaxe sobre Deus15 e
ampliala con imaxes femininas para rescatala das perversións en
que está sumida. Así, por exemplo, Letty Russel propuxo “expresar
a Trindade como Creadora, Liberadora e Intercesora, que convoca
os seres humanos a colaboraren coa divindade no coidado amoroso do mundo”, ou Elizabeth Johnson fala do Espírito-Sophía, de
Xesús Sophía e da Nai-Sophía, o Deus único que é en si Sabedoría
sagrada: fonte sen orixe de todo, Sabedoría humanizada no medio
do sufrimento da historia, presenza dinámica benévola ao longo e
ao largo do mundo16.
Agora ben, este Deus vivo, Un e trino, pon en evidencia a perversión do patriarcalismo ou calquera forma de exclusión e subestima,
porque, se os seres humanos somos imaxe deste Deus, un e trino,
a nosa vida só poderá adquirir sentido se, como resposta, entramos
na dinámica do amor e na comuñón coas demais persoas, en pé
de igualdade. Por iso, o Reino salvador e redentor que se inaugura
con Xesús, establece unha comunidade na que varóns e mulleres
son compañeiros en pé de igualdade, e preséntanos, como conditio
sine qua non para responder á vocación á que Deus nos chama, o
recoñecemento de cada persoa humana (sen ter que ir “suposta” no
varón, na linguaxe masculina, na organización patriarcal) e o respecto á alteridade e á diferenza. Nela non pode haber lugar á xerarquización do poder, duns grupos ou persoas que dominan a outras,
nin as institucións sexistas nin clericais; esixe unha ruptura radical
coas relacións patriarcais e o paso a unhas interrelacións novas de
irmandade, igualitarias e equivalentes, en reciprocidade e mutualismo, en equidade e interdependencia; esixe unha organización da
15 Joan Chittister, La mujer en la Iglesia, Sal Terrae, Santander 2006, pp. 164-170.
16 Elizabeth A. Johnson, La que es, o.c., p. 283.
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Igrexa como comunidade do discipulado de iguais17, é dicir, unha
asemblea democrática para a toma de decisións, recuperando o
principio secularmente tradicional na Igrexa: Quod omnes tangit, ab
omnibus tractari et approbari debet (O que atinxe a todos, debe ser
tratado e aprobado por todos) e unha comunidade que desbote toda
mensaxe relixiosa que negue, empequeneza ou destorza a plena
humanidade das mulleres, porque nada ten que ver con Deus, pois
non é redentora; pola contra, todo o que promove a plena humanidade das mulleres, vén do Deus de Xesús, é auténtica mensaxe de
redención e a misión da comunidade redentora18.
Por outra banda, desde a experiencia das mulleres, poida que a
Igrexa oficial descubra o Espírito. Na teoloxía tradicionalista xerárquico-piramidal, o Espírito tamén foi marxinado. O Vaticano
II recuperouno; porén, aínda hoxe, a Igrexa oficial de facto non
sabe moi ben “o que facer con el”. E non o saberá mentres non se
converta ao Deus de Xesús e se deixe transformar por el. Ignorar
o Espírito non é ignorar “unha terceira hipóstase esvaecida e sen
rostro, senón o misterio dun Deus máis próximo a nós do que nós
mesmos, que se achega e pasa vertendo compaixón liberadora”19.
Poida que sexa así porque, desde unha posición de poder e de alianza
cos poderosos da terra ou desde unha teoloxía esencialista que se
retrofundamenta na lei natural, non é posible descubrir o Espírito
como a presenza dinámica de Deus na historia, que a dirixe promovendo a conciencia de dignidade do ser humano e mais da súa
maioría de idade. Poida que sexa porque só desde a experiencia de
exclusión se pode albiscar esa presenza dinámica, como Espírito de
vida e liberdade, que nos fai comprender que todas as persoas son
igualmente fillas e fillos de Deus, chamadas a vivir, aquí e agora, na
súa historia concreta, con toda a dignidade, porque nada máis lonxe
do Espírito ca os servilismos, as desigualdades, o temor, a minoría de
idade ou calquera outra forma de indignidade.
17 Elizabeth Schüssler, Discipulado de iguais. Uma ekklesia-logia feminista crítica da libertaçâo, Vozes, Petrópolis 1995.
����������������������������
Rosemary Radford Ruether, Sexism and God Talk, Beacon Press, Boston 1992, pp.
18-19.
19

Elizabeth A. Johnson, La que es, o.c., p. 177.
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Na vida de Xesús, o Espírito desempeña un papel moi especial,
porque é a forza da súa “experiencia espiritual”, é quen lle axuda
a recoñecer a intimidade de Deus, quen o inspira e orienta cara ás
persoas últimas e excluídas e quen lle dá forza para seguir deica a
fin. E tamén para as mulleres a experiencia do Espírito foi liberadora, dadora de sentido e fundante; na súa vida e mais na súa reflexión experimentaron o Espírito como presenza amorosa creadora
que nos habita, que nos sustenta, que nos inspira, provoca e libera,
que nos fai co-responsables na Igrexa e mais na sociedade e, por iso,
chámanos a facérmonos cargo e a encargarnos, desde unha resposta
libre e persoal, da realidade concreta para a transformar segundo o
proxecto de Deus, concretado en compromisos de humanización,
de igualdade, de xustiza, liberdade e solidariedade. Así, a historia
persoal e social de cada varón e de cada muller é a mediadora da
presenza de Deus, presenza do Espírito, porque a humanización de
Deus fixo que todas as dimensións da humanidade e a súa historia,
todas as experiencias humanas, a vida mesma, sexan a mediación
máis importante do misterio divino.
1.3. Outra María, a nosa irmá maior
Unha das principais causas da subestima e marxinación da muller na nosa sociedade e na Igrexa foi a ideoloxización de María: o
patriarcalismo relixioso preséntaa idealizada, case divinizada, deshumanizada por sublimada e desmullerizada, que pouco ten que
ver coa María do Evanxeo, a muller que rompeu físgoas no patriarcalismo relixioso do seu tempo, ata do propio Xesús.
Desde a súa ideoloxía patriarcal, a Igrexa oficial vese envolta
nunha profunda contradición, porque a súa concepción da muller
non parece moi digna de María, a nai de Xesús, a “Virxe santísima”, e lévao a un antagonismo entre ambas: a muller é indigna,
máis indigna do que calquera varón, e María, a nai de Xesús, é
muller. Ora ben, é obvio que non se pode predicar isto de María. Nesta tesitura, está claro o dilema: ou a afirmación de María
sublimada ou a afirmación do seu ser muller. Negar a primeira
soa a sacrílego; negar a segunda parece que engade esplendor á
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primeira. Así que, de maneira inexorable, a relación María-muller
pasa a ser dialéctica. Do discurso oficial despréndese que pór a
María como modelo para as mulleres quere dicir que estas han
deixar de ser mulleres se queren acadar a súa dignidade. Por riba,
instrumentalízase a María, que acada a súa grandeza, o seu verdadeiro ser, por ser virxe e mais nai (nesa orde), de tal xeito que
calquera muller que queira chegar a ser plenamente ela mesma,
ten de ser casta-nai ou vivir en virxindade, co que se perpetúa o
reducionismo das mulleres, non valoradas por seren a persoa que
cada unha é; perpetúase a distribución patriarcal de roles e opérase a exclusión, por invisibilización, dos millóns de mulleres que
non son, nin queren ser, virxes nin nais. Loxicamente, ao pensar
en María como nai, pénsase nela como nai virxinal e, ao facelo
desde a súa ideoloxización, María vai ser un ser desexualizado e
desexualizante do que se relaciona con ela.
Porén volvámonos á María do Evanxeo, vexamos o que nos di
dela a comunidade primitiva. Como boa muller do seu tempo, aparece moi poucas veces, aínda que as suficientes para podermos
percibir unha muller bastante distinta a como nola presentaron20,
e mais para concluírmos que a forza significativa de María está, en
primeiro lugar, en ser a muller que foi21. Vexamos, por exemplo,
o relato da petición de Deus a María (Lc 1, 26-38). A narración
evanxélica preséntanos unha muller que, ante o anuncio do anxo
(unha forma de nomear a Deus), queda perplexa, mais non por iso
se deixa amedrentar, senón que empuña as rendas da situación;
así, cando oe o anuncio, non o acepta sen máis, cunha obediencia
cega ou unha submisión despersonalizada, senón que reacciona
como persoa adulta: toma o seu tempo para discernir e actuar en
conciencia; pensa por si mesma: a vocación que recibe de Deus,
altera a súa vida; no que lle di o anxo hai algo que non encaixa,
20 Moltmann subliña que “en ningún outro campo, coma no da marioloxía, é tan grande
a diferenza entre a doutrina da Igrexa e o Novo Testamento”. J. Moltmann: “¿Existe una
mariología ecuménica?” en Concilium 188 (1983), 178-184, p. 178.
21 Nin o Novo Testamento nin os documentos patrísticos ata o s. III se refiren a María
explicitamente como “nai de Deus”; no s. III comeza a dárselle o título da Theotokos, porén
a Igrexa non o adopta oficial e definitivamente ata o concilio de Éfeso, no 431.
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que non lle resulta lóxico e, por iso, María toma a palabra, e tómaa
cando e como lle parece que debe facelo; non agarda a que alguén
lla dea nin a que a autoricen para falar. María entra no diálogo
para clarificarse e expresar en liberdade o seu pensamento; non
acepta sen máis o que lle din, aínda que llo presenten como vontade de Deus (iso sería infantilismo e Deus non pode pedirnos vivir
o infantilismo). E, despois de todo o proceso de discernimento,
María decide, non deixa que ninguén decida por ela, nin sequera
Deus; dialogou, tratou de saber a que se compromete e toma unha
decisión libre e responsable, aínda que, evidentemente, siga habendo un bo espazo para o risco. Desde a perspectiva da historia da
salvación, ese situarse como suxeito responsable da historia é un
SI á vocación recibida de Deus, a contribución ao “xa si” do Reino.
Non podemos pensar que María acolle as palabras do anxo como
un mandato de Deus que se lle impón irremisiblemente, ante o
que ten que encartar inexorablemente, e que por iso se declara
“a escrava do señor”. María di si porque cre en conciencia, como
muller adulta e como muller de fe, que iso é o que debe facer,
desde as súas posibilidades e as súas limitacións concretas. Non
se pode dubidar da liberdade de María para aceptar ou rexeitar o
que Deus lle pide, porque, se lle negásemos esa posibilidade real,
estariamos presentándoa a ela (e nela, a humanidade e a creación
enteira) como un mero instrumento do que Deus se vale; a súa
persoa concreta, a realidade María de Nazaret, non valería, só sería
valorada a súa capacidade reprodutora; Deus non a necesitaría a
ela, simplemente tería interese polo seu ventre e os seus peitos, co
que estariamos ante un reducionismo bioloxicista e instrumental,
o que García Paredes cualificou con bo criterio como “pornografía
teolóxica”22. No fondo, trátase dun intercambio radical e transformador entre Deus, que sae ao encontro e chama a María desde a
gratuidade e o amor, e María, que, pola súa resposta de fe e risco
confiado, posibilita que Deus sexa o Deus connosco; Deus quere
asumir o risco de fiarse da resposta de María e María arríscase ao
se fiar da chamada de Deus, sen seguridades nin evidencias nin
22 José García Paredes: Mariología, BAC, Madrid 1995, p. 333.
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garantías. Así, pois logo, antes da experiencia maternal, María ten
unha experiencia de Deus; unha experiencia de fe, de amor e de
esperanza, que a impele a asumir o risco dunha decisión adulta e
responsable.
En todas as pasaxes evanxélicas nas que aparece María, preséntanse situacións dificultosas da vida e en todas encontramos a
mesma muller, liberada e liberadora, adulta e comprometida, que
se fai cargo da outra persoa, que pensa, toma a palabra e decide
por si mesma, que ten o valor de ir e de estar alá onde coida que
debe estar, aínda que para iso deba desobedecer a lei, e que ten o
valor de facer o que coida que debe facer, por riba do que dirán,
patróns socioculturais ou preceptos relixiosos, porque o que máis
importa é a persoa.
Canto cambiaría a Igrexa patriarcal se acollese esta María do
Evanxeo e así a transmitise, porque esta María, muller, nosa irmá,
si que pode ser un modelo para as mulleres e mais para os varóns!
A Igrexa, chamada a ser sacramento de salvación no mundo, ten
de ser o símbolo vivo da comuñón divina envorcada no mundo cun
amor inclusivo e compasivo, ten que entrar nun proceso de erradicación do seu sexismo, de cambio de paradigma de Igrexa-patriarcal ao de Igrexa-Comunidade de discípulas e discípulos. Agora
ben, empecemos polo que está ao noso alcance, alá onde vivimos
a nosa fe: vivamos na nosa comunidade, mulleres e mais varóns,
como suxeitos eclesiais co-responsables con plena participación
en todos os estamentos de pensamento, poder e decisión, e co
recoñecemento e desenvolvemento dos dons de cada quen. Fronte
ás relacións de dominio e submisión, características da Igrexa oficial, vivamos unhas inter-relacións de irmandade, equidade, mutualidade e reciprocidade, de amor e xustiza, desde a igualdade e
a diferenza e o pluralismo. Deixemos as nosas enfaixadas liturxias,
excluíntes e desencarnadas, e recuperemos o sentido da gratuidade e a celebración gozosa da vida; fagamos unhas celebracións
vivas, desde a nosa vida e para a nosa vida, que permitan integrar
as propias experiencias, nas que non se xulga a ninguén e onde son
acollidos en plena comuñón aqueles a quen a oficialidade excoEncrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013

43

Marta Zubía Guinea

munga; ao estilo da espiritualidade de Xesús, non da do Bautista.
Utilicemos outras linguaxes, inclusivas, outras imaxes que fagan
xustiza ao Deus de Xesús; esquezamos textos que, aínda sendo bíblicos, no noso mundo de hoxe son magoantes, insultantes e escandalosos, polo que acaban desfigurando a mensaxe e o propio
Deus de Xesús; oremos ante o símbolo do crucificado, e mais, tamén, ante retratos e símbolos de mulleres violadas, maltratadas,
rostros inhumanizados, etc., porque as persoas que sofren son as
predilectas de Deus. Ofrezamos a salvación de Deus que comeza
por experimentarse, aquí e agora.
Así estaremos en camiño de vivir a igualdade efectiva das fillas
e fillos de Deus e seremos unha Comunidade que ri e que celebra, porque cre, ama e espera. O camiño non será fácil, e mais é
posible. Coa nosa colaboración e a do Espírito, o soño de Deus
farase realidade e non será a vitoria das mulleres, senón a vitoria
das mulleres e mais dos varóns, vitoria da humanidade, vitoria do
Espírito-Sophía, de Xesús Sophía e mais da Nai-Sophía.
Marta Zubía Guinea
Doutora en Teoloxía sistemática. Universidade de Deusto
Asociación de Teólogas Españolas
Traduciu Xesús Portas Ferro
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Achega

A violencia de xénero,
violencia contra as mulleres
Asoc. Mulleres Cristiás Galegas Exeria

Nacer nena é un factor de risco! Sermos mulleres lévanos a padecer diferentes tipos de violencia ao longo da nosa vida.

1.- Datos e informes confirman unha realidade da
que somos cada vez máis conscientes:
1.1. Na primeira década deste século, morreron 690 mulleres por
violencia de xénero no Estado Español, oito veces máis vítimas mortais das que provocou o terrorismo nese mesmo período (Ministerio Interior, 2010).
Neste ano 2011, a piques de rematar o mes de outubro, son xa
57 as mulleres asasinadas polas súas parellas. No ano 2010 foron
88 as mulleres asasinadas (Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, 2011).
As mulleres máis novas non escapan a esta violencia: desde
o ano 2005, máis de 1800 rapaces menores de idade foron denunciados no Estado Español por violencia machista (Fundación
Mujeres).
Entre as mulleres de 15 a 44 anos de todo o mundo, os actos de
violencia causan máis mortes e discapacidades que o cancro, a malaria, os accidentes de tráfico e a guerra xuntos (UNIFEM, 2010).
Cada ano arredor de 30.000 mulleres e nenas son asasinadas
en todo o mundo por membros da súa familia –en defensa do seu
honor– (Fundación Mujeres, Boletín 83, 2006).
Entre o 40 e o 70% das mulleres vítimas de asasinato, morreron
a mans dos seus esposos ou noivos en Australia, Canadá e Israel.
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Nos Estados Unidos, 1/3 das mulleres asasinadas cada ano morren
a mans dun compañeiro íntimo. En Sudáfrica, unha muller é asasinada cada seis horas por un compañeiro íntimo. Na India, foron
asasinadas 22 mulleres por día en 2007 por motivos relacionados
co dote. En Guatemala son asasinadas dúas mulleres de media
cada día. En Sao Paulo, Brasil, unha muller é agredida cada 15
segundos (UNIFEM, 2010).
1.2. A violencia de xénero, ademais, tamén ten forma de malos
tratos, violación e agresións sexuais diversas a mulleres adultas e
nenas.
No Estado Español, un 69% de mulleres son forzadas a realizar
prácticas sexuais non desexadas e un 49% son forzadas a manter
relacións sen protección. Un 77% de mulleres sofre violencia durante o embarazo, un 54% padecen importantes problemas de saúde a causa do maltrato, un 67% non tiveron liberdade de decisión
sobre o seu embarazo e un 26% sofre violencia sexual por parte
dun home que non é a súa parella senón o pai, un tío ou un amigo
(Federación de Mulleres Progresistas, 2010).
Nos países da UE, entre o 40 e o 50% das mulleres experimentan algún tipo de acoso sexual no seu lugar de traballo (Eurobarómetro, 2010).
A nivel mundial, unha de cada tres mulleres é obxecto de agresións sexuais ou é vítima doutros malos tratos ó longo da súa vida
(UNIFEM, 2010).
As mulleres e as nenas conforman o 80% das 800.000 persoas
sometidas anualmente á trata, na súa maioría (79%) para a explotación sexual (UNIFEM, 2010).
Ademais do comercio de armas e do narcotráfico, o terceiro negocio máis importante do mundo por volume e beneficios é o da
pornografía e a prostitución. No Estado Español, segundo datos
dispoñibles, o comercio sexual move 40 millóns de euros diarios
(Fundación Mujeres, Boletín 83, 2006).
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1.3. Nos contextos bélicos a violencia de xénero aínda se acentúa máis.
En Bosnia, foron violadas entre 20.000 e 50.000 mulleres durante o conflito de principios da década dos 90. No xenocidio de
Ruanda (1994) foron obxecto de violación 10 veces máis mulleres
que en Bosnia (UNIFEM, 2010).
A violación de mulleres converteuse nun método deliberado de
arma de guerra, un crime que permanece impune (UNIFEM, 2010).
1.4. Calquera situación de pobreza afecta de forma máis dramática
ás mulleres.
A ONU confirma que no continente asiático faltan 100 millóns
de mulleres debido sobre todo ao abandono e ao infanticidio feminino. En moitos países incluso hai violencia contra as mulleres antes de nacer coa práctica do feticidio ou aborto selectivo por xénero.
Dous terzos das mulleres asiáticas, a metade das africanas e
unha de cada seis latinoamericanas padecen algún tipo de anemia
por desnutrición, exceso de traballo ou reiterados embarazos. Nos
países do Norte a psicopatoloxía de maior mortalidade é a anorexia
favorecida polos canons de beleza impostos pola moda (UNIFEM).
As enfermidades cardiovasculares –a miúdo consideradas un
problema masculino– son a principal causa de mortalidade entre
as mulleres a nivel mundial. A atención sanitaria ás mulleres é
deficitaria porque tanto a ciencia e os protocolos médicos, como
os modelos de saúde teñen como referencia universal o corpo masculino (OMS, 2009).
Brasil conta con 8 millóns de mulleres esterilizadas sen o seu
consentimento. Tanto as normativas de esterilizacións forzosas
como o dereito á interrupción voluntaria do embarazo lexíslanse
en función de intereses alleos ao coidado do corpo e á vontade das
mulleres.
O 70% das persoas que viven en situacións de pobreza extrema
son mulleres: 829 millóns sobre un total de 1.300 millóns (UNIFEM, 2010).
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Máis do 50% da poboación total refuxiada no mundo son mulleres e nenas (ACNUR, 2011).
Dos 876 millóns de persoas analfabetas no mundo, máis de 600
millóns son mulleres: máis de dous terzos de mulleres que de homes (OMS, 2009).
Dos 114 millóns de cativos non escolarizados, o 60% son nenas
(OMS, 2009).
Ademais, as mulleres dos países empobrecidos non posúen nin
o 2% da terra cultivable malia de producir o 70% dos alimentos
(UNIFEM, 2010).
1.5. No ámbito laboral as desigualdades seguen a ser patentes.
Segundo a Organización Internacional do Traballo, as mulleres
gañan menos: entre un 70 e un 90% do que gañan os homes por
un traballo do mesmo valor (OIT, 2011).
Ademais, as mulleres traballan durante máis horas que os homes se se toma en consideración o traballo remunerado e o non
remunerado (ONU, 2010).
Só 13 das 500 maiores empresas do mundo contan cunha muller a cargo da Dirección Xeral. Cando hai un acceso das mulleres
á educación, elas obteñen mellores resultados académicos cós homes, pero esta superioridade académica non se corresponde coa
súa situación laboral (ONU, 2010).
En canto ó Estado Español:
– Máis dun 80% de traballos a tempo parcial son realizados por
mulleres (CCOO-FOREM, 2000).
– O 88% das tarefas domésticas son realizadas por mulleres e
tan só un 12% son realizadas por homes.
– O traballo non remunerado –incluído o voluntariado– supón
o 60,71% do PIB. As mulleres realizan un 80% dese traballo (Instituto de la Mujer, 2002)
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1.6. Asemade, a violencia estrutural tamén impide ás mulleres
acceder a postos de decisión.
Desde finais da segunda Guerra Mundial, tan só 40 mulleres
foron presidentas de goberno ou xefas de estado no mundo (UNIFEM, 2010).
Na actualidade hai, no mundo, 143 xefes de estado e tan só 7
mulleres que desenvolven tal cargo (UNIFEM, 2010).
De media, só un de cada seis ministros é muller (UNIFEM, 2010).
Tan só en 23 países as mulleres constitúen unha masa crítica
–é dicir, máis do 30%– na Cámara Baixa ou na Cámara Única do
Parlamento Nacional (UNIFEM, 2010).
1.7. A violencia de xénero é evidente no contexto da Igrexa católica.
A Igrexa católica non considera ás mulleres iguais aos homes.
Resulta preocupante –mesmo gravísimo– que a Igrexa católica,
como institución, non denuncie a violencia contra as mulleres coa
mesma contundencia que sí utiliza ante outros temas.
A falta de transparencia, o silencio informativo e o escurantismo
explican a ausencia de datos específicos sobre a violencia de xénero no interior da Igrexa católica. Aínda así observamos que:
– Dende o século I ata hoxe houbo 265 Papas, todos foron homes, ningunha muller (Web do Vaticano, 2011).
– Os membros das 113 Conferencias Episcopais existentes en
todo o mundo son homes (CEE, 2011). Non hai ningunha muller.
– Na actualidade, no Estado Español exercen o seu ministerio
once cardeais, catorce arcebispos, 52 bispos residenciais e nove
bispos auxiliares. Non se contabiliza ningunha muller neses cargos
(CEE, 2011).
– En 2010 ordenáronse 162 sacerdotes diocesanos no Estado
Español. Entre eles non hai ningunha muller (CEE, 2011).
As mulleres estamos excluídas da estrutura de goberno da Igrexa
pola única causa de termos nacido mulleres.
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Incluso as mulleres que viven en congregacións relixiosas ou
institutos seculares carecen de plena autonomía interna ao depender da xerarquía eclesial e/ou das congregacións masculinas.
Ao longo da súa historia, a Igrexa non recoñeceu autoridade ás
mulleres. Tan só se nomearon tres doutoras da Igrexa a finais do
século XX (Teresa de Ávila e Catarina de Siena, en 1970, e Teresa
de Lisieux en 1997), fronte ós 30 doutores nomeados dende o século XIII até a actualidade (Web do Vaticano, 2011).
Existen 103 convencións internacionais que o Estado do Vaticano non asinou, entre as que figuran: Convención para a supresión
da discriminación baseada na sexualidade, Convención para a protección dos dereitos das Mulleres, Convención contra os crimes de
guerra. Tampouco asinou a Declaración de Dereitos Humanos de
1948 (ONU, 2011).

