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Guieiro
Algo ben estraño sucede coa familia. Na orde da realidade non
hai cousa máis estimada. E de xeito natural e espontáneo. Así o reflicten as enquisas. Diso dan testemuño os milleiros de fogares, durante a crise, sostidos polos ingresos dos anciáns da casa. A familia
é, de seu, un insubstituíble lugar de refuxio, solidariedade e pulo.
Porén, no ámbito do discurso público nada hai que teña connotacións máis rancias, coma algo claramente demodé, que falar da
protección da familia.
É unha cousa estraña, pero así é.
De feito, esta tensión entre realidade estimada e discurso pexorativo vólvese máis evidente cando a defensa da familia procede
da boca dos dirixentes eclesiais do noso país. Non é honrado non
recoñecer que, no noventa e nove por cento do que din, teñen toda
a razón respecto do coidado e protección que precisan os núcleos
familiares como células básicas do tecido social. Pero tampouco
o sería non facer explícito que o seu discurso imbra, ao estar inzado de alcatreos de tempos pasados ou de gafumes de ambientes
excesivamente pechados ás novas realidades familiares que tamén
precisan un acaído discernimento que non ten por que ser sempre
negativo.
Outramente ocorre coa Exhortación Apostólica Amoris Laetitia
do 19 de marzo de 2016 do papa Francisco. Hai nela un novo recendo deitado dun novo ollar que, non obstante, é tan vello coma
o Evanxeo.
Un primeiro estudo de Andrés Torres Queiruga danos o marco
xeral no que hai que comprender esa nova proposta que, como dixo
agudamente o cardeal W. Kasper, non cambia nada, pero cámbiao
todo. Torres Queiruga propón unha moral autónoma que libere á
relixión para a súa tarefa máis específica: a de fundamentar de maneira absoluta o compromiso moral co ben e co obrar evanxélico.
Quen isto subscribe ocúpase dalgúns aspectos centrais dos capítulos cuarto e quinto do amentado documento para ofrecer unha
reflexión sobre o amor no matrimonio. O decisivo está na proposta
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de cambiar a perspectiva. De pensarmos de xeito inercial nunha
vivencia finita do amor só tendencialmente aberta ao infinito, non
deberiamos mudar o esquema para invertelo radicalmente?
Xosé Manuel Caamaño achégase á Amoris Laetitia desde a perspectiva da teoloxía moral. Destaca o valor da conciencia e o énfase
nun necesario discernimento que, en absoluto, ten por que ser confundido cun parcial subxectivismo.
Xaquín e Feli, por unha banda, e Marisa Vidal, pola outra, ofrécennos dúas achegas nas que os primeiros contrastan a súa longa
experiencia matrimonial con determinados pasaxes do documento
destacando aspectos positivos e algunha limitación. O mesmo fai
Marisa Vidal, comezando por unha reflexión sobre as cuestións dos
roles e o xénero para sinalar a necesidade dun cambio radical á hora
de enfocar estes asuntos.
O documento da paz deste ano podédelo atopar na nosa web:
www.encrucillada.gal, lugar de encontro virtual onde tamén podedes atopar todas as lecturas deste Ciclo A en soporte dixital. Este
número complétase coas habituais crónicas de política, cultura e
Igrexa, así como cos debuxos de Soedade Pite. Tamén incluímos un
feixe de interesantes recensións que esperamos sexan do gusto de
todos vós.
Pedro Castelao
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Estudos

A xestión da moral na
cultura secular
Andrés Torres Queiruga

Un tema teórico, cunha urxente referencia práctica. Un tema
en continua construción, de gran importancia actual, que esixe
reflexión fonda e estudos demorados. Compréndese daquela que o
único que intenta esta reflexión é ofrecer algunhas consideracións
que delimiten o seu alcance, ofrezan impresións máis ben elementais e animen ao diálogo.

1.- O problema: relixión e moral no cambio da cultura
A novidade do problema obedece a un cambio cultural de longo
alcance, que introduciu unha verdadeira mutación na comprensión de case todos os grandes temas e problemas humanos. Tamén na ética e na moral (aquí tomarei indistintamente os dous
nomes, aténdome ao seu sentido radical de busca daquelas normas de conduta que fan que a vida sexa máis humana e auténtica:
que sexa «boa»). O cambio leva tempo en marcha, pero afecta de
modo especialmente intenso ao mundo moral e a súa relación co
relixioso, porque conmociona estratos moi profundos da cultura e
da convivencia.
No seu estrato máis fundamental, o cambio consiste no paso
dunha moral decisivamente determinada e motivada de maneira
expresa pola relixión a outra que non busca nela nin a súa guía
teórica nin a súa única motivación práctica. Forma parte do amplo
proceso da secularización; ten, por tanto, raíces cristiás, pois (aínda que poida discutirse o grao do influxo) encontra un fundamento
moi decisivo na idea de creación, que preserva a consistencia propia do mundo en canto distinto de Deus. A famosa frase do iusnaturalista Hugo Grocio, afirmando a un tempo que as leis valerían
«aínda que Deus non existise»(etsi Deus non daretur), pero incluínEncrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017

5

Andrés Torres Queiruga

do entre parénteses «cousa que non pode pensarse sen blasfemia»
(quod sine summo scelere dari nequit), mostra ben a dinámica do
proceso. Se antes, como motivación xeneralizada, se dicía ou se
pensaba que é malo roubar porque o prohibía Deus, agora dicimos
espontaneamente que está prohibido porque é malo (aínda que
non sempre se explicite o porqué).
Pero o ambiente polémico foise impondo a partir da Ilustración,
na que o choque entre as inercias teóricas e os intereses do poder
eclesiástico, por un lado, e a reacción típica das adolescencias renovadoras de moitos representantes das novas ideas, por outro,
escureceron o panorama. A reafirmación da autoridade relixiosa
sobre as normas morais, por parte dos primeiros, e a negación radical de todo tipo de presenza transcendente, polos segundos, levaron a un enfrontamento radical, que persiste en moitos estratos
da cultura de Occidente.
Hegel, sobre todo no breve escrito Fe e saber1, avisou, con lucidez histórica, da grave perda que iso pode supor para todos: a
relixión, inmunizándose contra a crítica, faise incrible; a razón,
perdendo a súa fondura transcendente, faise pragmática e superficial. Acusacións radicais de heteronomía contra toda presenza do
relixioso na vida ética ou moral, por un lado, e defensa a treo da
visión pasada, negándose a admitir a lexítima autonomía na determinación das normas, polo outro, marcan un panorama aínda non
resolto nin medianamente clarificado no seu sentido.
As peculiares circunstancias da cultura española acentúan aínda máis a dificultade, porque a un relativo enclaustramento cultural e socio-político seguiu unha apertura democrática, de ritmo
rápido e en certos aspectos explosivo. Se na cultura xeral a contraposición aínda continúa sen se resolver de xeito satisfactorio,
aquí reviste caracteres que, no meu parecer, están esixindo unha
reflexión serena e urxente.

1 Hegel, G. W. F., Glauben und Wissen, en: Werke in 20 Bänden., Suhrkamp, Bd. 2,
287-433.
6
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2.- Hipótese de traballo: reubicar o rol da relixión
Para aclarar o que intento ofrecer á reflexión común, indico a
hipótese de traballo —no seu sentido mínimo e máis elemental,
case me atrevo a cualificala de tese— que intento propor. Consta
de dúas partes: 1) insistir na comprensión integral da ética e 2)
dilucidar os grandes principios do rol da relixión para unha xestión
común da ética na situación crítica actual.
2.1. A comprensión integral da vivencia ética
De entrada, cómpre distinguir dous planos fundamentais. No
fondo, son recoñecidos por todos, pero non sempre aparecen suficientemente explicitados e levados ás súas consecuencias: 1) a
determinación das normas, en canto pautas que deben rexer a conduta ética e moral: digamos, por exemplo, pagar os impostos é un
deber moral; e 2) a xustificación e motivación para o seu cumprimento: sei que é moral pagar os impostos, pero por que debo pagalos, mesmo se van contra os propios intereses, meus ou do partido?
Esta pregunta final afecta a todos, pero anuncia xa a diferenza
que permite distinguir con precisión os roles das distintas instancias sociais, moi en concreto entre o que corresponde ao ámbito
común, que implican a todos por igual, e as propias das diversas
cosmovisións, intencionalidades ou crenzas específicas. Dado que
esta reflexión quere prestar unha atención especial, aínda que non
única, ao rol específico da relixión, cómpre distinguir con sumo
coidado os dous planos.
Tendo en conta esa distinción, no tocante a esta parte primeira,
cabe concretar así a hipótese: a) En canto ás normas, a moral é
autónoma no sentido de non estar determinada pola relixión, pois
a finalidade das mesmas consiste en buscar o ben humano, que
como tal é común a todas persoa. Expresado máis en concreto:
non hai nada que a este nivel deba ser —en principio— diferente
para un crente ou para un ateo: non existe unha «moral relixiosa»,
pola mesma razón de que non existen unha física ou unha medicina relixiosas. b) En canto á xustificación e á motivación, a situación
Encrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017
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é distinta. Cada instancia debe recoñecer a particularidade do seu
rol específico. Tamén a relixión, tomando conciencia clara de que
a súa competencia propia e directa refírese aos crentes, aínda que,
na medida en que afecta a vida de todos, pode propor a súa visión
como oferta libre para calquera persoa que a xulgue conveniente.
A consecuencia que de aquí se deduce é que a determinación das
normas presenta unha tarefa estritamente común. Posto que estas
nos afectan en canto humanos, todos estamos chamados a colaborar, e ninguén —individuo ou grupo social— debe ser excluído en
principio, sexa cal sexa o carácter relixioso ou arrelixioso da propia
cosmovisión. A condición única, pero indispensable, é a de que
neste plano toda a argumentación debe ser estritamente ética.
En canto ás motivacións cosmovisionais —disto falaremos despois— é normal que cada grupo cultive a súa función e ofreza a
súa proposta. Pero no diálogo, en canto realizado a este nivel, debe
facerse explícito o seu carácter específico, de xeito que quede claro
que directamente diríxese aos da propia comunidade de crenzas,
mentres que respecto dos demais quere unicamente ser unha oferta de diálogo e posible aceptación.
2.2. O perfil anómico da situación
Cómpre recordar as características tan peculiares da situación
española. Porque é innegable que, no ambiente máis público e nas
vulgarizacións mediáticas non se elaboraron debidamente as distincións nin se respectaron as competencias. A separación tomou de
cote o estilo da polémica intransixente e da descualificación sumaria. A voz «oficialista» do episcopado —que antes iniciara camiños
de conciliación e fixera unha contribución notable á chegada da
democracia— sintonizou co ríxido espírito restaurador dos penúltimos papas, tratando de impor unha concepción tradicional(ista),
alérxica ao recoñecemento da autonomía da moral e, en xeral, a
unha actualización lexítima en correspondencia coa nova situación socio-política. En bastantes casos, de maneira explícita e case
sempre nas decisións prácticas, seguiu operando coa pretensión de
manter como verdades de carácter relixioso ou de «dereito natural»
8
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(escolasticamente interpretado) normas morais claramente solidarias de condicionamentos culturais que resultaban anacrónicos e
que en ocasións aparecen hoxe como claramente antievanxélicos.
Cómpre recoñecer igualmente que a reacción dunha gran parte
das forzas políticas e mesmo de certas decisións gobernamentais,
así como da opinión publicamente máis xeneralizada, tampouco se
distinguiu polo equilibrio. En parte incitada —nunha dialéctica de
acción e reacción— pola aludida postura xerárquica, en parte por
unha ignorancia —ás veces crasa e con tons de intransixencia polémica— dos intentos renovadores dentro da teoloxía e dos grupos
de vangarda renovadora na igrexa, o resultado efectivo é un grave
desencontro. Non se traballou de verdade por unha actitude de
conxunción rexida polo intento dunha reflexión serena e respectuosa coa herdanza histórica nin se creou un ambiente dialogante,
na busca dunha nova figura para o futuro común. Tampouco axudou o período de euforia consumista xerado por unha economía
que parecía ofrecer un novo paraíso, onde todo era lícito e mesmo
respectable con tal de estar avaliado polo diñeiro, sen importar
moito o modo da súa obtención.
Atendendo ao ambiente xeral, non sei se resultará esaxerado falar dunha certa sensación de anomía, é dicir, carencia de lei no terreo ético e moral. De que o influxo é real, non cabe dúbida; discutible é unicamente o seu alcance. Non me sinto con competencia
para calibralo nin en si mesma é tarefa doada, pois resulta evidente
que en fenómenos tan complexos non caben explicacións simples
nin monocausais. Pero creo que serían moi útiles e aleccionadores
estudos sociolóxicos que analizasen o problema nesta perspectiva
precisa, analizando o influxo do carácter anómico desta situación.
Arroxarían seguramente unha luz importante sobre a sensación
—e a realidade— de fenómenos que marcan con duros trazos a
situación actual: a corrupción económica, xeneralizada ata excesos
incomprensibles; o incremento dunha horrible violencia de xénero, que sementa de homicidios os telexornais; a non menos horrible corrupción de menores, que, denunciada publicitariamente no
clero, vai mostrando a súa incrible extensión nas propias familias e
Encrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017
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nas diversas institucións; o desnorte dunha boa parte da mocidade,
sen unha proposta de ideais mobilizadores e traballada por modas
e ideoloxías superficiais…
Por fortuna, a insistencia nestes fenómenos non debe escurecer a totalidade do panorama. Nel existen tamén, tanto na cultura
xeral como na especificamente relixiosa, reaccións positivas, en
parte provocadas polo propio impacto da negatividade. Aparecen
continuamente iniciativas dunha moralidade xenerosa, cargada
de valores profundos e moi auténticos. A mesma crise económica,
cuestionando a dinámica do consumismo e pondo ao descuberto
as crueis inxustizas do sistema, está espertando as conciencias e
mostrando a necesidade de crear novas pautas de convivencia, organización politico-social e busca de sentido. En canto á Teoloxía,
produciu obras de recoñecemento expreso da autonomía moral2.

3.- A xestión da moralidade na cultura secular
Un panorama deste cariz está pedindo unha reacción da enteira
sociedade, para cooperar na creación dun novo clima moral. Convén evocar agora os dous planos fundamentais: o da determinación
das normas e o da xustificación e motivación do seu cumprimento.
3.1. A determinación das normas
A determinación concreta das normas constitúe unha tarefa
importante e urxente, que debería suscitar unha reflexión atenta
ao momento socio-cultural. Tamén aquí cómpre distinguir dous
momentos importantes; a intencionalidade específica da moral e,
despois, á modalidade dos diversos influxos que inciden sobre ela.
2 A autonomía non goza aínda de aceptación unánime; aquí, no sentido fundamental.
douna por suposta. M. Vidal, Ética civil y sociedad democrática, Bilbao 22001, aborda os
principais temas concretos. X.M. Caamaño, Autonomía moral. El ser y la identidad de la
Teología moral, Madrid 2013, con ampla presentación e bibliografía; D. Mieth (dir.), La
teología moral ¿en fuera de juego? Una respuesta a la encíclica «Veritatis splendor», Barcelona 1996, dialoga coa postura exposta pore Xoán Paulo II. Para o transfondo filosóficoteolóxico: M. Fernández del Riesgo, Ética y religión. La insuficiencia de la experiencia
moral, Madrid 2016.
10
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3.1.1 A preservación da intencionalidade ética: o ben das persoas
Non é preciso insistir en que a finalidade da ética ou moral é
buscar o que se deu en chamar a «vida boa», é dicir, en encontrar
as pautas de conduta que axuden á realización auténtica das persoas, individuos e sociedades. Na súa elaboración debe excluírse a
defensa de intereses, sexan cales sexan, que resulten alleos a esa
realización.
En principio, isto parece —e penso que é— evidente. Pero abonda con observar as discusións, en xeral, ou escoitar os sermóns relixiosos, en particular, para percibir que non é ese o ton, a música
de fondo, coa que se elaboran as teoría e coa que son percibidas as
mensaxes. A sensación que soe quedar é a de que cumprir a moral
é algo «obrigatorio» que se nos impón. O ben que así se busca —
de seu e en si mesmo— pode ser real; pero acaba sendo percibido
como servizo ou instrumento para algo alleo ao propio ser: sexa a
felicidade inmediata, o ben do estado ou a gloria de Deus.
Resulta indispensable un cambio radical no anuncio da moral.
Sábeno ben os bos educadores: neno ou a nena deben pasar do
estadio «convencional», no que as normas dos pais se perciben
como carga ou imposición («porque mo mandan eles, podendo
non mandalo, e así eu sería máis feliz»), a comprendelos como o
único tipo de conduta que permite realizar ben a propia vida. É o
paso da heteronomía á autonomía3.
En consecuencia, a intencionalidade ética debe presidir como
principio inviolable todo diálogo e calquera discusión. Presidir a
propia postura, en primeiro lugar, sen buscar vantaxes persoais nin
defensas de partido, ideoloxía ou relixión. E admitir igualmente
que preside a dos interlocutores, presupondo tamén neles a mesma
vontade de buscaren o ben dos individuos e da sociedade.
Nunca resulta fácil. Así e todo, non é pouco recoñecer o principio en si mesmo, como chamada a esforzarse por cultivalo no
3 Véxase a nutrida información de J. Rubio Carracedo, «La psicología moral (de Piaget a
Kohlberg)», en V. Camps, ed., Historia de la ética, vol. 3, Barcelona 1989, 481-532.
Encrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017
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diálogo. Doutro modo, seguirá campando unha das pexas máis esterilizantes no tratamento destas cuestións: «opinas así por consigna do partido ou por obediencia ao papa; nós defendemos a xente,
pero vós a vosa ideoloxía ou a vosa relixión»… Esquematizo, pero
abonda con repasar, por exemplo, as discusións sobre o aborto ou
a eutanasia, para percibir que non sempre prima a racionalidade
estritamente ética, nin a confianza en que o contrario busca, igual
ca nós, o ben das persoas e da sociedade.
3.1.2 A relixión como «contexto de descubrimento» de normas morais
O primeiro consiste nos condicionamentos e posibilidades que,
como a situación histórica ou a opción cosmovisional dos distintos participantes, inflúen de feito no resultado da investigación:
sen a lectura de Alexander von Humboldt e a viaxe no Beagle,
nunca chegaría Darwin á teoría da evolución. O segundo refírese
á cuestión de principio, e dicir, ás razóns intrínsecas que garanten
e xustifican a validez ou verdade do resultado en e por si mesmo,
sexa cal sexa o camiño polo que se chegou a el: en definitiva, o
valor do darwinismo depende das razóns que aduce no ámbito
biolóxico.
Resulta innegable que historicamente a relixión exerceu de matriz para a case totalidade das normas morais que a humanidade
foi adoptando ao longo do tempo e nas diversas culturas. O cambio
radical producido polo descubrimento moderno da autonomía do
mundo non anula sen máis o seu influxo, pero esixe que sexa reubicado con moita precisión. Renunciar a el implicaría pecharse á
riqueza dunha sabedoría milenaria. Pero mantelo intacto suporía
un anacronismo esterilizante, que leva á relixión a invadir competencias que xa non lle son exclusivas, e pode converterse nunha
fonte de conflitos insolubles.
De feito, como veremos, creo que a falta de claridade neste punto
está lastrando gravemente o diálogo. De feito está impedindo un
xusto aproveitamento do avance, tan importante e significativo, na
postura do último Habermas. Sucede nel e pode suceder tamén no
modo do seu aproveitamento para a teoloxía, como, por exemplo,
12
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na de O. González de Cardedal, que leva tempo facendo ao respecto unha reflexión, moi seria e amplamente informada (precisarei
máis tarde esta observación)4.
O curioso é que, unha vez que no problema da determinación
das normas, o cambio no rol da relixión non é tan radical como
parece. Sucede tan só que agora o influxo sitúase de xeito expreso
onde, en esencia, estivo sempre de maneira implícita: no contexto
de descubrimento. Iso é, en efecto, o que está implicado no rexeitamento tradicional do voluntarismo ético: a tradición máis firme
sostivo que algo «non é malo porque está prohibido, senón que
está prohibido porque é malo».
Certo que para que poidamos hoxe levalo á súa plena consecuencia, supón dúas novidades: a) o descubrimento da autonomía
do mundo, cada vez máis recoñecida na teoloxía, e b) un novo
concepto de revelación, xa amplamente favorecido polos avances
na crítica bíblica, pero aínda non levado de xeito satisfactorio á súa
consecuencia neste punto.
A revelación xa non pode verse como «ditado» divino, senón
como «caer na conta» do que Deus está activamente tratando de
mostrarnos a todos en e través das realidades creadas. Non é aquí
lugar para estenderse neste delicado tema. Espero que abonden
unhas indicacións sumarias5. Cando Moisés (simbolicemos no seu
nome todo o que lle atribúe a tradición) descubriu as normas morais da comunidade e as proclamou como mandamentos do Señor,
dixo a verdade. Pero díxoa porque, considerando as dinámicas da
realidade, el caeu na conta e comprendeu que nelas se mostraban
as pautas de conduta que Deus —por ser o creador do ser e do
modo de ser o mundo— estaba tratando de manifestar como adecuadas para o ben da comunidade6.
4 Ciudadanía y cristianía, Madrid 2016, 128-130; algo que xa estudiara en Ética y religión,
Madrid 1977.
5 Cf. A revelación de Deus na realización do home, Vigo 1985 (trad. cast. 2ª ed. Revisada:
Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana, Madrid 2008).
6 J. L. Sicre, Introducción al Antiguo Testamento, Estella 22011, ofrece unha exposición
excepcionalmente clara.
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A conciencia da autonomía non nega a realidade da acción divina, pero obriga a vela como realizándose en e a través das causas
creadas (de «causas segundas» falaban xa os escolásticos). Por iso
hoxe sabemos que non se trata de esperar «voces do ceo» que nos
manifesten as pautas de conduta. O que se nos pide é que con dedicación e coidado examinemos «as leis e valores» coas que Deus
dotou «as cousas creadas e a sociedade mesma», para as «descubrirmos, empregarmos e ordenarmos pouco a pouco», posto que se
trata dunha esixencia «absolutamente lexítima» da súa autonomía.
Adrede acabo de parafrasear as palabras do Concilio na Gaudium et spes, n. 36 (que animaría a repasar con moita atención),
para subliñar que se trata de algo teoloxicamente moi serio e, no
fondo, moi tradicional. Por iso, cómpre sinalar que esta reubicación, ao tempo que lle sinala os seus límites, lonxe de anular todo
influxo da relixión, aclara tamén as súas posibilidades específicas
… e pode axudar á recuperación do seu prestixio.
Hoxe como antano, para poñer un exemplo importante, a crenza cristiá na paternidade universal de Deus crea un contexto de
descubrimento que pode facilitar a comprensión de que todas as
persoas —definidas como fillas e fillos— son iguais en valor e dignidade. Non foi casual que san Paulo proclamase a súa igualdade
esencial, sen discriminación de relixión ou raza, de xénero ou situación social (cf. Gal 3, 28); nin o foi que Hegel afirmase que só
co cristianismo se afirmou definitivamente a liberdade de todos
(non só do emperador ou dos cidadáns) e o valor absoluto de cada
persoa. O mesmo cabería dicir acerca da idea do «Reino de Deus»,
que mantén a súa forza iluminadora como orientación na busca
ética dunha sociedade máis xusta, libre e igualitaria.
3.1.3 Ambigüidade e carácter indirecto do influxo
Claro está que esta verdade non equivale a unha patente de
corso, para pensar que resulta positivo e acertado todo o que se
interpreta como descubrimento desde o contexto relixioso. Como
sucede con todo canto pasa pola mediación humana, tampouco o
influxo da relixión tivo sempre efectos positivos. Levou, por exem14
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plo, a que moitos teólogos e altas xerarquías negasen a liberdade
de conciencia no ámbito relixioso ou xustificasen como querida
por Deus a desigualdade social.
Loxicamente, o que afirmamos do contexto relixioso vale tamén,
tanto en positivo como en negativo, para os contextos non relixiosos. En positivo, representantes da cultura moderna non relixiosa
foron, por exemplo, máis lúcidos ca o cristianismo oficial para sacar —mesmo contra el— as verdadeiras consecuencias que para
a xustiza social e a liberdade de conciencia estaban implicadas no
Evanxeo. Ao mesmo tempo, tampouco se pode negar que ideais
antirrelixiosos nacidos desta cultura levaron a absolutizacións da
liberdade e do poder humanos, que non foron alleos aos campos
de concentración, os gulags ou os killing fields.
A conclusión é clara: o influxo non é unívoco, e debe actuar de
modo indirecto, como axuda para as decisións tomadas no contexto
de xustificación. É dentro deste contexto onde será preciso dilucidar criticamente como aproveitar as achegas positivas e desbotar
as influencias negativas.
En definitiva, merecerán ser aceptadas na xusta medida en que,
ao entraren neste terreo, os seus argumentos demostren o seu valor dentro dos parámetros da «racionalidade ética». Ou o que é o
mesmo: deberán mostrar que as consecuencias que se descubriron
e expresaron no «xogo lingüístico» da relixión, permiten descubrir
pautas de conduta que poden apoiarse con razóns pertencentes á
ética e expresarse tamén no «xogo lingüístico» da mesma. No diálogo estritamente ético, a relixión non pode argumentar coa autoridade da paternidade de Deus na Biblia Pero pode mostrar como
esa verdade abriu dentro dela os ollos —e pode abrilos tamén a
outros agora— para percibir máis facilmente as razóns éticas que
avogan pola igualdade.
3.2. A motivación e xustificación da vida ética
Con ser moi importante e ocupar case que sempre o proscenio
das discusións, a determinación das normas non o é todo, nin posiblemente o principal na vida ética. En definitiva, o problema acaba
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desembocando sempre na decisión de cumprir ou non cumprir as
normas, mesmo as recoñecidas como tales. Por mor da claridade
tamén aquí indico a forma que a hipótese de traballo toma neste
punto: 1) ao revés do que sucede na determinación das normas,
neste campo o influxo da relixión é directo; porque 2) a relixión
pode influír profundando na xustificación, co apoio absoluto na
Transcendencia divina, e potenciando a motivación, mediante a
confianza en Deus e o testemuño histórico, sobre todo tal como
culminou en Xesús de Nazaret.
3.2.1 A contradición da liberdade e a pregunta polo fundamento
A razón está en que na ética aparece a contradición tipicamente
humana da liberdade finita, nunca plenamente dona de resolver a
tensión entre o que ve como deber e a motivación e decisión para
cumprilo.
Esta contradición é universal e afecta a todo tipo de opcións
cosmovisionais, como o mostra a antiga e significativa converxencia de dúas «confesións» moi próximas no tempo: a do pagán Ovidio —«vexo o mellor e apróboo, pero sigo o peor» (Metam., 7, 1920)— e a do cristián Paulo: «non fago aquilo que quero, senón que
fago precisamente aquilo que detesto» (Rm 7, 19). A converxencia
mostra que se trata dunha cuestión humana como tal, e que por
tanto ten carácter universal. Iso significa, en primeiro lugar, que,
por pertencer á esencia mesma da ética, cae dentro do ámbito da
súa autonomía, que non debe ser violada. Pero significa igualmente que está aberta a todo influxo que poida confirmar e axudar á
realización efectiva da vida ética.
É ben coñecida a dificultade e complexidade dos problemas que
a ética encontra neste campo da xustificación e motivación7. As
propostas multiplícanse nunha acumulación histórica que non evita interseccións nin confusións, tanto nos métodos (empirismo,
7 Para un panorama sintético, poden verse, por ex., as sínteses de A. Cortina, «La ética
discursiva», en V. Camps, ed., Historia de la ética, vol. 3, cit., 533-576; L. Rodríguez Duplá, Ética, Madrid 2001.
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intuicionismo, fenomenoloxía…), como nos ideais (utilitarismo
eudemonismo, estoicismo…). A presente consideración, evitando
discusións de escola ou de sistema, céntrase nas dúas orientacións
que dalgún modo están presentes en todo traballo de xustificación:
a deontolóxica, que remite á experiencia fundamental do deber (non
existe humanidade sen a distinción ética de condutas boas e malas
eticamente, sexan cales sexan os modos concretos de os interpretar
en cada caso) e a teleolóxica, que busca acadar unha vida boa (non
existe humanidade sen que, dun xeito ou doutro, busque un tipo
mellor de realizarse, sexan cales sexan os ideais que se propón).
O problema radical sintetízase na dobre pregunta: por qué e para
qué cumprir as normas éticas ou morais. Buscar a resposta constitúe una das tarefas fundamentais da ética, que cae dentro da súa
autonomía: a dignidade da persoa, a evidencia apriórica do imperativo categórico, a forza dos valores éticos, a coherencia do discurso
racional, o impulso e luz da tradición … Pero, por afectar a vida na
súa complexidade, esta xustificación soborda o puramente teórico
e recibe apoios dos distintos contextos nos que a vida se realiza.
Nun diálogo sereno e acolledor, todos poden e deberían complementarse entre si.
Na presente reflexión, resulta relevante unha distinción moi
fundamental entre 1) os contextos relixiosos (que á súa vez son
moi diversos), que teñen e conta a Transcendencia, e 2) os nonrelixiosos, que se limitan á pura inmanencia mundana. Estes, ao
estaren situados no mesmo plano do mundo, exercen o seu influxo
«en paralelo» coa ética. Con dúas consecuencias: por un lado, delimitan con forza os propios límites; e, por outro, a súa axuda non
pode romper os límites propios da inmanencia mundana.
Con todo isto non pretendo nin limitar a autonomía da ética
nin subliñar os seus límites, para abrir a porta a un influxo heterónomo do relixioso. Desde Bonhöffer, a teoloxía actual está moi
avisada para non acudir ao deus-tapa-buratos nin, menos, ao deusdas-cloacas. Deus só pode ter sentido como potenciación —salvación— do humano, e selo desde abaixo: desde a solidariedade
na superación posible dos límites e no loita contra o mal: «iso é
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coñecerme», dixo xa o profeta no Antigo Testamento (Xer 22, 1516) e confirmouno Xesús no Novo: «cando dabades de comer ao
famento» (Mt 25, 34-36).
Pero si é necesario tomar en serio a gravidade da pregunta acerca de se a xustificación autónoma da ética en canto tal enche e
satisfai toda a pregunta humana. Hai quen pensa que si: tal foi o
que, por exemplo, proclamou Tierno Galván, afirmando sentirse
comodamente instalado na inmanencia. Pero son moitos os que
pensan o contrario: desde o tan xeneralizado «non sabemos» do agnosticismo, ata a afirmación do «absurdo» distintamente colorado
de Schopenhauer, Sartre ou Camus.
Na ética, o significado fondo desta insatisfacción quedou ben
expresado por dous pensadores significativos. Sigmund Freud, aludindo máis directamente á motivación, recoñeceu a súa incapacidade de saber por que tiña que facer o ben cando iso ía contra o
seu propio interese8. E Max Horkheimer, referíndose máis expresamente á xustificación, afirmou en repetidas ocasións que tan só
na Transcendencia resultaría posible encontrar unha xustificación
última9. É nesta dificultade, tan profunda e dolorosamente humana, onde a relixión pode facer o seu ofrecemento.
3.2.2 Relixión e moral: as esferas kantianas e o horizonte teónomo
Creo que de ordinario non se ten subliñado debidamente que
no corazón mesmo da filosofía kantiana está a afirmación desta
insatisfacción. El detecta a contradición apriórica entre o cumprimento ético do imperativo categórico, que de seu esixe a felicidade,
e a imposibilidade fáctica de a conseguir, dada a finitude da natureza. Por iso só ve posible a conciliación mediante a idea de Deus
que, sendo autor da natureza e da liberdade, ten capacidade para
garantir a esperanza da conciliación entre ética e felicidade. Con
todo, non puido sacar todas as consecuencias.
8