2.- Sentimos indignación por toda esta violencia da
que ningunha de nosoutras estamos libres.
2.1. Por iso, como cidadás desta sociedade, denunciamos que:
a) A violencia de xénero é consecuencia do desequilibrio de poder entre homes e mulleres. No proceso de socialización edúcase
aos nenos para desenvolver actitudes de dominio e ás nenas actitudes de submisión; outórgaselle a preponderancia ao sexo masculino potenciando situacións de superioridade dos homes sobre as
mulleres.
b) O patriarcado é o sistema que sustenta esa situación de dominio, que por ser de dominio xa é violenta. Para facelo, activa o
machismo, o sexismo, o androcentrismo, os micromachismos e a
misoxinia.
c) O sistema patriarcal –para manter a situación de dominio–
non só exerce unha violencia directa visible, senón que xera a violencia simbólica que mantén a mulleres e homes no papel asignado
socialmente e a violencia estrutural, que advertimos na discrimi50
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nación por xénero imperante nas institucións políticas, económicas, relixiosas e académicas, e na organización social en xeral.
d) Para evidenciar o substrato sexista en numerosos asasinatos
e mortes de mulleres empézase a usar o termo feminicidio ou femicidio fronte a conceptos aparentemente neutros como homicidio.
2.2. E como mulleres crentes dentro da Igrexa católica,
denunciamos que:
a) O dereito canónico e as normas eclesiásticas lexitiman a situación de desigualdade das mulleres dentro da Igrexa.
b) Todas as mulleres da Igrexa estamos excluídas do acceso ao
presbiterado e ao episcopado por razón, exclusivamente, de sexo.
c) As mulleres que traballamos na Igrexa, carecemos do dereito
a participar na toma de decisións.
d) Apenas existe recoñecemento oficial nin retribución económica para as mulleres que exercen funcións dentro da institución
eclesial.
e) A organización e o funcionamento da institución eclesial xustifican e reforzan o tradicional estado de submisión das mulleres,
discriminándonos a diferentes niveis.
f) Se toda discriminación supón violencia entón nós, mulleres,
na nosa Igrexa, estamos violentadas porque estamos excluídas.
Esta situación é especialmente grave porque sacraliza a relación
de dominio home-muller e todas as violencias que esta xera.
g) Tendo en conta todo isto, denunciamos que a Igrexa católica
é unha institución patriarcal que asume os fundamentos do sistema patriarcal e que exerce, polo tanto, violencia contra as mulleres: violencia directa, violencia simbólica e violencia estrutural.
h) Malia os pasos dados por algunhas outras confesións cristiás
e non cristiás, entendemos que o resto das relixións seguen a ser
tamén patriarcais e, polo tanto, están a exercer igualmente violencia contra as mulleres.
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3.- As loitas femininas fronte a esta realidade de violencia.
Fronte a toda esta realidade de violencia, as loitas feministas
–pioneiras nas prácticas pacifistas– conseguiron avances sempre
a favor das mulleres e nunca en contra dos homes.
O nacemento do feminismo –hai xa máis de trescentos anos–
fai abanear os alicerces do sistema patriarcal. É un novo paradigma que nace da experiencia, da subxectividade e da acción das
mulleres. É un movemento social e político mundial que xera
alternativas reais para vivir en igualdade e equidade homes e mulleres.
Os primeiros pasos das nosas antecesoras feministas tiñan como
obxectivo conseguir o dereito ao voto e á educación e propiciar
cambios nas lexislacións.
No tocante á violencia de xénero, iníciase unha toma de conciencia que posibilita pasar de entender a violencia contra as mulleres como algo normal e mesmo natural, a entendela como o resultado dun sistema inxusto: a violencia de xénero é un mal social
colectivo, non algo provocado pola muller que a padece.
O seguinte paso será promover leis que non deixen impune a
violencia de xénero:
– A Convención para a eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller que aproba a Asemblea Xeral da ONU
(1979) e ratifican 150 países. Por ter carácter vinculante é o marco
xurídico básico para erradicar a discriminación sexual.
– A IV Conferencia Mundial sobre a Muller (Beijing, 1995), que
determina por primeira vez que os costumes, tradicións e relixións
non xustifican a discriminación contra as mulleres nin os atentados contra a súa vida ou os seus dereitos fundamentais.
– A Lei Integral contra a violencia de xénero que aproba o Parlamento español (2004).
– A Lei galega para a igualdade de mulleres e homes (2004).
– A Lei do traballo en igualdade das mulleres de Galicia (2007).
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– A Lei galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (2007).

4.- Tendo en conta todo isto, as mulleres da asociación MCG-Exeria
reivindicamos unha sociedade sen violencia de xénero.
Unha sociedade onde nacer muller non sexa un factor de risco,
unha sociedade na que nenas e nenos medren con igualdade de
dereitos e con liberdade para decidir sobre a propia vida.
4.1. Como cidadás desta sociedade.
a) Queremos estar atentas para non permitir ningún tipo de violencia contra nós mesmas por parte da nosa parella, no seo da nosa
familia, no noso lugar de traballo, no noso contorno próximo...
b) Comprometémonos a apoiar a calquera muller que padeza
algún tipo de violencia de xénero no ámbito familiar, laboral, veciñal...
c) Responsabilizámonos en denunciar calquera situación próxima de violencia de xénero nos organismos oportunos.
d) Empeñámonos en deconstruír os modos patriarcais da nosa
linguaxe, das nosas actitudes e actuacións que levan consigo violencia cara a nós mesmas e cara a outras mulleres.
e) Queremos coidar as relacións interpersoais, fomentando relacións horizontais, liberadoras e de reciprocidade.
f) Comprometémonos a superar os roles de xénero que impoñen pautas de identidade e comportamento ríxidas e rouban
liberdade.
g) No mundo laboral, defendemos unha igualdade de oportunidades e de salarios para as mulleres, coidando especialmente os
períodos de xestación e maternidade.
h) Apoiamos o acceso das mulleres a postos de decisión en calquera ámbito social: no político, no económico, no académico...
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i) Comprometémonos a traballar pola derrogación da Lei de
Apoio á Familia e á Convivencia da Xunta de Galicia, unha lei que
pretende devolver ás mulleres ao seu rol tradicional.
4.2. Como mulleres crentes dentro da Igrexa católica.
a) Queremos loitar contra calquera tipo de discriminación por
razón de sexo dentro da Igrexa e denunciala publicamente.
b) Comprometémonos a non transixir con ningún tipo de violencia de xénero contra nós mesmas ou contra outras mulleres
dentro da Igrexa.
c) Empeñámonos en que se revisen e retiren os textos litúrxicos
ofensivos ou discriminatorios para as mulleres.
d) Defendemos o acceso das mulleres aos centros de estudos
teolóxicos da Igrexa sen discriminación de xénero algunha.
e) Traballamos polo libre acceso das mulleres a todos os ministerios eclesiais, incluído o da orde sacerdotal.
f) Buscamos construír unha Igrexa que valore a diferenza que
achegan as mulleres: as súas sensibilidades, os seus corpos, as súas
voces, as súas situacións e problemáticas diversas...
g) Involucrámonos en grupos e espazos alternativos de Igrexa,
nos que se potencie a circularidade como forma de compartir a vida,
de organizármonos, de levar a cabo accións e de resolver conflitos.
h) Apostamos por unha Igrexa democrática onde mulleres e homes poidan vivir e decidir en igualdade.
i) Empeñámonos en traballar por unha Igrexa que denuncie e
condene con firmeza a violencia de xénero en calquera das súas
dimensións.
Reivindicamos e traballamos, polo tanto, por un modelo de sociedade e de Igrexa non patriarcal, único capaz de facernos felices
tanto a mulleres como a homes.
Asoc. Mulleres Cristiás Galegas Exeria
Novembro 2011
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Achega

A violencia de xénero no proceso
Educativo. Claves, trampas e alternativas
Lola Ferreiro Díaz

Entender a violencia de xénero exclusivamente coma o uso da
forza física contra as mulleres é un erro que nos afasta do camiño
da a súa erradicación.

1.- Introdución.
Sempre que se aborda a violencia de xénero cómpre tentar de establecer un significado para este termo, porque o imaxinario social
ten construída unha soa versión, que a limita á situación de maltrato físico e, ultimamente, tamén maltrato psíquico grave. Esta
imaxe representa só as formas máis graves de violencia de xénero
que, pola súa vez, son tamén as menos frecuentes, xa que exclúe a
maior parte das situacións de violencia directa (maltrato) e deixa
absolutamente fóra a súa dimensión estrutural. Por isto comezaremos establecendo un concepto amplo, que nos permita introducir
a análise e as alternativas desde (e para) o ámbito educativo.
A Asemblea das Nacións Unidas, define a violencia de xénero como:
Todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que
teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico,
sexual ou psicolóxico para a muller, así coma as ameazas de tales
actos, a coacción ou a privación arbitraria da liberdade, tanto cando se producen na vida pública coma na vida privada1.

Pola súa vez, a Lei Orgánica 1/2004, de medidas de protección
integral contra a violencia de xénero que, malia a considerar na
súa exposición de motivos a definición das Nacións Unidas, indica:
1 Asemblea Xeral das Nacións Unidas. Declaración sobre a eliminación da violencia contra
a muller. Decembro 1993. A/RES/48/104, 23 de febreiro de 1994.
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Esta lei ten por obxecto actuar contra a violencia que, como manifestación da discriminación, a situación de desigualdade e as
relacións de poder dos homes sobre as mulleres, se exerce sobre
estas por parte dos que sexan ou fosen os seus cónxuxes ou dos
que estean ou estivesen ligados a elas por relacións similares de
afectividade, aínda sen convivencia2.

En calquera caso, podemos ver que ambas as dúas definicións
deixan fóra unha cuestión fundamental: a violencia de xénero ten
finalidade. A violencia é unha cuestión privativa dos seres humanos, a diferenza da agresividade, que é un instinto común á maioría
das especies animais. A violencia emprégase sempre para dobregar
a vontade da/s persoa/s contra as que se exerce. Tendo en conta
todo isto, resulta doado establecermos que a finalidade da violencia de xénero e impedir que as mulleres extralimitemos a posición
de desigualdade que se nos atribuíu historicamente.
Xa que logo, a violencia de xénero non é a suma de situacións
de maltrato, senón que se trata dun fenómeno sistémico, inserido
na estrutura mesma da sociedade e que afecta a todas as mulleres
(polo feito de selo) tanto no ámbito público coma no privado.
En xeral, todas as medidas, manobras, mensaxes, etc. que contribúen a perpetuar a nosa posición de desigualdade, son expresións de violencia de xénero. Se non as temos en conta, dificilmente poderemos habilitar alternativas para resolver este problema,
cuxo emerxente máis grave e a cantidade de mulleres asasinadas
(máis de 60 cada ano), ou as máis de 130.000 denuncias anuais3
por maltrato grave... ou a cantidade (descoñecida) de situacións de
maltrato grave non denunciadas nin informadas.

2.- As dimensións e os tipos de violencia de xénero.
Para comprender un pouco mellor a violencia de xénero na súa
totalidade, estableceremos que se configura en tres dimensións:
2 Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero. (BOE 313, do 29 de decembro), art. 1.1.
3 Informe del observatorio estatal para la violencia de género (2011), Madrid, Ministerio de
Sanidade, Política Social e Igualdade.
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2.1. A dimensión estrutural
A pouco que ollemos podemos identificar as claves patriarcais
na política, no ámbito laboral, nas institucións e mesmo nas organizacións sociais. Porque o mesmo poder é patriarcal.
Unha forma concreta deste tipo de violencia de xénero é a chamada Violencia Institucional, definida como “todo uso arbitrario
ou ilexítimo da forza, exercido ou permitido polas institucións do
Estado. É a relativa aos actos ou omisións dos funcionarios de calquera orde de goberno que discriminen ou teñan como finalidade
dilatar, obstaculizar ou impedir o goce e o exercicio dos dereitos
humanos das mulleres, así como o seu acceso ao desfrute de políticas públicas destinadas a previr, atender, investigar, sancionar e
erradicar os diferentes tipos de violencia”4.
Algunhas das súas formas son máis visibles hoxe en día: a existencia de leis discriminatorias e/ou o incumprimento (e falta de
vixilancia) das leis de igualdade; as agresións recorrentes aos dereitos laborais das mulleres, desde o cobro de menores salarios
polo mesmo traballo (22,5% menos, en 20105), ata os empregos en
precario e/ou a tempo parcial (4 de cada 5 persoas que traballan a
tempo parcial no estado español, son mulleres6), ou a feminización
da pobreza (7 de cada 10 persoas que morren de fame no mundo
son mulleres e nenas, e o 70% das persoas pobres do mundo son
mulleres7). As propias medidas de recuperación económica (supoñendo que se lles poida chamar así) diríxense a sectores produtivos
masculinizados, mentres que os feminizados (saúde, educación,
servizos sociais, etc.) non reciben practicamente axudas.
Outras formas de violencia estrutural nin sequera se adoitan
identificar como tal violencia de xénero. Por exemplo, a escasa presenza de mulleres nos postos de alta responsabilidade: consellos de
4 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. México, 2007.
5 INE (2012): Encuesta Anual de la Estructura Salarial, Madrid, Instituto Nacional de
Estatística.
6

UGT (2012): El empleo de las mujeres en cifras. Informe, Madrid, UGT.

7

ONU-Programa mundial de alimentos (2008): Informe. Ginebra, ONU.
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administración das empresas (4,6% no estado español8), dirección
de empresas e institucións ou xefaturas e altos cargos na administración pública, entre outros: é o chamado “teito de vidro”. A
falta de atención específica á saúde das mulleres, que nos relega
e prexudica seriamente pola falta de investigacións, diagnósticos
e, en consecuencia, tratamentos diferenciais e nos sitúa en clara
posición de maltrato institucional polos servizos de saúde9, ou o
desequilibrio nos recursos sociais para o acceso das mulleres á
cultura, ao deporte ou ao lecer.
A propia desatención dos Gobernos ás mulleres en situación de
maltrato (peche de casas de acollida, desmantelamento da rede
de oficinas de igualdade, o atraso ou impago das axudas, etc.) son
tamén expresións de violencia de xénero.
2.2. A dimensión simbólica.
Esta é a dimensión menos visible da violencia de xénero e, pola
súa vez, a máis perigosa, xa que serve para consolidar e perpetuar o mesmo sistema patriarcal. Isto pasa pola transmisión do seu
conxunto de valores de xeración a xeración. Neste sentido xoga un
papel primordial o que Carl Jung denomina inconsciente colectivo10. Aquí fican as imaxes arquetípicas que constitúen os modelos a seguir. Así, existe un arquetipo de muller, que se configura
secundariamente para cada un dos seus roles (filla, nai, esposa,
compañeira...). Inclúe unha chea de claves de subordinación ao
home, e nomeadamente exclúe calquera vínculo co pracer sexual.
Os dous trazos máis implicados coa violencia de xénero destes arquetipos son a abnegación (renunciar a si mesma en beneficio do
outro) e a contención da agresividade que, a forza de non liberarse,
remata por volverse contra a propia muller.
Partindo desta base, vaise construíndo un complexo aparato
simbólico que perpetúa os ditos arquetipos, pero faino dun xeito
8 Albert López-Ibor, Rocío et al. (2008): Análisis de la presencia de las mujeres en los puestos directivos de las empresas madrileñas, Madrid, Biblioteca Nueva.
9

Vallas i Llobet, Carme (2006): Mujeres invisibles, Barcelona: DeBolsillo.

10 Jung, Carl G. (1981), Arquetipos e inconsciente colectivo, Barcelona, Paidós.
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tan sutil, que resulta invisible mesmo aos seus propios ollos. É o
que Pierre Bourdieu denomina violencia simbólica11. Trátase dun
amplo conxunto de mensaxes que se transmiten a través dos medios de comunicación social, da literatura, do cine, da publicidade e ata da mesma linguaxe. Estas mensaxes presentan e espallan
unha imaxe das mulleres que as subordina aos desexos, aos comportamentos e, en suma, ao benestar dos homes, a costa dos seus
propios desexos, comportamentos e benestar.
De feito, unha das causas do chamado “teito de vidro” radica
na limitación autoimposta polas propias mulleres, en virtude das
anteditas imaxes, que as levan a autolimitarse, con obxecto de poderen conciliar o traballo fóra do fogar coas responsabilidades familiares e o traballo doméstico12.
Outro dato, moi ilustrativo desta cuestión é o publicado por
World Values Survey, en 2009, indicando que o 42% da cidadanía
europea pensa que, se houbese que escoller entre “el ou ela” en
tempos de escaseza, o home é o lexítimo titular do posto de traballo13, que nos sitúa, a efectos de mentalidade, á altura dos anos 30
do século XX.
E así, en virtude deste aparato simbólico, podemos atopar a representación recorrente da muller abnegada, submisa e, en definitiva, dependente a todos os efectos, que dificulta seriamente o
camiño da emancipación e da igualdade.
2.3. A dimensión directa.
É a máis coñecida, ao menos nos seus tipos máis graves. Coñécese co nome de maltrato e, como o seu nome indica, para que se
produza, debe haber trato: na parella, na exparella, entre pai e filla,
irmán e irmá, fillo e nai, ou calquera outra relación de parentesco,
11

Bourdieu, Pierre (2000), La dominación masculina. Barcelona, Anagrama.

12 Albert López-Ibor. Op. cit. (p 22).
13 Cit. en: Banchón, Mirra (2009): “Mujeres en el ojo del huracán de la crisis, Deutsche
Welle-Economía. Dispoñíbel en: http://www.dw.de/mujeres-en-el-ojo-del-hurac%C3%A1nde-la-crisis/a-4475825
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pero tamén se dá no ámbito escolar (cara a alumnas, profesoras
ou persoal non docente), no laboral (entre iguais ou entre xefe e
subordinada), no social (cara a amigas, compañeiras de organización, etc.). Atinxe taxas elevadísimas. Segundo Lauren Weldon,
nun macro estudo mundial sobre violencia de xénero, o 45% das
mulleres europeas sofren algún tipo de violencia física ou sexual
ao longo da súa vida14.
Os tipos de violencia que se dan dentro da relación de maltrato
son moi diversos e adóitanse agrupar en tres categorías:
• A violencia física. Trátase de accións que atentan directamente contra a integridade física e moral das mulleres (labazadas,
patadas, puñadas, queimaduras con lume ou con substancias químicas, feridas con arma branca ou arma de lume, etc.). Os seus
efectos van desde as lesións de diversa gravidade ata a morte.
• A violencia psicolóxica, de efectos devastadores para o benestar emocional. Este tipo de violencia de xénero vai desde as situacións máis graves e, nesa medida, máis visibles (insultos, ameazas, deprivación económica, prohibicións expresas de relación con
xente do seu contorno...), ata cuestións menos aparatosas e, en
consecuencia, menos visibles, ata o punto de non ser identificadas como tales (comentarios despectivos ou desagradables sobre
a forma de vestir, desvalorizacións sutís sobre as capacidades da
muller, chantaxe emocional, control da vida da muller a través de
teléfono móbil...).
• A violencia sexual. Neste caso, a presión que se exerce sobre a muller ten por obxecto que esta se aveña a calquera tipo
de práctica sexual contra a súa vontade. Adoita identifícase coa
violación, mediante o uso da forza física e/ou de calquera tipo de
arma para reducir a muller e forzala a ter unha relación coital.
Tamén se identifica coa chamada submisión química, consistente na administración dalgunha droga que provoque un grao de
14 Cit. en: AmecoPress (2012): “El mayor estudio mundial sobre la violencia de género
descubre que los Movimientos Feministas tienen la clave del cambio”. Dispoñible en:
http://www.amecopress.net/spip.php?article9300
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sedación suficiente como para que a muller non se poida defender e mesmo non sexa consciente do que lle está a suceder15.
Aínda que estas son as formas máis graves e visibles de violencia
sexual, son tamén as menos frecuentes. A maior parte das veces, este tipo de violencia exércese a través da intimidación (máis
ou menos sutil), da chantaxe emocional, etc., coa que se logra
dobregar a súa vontade; así, o sexo (non necesariamente coital)
é aparentemente consentido, pero os efectos de tales prácticas
son tremendamente perturbadores para a saúde física e mental
das mulleres. Asemade, cómpre sinalar que a maior parte das situacións de violencia sexual se producen no contorno inmediato
das mulleres e nenas que as sofren (veciños, parentes, amigos e
mesmo a propia parella).
En calquera caso, entendemos que a violencia de xénero directa
(maltrato) non adoita comezar cos seus tipos máis graves. Trátase
dun comezo sutil, con mostras case imperceptibles, que van causando, moi pouco a pouco, dano emocional á muller e menoscabando a súa autoestima. Trátase do que poderiamos chamar un
cambio no trato, que precede ao que habitualmente se considera
maltrato e que nos leva a establecer unha nova categoría:
• A ausencia de bo trato16. Cando a unha persoa deixan de
tratala ben, de coidala, de aloumiñala, de tela en conta, de indicarlle, en definitiva, que a queren ben, prodúcese un baleiro
afectivo e emocional (comeza a deixarse de sentir querida) que
propicia a non percepción das primeiras formas de maltrato. Xa
que logo, a violencia de xénero directa é un contínuum entre o
bo trato e o maltrato, onde non podemos falar de situación de
neutralidade... ou nos tratan ben, ou nos tratan mal. O resto é
unha cuestión de grao.
15 Cruz Landeira, Angelines; Óscar Quintela Jorge; Manuel López Rivadulla (2008): “Sumisión química: Epidemiología y claves para su diagnóstico” Med. Clin. Barcelona Dec 6;
131(20):783-9.
16 Ferreiro Díaz, Lola e Felisa Balboa Cardoso (2005): “Violencia de xénero. As chaves
da súa construción intrapersoal e as repercusións no ámbito da Saúde”. Presentación en
power point. Dispoñible en: http://webs.uvigo.es/pmayobre/master/textos/lola_ferreiro/violencia.zip
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3.- A violencia de xénero na escola
A Escola forma parte da sociedade patriarcal e reproduce exactamente as mesmas contradicións do sistema. Desde a propia estrutura dos plans de estudo, ata a o trato entre as e os integrantes
da mesma, pasando polo modelo de organización escolar, a metodoloxía empregada, o uso dos espazos e dos tempos e o reparto de
responsabilidades.
O acceso desigual ás responsabilidades directivas (menor número de mulleres, malia ser maioría entre o profesorado), a menor
presenza das alumnas nos órganos de goberno e representación;
o maior investimento en instalacións para a práctica de deportes
masculinos, o uso da maior parte dos espazos de lecer polos alumnos (xogando con balóns) e relegando ao resto aos currunchos do
patio; a falta de perspectiva de xénero na programación das ensinanzas, na metodoloxía, na organización das aulas, na falta de
abordaxe da educación para a igualdade, etc., son expresións de
violencia estrutural.
O nesgo dos contidos das diversas disciplinas, que invisibilizan
o papel das mulleres na historia, na ciencia, na arte, na literatura
e, en xeral, no desenvolvemento da humanidade; o uso de linguaxe
sexista, no que as mulleres non son nomeadas (pluralizar sistematicamente en masculino), ou son discriminadas atribuíndolles
certas características (os médicos e as enfermeiras, os xefes e as
secretarias); a normalización de chistes ou comentarios sexistas,
etc., son expresións de violencia simbólica.
As agresións (físicas, psicolóxicas e sexuais) contra as alumnas,
profesoras e mulleres que desenvolven calquera tipo de función
nos centros educativos, son expresións de violencia directa, moitas veces non identificadas como tales. Hai sobrados exemplos en
investigacións recentes: entre o 25 e o 27% das alumnas universitarias non identifican como violencia de xénero os insultos, o menosprezo polo traballo que fan e mesmo o acoso a través do móbil
ou do correo electrónico; o 79% das que estiveron en situación de
maltrato grave, non lle chaman a este violencia de xénero e, de
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todas elas, o 24% non falaron do seu problema con ninguén17. En
canto ás adolescentes, non chega ao 22% as que identifican como
violencia de xénero que os seus noivos as intenten illar das súas
amizades, ou que tenten decidir por elas ata o máis mínimo detalle, ou mesmo que as ridiculicen. Pola súa vez, máis da metade do
profesorado considera que case non hai diferenzas entre as alumnas e os alumnos en comportamento, participación e respecto, e
só o 44% pensan que os nenos ocupan máis espazo cás nenas nos
patios de lecer; asemade, o 71% do profesorado informa que non
abordou (ou abordou moi pouco) a prevención da violencia de xénero e o 62,9% non fixo nunca análise ningunha sobre o sexismo
nos libros de texto18. Todo isto pode deberse, en certa medida, á
falta de formación específica en materia de igualdade, de coeducación e de violencia de xénero.
En suma, a Escola transmite valores, querendo ou sen querer,
e para ben ou para mal. Reproduce as contradicións do sistema e
isto non é contrarrestado polas boas prácticas educativas nunha
gran porcentaxe dos casos.

4.- As alternativas
A Escola pode e debe xogar un papel no camiño da igualdade e
na erradicación da violencia de xénero. Poderiamos dicir, en abstracto, que a clave está na coeducación.
A coeducación é un modelo de intervención educativa que ten
por obxecto o desenvolvemento integral das persoas, sen coartar e
mesmo potenciando as capacidades de cada quen, independentemente do seu sexo. Isto implica unha serie de medidas a tomar nas
distintas dimensións da vida escolar:

17 Valls Carol, Rosa (2008): Violencia de género en las universidades españolas, Madrid,
Ministerio de Igualdad, Instituto de la Mujer.
18 Díz-Aguado Jalón, Mª José y Mª Isabel Carvajal Gómez (2011): Igualdad y prevención
de la violencia de género en la adolescencia, Madrid, Universidad Complutense - Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad.
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4.1. Unha estratexia de intervención integral:
A dimensión educativa da Escola debe ter por obxecto axudar
ao alumnado a construírse como persoas autónomas, capaces de
afrontar a vida e de dar resposta ás continxencias que se presenten.
Xa que logo, debe abordar a construción das actitudes e debe facelo
dun xeito integral; é dicir, actuando tamén sobre o seu elemento
afectivo, e non só sobre a conduta e/ou o pensamento. Axudando
así a construír (ou reconstruír) a autoestima e, en consecuencia,
a confianza e a seguridade, diminuíndo os medos e as culpas, e
fomentando a liberdade e a responsabilidade. Todo isto, evidentemente, sen excluír o adestramento en habilidades de relación e comunicación, na liberación impunitiva (sen facer mal a ninguén) da
agresividade e a identificación e lexitimación dos propios desexos19.
En calquera caso, a estratexia de intervención debería presidir cada
unha das actuacións profesionais no centro educativo.
4.2. Medidas concretas para corrixir as expresións de violencia
estrutural e simbólica:
• Valorar as mulleres e visibilizar o seu papel no desenvolvemento do mundo, poñendo de manifesto o seu papel e a súa identidade no ámbito da ciencia, da filosofía, da historia, da literatura,
da arte, etc.
• Incluír as mulleres e as nenas na linguaxe, a todos os niveis.
• Visibilizar todas as formas de violencia de xénero, animando a
desprestixiar a súa expresión.
• Revisar e analizar os modelos de poder, e identificar as súas claves patriarcais, e axudarlle ao alumnado a que o faga, ao seu nivel.
• Revisar o uso dos espazos, corrixindo os nesgos de xénero.
• Coidar os recursos para as actividades de deporte e de lecer
das alumnas.
19 Por motivos de espazo non se pode pormenorizar máis a estratexia integral neste artigo. Esta aparece descrita polo miúdo en: Ferreiro Díaz, Lola [coord.] (2008), Coeducación
afectivo-emocional e sexual, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Vicepresidencia,
Secretaría Xeral de Igualdade, Servizo Galego de Igualdade.
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• Propiciar a participación das nenas nos órganos de representación e goberno do centro.
• Habilitar sistemas de orientación profesional que lexitimen
calquera opción independentemente do sexo da persoa que a vai
desenvolver.
• Adecuar a metodoloxía aos estilos de aprendizaxe, porque o
xénero é o primeiro factor de diversidade e, neste sentido, as necesidades das nenas e dos nenos son diferentes.
Pola vida e a saúde das mulleres e das nenas!!!
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Achega

Prostitución e feminismo.
enleadas nos fíos do debate
Beatriz Pérez Fernández e Rebeca Raso Prazeres

Sabemos que a prostitución ten sido un dos factores máis
importantes do control patriarcal sobre todas as mulleres. Polo
tanto, dalgunha maneira, a prostitución somos todas.
(Justa Montero, Begoña Zabala. (2006) “Algunos debates
feministas en torno a la prostitución”, Viento Sur, 87, 96-102)

A prostitución é unha cuestión complexa, chea de claves que se
relacionan entre si formando unha maraña difícil de deslear. Á vez
que semella estar afastada das nosas vidas, chega con abrir o xornal nas follas de anuncios para estar preto, un paseo por algunhas
rúas determinadas para cruzarse con elas, revisar a programación
nocturna, cando non diúrna, da televisión para velas, bater cunha
das moitas paredes onde o teu nome ou o de outra muller precede
á palabra puta ben grande e mal escrito ou ter un momento trivial de rabia para dicir “fillo da puta, vadía, puta”, entre miles de
situacións que nos insiren na problemática da prostitución, á que
ocultamos ou sobre a que falamos con lixeireza e certo morbo en
calquera conversa informal.
Por ser esta unha realidade complexa e heteroxénea, como heteroxéneas son as circunstancias e personalidades de quen exercen
a prostitución e por non identificármonos estritamente con ningunha das abordaxes feministas, nas liñas que seguen denominaremos prostitutas, putas e/ou traballadoras sexuais ás mulleres que
venden servizos sexuais a cambio de diñeiro. Afastámonos de nomenclaturas como “prostituídas”, xa que entendemos que o termo
transmite unha completa pasividade e vitimización, identificación
asociada ás persoas vítimas da trata de seres humanos con fins
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de explotación sexual, deixando de lado a diversidade existente xa
que prostitución non é só iso, ao igual que a industria do sexo non
é só prostitución. Empregaremos así mesmo o termo “putas” coa
intención de desfacelo de connotacións negativas, nun intento por
reapropiarnos e resignificar a linguaxe coa que o conxunto da sociedade agravia ao conxunto das mulleres.
A invisibilidade da prostitución no debate público deixa a mercé das forzas políticas, do capital e dunha falsa moral a millares
de persoas, na súa maioría mulleres, que a exercen. Entre tanto,
iso non quere dicir que estas persoas sexan seres pasivos, como
amosan os discursos mediáticos cando presentan ás putas como
vítimas, senón suxeitos activos vivindo e afrontando situacións de
exclusión e dificultades para adquirir voz pública, dereitos e cidadanía. Aproveitamos o momento para recordar que tamén exercen
ese traballo homes quen, independentemente da súa orientación
sexual, realizarán servizos homosexuais dirixidos a outros homes;
así como persoas transexuais e transxénero, que por non asumir
a categoría á que se deberían adherir por ter nacido cun ou outro
sexo, tamén están sometidos á invisibilidade, marxinalidade e exclusión. Pola contra os clientes, empresarios e proxenetas son na
práctica totalidade homes. Esta cuestión reforza a idea de estarmos perante unha problemática de xénero.
Antes de mergullármonos na cuestión das posturas do feminismo ante o debate, consideramos imprescindible contextualizar o
fenómeno da prostitución aportando unhas breves pinceladas sobre a multiplicidade de factores cos que se interrelaciona.
O sistema patriarcal e o modelo sexual androcéntrico e heterosexista vertebran as relacións xerárquicas de xénero, de dominación dos homes e subordinación das mulleres (ou daqueles que
non se adaptan aos modelos hexemónicos e ás categorías binarias
de Occidente) poñendo no centro a satisfacción do desexo sexual
masculino, entre outras características, ao tempo que controlan o
desexo e a expresión sexual das mulleres. Non debemos obviar que
este modelo é impulsado por construcións ideolóxicas e institucións como a familia, a Igrexa e a Ciencia, que o afianzan.
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O sistema patriarcal combínase co sistema capitalista que mercantiliza progresivamente aspectos da vida e as relacións sociais,
xerando lucro coa explotación do traballo alleo. A industria do sexo
constitúese hoxe como un dos mercados internacionais máis lucrativos. A globalización das tarefas reprodutivas e os movementos
migratorios sur/norte contribúen para reproducir as desigualdades
de xénero, ao tempo que o racismo e o sexismo son útiles para o
capitalismo ao fomentar a explotación das mulleres inmigrantes na
súa incorporación ao mercado de traballo produto dunha dobre ou
múltiple discriminación. Por iso é imprescindible á hora de entender o fenómeno da prostitución actual, contextualizala nese escenario de globalización económica neoliberal no cal nos atopamos.
Importa analizar de que maneira interactúan os factores socioeconómicos coas estruturas patriarcais para comprender as causas
da prostitución vinculada actualmente á migración das mulleres.
Dende a crise económica dos setenta as políticas migratorias dos
países occidentais volvéronse máis restritivas, mentres que o neoliberalismo abre as fronteiras entre países aos mercados, non acontece así no caso das persoas. Porén, a xente continúa a desprazarse
na procura de mellores condicións de vida, do soño dourado que se
pensa que é Europa, entrando pola vía legal ou non. As restritivas
leis de Estranxeiría xunto coa desregulación e o estigma da prostitución provocan un deterioro dos dereitos de cidadanía das mulleres e
a desprotección social das mesmas. Estas políticas elitistas apoiadas
e reforzadas por unha sociedade salpicada de estereotipos, están a
crear unha maior vulnerabilidade e desgaste dos dereitos humanos.
En canto á postura do movemento feminista en relación á prostitución debemos dicir que non hai unha única e que o disenso
está a provocar, dende o noso punto de vista, un pesado e prolongado silencio en relación á temática.
Para nós o feminismo debe ser crítico e dialéctico, ou sexa, debe
defender a igualdade a partir da escoita das distintas voces e do
respecto, creando espazos de diálogo e intercambio que permitan
a creación de estratexias no enfrontamento conxunto ao sistema
patriarcal.
Encrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013