Carta a James J. Putmam, 8-7-1915, in: Epistolario 1873-1939, Madrid 1963, 347).

9 Cf., por ex., La añoranza de lo completamente otro, in H. Marcuse, K. Popper y M.
Horkheimer, A la búsqueda del sentido, Salamanca 1976, 105s. Cf. M. Cabada Castro, El
Dios que da que pensar, Madrid 1999, 178-179 e 115-237.
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Sobre todo, non logrou total claridade sobre articulación entre
o influxo da relixión e a autonomía da ética. De feito, a impresión
que a partir del se impuxo na filosofía foi a do carácter heterónomo da relixión. Non cabe negar que de feito a relixión operou así
moitas veces, e pode seguir operando. El mesmo acudiu a exemplo
típico do sacrificio de Isaac10, contra a interpretación «oficial» mostrou que o mandato relixioso debía ser rexeitado desde a autonomía ética:
Abraham debería ter respondido a esta pretendida voz divina: «que
non debo matar o meu bo fillo é completamente certo; pero que ti,
que te me apareces, sexas Deus, diso non estou seguro, nin podería
estalo aínda que esa voz resoase desde o ceo visible»11.

Ten toda a razón no que di. Pero, como o interpreta, esa non é
a verdade auténtica da relixión, porque o literalismo na interpretación da Biblia que prevalecía no seu tempo (diso eran responsables
os teólogos), non lle permitía unha relación correcta das relacións
entre razón e revelación (aínda que logrou avances importantes).
El simbolizábaa falando de dúas esferas concéntricas: a de dentro,
que representaba a razón, e a de fóra, a revelación. A segunda esfera envolve a primeira, de sorte que, ademais das verdades que ten
esta, contén as reveladas fóra do seu alcance12. En consecuencia,
Kant admite que a razón non o abarca todo; pero ten o dereito de
xulgar as verdades da revelación na xusta medida en que están presentes no seu círculo. Por iso non admitiu como ético o «mandato»
divino de sacrificar o fillo.
Como se ve, Kant ten efectivamente razón; mesmo, no fondo,
anuncia a solución correcta, pois non acepta a existencia do mandato. Pero a interpretación reinante da revelación non lle ofrecía
10 Ocupeime deste tema en Encrucillada 89/18 (1994) 325-342 e Do Terror de Isaac ó
Abbá de Xesús, SEPT, Vigo 1999, cap. II, 51-76 (trad. castelá: Del Terror de Isaac al Abbá de
Jesús, Estella 2000; trad. portuguesa: Do Terror de Isaac ao Abbá de Jesús. São Paulo 2001).
11 Der Streit der Fakultäten, A 103 Anm.; ed. W. Weischedel, Suhrkamp , Frankfurt a.
M., XI 21978, 333 nota.
12

Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft¸ ed. cit. VIII, 659
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a posibilidade de recoñecer plenamente a consecuencia de que,
en principio, non pode haber contradicións entre a ética e a relixión: malia a letra da Biblia, nunca existiu, nin pode existir, tal
mandato divino. Porque a revelación nace desde dentro, desde
a inmanencia creadora de Deus na raíz mesma do humano: a
remisión á Transcendencia non exerce un influxo «en paralelo»,
senón que o atravesa «en vertical» e preserva todo o adquirido na
esfera ética.
Por iso á imaxe das esferas prefiro a do «horizonte». Sempre
diante de nós, o horizonte móstrase en círculos abertos e dinámicos, que se abren (ou poden abrirse) cara adiante. A exploración da
inmanencia divina pode deterse na contemplación da realidade do
mundo e no estudo dos seus funcionamentos internos: tal é, por
exemplo, o horizonte lexítimo e suficiente das ciencias. Tamén o
é da ética, en canto disciplina filosófica que determina autonomamente as normas, examinando as súas interrelacións e consecuencias na vida e na convivencia humana: por iso Kant comprendeu
—desde dentro do primeiro círculo— que non pode ser eticamente
correcto que un pai mande matar un fillo.
Pero, cando se pensa que o horizonte non se detén na inmanencia, senón que —desde ela e manténdoa no seu valor universal
(Kant ten razón)— esténdese alén do empírico e visible, a revelación pode abrir novas perspectivas. Xa queda analizado como crea
un específico «contexto de descubrimento», que pode axudar na
súa determinación, sen lesionar a autonomía ética. E pode ademais descubrir, tanto na súa orixe como no seu destino, profundidades que non se dexergan dentro da inmanencia mundana.
Esta é a razón pola que falo de «horizonte teónomo»: a relixión
mostra cara atrás a fundación última do noso ser en Deus e cara
adiante, o seu destino á realización plena na comuñón con El. Por
iso as normas éticas expresan identicamente as «leis» éticas do
noso ser e as «leis» que Deus quere para a nosa salvación: como
xa dixen, expresan a mesma realidade en dous xogos lingüísticos
distintos.
20
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3.2.3 Nin a relixión «madrasta anuladora» nin a ética «vástago
parricida»
Partimos, pois, de que a relixión nin impón novas normas nin
anula as vixentes nin nega a autonomía do traballo ético, senón
que o que busca é abrir novas posibilidades desde dentro delas.
Creo que os tempos culturais están maduros para que a reflexión
—polo menos a reflexión máis desinteresada, que busca a claridade do pensamento, a autenticidade da relixión e a limpeza da
ética— poida entrar cun novo talante nos camiños do diálogo e
da colaboración. A estrutura que intentei pór ao descuberto, pode
axudar a unir as forzas no respecto exquisito á lexitima autonomía
tanto da ética como da relixión. O título deste apartado apunta a
dous perigos importantes. Tendo en conta o dito, espero que abonden unhas breves indicacións.
Paga a pena volver ao exemplo de Kant. Seguramente a súa postura escandalizou a moitos, que sentiron ameazada a integridade
da fe. Pero, visto en perspectiva, é claro que fixo un gran servizo e
ofreceu unha lección permanente. Cando a letra relixiosa atravesa
a esfera da ética, esta fai de aduana esixente pero xusta: neste caso,
a interpretación tradicional non puido pasar o escrutinio. O importante é que esa crítica ten o efecto positivo de obrigar a actualizar
a idea tradicional da revelación, liberando a imaxe de Deus dun literalismo que hoxe o convertería nun ídolo xerador de ateísmos13, e
ao mesmo tempo permite unha lectura que recupera o significado
sublime do seu simbolismo estritamente relixioso
Unha veces con razón e outras sen ela, a crítica ética da relixión
existiu ao longo da historia e, con seguridade, continuará no futuro. Pero tamén sucedeu e debe seguir sucedendo que exista unha
crítica relixiosa da ética: desde a dos profetas contra os abusos da
riqueza e do poder político, ás chamadas da teoloxía da liberación.
Se a dialéctica funciona en diálogo aberto e cun talante de cooperación, as dificultades non desaparecerán; pero, de seu, representan un fenómeno normal e produtivo, que debe ser aproveitado. O
13

En Do Terror de Isaac ao Abbá de Xesús, cit., 53-54. 56-58, cito algúns exemplos.
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que importa é aprender as leccións do pasado, para manter clara a
distinción dos planos no presente, examinando con atención dous
aspectos: por un lado, se o que se discute é un problema na determinación das normas ou no da súa xustificación; por outro, se se
trata dun fallo de principio ou dun abuso de feito.
Resulta evidente que a partir da Modernidade predomina con
forza a crítica da ética fronte á relixión. O cambio cultural puxo ao
descuberto o desaxuste das normas tradicionais que, sobre todo en
problemas importantes do ámbito da xustiza social e vida sexual,
resultaban anacrónicos. Pero o longo período da hexemonía relixiosa na moral e a tendencia eclesiástica a seguir mantendo a súa
autoridade para ditar as normas, tiveron dous efectos deleterios: a
acusación de heteronomía e —moito máis grave— a identificación
da relixión coa moral. Dese modo, tanto en gran parte dos críticos
como dos defensores, fíxose xeral a convicción de que atacar a
moral era atacar a relixión, e de que, canto máis avanzaba a crítica,
máis recuaba a relixión … ata a súa posible extinción. Isto, mesmo
nun autor tan moderado coma José Antonio Marina, levou á tese
de que, aínda que nacida dentro dela, a ética estábase convertendo
no gromo parricida («vástago parricida») da relixión14.
Máis aínda, permite aclarar unha afirmación que insinuei antes:
esta situación afecta incluso ao intento cordial e ben intencionado
de Jürgen Habermas: cando el fala de «tradución» e de «rescate»
das valencias presentes na tradición relixiosa, só ve nelas o seu
valor ético. O relixioso non é asasinado na violencia da crítica,
pero tende a ser anulado na «morte doce» da súa total inclusión na
ética. Isto constitúe tamén un aviso para que a ética non incorra
no perigo que denuncia na relixión: o de traspasar os seus límites,
non recoñecendo a autonomía do relixioso e negando a realidade
dos seus valores.
Pero aquí penso ante todo na relixión. Levo tempo convencido de que esta situación se converteu nunha trampa mortal para
14 Cf. Dictamen sobre Dios, Madrid 2001. Sobre o tema dialoguei con el en: Ética y
religión: «vástago parricida» o hija emancipada: Razón y Fe 249/1266 (2004) 295-314.
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ela: pola ferida artificiosa dunha visión distorsionada do seu rol na
moral, está sufrindo unha hemorraxia de millóns de fieis. Non é,
claro está, a causa única; pero ignorar a súa contribución resulta
realmente suicida. Por fortuna, as cousas non son así en principio
e non deben selo de feito.
3.2.4 A relixión liberada para entregarse á súa misión específica
Polo ben da propia saúde e, en definitiva, polo ben da verdade
evanxélica, a relixión ten que aceptar unha dura cura de adelgazamento, recoñecendo a autonomía das normas ético-morais, queda
liberada para consagrar o núcleo do seu esforzo ao seu rol directo
e específico, é dicir, a xustificación absoluta do compromiso moral,
e a ofrecer ánimo evanxélico para o seu cumprimento. Como ensina a psicoloxía, os excesos dos fillos son normalmente a reacción
contra un pai castrador ou unha nai absorbente. Só unha relixión
e unha igrexa que asuman con madureza histórica o seu rol auténtico, facilitarán que tamén a ética poida pasar de gromo parricida
a «filla emancipada». Restablecida a relación xusta, será posible o
diálogo fecundo e a colaboración eficaz.
Compréndese que á relixión lle resulte duro recoñecer a autonomía das normas éticas. De entrada, parecería minar a súa autoridade no campo da moral e pór en cuestión a verdade da Biblia.
Iso explica as resistencias para admitila, con mostras tan estremas
e inusitadas coma o de cardeais da igrexa opóndose publicamente
ao Papa no seu intento de renovación neste campo.
Porén non resulta tan difícil percibir a relación correcta, acudindo á experiencia máis humana. Un pai ou unha nai non teñen
dereito nin autoridade para «ditarlles» as normas da súa aos fillos
adultos; pero fan moi ben e son de gran axuda cando os motivan e
animan a que cumpran cos deberes éticos que eles ou elas mesmas
recoñecen. No ámbito teolóxico, resúltame expresivo afirmar que
a Biblia «non é un libro de moral», pero si que «é un libro profundamente moral». De feito, tanto no Antigo como no Novo Testamento, acolleu a maior parte das súa normas e catálogos morais
das relixións e filosofías veciñas. Pero, en conxunto, o seu espírito
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constitúe a maior fogueira moral dentro da historia humana: abonda ler con corazón aberto a paixón dos profetas pola xustiza e a
entrega, ata a morte, de Xesús polo ben dos máis necesitados.
Asumir esta actitude esixe certamente da relixión unha postura modesta e realista. Pero ela mesma sairá beneficiada, porque
lle permite acoller o influxo positivo que poida chegar desde os
demais contextos. Estando como están dentro da común esfera
do dinamismo creador, son máis competentes na exploración dos
campos concretos, axudándolle así a ler a «gramática da creación».
Ao mesmo tempo, dado que o respecto xera respecto, ábrese o
mellor camiño para que tamén os demais poidan recoñecer a orixinalidade da oferta relixiosa e mesmo a autoridade da súa tradición
secular. A comprensión e acollida que está recibindo o talante do
papa Francisco son unha proba significativa. El céntrase nos valores morais (en definitiva, dos problemas da xustificación e motivación), deixando para os «teólogos» o diálogo libre acerca das
cuestión teóricas concretas.
Cando a fe relixiosa se interpreta no seu sentido auténtico, nada
resulta máis luminoso nin máis animador ca a visión e a ánima que
se nos ofrecen no núcleo mesmo da experiencia cristiá do «Deus
que crea por amor». Como Creador, funda e asegura a coherencia
e o sentido do esforzo moral pola realización auténtica: ningún fracaso e ningunha contradición nos poden separar da súa fidelidade
inquebrantable (Rm 8, 38-39). Creando por amor entra na vida
humana única e exclusivamente como apoio de fidelidade infinita e
axuda incansable: en Xesús, que recolle e culmina toda unha longa
e admirable tradición, ofrece un exemplo vivo —que logra atravesar inmune todos os intentos de manipulación, externa e interna—
cheo de confianza filial e entrega sen reserva ao ben dos demais.
No seu Evanxeo están como fundamento decisivo os valores especificamente relixiosos: «Non soamente de pan vive o home,…»
(Mt 4, 4: Lc 4, 4). Pero non chaman a un escapismo celestial
que ignore o compromiso ético, senón que só poden ser realizados
atravesándoo: nel e a través del. Ata o punto de que sen valor ético non pode existir valor relixioso: di mentira quen di que ama a
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Deus e non ama o irmán (1 Xn 4, 20); ata o punto de que, en caso
de conflito, o criterio moral decide os tempos da conduta: «Se, ao
presentares a túa ofrenda no altar, acórdaste de que o teu irmán
ten queixas contra ti, (…) vaite primeiro reconciliar co teu irmán»
(5, 23-24).
E se, para finalizar, elevamos o ton, volvemos ao equívoco denunciado por Kant, Xesús proclamou que a chamada relixiosa non
anula a ética chamando a matar, senón que a potencia animando,
se for preciso, a dar a propia vida: «Ninguén ten amor meirande ca
este: que un dea a súa vida polos amigos» (Xn 15, 13).
Andrés Torres Queiruga
Teólogo
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Estudos

A criatura, o amor e o infinito.
A propósito dalgunha intuición dos
capítulos centrais da Amoris Laetitia
Pedro Castelao

1.- Introdución
Dende hai algún tempo estou a traballar nunha hipótese fascinante e, segundo sospeito, preñada de futuro. Atopeina por primeira vez na enciclopédica obra de Manuel Cabada Castro titulada
Recuperar la infinitud1. Unha vez estudada e reflexionada xa non
puiden esquecela e, agora, éme imposible pensar a fondo sobre
calquera tema se non é tomando esa hipótese como punto de partida e como orientación fundamental de toda eventual indagación
filosófica ou teolóxica. Aínda estou lonxe de tela completamente
elaborada nas súas múltiples consecuencias, pero con cada estudo que fago creo ir paseniñamente gañando claridade sobre a súa
eventual potencia explicativa2.
Con ocasión deste traballo sobre o cerne da Exhortación Apostólica Amoris Laetitia (2016) do papa Francisco quixera novamente ensaiar unha nova posibilidade de aplicación. Voume centrar
moi libremente nalgunha das intuicións expresadas nos capítulos
cuarto e quinto deste controvertido e clarificador documento. A
xuízo do propio Papa son estes os capítulos centrais do escrito.
Ambos os dous tratan do amor no matrimonio. O amor unitivo da
parella no cuarto e o amor fecundo nos fillos o quinto.