67

Beatriz Pérez Fernández e Rebeca Raso Prazeres

Do mesmo xeito, a problemática da prostitución debe ser abordada dende unha óptica tamén crítica e dialéctica, tanto dentro do
conxunto da sociedade como por parte do movemento feminista.
É nestes dous grandes e complexos espazos inseparables onde se
articulan as voces de quen están directamente vinculadas á prostitución e que por motivos como o estigma e a hipocresía social e
política non afloran, non se deixan pronunciar. Aínda que xa hai
varias décadas que as mulleres, transexuais e transxénero da prostitución se están a organizar, son poucas as persoas e as manifestacións públicas das súas posturas políticas, como escasa é tamén
a diversidade das posturas manifestas. Neste punto son comúns as
voces daquelas persoas organizadas que, proclamándose feministas ou non, defenden a vía da legalización reclamando dereitos sociais e laborais e o recoñecemento da prostitución como traballo,
alén da imprescindible erradicación do estigma social que se cerne
en torno dela e de quen son sospeitosas de desempeñala. Mais as
voces que se pronuncian son só unha minoría.
En todo caso, como suxeitos sociais que son, as prostitutas (organizadas ou non) fanse presentes e falan das súas realidades. Presentan visións da prostitución cheas de matices sobre as diferentes
condicións e circunstancias nas que exercen o seu traballo, as súas
vivencias, necesidades e esixencias.
A nosa intención aquí é facer agromar novamente a discusión,
desmitificar e cuestionar algunhas das ideas que promoven os discursos sociais, políticos e mediáticos, así como visibilizar puntos
de vista pouco usuais e que derivan das correntes críticas feministas e dos movementos feministas e das traballadoras sexuais.
Tentaremos agora amosar algúns argumentos e claves que unhas
e outras correntes feministas apuntan, achegando cuestións para
un debate aberto.
Podemos dicir que as argumentacións flutúan entre dous polos,
aquel que avoga pola legalización da prostitución coma un traballo
máis ata o que defende a loita pola súa abolición. Estes obxectivos
diferentes teñen dividido nos últimos anos ao movemento feminista en partes que semellan irreconciliables, en todo caso pensamos
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que a discusión e as reivindicacións deben continuar, centrándose
naqueles puntos sobre os que hai acordo.
Se tomamos como punto de partida o movemento organizado
de mulleres dos anos 70 no contexto do Estado español, parece
que a posición máis compartida estaba próxima ao abolicionismo
ata a década dos noventa, momento no que xorden no feminismo
representantes da postura pro-dereitos que defenden a necesidade
dunha mellora das condicións laborais e vitais de quen se dedican
á prostitución mediante a legalización da mesma. Na actualidade
coexisten ámbolos dous, o feminismo abolicionista e o feminismo
pro-dereitos, ao tempo que moitas mulleres e colectivos feministas
manifestan posturas intermedias.
No caso do movemento pro-dereitos as formulacións básicas
rexeitan a idea de que a prostitución sexa intrínseca ou esencialmente degradante. Fundaméntase na liberdade da persoa para escoller a súa forma de vida e a súa liberdade sexual. Segundo esta
postura non é mais condenable comercializar o corpo que vender a
propia man de obra, senón que se entende isto como unha opción
persoal lexítima. A prostitución gardaría relación directa co desigual reparto dos recursos económicos e estaría relacionada coas
estruturas sociais e co sistema de xénero. Neste contexto pode supor unha estratexia que adoptan as mulleres tendo en conta as escasas alternativas de inserción no mercado laboral coas que contan.
Diferénciase entre prostitución forzada e voluntaria e non consideran directamente á muller que a exerce como unha vítima, tendo
en conta a capacidade e a autonomía das mulleres que a exercen
á hora de optar pola prostitución. Deste xeito, reclaman que sexa
recoñecida como unha categoría laboral máis e fan referencia a
que o estigma e os prexuízos morais impiden que sexa considerada
como tal. Ven no recoñecemento da prostitución voluntaria como
un traballo unha vía para loitar contra o estigma e reducir os riscos
e a violencia. Consideran necesario diferenciar entre trata de persoas e prostitución. Critican as leis que prohiben a prostitución e
aquelas que a regulan sen recoñecer os dereitos das traballadoras
do sexo. Tampouco reivindican a abolición da prostitución porque
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non se pensa que esta vaia desaparecer. Entenden a prostitución
libremente elixida como un intercambio mutuo voluntario entre
adultos, polo que as intervencións estatais que criminalizan ou penalizan á prostitución serían unha negación dos dereitos humanos
de autodeterminación. Formulan que é a falta de protección das
traballadoras sexuais o que permite que aconteza a explotación e o
posible tráfico de persoas asociado. As teóricas desta postura farán
referencia ao estigma e á construción de categorías opresoras para
as mulleres por parte do discurso dominante, coa finalidade de
procurar as causas da opresión e deseñar vías para a súa supresión.
O estigma constitúe unha ferramenta de control de todas as mulleres, cunha clara función política, a de dividir ás mulleres en putas,
perversas, malas, deshonradas fronte ás nais, esposas, virxes, boas
e honradas. Polo tanto a etiqueta da prostitución tería máis que ver
coa transgresión feminina dos códigos de xénero discriminatorios
que coa práctica do comercio sexual.
A postura do Movemento abolicionista parte do presuposto de
que a prostitución nunca é voluntaria, polo que non a entenden en
ningún caso como expresión do exercicio da liberdade sexual. Persegue o proxenetismo e en ningún caso ás mulleres que a exercen.
Considera á muller prostituída como vítima do sistema patriarcal.
A prostitución enténdese como un intercambio no que o corpo da
muller é cousificado e polo tanto tratado como unha mercadoría a
través de accións que violan os seus dereitos fundamentais. Consideran irrelevante o consentimento polo que non fan diferenza
entre prostitución forzada e voluntaria, nin entre a realizada por
adultos e a infantil. Dende esta perspectiva reivindícase a abolición da prostitución e matizan que non se penalice ás mulleres que
a exercen senón a proxenetas, traficantes e clientes. Contemplan a
prostitución como unha violación dos dereitos humanos por violar
a dignidade da persoa e ao acompañarse de violencia sexual e tratos degradantes constitúe unha forma de escravitude sexual. Deste
modo, non a conciben como unha actividade laboral máis. A tolerancia, regulación ou legalización da prostitución polos estados
permite a repetida violación dos dereitos humanos á dignidade e
autonomía sexuais. O eixo vertebrador dentro do feminismo abo70
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licionista é a consideración da prostitución como unha forma de
subordinación patriarcal e de violencia contra as mulleres.

Concluíndo.
Toda prostitución é violencia contra as mulleres? Violencia simbólica é calquera manifestación da desigualdade. Violencia material, é discutible pois tendo en conta as cifras de violencia contra
as mulleres que hai na familia, sería como dicir que toda familia é
violencia contra as mulleres.
A prostitución, seguindo a Pheterson, encóntrase entre as catro
institucións clave que regulan as relacións entre mulleres e homes,
ademais da heterosexualidade, o matrimonio e a reprodución1. En
torno dela cérnense violencias, unhas provócana e outras emanan
dela. Así pois a violencia económica estrutural, as políticas migratorias coas súas leis da vergoña, a castradora moral que provoca o
tabú e o estigma, as institucións e as respostas sociais engrenadas
en relacións de poder, todo axencia violencias incorporadas a ferro
nas nosas vidas cotiás, ante as que pechamos os ollos.
Un dos obxectivos compartidos por todas é o de conseguir dereitos básicos de cidadanía para as persoas que se dedican á prostitución, mais non hai consenso en relación ao como, a través da regularización da actividade como un traballo máis, a través de medidas
que prohiban o consumo e que sancionen a quen se lucra coa
prostitución de terceiras persoas, a través da desestigmatización?
O que importa en primeira instancia é o recoñecemento das
persoas que exercen a prostitución como suxeitos con voz propia.
Protagonistas de historias de vida dispares nas que teñen que facer
fronte a toda unha serie de ataques que colocan na corda frouxa a
súa integridade, cando non, as súas identidades. A violencia do estigma, a violencia económica, institucional, a violencia do Estado,
das súas leis, a represión policial e a desaprobación social, imbrícanse nesa embrolla na que a prostitución está inserta e que non
1

Pheterson, G. (1996). El prisma de la prostitución. Madrid: Talasa Ediciones, pp. 18
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debemos deixar de descifrar con ollo crítico e oído atento. Fica por
diante unha loita xa iniciada que debe continuar en cada quen e
en cada momento e espazo concretos. Unha loita na que é preciso
rachar co estigma para favorecer que as prostitutas ou traballadoras sexuais amosen as súas reivindicacións e exixencias sen medo
nin vergoña a ser reprobadas.
Beatriz Pérez Fernández
Rebeca Raso Prazeres
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Perfil de Uxío García Amor
Xaquín Campo Freire

Uxío García Amor, nace en Sante hai 84 anos, o 07-11-1928,
municipio de Trabada, nunha das dúas variantes do Camiño Norte que entra en Galicia. Entrou no Seminario de Mondoñedo por
suxestións que lle facía con frecuencia ao seu pai o cura de Abres,
parroquia da marxe dereita do río Eo. Unha zona na que as Asturias
e a Galicia se reparten as ribeiras fluviais. Axiña é enviado a Roma.
En Roma fica del unha lembranza inesquecible na Universidade
Gregoriana, no Pontificio Instituto Bíblico, no Colexio Español de
San Xosé e na Academia Pontificia de Música Sacra por excelente
estudante e principalmente pola calidade humana.
Ao seu Seminario de Mondoñedo volve de novo en setembro do
curso académico 1955-56 con esas tres licenciaturas traballadas
concienciudamente: Filosofía, teoloxía e ciencias bíblicas ou Sagrada Escritura, que tanto ben ían facer a moitos.
É nomeado profesor de Sagrada Escritura, Lingua e Literatura
española e universal, Grego, Francés, Música, Historia das Artes e
Arte Sacra, xunto coas funcións de director da Schola Cantorum,
Secretario de Estudos, Vicerreitor do Seminario e Superior interno e formador no Seminario Menor. Tamén Mestre de Capela na
Catedral.
D. Uxío formou parte dunha época e dun grupo de grandes figuras, que con formación crítica, profunda e universal retornarían
logo para traballar nas súas dioceses de orixe. Cando chegan aquí,
seguía sendo realidade aquilo de Machado: Españolito que vienes
al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte
el corazón. Esa mesma España á que tamén cantarían posteriormente Ana Belén e outros: “España camisa blanca de mi esperanza
reseca historia que nos abraza, a veces madre y siempre madrastra”.
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Serán estes, con moitos outros, os que irán poñendo os alicerces para traballar a saída persoal, comunitaria e colectiva da Longa
noite de pedra cara a un mundo máis libre, máis humanizado, máis
culto, máis democrático, máis xusto e menos caínita.
E serán estes os que saiban responder a un fito histórico: Traballar, dixerir e espallar o Concilio Vaticano II. Na nosa diocese serán
Pepe Chao, Uxío García Amor, Fernando Porta, Gabriel Vázquez
Seijas, Cuco Ruíz de Cortázar e algúns outros, quen, co benquerido bispo Don Jacinto Argaya ao fronte, levaron a cabo o inxente e
acertadísimo aggiornamento do todo o clero e laicado diocesano,
da nosa igrexa e da nosa sociedade civil, como nos urxira aquel bo
papa, Xoán XXIII, e a Gaudium et Spes.
O Grupo Estría tivo en Roma moita actividade naqueles tempos.
Uxío sabe de música e de gusto musical. Sabe de arte e de todas
as belas artes. Sabe como valoralas, como esculcar e escudriñar os
misteriosos segredos que os artistas souberon plasmar e expresar.
Aquilo do neno de Castelao: E logo quen lle dixo a vostede que
dentro daquela pedra grande estaba esta muller tan fermosa?
Sabe de literatura, filosofía, teoloxía, ciencias bíblicas, oratoria,
xornalismo, política, arte sacra, etc. É un home ben do seu tempo
e formado para todos os tempos. Transcende o decorrer do tempo
porque navega en proa mirando sempre cara adiante e deixa detrás
unha estela que marca rumbo. E nese ronsel, por sorte, estamos nós.
Publicou Versos en mi vida. Sorprende comprobar a solidez, a
beleza formal, a intensidade dos contidos e a conmovedora espiritualidade da obra poética que Uxío García Amor foi construíndo ao
longo de máis de medio século de escritura. Porén, velaquí o xuízo
del, modesto coma sempre: “Se valen de algo, aínda que sexa como
recordo agarimoso e familiar, xa me dou por satisfeito”.
A obra escrita de D. Uxío é sumamente ampla pero está moi
espallada por infindas publicacións que xa darían ben para unha
boa tese de doutoramento se estivese ben dirixida. Algún día, dime
o corazón, que se fará realidade este estudo coa categoría que ben
merecen o autor, a súa vida e a súa obra.
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É un experto en idiomas. Galego, español, portugués, italiano,
alemán, francés, inglés. Manexa ben latín, grego clásico, hebreo e
árabe.
Porque traio eu aquí o dos idiomas? Alguén preguntoume un día
en ton dubitativo cal era a postura de D. Uxío en relación coa nosa
lingua. Tomou decisións moi importantes que só el sabe cantos
sufrires e desquereres lle causaron. El entrou de cheo nos traballos do Concilio Galego e saudou con albízaras a Carta Pastoral do
bispo D. Miguel Anxo Araújo Iglesias: “A fe cristiá ante a cuestión
da lingua galega”, (1975), e penso que iso o afirmou no que xa viña
sendo nel unha praxe común. E logo na aprobación do Misal galego, 1985, que chegou baixo o seu mandato como Administrador
diocesano, no que puxo todo o mellor interese e alento.
A influencia de D. Uxío en todo o clero da nosa diocese foi e é
inmensa ao longo dos seus sesenta anos de maxisterio polifacético
e de excelente calidade. Sabe de case todo e de todo nos comunicou nun labor calado e silencioso como silencioso é el na súa
propia vida e na súa docencia. Nin o ben fai ruído nin o ruído fai
ben. A don Uxío hai que achegarse desde o silencio, en silencio e
nos silencios. Por iso ten a arte de saber escoitar e atender. Unha
escoita activa, din os psicólogos. Unha escoita sanante e sanadora.

Como é o home e o sacerdote
Os seus 84 anos, acabadiños de cumprir, non lle impiden manter un alto ritmo de actividade. Este noso home, vivindo en Ferrol
e cando as estradas eran malas coma o demo, atendeu durante
uns 20 anos dúas parroquias de Trabada: Valboa e Fórnea, a 130
quilómetros. Tamén a Insua, en Ortigueira. E cando fallaba un
crego, alá ía el caladiñamente a suplilo. Dicía sentirse a gusto. “As
parroquias rurais son máis familiares. Se pasas a unha parroquia
rural, acabas sendo da familia. Esa familiaridade acaba interiorizándose”.
Os que coñecemos a diocese desde dentro sabemos que andaron
con el de arriba para abaixo, sen deixalo dedicar de cheo ao que
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podía telo convertido nunha auténtica autoridade docente e científica e ser unha fonte de inmensa riqueza para unha diocese que,
tan pequena coma a nosa, sempre estivo falta de verdadeiros mestres de vida e de ciencia. El foino e éo, pero desde os testemuños
de entrega e servizo.
Visto desde fóra cómpre interrogarse: Deixouse utilizar en demasía? Ou foi a virtude dun home humilde e consciente que ten a sabedoría bíblica de transcender as cativezas humanas? Por momentos
houbo moito malestar incluso en altas esferas da igrexa de España
pola utilización moi pouco delicada que se fixo da súa persoa.
El, igualiño ca os profetas, non sempre foi recoñecido na propia
casa. Un sacerdote humilde, que non humillado, porque humillado é quen se deixa. Cumpriu aquilo de Cícero: Et ad majora nati
sumus. Pero o que lle é de verdadeira aplicación, sobre todo, é o
do Mestre Xesús de Nazaret: “Quen queira ser o primeiro sexa o
último de todos e o servidor de todos”. (Mc 9, 35). “Sabedes ben
que os que son recoñecidos como xefes dos pobos, tiranízanos,
e os grandes oprímenos. Non sexa así entre vós, quen queira ser
grande, sexa o voso servidor”. (Mc 10, 42-44).
Propuxéronlle ser bispo e non aceptou. Penso que foi a única
vez que dixo: Non! E agora, por parte de vello, proclámano Prelado de Honra. Honra que nos vai mellor a nós, que presumimos
de monseñorados, do que a el que non lle serve de nada. É un
home profundamente libre no seu espírito. Liberdade sen ira. Alguén preguntoulle: Séntese vostede verdadeiramente realizado con
tantos anos de vida sacerdotal? “Como non?”, respondeu sorrindo
e rotundamente.
A Vilalba chega no 2001. En Vilalba, “Integreime ben. Axiña
sentín o agarimo da xente”. García Amor, coa ilusión de quen canta, parece terse ido adaptando aos seus diferentes destinos. Ten
variedade de gustos. Confesa que lle agrada camiñar a miúdo polo
paseo fluvial de Vilalba e contemplar a súa variada vexetación.
Franciscanismo puro. Di sentirse ben entre os amigos e unha vez
ao ano verse cos compañeiros do Seminario e compartir misa e
mesa con eles.
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A el sonlle de aplicación os versos de Charlón e Hermida, das
Irmandades da fala: “Perseguindo unha idea nós camiñamos, non
son trunfos nin grorias os que buscamos. Soio pedimos moito amor
para a terra onde nascimos”.
Grazas por todo, Don Uxío, et semper nobiscum vivas.
Xaquín Campo Freire
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Homenaxeando a Xaquín Gómez Barros
X. Amancio Liñares Giraut

O pasado 19 de outubro honramos a Xaquín Gómez Barros. Para
moitas persoas abondaría con que escribise simplemente Xaquín
e xa resultaría revelador: Xaquín, o crego da XARC, o consiliario
diocesano do movemento rural cristián, o cura de Cambados, de
Urdilde, de Boullón, da Estrada, de Portonovo, de Cornazo; en distintas xeiras e dende a súa ordenación sacerdotal en 1961, ata hoxe.
Xaquín significa moito para os que se decatan que nestes días
do outono hai medio século do comezo do Concilio Vaticano II,
que tanto achegou ó aggiornamento da Igrexa católica e ás vidas de
moitas persoas e comunidades. Naquel ambiente aperturista e esperanzado da década de 1960 tamén zoaron en Galicia ventos anovadores. E nesa crenza nas posibilidades de mellora da mocidade
do noso medio rural dende unha opción cristiá e liberadora, nese
traballo ilusionado na procura da utopía, está chantado o labor que
Xaquín exerce con tanto amor e teimosía, acugulado de espírito
evanxélico, facendo simbiose entre fe e galeguidade. É el un exemplo de crego dos que se botan en falta hoxe na Igrexa galega e nos
revoltos tempos actuais.
Xaquín Gómez Barros (Cuntis, 1932) celebrou neste verán os
80 anos. Iniciou os estudos eclesiásticos no Seminario compostelán, cando na adolescencia encarreirou a vocación para se facer cura. Accedeu cargado de ilusións e proxectos ao seu primeiro
destino como coadxutor de Cambados (1961) e arestora continúa
á fronte da parroquia arousá de Cornazo. Pero no medio –cinco
décadas– coñeceu no seu ministerio outras responsabilidades de
ámbito diocesano: consiliario da XARC, o Xaquín dos Días da Xuventude e da pastoral rural, de tantos cursiños, encontros coa mocidade rural, cos cregos, xuntanzas parroquiais... Fixo maxisterio e
apostolado entusiastas. Ten predicado moito, acompañado moito e
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postas moitas reflexións tamén na escrita. Algo da súa experiencia
queda recollido no texto “O crego na Galicia rural”, do libro colectivo A Galicia rural na encrucillada (1975). Entregouse –entrégase– esencialmente na atención ós máis asoballados e á xente nova
do medio rural de Galicia.
Coñecín a Xaquín na década de 1970 e traballei á súa beira.
Quédanme moi bos recordos das angueiras que partillamos, cando en xuntanzas parroquiais e Días da Xuventude nos guiabamos
coa pedagoxía do “ver, xulgar e actuar” e, afervoados, espallabamos lemas que dicían: “Coñezamos a nosa situación e loitemos
por mellorala”, “Xuventude, esperanza de Galicia”, “Todos xuntos
ergueremos a nosa terra”.
Os membros da comisión organizadora deste encontro de tantos reencontros escribimos na convocatoria: “Con esta homenaxe,
amais de recoñecer a importancia do traballo de Xaquín (...) queremos deixar constancia, nestas datas tan convulsas, do que supuxo
para a nosa formación como persoas a participación nas actividades desenvolvidas por aquel movemento [a XARC], ao tempo que
ser testemuñas da experiencia vivida”. Tantas encrucilladas!
Na primavera de 2011, Xaquín celebrou cun grupo de compañeiros cregos os seus cincuenta anos de sacerdocio. Daquela, o
xornal Galicia Hoxe recollíalle esta frase: “ser cura é un fermoso
xeito de ser feliz”.
Varias iniciativas nacidas no seo da Igrexa galega (as revistas
Encrucillada e Irimia, as Romaxes, os foros da fe e a galeguidade,
a presenza habitual e non só anecdótica da lingua galega na liturxia...) contaron sempre co seu apoio e presenza entusiasta. Inda en
outono de 2010 puidemos ler na prensa que Cornazo se sumaba á
campaña da promoción dos epitafios en galego, descubrindo unha
placa no cemiterio parroquial.
Neste outono quixemos sentir o latexar da gratitude e a ledicia
de telo como amigo, de reencontrármonos con el. Acompañámolo, amais, fraternalmente, nun espazo moi pegado ao seu ser: San
Martiño Pinario, o Seminario Maior de Compostela.
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Na homenaxe viviuse unha eucaristía moi emotiva, proxectouse
un vídeo preparado para a ocasión –con algúns testemuños ó redor
da nosa relación con el e do significado do seu labor–, repartiuse a publicación O Correo de Xaquín –un sentido xornal de oito
páxinas, tamén preparado ad hoc–, houbo varias intervencións de
persoas relacionadas co seu camiñar e rematamos compartindo un
xantar os máis dun cento de participantes neste encontro.
Xuntámonos logo de termos partillado momentos importantes
das nosas vidas co prezado Xaquín Gómez Barros, co animador da
Acción Católica dirixida á mocidade rural, co crego galeguista que
pon a súa vida enteira no servizo de tantas xentes e parroquias, de
tantas causas xustas.
Amancio Liñares Giraut
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Unai González Suárez

Unha vez máis a dama da noite perpetua chamou ao alén dos
xustos a un persoeiro da nosa cultura, defensor do idioma e sementador de palabras fermosas, perseguidoras de causas nobres como
o espírito que guiou a súa existencia.
Amigo de Paco, foron moitas as iniciativas nas que participou
da súa man e da de Queiruga, a través da súa participación no
grupo de teoloxía que este dirixía; as Romaxes de Crentes Galegos,
Encrucillada, Irimia e foi por iso polo que naceu con moitos de
nós, veciños de Aguiño, unha amizade intensa e proveitosa que se
mantivo acesa até o derradeiro día.
O 9 de maio de 2009, a entidade que represento decidiu nomealo Socio de Honra e concederlle, con gran merecemento, o título
de “Amigo de Aguiño”, condición que soubo defender cada día e
que de seguro seguirá a facer ao carón de Paco, Espiña, A. Bueno,
Tintxu, Bernardo, Nicanor, Pampín e moitos outros que seguen a
alentarnos a través dos ventos e mareas. Pero esta distinción foi
unha máis das moitas que recibiu ao longo da súa traxectoria como
xornalista, historiador, escritor, xurista e sobre todo, mestre, que
era o oficio do que máis fachenda sentía; cabe subliñar o premio
de periodismo “Ruta Xacobea 1991”.
A vida de Dourado foi un continuo aprendizaxe de todo tipo, os
seus humildes orixes –naceu en Araño (Rianxo) o 30 de agosto de
1929 no seo dunha familia labrega-, levouno ao autodidactismo na
busca da cultura, a lingua, a historia e a relixión, para o que percorreu Galicia como músico popular co fin de afrontar o custo dos
seus estudos. Tras un ensino primario en Asados, estudou Bacharelato en Compostela graduándose con Premio Extraordinario; logo
cursou Maxisterio e finalmente Dereito licenciándose na USC.
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Como xornalista destacou con artigos de opinión sobre a cultura, o mundo das drogas –que viviu de preto e a causa do cal sufriu
a perda da súa filla–, o mar, a lingua, a relixión ou a literatura onde
Castelao e Rosalía sempre foron a súa referencia, de aí que os dous
libros que publicou garden relación con estes autores –“Conversas
con Teresa Castelao (anecdotario dun século de vida)”, en 1999 e
“A Mestresa da Casa-Museo: Unha Rosalía rediviva”, en 2009–. Comezou no diario “La Noche” de Santiago en 1970, continuaría en
“El Faro de Vigo” e “La Voz de Galicia” para rematar en “El Correo
Gallego” e “Galicia Hoxe”. Cabe destacar a súa repercusión nos galegos da diáspora, sobre todo no xornal “Galicia” do Centro Gallego
de Buenos Aires e no programa radiofónico dominical “Sempre en
Galicia” patrocinado polo Padroado da Cultura de Montevideo.
Mención merece a súa colaboración con Encrucillada, onde recomendamos revisar os seus artigos vivenciais –Nºs 61, 64, 65 e
68 nos anos 1989 e 1990 baixo o título “Primeiras Experiencias
dun Mestre Novato”–, o realizado sobre Avilés de Taramancos –nº
77, 1992–, o Narcotráfico –nº 87, 1994– e o estudo sobre “Cultura da vida e da morte” –nº 106, 1998–, entre outros.
Un irimego cun currículo ao alcance de poucos e unha responsabilidade que Dourado soubo defender con principios e feitos na
súa vida. Non estaría de máis recompilar os seus traballos, o que
sen dúbida daría nunha fermosa publicación, así como o libro que
deixou xa rematado baixo o título “O primeiro retorno de Castelao”
e que xira arredor do busto que o insigne rianxeiro ten en Rianxo.
A cultura está feita por homes sinxelos, coa humildade de quen
nunca deixa de aprender ao tempo que ensina canto sabe, e esta
foi a mensaxe máis importante que Manuel Dourado Deira nos
deixou. A cultura galega en xeral e Aguiño en particular non o esquecerá porque no alén hai un lugar no que o agarda o seu amigo
Paco, para falar das debilidades deste mundo, para iscar solucións
ás inxustizas, para tecer redes de agarimo e palabras, para sementar vida máis alá da morte. Grazas pola súa existencia farturenta,
necesaria e imprescindible.
Unai González Suárez
Asociación Francisco Lorenzo Mariño - Aguiño
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Crónica do
Finis Terrae

As novas caras da crise
Xosé Luís Barreiro Rivas

1.- Cambio de equilibrios
na España autonómica
A derradeira crónica de 2012
pechabámola en vésperas das
eleccións catalás, coa esperanza
de que os resultados matizaran
a lectura que fixera Artur Mas
da xa famosa manifestación da
Diada do 11 de setembro anterior. E estas letras estounas
escribindo o día que se abre o
XV Congreso do PP de Galicia
(Lugo, 19 e 20 de xaneiro de
2013), no que unha arrevesada
interpretación do presunto galeguismo fraguista, intenta poñer á Galicia de Feijoo á fronte
do –regionalismo bien entendido–, ou como paradigma dunha
concepción de España na que a
política de Madrid sempre ten
un plus de credibilidade, ou
unha patente de Estado, fronte
a certas dinámicas periféricas
que o PP considera esencialmente disgregadoras.
O día 18 de xaneiro celebrárase na Zarzuela a acostumada

audiencia que o Rei lle concede
aos presidentes autonómicos
recén investidos, que Núñez
Feijoo aproveitou, facendo gala
da súa calidade de neno prodixio do PP, para contrapoñer
a mensaxe desta eivada nacionalidade histórica que é Galicia
–lealtad con el resto de España y
con la Constitución– á da díscola nacionalidade histórica que é
Cataluña, que, da man de Artur
Mas e Oriol Junqueras, pretende crear as bases dun novo Estado europeo.
Dito así, e analizado a primeira vista, non faltará quen
pense que estamos nun tempo
no que a lealdade cega vai cotizar máis que a tensión creativa
manexada polos nacionalismos
periféricos. Pero as eleccións
do 25 de novembro, digámolo axiña, deixaron a Mas e a
CiU aos pés dos cabalos. E
todo indica que un progresivo
distanciamento da sociedade
catalá respecto das intencións
da Diada, e un crecente teEncrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013
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mor dos dirixentes e mentores
de CiU ante os perigos da radicalización
independentista
que impulsa ao presidente da
Generalitat a fuxir cara diante,
van dar ao traste –en Barcelona dise que en menos de dous
anos– con esta febre que vive
Cataluña, e que todo quedará
reducido a un pacto fiscal que,
con moi lixeiras cesións cargadas sobre as Comunidades máis
febles e máis beneficiadas pola
solidariedade do anterior modelo, subliñe dalgún xeito o feito
diferencial de Cataluña e Euskadi.
Galicia vai perder de forma
irremisible as poucas posibilidades que lle daba a Transitoria
Terceira da Constitución para
formar un bloque homoxéneo
cos outros nacionalismos históricos á fronte da reivindicación autonómica e da presión
descentralizadora, mentres o
debate da forza real –política,
económica e estratéxica– bascula definitivamente a favor de
Madrid, Andalucía e Valencia.
O máis probable é que, tras
sacrificar a Mas e á súa fantasía
independentista, os nacionalistas cataláns esixan unha reformulación do Estado español
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no que se vai resucitar, dalgún
xeito e con algunhas variantes,
o mesmo mapa de dous niveis
ou dúas velocidades que ía implícito no fracasado Estatuto
de Autonomía de Galicia que
aprobara o Congreso a finais
de 1979 –reformado en 1980
polo Pacto do Hostal–, ou mesmo nos artigos declarados inconstitucionais da LOAPA, co
que deixarán a Galicia como
o alumno máis destacado do
terceiro pelotón, aquel que desfila detrás das autonomías con
soleira recoñecida (Euskadi e
Cataluña), e das que veñen favorecidas, especialmente nos
aspectos económicos, pola historia ou polo tamaño (Navarra,
Madrid, Cataluña e Valencia).
Porque o noso Estatuto non ten
trazas de ser reformado. Porque
as nosas reivindicacións non
constitúen unha preocupación
para os que teñen sobre a mesa
a difícil operación de equilibrar
a descentralización do Estado.
E porque Núñez Feijoo, encantado co seu papel de paradigma
da lealdade e de neno precoz na
presentación dos deberes feitos,
parece contentarse plenamente
–ala, bonito!– con que lle dean
labazadiñas nas meixelas e palmadiñas no lombo.

As novas caras da crise

2.- Unha corrupción con
características sistémicas.
Abraiados polo curso en paralelo de tres investigacións
xudiciais extensas –falo das
operacións Carioca, Campión e
Pokémon–, que tamén van ser
duradeiras, de textura magmática e prognóstico incerto, os
galegos recibimos con singular
inquietude a acumulación de
outros casos –entre os que cabe
citar os Gürtel-Bárcenas, Palau
de la Música, Urdangarín, ERE
de Andalucía, Jaume Matas e o
velódromo de Palma, Mercurio
e o alcalde de Sabadell, e moitas outras– das que parecen
derivarse implicacións masivas
para a familia Pujol-Ferrussola,
para diversos políticos e alcaldes do PP e do PSOE, e, dende
o 18 de xaneiro de 2013, para
numerosos dirixentes do PP dos
últimos 20 anos.
Esta situación, unida ás informacións demagóxicas xeradas no sistema mediático ao
socairo da crise –críticas aos
soldos de políticos e deputados,
desprestixio masivo das institucións, desenfoque dos gastos
de Administración, e ambiente
xeneralizado de fraude–, está
creando unha sensación de co-

rrupción sistémica de enormes
proporcións e imprevisibles
consecuencias, que, no contexto das graves políticas de
axuste que estamos sufrindo e
da extensión imparable do desemprego, apuntan a unha nova
dimensión da crise, que sobre
os efectos xa coñecidos no campo económico e no sistema financeiro, abranguen agora con
especial dramatismo a actividade política, a credibilidade dos
dirixentes, e a confianza que
necesita o Goberno para quitarnos da crise.
A cuestión nin é nova nin é
lene, xa que, se por unha parte viñamos sufrindo un xeito
de informar sobre a crise basicamente negativo, populista
e demagóxico, que impide a
creación de consensos que son
básicos para as difíciles solucións ás que temos que entregarnos, tamén hai que empezar
a temer que esteamos creando
un ambiente propicio para propostas utópicas ou abertamente
fascistas que debiliten fondamente a democracia mesma. A
experiencia grega é neste senso
paradigmática, xa que, anticipando pasos moi semellantes
aos que aquí estamos dando,
aínda que nunha situación
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moito máis dramática, experimentaron os gravísimos efectos
da crise sistémica, para ter que
volver despois, con duras medidas de corrección económica e
política, á senda dos consensos
ou daquelas protestas que aínda
caben nun modelo integrado de
representación, opinión e participación política.
Seríamos inxustos e esaxerados se non recoñeceramos a
forte resistencia que ten mostrado a sociedade española e
galega a moverse na periferia
do sistema, tal e como demostran as dúas maiorías absolutas
que nos gobernan a nivel central e autonómico, e tal e como
pode verse tamén no fracaso
colleitado polos sindicatos no
seu intento de impoñer dende a
rúa unha polemocracia suicida.
Pero tamén estariamos cegos se
non viramos o acelerado e progresivo deterioro das relacións
políticas, o impresionante desprestixio no que están sumidos
os políticos e as institucións, e
a crecente dificultade que existe para construír e expandir discursos que sirvan para dar razoable explicación dos feitos, e
a crecente dificultade que existe para formular solucións consensuadas e con amplo apoio
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social. E por iso estamos nun
intre crítico da nosa democracia, no que temos que reforzar
a idea de que fóra da orde política e institucional non é posible xerar un ambiente de paz
e prosperidade estable, e unha
xusta distribución do benestar.
Pola miña parte tamén lamento que para corrixir este
andazo de corrupción non teñamos máis ideas nin máis esperanza que a vía xudicial. E non
só porque a historia demostra
que cando a corrupción é xeral
tamén lle toca á Xustiza na súa
alícuota parte, senón porque
a rexeneración de valores e os
cambios de actitude ética só
son posibles mediante procesos
operados na sociedade a través
da educación, da cultura cívica
e da experiencia que se encarna
en principios básicos de aceptación maioritaria.

3.- Crise tamén na
Catedral de Santiago
Co nomeamento de Segundo
Pérez López como deán do Cabido e arquiveiro da Catedral de
Santiago (tomou posesión o 1901-2013) péchase a crise aberta polo roubo do Códice Calixtino, e empeza un período de
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reconstrución da imaxe da Catedral que quedou duramente
afectada pola sensación de caos
na xestión económica e artística e pola falta de exemplaridade
coa que foi vista a sé central da
arquidiocese. O dano inflixido á
igrexa galega foi enorme e será
duradeiro, e seriamos uns irresponsables se non nos decataramos de que mentres o xuízo
non remate aínda seguirán chovendo escándalos incomprensibles sobre a xoia máis visible e
representativa da Igrexa de Galicia.
O malo é que na xestión desta crise xa se albiscan tres erros
que deberían evitarse, sobre os
que todos, e moi especialmente os cristiáns, debemos opinar. O primeiro deses erros e
o intento máis ou menos claro,
pero evidente, de identificar o
suceso coa xestión persoal do
anterior dean, Xosé María Díaz,
cuxa substitución, seguramente
oportuna dende outras consideracións, quere ser interpretada
como un raia que separa un
antes e un despois, ao tempo
que asume e purifica tódalas
responsabilidades. O segundo
erro é o de montar un novo modelo de xestión que, sendo con
toda evidencia máis técnica e

profesionalizada, non resolve o
problema do escurantismo na
recadación e distribución de
recursos que se puxo de manifesto cos roubos descubertos.
E o terceiro erro é que, lonxe
de asumir a fondura do escándalo xerado nos crentes por razóns de fe e sentido de igrexa,
dá a sensación de que os ordes
material e espiritual non se
tocan nin coñecen, e de que,
cambiadas as contas, asegurado o patrimonio e cambiados
os responsables aos que se lle
atribúen os erros, todo queda xa
solucionado. E iso non é verdade en absoluto.
Non se pode personalizar en
Xosé María Díaz unha xestión
económica e un modelo de administración que en realidade
non existía. O fallo escandaloso
da Catedral é que todo ía e se
facía –aquela maneira–, e que
todo un sistema de repartos e
prebendas descansaba nesa neglixencia e nesa chapuza consentida. E a responsabilidade
dese xeito de facer é esencialmente colectiva, e afecta tanto ao Cabido como institución
como á autoridade episcopal. O
escándalo que sufrimos e choramos os fieis no é a perda dun
millón de euros que non foron
Encrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013
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detectados ou denunciados por
un fallo de carácter burocrático
atribuíble a persoa ou persoas
concretas, senón que tal cousa
suceda porque se desexou e
consentiu, por intereses espurios e finalidades inconfesables,
un tratamento caótico e bretemoso dos ingresos do templo.
E iso, con independencia das
responsabilidades que xulgue e
sancione o xuíz Vázquez Taín,
é un gravísimo pecado contra
a igrexa, contra a solidariedade
debida ás igrexas parroquiais e
locais, e contra a caridade esixible en tempo de tanta tribulación.
Tampouco se pode dicir que
o problema queda solucionado
se, ademais de tecnificar a xestión económica da catedral, non
se xera un modelo orzamentario
con cadre anual de ingresos e
gastos, que sexa transparente e
permita informar con razoable
exactitude da orixe e destino de
tan importantes recursos. Porque o que pasou na catedral, e
se descubriu por pura casualidade, é o modelo xeral que impera nos grandes templos e santuarios da diocese e de centos
de pequenos parroquias, que
no seu conxunto son susceptibles de xerar situacións igual de
88
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escandalosas e vergoñentas que
as vividas na propia catedral. E
non parece nin digno nin exemplar que, cando tódalas asociacións cívicas e tódalas grandes
corporacións están obrigadas
a establecer modelos de xestión transparente e fiscalmente
limpa, os petos de ánimas e as
colectas dominicais sigan tratando as esmolas penitenciais e
as contribucións dos fieis igual
que na Idade Media.
E a terceira idea é a de que os
efectos desta chapuza cociñada
durante lustros na Basílica do
Salvador de Santiago de Compostela, e descuberta no medio
dun escándalo absolutamente
rocambolesco, é, sobre todo,
unha ofensa á fe e á solidariedade dos crentes, con efectos
demoledores sobre os xa baixos
índices de práctica relixiosa
que determina a crise actual da
Igrexa Católica. E por iso non
se pode pechar este escándalo
sen falar del, sen poñer os problemas sobre a mesa, e deixando que todo o que pasou quede
reducido a unha desgraciada
crónica de tribunais. Porque
o problema é moi fondo e moi
amplo, e as medidas adoptadas
non van directamente ao cerne
da cuestión.
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4.- A economía galega a exame
Núñez Feijoo acaba de gañar
por maioría absoluta as eleccións de Galicia. E para gañalas
construíu un discurso de éxito
que tanto a opinión pública galega como o sistema mediático
español lle seguen comprando
cos ollos pechados. Como se
dun neno repelente se tratase,
a idea é que Feijoo viu o perigo
antes que ninguén, afrontou os
axustes antes incluso de que a
UE alertara dos graves problemas financeiros que atravesa
España enteira, e, no cumio
da eficacia e do patriotismo,
fixo que Galicia acadase niveis
de solvencia e de sostibilidade
dos servizos de benestar que
son– digámolo xa– a envexa das
outras Autonomías e o asombro
dos contables de Bruxelas. Así
que, en vez de Deus fratresque
Galaeciae, é posible que o futuro escudo de Galicia se inscriba
no Non plus ultra que resume
tódalas intervencións do presidente.

empregados; cunha evolución
negativa do PIB que abeira o
-1,4 % no cuarto trimestre de
2012 e confirma un estado de
franca recesión; cun informe
do Consello de Contas de Galicia que pon de manifesto que
a Xunta desviou a contabilidade
de gastos do 2010 cara 2011
nunha contía aproximada de
410 millóns de euros –equivalentes ao 0,5 % do PIB, o que
pon en dúbida a cacarexada e
exemplar solvencia da que presume o Executivo galego–; todo
indica que o financiamento
dos servizos básicos do benestar non poderán ser sostidos se
a Xunta non recorre ao Fondo
de Liquidez Autonómica, nun
acto que rompería o feitizo de
Núñez Feijoo –espelliño, espelliño, dime: existe algún presidente máis solvente e aplicado
ca min?– e obrigaría a recompoñer unha facenda e un discurso político que acaban de
cruzar a barreira das eleccións
con evidente éxito pero dando
as boqueadas.

Pero a realidade que o PP
oculta, e a oposición non acerta
a facer visible, ponnos noutra
tesitura: cun paro que avanza
desbocado –a razón de 40.000
por ano– cara os 300.000 des-

Pero os problemas de Galiza
distan moito de rematar aquí.
Porque unha parte importante
dos programas de construción
de novos servizos (hospital de
Vigo, autopista a Berdoias) foi
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encomendada á técnica de financiamento público-privado
e non resiste o ritmo de obra
previsto; porque a acumulación de obrigas contraídas cos
programas na sombra –peaxe
de Rande, autovías de PadrónRibeira, Curro-Sanxenxo e
Dozón-Barbantiño– lastran de
xeito moi pesado os presupostos da consellería de Medio
Ambiente que dirixe Agostiño
Hernández; porque o financiamento asignado a educación, especialmente nos niveis
universitarios, non garante a
sostibilidade do modelo nin
os estándares de excelencia
que tiña acadados; e porque
os programas de reformas máis
caracterizados e pregoados no
discurso electoral –redución do
Parlamento a 61 membros, supresión de concellos mediante
fusión e eliminación de chiringuitos e duplicidades, e outros
axustes de similar natureza–
avanzan con exasperante lentitude e sen ofrecer perspectivas
significativas de aforro.
Se a isto lle engadimos a situación disparatada de NCG
Banco, e ás dubidas que se
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estenden sobre o ritmo de inversións do AVE e sobre o ordenamento e a xestión eficiente
doutras estruturas tan básicas
como son os portos e os aeroportos, parece evidente que Galicia está entrando nunha época de decadencia demográfica,
industrial e política de enorme
envergadura, sen que ninguén
acerte a liderar os programas de
rexeneración que –no ámbito
territorial, industrial, urbanístico e agrario– precisamos con
urxencia.
Xa que logo, todo apunta a
que unha crise global, que en
España se manifesta con unhas
características específicas que
a agravan e aceleran, tamén
amosa sobre Galicia dinámicas
propias de aceleración e prolongación. E por iso sentimos
e cheiramos unha sensación de
fracaso serodio e insuperable
que se vai a abater sobre o noso
país no intre en que se poñan en
marcha as dinámicas políticas e
económicas de crecemento. Un
impeitizo repetido ao longo dos
últimos anos, que reviste para
nós formas de terrible andazo.
Xosé Luís Barreiro Rivas

Serafín Sotelo Herbello, o último das illas

Rolda da cultura

Serafín Sotelo Herbello,
o último das illas
Xoán Bernárdez Vilar

1.- Serafín Sotelo Herbello,
o último das illas.
Na segunda metade do século I o naturalista romano Caio
Plinio Secundo, acerca do o
que existen datos que permiten pensar que chegou a desempeñar algún cargo tanto na
Gallaecia como na Asturia, na
súa admirable Naturalis Historia, mencionou seis Insulae
Deorum, –Illas dos Deuses,
ou dos Benaventurados–, que
situaba nas inmediacións do
entón chamado Cabo Céltico,
hoxe Fisterra. Ao mesmo tempo,
no libro IV, 112, ocúpase dunhas Siccae Insulae, é dicir Illas
Siccas, que emprazaba ao norte
do río Miño, o que fai pensar
que as consideraba distintas.
Case que cen anos despois, o
xeógrafo alexandrino Claudio
Ptomomeo, aínda que non demasiado exacto nos seus datos
sobre o occidente da Península Ibérica, mencionou xa nada
máis que dúas Illas dos Deuses,
ás que sitúa lixeiramente ao sur

do Miño. Con estas indicacións
queremos darvos a entender
que tanto a situación como
a identificación das Illas dos
Deuses, e das Illas Siccas, das
que se ocuparon estes destacados autores, non era nada máis
que aproximada. Tampouco resulta etimoloxicamente seguro
que esta última denominación
evolucionase a partir da das famosas Cassitérides, ou illas do
estaño que, dende aproximadamente o século V a.C., foron situadas no noroeste peninsular,
o lugar precisamente no que se
atopa a máis importante veta
deste metal que hai en Europa.
Coma medio para acadar
unha maior aproximación acerca delas temos que recorrer a
un documento da Idade Media
do 7 de maio do ano 1201, data
na que, atopándose na Igrexa
dunha das illas situadas á entrada do mar de Vigo, concretamente na de Santo Estevo de
Sías, Afonso IX, regnante Legione, Gallaetia, Asturiis et ExtreEncrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013
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matura, concedeulle á vila de
Baiona a súa Carta foral ou de
poboación. Unha información
da que se pode tirar con certa
evidencia que as antigas Siccas
deberon de evolucionar, seguindo neste caso as leis da fonética, cara a esta denominación
de Sías. Séculos despois, sen
embargo, cartógrafos foráneos
deron en chamalas Islas Palomeras ou Islas de Bayona, denominacións que baten frontalmente co feito de que, ademais de
existir aínda esta denominación
como apelido, ao longo da primeira metade do pasado século,
os nosos mariñeiros seguían a se
referir a elas como Sías, se ben
que, entre as xentes finas dos
arredores existía a propensión
de substituír o topónimo polo
de Cías, que foi o que deu lugar
ao actual de Cíes. A conclusión
á que nos parecen conducir estes datos é a de que as Siccas
que Plinio situou ao norte do
Miño, son estas nosas Sías.

tuada a un par de quilómetros
de distancia das illas. E en Darbo foi soterrado ao día seguinte.
Segundo el mesmo referira, Serafín, nacera o 29/9/1929, é dicir, había máis de 83 anos, nas
propias Sías, onde tivera un bar.
Viúvo dende hai varios meses, e
sendo o único dos nove irmáns
que permanecera nelas, téntase
afirmar agora, por tales razóns,
que foi o -último das Sías-, as
illas que amou, e que podía ollar
todos os días dende Darbo. Non
se pode afirmar, sen embargo,
con rotundidade, que tamén
fose o derradeiro, posto que en
1981 o investigador Pedro Díaz
Álvarez, que falou tanto del
coma doutros insulares no seu
documentado traballo Las Islas
de los Dioses, mencionou tamén
a algúns outros bastante máis
novos, polo que moi ben podería darse a circunstancia de que
algún dos que por aquel tempo
as abandonaron estivesen aínda
vivos.