1 M. Cabada Castro, Recuperar la infinitud. En torno al debate histórico-filosófico sobre
la limitación o ilimitación de la realidad, U. P. Comillas, Madrid, 2008.
2 A dita hipotese estou a consagrar a investigación de doutoramento en filosofía. En
breve sairá publicado, nunha obra colectiva, un relatorio que tiven nas XLVIII Xornadas de
Teoloxía da Facultade de Teoloxía da Universidade Pontificia de Salamanca titulado precisamente: «La criatura, la libertad y la infinitud».
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2.- A hipótese sobre a condición de criatura
Pero antes de nada cómpre esbozar o núcleo da hipótese mencionada. O problema de intentar expresala sinteticamente é que,
en si mesma, contradí un dos axiomas básicos da mellor filosofía e
teoloxía do século XX. Aí radica, precisamente, de ser certa, –como
do froito prohibido– o seu irresistible atractivo.
Velaquí o axioma que logo a hipótese contradirá: o universo,
o mundo, o cosmos existente e o ser humano que nel habita, en
canto realidades ontoloxicamente distintas da divindade, son esencialmente finitas. Xa que só Deus é infinito. E o infinito, de ser
verdadeiramente tal –segundo xa apuntou Hegel– só é un –e só
pode ser un– situándose máis aló de calquera confrontación limitadora con calquera outra alteridade finita. A creación sería, por
definición, o diferente de Deus, posto que Deus é o increado. De
xeito que non hai nada verdadeira e absolutamente infinito á marxe de Deus. A creación –que non é Deus por máis que reciba del o
seu ser– non pode ser senón finita. E se nela hai algo que parece
infinito, ese tal ha ser o infinito potencial, é dicir, a posibilidade de
adición ou subtracción indefinida que, en principio, esténdese sen
límite, como moi ben viu xa Aristóteles.
Este axioma, como se ve, identifica condición de criatura e finitude coma un dato obvio de reflexión e experiencia. E parece
gañar forza cando se fixa na realidade do ser humano. A nosa singular individualidade non pode ser infinita. Ser eu implica non
ser outro. A vida humana supón necesariamente habitar na lóxica
do sacrificio. O sacrificio da posibilidade polo real ou do real polo
posible sendo ben conscientes de que tendo moitas posibilidades
só temos un tempo para facelas reais. E iso implica a elección, a
escolla, a determinación da liberdade. Non pode ser doutro xeito,
porque a liberdade humana, ao ser liberdade creada, ao non ser
a liberdade absoluta de Deus é, necesariamente, liberdade finita.
Liberdade finita, porén, nunca satisfeita, nunca completamente
realizada, aberta, por tanto, e en tendencia cara ao infinito, cun
insaciable e infinito desexo de infinitude que, non obstante, non
muda a súa propia constitución finita, senón que, simplemente,
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cualifícaa especialmente fronte, p. ex., á finitude de calquera outra
realidade infrahumana.
Cómpre subliñar que dito axioma cobra un alcance metafísico
ao emancipar a finitude da súa ancoraxe histórica –en canto limitación vinculada ao espazo e ao tempo– facéndoa sinónima, desde
o punto de vista da ontoloxía xeral e en calquera circunstancia, do
propio ser creado. Toda criatura, polo mero feito de ser tal, ha ser,
segundo o mencionado axioma, constitutiva, estrutural e esencialmente finita (por máis aberta que estea ao infinito), tanto no espazo
tempo da historia coma nas ignotas condicións escatolóxicas da súa
eventual existencia transmortal na benaventuranza do amor absoluto de Deus. Só así parece posible manter a diferenza ontolóxica
entre Creador e criatura, así como a identidade singular de cada figura creada que, segundo o cristianismo, non agarda na escatoloxía
a disolución na divindade, senón a súa biográfica salvación.
Isto é o que, grosso modo, sostén o axioma. Vexamos agora como
a hipótese na que estou a traballar e que aquí quero aplicar intenta
unha comprensión alternativa e, no fondo, diametralmente oposta.
Que di a hipótese en cuestión? E se o ser humano e con el toda a
creación fosen realidades esencial, constitutiva e estruturalmente
infinitas, de xeito que só provisional e circunstancialmente, e por
motivos de constitución da propia identidade, estivesen vinculadas
á finitude da historia? E se a creación fose un «infinito creado»
que, mantendo unha radical diferenza respecto do infinito absoluto de Deus, non puidese, porén, ser comprendida cabalmente
desde a categoría estrutural do límite? E se houbese na creación
signos claros e diáfanos dunha infinitude actual moi singular que,
sendo percibidos e detectados polos mellores filósofos e teólogos
do s. XX, non fosen, en cambio, axeitadamente interpretados por
culpa da inercia do axioma antedito?
A hipótese enunciada quere comprender ao ser humano –e a
toda a creación– coma unha realidade actualmente infinita que,
non obstante, vive provisionalmente –e de xeito insubstituíble e
configurador– na limitación do espazo e o tempo. Trataríase de
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explorar a verosimilitude dunha concepción que pense á criatura dándolle primacía ontolóxica a esas dimensións criaturais nas
que se fai presente unha dinámica infinita que non pode ser pensada como meramente potencial, como tendencia, ou como simple apertura, senón que, ao contrario, reclama ser concibida tal e
como se presenta, é dicir, como algo actual, real, imprescindible e
ontoloxicamente dotado dunha densidade moi grande e evidente.
Dunha densidade tal que, cando se afonda nela, amosa o máis verdadeiro, xenuíno e auténtico ser daquilo no que aparece. O caso
do amor é especialmente significativo ao respecto.

3.- O amor dende a condición de criatura
Aristófanes, no Banquete de Platón, servíndose do mito do andróxino, describe o amor como esa forza que volve unir o que, estando xa unido na protoloxía, vive na historia escindido nun dimorfismo sexual anheloso e ávido de reintegración. Aristófanes orienta
o seu discurso cara a un estado primordial de maior perfección
para comprender o noso presente como caída respecto daquela
unidade primixenia. Pero será Sócrates quen, rememorando o seu
diálogo con Diotima, e a diferenza de Fedro, Pausanias, Erixímaco
e Agatón oriente, pola súa banda, o seu discurso sobre a natureza
precaria –que non divina– do amor cara á verdadeira eternidade
intemporal da idea máis pura de Beleza (e de Ben, cabería engadir). Sócrates busca o discurso verdadeiro sobre a natureza do
amor. E ao seu xuízo, sen inmortalidade, sen permanencia, sen estabilidade ontolóxica non pode haber nin beleza, nin ser, nin amor.
E é que na creación hai realidades que, segundo a súa propia
natureza, vinculan de tal xeito verdade e eternidade que o seu
propio ser depende, efectivamente, de tal unión. O amor é unha
delas. «Sexamos honestos e recoñezamos os sinais da realidade:
quen está namorado non pensa que esa relación poida ser só por
un tempo; quen vive intensamente a ledicia de casar non está pensando en algo pasaxeiro; os que acompañan a celebración dunha
unión chea de amor, aínda que fráxil, agardan que poida perdurar
no tempo; os fillos non só queren que seus pais se amen, senón
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tamén que sexan fieis e sigan sempre xuntos. Estes e outros signos
amosan que na natureza mesma do amor conxugal está a apertura
ao definitivo» (Amoris Laetitia, 123). E se esta apertura fose algo
máis ca unha tendencia para amosarse como o verdadeiro cerne do
amor humano, creado a imaxe e semellanza do amor divino? Non
é unicamente unha cuestión socrática, tamén o é paulina. Ou é
que non di Paulo que «o amor endexamais deixará de ser» (1Cor
13, 8)? Que quere dicir isto senón que no cerne máis xenuíno do
amor humano refulxe ontoloxicamente a infinitude imperecedoira
do creado, outorgada de xeito incondicional pola infinitude absoluta de Deus á súa creación?
Dito máis doadamente: pensemos nun amante namorado da súa
amada que continuamente lle profesa o seu amor. Aos poucos meses o amante vaise con outra. Que pensará a amada das pasadas
declaracións de amor cando fatalmente as recorde? Pois que non
eran verdade. E non podería retrucar o amante –nun eventual acto
de xustificación– que eran verdade no momento no que as proferiu, pero que, por cousas da vida, deixaron de selo? Hai aquí un
paradoxo evidente porque se a declaración de amor era certa no
momento no que foi emitida, retractarse logo dela equivale a recoñecer a súa anterior falsidade. Porque o amor, cando efectivamente se presenta como tal, non ten nin pode ter caducidade. Neste
tipo de cousas non son o pasado nin o presente os que determinan
a verdade ou o ser mesmo desas realidades, senón, claramente,
a súa orientación escatolóxica cara a un futuro que, en verdade,
transcende os límites da historia nesta eternidade intemporal que
acabamos de mencionar. O amor se é verdadeiro non pode ter fin.
E se ten fin é que non era amor verdadeiro3.
De feito, o amor ten unha ancoraxe ontolóxica que afecta substancialmente á figura creada de quen o experimenta. E aféctao dun
xeito definitivo, sen posibilidade de que nun futuro –por lonxe que
3 Cfr. J. Zizioulas, «La fin estnotrepoint de départ». Pour une ontologie eschatologique»:
Revue de Théologieet de Philosophie, 147 (2015) 305-324, esp. 317. Cfr. tamén, Amoris
Laetitia, 319: «quen non se decide a querer para sempre, é difícil que poida amar de verdade
un só día».
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se proxecte– deixe de estar presente se realmente era amor aquilo
que afectaba. Amar a alguén implica un modo extraordinariamente
significativo de inhabitación interpersoal. Implica unha atracción
e unha vinculación que nos fai admiradores de calidades soterradas e coidadores de debilidades alleas. Non é certo que o amor
sexa cego. O amor dota ao amante dunha singular capacidade de
visión que resalta peculiaridades invisibles aos ollos horizontais
da miope mirada ordinaria. E é esa especial clarividencia a que
posibilita a penetración mutua das existencias conectadas por ligazóns de superior lucidez. E é esa mesma perspicacia a que nos
advirte das fraquezas ou frouxidades que todos temos e das que
tampouco non está libre a alteridade amada. Pero a súa dor é a
nosa dor. A súa vergoña a nosa. Por iso amar é partillar a propia
existencia incluíndo nela, con todas as consecuencias, para ben e
para mal, unha individualidade que, sendo diferente da nosa, xa
nunca máis nos é allea. O amor ensancha a nosa alma, pero, xusto
por iso, expona máis doadamente ao sufrimento máis atroz: o mal
padecido por aqueles aos que amamos. Ese mal que sufrimos con
impotencia, con dorida pasividade e que quixeramos, con todas
as nosas forzas, converter en propio, en exclusivamente dun para
poder cargar con el e liberar dese xeito á existencia amada que o
soporta como o suxeito principal.
E isto é propio non unicamente no caso dos amantes adultos,
senón tamén no amor de amizade e máis aínda no caso da paternidade e a filiación. Que nai –ou que pai– non prefire sufrir se
con iso libra aos fillos do horror? A nosa identidade persoal, a nosa
vida, o noso eu non é unha realidade primeira e illadamente constituída que, logo, nun segundo lugar e só de xeito accidental, traba
relacións con outros semellantes. A cousa é ben distinta e moito
máis complexa, porque xa dende o noso nacemento somos constituídos por relacións estruturais que esencialmente nos fan sermos quen somos. E esas relacións estruturais non son engadidos
prescindibles ao noso ser, senón dimensións integrantes do noso
eu máis verdadeiro posto que inhabitan interior e exteriormente
o noso periplo vital. Para ben e para mal, como estamos vendo.
Son fillo de meus pais e non podo selo de ninguén máis. Hai unha
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comuñón intrahistórica previa, con fondas raíces ontolóxicas, sen
a cal non se pode comprender a escatolóxica comuñón dos santos.
De xeito que, ao meu ver, é claro, p. ex., que o amor dos pais
aos fillos non está suxeito a ningún tipo de caducidade. E isto non
por un particular esforzo dunha vontade especialmente benevolente, senón pola natureza mesma do amor maternal e paternal.
Cando un ten un fillo muda ontoloxicamente o seu propio ser, a
súa propia identidade, a súa mesma configuración vital. E sucede
isto de tal xeito que nada, absolutamente nada, poderá xa cambiar
tal estado de cousas. Poderiamos dicir, sen esaxerar, que imprime
carácter. Un xa é pai por sempre e nunca poderá deixar de selo
aconteza o que aconteza. E isto ata tal punto que a perspectiva
segura da morte non alcanza a ferir o núcleo máis xenuíno desa
relación constitutiva nin a modificala realmente no seu ser máis
esencial. Sobre todo se tal acontecemento é comprendido e iluminado dende unha concepción teolóxica da existencia. Acontecendo
no tempo, a paternidade e a maternidade inauguran xa, de xeito
actual, real e maximamente denso un tipo de infinitude que se
presenta de modo real e inequívoco non só como demanda de eternidade, senón como presenza histórica da mesma. O amor duns
pais polos seus fillos emerxe na vida coa forza espontánea dun
fenómeno da natureza que, non obstante, no seu substrato ontolóxico máis fondo non admite endexamais ningún tipo de limitación.
Isto mesmo di o papa Francisco cando, citando o que Tomás de
Aquino di sobre a caridade, por boca do aquinate, afirma: «A caridade, en razón da súa natureza, non ten límite de aumento, xa que
é unha participación da infinita caridade, que é o Espírito Santo
[…]. Tampouco por parte do suxeito se lle pode prefixar un límite,
porque ao medrar a caridade medra aínda máis a capacidade para
un aumento superior» (Amoris Laetitia, 134). Preséntase, xa que
logo, o amor ou a caridade coma unha realidade actual, recibida,
indebida e esencialmente infinita no seu cerne máis íntimo xa que,
o contrario –é dicir, que teña fin– non só non é pensable, senón
que é completamente imposible atendendo, claro está, á súa xenuína natureza que se presenta, en acto, como realmente infinita.
Falando, precisamente, da realidade do fillo di o papa Francisco:
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«só o Pai que o creou o coñece en plenitude. Só el coñece o máis
valioso, o máis importante, por el sabe quen é ese neno, cal é a súa
identidade máis fonda» (Amoris Laetitia, 170).
Que sucede entón neses terribles e horrorosos casos nos que os
pais maltratan e mesmo matan aos seus fillos? A pegada da limitación e da finitude da historia na configuración concreta de cada
biografía persoal axuda aquí a enxergar a resposta4. Pero sendo isto
certo a cuestión decisiva permanece: a que dimensión da realidade lle debemos dar a primacía ontolóxica?, á que nos define como
esencialmente finitos pero abertos á infinitude? Ou á que nos pensa
como constitutiva e estruturalmente infinitos provisional e circunstancialmente ancorados na finitude do espazo e o tempo? A vivencia
fonda da verdadeira natureza de realidades como o amor faime pensar que é máis verosímil a segunda ca a primeira das alternativas.
Esta opción verase mellor sustentada se enuncio brevemente os
tres principios teolóxicos que, ao meu ver, mellor apoio lle prestan.