Chegados a este punto digamos xa que o 22 de decembro
pasado faleceu en Vigo, concello ao que xurisdicionalmente
pertencen, Serafín Sotelo Herbello, persoa que levaba a vivir
algún tempo na parroquia de
Darbo, Cangas do Morrazo, si-

Estes míticos anacos da nosa
terra, inicialmente habitados
dende o Mesolítico, e nos que
se atoparon restos da presenza
humana polo menos dende o
3500 a.C., seguiron ocupados
ao longo do período Castrexo,
do que subsisten aínda os res-
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tos dun poboado, cun interesante concheiro, así coma na
época romana. Así mesmo nas
Sías, ao longo da Idade Media,
houbo mosteiros bieitos e franciscanos, no principal dos cales,
Santo Estevo de Sías, estivo,
como xa dixemos, o rei Afonso
IX. Os restos desta construción,
así como os do seu cemiterio,
consérvanse aínda nun aceptable estado. Menos afortunados
foron o da illa sur, ou San Martiño, hoxe totalmente desaparecido, e o seu muíño de auga,
practicamente arrombado.

taurante, edificado sobre as ruínas dunha fábrica de salgadura,
os seus tres peiraos, as súas
furnas, as súas excepcionais
praias, os seus piñeirais, plantados nos anos cincuenta, a súa
albufeira, tan apetecible para
a práctica do submarinismo, e
a súa sorprendente Penela dos
Viños, unha rocha na que, a determinada profundidade, danse
mexillóns de enorme tamaño,
no interior dos cales, hai algúns
anos, foron atopadas perlas, se
ben que de moi escasa calidade.

Nestas illas, constantemente
atacadas por naves berberiscas,
andalusís, normandas, turcas
ou inglesas, especialmente na
do Norte, posteriormente abandonadas polos monxes, e sen
escolas, médico nin igrexas,
viviron ata os nosos días, basicamente cultivando a terra e
pacendo cabras e bois, un número cada vez máis reducido de
veciños, dos que Serafín Sotelo
Herbello pode ter sido o último. Desaparecido el, as acantiladas e bicudas Sías fican nada
máis que como unha sedutora
curiosidade cultural e turística
do Parque das Illas Atlánticas,
coas súas peculiares flora e fauna, o seu cámping, o seu res-

2.- Audiovisual.
O 28 de decembro foi proxectado en Celanova o documental Arraianos, que reconstrúe a
vida de Celso Emilio Ferreiro
Míguez (Celanova, 1912–Vigo,
1979). O traballo foi dirixido
por Aser Álvarez, sendo Luís
Tosar (Lugo, 1971), o encargado de encarnar a figura do destacado poeta.

3.- As Letras.
O día 7 de xaneiro cumpríronse cen anos do nacemento de
Francisco Fernández del Riego
(Vilanova de Lourenzá, 1913),
escritor e intelectual do que
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tantas veces nos temos ocupado
nestas páxinas. A data conmemorouse cun recitado poético
e unha ofrenda no Panteón de
Galegos Ilustres de Compostela
con estreita colaboración entre a Xunta, a Fundación Penzol, que Del Riego dirixira, e o
concello de Lourenzá. Como
broche dourado da conmemoración poderíamos considerar a
presentación, tres días despois,
na Casa da Cultura de Vigo, do
libro “Francisco Fernández del
Riego. Vigo dende o corazón de
Galicia”, editado polo Concello da cidade olívica, Galaxia e
a Fundación Penzol. No acto
interviñeron Afonso Zulueta de
Haz, ex-notario e actual Presidente da Fundación, o escritor
e avogado Xosé Luís Franco
Grande, o catedrático e autor
Xesús Alonso Montero, a filóloga Malores Villanueva Gesteira,
e o Alcalde vigués.

4.- Banda deseñada.
Logo de tres anos de traballo, Miguelanxo Prado (A Coruña, 1958), ven de publicar en
El Patito Editorial “Ardalén”, o
seu polo de agora último aporte
ao noso mundo da Banda Deseñada. Ardalén é o nome dun
vento mareiro do sudoeste que
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trae esencias de sal e de iodo, e
se cre orixinario das costas de
América. Está, polo tanto, relacionado coa protagonista, filla
de emigrantes en Cuba. A acción da obra desenrólase nunha pequena aldea da montaña
luguesa, o cativo universo onde
se reproducen os mesmos feitos
que a escala mundial se dan en
todo o planeta.. Bosquexos do
traballo de Miguelanxo foron
expostos ata comezos do ano en
A Coruña, e a obra presentada
inmediatamente despois nas
principais librarías do país.
Entre outubro do 2012 e o
mes de xuño seguinte, a Biblioteca Central de Vigo, desenrolou un novo Obradoiro de Banda Deseñada.

5.- Cine e Teatro.
Orisel Gaspar Rojas (Villa
Clara, Cuba, 1968), licenciada
na Universidade de Artes de La
Habana, actriz e directora teatral, con numerosa obra xa no
seu haber, está a desenvolver
en Vigo unha nova proposta escénica para nenos de entre tres
e seis anos. Diante da imposibilidade coa que se atoparon
outras profesoras para continuar co seu labor neste eido, a
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causa dos recortes económicos,
Orisel propuxo a perspectiva de
levar o teatro á propia escola.
Para acadalo conta xa coa colaboración da profesora do nivel
de catro anos, Pilar Casal.
A película de animación O
Apóstolo, que dirixiu Fernando
Cortizo (Compostela, 1973), da
que xa nos ocupamos no noso
anterior número ao comentar
a boa acollida que a crítica de
distintos países lle prodigou, foi
tamén considerada como a Mellor Película de Animación nos
Premios Goya.

6.- Congresos. Comunicacións.
En Guadalaxara (México)
celebrouse dende o 24 de novembro a Feira Internacional
do Libro (FIL), na que participaron unha ducia de editores
galegos. Á súa vez a Asociación
Galega de Editores e a Consellería de Cultura presentaron
nela un stand. Un xeito, pois,
de ampliar e promover os horizontes das nosas posibilidades comerciais e culturais. Ao
longo desta feira tivo lugar o
Congreso Iberoamericano de
Editores que procurou respostas aos novos retos da industria
do libro.

Un ano máis tivo lugar no
Pazo da Cultura de Pontevedra
a habitual exposición Culturgal, na que se deron cita contacontos, cantantes, concertos,
narradores, mesas redondas,
entrevistas en directo, ou presentacións de novos libros e
edicións. Os actos celebráronse
nos días 30 de novembro e 1 e
2 de decembro.

7.- Decesos.
O 26 de decembro deixounos
Manuel Dourado Deira (Sta.
Baia de Araño, Rianxo, 1929),
entrañable compoñente do
Consello desta revista. Contaba
83 anos. Manolo Dourado estudara Maxisterio e despois Dereito na USC, aínda que nunca
exerceu esta carreira. Historiador, escritor e profesor de EXB
no Colexio Castelao de Rianxo,
publicou tamén varias obras
e ensaios, e recibira o Premio
Ruta Xacobea no ano 1991. Andrés Torres Queiruga cooficiou
ao día seguinte as súas honras
fúnebres na igrexa de Santa Columba.
En Ourense, onde residía e
actuaba coma promotor e difusor de diversos produtos autóctonos, faleceu o pasado 14 de
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xaneiro, Xosé Posada González
(Vigo, 1940). Posada, eurodeputado por Coalición Galega
nos anos 1993, 1994 e 1999,
deixou inédita a novela Bacallau e diversos discursos sobre economía, así como varios
proxectos empresariais como a
apertura no Brasil dunha fábrica de Marrón Glacé, o xénero
que el creara e espallara, así
coma outra de abonos compostos en Angola. Viviu, así mesmo, algún tempo en Moscú
onde deu tamén a coñecer os
seus produtos. Estaba casado
con Mª do Carmo Henríquez
Salido, catedrática da universidade viguesa.

8.- Etnografía.
O Castro do Alto dos Cubos, datado na Idade do Ferro
e situado no Parque Natural do
Monte Aloia, en Tui, é un dos
xacementos que tanto por parte
da Deputación coma da Xunta
e os Concellos, veñen sendo
estudados e mellorados con traballos e limpeza, difusión, escavación e museización. Ao Alto
dos Cubos sinálaselle unha cronoloxía que abrangue do século
III a.C., ao III d.C. contando
cunha superficie duns 10.000
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m2. Nel traballaron moito antes
arqueólogos como Manuel Fernández-Valdes, (no 1933), Xosé
Fernando Filgueira Valverde
(Pontevedra, 1906-1996), e en
1997, Juan José Perles Fontao.
Non. Non nos trabucamos
ao incluír aquí esta cativa reseña sobre a veterinaria bilbaína,
de 50 anos de idade, Carmen
Vidal, porque esta primatóloga,
que leva uns dezaseis anos estudando e axudando aos chimpancés da República Democrática do Congo, ofreceu no Club
Faro de Vigo os suficientes argumentos para nos facer pensar
con máis humildade. Carmen
Vidal, uns días antes, o 9 de xaneiro, recibira na Universidade
de Alacante o II Premio Jane
Goodal (Londres, 1934), outra
primatóloga, Premio Príncipe
de Asturias 2003. Carmen Vidal, entre outras moitas cousas
sen desperdicio, afirmou na súa
lección que: os chimpancés son
primos moi próximos, no bo e
no malo. Cambian aos seus lideres cada 4 ou 5 anos. Teñen
unha linguaxe, é usan ferramentas coma nós, cousa que
descubriu Jane Goodall. Mais,
e isto parécenos o de maior releve, engadiu que: os simios saben perdoar.
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9.- Novas en Xeral.
O Museo do Pobo Galego de
Compostela, acolleu o día 9 de
xaneiro o acto de lembranza á
memoria de Isaac Díaz Pardo
(Compostela, 1920 - A Coruña,
2012). O mantedor do mesmo
foi Fernando Acuña Castroviejo (Compostela, 1945), arqueólogo e Vicepresidente do
padroado da Fundación Museo
do Pobo Galego. No decurso do
acto falaron outras personalidades, proxectouse un vídeo sobre
o homenaxeado, e ofreceuse
unha intervención musical a
cargo de Suso Vaamonde e Carlos Rilo Fraga.
Outro Museo, neste caso o
das Peregrinacións de Compostela, está a colaborar no Estudo
de Artistas Medievais cataláns,
así como na iconografía xacobea a través do proxecto Magistri Cataloniae.
O 10 de xaneiro, ás 8 da
tarde foi presentada na Casa
da Cultura de Fene, a exposición retrospectiva “Galegos en
Mauthausen”. Ese mesmo día a
Real Academia celebrou o acto
da doazón efectuada por Jorge
Parga Peinador do mecanoscrito orixinal de A Rosa de cen follas, con dedicatoria manuscrita

de Ramón Cabanillas Enríquez
(Cambados, 1876-1959) a Enrique Peinador Lines (18801940).
Para o 19 de xaneiro tiña
convocada a Agrupación Cultural O Galo, unha ruta da Lírica
Medieval en Santiago. Íase iniciar ás 11 da mañá na Praza de
Cervantes para, baixo a dirección dos profesores Isabel Morán e Xosé A. Souto, coautores
de O amor que eu levei de Santiago, percorrer o principal centro cultural e político da Idade
Media, visitando os espazos
relacionados cos grandes poetas da época. Á hora de pechar
este comentario para dalo á imprenta, ignoramos se a galerna
Gong, que sacudiu nesta data
o país, permitiu levar a termo
este interesante percorrido.
Outro dato que recollemos a
priori é o do acto de doazón á
RAG, por parte de Dona Natalia
Gómez González, viúva de Xosé
A. Arjona Santiago, tanto da
súa biblioteca coma de diversa
documentación e doutros bens.
A cerimonia estaba programada
para o venres día 25 de xaneiro
ás 12,30 horas no Salón de Actos da Academia, coa presenza
da doante e do Presidente da
RAG.
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10.- Premios.
O 26 de novembro a Consellería de Cultura fallou os seus
premios Álvaro Cunqueiro de
Teatro, e Barriga Verde, para
público infantil. Resultaron
vencedores, respectivamente,
Gustavo Pernas Cora (Viveiro,
1959), Licenciado en Xeografía
e Historia e profesor da Escola de Son e Imaxe da Coruña,
coa obra Isobaras, e Raul Dans
(A Coruña, 1964), con Un mosquito de nome Henri. En Isobaras o seu autor utiliza as liñas
de presión atmosférica para
definir as da presión social dos
oito personaxes que actúan na
mesma. Pola súa banda, Raul
Dans, dramaturgo, guionista e
doblador na pantalla do soado
personaxe británico Mr. Bean,
gañara xa, en dúas ocasións, o
Premio Álvaro Cunqueiro.
No Concello de Fene fallouse
o 29 de novembro a XXX edición
do Premio Blanco Amor de novela longa, do que foron finalistas as obras Dióxenes en Dolorida e Tara. Resultou gañadora a
primeira, sendo o seu autor Ignacio Vidal Portabales (1958),
profesor en Dereito Mercantil
da USC. Vidal Portabales gañara xa, hai algúns anos, diversos
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premios de poesía, e publicara
tamén algúns manuais e obras
relacionadas coa materia que
imparte na Universidade da que
é membro.
O 21 de decembro deuse a
coñecer en Vigo o resultado da
XII Edición do Premio R. Piñeiro de Ensaio convocado e mantido pola Xunta de Galicia, a
Editorial Galaxia e Gas Natural
Fenosa. O gañador do mesmo
resultou Xaime Subiela Pérez
(Chantada, 1969), Licenciado
en Ciencias, Politólogo, Consultor, Investigador e Experto
na planificación da lingua, pola
súa obra Para que nos serve Galiza?
Sete días despois foille entregado en Lugo o Premio Otero
Pedrayo, na súa XXX Edición,
a Basilio Losada Castro (Láncara, 1930), catedrático de filoloxía románica, tradutor e crítico literario. O Profesor Losada
Castro traduciu máis de 150
obras a sete idiomas distintos,
sendo, ademais un destacado
medievalista. Xubilado xa na
docencia segue aínda a impartir
clases e conferencias e, no ano
2000 publicou a súa primeira
novela La Peregrina, que se traduciu ao italiano.

Serafín Sotelo Herbello, o último das illas

O 30 de decembro entregáronse no Centro Cultural de
Cerdedo, os premios Modesto
R. Figueiredo de narración breve, patrocinados polo Pedrón
de Ouro, na súa XXXVIII edición. O primeiro correspondeulle ao xornalista Miguel Anxo
Martínez Oubiña (Vilanova de
Arousa, 1976) pola obra As casas baratas. Miguel Anxo Martínez tiña publicados xa tres títulos: En precario, Depósito de cadáveres e O discurso dos afluentes. Os accésits corresponderon
á viguesa María Alonso Alonso
por María A Lobiqueira, e ao
compostelán Alberto Gómez
Aneiros, por Contos dun representante artístico.

11.- Universidade.
Dous alumnos da USC,
Adrián Fernandez Tojo (A Coruña), e Iago Bea (Gondomar)
veñen de gañar os dous primeiros premios Arquímedes de
introdución á investigación. O
Primeiro por Ecuaciones diferenciales con involuciones e o
segundo por Adicción de sabor
a la correspondencia ADS/CFT.
Se non se produce unha catástrofe, cando este número de
Encrucillada saia do prelo, o

Xatcobeo, o nanosatélite creado pola universidade de Vigo,
posto en órbita dende a Guaiana o 13 de febreiro de 2012,
terá cumprido xa, contra todo
prognóstico, un ano de funcionamento a través da galaxia. Un
grupo de profesores e alumnos
do mesmo centro son os responsables de semellante logro.
De cando en vez, destacados
persoeiros que se deixan caer
por Galicia para facernos partícipes do seu saber, déixannos
tamén declaracións, unhas que
podemos considerar como axeitadas, e outras, cando menos,
sorprendentes. Así, o Filósofo e
pedagogo José Antonio Marina
(Toledo, 1939): “A riqueza dunha nación é o talento dos seus
habitantes; se cae a educación,
empobrecerémonos”. “Non pagaba a pena mudar a lei educativa para o que fixo Weert”.
“Mellorar a educación non é
unha utopía, e sabemos como
facelo”.
E Julio Martínez (Vigo,
1964), Director da Universidade Pontificia de Comillas,
díxonos: “O Estado non debería de abandonar os Campus
de Excelencia”. “En España hai
unha proliferación de másteres
e haberá que suprimir moitos
Encrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013
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deles”. “A ética non é unha dificultade da investigación, senón
unha canle de humanización”.
Así mesmo o Economista director do Lauder Instituto de
Pensilvania, Mauro F. Guillén
(León, 1967), comentou: “Europa é un continente canso, sen
sentido do rumbo que debe de
tomar”. “Este século caracterízase por unha volatilidade sen
precedentes no económico, o
político e o social”. “Temos que
nos especializar nas cousas que
poidamos facer mellor que as
economías emerxentes, reducir
custos e innovar”.
E Jesús Fernández-Villaverde
(Madrid, 1972), profesor da
Universidade de Pensilvania:
“Os nenos teñen que aprender
inglés e matemáticas; todo o
demais é secundario”. “Todos
temos que consumir menos e
aforrar máis”. “Vexo unha decadencia lenta pero implacable”.