4.- Tres principios teolóxicos
O ser humano é pensado, na antropoloxía teolóxica cristiá, como
aquel que, por unha banda –segundo a intuición do relato sacerdotal da creación– foi creado a imaxe e semellanza do Creador, e por
outra –segundo o cuño cristolóxico do NT– está chamado á perfecta configuración con Xesucristo, verdadeira imaxe de Deus. Que
significa, entón, que o ser humano, en Cristo, foi creado a imaxe e
semellanza de Deus? Velaquí o primeiro principio teolóxico sobre
o que quero reflexionar.
Nin nas escrituras xudías nin nas cristiás atopamos endexamais
unha definición do ser humano. Con todo, nelas si nos aparece
claramente testemuñado, desde o inicio, que o ser humano é interlocutor de Deus, que ten con El unha especial afinidade, que pode
establecer co seu creador unha alianza e que, libremente, lle pode
ou ser fiel ou crebala.
4 Este é a énfase tan chea de razón e realismo de todo o pensamento de Andrés Torres
Queiruga.
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A antropoloxía teolóxica cristiá foi tan sensible á imposible
obxectivación do ser humano como o foi a teoloxía sistemática
xeral á involuntaria pero blasfema obxectivación do misterio de
Deus. É aí, ao meu xuízo, onde teoloxía e antropoloxía estreitan indisolublemente as súas mans. A teoloxía ten no carácter absoluto,
insondable, inefable, inaprensible e infinito de Deus o seu selo de
autenticidade.
Agora ben, non é o ser humano un pozo sen fondo cuxo carácter abisal emerxe escuro e indescifrable cando, a través da propia
introspección, o suxeito se atreve a mergullar na súa mesma interioridade? Non foi esta a máis xenial e profunda experiencia de
Agostiño de Hipona? Non é o home un verdadeiro misterio mesmo
para si propio? Non media entre o noso eu superficial e o noso verdadeiro eu unha distancia insuperable que só a omnipresencia de
Deus pode salvar facéndose máis íntimo a nós do que nós somos
respecto de nós mesmos? Non é certo, como tamén reza o Corán,
que Deus está máis próximo ao noso eu que a nosa propia xugular?
O que é certo do ser humano en canto individuo, é dicir, en
canto suxeito illado, éo tamén cando o individuo devén persoa, a
saber, cando na súa intelección se subliña o seu constitutivo ser
en relación. Non segue sendo, seica, un enigma aínda por descifrar o fondo último desa persoa querida coa que compartimos os
quefaceres cotiás da nosa ordinaria existencia? Non ten unha alteridade irredutible e impenetrable o fillo neonato que aínda conserva o cordón umbilical que o une vitalmente á súa nai? Quen
pode dicir de si mesmo, dos seus fillos, ou do seu cónxuxe que xa
alcanzou, dunha vez por todas, o fondo da súa alma? Quen pode
achar definitivo descanso (ou tedio) que descarte, de hoxe para
sempre, novidades e sorpresas propias ou alleas que nos fagan dar
un envorco, feliz ou tráxico, na vida? Ninguén coñece completamente a ninguén, porque ninguén se coñece verdadeiramente a
si mesmo. Cando nos miramos no fondo do noso interior emerxe
o infinito creado que somos. Somos nós, na nosa configuración
biográfica, pero somos tamén nós na nosa infinita e imperecedoira
existencia creada.
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E isto que poderiamos percibir como un déficit insoportable,
como un defecto aborrecible, como unha anomalía para ser eliminada é, precisamente, o que máis razoable me parece propoñer
como significado auténtico do noso ser creado a imaxe e semellanza do creador. Non hai sonar que nos sonde adecuadamente
porque non hai realidade finita que nos poida definir, delimitar,
cuadricular ou esgotar coma se fósemos realidades infrahumanas. Ese é o segredo da súa dignidade ontolóxica: o seu carácter
esencialmente inobxectivo que o emparenta con ese mesmo ser de
Deus que transcende todo ser e que xamais pode ser reducido a
«número» ou a «cousa».
Pódese poñer límite ao ser humano? Déixase o ser humano engaiolar en categorías propias do mundo das cousas para así ser
definido, comprendido e acoutado? Non é o máis característico de
si o ser radicalmente remiso a calquera tipo de limitación e encadramento? É a finitude o que caracteriza esencial, constitutiva e
estruturalmente ao ser humano? Creo que non.
Dirase, en contra, que todo ser humano ten unha identidade,
unha biografía, un nacemento e unha morte. Un perfil determinado debuxado pola finitude da súa existencia. Argüirase que todo
ser humano ten unha pegada dixital, unha determinada complexión física e un rostro propio. Que todo ser humano porta unha
herdanza xenética indispoñible que condiciona o seu modo de ser
no mundo.
Sen ningunha dúbida que é así e lonxe de min negar tal evidencia.
Pero non podo deixar de preguntar: a que dimensión desa complexa
realidade lle debemos dar prioridade ontolóxica e maior densidade
esencial? Á que subliña a finitude como realidade esencial e comprende o fondo abismal como mera orientación? Ou á que, de xeito
inverso, pensa que a nosa verdadeira identidade consiste na infinitude que somos e comprende a finitude da historia como chanzo
provisional no noso camiño cara á absoluta eternidade de Deus?
O ser humano non é, ao meu xuízo, esencialmente finito. Vive,
que dúbida cabe, na finitude da historia, pero no seu verdadeiro
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ser está chamado a transcendela e non pode ser ontoloxicamente
identificado con ela.
Engadamos a isto que no libro de Xeremías podemos ler que
«Deus ama con amor eterno» (Xer 31, 3). No libro da Sabedoría
dise que «Deus creou ao home para a inmortalidade» (Sab 2, 23).
No corpus xoánico atopamos a coñecida confesión segundo a cal,
consistindo Deus mesmo en ser amor pleno e puro (1Xn 4, 8),
«agora somos xa fillos de Deus e aínda non está á vista o que seremos. Sabemos que cando se manifeste seremos semellantes a el, xa
que o veremos tal e como é» (1Xn 3, 2). E todo isto invitándonos
a ollar «o moito que nos quixo o Pai para nos chamarmos fillos de
Deus e sérmolo de verdade» (1Xn 3, 1).
Quixera invitar a unha consideración repousada, meditativa e
contemplativa destes textos para podermos percibir neles a extraordinaria potencia teolóxica que teñen. Potencia que, sen dúbida,
está vinculada intimamente coa experiencia antropolóxica do amor
interpersoal, da filiación, da maternidade e da paternidade, xunto
cunha especial superación da caducidade do tempo da historia.
Lidos como catalizadores de experiencia relixiosa posibilitan
percibir unha única e mesma intuición vetero e neotestamentaria
que, porén, pode ser bifurcada nestes outros dous principios teolóxicos que comento brevemente a continuación de xeito corrido e
conxunto: a creación por amor e a resurrección por amor.
Unha das conviccións bíblicas centrais é que Deus creou a totalidade do que existe co seu amor omnipotente. E se, dende aquí, –
pregunto– pensásemos ao ser humano –e con el a toda a creación–
cunha relación con Deus que supere –sobre todo pola súa parte–
calquera tipo de limitación no amor, de xeito que a infinitude que
emerxe no amor interpersoal amose a súa eternidade máis plena
e verdadeira nesa inefable relación completamente constituínte á
que chamamos creatio ex nihilo. Se Deus é o creador do mundo,
o que ten poder sobre os ceos e mais a terra, se é o doante da vida
biográfica que posuímos e se Deus ama con amor eterno, cabe pensar –volvo preguntar– que a súa doazón ontolóxica estea esencialEncrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017
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mente constituída pola provisionalidade, a precariedade e a limitación dunha existencia finita que só como apertura ou tendencia se
orienta cara a infinita eternidade do seu amor? Non será máis coherente coa afirmación teolóxica da creación divina do cosmos por
amor que tal amor de Deus, convertido agora en realidade creada,
é en si mesmo, e de xeito completamente real e actual, a presenza
dun «infinito creado» que, sendo ontoloxicamente dependente do
seu Creador, é, porén, realidade autonomamente verdadeira que
só pode enxergar a súa máis xenuína natureza se atende ao infinito
que nel aparece e non se deixa despistar pola masiva presenza dun
contorno que provisionalmente o configura na finitude da historia?
A forza do amor omnipotente de Deus debeu imprimir o seu selo
de eternidade nunha creación ancorada no tempo, de xeito que a
infinitude actual que detectamos en determinadas dimensións da
creación aparecen como signos da verdadeira esencia do creado no
abalar do espazo tempo. Toda criatura ten unha insondable esencia
que non se deixa apreixar nun tratamento meramente obxectivo.
Isto é especialmente claro no caso do ser humano. Un ser radicalmente inobxectivo dotado dun abisal fondo de personalidade que
devén misterio mesmo para si propio. Non haberá nese abismo de
infinitude humana un reflexo creado da propia infinitude absoluta
de Deus? «Cada neno que se forma dentro da súa nai é un proxecto
eterno de Deus noso Pai e do seu eterno amor […]. Cada neno está
no corazón de Deus desde sempre, e no momento no que é concibido cúmprese o soño eterno do Creador» (Amoris Laetitia, 168).
Botando man dunha comparación poderiamos dicir que o ser
humano atópase ante Deus nunha situación diametralmente oposta á que Augusto Pérez –protagonista de Niebla, a coñecida novela
de Unamuno– ten ante don Miguel de Unamuno, o seu creador e
señor (personaxe, tamén, este, que non hai, en principio, por que
identificar, sen máis, co reitor de Salamanca). O ente de ficción
Augusto Pérez –o malfadado e burlado pola maldade e astucia de
Mauricio e Eugenia– quéixase ante o seu creador, nun diálogo antolóxico, de ser unha vítima. Don Miguel, trabando con el unha
conversa do máis natural, estráñase: «Vítima? –exclamei–, e Augusto respóndelle: «Vítima, si! Crearme para deixarme morrer!».
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Pois non outra é a crúa realidade: Augusto morrerá porque Don
Miguel –o personaxe don Miguel– mátao, porque así o decidiu,
porque ese é o seu decreto, porque esa é a súa real gana5. Crearme
para deixarme morrer! Pensémolo por un breve instante.
É unha queixa á que hai que recoñecerlle toda xustiza e pertinencia.
Pois ben, a miña persoal convicción é que Deus non nos creou
para deixarnos morrer no abismo da Nada. Nada hai máis diametralmente oposto á lóxica do amor divino ca desentenderse da obra
das súas mans facendo que o que unha vez foi, chegado un momento, deixe de ser completamente. Se o amor de Deus é omnipotente, misericordioso, incondicional e infinito (absolutamente
infinito), entón, Deus forxounos xa no crisol da eternidade. O cal
quere dicir que é o seu amor o que nos creou nunha perpetua ac5 Non nos interesa agora indagar na vinganza de Augusto cando lle recorda a Don Miguel –ao demiurgo don Miguel– que quen ha morrer é el, que, se é certo o que Unamuno
lle di e el –a saber: que Augusto Pérez non é senón un ente de ficción e que, xa que logo,
non está nin vivo nin morto– se cadra o verdadeiramente inmortal é Augusto, o ente de
ficción Augusto Pérez, posto que o seu ser ideal, o seu ser imaxinado, o seu ser pensado,
endexamais perece e cando teña morto xa Unamuno–o home de carne e óso oculto tras o
personaxe demiurgo– seguirá el, Augusto Pérez, con todo, vivindo en todos cantos accedan
á súa historia imperecedoira. Non será, pois, don Miguel de Unamuno a escusa, a realidade
prescindible, o medio utilizado e desbotado para que a eterna realidade da vida de Augusto
Pérez poida materializarse nunha existencia real, ao seu modo, pero real á fin e ao cabo?
Interesante cuestión que agora debemos deixar aberta. O diálogo antes citado atópase en
M. de Unamuno, Niebla, Alianza, Madrid, 2005, 262. Cfr. R. Díaz-Peterson, «Sobre el dinamismo científico de Niebla» en: D. Gómez Molleda (dir.), Volumen-Homenaje a Miguel
de Unamuno, Casa-Museo Unamuno, Salamanca, 1986, 383-393. Do mesmo vol. destaco,
tamén, P. R. Olson, «Sobre las estructuras de Niebla», 423-434; P. Palomo, «La estructura
orgánica de Niebla: nueva aproximación», 457-473. Para o noso propósito, posiblemente, a
máis interesante sexa a contribución de N. R. Orringer, «Niebla y Dios: una desconocida
fuente teológica», 435-456, onde se estuda, en Niebla, a influencia do pensamento teolóxico
e metafísico do ritschliano Georg Wobbermin, autor do tratado Theologie und Metaphysik.
Das Verhältnis der Theologie zur modernen Erkenntnistheorie und Psychologie de 1901 que
Unamuno leu e anotou. Para Orringer, «Niebla representa la colisión que Unamuno produce
entre el racionalismo del ritschliano Wobbermin y el afán de inmortalidad de Sénancour»
(455). É igualmente interesante a súa convicción fundamental: «lo mejor de la ficción de
don Miguel parte, como Niebla, de problemas que le plantean sus lecturas teológicas» (456).
Cfr. también, M. García Serrano, Ficción y conocimiento. Filosofía e imaginación en Unamuno, Borges y Ortega, Academia del Hispanismo, Vigo, 2014, esp. 115-152.
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tualidade infinita que, tendo un comezo no tempo, non terá con
todo fin unha vez superado o limiar da morte. E non porque na
morte nos dea algo do que agora carecemos: a vida eterna, senón
porque a vida eterna –a que xa temos, a que se nos deu, a que por
graza recibimos– revelarase tal, na súa completa plenitude, cando
atravesemos esa última e escura porta santa. «A vida dos homes e
a tarefa de transmitila non se limita só a este mundo e non se pode
medir nin entender só por el, senón que mira sempre ao destino
eterno dos seres humanos» (GS, 51).
Di o papa Francisco en Amoris Laetitia, 256: «Consólanos saber que non existe a destrución completa dos que morren, e a fe
asegúranos que o Resucitado nunca nos abandonará. […] A Biblia
fálanos dun Deus que nos creou por amor, e nos fixo de tal modo
que a nosa vida non remata coa morte (cfr. Sab 3, 2-3). San Paulo refírese a un encontro con Cristo inmediatamente despois da
morte: «Desexo partir para estar con Cristo» (Flp 1, 23). Con el,
despois da morte espéranos «o que Deus preparou para os que o
aman» (1Cor 2, 9). O prefacio da Liturxia de defuntos expresa preciosamente: «Aínda que a certeza de morrer nos entristece, consólanos a promesa da futura inmortalidade. Porque a vida dos que
en ti cremos, Señor, non remata, transfórmase». Porque «os nosos
seres queridos non desapareceron na escuridade da nada: a esperanza asegúranos que eles están nas mans boas e fortes de Deus»».
O que propoño, pois, é que deamos primacía ontolóxica ao infinito que nos habita xa aquí e agora desprazando o noso centro de
gravidade. Non nos debemos comprender como finitos con sede
de infinito, senón como infinitos creados provisional e historicamente finitos. Non é certo o que di a teoloxía respecto de que
a verdade do ser humano revélase no misterio do Verbo Encarnado? Pois o que se nos revela no misterio do Verbo Encarnado,
entre outras cousas, é que a humanidade de Cristo –e nela toda
a humanidade creada– está eternamente enraizada na eternidade
do amor de Deus, é dicir, que a creación –aínda que libremente
creada por Deus– non é un capricho pasaxeiro do Creador, do cal
o mesmo Deus poida desembarazarse coma un neno dun xoguete
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roto. Non. O carácter incondicional da súa alianza co distinto del
significa, desde o meu punto de vista, que o creado, por pura graza
de Deus, por puro amor del, por libre iniciativa súa, está dotado da
infinitude creada que só a infinitude absoluta de Deus pode outorgar. E esta infinitude creada converte á creación en perpetua, en
ilimitada, en infinita, cunha infinitude que de Deus procede pero
que, porén, é distinta da absoluta infinitude do Creador. E isto é
plenamente compatible co perfil biográfico singular e particular de
cada unha das figuras creadas.

5.- Breve conclusión provisional
Somos coma un vaso medio cheo e medio baleiro. O axioma
imperante na teoloxía do s. XX dinos que a nosa esencia vén definida polo contido finito que medio nos enche. A hipótese que aquí
quixen explorar sostén que o contido finito que medio nos enche
sen completarnos endexamais é signo de que o que esencialmente
nos constitúe é, precisamente, o baleiro infinito que sempre nos
acompaña. Trátase, pois, de inverter a relación e o equilibrio entre
esas dúas importantes dimensións en toda a realidade creada. Xa
que, se é certo que «Deus ama con amor eterno» (Xer 31,3), onde
o pensamento moderno afirmou unha constitutiva finitude aberta a unha infinitude en tendencia, non sería mellor –pregunto–
propoñer unha constitutiva infinitude en continuo tránsito cara a
eternidade de Deus? Miremos ao ser humano –e con el a toda a
creación– desde o que está chamado a ser –dando primacía ontolóxica actual ao momento de chegada– e non desde o que estamos
sendo agora, posto que nada hai neste mundo que poida consumar
completamente o abismo que emerxe no noso eu máis verdadeiro.
O amor, se é verdadeiramente tal, é infinito. Na natureza infinita
do amor podemos enxergar mellor a nosa máis xenuína realidade.
Pedro Castelao
Profesor de Teoloxía
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Estudos

Unha moral do discernimento.
Contribución da exhortación
Amoris Laetitia
José Manuel Caamaño López

1.- Introdución
O 14 de abril de 2016 presentábase na Conferencia Episcopal
Española a Exhortación apostólica possinodal Amoris Laetitia (AL),
unha presentación na que o seu secretario xeral e portavoz, José
María Gil Tamayo, sinalaba a «adhesión sen fisuras» dos bispos
españois ao documento do Papa, aínda que máis recentemente o
presidente do episcopado, Mons. Ricardo Blázquez, dicía que «entre nós non houbo desobediencia a esta Exhortación. Pero si creo
que houbo dificultades especiais na recepción. Houbo lentitudes
e, probablemente, unha especie de reserva»1. E o certo é que, polo
menos a nivel oficial, a Exhortación non recibiu críticas frontais
por parte dos membros do episcopado español, algo que si sucedeu
con máis claridade noutros lugares do mundo e incluso desde importantes ámbitos da Igrexa. Por iso se pode dicir que, polo menos
en España e a nivel oficial, AL está tendo unha recepción positiva
ou moderada. Outra cousa sería analizar a súa posta en práctica ou
o nivel no que a súa mensaxe está calando na vida das parroquias e
das dioceses, dado que pugna por aquela conversión pastoral que
o Papa vén pedindo desde o inicio do seu pontificado e que supón
transformacións fondas tanto na forma coma no fondo da vivencia
da fe e tamén no exercicio dos ministerios eclesiais, neste caso
especialmente en relación coa pastoral familiar e coa moral persoal. Outro tanto ocorre no ámbito da teoloxía moral española, na
que ata o momento, e quizás debido ao pouco tempo transcorrido,
aínda non puidemos ver estudos en profundidade do documento
1 R. Blázquez, «Sobre la Exhortación Amoris Laetitia»: Vida Nueva 3012 (novembro,
2016) 25.
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papal, senón aproximacións pastorais ou unicamente algúns comentarios e presentacións difundidas en diversos medios de carácter divulgativo, así coma reaccións de diverso ton dependendo do
medio en cuestión. De aí que quizais sería apresurado facer unha
valoración axeitada da recepción de AL no noso contexto concreto.
Agora ben, o feito de que moitas reaccións non sexan visibles
non implica necesariamente que non existan. E ben sabemos que
si as hai, tanto en referencia ás posibles dificultades pastorais que
a nova Exhortación ofrece, como pola visión de fondo que propón
á hora de afrontar cuestións cun importante calado moral. De aí
que unha das grandes achegas da AL sexa, precisamente, de cara
á teoloxía moral fundamental, e dun xeito moi particular sobre
dúas das categorías máis relevantes da mesma, tales coma o discernimento e a conciencia. Aquí penso eu que se sitúan algunhas
das achegas de maior interese deste exercicio maxisterial do papa
Francisco. Por iso o meu acercamento a este texto non será tanto co obxecto de analizar cuestións máis ou menos controvertidas
desde un punto de vista pastoral ou mesmo canónico, senón desde
a súa relevancia para a moral fundamental cristiá.

2.- O caso dos dubia: cardeais que piden aclaracións ao Papa
Certamente, e como xa vén ocorrendo durante todo o pontificado de Francisco, a recepción maioritaria dos seus feitos e tamén
das súas ensinanzas está sendo bastante positiva, o que non ten
que impedir ser conscientes de que tamén xurdiron críticas, algunhas ben feroces, con respecto a algúns aspectos concretos. Basta
con lembrar as reaccións á súa Exhortación apostólica programática Evangelii Gaudium, sobre a que un editorial dunha revista alemá chegaba a afirmar «O Papa equivócase»2. Por non falar, como
é obvio, dos ataques lanzados desde algúns sectores económicos e
enerxéticos cando viu a luz a encíclica Laudato Si’.
2 Algunhas críticas foron recollidas por F. Hengsbach, «El Papa se equivoca - el Papa
tiene razón»: Selecciones de Teología 212 (2014) 253-260. Orixinal en: Herder Korrespondenz 68 (2014) 119-124.
Encrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017

43

José Manuel Caamaño López

Pero con AL está pasando algo peculiar, e é que as duras críticas
ou cuestionamentos que está recibindo veñen sobre todo desde o
seo mesmo da Igrexa católica, e que aínda sendo minoritarias, si
proceden de ámbitos de bastante relevancia dentro da estrutura
eclesial. É máis, as críticas neste caso xa non veñen, como é lóxico,
pola crítica do Papa a sistemas económicos inxustos ou a formas de
vida persoal pouco evanxélicas, senón por cuestións de tipo doutrinal. Dito doutra maneira: as minoritarias pero contundentes críticas á ensinanza de Francisco teñen por punto central unha posible
posta en cuestión ou terxiversación en AL da doutrina constante
da Igrexa sobre a moral fundamental, sexual e matrimonial, algo
que convertería ao Papa en pouco menos que un herexe.
A este respecto tiveron moita resonancia as xa famosas «dubia»
que catro cardeais nada insignificantes da Igrexa dos últimos anos
lle propuxeron ao Papa. Trátase dos cardeais Walter Brandmüller,
Raymond L. Burke, Carlo Caffarra e Joachim Meisner. A moitos
pareceríalles algo impensable noutro tempo, pero esa é a realidade: catro cardeais piden que o Papa aclare cun «si» ou cun «non»
varias cuestións da Exhortación possinodal.
Merece a pena ler as últimas catro preguntas propostas na súa
carta ao Papa:
«b) Segue sendo válida, logo da exhortación pos-sinodal AL (cfr. n.
304), o ensino da encíclica de San Xoán Paulo II Veritatis Splendor
n. 79, fundamentada na Sagrada Escritura e na Tradición da Igrexa,
respecto da existencia de normas morais absolutas, válidas sen excepción algunha, que prohiben accións intrinsecamente malas?
c) Logo de AL n. 301, é posible afirmar aínda que unha persoa
que vive habitualmente en contradición cun mandamento da lei
de Deus, por exemplo o que prohibe o adulterio (cfr. Mt 19, 3-9),
se atopa en situación obxectiva de pecado grave habitual (cfr. Pontificio Consello para os Textos Lexislativos, Declaración do 24 de
xuño do 2000)?
d) Logo das afirmacións de AL n. 302 sobre as «circunstancias que
atenúan a responsabilidade moral», débese considerar aínda válido
o ensino da encíclica de San Xoán Paulo II Veritatis Splendor n.
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81, fundamentada na Sagrada Escritura e na Tradición da Igrexa,
segundo a cal: «as circunstancias ou as intencións nunca poderán
transformar un acto intrinsecamente deshonesto polo seu obxecto
nun acto subxectivamente honesto ou xustificable como elección»?
e) Logo de AL n. 303, débese considerar aínda válido o ensino da
encíclica de San Xoán Paulo II Veritatis Splendor n. 56, fundamentada na Sagrada Escritura e na Tradición da Igrexa, que exclúe
unha interpretación creativa do papel da conciencia e afirma que
esta nunca está autorizada para lexitimar excepcións ás normas
morais absolutas que prohiben accións intrinsecamente malas
polo seu obxecto?».

Na explicación feita polos catro cardeais precisábase que tales
dúbidas xurdían da súa preocupación pastoral polo clima de confusión creado en moitos fieis, polo que tampouco pedían explicacións teolóxicas sobre as mesmas, senón sinxelamente un «si» ou
un «non» por parte do Papa. Como xa sabemos Francisco non contestou, algo que os cardeais interpretaron coma unha invitación
a continuar a reflexión e a discusión serea e respectuosamente,
dado que a súa preocupación é «o ben das almas, suprema lei da
Igrexa», e por iso mesmo piden non ser xulgados «coma adversarios
do Santo Pai e coma persoas sen misericordia».
Sen dúbida cabe pensar na boa fe dos cardeais así coma doutros
que apoiaron a súa iniciativa, pero non por iso podemos deixar de
constatar a sorpresa que produciu noutros moitos fieis, sobre todo
cando o cardeal Burke, nunha entrevista ao portal estadounidense
Lifesite, mencionou a posibilidade dun acto de corrección formal
ao Papa, algo que recentemente descartou o Prefecto da Congregación para a Doutrina da Fe, o tamén cardeal Gerhard L. Müller.
O que non deixa de ser rechamante é que, das cinco cuestións
propostas (exceptuando a primeira), catro se refiran a temas relevantes da moral fundamental, tales coma o das normas absolutas e
os actos intrinsecamente malos, o pecado, as fontes de valoración
dos actos morais e o papel da conciencia moral. Evidentemente
non imos entrar aquí no debate de todas estas cuestións, que por
outro lado poderían ter unha resposta doada, pero si merece a pena
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ir ao fondo do problema dado que, ao meu ver, o que todo este
debate visibiliza, máis aló de aspectos concretos e particulares, é
unha visión determinada da teoloxía moral e da súa significación
para a vida dos cristiáns, sobre todo no que afecta á comprensión
da conciencia moral humana e ao papel do discernimento persoal,
dúas categorías que, como xa sinalamos, adquiren un papel central
na ensinanza do papa Francisco.

3.- Do Concilio Vaticano II a Amoris Laetitia
3.1. Dúas visións da teoloxía moral
Recordemos o que se afirma no número 16 da Constitución pastoral Gaudium et Spes do Concilio Vaticano II:
a conciencia é o núcleo más secreto e o sagrario do home, no que
este se atopa a soas con Deus, cuxa voz resoa no recinto máis íntimo daquela. É a conciencia a que de xeito admirable da a coñecer
esa lei cuxo cumprimento consiste no amor de Deus e do próximo.

Con estas palabras o Concilio puña fin de xeito oficial a unha
concepción legalista da conciencia que, vinculada case sempre ao
problema de pecado e a maneira de evitalo, marcou toda a teoloxía
moral xurdida de Trento e as disputas casuístas entre uns sistemas
morais en litixio entre o rigorismo e o laxismo. Pero que o Concilio
puxese fin a unha etapa e dera inicio a unha nova, non implica que
eliminase todas e cada unha das controversias concretas na moral fundamental, polo menos en canto ao alcance do citado texto.
Tales controversias, sempre latentes, puxéronse ben de manifesto
trala publicación da encíclica Humanae Vitae de Pablo VI xa no
ano 1968. É a partir de entón cando dunha forma clara se van
delineando na Igrexa católica dúas concepcións da teoloxía moral,
concepcións que aínda converxendo no fundamental –o que podemos chamar «cristocentrismo»–, sen embargo si amosan diferenzas máis ou menos evidentes en practicamente tódalas cuestións
concretas que se foron abordando no transcurso dos anos. Estas
dúas concepcións ou correntes son as que adoitan denominarse
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como a da «moral autónoma» e a da «ética da fe»3, e que, no fondo,
veñen a representar dúas formas de entender o cristocentrismo e,
con iso, a teoloxía moral fundamental en temas coma o da autonomía, a especificidade, a conciencia ou o papel do Maxisterio da
Igrexa no ámbito da normatividade moral concreta.
Evidentemente non podemos deternos aquí na análise das diferentes cuestións disputadas nin nos autores máis representativos
de cada unha das correntes, pero si convén sinalar polo menos un
dos puntos de fricción que volve situarse no centro da preocupación de AL. Trátase da problemática en torno á conciencia moral.
De feito, probablemente o tema maior da moral fundamental non
sexa senón a conciencia moral e a relación entre conciencia e
verdade, un tema sobre o que frecuentemente, e aínda a risco de
xeneralizar demasiado, danse dúas posturas igualmente redutivas
e que o teólogo italiano Bruno Forte sintetizaba fai un tempo con
suma claridade: ou ben o subxectivismo da conciencia, ou ben a
defensa dun rigorismo inflexible e desapiadado. Dúas concepcións
distintas que conducen a unha similar esquizofrenia por ambos
extremos, tanto a de non aceptar orientación algunha para a vida
moral como a de buscar compulsivamente normas infalibles por
vía da autoridade4.
Por iso, penso que o tratamento da conciencia na teoloxía moral posconciliar reflexa ben a existencia deses dous modelos que
interpretan de forma distinta a relación, por exemplo, entre liberdade e autoridade ou autonomía e heteronomía, modelos que
derivan entre o subxectivismo e o obxectivismo moral, ata o punto
de que frecuentemente se contrapón a autoridade do Maxisterio
con respecto á autoridade da conciencia. Iso é o que leva a que,
frecuentemente, mentres uns autores tratan de reservar para a
3 Analicei estas dúas correntes en J. M. Caamaño, Autonomía moral. El ser y la identidad
de la teología moral, San Pablo - Upcomillas, Madrid 2013, 177ss.
4 B. Forte, «Libertad y correspondencia. Alfonso y la conciencia moral» en: T. Trigo
(ed.), Dar razón de la esperanza: homenaje al profesor José Luis Illanes, Universidad de Navarra, Pamplona 2004, 557-574. J. L. Martínez - J. M. Caamaño, Moral fundamental. Bases
teológicas del discernimiento ético, Sal Terrae, Cantabria 2014, 420.
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liberdade da conciencia a última palabra fronte ao Maxisterio
prescritor de normas (conciencia creativa libre), outros tratan de
defender a eclesialidade da moral a través da obediencia absoluta
ao Maxisterio e o seu papel normativo concreto (conciencia descubridora obediente).
3.2. A conciencia como «primeiro dos vicarios de Cristo»
E neste sentido podemos dicir que malia os acertos e tamén os
límites de cada tendencia teolóxico-moral, quizais sexa o momento
de superar formulacións en clave de confrontación, dado que nin
o Maxisterio se pode reducir ao seu papel como determinador ou
controlador de normas de comportamento, nin tampouco a ser un
mero observador indiferente da vida moral dos fieis, senón que
está ao servizo da conciencia e da eclesialidade da mesma, sobre
todo naquelas problemáticas nas que non está en cuestión ningún dogma de fe. Por iso resulta de interese a concepción que hai
anos tentaba Klaus Demmer no seu desenvolvemento da dimensión hermenéutica da conciencia, dado que vai máis aló da simple
polaridade entre conciencia e autoridade e sitúanos xa na clave
do discernimento moral, do cal tamén o Maxisterio debe ser o seu
garante ao servizo da Escritura e da Tradición da Igrexa. Por iso «a
función do Maxisterio eclesial –dicía Demmer– non responde á
proposición e imposición autoritaria dunha doutrina moral, senón
que a súa función queda relegada a un proceso de comprensión e
explicitación das implicacións morais máis relevantes para a preservación da liberdade e verdade do humano»5.
En efecto, Demmer sinalaba que a verdade moral se acada a través do diálogo e a deliberación, de modo que a relación entre subxectividade e obxectividade pasa pola intersubxectividade, e na que o
Maxisterio debería ir máis aló da precisión material das normas morais. Isto implica a necesidade dunha linguaxe non meramente normativa, senón que sexa capaz de facer ver que a moral cristiá,
5 J. A. Robles, Hacia una renovada visión del estatuto epistemológico de la verdad moral,
Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2014, 400.
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antes de ser lei vinculante, é unha invitación cargada de promesas
[…]. As normas, aínda sendo inevitables, están encadradas dentro
dunha dimensión salvífica que apunta á doazón gratuíta máis que
ao deber […]. Se se pasa por alto esta mutua compenetración entre salvación e moral, o Maxisterio exponse ao perigo dun rigorismo moral que se esquece da súa base relixiosa6.

Isto implica abordar o papel do Maxisterio non enfrontado á
conciencia moral dos fieis, senón ao servizo da súa formación e do
discernimento. Por iso é polo que sempre sexa tan oportuno recordar as palabras da Carta ao Duque de Norfolk do Cardeal Newman,
onde dicía que «a conciencia é o primeiro de todos os vicarios
de Cristo»7, de modo que a competencia do Maxisterio só se entende adecuadamente cando se comprende vinculado ao primado
da conciencia como norma subxectiva de moralidade. Lembremos
que tamén Xoán Paulo II en Veritatis Splendor afirma que a conciencia é a «norma próxima de moralidade» (n. 60), é dicir, que
estamos obrigados a seguir o ditame da conciencia cando cumpre
as condicións de rectitude, certeza e verdade. Outra cousa sería a
de analizar as implicacións de semellante afirmación.

4.- Amoris Laetitia: moral do discernimento
4.1. Formar conciencias, pero non substituílas
No seu recente libro titulado Estuve divorciado y me acogisteis,
Jesús Martínez Gordo afirma que o Papa Bergoglio activou unha
nova forma de gobernar e de impartir maxisterio coa que busca
«superar o longo e doloroso desencontro que houbo entre o maxisterio pontificio e a gran maioría dos católicos desde a publicación
da carta encíclica Humanae Vitae (1968) e a Exhortacion apostólica Familiaris Consortio (1981)»8. Este desencontro queda paten6

Cit. por J. L. Martínez - J. M. Caamaño, o.c., 454.

7

J. H. Newman, Carta al Duque de Norfolk, Rialp, Madrid 1996, 62-63.

8 J. Martínez Gordo, Estuve divorciado y me acogisteis. Para comprender Amoris Laetitia, PPC, Madrid 2016, 9.
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te, ao meu ver, nos debates teolóxicos-morais das últimas décadas
entre as dúas grandes correntes xa mencionadas, con controversias que aínda que xorden sobre todo a propósito de problemas de
moral concreta ou de bioética, sen embargo amosan con claridade
dúas maneiras distintas de abordar a moral fundamental. As friccións entre estas dúas correntes fixéronse ben visibles en dous
Congresos de moral celebrados en Roma en 1988, un organizado
pola Academia Alfonsiana co peso de Bernhard Häring, e outro
polo Instituto Xoán Paulo II coa representación de Carlo Caffarra
e o propio Papa Wojtyla, que no seu discurso aos participantes
reafirmou a doutrina maxisterial alertando contra posibles excesos dalgunhas liñas teolóxico-morais, é dicir, a representada pola
moral autónoma, corrente ben presente nas posteriores críticas
de Veritatis Splendor.
Pero, e quizais aínda máis relevante, ese desencontro do que
fala Martínez Gordo queda ben patente na propia vida dos fieis.
Polo menos iso é o que puxo de manifesto o Instrumentum Laboris
no que se recollían as respostas do cuestionario previo ao Sínodo
extraordinario da familia.Tanto é así que acotío dá a impresión de
que a Humanae Vitae, se ben pode ser profética en moitos aspectos, tal como dixera Xoán Paulo II, tamén o é en anticipar o seu
xeneralizado rexeitamento, que non mellorou no transcorrer dos
anos. A HV segue sendo unha encíclica cuestionada na práctica e,
dalgún modo, escondida na teoría, dado que xa non é obxecto de
preocupación para moitos moralistas.
Realmente os problemas que suscita semellante rexeitamento
xeran algunhas incomodidades ata de tipo pastoral. Dito doutra forma: estase producindo unha aceptación pastoral da contestación práctica da HV sabendo que a doutrina sostén xusto o
contrario. Tanto é así que son moitos os mozos católicos e non
católicos que conviven xuntos, que teñen relacións sexuais prematrimoniais e que utilizan métodos anticonceptivos sen que iso
lles supoña un problema, algo do que o mesmo Instrumentum
Laboris se fai eco; pero nin eles nin tampouco os seus párrocos
e educadores, de xeito que sabemos a doutrina pero aceptamos
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que non se cumpra. Ao meu modo de ver é un desequilibrio que
nalgún momento precisará ser revisado, algo que nin o Sínodo
nin tampouco AL aborda a fondo, dado que a pesar de ofrecer
solucións pastorais non se profundou nas posibilidades dun desenvolvemento doutrinal.
Con todo, penso que neste sentido AL non só se sitúa en clara continuidade co espírito do CVII, senón que ademais vai máis
aló desas polémicas xurdidas na teoloxía moral das últimas décadas para situar a conciencia das persoas nun posto privilexiado do
desenvolvemento moral. Por iso é polo que recoñece o difícil que
resultou deixar espazo para a conciencia dos fieis e chámanos a
formalas, «pero non a pretender substituílas (AL 37). Esa é a gran
tarefa da teoloxía moral fundamental, tamén a máis complicada.
De feito, no prólogo ao citado libro de Martínez Gordo, Monseñor
Bruno Forte di que o papa Francisco inaugura un estilo maxisterial
inédito en moitos aspectos: «o que busca concordar liberdade e
conciencia persoal, no marco dun horizonte de fe no que a ninguén lle é lícito proceder en solitario e no que a ninguén se anima
a abdicar da propia responsabilidade como cristián adulto na fe».
De aí que AL apunte cara o «discernimento como estilo propio e
ordinario dunha fe responsable, que non busca solucións fáciles
aos problemas, senón que se esforza por abrirse ás esixencias da
verdade e do amor con total confianza en Deus e na súa providencia misericordiosa e fiel»9. En realidade falar de discernimento
ou falar do primado da conciencia, é tamén recoñecer a grandeza
dun ser humano a imaxe e semellanza de Deus, e onde máis que
a imposición sería bo camiñar cara a proposta e a formación, cara
o desenvolvemento de virtudes morais…, facendo así concreto un
dos grandes principios nos que o Papa Francisco vén insistindo
e que tantas implicacións ten en case tódolos ámbitos da vida, a
saber: «o tempo é superior ao espazo». Pero ben sabemos canto
de complicado é comezar procesos de «maduración da liberdade,
de capacitación, de crecemento integral, de cultivo da auténtica
autonomía» (AL 261).
9

Ib., 7.
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4.2. O discernimento moral non é subxectivismo
A palabra «conciencia» aparece 29 veces en AL, mentres que
«discernimento» (coa variante «discernir») 45, e na súa maioría
no seu sentido propiamente moral en ambos casos. A conciencia
e o discernimento moral son así elementos chave do documento e tamén da teoloxía moral que subxace na proposta do Papa.
Agora ben, non se trata dunha porta aberta ao relativismo nin
tampouco ao situacionismo inxenuo da moral cristiá, dado que,
como ben puxo de relevo o cardeal Baldisseri na presentación
oficial do texto no Vaticano, o discernimento «non poderá xamais
prescindir das esixencias de verdade e de caridade do Evanxeo
proposto pola Igrexa».
Neste sentido hai algo que é preciso sinalar con claridade, e é
o feito de que o discernimento sempre se dá con vista a un determinado fin, e por iso é polo que aínda que inclúe a deliberación
sobre razóns, con todo non se limita a un cálculo acerca das consecuencias, a utilidade ou as preferencias persoais. O seu referente
último é o ben e a verdade, que non é senón a procura da vontade
de Deus, daquilo que Deus espera de nós en cada situación e contexto no que nos atopemos. Por iso, falar de discernimento e poñer
o acento no valor da conciencia persoal non implica ceder á comodidade dunha ética subxectivista. Así o dicía o profesor xesuíta
Julio L. Martínez na súa intervención durante a presentación da
Exhortación na Conferencia Episcopal Española:
Non é posible unha moral desde a concepción individualista ou
pechada da propia subxectividade, pero tampouco desde unha
conciencia heterónoma, cuxa virtude principal sexa a obediencia,
unha conciencia obediente obrigada a seguir a verdade que alguén
lle dite desde fóra, aínda que sexa do Maxisterio. Iso supón desconfianza con respecto á capacidade humana da procura da verdade. Sucede cando alguén manipula as conciencias e tamén cando
pedimos o amparo do Maxisterio renunciando a realizar o noso
propio traballo de discernimento10.
10 Cf. asimismo J. L. Martínez, «Acompañar, discernir e integrar» en: ABC (La Tercera),
28 de abril de 2016, 3.
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De feito chega a dicir o Papa que «non tódalas discusións doutrinais, morais ou pastorais deben ser resoltas con intervencións
maxisteriais», dado que tamén existen «diferentes maneiras de interpretar algún aspectos da doutrina ou algunhas consecuencias
que se derivan dela» (AL 3). Por iso é polo que o Papa pon o acento
no discernimento e na conciencia persoal historicamente situada.
Aínda máis, dado que se ben o discernimento e a conciencia moral aparecen vinculados á verdade, tamén AL sinala a convicción
de que a adecuación a unha lei ou norma xeral non abonda para
«asegurar a plena fidelidade a Deus na existencia concreta dun ser
humano» (AL 304). E é aquí onde o Papa recorre a San Tomé:
aínda que nos principios xerais haxa necesidade, canto máis se
afrontan as cousas particulares, tanta máis indeterminación hai
[…]. No ámbito da acción, a verdade ou a rectitude práctica non
son o mesmo en tódalas aplicacións particulares, senón soamente
nos principios xerais; e naqueles para os cales a rectitude é idéntica nas propias accións, esta non é igualmente coñecida por todos
[…]. Canto máis se descende ao particular, tanto máis aumenta a
indeterminación (AL 304).

As leis son importantes, pero non poden converterse en pedras
lanzadas contra as persoas na complexidade da súa situación concreta. Por iso o Papa chámanos a ser humildes e realistas, dado
que certas presentacións dos ideais teolóxicos da vida cristiá son
presentados con tal abstracción e artificialidade, que acaban por
illarse das situacións concretas das persoas e das súas posibilidades efectivas de maduración e realización.
4.3. Unha teoloxía moral máis evanxélica:
xerarquía de verdades
No número 27 da Exhortación Evangelii Gaudium, e citando ao
CVII, dicía Francisco que «soño cunha opción misioneira capaz de
transformalo todo, para que os costumes, os estilos, os horarios, a
linguaxe e toda a estrutura eclesial se converta nunha canle adecuada para a evanxelización do mundo actual máis que para a autopreservación». E un pouco máis adiante continuaba afirmando:
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«exhorto tamén a cada Igrexa particular a entrar nun proceso decidido de discernimento, purificación e reforma». Penso que non
se pode ser máis claro: o Papa chámanos a una reforma profunda,
pero non se trata de reformar por reformar, senón sinxelamente
de reformar o que haxa que reformar precisamente para que nada
escureza nin impida a maior transparencia do evanxeo. Algunhas
cuestións que tales palabras me suxerían eran as seguintes: cantas
veces creamos fronteiras e muros eclesiais ou clericais que impiden ou dificultan máis que favorecen o contacto da xente co
evanxeo de Xesús? Cantas veces a doutrina moral ou a nosa forma
de presentala constitúe unha desas fronteiras que, máis que transparentar o misterio do amor de Deus, produce distanciamento en
tantas e tantas persoas de boa fe que pretenden facer a súa vida do
mellor xeito posible?
Neste sentido resultoume significativo o documento que no
2008 publicara a Pontificia Comisión Bíblica titulado Biblia e moral, e no que se subliñaba que xa na Biblia a moral, sen ser secundaria é segunda, en canto que o primeiro é a iniciativa de Deus e
a experiencia de encontro con El. Agora é o Papa quen nos di que
non sexamos controladores ou aduaneiros da graza de Deus, algo
que tamén a moral debe ter presente. De aí que afirme que «se ben
é verdade que hai que coidar a integridade da ensinanza moral da
Igrexa, sempre se debe poñer especial coidado en destacar e alentar os valores máis altos e centrais do Evanxeo, particularmente o
primado da caridade como resposta á iniciativa gratuíta do amor de
Deus» (AL 311). Non en van xa na Evangelii Gaudium estendera a
xerarquía verdades ao campo específico da ensinanza moral cristiá
(EG 36)11, algo que non implica relativizar a verdade nin moito
menos, senón recoñecer que
cada verdade compréndese mellor se se pon en relación coa harmoniosa totalidade da mensaxe cristiá, e nese contexto todas as
11 Con motivo dun Congreso celebrado en Viena do 14 ao 17 de outubro de 2015 baixo
o título «Papst Franziskus und die Revolution der Zärtlichen Liebe», Torres Queiruga fixo
unha incursión no tema co título de «Autonomía, Teonomía y jerarquía moral de las verdades», e que sairá publicado nas actas de dito Congreso.
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verdades teñen a súa importancia e ilumínanse unhas a outras.
Cando a predicación é fiel ao Evanxeo, maniféstase con claridade
a centralidade dalgunhas verdades e queda claro que a predicación
moral cristiá non é unha ética estoica, é máis que unha ascese,
non é unha mera filosofía práctica nin un catálogo de pecados e
erros (EG 39).

Dito máis claramente: recoñecer unha xerarquía de verdades
morais non implica nin minusvalorar o ideal da proposta eclesial nin excluír unha verdade a favor doutra máis atractiva ou ata
menos esixente, dado que todas proceden, na súa raíz, da mesma
fonte. Dicía o papa Francisco: «así como a organicidade entre as
virtudes impide excluír algunha delas do ideal cristián, ningunha
verdade é negada. Non hai que mutilar a integralidade da mensaxe
do Evanxeo» (EG 39). O único que a defensa dunha xerarquía de
verdades implica é que sendo todas relevantes, non todas expresan
da mesma forma o corazón mesmo do Evanxeo e corren o risco
de presentar como tal algo que non é senón o froito dunha determinada opción persoal ou ideolóxica, tal e como fai anos afirmara
Ratzinger en referencia aos contidos da lei natural12.
4.4. Unha teoloxía moral máis pastoral
Bernhard Häring dicía que toda a teoloxía debería ser pastoral,
algo moi patente en todo o pontificado de Francisco. E xa dixen que
me resulta rechamante que se interrogue ao Papa para ver se pon
en cuestión ou non a doutrina moral que, enraizada na Escritura e
na Tradición, foi formulada nos textos do Maxisterio da Igrexa. E
chama a atención non só por se tratar dun texto que recolle o resultado dun proceso sinodal, senón tamén porque ese non é o obxecto
de AL, que se sitúa claramente nunha clave pastoral. Deste xeito o
Papa nin cambia nin cuestiona a doutrina moral da Igrexa, senón
que a sitúa na dinámica dun discernimento pastoral ante o realismo existencial humano e ante situacións especialmente proble12 J. Ratzinger, «Derecho natural, Evangelio e Ideología en la Doctrina Social Católica.
Consideraciones católicas sobre este tema» en: K. von Bismark - W. Dirks (dirs.), Fe cristiana e ideología, Marfil, Alcoy 1969, 30.
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máticas. Do que se trata é de non poñer trabas á omnipotencia de
Deus e á súa misericordia, algo que «outorga un marco e un clima
que nos impide desenvolver unha fría moral de escritorio ao falar
sobre os temas máis delicados, e sitúanos máis ben no contexto
dun discernimento pastoral cargado de amor misericordioso, que
sempre se inclina a acompañar, a esperar, e sobre todo a integrar»
(AL 312). Tal debe ser a lóxica da Igrexa e, porén, tamén da moral.
E é aquí onde o Papa unha e outra vez insiste na necesidade de non
ser meros administradores satisfeitos de normas morais, senón de ir
ao encontro da xente máis aló das posibles situacións obxectivas de
pecado en persoas que non sempre son subxectivamente culpables
de todo. Porque o discernimento «encamíñase a axudar a atopar os
posibles camiños de resposta a Deus e de crecemento no medio dos
límites» (AL 305). É dicir, que afronta a realidade consciente dos
límites e das dificultades que se presentan. Porque probablemente
a maior parte dos cristiáns teñen a firme vontade de responder o
máis axeitadamente posible ás esixencias do ben e da verdade na
comuñón do amor á Igrexa. E aquí é importante non esquecer a
chamada «lei da gradualidade» da conciencia proposta xa por Xoán
Paulo II en Familiaris Consortio (n. 34), que significa precisamente
unha gradualidade no exercicio prudencial dos actos naquelas persoas que por diversas razóns non están en condicións de comprender, valorar ou practicar plenamente as esixencias obxectivas da lei,
pero que nin sequera por iso son excluídos da graza de Deus e, polo
tanto, tampouco o deben ser da comuñón eclesial (AL 295). Non
hai que esquecer que o discernimento é un proceso dinámico que
implica tanto deixarse acompañar como permanecer abertos a novas
etapas de crecemento que permitan unha realización máis plena.
Con todo sería desexable unha maior reflexión acerca da distancia
entre doutrina e pastoral para evitar posibles e reais fracturas.
4.5. Unha teoloxía moral misericordiosa
Non cabe dúbida de que a misericordia, ademais de ser a forma
de obrar de Deus, é tamén segundo Francisco a viga mestra que
sostén a vida da Igrexa. Tanto é así que se converteu nunha das
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ideas programáticas do seu Pontificado e a que lle dedicou o Ano
Xubilar que vén de rematar. Iso si, rematou o Xubileo co peche
da Porta Santa, pero «a porta da misericordia do noso corazón
permanece sempre aberta de par en par», dicía o propio Papa na
Carta pastoral Misericordia et Misera do 20 de novembro de 2016.
Por iso, e aínda que a misericordia percorre toda a Exhortación,
merece a pena que nos refiramos tamén a esta Carta que, dalgún
xeito, vén a ser unha concreción e síntese das implicacións da
misericordia na vida da Igrexa, tanto no seu anuncio do Evanxeo
coma na súa acción sacramental, moral ou pastoral. Porque quizais é ela a que nos revela de xeito supremo o rostro do Deus en
quen cremos.
Falar de misericordia no ámbito moral non é algo baladí, dado
que por un lado remítenos a unha ancoraxe espiritual cuxa base
está precisamente no Deus misericordioso que nos chama ao ben
e á verdade, pero tamén á necesidade dunha conversión pastoral
que, sen menosprezar o carácter normativo da moral nin a radicalidade das súas esixencias, sen embargo, máis que no fracaso ou
no pecado, céntrase no crecemento persoal, no acompañamento
e no proceso de discernimento polo cal sempre podemos aspirar a
«máis» e a superarnos. O que o Papa pretende é que nada escureza
a boa nova de Xesús, senón que se viva con máis claridade a convicción radical da nosa filiación, e da súa graza, de xeito que é El
quen ve no máis profundo de cada quen e o único que realmente
perdoa se existe un corazón arrepentido.
E todo iso, como apuntei antes, en nada cuestiona a doutrina
moral da Igrexa, por exemplo no complexo caso do aborto. Porque nin agora nin en documentos anteriores dixo Francisco que
o aborto non fose unha práctica «en si mesma infamante», como
dicía o Concilio Vaticano II (GS 27), ou un «acto intrinsecamente
malo», como afirmara Xoán Paulo II (VS 80). De feito, sostén con
claridade que se trata dun «pecado grave, que pon fin a unha vida
humana inocente» (n. 12). En Evangelii Gaudium chegou a dicir
que «este non é un asunto suxeito a supostas reformas ou modernizacións» (EG 214). O que afirma agora é que, ata neses casos,
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non podemos poñer límites á misericordia de Deus, de maneira
que debemos ser guías, apoios e alivios á hora de acompañar aos
penitentes neste camiño de reconciliación especial, tal e como
queda ben simbolizado no encontro entre Xesús e a adúltera, «a
misericordia» e «a miserable» (Xn, 8, 1-11). Porque, en último
termo, a teoloxía moral, sen perder o seu carácter normativo para
a vida dos fieis, tampouco pode ser impasible ao fracaso e á oferta
do perdón que Deus sempre ofrece cando existe arrepentimento,
sentido da xustiza e desexo de mellorar. E nese sentido a lóxica
da misericordia divina desborda e desarma a lóxica legal humana
(cf. AL 296).
Por iso, lendo AL, non puiden non lembrar o final dos primeiros
consellos que don Quixote lle dá a Sancho Panza para gobernar a
insua Barataria, e onde lle di que «aínda que os atributos de Deus
todos son iguais, máis resplandece e campa ao noso ver o da misericordia que o da xustiza». E esa é tamén a visión que está no
fondo das palabras do Papa, a convicción de que malia aos nosos
fracasos e erros, o Deus amor no que creemos sempre espera a
nosa conversión facendo así realidade as palabras de san Paulo na
súa Carta aos Romanos: «onde abundou o pecado, sobreabundou a
graza» (Rm 5, 20).

5.- Conclusión
Ben sei que o que aquí ofrecín son tan só aproximacións algo
xenéricas a algúns temas que me interesan e que certamente AL
é un documento que merece ser lido en profundidade parte por
parte, dado que as súas implicacións para a vida da Igrexa, tomadas ben en serio, son tremendamente retadoras. Trátase dun texto
pastoral cuxo tema fundamental é o do amor na familia, algo que
debemos ter en conta. Pero, polo menos ao meu ver, as palabras
do Papa non poden deixar de seren tomadas en conta na moral
cristiá, sinxelamente porque van ao esencial apuntando sempre
cara o Evanxeo sen descoidar a complexa realidade na que tantas
persoas e familias se atopan. Non establece unha nova doutrina
moral, pero tampouco podemos esquecer que a pastoral sempre foi
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un paso por diante e de que, indubidablemente, temos a tarefa de
seguir pensando nun desenvolvemento moral-doutrinal que supere
esa distancia evidente entre doutrina e praxe pastoral.
Con todo AL supón un paso importante na vida da Igrexa, sobre
todo nesa aposta por unha teoloxía moral en clave de discernimento
que require mirar ao mundo na súa ambigüidade e polaridade evitando separar doadamente entre puros e impuros ou bos e malos.
Porque seguir a Xesús é seguir máis ca un conxunto de normas ben
organizadas, é internarse na súa dinámica de vida compartindo o
seu mesmo proxecto; é responder en cada instante, desde o profundo da conciencia, a esa pregunta que sempre debemos ter presente:
que espera Deus de min? E iso é algo que, en último termo, só cada
quen pode responder. O noso deber é ofrecer criterios e bases que
posibiliten un discernimento moral o máis axeitado posible.
Remato cunhas palabras do propio Papa nunha das súas primeiras entrevistas concedida ao director da La Civiltà Cattolica e que
penso son ben iluminadoras:
o discernimento é un instrumento para coñecer mellor ao Señor e
seguilo máis de cerca… Realízase sempre en presenza do Señor…,
escoitando o que ocorre, o sentir da xente, sobre todo dos pobres.
As miñas decisións, incluso as que teñen que ver coa vida normal,
coma usar un coche modesto, van ligadas a un discernimento espiritual que responde a esixencias que nacen das cousas, da xente,
da lectura dos signos dos tempos. O discernimento no Señor guíame no meu xeito de gobernar.