12.- Varia.
A finais de novembro fomos
coñecedores de que Galiciencia, a principal feira científica
do país, seleccionara e premiara a investigación de determinados alumnos e centros. Así
o IES Rosalía de Castro, de
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Santiago, resultou o gañador
absoluto desta convocatoria,
mentres que o Colexio Alborada, de Vigo, acadou o premio na
categoría 1º ciclo da ESO. Na
de 2º ciclo da ESO ficou gañador o IES Terra de Trasancos,
de Narón. O IES de Sabón, en
Arteixo, foi distinguido cos premios da Fundación Telefónica.
O 11 de xaneiro cumpríronse
dous anos da inauguración da
Cidade da Cultura do Monte
Gaiás, en Compostela. Deseñada polo arquitecto norteamericano Peter Eisenman, fillo de
emigrantes xudeus (Newark,
New Jersey, 1932), este complexo, aínda a medio construír
a pesar dos máis de quince
anos transcorridos dende o inicio das súas obras, e da xigantesca inversión económica que
se requiriu, non semella ter
definitivamente arrancado. Segundo os datos oficiais, dende
a inauguración, esta Cidade da
Cultura recibiu 664.000 persoas atraídas polas súas exposicións, concertos, obradoiros
e ciclos. Os medios de comunicación, porén, comentan que se
ben a Xunta prevía para o ano
2012 medio millón de visitas,
os datos falan nada máis que de
332.800.
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Xosefa Casalderrey Fraga
(Xeve, 1959), de todos máis coñecida polo apelativo de Fina
Casalderrey, converteuse o 18
de xaneiro na quinta muller
membro da Real Academia Galega. Fina, profesora de Educación Secundaria, autora, etnógrafa por vocación, xornalista,
gastrónoma e conferenciante,
reside actualmente en Lérez,
despois de deixar o Instituto de
Marín. No seu haber cóntanse
máis de corenta obras de narrativa infantil e xuvenil, con
dúas das cales obtivo os premios, Barco de Vapor, e Edebé,
sendo ademais seleccionada no

ano 2006 para o The White Ravens.
Entre o 15 de decembro e o
19 de xaneiro, celebrouse no
Museo do Mar de Galicia, en
Vigo, unha importante exposición sobre Valentín Paz-Andrade (Lérez 1898 - Vigo, 1987).
Paz Andrade, foi un home,
como sabedes, estreitamente
vinculado co mar. O acto relaciónase co congreso organizado
na súa honra en Pontevedra,
pola Real Academia Galega, a
Consellería de Cultura da Xunta, e o Concello de Pontevedra.
Xoán Bernárdez Vilar
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Rolda de igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Feliz ano novo, queridos lectores, lectoras, desta Rolda de
Igrexa. Ninguén nolo pinta de
cor esperanza, como desexa a
canción, pero por que non facer a aposta de, aínda así, convertelo en fonte de felicidade,
na medida en que impliquemos
a nosa existencia en virarlle o
signo, de xeito que se faga máis
propicio para quen máis vai
padecer as súas inclemencias?
Desexo verme vivo nesta tarefa,
e desexo que tamén a vós vos
sosteña semellante esperanza.
Comparto con vós a dificultade coa que sempre me atopo
á hora de escribir estas Roldas.
Por unha banda, como reza
o título, gustaríame que fose
sempre un pequeniño empuxón
cara á esperanza, a pesar de
todo. Por outra, debo propoñerme unificar algo as noticias,
deixar de lado algunhas, subliñar outras. Ademais gustaríame
que tivesen aquí eco aquelas
voces que non son escoitadas,
porque hai quen se encarga –e
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ninguén queda excluído desta
culpa– de que así suceda. En
fin, mil historias, que me retan
cada vez que me sento diante
do ordenador para esta tarefa.
Desta volta voume deixar levar
polo fío dos días, coa esperanza
de que me leve por bo camiño
e mo faga máis doado. Empezo.

1.- Cousas que dan que pensar
O día 8 de novembro o servizo de internet púxome en contacto coa fundación Horizontes
Abiertos, e cos seus fundadores
e animadores Xaime Garralda,
xesuíta, xa de 91 anos, e María
Matos. É marabilloso e alentador seguir o percorrido de militancia cristiá, persoal e social,
destes crentes, sempre envoltos
e empuxados polo espírito da
solidariedade. Horizontes Abertos foi, e segue sendo, a realidade onde callou todo o seu alento
emprendedor e servizal, destinado maiormente a dar acubillo
a presos, enfermos, xentes sen
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teito, cunha especial sensibilidade para todo o que de humanidade ou de inhumanidade se
move dentro das prisións, que é
moito, posto que, segundo eles
mesmos testemuñan, o sistema
actual converte o cárcere nun
lugar de enfermos mentais.
E casualmente por eses mesmos días tivemos acceso a unha
preciosa entrevista á teresiana
Mª Victoria Morlíns, de 74 anos,
barcelonesa, que, ao comezo
mesmo da conversa se define
a si mesma como “unha muller
feliz e namorada de Deus e da
vida”. Tamén neste caso o Espírito a foi levando, cun grupo
de compañeiras, a crear unha
comunidade de inserción no barrio do Raval, en Barcelona, desde onde entrar en contacto de
vida e de servizo coa xente máis
deteriorada e marxinada, moita
dela drogodependente, entre a
que quixeron ser humildemente o signo dunha presenza fiel,
amante e servidora. Escoitala,
seguir o seu periplo vital, reconforta, anima e orienta na aposta
á que Deus nos convoca tamén
a nós no medio da nosa sociedade. Grazas!
Quince días despois a Igrexa
Anglicana sorprendíanos cunha

dobre noticia. Por unha banda,
o feito de que, xa normalizada
a presenza de sacerdotisas nas
súas comunidades, procedían á
votación necesaria, en tres sectores por separado (bispos, sacerdotes/sacerdotisas, leigos),
para a aceptación ou non de
mulleres bispas rexendo as súas
dioceses ou congregacións,
para o que era preciso que contasen coa maioría dos dous terzos. E aquí vén a outra noticia:
o sector dos bispos e o dos sacerdotes/sacerdotisas aproban
a presenza de mulleres bispas,
pero non así os leigos/as, que,
aínda que o apoiaron maioritariamente, non chegaron aos 2/3
esixidos. Parece que non desisten da idea, e será normal que
en non moito tempo ese feito
sexa unha realidade entre eles.
Entre nós a máis de un lle pode
parecer unha desmesura; para
quen isto escribe sóalle a normalidade, se normalizado tivésemos o sentido común, e non
sometido a ideas preconcibidas,
por moi sagradas que se digan.

2.- As aventuras do neno Xesús
No Belén que cada ano monta
o Concello de Santiago na praza do Obradoiro faltou o neno.
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Durante unha boa presa de días
quixo solidarizarse coas familias
que, por abusiva lei favorable
aos intereses bancarios, deben
abandonar os seus fogares e
aprender a vivir á luz da lúa ou
ao abrigo da misericordia.
Pero non só os anónimos
veciños de Santiago lle fixeron este favor ao neno, tamén
o crego Luís Rodríguez Patiño,
da diocese de Mondoñedo-Ferrol, nun xesto máis dos moitos
rechamantes e provocadores
que o caracterizan, cos seus
fregueses precintou o Belén da
parroquia de Cambás, Aranga,
A Coruña, cun rótulo que poñía Stop Desahucios e cunha
cinta desas coas que a policía
couta os espazos sometidos a
especial intervención xudicial.
Un sorrí e alédase con estes
pequenos signos que nos axudan a desorballar a memoria e
a avivecer en nós o don da indignación ante algo realmente
intolerable. E que os políticos
non sexan quen de arrexuntar
intencións e votos para sacar
unha lei que dun golpe resolvese tamaña inxustiza, así como
son prestos para outras leis que
rebaixan os dereitos dos máis
débiles! Ah, claro, pero trátase dos intereses dos bancos,
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do capital, dos ricos! Despois
que non se queixen se na apreciación popular o seu prestixio
anda polo chan. En fin, supoñemos ao neno choroso, pero
integrado nestas formas modernas, insospeitadas, de revivir aquela primeira experiencia
de abandono ambulante que
acompañou o seu nacemento;
e moito máis contento desde
logo, supoño, ca nas melindrosas ou pomposas celebracións
coas que adoito moitos de nós
conmemoramos o seu nacemento.
Cando entre tales cousas andaba o neno enredado, tamén a
editorial galega SEPT andaba
enredada en sacar á luz O Novo
Testamento para a xente nova;
facíao caladiñamente, como
adoita facer o inestimable labor
que ano a ano –e xa van moitos– desenvolve en Galicia ofrecendo materiais diversos a prol
dunha normalización do galego
na vivencia relixiosa dos individuos e das comunidades cristiás. O libro é precioso no seu
formato, no seu texto, nas súas
ilustracións. O texto, collido
sempre da Biblia galega, que tamén SEPT ten editada, ofrece
unha selección de pasaxes do
Novo Testamento (Evanxeos,
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Cartas, Feitos dos Apóstolos,
Apocalipse), con breves introducións aclaratorias, que permiten facerse unha idea da
persoa e da tarefa de Xesús, das
primeiras comunidades cristiás,
ao tempo que subliña tamén e
nutre con variadas pasaxes determinados aspectos da experiencia relixiosa cristiá que os
autores consideraron básicos: a
oración, a liberdade, a alegría, a
xustiza e solidariedade, a comunidade cristiá. Dos textos responsabilizáronse en boa hora
Silvestre Gómez Xurxo e Xosé
María Pin Millares, e as abundantes ilustracións en cores
que acompañan cada páxina do
texto débense a Rodrigo Chao.
Parabéns por esta nova achega
que moitos nenos/nenas, catequistas, pais e cregos acollerán
con satisfacción e proveito.

3.- De crego en crego
Os cregos sempre deron moito que falar. Para mal e para
ben. Máis para ben que para
mal, aínda que a voz do mal
resulte moito máis estridente e
pretensiosa. Nestes días, xa nas
beiras do Advento, correu a noticia da descualificación de dous
cregos, un austríaco Helmut

Schüller, e outro norteamericano, Roy Bourgeois. De Helmut
Schüler xa temos falado nestas
Roldas. É o líder do movemento
eclesial nacido en Austria, pero
xa espallado por outros países
de Centro Europa sobre todo,
que postula unha reforma seria
nas estruturas eclesiais e do seu
funcionamento diario para poder dar unha resposta evanxelizadora á sociedade dentro da
cal a Igrexa se encontra en situación nova, máis débil, máis
necesitada de fecundar recursos humanos e institucionais.
É un movemento consistente,
serio, ante o que as autoridades
eclesiásticas están temerosas
e desconcertadas, e ao que de
cando en vez responden con voces e xestos autoritarios. Neste
caso, o crego antedito foi privado, mal menor, de dous títulos
honoríficos: o de monseñor e o
de capelán da súa Santidade.
Quizabes, sen querelo, ata lle
fixeron un ben.
Máis contundente foi a intervención con Roy Bougeois, que
era crego da sonada Congregación estadounidense Mayknoll,
na que estivo xogando un papel
de relevo a nivel nacional e internacional. Foise convertendo
nun claro defensor do sacerdoEncrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013
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cio feminino, e mesmo tivo a
ousadía(!) de asistir e mostrar
a súa compracencia á ordenación irregular dunha sacerdotisa. Foi excomungado da Igrexa
católica pola Congregación da
Doutrina da Fe pola súa decisión de non retractarse do seu
apoio á ordenación de mulleres
como sacerdotisas, e expulsado, en consecuencia, da dita
Congregación Maryknoll. O
crego Roy escribiu un curto libro defendendo a súa posición
e a posición das mulleres que
se cren con dereito eclesial
para optar ao sacerdocio se así
llo pide o Espírito, tal e como é
o proceso no caso dos varóns.
Algún día posiblemente todos
nos lamentaremos destas liortas! Pero o sol xa nos terá pasado pola porta.
Andando nestas historias,
chegoume información relativa ao abade Martín Werlen da
abadía de Einsiedeln, en Suíza,
que puiden visitar hai poucas
anos nunha mañá xélida de 10
graos baixo cero, grazas a guía
xenerosa dun crego amigo. O
abade, relativamente novo, 50
anos (relembro o lido hai moito tempo: o inmobilismo eclesial empeza polo esqueleto),
fixo públicas as súas ideas so106
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bre a realidade da Igrexa nun
folleto titulado Descubrindo
as brasas debaixo das cinsas, co
que intenta contribuír a superar a tensión existente entre
conservadores e progresistas
na Igrexa; quéixase da falla de
coraxe, visión e creatividade na
Igrexa, e avoga por unha serie
de iniciativas moi promotoras
do laicado, como nomeamentos temporais de cardeais laicos, homes e mulleres, dunha
parte e doutra do mundo, que
informen e aconsellen ao Papa
periodicamente, e outras cousas que podedes consultar en
Internet. Por certo, recibiu o
apoio do presidente da Conferencia Episcopal suíza, o bispo
Markus Büchel. Malo será!

4.- Co Papa twiteiro
O Papa, como é normal, ofreceuse moitas veces como noticia nestas últimas semanas. O
libro sobre a infancia de Xesús,
oportunamente editado para
ser obxecto de compra e de lectura nos tempos do Advento e
do Nadal, suscitou expectativas
e acabou contentando a moitos
e desilusionando a moitos tamén. Non o lin máis que parcialmente. Acollémolo moitos
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coa benevolencia que el suplicaba, pero dentro desa mesma
benevolencia hai que entender
que cada quen bebe do seu propio pozo, aínda que as augas todas deiten da fonte de todas as
fontes. Coido con moita máis
xente que a maneira de situarse ante os relatos da infancia é
parcial e en parte xa superada,
e que, en consecuencia, a piedade que logo se deduce resulta
cando menos coxa. Por outra
banda, a polémica suscitada
pola referencia ao boi e a mula,
a maiores de indicar que non
se len os textos, senón que se
opina ao fío do vento, e a maiores de nos testemuñar con que
facilidade alguén gusta de enredarse no que non paga a pena,
fainos caer na conta ademais
da urxencia que hai na Igrexa
de aprender a ler os textos bíblicos e a interpretalos convenientemente. A pesar do moito
traballo feito, a maioría de xente só sabe facer unha lectura ao
pé da letra, sen discernimento e
sen bases para telo.
Pero a maiores Bieito XVI
abriu unha conta en Twitter: @
pontifex_es, e, levado da man
dos seus colaboradores, empezou a twittear e, como é normal cando un personaxe desa

categoría se populariza, deron
tamén en chegar admiracións,
rexeites e outras vulgaridades.
Ben, por moito que o detalle
non estea mal e sexa máis indicación do que outros poden
e deben facer, o do Papa non
é iso, senón os sistemas tradicionais de comunicación: o
libro, a homilía e o discurso,
no que é desde logo un mestre
avantaxado. Por certo, a noticia
desta estrea en modos novos
de comunicación reavivou en
min esa señardade aínda polos
vellos sistemas de aprendizaxe
da comunicación oral, chamada oratoria, e non porque crea
demasiado no florilexio das
palabras e das frases rimbombantes, senón porque con frecuencia son testemuña, doído
e comprensivo a un tempo, das
enormes carencias de moitos
cregos, que ao falar ollan para
o ceo, ou perden a vista no horizonte, ou falan estaticamente
sen que o seu corpo sintonice
para case nada coa palabra que
sae dos seus beizos, etc. Un
comunicador, como é o crego, non debería aprender da
ciencia da comunicación, que
noutros ámbitos tanto e con
tanto proveito se cultiva?
Encrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013
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5.- Nos camiños da
paz e da xustiza
Mais volvamos ao noso Papa.
E fagámolo para lerlle a mensaxe para o Día da Paz polo
ano novo, que titula Educar os
mozos na xustiza e na paz, moi
dedicada ao feito da educación,
unha educación aberta á amplitude de realidades que compoñen a experiencia vital de calquera persoa dos nosos tempos.
Un aceno especial aos mozos e
mozas, con moitos dos cales se
atopará en Brasil no próximo
verán durante a Xornada Mundial da Mocidade.
E, xa que estamos entre libros e mensaxes, invítovos a
ler o Documento da paz. Nadal
2012, que publicou, segundo
o seu costume anual, a Coordinadora de Crentes Galegos.
Un escrito incisivo, directo,
que baixa ao terreo cotián, aos
efectos cotiáns, ao sufrimento
cotián, á loita cotiá, das ideas
xenéricas que abundan nun
lado e noutro. Á teimuda mensaxe oficial de que nos tocou
a mala, de que non nos queda
outra; á tendencia preguiceira
a interpretalo todo desde unha
mentalidade plana, moralista,
que acaba descargando sobre
108
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o propio lombo culpabilidades
que non nos corresponden,
é ben responder facendo correr este tipo de visións, que,
sen lavarse as mans de todo,
porque ben deitamos todos do
choio cando o choio era o pan
de cada día, poña a cada quen
no seu sitio, para saber cara a
onde dirixir a acción e o cambio necesario.
E nesta mesma orde de cousas, non deixedes de lle botar unha ollada ao caderno da
HOAC Derechos sociales, que
ofrece tamén unha moi boa
análise da situación, indo ás
raíces e ofrecendo camiños de
superación ao redor da defensa
dos dereitos sociais dos traballadores/as coma un deber de
xustiza. Sempre pensei que, se
tomamos en serio a presenza e
a función do laicado na Igrexa, en temas coma o presente
a voz dos laicos/as membros de
movementos especializados deberían ser voz eclesial que marcase ton e dirección. Grazas a
Deus, grazas a moitas persoas
que se paran a pensar e a propoñer, escritos, ideas, non van
faltando. Queda arrimar o lombo con paixón.
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6.- E agora tócalle ás mulleres
E, para facelo, non vos aconsello para nada ao bispo de
Córdoba, Demetrio Fernández,
que escribiu unha carta pastoral, curta, un folio, pero longa
abondo para abrirse en desacertos sobre que?, pois sobre a
ideoloxía de xénero. Outra vez?
Outra vez! E para dicir dela
cousas tan lindas coma que estraga a familia, rompe o lazo de
unión do home con Deus, sitúa
ao home por riba de Deus...; ou
que dela provén un feminismo
radical que rompe con Deus e
coa propia natureza, tal como
Deus a fixo, ata chegar a definir a ideoloxía de xénero como
a forza do mal e da morte. É
incrible! A rede –persoas crentes e non crentes– encheuse
dun clamor de protesta urxindo
ao Sr. Bispo a ser máis competente nas súas afirmacións, en
boa medida sustentadas nunha
equivocada e/ou maliciosa mestura entre sexo e xénero, ata o
punto de chegar a dicir que a
coñecida frase de Simone de
Beauvoir, “A muller non nace,
faise”, significa a liberdade de
escoller o propio xénero á marxe do que a natureza amose.
Pero todos sabemos que basicamente, e, por suposto, contan-