José Manuel Caamaño López
Universidade Pontificia Comillas

Encrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017

59

Xaquín Carrero e Feli Díaz

Achega

O noso matrimonio a través
da Exhortación Apostólica
Amoris Laetitia
Xaquín Carrero e Feli Díaz

1.- Presentación
Con vivo interese lemos e gozamos da Exhortación do papa Francisco Amoris Laetitia confrontándoa coa nosa traxectoria persoal
de 49 anos de matrimonio. Hai moitos anos, un día de excursión
familiar pola provincia de Soria, nun pequeno refuxio de pescadores, cun tizón deixamos o noso sinal nunha parede. Escribimos:
«Xaquín e Feli, os nosos fillos e os avós (que por esas datas nos
visitaban) e Deus no centro da nosa vida». Esta é unha realidade
da que, a partir dun determinado momento, sempre fomos conscientes na nosa vida. Deus foi, é e será para nós o compañeiro de
viaxe imprescindible. Seguramente non será politicamente correcto, mais ídesnos permitir unha pequena licenza e é que vivir con
Deus é «la leche»!
Estamos cada vez máis convencidos de que Deus dotounos dunha graza especial, a xente venos como referente de matrimonio.
Cremos humildemente que quizais sexa porque temos unha maior
capacidade de transmitir o que vivimos. Non nos sentimos mellores nin peores ca o resto, quizais sexa que o noso amor salta á
vista, transparentámonos como un matrimonio dinámico, aberto,
comprometido e á súa vez inmerso totalmente na alegría da vida,
celebrando o noso amor en cada acontecemento.
Hai poucos días, dos beizos dun bo amigo, oiamos esta expresión: «O amor co paso do tempo desgástase». Nós non compartimos esta opinión, pois vemos e vivimos que o auténtico amor
está enraizado en Deus que é un manancial inesgotable. O amor
é como un bo pozo, que canta máis auga saques, máis e máis boa
será esta. É como un bloque de pedra que Deus pon en mans dos
60

Encrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017

O noso matrimonio a través da Exhortación Apostólica Amoris Laetitia

esposos. Cada un terá que ir refugando anacos desa pedra, lascas
e estelas, para ir facendo del unha auténtica obra de arte. No taller
dun escultor, un gran bloque de pedra convértese nunha magnífica
estatua. Inocentemente podemos preguntar, como sabe o escultor
a figura que hai dentro da pedra? Os esposos temos que ser conscientes da tremenda responsabilidade que temos e se traballamos
man a man iremos descubrindo esa realidade que se esconde no
fondo da nosa unión.
Imos tentar a través do desenvolvemento da exhortación ir debullando a nosa relación conxugal e familiar, e para iso imos seguir
a orde da mesma, tocando algún dos seus apartados. Entre paréntese iremos indicando que numeral da exhortación nos suxire cada
reflexión.

2.- A nosa experiencia de familia
Como dixemos na presentación, vai xa para 49 anos que,
como di a Biblia, abandonamos a casa paterna e puxemos a base
para cimentar sobre rocha a nosa casa familiar e así comezar
unha nova vida na que facer realidade esa fermosa expresión
do Cantar dos Cantares «Eu son para o meu amado e o meu
amado é para min», en recíproca entrega (8 e 9). Quizais pola
nosa mocidade (tiñamos 24 e 20 anos) non eramos totalmente
conscientes da presenza de Deus nas nosas vidas, realidade que
fomos descubrindo a través da nosa historia, mais non é menos
certo que desde o comezo buscamos que o noso amor fose madurando e os fillos fosen o resultado dese amor facendo vida, o
que di o salmo «Se o Señor non constrúe a casa en balde cansan
os albaneis» (14).
«Estou á porta chamando: se alguén oe e me abre, entrarei e
comeremos xuntos». Nós franqueamos a porta e Deus entrou para
quedar. O noso fogar converteuse para sempre nunha casa de portas abertas onde tiveron lugar tanto catequese parroquial como
celebracións litúrxicas, facendo patente a igrexa doméstica (15).
Sempre tivemos vida parroquial e atopamos xente extraordinaria
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na nosa vida que foi clave, que nos abriu camiños que para nós son
revelación. O noso sentido de pertenza á igrexa cambiou moito. Vimos a Deus a través da nosa vida en común e a nosa historia. Deus
estivo levándonos da man dun modo palpable. A nosa relación con
Deus marcou profundamente a nosa existencia.
Á entrada da nosa casa hai unha fermosa oración que dá a benvida a todo visitante; esta oración di así:
«Esta casa, Señor, é coma un templo,
aquí o teu amor,
aquí o teu alento e a túa presenza viva,
aquí estás como Señor e dono,
aínda que máis como Pai.
Aquí séntese,
o teu lume na cociña,
a túa bondade na mesa,
o teu descanso e a túa paz
na penumbra do dormitorio.
Do noso cuarto de estar, Ti,
fas cuarto de ser, SER con maiúscula
e non hai recuncho que a túa presenza ignore,
nin fronte que non roce e acariñe
a túa man paternal, o teu tacto amigo.
Esta casa, Señor, é coma un templo,
cheo da túa presenza,
onde Ti nos agasallas, invisible,
o teu amor de Pai para andar pola casa
e andar ben pola vida.
Amén».
Esta oración resume o que nós tentamos que sexa o noso fogar,
casa de acollida para toda persoa que necesitou e necesita paz e
descanso, e lugar de encontro de amigos (15).
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3.- Continuadores de familia
E neste proceso de irnos convertendo en Igrexa doméstica, queremos poñer de manifesto a importancia dos nosos pais: deles recibimos o don da fe. O testemuño das súas vidas fíxonos como
somos. «O que oímos e aprendemos, o que os nosos pais nos contaron non o ocultaremos…» e é así que os nosos fillos recibiron de
nós tamén ese legado (16).
Así, a morte dunha das avoas na nosa casa, rodeada do noso
agarimo, foi unha experiencia enriquecedora e inesquecible para
todos. O día antes da súa morte, recuperando momentaneamente
a conciencia, quixo celebrar connosco o sentirse querida e acompañada nos seus momentos finais facendo un brinde. Dese brinde
foron testemuñas os nosos fillos, que así participaron do significado da frase tantas veces repetida «Honra o teu pai e a túa nai» (17).
Tamén o noso matrimonio pasou por un carreiro de sufrimento. Tivemos que vivir lonxe da nosa terra de orixe. Ao abandonala
deixamos alí familia e amigos e iniciamos un éxodo que nos levou a
coñecer novas terras e persoas. Na circunstancia de ter que volver
empezar desde o principio en cada novo lugar, Deus fíxosenos máis
presente ca nunca e empezamos a experimentar vivencialmente a
súa man como guía da nosa historia. Agora volvemos a vista atrás e
percibimos a súa presenza a través de toda a nosa andaina vital (20).
Mais esta mesma situación fainos reflexionar sobre a estabilidade do vínculo matrimonial na sociedade actual. As parellas vense
afectadas por problemas e moitas veces, lonxe de resolverse facendo provisión de todo o amor de que é capaz o ser humano,
déixanse levar pola falta de sensibilidade actual, provocando o caos
familiar. A este respecto temos unha anécdota persoal que reflicte
claramente o ambiente dominante. Hai tempo, nunha reunión de
traballo, á que asistía Xaquín, nun momento determinado saíu o
tema da estabilidade e fidelidade na parella. As respostas vitais que
alí se deron foron diversas: había quen era infiel por hábito; o que
acababa de divorciarse; unha parella que convivía felizmente desde
había anos; un sacerdote secularizado que ía pola terceira parella
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despois de dous matrimonios errados, con fillos; o casado que non
tiña inconveniente en botar unha cana ao aire,… Xaquín permanecía calado até que alguén lle preguntou directamente pola súa
situación. Ao responder que estaba felizmente casado desde había
40 anos, case unanimemente preguntaron: Coa mesma? No grupo,
alguén apuntou: «Pois haberá que coñecer á túa muller!» (35).

4.- Ancianidade e discapacidade
O papa fala na súa exhortación da asistencia e do agarimo aos
anciáns e aos discapacitados. Tamén neste punto nos sentimos aludidos, xa que desde que chegamos a Galicia Deus puxo no noso camiño unha institución eclesial dedicada expresamente á atención
aos enfermos e discapacitados, ben coñecida por moitos: o Cottolengo do Padre Alegre. Desde o primeiro momento enganchounos
a toda a familia e convertémonos, xunto cun grupo de mozos que
levabamos como catequistas, en servidores e animadores das súas
comidas dominicais, compartindo con eles e animando festas tan
significativas como a Noiteboa (48). Por razóns do discorrer da
vida, os mozos, incluídos os nosos fillos, foron asumindo outras
obrigas tanto familiares como laborais polo que as súas prioridades
neste momento son outras, mais nós seguimos na brecha.

5.- Amor na parella
O noso matrimonio non foi sempre un camiño de rosas, como
toda parella tivemos as nosas discrepancias e choques. O que si
tivemos moi claro é que a nosa unión pagaba a pena conservala e
apoiándonos no amor que nos temos seguimos adiante…
A familia é un puntal imprescindible para a Igrexa e para a sociedade no seu conxunto, xa que é a primeira escola de amor gratuíto, de servizo, de perdón, de axuda, de oración, por iso cremos
que é necesaria a integración da familia na comunidade parroquial
como Igrexa próxima e por tanto na Igrexa universal. En xusta correspondencia a comunidade eclesial debería ter como prioridade
a acollida e axuda ás familias (86/89).
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O desenvolvemento que fai a exhortación do canto ao amor que
fai o apóstolo Paulo en 1 Co. 13, 4-7, expresa con claridade o que
se debe vivir e cultivar no seo da familia cristiá.
Cando se fala de que o amor é paciente estásenos chamando á
moderación e á misericordia, non se concibe unha familia onde se
agrida, onde se deixe cada cal levar polos seus impulsos, na que
non se acepte a diferenza do outro.
Cando se fala de que o amor é servizal estásenos chamando a
facer o ben, «poñendo o amor máis nas obras ca nas palabras», sen
reclamar nada a cambio.
Cando se fala de que o amor non é envexoso estásenos chamando, como dicimos nos encontros de noivos, a procurar máis a felicidade do outro ca a dun mesmo, considerándoo como un camiño
de ida e volta, xa que cada membro da familia débese comprometer
a facer agradable a vida aos demais (90/97).
E así continuariamos profundando, como na exhortación, no
resto deste precioso canto.

6.- Os cambios no amor de parella
Parécenos importante resaltar o n. 122, no que di que non hai
que botar sobre dúas persoas o peso de ter que reproducir a perfección do amor. E gústanos polo que aclara que o amor non é
algo estático, que se consegue e xa está. É un proceso dinámico
de integración. Os cambios que se van dando na parella son unha
marabilla. Nós vivimos ese cambio, dun amor quizais máis erótico
da mocidade, que vai evolucionando e ao longo dos anos vaise facendo moito máis oblativo, máis paciente. Co paso do tempo, os
enfados van desaparecendo pois o obxecto do amor é facerlle a vida
máis agradable ao outro, á túa parella. Imos cambiando, facéndonos máis empáticos, dando máis importancia ao apoio mutuo,
ao estar xuntos, ao sentirnos… É unha gran riqueza esta empatía
que temos, este sabermos como estamos con só mirarnos á cara.
Ao principio a nosa relación non era así e agora si. O amor foise
facendo máis paciente e xeneroso.
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O Papa fala do amor conxugal como a amizade máxima, mais a
nós non nos parece unha expresión acertada. A parella non é amizade, non temos moi claro que quere dicir cando usa ese termo. Para
nós o amor de parella é moito máis profundo ca a amizade, é unha
entrega incondicional. Non sabemos como expresalo… (123).
Parécenos tamén un acerto que se resalte que o obxectivo do
matrimonio non é a procreación, como tantas veces se nos insistiu, senón o progreso e a maduración das persoas. A procreación
non é un obxectivo, é unha consecuencia, e iso poucas veces se oe
dicir así aos nosos xerarcas (125). Tamén é importante resaltar o
valor que o documento dá á alegría, que amplía a capacidade de
gozar (126). Para nós o matrimonio é coma unha ensalada que hai
que facer cada día con ingredientes frescos. Non se pode gardar
a leituga dun día para outro, pois a de onte hoxe está murcha. Na
parella, o amor constrúese diariamente dicindo quérote, gústasme,
grazas, desculpa,… e con expresións de proximidade como son os
bicos, os abrazos, as caricias…
A parella é un camiño permanente de crecemento e maduración
(134) ao que non se lle pode poñer límites. O amor non se coida
falando de indisolubilidade nin propoñendo fantasías de amor idílico senón aceptando con realismo os límites. A boa marcha dunha
parella non se cifra en vivir xuntos e ver se non nos molestamos
mutuamente. Ten que basearse en dialogar e chegar a coñecerse
interiormente.
O máis importante é o diálogo sincero, onde coñecernos e recoñecernos en profundidade. E para que o diálogo pague a pena
hai que ter algo valioso que dicir… O diálogo hai que enriquecelo
(140-141). Hai que vivir cos ollos abertos e mirando cara a diante.
E cando un observa que a súa parella fai ou di cousas que non lle
fan ben, o dicilo é importante. Cómpre facer caer ao outro nos
seus erros, para facelo madurar. Temos que axudarnos mutuamente a ser mellores persoas.
Coincidimos co tratamento que a exhortación dá ás emocións.
Experimentar unha emoción non é algo nin bo nin malo. O bo
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ou malo é o acto que un realiza a partir desa emoción. Isto é moi
importante. Crer que somos unha boa parella só porque sentimos
algo é un engano (145).

7.- Os encontros de noivos
Gustounos o que di o Papa sobre preparación do matrimonio,
pois coincide bastante coa tarefa que nós vimos desenvolvendo
nos encontros de noivos na nosa parroquia. Como anteriormente
dixemos, estamos convencidos de que Deus regalounos un don
especial e esta afirmación ten un reflexo moi palpable na nosa
actuación como animadores nos encontros de noivos, previos á
celebración do matrimonio. Son parellas novas cos que, malia á
diferenza de idade existente entre nós, somos quen de conectar e
presentarlles a unión sacramental como algo máis ca un rito baleiro de contido, senón como un proxecto, ilusionante e cheo de
retos, mais altamente gratificante (201/202).
Chamounos especialmente a atención a parte da exhortación
que fala do celibato e da virxindade, sobre todo no referido á necesaria formación adecuada dos sacerdotes: «Pode ser útil a longa
tradición oriental dos sacerdotes casados» (202), di o texto. Parece
que abre unha porta ao matrimonio de ordenados.
Con todo, somos conscientes de que vivimos moi mediatizados
pola experiencia da Igrexa española, moi marcada polo conservadorismo. Vemos que sería necesario cambiar de modo radical a formación dos seminaristas, moi pouco conectada coa realidade. Cómpre a
presenza feminina nos seminarios en todos os niveis: como alumnas,
como profesoras,… non só como secretarias e bibliotecarias (203).
Tamén subscribimos totalmente o que a exhortación di de desaconsellar o matrimonio a parellas que non vemos suficientemente sólidas. Xa nos pasou nos grupos de noivos, aconsellar a unha
parella que non casen porque os viamos abocados ao fracaso. Parécenos importante e tamén valente que o Papa avise que hai que
poñerse serios e non abrir a man sen máis para aumentar a cantidade de matrimonios eclesiásticos (205/211).
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Cremos tamén importante poder facer un seguimento do matrimonio nos primeiros anos de vida de parella, mais resulta moi
difícil, pois os horarios de traballo son case incompatibles con calquera encontro. Adoitamos quedar, nalgunha ocasión, para comer
con eles, mais somos conscientes que isto non é verdadeiro acompañamento (217).

8.- Que botamos en falta no documento
Malia á súa bondade e claridade, botamos de menos que se fale
en profundidade dos problemas serios das parellas de hoxe, como
poden ser o aborto ou o control da natalidade. No caso do aborto, sabemos que non é unha decisión fácil, e normalmente non é
tanto froito do egoísmo humano, senón que se vive coma unha traxedia. Non se fala do drama humano que leva, do sufrimento que
produce… O aborto na maioría dos casos é un trauma.
Tamén atopamos un tratamento da maternidade moi conservador e machista. En temas de maternidade céntrase moito na muller
como nai, e enmárcaa nas categorías de xénero tradicionais (169).
Gustaríanos que todo o bonito que lle di á muller embarazada llo
dixese igualmente á súa parella, que tamén espera, confía…
Fálase do sentimento de orfandade achacándoo a unha falta da
nai, coma se fose ela a única responsable. O sentimento de orfandade dos fillos é un problema da nai e tamén do pai (173) .
Refírese ás nais como o antídoto máis forte contra o egoísmo,
ás mulleres como testemuño da beleza da vida e séguese apoiando
nesa división que marcan as categorías de xénero. Temos que buscar que tamén os homes se integren nesas bondades da maternidade, e transmitan a fe de maneira sinxela e profunda , e curen os
sentimentos de orfandade e fagan que o fillo e a filla desenvolvan
a súa confianza e autoestima.
Zumega ideoloxía de xénero este texto. As nais tamén son esforzo e loita e os pais deben ser coidado e protección. Tanta tenrura e
coidados poden amosar un home coma unha muller, e tanta forza
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e capacidade de loita teñen os homes coma as mulleres. Os fillos
precisan ver estas calidades nos seus dous proxenitores e non repartidas de modo tan parcial.

9.- A modo de conclusión
Cremos que por desgraza os documentos da Igrexa en xeral son
pouco lidos e divulgados, e é unha mágoa, sobre todo cando coma
este, ten partes dunha claridade e unha forza tremendas. Deberían
non só colgarse na web do Vaticano senón difundilo preparando
materiais pedagóxicos que axuden a facelo chegar ás familias, ás
parellas, aos axentes de pastoral…
Xaquín Carrero e Feli Díaz
Traduciu Chema Felpeto

70

Encrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017

Nais e pais á luz da Amoris Laetitia

Achega

Nais e pais á luz da Amoris Laetitia
Marisa Vidal Collazo

Pídenme unha reflexión sobre pais e nais na Amoris Laetitia na
miña calidade de nai de familia. O Sínodo da Familia, do que deriva
esta Exhortación, tivo a porta aberta á participación de toda a Igrexa
por medio dunha enquisa que se lanzou a todo o Pobo de Deus. Eu
participei en dous grupos de resposta, un desde a Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria, e outro desde a Parroquia San Francisco
de Asís dos Tilos, á que pertenzo. O sínodo levou adiante discusións
impensables hai uns anos (homosexuais, persoas divorciadas voltas
a casar), pero fronte a eses temas, o da igualdade entre homes e mulleres quedou fóra do debate. Unha vez máis, a loita polos dereitos
e a dignidade das mulleres que están a levar adiante os feminismos,
quedou en segundo termo, … e era un debate ben necesario, a xulgar polos modelos de home e muller nos que se asenta o escrito.

1.- O feminismo na Amoris Laetitia
Malia que o texto afirma: «A idéntica dignidade entre o varón e
a muller move a alegrármonos de que se superen vellas formas de
discriminación, e de que no seo das familias se desenvolve un exercicio de reciprocidade»(54), o certo é que todo o texto ten unha
marcada tendencia á separación de roles de xénero e, por iso, á
discriminación.
As mulleres feministas levamos xa un longo percorrido de loita
pacífica para acadar unha igualdade que aínda se ve lonxe. Vivimos
nunha sociedade patriarcal que, apoiándose nas obvias diferenzas
biolóxicas entre homes e mulleres (sexo), establece categorías (xénero) e limita o rol das mulleres, subordinándoas en tódolos niveis: educativo, social, laboral, e tamén simbólico. A manifestación
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máis evidente desta limitación son os comportamentos machistas
que desenvolven tanto homes coma mulleres, e que fan difícil o
cambio social que o feminismo pretende: acadar a completa e real
igualdade entre homes e mulleres.1
Con iso e todo, só dúas veces aparece a palabra feminismo no
texto, e nas dúas ocasións é en clave de negación, de precaución,
coma se o feminismo fose algo malo ou cando menos sospeitoso:
«xorden formas de feminismo que non podemos considerar adecuadas» (54), «Valoro o feminismo cando non pretende a uniformidade nin a negación da maternidade» (173). Que ben sería que
o documento recoñecese o traballo no que tantas mulleres feministas gastaron a súa vida a prol da igualdade e a dignidade!
A asignación de roles de xénero está moi presente en toda a
exhortación. O documento en ningún caso usa o feminino para
referirse ás nenas ou fillas, nin no singular nin no plural, pero si
distingue homes de mulleres, nais de pais cando se refire a eles
como adultos, para marcar asimetrías de xénero:
A nai, que ampara o meniño coa súa tenrura e a súa compaixón,
axúdalle a espertar a confianza, a experimentar que o mundo é un
lugar bo que o recibe, e isto permite desenvolver unha autoestima
que favorece a capacidade de intimidade e a empatía. A figura paterna, por outra banda, axuda a percibir os límites da realidade, e
caracterízase máis pola orientación, pola saída para o mundo máis
amplo e desafiante, pola invitación ao esforzo e á loita. Un pai
cunha clara e feliz identidade masculina, que asemade combine no
seu trato coa muller o afecto e maila protección, é tan necesario
coma os coidados maternos. (175)
O varón xoga un papel igualmente decisivo na vida familiar, especialmente na protección e o sostemento da esposa e dos fillos. (55)
as nais son o antídoto máis forte ante a difusión do individualismo
egoísta (…) as nais saben testemuñar sempre, mesmo nos peores
momentos, a tenrura, a entrega, a forza moral. (174)
1 Son ben sabidas as actitudes machistas na nosa sociedade. Hai traballos e libros a
esgalla sobre este tema. Un dos máis recentes, en galego: Machismos. De micro nada, do
colectivo Fiadeiras, CEESG, Ed Embora, 2015.
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O texto reafírmase a cada paso sobre o sexismo, deslindando
os roles masculino e feminino. Os país son sostén, protección; as
nais, tenrura, entrega … Fálase da «forza masculina» e da «presenza feminina». Sei o que a moitas mulleres lles pasa pola cabeza
cando tal len, e teño as miñas dúbidas de que os pais homes se sintan cómodos con estas afirmacións. Os homes non están chamados a ser, igual que as mulleres, antídotos contra o individualismo
egoísta? Non están chamados a ser, eles tamén, tenrura, entrega,
forza moral? Autoestima, intimidade e empatía non teñen que ser
claves na relación dos pais cos seus fillos e fillas? E as nais non
temos como cometido, ao educar, marcar límites e convidar ao esforzo e á loita? A asimetría na distribución dos roles tamén asigna
responsabilidades:
(…) se unha muller debe criar soa o seu fillo, (…) o meniño crece
nun abandono que o expón a todo tipo de riscos, e a súa maduración persoal queda comprometida. (49)
A ausencia do pai marca severamente a vida familiar, a educación
dos fillos e a súa integración na sociedade. (…) Esta carencia priva
os meniños dun modelo apropiado de conduta paterna. (55)
O sentimento de orfandade que viven hoxe moitos nenos e mozos,
é máis fondo do que pensamos. Hoxe recoñecemos como moi lexítimo, e mesmo desexable, que as mulleres queiran estudar, traballar, desenvolver as súa capacidades e ter obxectivos persoais.
Pero, ao mesmo tempo, non podemos ignorar a necesidade que os
meniños teñen da presenza materna. (173)
(…) O pai está algunhas veces tan concentrado en si mesmo e no
seu traballo, e por veces nas súas propias realizacións individuais,
que esquece ata a familia. (176)

…o texto coméntase só. Os nenos (e nenas) necesitan a presenza materna máis que a paterna? Por que? Acaso os pais están incapacitados para dar tenrura e compaixón? Hai algún impedimento
biolóxico no sexo masculino que lles impida desenvolver dotes de
compaixón e tenrura? Biolóxico non, o que hai é un impedimento
cultural debido á discriminación de xénero. No marco antropolóxico que manexa este documento os pais non están chamados a
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desenvolver compaixón e tenrura. Con isto precisamente é co que
quere acabar o feminismo: queremos mulleres fortes e valentes
que afronten a vida con afouteza, e homes que sexan quen de desenvolver e mostrar compaixón e tenrura.
Na cultura occidental, a figura do pai estaría simbolicamente ausente, desviada, esvaecida. Mesmo a virilidade semellaría cuestionada. (…) Ás veces, no pasado, nalgunhas casas, reinaba o autoritarismo, en certos casos nada menos ca o maltrato. (176)
Deus pon o pai na familia para que, coas características valiosas
da súa masculinidade, «sexa próximo á esposa, para compartiren
todo, alegrías e dores, cansazos e esperanzas. E que sexa próximo
aos fillos no seu crecemento». (177)

Faise referencia ao pai como modelo de masculinidade, e vese
no texto un velado medo á «perda de masculinidade», que se repite en máis dunha ocasión. Que se quere dar a entender con ese
medo? Este documento está escrito para toda a Igrexa, e a Igrexa
está inserida nun mundo no que a maioría dos homes son machistas. Que poden pensar esta clase de homes cando tal len? Sentirán que están lexitimados nas súas reivindicacións machistas, co
evidente perigo social que iso supón. Non é certo que a figura do
pai estea «simbolicamente ausente» na nosa sociedade. As figuras
masculinas seguen sendo modelo normativo na nosa sociedade,
o abuso da simbólica masculina raia moitas veces en descarado
falocentrismo. A figura simbólica do «macho dominante» campa
pola publicidade, rexorde con forza nas campañas políticas conservadoras como forma de manifestación de poder2, nas simbólicas
deportivas3 ou musicais,… anegando espazos públicos e plataformas dixitais… Pola contra, pouco espazo queda para as propostas
de novos modelos sociais que o feminismo achega.
2 Cando isto escribo penso en Vladimir Putin ou en Donald Trump, que constrúen os
símbolos do seu poder á conta do dominio sobre as mulleres. No caso de Trump, mesmo
utilizando o corpo da súa propia esposa.
3 Véxase e compárese o rol e espazo que ocupan homes e mulleres nos eventos deportivos. Na maioría, mesmo nos de maior prestixio internacional, o papel das mulleres é meramente decorativo.
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Chama a atención o que di sobre o maltrato4, realidade dabondo
dura e cruel en todo o mundo como para pasar sobe ela na punta
dos pés. De verdade é un exceso do pasado, algo xa superado? Non
hai máis que ver as estatísticas no noso país. Un tema tan grave
coma este pódese despachar dicindo que é debido a unha mala
comprensión da autoridade paterna? E non se lles ocorre cuestionar precisamente ese principio de autoridade paterna? Que ben
sería que se apostara no documento por construír novos modelos
de persoa, afastados das dinámicas patriarcais!
É verdade que non podemos separar o que é masculino e feminino
da obra creada por Deus […] Pero tamén é verdade que o masculino e o feminino non son algo ríxido. Por iso é posible, por exemplo,
que o modo de ser masculino do esposo poida adaptarse de maneira flexible á situación laboral da esposa. Asumir angueiras domésticas ou algúns aspectos da crianza dos fillos non o volven menos
masculino nin significan un fracaso, unha claudicación ou unha
vergoña. Cómpre axudar aos meniños a aceptar con normalidade
estes sans «intercambios», que non quitan ningunha dignidade á
figura paterna. (286)

É coma se chegasen as rebaixas! As mulleres non queremos que
«nos axuden» a asumir as tarefas domésticas e de crianza de fillas
e fillos. Non se trata de axudar, trátase de asumir e compartir. Só
desde unha férrea dinámica de separación de roles de xénero se
pode pensar en «intercambios que non quitan dignidade á figura
paterna». Fracaso, claudicación, vergoña? Non sei que pensarán
disto moitos pais que coñezo, que viven o coidado dos seus fillos e
fillas descubrindo en si mesmos moitas potencialidades que nunca
antes desenvolveran, entendendo o amor incondicional desde unha
dimensión moito máis fonda e liberadora. Por que non fala disto a
Exhortación? Por que non propón o coidado como un xeito de ser
plenamente cristiáns, tanto homes coma mulleres? Estaría apos4 No noso país cada ano a violencia de xénero está acabando coa vida dunhas 60 mulleres. A este respecto pódese ler un breve artigo, interesante por quen o asina, de José María
Castillo «Ideología de género: violencia contra la mujer» no portal Religión Digital. http://
www.periodistadigital.com/religion/opinion/2017/01/07/jose-maria-castillo-ideologia-degenero-violencia-contra-la-mujer-religion-iglesia-opiniones-sexo-mujeres.shtml
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tando e dando valor a unha das grandes reivindicacións do feminismo: a sociedade do coidado5. Dar valor ao coidar e recibir coidados
como algo connatural das persoas, pois o coidado fai posible o ser6.
As persoas que coidan a outras saben de xeito máis fondo o que
significa o valor da vida. E danlle outro valor, tanto á vida propia
como ás alleas. O coidado dános medida da debilidade humana, e
por iso tamén da súa grandeza. Cando coidamos apreciamos o que
significa cada día da vida dunha persoa: cantas angueiras, traballos,
forzas se invisten en sacala adiante día a día. Se as persoas que
deciden sobre a vida de outras, tivesen experiencia de coidado, non
actuarían con tanta lixeireza nos peches de fronteiras, na formación de soldados para a guerra, na fabricación de armas, tráfico de
drogas … Non sae a conta acabar cunha vida humana se pensamos
na cantidade de esforzos que se invisten nela. Pero, por desgraza,
nas sociedades patriarcais o coidado é «traballo de mulleres», traballo «das outras», e polo tanto pouco importante, sen valor.

2.- Xénero na Amoris Laetitia
A palabra xénero aparece unha vez, pero non co significado que
lle dou neste escrito. O que si aparece é o neoloxismo inglés: gender, nun numeral no que se mesturan diferentes cuestións que,
sen a atinada precisión, resultan confusas.
56. Outro desafío xorde de diversas formas dunha ideoloxía, xenericamente chamada gender, que «nega a diferenza e a reciprocidade natural de home e muller. Esta presenta unha sociedade sen diferenzas de sexo, e baleira o fundamento antropolóxico da familia.
Esta ideoloxía leva a proxectos educativos e directrices lexislativas
que promoven unha identidade persoal e unha intimidade afectiva
5 Pódese ler máis deste tema na obra de María-Milagros Rivera Garretas. Polo accesible,
cito Signos de libertad femenina. (En diálogo con la historia y la política masculinas), en
http://www.ub.edu/duoda/bvid/text.php?doc=Duoda:text:2012.02.0001
6 As feministas que en 1912 saíron á rúa en EEUU, berraban: «queremos o pan e as rosas» reivindicando alimento e coidado. Ese é tamén o lema da Marcha Mundial das Mulleres, iniciada en Canadá en 1999, e tamén o título do libro de Lucía Ramón que recomendo:
Queremos el pan y las rosas: emancipación de las mujeres y cristianismo, ed. HOAC, 2010.
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radicalmente desvinculadas da diversidade biolóxica entre home
e muller. […] Non hai que ignorar que «o sexo biolóxico (sex) e o
papel sociocultural do sexo (gender) poden distinguirse pero non
separarse». (…)

Os Feminismos son un movemento social de liberación de repercusión global, cun percorrido histórico e unha evolución diversa
segundo as culturas e situacións sociais nas que se desenvolve. Na
base de todos eles está a antropoloxía feminista, que utiliza a palabra xénero como categoría para significar as clasificacións sociais
que facemos coas persoas en función do seu sexo biolóxico, como
xa comentei. Cando desde os feminismos se fala de facer desaparecer as discriminacións de xénero, non se pretende negar a diferenza
biolóxica entre un home e unha muller, nin se busca unha sociedade sen diferenzas sexuais. Tal cousa sería un completo absurdo!
O que se pretende é poñer de manifesto que tanto desas diferenzas
é biolóxico e que tanto é cultural, desenmascarando estas últimas
cando se converten en razón para a discriminación7. O sexismo son
todos os mecanismos de represión e censura que exercen os homes
sobre as mulleres, moitos deles socialmente admitidos e mesmo
normalizados pola maioría. Son mecanismos de dominio culturais,
que nada teñen que ver coa bioloxía e moito menos coa vontade de
Deus8. Neste sentido, o labor educativo é moi importante se queremos acabar con este tipo de discriminación9.
As propostas da Amoris Laetitia estanse a facer desde uns xeitos
de entender a homes e mulleres, na súa identidade e nas súas relacións, xa caducos. É coma botar viño novo en pelellos vellos. Es7 Do mesmo xeito que os homes brancos se sentían donos dos homes negros apelando
mesmo á vontade divina, moitos homes séntense «donos» das mulleres tanto no espazo
público coma no privado, créndose co dereito de poder censurar as formas do seus corpos,
a roupa que visten, os espazos que ocupan …
8 Recordo unha expresión que de moza lin nas bandas deseñadas de José Luis Cortés,
que dicía que «cando a historia avanza e tira barreiras no discurso humano sobre Deus, é
moi posible que as barreiras as estiveramos poñendo nós, non Deus».
9 A educación é chave se queremos cambiar as dinámicas da discriminación sexista. A
cada paso xorden máis iniciativas que propugnan a igualdade nos centros de ensino, nos
ámbitos da cultura, da política, etc. O camiño está aberto e a marcha non descansa.
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tase reflexionando sobre problemas da actualidade con esquemas
antropolóxicos antigos. Os pelellos non van ser quen de conter o
viño, e cando rompan laiarémonos de ter perdido tanto tempo e
esforzo en debates que pouco achegaron a homes e mulleres do
século XXI.

3.- Xesús e a discriminación de xénero
Con todo, tendo en conta que a Exhortación é un documento da
Igrexa, que ten que xurdir de Deus e levarnos a Deus, a miña proposta é a seguinte: volver a Xesús, e ver como el entendía homes e
mulleres, como actuaba nas súas relacións.
Xesús, un home da Galilea do ano 30, falaba dun Deus Pai que
nos chama a todos, homes e mulleres, a ser antídotos contra o individualismo egoísta, a practicar a tenrura, a entrega, a ter forza moral. Ese Deus tennos que levar a potenciar a nosa autoestima, intimidade e empatía, a saber marcar límites convidándonos ao esforzo
e á loita, independentemente de que sexamos homes ou mulleres.
O Deus do Antigo Testamento, dominante, loitador, podía verse
máis próximo ao rol de xénero tradicional masculino, pero chegou Xesús e revolucionou a maneira de entender e relacionarnos
con Deus. Cando a teoloxía nos fala do Deus da tenrura, que se
conmove ate as bágoas en Xesús, está propoñendo un modelo de
relación para homes e para mulleres. O pai na parábola do fillo
estragador está nas antípodas do papel que o rol de xénero marca
para os homes. É un pai que pon o amor e a tenrura por riba da lei,
que cando reprende o fillo máis vello o que está a facer é propoñer
un novo modelo de masculinidade.
Xesús é o que se achega, senta coas mulleres e lles ensina (Marta
e María en Lc 10, 38-42); enderéitaas devolvéndolles a súa dignidade (a muller dobrada de Lc 13, 10-13); libéraas das causas da
súa discriminación (a muller que padecía hemorraxias de Mt 9, 1822, Mc 5, 25-34 e Lc 8, 43.48) e mesmo as envía como «apóstolas»
investidas de autoridade nos relatos da resurrección. Tamén debate
cuestións teolóxicas con elas, enviándoas como anunciadoras da
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súa palabra (a conversa coa Samaritana de Xn 4, 4-42) … e todo
isto tendo en conta que as mulleres do seu tempo non tiñan autoridade para falar en público, non podían dirixirse a un home, nin a
súa palabra podía ser tida en conta nun tribunal de xustiza. Xesús
racha definitivamente coa división de roles de xénero da Palestina
do século I, e é esa a actitude que quixese ver e non vexo nesta
Exhortación do século XXI.
Como dicía Tareixa de Ávila, son filla da Igrexa, e non me resigno a ver o pouco interese que a Igrexa mostra polo feminismo e a
súa xusta loita pola igualdade. A maneira en que hoxe nos estamos
a definir homes e mulleres, sobre todo as mulleres, cambiou. Non
estamos xa nos tempos do Concilio Vaticano II, ao que as mulleres se incorporaron, con moitas reservas (e mesmo algunha burla
arteira) na terceira sesión10. Hoxe as mulleres xa non consentimos
nin toleramos rebaixa ningunha nestes temas.
Marisa Vidal Collazo

NOTA: A tradución á lingua galega dos textos da Amoris Laetitia que no
artigo se inclúen, é de Xesús Portas Ferro.

10 Grazas á insistencia do Cardeal Suenens, que argumentou que «media humanidade
permanecía aínda ausente da Aula Conciliar», 23 mulleres incorporáronse na terceira sesión, en setembro de 1964, entre elas unha española: Pilar Velosillo. Así o conta María Salas
en De la promoción de la mujer a la teología feminista, ed. Sal Terrae, Santander, 1993, p. 90.
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1.- Crise mundial da
Cultura Política
En 1963, cando G. A. Almond e S. Verba publicaron o
seu clásico libro The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations (Princeton: Princeton University
Press), quedou cientificamente
patente un problema que xa en
Grecia intuíran con meridiana claridade, e que ben podería enunciarse dicindo que un
alto nivel de formación técnica
e humanística, e un sistema de
comunicación aberto e eficiente coma o que hoxe nos asiste,
son perfectamente compatibles
cunha falla de cultura cívica –
ou política– aterradora, e que o
feito de estarmos gozando das
xeracións mellor formadas e
máis lidas da historia non nos
garante, en absoluto, un bo funcionamento das democracias. E
isto é así porque, lonxe de ser
unha expresión cuantitativa de
coñecementos e información, a
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cultura cívica, a que fai posible
a existencia e sostemento da
democracia, confórmase mediante «orientacións e actitudes
especificamente políticas cara o
sistema político e os seus diferentes elementos, e as actitudes
referidas ao papel que a cadaquén lle cómpre exercer dentro
do sistema». E por iso podemos
dicir que, máis alá dos coñecementos e da información, a
cultura cívica agroma nun contexto de valores, experiencias,
prácticas e procesos de socialización despregados por unha
sociedade en longos períodos
de liberdade e participación cidadá.
Por iso espero que me desculpen este arranque politolóxico que, a salvo da complexidade
e das posteriores evolucións da
teoría da cultura cívica, me permite introducir a tese vertebral
desta crónica, cuxa formulación resumo ao dicir que a gran
maioría dos países máis avan-

Mar de fondo

zados e con democracias máis
desenvolvidas do mundo están
atravesando unha preocupante
degradación da súa cultura política, que, ademais de dificultar unha gobernabilidade crecentemente complexa, esteriliza ou destrúe tódolos intentos
de rexeneración social, política
e democrática.
Mentres escribo esta crónica,
no xusto intre en que Donald
Trump firmaba a orde executiva
que pon en marcha a construción do «fermoso muro» que vai
illar a México dos Estados Unidos, tódolos grandes xornais e
informativos do mundo, incluídos os norteamericanos, están
difundindo acedos comentarios
sobre o imprevisible e basto inquilino da Casa Branca, e sobre
a sucesión de medidas que reafirman a inmersión dos Estados
Unidos en modelos de política
social, interior e internacional
que xa dabamos por superados.
Pero este alporizamento supostamente construtivo está lastrado pola idea –a todas luces falsa
e mentireira– de que Trump é
unha excepción tardiamente
detectada que podería explicarse en virtude da ruptura interna da sociedade americana e
da contraposición estereotipada

entre unhas poboacións urbanas e costeiras, moi desenvolvidas, e uns sectores radicalmente conservadores que aniñan
nas devaladas clases medias do
interior interminable do país.
Pero é evidente que esa explicación, simplista e descomprometida, carece de fundamento, e
só serve para impedir que todos
nos fagamos una crucial e dura
pregunta sobre as causas que
propiciaron que un país que
considerabamos tan avanzado
elixa –nun intre crítico– un
presidente tan serodio e botarate coma Trump.
Porque se todos nos fixeramos esta pregunta, tamén
os europeos occidentais, axiña caeriamos na conta de que
Trump non é máis que a epifanía inesperada dunha crise
política universal e abraiante,
que, incapaz de diagnosticar e
explicar os seus problemas e
os seus desaxustes internos, e
inexplicablemente desmemoriado das tráxicas catástrofes
que se precipitaron sobre a humanidade na primeira metade
do século XX, volve agora a ensaiar fuxidas cara a diante, populismos milagreiros, illamentos e proteccionismos de base
nacionalista, e ruptura aberta e
Encrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017
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ostentosa dos grandes mecanismos que, trala experiencia das
dúas Guerras Mundiais, axudaron a compoñer un mundo
relativamente pacificado e cooperativo e a activar intensas ondas democratizadoras que encheron o mundo de esperanza.
Trump, certo é, constitúe unha
experiencia brutal e potencialmente destrutiva dos equilibrios políticos internacionais,
e ben está que, tras ter caído
neste erro, aproveitemos a súa
entrada na Casa Branca coma
un elefante en cacharraría para
reflexionar e sacar acaídas conclusións. Pero antes de Trump
xa estaban de moda os muros e
as aramadas en múltiples fronteiras –incluídos os 1.000 km
xa construídos na fronteira de
México–, xa se produciran o
Brexit e a crise dos refuxiados,
xa se rompera de facto a libre
circulación entre determinados
países da UE, xa se puxeran en
marcha atrabiliarios procesos
independentistas orientados a
facer inviable e ingobernable
o mapa de Europa, xa se produciran enormes movementos antisistema nos países con
maior nivel de liberdade e benestar do mundo, xa avanzara o
individualismo político que fai
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imposible o funcionamento dos
partidos e a correcta estruturación dos sistemas parlamentarios, e xa xurdiran movementos
políticos de extrema dereita,
de estilo trumpista, aos que
ninguén lles nega xa posibilidades de medrar –incomprensiblemente– no seo das felices
democracias da UE. E por iso
faríamos moi mal se, pechando
os ollos a unha realidade tráxica, seguiramos pensando que
Trump é un meteorito caído do
ceo, sen que ninguén o vira vir,
nun continente cheo de paraísos terreais.
O problema non e Trump,
que aínda pode ser relativamente moderado e emendado por
un sistema de pesos e contrapesos que aínda nunca fallaron.
O problema é que, con tódolos
datos enriba da mesa, e con experiencias terribles que aínda
deberían quitarnos o sono aos
europeos de hoxe, ninguén se
atreve a afirmar que os movementos ultraconservadores non
van chegar ao poder en países
como Francia, Holanda ou Austria, que o Reino Unido non se
vai a converter na embaixada de
Trump para facer saltar polos
aires a UE, que certos movementos separatistas non teñen
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capacidade para crear de xeito
artificioso gravísimos conflitos
políticos e sociais no seo da
UE, ou que os populismos de
esquerda non poderán sumir no
caos político e financeiro a Estados como España, Portugal,
Italia ou Grecia.
Lonxe de ser un agoireiro,
téñome distinguido por todo
o contrario, e por ter unha fe
case absoluta no proceso constituínte de Europa e nas garantías de defensa constitucional
e democrática que foron inseríndose paulatinamente en tódalas constitucións avanzadas.
E por iso estou aínda moi lonxe
de declarar a alerta vermella.
Pero á vista dos cambios producidos no último decenio,
sobre a base da ofuscada indignación e do individualismo
rampante que se instalou nas
culturas políticas occidentais,
sería unha irresponsabilidade
deixar de chamar a unha reflexión xeral sobre as causas
destes procesos e sobre o que a
sociedade enteira pode e debe
facer cara a un proceso de rexeneración política que en calquera caso temos que supoñer
longo, difícil, complexo e cheo
de grandes celadas e invisibles
ichós. E non dubido que nes-

te proceso de rexeneración tan
urxente e necesario, debería
ser prioritaria a loita contra a
espectacularidade populista da
política que impera no sistema
mediático e que, como se veu
no caso Trump, constitúe unha
explicación esencial do derrube
da cultura política actual.
O Estado de benestar, que é
por natureza democrático, implica a asunción de valores de
cooperación e solidariedade que
axudan a definir o espazo público e a investir moi importantes
sumas de recursos económicos
para suprimir o diminuír ata a
mínima expresión os ámbitos
de marxinalidade que se xeran
nas sociedades competitivas.
E por iso debemos estar alerta
contra unha forma de entender
a política como unha división
radical entre gobernantes e gobernados na que aos primeiros
lle corresponden tódolos procesos de resposta –que inclúen a
recadación de crecentes e desorbitados ingresos–, mentres
que os segundos só lles compete demandar e esixir, dende
unha posición de incuestionable moralidade e dereito, todo
aquilo que se formula en nome
da igualdade, da liberdade, da
corrección política e do clienteEncrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017
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lismo electoral. Por iso resulta
tan difícil unha realista definición e determinación do espazo
público no que se impliquen ao
mesmo tempo a racionalidade,
a viabilidade e a fiscalidade sustentable. O problema non é local nin banal. E canto antes nos
poñamos á tarefa menos sufrimentos teremos.

b) Porque as marxes de pacto
son cada vez máis estreitas
e non permitirán rectificacións inmediatas ou oportunistas.

2.- A encrucillada do
financiamento autonómico

d) Porque ao contrario do que
sucedeu noutras xeiras, o
acordo non se poderá fraguar
mediante a intervención preferente dos partidos, xa que
tódolos partidos reflicten no
seu seo a loita que manteñen
as Comunidades Autónomas
por fixar criterios favorables
á súa circunstancia social,
política e económica, e escasamente moderable dende unha perspectiva estritamente ideolóxica.

A recente Conferencia de Presidentes Autonómicos (CPA),
que se celebrou no Senado o
pasado 17 de xaneiro, serviu
para poñer de actualidade o
enorme problema do financiamento autonómico, no que
Galicia corre grandes riscos no
caso de trabucarse no proceso
de negociación, ou no suposto
de que o acordo final se acade,
coma en ocasións anteriores,
premiando aos máis revoltosos,
pródigos e desleais. A gravidade
deste compromiso pode apreciarse cando menos desde catro
perspectivas diferentes:
a) Porque estamos na primeira
ocasión na que as necesidades de financiamento exceden claramente aos recursos
dispoñibles.
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c) Porque no inevitable aumento da responsabilidade fiscal
os intereses das comunidades máis e menos ricas están
cada vez máis distantes.