do con algúns excesos, o que
a ideoloxía de xénero pretende
é denunciar as trampas dunha
falsa ideoloxía patriarcal, transmitida como normal e concorde
coa natureza, á que por riba se
lle quere titular de cristiá, cando en grande medida é froito
do quefacer cultural, histórico.
Entender as cousas así posiblemente nos levase na Igrexa a
ter que revisar a fondo ata que
punto coas nosas teorías e prácticas non estamos engordando
secularmente esa ideoloxía patriarcal. E habería moito que
cambiar certamente. Desde
logo non son eses os camiños
da nova evanxelización.
Tampouco non sei se ofrecervos a compaña das dúas relixiosas que, en acordo co cura de
Zas, na Coruña, saíron aos medios coma protagonistas duns
sistemas catequéticos cando
menos sorprendentes, que recibiron o rexeite público dun
grupo de pais/nais en desacordo
con tales métodos que lles ulían
a relixión vella e mesmo nociva para os seus fillos/as. Non
temos información limpa para
poder opinar. Recordo a un pai
–non dos de Zas– que, en xuntanzas e conversas habidas para
a preparación da Primeira CoEncrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013
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muñón dos seus fillos/as, non
receaba en afirmar que el quería formar parte da Igrexa Católica, porque era a que menos
esixía a quen entraba nela. Será
cuestión de fuxir da esixencia?
Non o parece neste caso. E si
sabemos da presenza por aquí
e por alá de formas relixiosas
máis empeñadas en reeditar o
pasado caduco, ca en abrir camiños novos de evanxelización
para os tempos novos que nos
toca vivir. E cada quen terá que
ver, xulgar e actuar.
Pero si que vos poñería nas
mans da monxa da Caridade,
sor Carme, que aló en Marrocos forma parte dunha comunidade relixiosa que rexenta un
colexio, no cal procuran, entre
a chea de cousas que un colexio
pode ofrecer, que os asistentes,
maiormente musulmáns, reciban o correspondente ensino da
súa relixión, do Corán. Nunha
conexión ocasional pola radio
chegoume a súa voz, o seu espírito, e con el o recordo tamén
dos monxes trapenses alxerianos, mártires, protagonistas do
filme De deuses e de homes, que
mesmo se xuntaban en oración
e celebracións cos seus irmáns
musulmáns. Boa compaña sen
dúbida.
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A tal Carme, coa súa específica maneira de potenciar a
relixión na escola, tróuxome
tamén á memoria os debates
recentes habidos en España ao
redor da reforma da lei de educación. Unha vez máis, neste
caso a LOMCE (Lei Orgánica
de Mellora da Calidade Educativa) tampouco non foi froito
dun acordo, o cal quere dicir
que dentro de non moitos anos
teremos unha nova lei, e así ata
o infinito. A CONCAPA (Confederación Católica de Pais de
Alumnos/as) aplaude a Lei, e
aplaude explicitamente que a
clase de relixión recupere algo
de categoría, que se suprimise
a materia de Educación para
a Cidadanía e que se recoñeza
o dereito dos pais a educar os
fillos na lingua que queiran.
A CEAPA (Confederación Española de Asociacións de Pais
de Alumnos/as), sen embargo,
considéraa clasista e conservadora e que opta por vellas receitas que teñen fracasado alí
onde foron impostas. Na nosa
casa temos fresca a experiencia
de que no percorrido escolar da
nosa filla na única clase onde
aos alumnos/as se lles axudaba
algo a ter pensamento propio, a
tomar conciencia adulta de si e
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das cousas que o rodeaban cada
día, era a clase de Educación
para a Cidadanía. Por outra
banda, escuro futuro se lle ve
a unha Igrexa, que non poida
garantir por si mesma a formación catequética dos nenos/as,
mozos/as, adultos/as que queiran integrarse nas súas comunidades, sen apelar a axudas
exteriores, que sempre teñen
un aquel de presión social. E
queda no aire a desexada clase
de cultura relixiosa, seria, plural, respectuosa, que cree preguntas e empatías, e que abra
os corazóns e as vidas á libre
chamada de Deus.
E, para mulleres, a amiga
Carme dun pobo veciño, que
me sorprendeu para felicitarme o Nadal, despois de bastante tempo sen conexión. Viúva,
maior, ben coñecida dos tempos de Proxecto Home, cando
acompañara a un fillo drogodependente no seu proceso de rehabilitación, coroado polo éxito.
A maiores, e para máis servizo,
ofrecera a súa casa, o seu afecto, os seus cartos, as súas ansias
a varios rapaces que, traballando tamén na súa rehabilitación,
non dispoñían dun fogar nin
dunha familia que os acollese.
Non cedera na súa teima soli-

daria; estivera moi a carón dun
rapaz que, por mor do alcohol,
estaba agora nunha situación
terminal. A súa devoción maior
neses días do Nadal era poder
pasar horas ao pé do seu leito
dándolle o que nunca lle negara: compaña, axuda, afecto.
Non recibín nunca felicitación
maior polo Nadal.
E, por último, mulleres cristiás galegas, que aprenden e
coñecen teoloxía feminista e
que intentan construír colectivamente pensamento teolóxico
feminista, foron as que a finais de novembro presentaron
o libro As mulleres falamos de
teoloxía. Espazo de teoloxía feminista, coma unha mostra do
intento no que andan con humildade e teimosía. Benditas
elas!, e, se alguén non puido
asistir a esa primeira presentación, haberá unha segunda na
Festa do Lume, xornada anual
que a Asociación Irimia organiza sempre o primeiro sábado de
febreiro, para requentar, avivecer os corpos e os espíritos na
festa da candeloria. Este ano
o 2 de febreiro no mosteiro de
Bergondo, A Coruña.
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7.- O regalo de Casaldáliga
Sobre do Advento e do Nadal
voou a sombra fráxil do bispo
Casaldáliga no servizo de nos
anunciar a chegada do Salvador. O pobre, tivo que cambiar de residencia por mor das
ameazas dos xerifaltes da zona;
non lle perdoan que, grazas ao
movemento popular que soubo
acompañar, a xustiza lles estea
dando a razón aos nativos/as e
non aos terratenentes usurpadores que os querían botar da
terra que os viu nacer e que lles
deu ata o presente medios de
vida e convivencia. Xa volveu
ao seu querido Mato Grosso
onde espera poder morrer en
paz despois dunha vida de servizo, do que non desiste. Que
espírito máis forte por dentro
e por fóra dese corpo débil que
a enfermidade converte en tremente! Relendo algunhas cou-
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sas del por mor destes últimos
acontecementos atopeime con
esta apreciación do daquela
Cardeal Ratzinger: “É un home
pequeno cun espírito xigante.
Pedinlle a súa bendición”. Cando a un lle cansan as palabras,
cando os libros se lle caen das
mans polo seu reiterado afán
de remexer e remexer sen abrir
espazos e camiños, que gusto
coller os poemas do bispo claretiano e deixarse empuxar pola
fermosa, doce e quente paixón
que deles deita! Podo invitarvos
a ler os sonetos, a contemplar
a vida, a imitar o servizo desta
santa testemuña da fe e da nova
evanxelización, deste home que
exemplifica á perfección os
froitos do Concilio Vaticano II,
que queremos rememorar para
deixarnos conducir polo seu
alento? Adiante! Feliz ano novo!
Manuel Regal Ledo

Recensións

As mulleres falamos de teoloxía.
Espazo de Teoloxía Feminista

Tareixa Ledo Regal, Maite Pérez Vázquez, Marisa Vidal Collazo (Edts.)
Ed. Mulleres Cristiás Galegas, Santiago 2012.

Este libro xorde do desexo de
crear en Galicia un espazo no
que falar sobre Teoloxía Feminista, desexo expresado polas
editoras e que a Asociación
Mulleres Cristiás Galegas Exeria aprobou e levou adiante na
XXIX Asemblea, en novembro
de 2010. No Espazo de Teoloxía Feminista atopámonos 21
mulleres galegas que buscamos
achegarnos á teoloxía, ao coñecemento de Deus, dende unha
perspectiva nova que nos dea
claves de dignificación para as
mulleres. Recóllese nesta obra
un traballo horizontal, participativo que recupera e pon en
valor a palabra de cada unha de
nós, capacitándonos na propia
autonomía de pensamento dende as propias vivencias de fe, ao
ir experimentando as nosas intuición teolóxicas como válidas,
dadoras de validez.
O libro recolle a reflexión feita en cinco sesións, celebradas
alternativamente en Santiago

de Compostela e Pontevedra,
entre decembro de 2010 e xuño
de 2011. Utilizamos nelas textos que nos foron introducindo
nos aportes do pensamento teolóxico feminista nos diferentes
campos da teoloxía, traballando
os artigos Teoloxía feminista, de
Margarita Pintos (Encrucillada 77, marzo/abril 1992) e os
capítulos Introducción general
a la hermenéutica teológica feminista, de Rosa Cursach Salas, e Introducción general a la
historia de las teologías feministas cristianas, de Lucía Ramón
Carbonell (Teología feminista I,
M. Arriaga Flórez e M. Navarro
Puerto (Eds.), ArCiBel Editores, España, 2007).
Do mesmo xeito que a reflexión de cada sesión foi colectiva, tamén o libro é unha obra
colectiva. Así, coas palabras de
cada compañeira, Tareixa Ledo
Regal foi tecendo unha rede de
diálogos colectivos, construción
literaria a partir das palabras de
Encrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013
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cada unha, para facer a lectura
máis áxil e atractiva. Maite Pérez Vázquez elaborou a ampla
Bibliografía e o Glosario que
aparecen ao remate do libro
e fixo a corrección lingüística
do texto. Marisa Vidal Collazo
maquetou a obra, poñendo coidado e esmero tanto na claridade do texto como na beleza do
conxunto. Elvira Santos Pena
xestionou o tema económico e
asegurou así que a edición fose
feita pola Asociación Mulleres
Cristiás Galegas-Exeria como
todas queriamos. Como guinda
a esta torta colectiva, a teóloga
brasileira Ivone Gebara fixo o
prólogo, no que recolle o sentir
de todas e nos anima na tarefa
común de facer propia a teoloxía feminista.
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Ogallá este libro nos sirva
de altofalante ás compañeiras
que participamos na primeira
edición do Espazo de Teoloxía
Feminista para poder sentir a
potencia da nosa palabra feita
pensamento teolóxico propio.
E oxalá sirva tamén para que
outras mulleres e homes crentes da nosa terra se acheguen á
teoloxía feminista e se decaten
da súa forza e novidade. Unha
teoloxía aínda por descubrir en
Galicia e que achega claves de
interpretación e estilos de facer
que coinciden co mellor das nosas prácticas porque parten da
vida cotiá, porque apostan polas persoas, porque están cheas
de vitalidade e, por iso mesmo,
de futuro.
Marisa Vidal Collazo

Recensións

Alguén así é o Deus en quen eu creo
Andrés Torres Queiruga. Ed. Galaxia, 2012

Este libro recolle diversos
textos de Andrés escritos ao longo de moitos anos. Detrás desta
escolma de artigos están as conviccións profundas de Andrés, o
seu esforzo interpretativo e a
súa valentía para repensar os
piares nos que se asenta a nosa
tradición relixiosa.
O libro divídese en tres partes: o anuncio, a presentación
teolóxica e filosofía e mística,
partes que son como etapas
para que, a medida que imos
lendo, poidamos tamén percorrer o noso propio itinerario
crente. Camiñaremos así dende a noticia gozosa do Deus
de Xesús ao afondamento vital
e reflexivo dese Deus que nos
fundamenta, acompaña e cuestiona para volverse de novo
en nós Boa Nova existencial,
acontecemento abraiante que
nos convida a crer no amor sen
medida que só Deus pode mostrar. Deus crea por amor, loita
ao noso lado contra o mal inevitable e desexa fondamente

que o miremos como aquel que
nos ama, que busca o noso ben
e ante quen non hai que pedir
senón acoller, entrar en comuñón, confiar e amar.
Un Deus ante o que se pode
danzar, pensar e sentir, que habita a casa de cada un e se fai
hóspede de todos e todas polos
diversos camiños especulativos,
existenciais e históricos que
poidamos percorrer.
Co desexo de animarvos á
súa lectura quixera rematar
esta recensión enmarcando o
libro en dous feitos distantes
no tempo e tamén distantes na
intención. O primeiro é que estamos a celebrar os 50 anos do
comezo do gran acontecemento eclesial que foi con Concilio
Vaticano II. No medio das conmemoracións, este libro breve e
sintético achégase a nós coma
froito maduro, coma testemuña
apaixonada do que vimos chamando a recepción no Concilio, e dicir, do esforzo continuaEncrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013
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do e entregado de tantos homes
e mulleres que dende moitos
lugares e formas fixeron posible
que se encarnara o espírito do
Vaticano II. E aínda que moitos poidan pensar que todo está
perdido, este libro e o seu autor recórdannos teimudamente
que todo está gañado.
O segundo, do que fala o autor no prólogo, é que este libro
sae do prelo coincidindo coa
nota, sobre a obra de Andrés, da
Comisión Episcopal da Fe. Esa
coincidencia fai tamén do libro,
como di Andrés, unha resposta
positiva, fraternal a esa nota, co
desexo de facer visible o hori-
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zonte que sempre precede ao
esforzo intelectual e crente do
noso autor, que é facer posible a presenza limpa, madura
e contemporánea da fe na nosa
cultura. Este feito é menos feliz
que o primeiro, pero signo tamén, como di Paulo aos romanos, que o mal ha de combaterse coa forza do ben.
Grazas Andrés por este libro,
grazas polo que nos dis nel, pois
alguén así é tamén o Deus no
que moitos de nós cremos. Tamén quero agradecerche, como
muller, o teu esforzo por usar
nel linguaxe inclusiva.
Carme Soto Varela

Recensións

Monjas
Laia de Ahumada
Fragmenta editorial, Barcelona 2011. 300 páxs.

Este libro publicouse en catalán no ano 2008, e logo traduciuse ao castelán. Se dicimos
que é un libro de mulleres reflectimos unha gran verdade.
Vai prologado por Carmen Riera, muller, nada en Palma de
Mallorca no 1948, pertencente
a Real Academia española, moi
premiada e traducida. A autora,
Laia de Ahumada, descendente
de Santa Teresa, casada e con
dous fillos, é autora de polo menos, sete libros máis.
O título reflicte o nome máis
popular para designar o grupo
de mulleres consagradas, que
soemos denominar relixiosas,
cando queremos darlle un sentido culto e respectuoso. Pero
que vulgar e xenericamente dicímoslle –monxas– sen distinguir os matices que definen as
dúas denominacións. Estou segura de que a elección non foi
inocente.
Laia escolle vinte monxas con
residencia en Cataluña, pero de

procedencia diversa, a maioría
catalás de diferentes zonas, e
tamén de Arxentina, Lugo, San
Sebastián…
Os anos de nacemento das
entrevistadas van de 1927 a
máis vella e 1966 a máis nova.
Con claro dominio das que teñen agora entre 75 e 80 anos.
Todas en activo e na primeira
liña. As profesións variadas, e a
maioría tituladas: Músicas, teólogas, enfermeiras, profesoras,
filólogas, traballadoras sociais,
psicólogas, médica, escritoras…
E congregacións de Benedictinas, Dominicas, Hermanitas de
Xesús, Sagrado Corazón, Hermanitas da Asunción, Reparadoras, Franciscanas Misioneras
de María, Compañía de Santa
Teresa, Filipense, Carmelitas
de la Caridad, Hermanas del
Niño Jesús, Corazón de María,
Institutos seculares…
Case a totalidade entraron
antes do Concilio Vaticano II.
E polo tanto fixeron o seu comEncrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013
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promiso dentro duns esquemas
dunha vida relixiosa tradicional,
mesmo as dos Institutos seculares. Con diferenzas no accidental pero mantendo as esixencias
canónicas de Trento.
A totalidade, si, todas, –tocadas– polo Concilio e con capacidade de cambiar de estilo de
vida: hábitos, reixas, clausura,
dependencia total, uniformidade foron deixando espazo a unha
vida relixiosa máis encarnada na
realidade social dos máis necesitados, con capacidade de decisión dentro da obediencia relixiosa, abertas aos demais, sempre en busca e lindando moitas
veces coa extrema pobreza e a
extrema soidade. A maioría di
que ata o Concilio viviron en
plenitude a vida relixiosa tradicional sen cuestionala. Outras

118

Encrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013

asumíana intuíndo a necesidade e a chamada do cambio. Polo
tanto a reflexión conciliar nuns
casos espertounas e noutro confirmounas.
Hai exemplos de vida eremítica, e mesmo de vida na rúa,
compartida cos sen teito, indo
só unha noite á comunidade.
Nas misións máis duras. E todas vivindo na busca da maior
entrega desde os seus diferentes postos.
Fai pensar. Fai agradecer as
súas vidas convertidas en entrega aos demais, e fai agradecer
un Concilio que foi quen de espertar tanta xenerosidade. Grazas as vinte mullerazas e a todas
as que sen ser entrevistadas viven tamén neste estilo.
Engracia Vidal

Libros chegados

Fernández Fernández, Cipriano, A nena levantadora de
pedras sagradas. Seis pezas de
teatro para nenos, TresCtres,
Santa Comba, 2012. 190 páx.
Rubín. Teatro
Recolle este libro seis obras
de teatro escritas para seren representadas por nenos e nenas
de ensinanza infantil e primaria. Os contidos e as temáticas,
ademais, teñen como eixes diversos valores educativos. O
limiar é de Segundo Durán,
“Chiki” e contén variadas ilustracións de David Ferrando.
Hughes, Gerard W., El Dios
de las sorpresas, Sal Terrae, Santander 2012. 253 páx. El pozo
de Siquem.
Este libro indícase escrito
para «cristiáns desconcertados,
confusos ou desilusionados»,
como unha guía para a súa viaxe
espiritual interior. Leva máis de
vinte anos sendo lido en todo o
mundo, e xa foi traducido a trece idiomas.
O orixinal inglés: God of Surprises publicouse en 1985, 1996
e 2008 por Darton Longman en

Londres. A tradución da 3º edición é de Milagros Amado Mier
Cordovilla, Ángel, Crisis de
Dios y crisis de fe. Volver a lo esencial, Sal Terrae, Santander 2012.
182 páx. Presencia teológica.
No medio da crise actual e
baixo o pulo da convocatoria do
ano da fe feita polo papa Bieito, este libro ofrécese como un
exercicio concreto de teoloxía
pastoral. A fe non cambia no
seu contido esencial, pero si o
fan as persoas crentes e o marco no que a fe ten que ser confesada e comprendida, construída dende o esencial da vida
cristiá. O autor é o director do
dep. de Teoloxía Dogmática e
Fundamental na Universidade
Pontificia Comillas de Madrid.
Haught, Jonh F., Dios y el
nuevo ateísmo. Una respuesta
crítica a Dawkins, Harris y Hitchens, Sal Terrae e Universidade Pontificia Comillas, Santander 2012. 167 páx. Ciencia y
religión.
Jonh F. Haught é membro
directivo do Woodstock Theological Center da Universidade de
Encrucillada 181, xaneiro-febreiro 2013
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Georgetown, e un dos grandes
expertos mundiais no campo
das relacións entre ciencia e
teoloxía. Neste libro ofrece respostas ás acusacións lanzadas
contra a relixión en tres recentes superventas: El espejismo
de Dios, de Richard Dawkins;
El fin de la fe, de Sam Harris;
e Dios no es bueno, de Christopher Hitchens.
O orixinal inglés: God and the
New Atheism. A Critical Response to Dawkins, Harris, and
Hitchens publicouse en 2008
por Westminster John Knox
Press en Louisville, Kentucky.
A tradución é de José Manuel
Lozano-Gotor Perona.
Torralba Roselló, Francesc,
La lógica del don, Knaf, Zaragoza 2012. 167 páx. Expresar
Religioso.
Comprender a propia existencia dende a lóxica do don
significa decatarse de que o fin
esencial de vivir consiste en dar
o que cadaquén é, pois só dese
xeito enriquecemos a realidade, facéndoa máis bela e plural,
continuando o proceso creativo
do mundo. O autor, Francesc
Torralba, é doutor en filosofía e
en teoloxía, profesor e director
da cátedra Ethos de ética aplicada na Universitat Ramon Llul.
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San Agustín, Arturo, En
Tarso ya no suenan las campanas, Knaf, Zaragoza 2012. 247
páx. Expresarte.
Tarragona, Istambul e Roma
son os eixos destas crónicas
noveladas que os achegan ao
cristianismo na actualidade e
nas súas orixes. As relacións
entre cristianismo e islam, a
comunicación e o poder na
Igrexa, son algunhas das cuestións abordadas polo autor, o
xornalista Arturo San Agustín,
co seu característico estilo áxil,
multidisplinar, provocador e
informado.
Comunidade Santo Tomé
de Aquino, Una experiencia comunitaria de liberación, Knaf,
Zaragoza 2012. 150 páx. Expresiones.
A comunidade de laicos Santo Tomé de Aquino tivo a súa
orixe na Parroquia Universitaria que xurdiu na Complutense
de Madrid no ano 1950, pouco
tempo despois do Concilio
Vaticano II. A súa longa traxectoria comunitaria está detrás
deste título. O prólogo é de Pedro Casaldáliga e o epílogo de
Nicolás Castellanos.
Marisa Vidal Collazo

Unha alborada nova.
Bernardo García Cendán
Ed. Marisa Vidal Collazo, Baldomero Iglesias Dobarrio
Rubén Aramburu Molet.

Unha alborada nova.
Bernardo García Cendán
Libro homenaxe que recolle as canción, pregos
e diferentes textos que poñen de manifesto a
fe e galeguidade do noso compañeiro Bernardo
García Cendán, recente falecido, así como a
colaboración de amigos e amigas.
Son os seus editores Marisa Vidal Collazo, Baldomero Iglesias Dobarrio e Rubén Aramburu Molet.

Edita Asociación Encrucillada

A primeira presentación vai ser no Instituto de
Estudos Chairegos, en Vilalba, o 8 de marzo.
Logo tamén será presentado en Lugo e Ferrol,
lugares moi vencellados á vida de Bernardo.
- Prezo: 12 euros.

Actualización de datos
Iniciamos un novo ano e precisamos actualizar o ficheiro de datos
das persoas subscritoras de Encrucillada. Proximamente recibirán
no seu domicilio unha carta na que constarán os datos que temos
de vostedes, pedíndolles a súa actualización. Se hai algún erróneo
ou incompleto, por favor, fágannolo saber.

Importante
Querémoslles avisar que imos pechar a conta que tiñamos aberta no
BBVA, polo que a partir deste ano, todos os ingresos a Encrucillada
deberán facelos só na conta de NGB 2080-0500-53-3040043431.
Non esqueza realizar o pagamento da súa subscrición!!
Moitas grazas por seguirnos apoiando.
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