Vista a situación con realismo, e dende unha proxección
razoable dos recursos e das necesidades futuras, Galicia non
ten ningunha posibilidade de
financiarse dende unha hipotética xeneralización do sistema
de cota que está vixente, por
mandato constitucional, en Navarra e Euskadi. E non podería
facelo porque a xeneralización
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do sistema –con negociación
bilateral– xa non é posible; porque incluso no suposto dunha
cota especial e privilexiada non
teríamos a capacidade para
negociar a nosa cota cos procedementos aplicados –especialmente no pasado– no caso
vasco; e porque o previsible crecemento dos custos de envellecemento, dispersión, sanidade
e infraestruturas levarían a este
país, fiscalmente feble, a bancarrota ou ao atraso.
Tampouco vai ser posible –
como pretende Feijóo– introducir no modelo xeral tódolos
criterios de financiamento que
nos favorecen, e que, desgraciadamente, son case todos negativos: envellecemento, dispersión, baixa renda e custos excepcionais das infraestruturas.
Porque iso levaría a dúas conclusións que neste intre serían
inasumibles nun acordo xeral:
1) que aumentarían aínda máis
as transferencias do sistema
cara a sociedades menos desenvolvidas, en contra do criterio
de maior responsabilidade fiscal; e 2) que acabaríamos consagrando a absoluta irracionalidade de pagar máis a quen peor
se goberna, xa que boa parte
dos desaxustes da dispersión,

das infraestruturas, da renda,
e incluso do envellecemento,
serían corrixibles a medio ou
longo prazo con políticas acaídas. A prima dos aspectos máis
problemáticos, dende a suposta
intencionalidade de reducir as
diferenzas económicas e sociais
entre comunidades, soamente
é asumible con criterios transitorios, e cunha vinculación dos
recursos ás política recoñecidas
de reforma estrutural.
Finalmente, para resumir,
Galicia tampouco podería asumir os modelos de responsabilidade fiscal que preconizan
comunidades como Cataluña,
Madrid ou Baleares, nas que
os altos niveis de renda e o evidente potencial fiscal do que
dispoñen aquelas comunidades
poñería fin a razoable esixencia
dun modelo de financiamento
solidario e capaz de aumentar a
cohesión social do conxunto do
territorio nacional.
Xa que logo, poderíamos dicir que, trala CPA do pasado
17 de xaneiro tódalas espadas
fican en alto, xa que, se ben é
certo que Feijóo adiantou e razoou os criterios que debería
ter un modelo que fixese xustiza a Galicia –e que sen dúbida
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compartiran algunhas comunidades que teñen situacións
parecidas á nosa–, non parece
que un acordo final –satisfactorio e estable– poida ser acadado
dende os enunciados negativos
que se converterían en determinantes. E iso é tanto como dicir
que Galicia se enfronta a unha
disxuntiva con dúas propostas
inasumibles: ou que o acordo
de financiamento se adíe ata
mellor ocasión, o que non sería bo nin para Galicia nin para
ninguén; ou a que o acordo se
adapte en boa parte ás demandas das comunidades máis desenvolvidas, que agora soportan
a parte máis gravosa da solidariedade territorial, e que Galicia se vise arrastrada a unha
situación
comparativamente
peor que a actual. Cómpre dicir
ademais, aínda que só sexa un
enunciado, que esta problemática está terriblemente enturbada polo procès de Cataluña, que
envelena cada día máis tódolos
intentos dun acordo racional e
xeneroso.
Xa que logo, á vista de que
un acordo de financiamento
que fose equilibrado, duradeiro
e satisfactorio só se podería lograr casando propostas contraditorias, pensamos que Galicia
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debería propoñer unha solución
que, aínda que sexa aparentemente complexa, podería superar estes atrancos inicialmente
insalvables. Dita solución, que
xa teño preconizado en anteriores análises feitos na prensa ou en traballos académicos,
implica recoñecer que baixo o
actual concepto de financiamento autonómico agóchanse
en realidade tres obxectivos de
natureza diferente e perfectamente especificables: A) O custe efectivo dos servizos transferidos ou recoñecidos no marco
da competencia expansiva das
Comunidades Autónomas; B) A
nivelación de rendas e servizos
que a LOFCA definiu de forma
vaga e ineficiente, e que en ningún caso supuxo avances coma
os que se esperaban; e C) Unha
necesaria dotación de recursos
infraestruturais e sociais –similar aos fondos estruturais da
UE– que permitisen equilibrar
os niveis de competitividade e
de produtividade dos diferentes
territorios. Porque esta distinción que propoñemos permitiría tratar cada problema con
criterios diferentes que brevemente imos especificar.
O custo efectivo dos servizos
transferidos ou recoñecidos no
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marco da competencia expansiva das Comunidades Autónomas debería tratarse con criterios proporcionais e de responsabilidade fiscal, que, ao tempo
de premiar a administración eficiente e o desenvolvemento adquirido, afondasen no criterio
de responsabilidade fiscal que
ligaría os impostos de cada territorio á forma de conseguilos
e administralos. Este concepto,
xa que logo, favorecería as comunidades máis desenvolvidas,
e evitaría a crecente e disgregadora impresión de que unhas
comunidades viven á costa de
outras e sen facer os aforros e
esforzos acaídos.
A nivelación de rendas e servizos que a LOFCA non logrou,
quedaría encomendado a un
programa con financiamento
solidario, no que as comunidades recibirían recursos en proporción inversa ao seu nivel de
desenvolvemento e de renda,
coa esixente condición de que
tales recursos quedasen vinculados a programas de duración limitada (15 ou 20 anos)
con obxectivos específicos e
directamente fiscalizables polo
Consello de Política Fiscal e Financeira ou por un órgano especializado de similar composi-

ción e natureza. Neste apartado
terían cabida os criterios negativos aos que se refería Feijoo,
que quedarían necesariamente
abocados a políticas de transformación social e económica
de profundo calado.
Finalmente, a necesaria dotación de recursos infraestruturais e sociais –similar aos
fondos estruturais da UE– que
permitisen equilibrar os niveis
de competitividade e de produtividade dos diferentes territorios, tería tamén unha duración
limitada (20 anos), unha vinculación a proxectos avanzados
orientados á incrementar a produtividade e a competitividade,
e unha fiscalización externa á
comunidade xestora e de carácter colectivo.
Deste xeito, pensamos, poderían casarse os intereses contraditorios, darlle eficiencia ao financiamento solidario, e incentivar, en termos xerais, a administración responsable e eficaz.
E todo nun horizonte que, sen
traumas nin inxustizas, abocaría ao modelo de financiamento
a basearse case exclusivamente
–ao final dos procesos– no primeiro dos criterios.
Xosé Luís Barreiro Rivas
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Crónica da Cultura

De grandes e de pequenas pantallas
Xoán Bernárdez Vilar

Estamos seguros de non descubrir África, –o berce da humanidade–, se afirmamos que o
cine é unha arte que compendia recursos e características
doutras moitas artes. Calquera
filme, por cativo que sexa o presuposto co que conte, esixe, en
primeiro lugar, un texto axeitadamente construído e documentado, e despois, ademais de
certas cuestións poucas veces
perceptibles, actores capaces
de encarnar aos personaxes que
nel actúan, unha cámara que
capte tanto os movementos e
expresións, por ínfimas que estas sexan, coma o inmobilismo,
ou os silencios, que se pretenden dar a coñecer, ademais dun
son e unha música que complementen o que as escenas
están a representar. Así mesmo
deberá contar tamén cun director, ou directores, coa necesaria
capacidade para artellar e darlle
vida a canto vimos de indicar,
de xeito que lle resulte auténtico e crible aos espectadores.
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É de suma importancia tamén que o contido se axuste á
realidade histórica. Algo que,
lamentablemente, parecen esquecer en demasiadas ocasións
tanto os guionistas coma algúns autores dos libros nos que
moitas películas se basean. A
tal respecto, e coma exemplo,
non nos parece de recibo que
unha serie actual, que se desenvolve na Idade Media, e ofrece certa calidade, para lle dar
maior interese á trama, caia no
erro de presentar coma irmáns,
e contemporáneos, a dous personaxes históricos, que, ademais de non ser sequera parentes, leváronse arredor duns 60
anos.
Esta pequena digresión ven a
conto do feito de que, hai uns
dous meses, foi estreada entre
nós unha película norteamericana de Ciencia Ficción, se ben
que do director canadense Denis Villeneuve. Estamos a falar
de La llegada, un curioso filme
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que ofrece a novidade de contar
cunha protagonista que é profesora de lingüística, situación de
suma importancia aos efectos
que se barallan na fita, xa que
é ela quen deberá interpretar as
comunicacións dos alieníxenas
entón chegados ao noso planeta. Pois ben, prescindindo do
resto do argumento, o para nós
importante atópase no intre no
que esa profesora, co obxecto de
que os seus alumnos comprendan debidamente as diferenzas
que entre si ofrecen os idiomas
romances, –ou derivados do latín–, especialmente as do portugués, dilles simplemente: «A
historia do portugués comezou
no Reino de Galicia, na Idade
Media, nun intre no que a Lingua era considerada coma unha
expresión artística».
Fóra tamén da ben recibida
sorpresa que representa o feito
de que, nun país da outra banda do Océano, se teña coñecemento de tales realidades, que
lamentablemente se ocultan
mesmo nos textos oficiais que
de Historia se dan nos dous
estados peninsulares, consideramos tamén de interese dicir
que a película propón, ademais,
hipóteses acerca dunha posible
nova fala, e que explora as re-

lacións entre a lingüística e a
ciencia. Coma consecuencia,
temos o atrevemento de soñar
que a serie televisiva sobre o
Camiño de Santiago no tempo
do bispo Diego Peláez, ou Páez
(1075-1088, e 1090-1094), estreada só unhas semanas máis
tarde que La llegada, que parece pretender situarse lonxe
de contidos propios da Ciencia
Ficción, se axuste á realidade
da nosa habitualmente maltratada Historia.

1.- As letras
O escritor e licenciado en Filosofía Francisco Castro Veloso, (Vigo, 1966), foi designado
o 19 de decembro novo director
da Editorial Galaxia. No haber
deste novo condutor da mesma
figuran o ser cronista cultural
en varios medios, ter exercido
no período 2010-2015 coma
presidente da Asociación Galega do libro infantil e xuvenil, e o
feito de contar cunha numerosísima e variada produción literaria, pola que acadou dezasete
premios. O anterior director de
Galaxia, Víctor Freixanes (Pontevedra, 1951), continuará na
mesma coma conselleiro e director da revista Grial.
Encrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017
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Na Sé da RAG, na Coruña,
púxose remate ao día seguinte
ao Ciclo de Mesas de Debate
«No tempo das Irmandades:
Fala, Escrita, Prelos», que se
viñera celebrando por todo o
país. Nesta última participaron,
aportando as súas respectivas
achegas, Ramón Nicolás: «Liñas de sentido da narrativa curta das Irmandades»; Camiño
Noia: «A narrativa oral e costumista no tempo das Irmandades»; e Dolores Vilavedra: «As
coleccións de narrativa breve,
continuidade ou renovación?»
O día 22 do mesmo mes efectuouse en Compostela unha homenaxe ao investigador, latinista, teólogo e académico, Xesús
Ferro Ruibal (Moraña, 1944),
investigador, ademais, no Centro Ramón Piñeiro. O acto completouse cun xantar no Hotel
Monumento San Francisco.
O día 23 espallouse polo país
a nova de que o Tribunal de Estrasburgo se negou a admitir
a trámite a demanda da RAG
contra o decreto da Xunta de
Galicia sobre o plurilingüismo.
Para ocupar o asento do falecido Xosé Neira Vilas, entrou o
14 de xaneiro na RAG a autora
e tradutora Mª del Pilar Jimé90
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nez Aleixandre (Madrid, 1947),
máis coñecida como Marilar
Aleixandre. O acto efectuouse na USC, na que esta exerce
como catedrática de Didáctica
de Ciencias e Educación Ambiental. A nova académica, que
reside en Galicia dende 1973,
e conta con numerosas obras,
especialmente dirixidas aos
mundos infantil e xuvenil, fixo
na súa alocución un canto en
defensa da paisaxe termando
ao mesmo tempo da «memoria
dos nomes e da resistencia».
Foi contestada pola tamén académica Fina Casalderrey Fraga
(Xeve, 1951), escritora e profesora de Educación Secundaria.
O 25 de xaneiro foi presentado no Museo de Pontevedra
o Boletín núm. 376 da RAG
dedicado á vida e á obra do autor, investigador e crítico Xosé
Filgueira Valverde, tamén coñecido polo apelativo de «O vello
Profesor» (Pontevedra, 19061996).

2.- Audiovisual
Co gallo da inauguración o
pasado 23 de novembro da Casa
de Galicia en Nova York, a titular en artes plásticas e deseño
Vanesa Álvarez (Vigo, 1983), es-
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treou nas instalacións da mesma
un mural dedicado a Rosalía
Castro. Nel tratou de ofrecer
«unha Rosalía do século XXI,
moderna e cosmopolita, aínda que conservando toda a súa
esencia e a súa mensaxe». Ao día
seguinte, o tamén galego Marcos de la Fuente deu no mesmo
centro un recital rosaliano.
Na mesma data, e dentro
dos actos da conmemoración
do cincuenta aniversario da
Fundación Barrié, o coñecido
gaiteiro Carlos Núñez (Vigo,
1971) ofreceu un concerto na
Catedral de Santiago acompañado por 75 músicos que ofrecían a particularidade de utilizar instrumentos como os que
figuran no Pórtico da Gloria, o
que representou unha homenaxe musical para o mesmo.
O compositor Israel Alonso
Quintas (Vigo, 1985), resultou
finalista do Concurso Galego
de Composicións para Bandas
de Música, o día 5 de decembre, pola súa obra Galaicus.
Israel Alonso, que estudara na
Escola da Unión Musical de
Cabral, e despois saxofón no
Conservatorio Superior de Música, tamén da cidade olívica,
actuaría despois na Orquestra

Clásica da mesma, así coma na
Banda de Música de Pontevedra. A obra pola que ven de ser
destacado trata de reconstruír
musicalmente o histórico intre
do ano 137 a. C. no que o proconsul romano Décimo Iunio
Bruto, a partir de entón denominado tamén Galaicus, pasou
co seu exército o río Letheo, ou
do Esquecemento, hoxe o Limia, e chegou, segundo se tira
dos datos recollidos no cambio
da Era polo xeógrafo Strabón
de Amasia (c. 64 a. C. - 23 d.
C.), ás partes máis próximas á
foz do Miño actual.
O día 18 do mesmo mes conmemorouse na Coruña, cun
concerto, o primeiro centenario do afamado Coro Cántigas
da Terra, inicialmente integrado nada máis que por homes e,
posteriormente, contando tamén con voces femininas. Cántigas da Terra está en posesión
da Medalla Castelao da Xunta
de Galicia.
O fotógrafo profesional vigués Ramón Vaquero Aldazábal
acadou dúas datas despois tres
novos premios: o do Tokio International Foto Awars, o do ND
Awards,de Londres e o do IPA
de Los Ángeles.
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Xa en xaneiro do 2017, o día
14 celebrouse no Pazo da Cultura de Pontevedra o Cantos da
Maré, un Festival Internacional
da lusofonía, en realidade unha
homenaxe póstuma ao cantante
e musicólogo compostelán Fran
Pérez, Narf, desaparecido tan
só unhas semanas antes. A actuación contou con música de
Guadi Galego e as intervencións
do guineano Manecas Costas, o
angolano Paulo Flores, a portuguesa Celina da Piedade e a
brasileira Kátya Teixeira.
A partir do día seguinte tivo
lugar no Gaiás o Festival de
Curtas, no que foron proxectadas 52 filmacións procedentes
de diversos países.
Así mesmo, entre o 13 e o 28
de xaneiro, o Museo das Peregrinacións de Compostela acolleu a exposición A contemplación do invisible, que exhibiu
un amplo repertorio iconográfico arredor da temática.
Menuda noite, un xoguete escénico interpretado por
Luís Davila e Carlos Blanco,
con música de Budiño e Kepa
Junquera, actuou o pasado 20
de xaneiro na Casa da Cultura
de Burela, facéndoo nos días
seguintes no Teatro Principal
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de Compostela, o Teatro Jofre
do Ferrol e, posteriormente,
no Lauro Olmo do Barco de
Valdeorras. Está previsto que o
faga en próximas datas noutras
vilas do país.
Logo de varias actuacións en
diversas vilas, o grupo compostelán de folk celta Milladoiro,
nado no ano 1978, ofreceu o 21
de xaneiro o seu concerto final
desta xira no Auditorio de Ourense. Milladoiro, con numerosa discografía no seu haber, foi
Premio Castelao no ano 2004.
Co paso tamén por diversas
localidades de Galicia do espectáculo Unhas poucas picadelas,
culminou ao día seguinte coa
súa derradeira representación
na Casa da Cultura de Sada.

3.- Cine e Teatro
Nada en Oviedo en 1944,
Dorotea Bárcena, posteriormente dramaturga, directora de
teatro, autora e actriz, exerceu
por un breve tempo coma profesora no Colexio dos Xesuítas
de Vigo. Mais en 1970 deixou
o ensino para crear o Grupo Esperpento de Teatro Xove. Posteriormente, xa en 1987, fundou
tamén o Teatro na Lúa, para pa-
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sar un ano despois a directora
do Centro Dramático Galego.
Dorotea Bárcena, moi coñecida, ademais, pola súa participación no grupo Os Tonechos,
escribiu dezaseis obras, participou en cine e TV e recibiu
premios como o Agapia, o da
Crítica, e o de Honra de Marisa
Soto. Desta incansable muller
temos que dicir agora que o 22
de novembro pasado faleceu en
Santiago á idade de 72 anos.

tra en Vigo, a localidade onde
pasou a maior parte da súa vida.
Nesa ocasión estreouse un documental sobre esta fundadora do Colexio Rosalía Castro
intitulado A palabra xusta, do
que foi director Miguel Piñeiro
(Ourense, 1965). Visiblemente emocionada, Tita afirmou:
«Os nenos déronme todo, e
ensináronme moitas cousas», e
«Que os profesores non deixen
nunca de se formar».

Entre o 14 e o 16 de decembro celebrouse na Facultade
das Ciencias da Comunicación
de Compostela o III Festival de
Cine Rural Carlos Velo. Nel foron proxectadas preto de 200
curtametraxes e documentais
relacionados co medio rural e a
Memoria Material e Inmaterial
dos pobos. Carlos Velo Cobelas
(Cartelle, 1909 - C. México,
1985), o cineasta que nomina
o Certame, aínda que exiliado
en México despois da Guerra,
deixounos tamén abondosa produción sobre Galicia.

As últimas representacións
na nosa fala do Tartufo, de Moliere, polo Centro Dramático
Galego, tiveron lugar en Cangas
o 16 de decembro, e no Ferrol
o día 30. En ambos os casos as
funcións foron dirixidas, como
as anteriores, polo valenciano
Carlos Alfaro.

Despois da homenaxe que se
lle rendeu no concello de Muras
(Lugo), declarándoa Filla Adoptiva, o pasado 26 de decembre,
a educadora Antía Cal, «Tita»
(La Habana, 1923), recibiu ou-

4.- Congresos. Comunicacións
Nos días 2 a 4 de decembro,
e tamén no Pazo da Cultura
de Pontevedra, tivo lugar unha
nova edición de Culturgal, a Feira das Industrias Culturais. 76
expositores, librarías, estands,
e numerosas actuacións deleitaron ao público que a visitou.
Nela foi presentado o programa
Nortear para os intercambios
entre Portugal e Galicia.
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Entre o 19 e o 22 de xaneiro
efectuouse no Hotel NH Collection de Compostela o primeiro encontro SeriesLab, en
colaboración co Torino Film
Lab de Italia. A el concorreron
guionistas e directores profesionais de toda Europa.

5.- Decesos
Con 69 anos de idade, foise o 28 de novembro o pintor
e ensaísta Eduardo Fernández
Rivas (Sada, 1948), estudoso
ao mesmo tempo da arte exipcia, especialmente sobre o seu
faraón Eknatón. Fernández Rivas estudara na súa propia vila
para pasar despois á escola de
Artes e Oficios da Coruña, ademais de facer solfexo e piano no
conservatorio da mesma. A súa
arte está considerada tanto expresionista coma clásica.
Dous días despois faleceu en
Vigo, a cidade na que nacera
en 1932, o padre Waldo García
Romero. Estreitamente ligado
dende curta idade aos movementos relixiosos, coma o dos
Infantes do Corazón de María,
e membro ao mesmo tempo da
Acción Católica, traballou de
mozo na Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Vigo,
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posteriormente Caixanova, que
abandonou aos 24 anos de idade para formarse espiritualmente en Portugal e Roma. Coma
secretario do coñecido Monseñor Lefebre, de quen, curiosamente, difería en case que todo,
participou daquela no Concilio
Vaticano II. Posteriormente actuou coma misioneiro en dous
países africanos, e, ao seu retorno, formou parte do equipo
Badal para o uso da liturxia en
galego. Foi, así mesmo, párroco
en Valeixe (A Cañiza), e nas parroquias de Cedeira e Trasmañó
(Redondela), onde se xubilou.
Juan Manuel González Alonso (Vigo, 1927), gaiteiro dende
os nove anos de idade utilizando
unha frauta por el mesmo construída, faleceu na mesma cidade o 2 de decembro de 2016.
Asombrosamente, e con nada
máis que 12 de idade, e xunto con dous irmáns tamén da
parroquia de Sárdoma, fundaron o trío Airiños da Nogueira.
Máis tarde, xa con 16, e vivindo
en Castrelos, fundou o famoso
grupo Airiños do Parque de Castrelos. Aos 21, formou parte daqueles coñecidos Coros e Danzas, estreitamente vinculados
coa Sección Feminina, ademais
da Escola Municipal de Danza
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do Concello vigués, que dirixía
Wenceslao Cabezas, Polo. Juan
Manuel seguiu activo ata o final
da súa vida dándolle pulo a formacións coma Semilleiro ou Os
kilovatios. Foi nomeado Vigués
Distiguido no ano 2006. Os
seus restos recibiron acubillo no
Cemiterio de Castrelos.
O día 16 de decembro e, aos
acordes da melodía Summertime, foi despedido en Gondomar José María Martínez Blanco (Sevilla, 1949), enxeñeiro
técnico na Escola de Peritos
Industriais de Vigo, graduado
despois en Ciencias Exactas na
Universidade de Barcelona e,
sobre todo, ao longo de varios
anos, profesor de Matemáticas
e, ao mesmo tempo, director do
instituto vigués de Santa Irene.
O seu falecemento producírase
o día anterior.
Pouco despois de cumplir
os 66 anos de idade, o día 28
seguinte, faleceu en Vigo Bibiano Adonis Morón Giménez
(Compostela, 1950), promotor musical e cantante incansable. Bibiano, neno do Coro
da Catedral compostelá, así
coma membro da escolanía da
mesma, foi un dos «responsables» do rexurdimento musical

popular dos anos sesenta, e integrante entón do famoso grupo Voces Ceibes. Bibiano participou tamén, no seu momento,
na inauguración do Auditorio
Mar de Vigo, e no ano 2008,
recibiu da USC unha placa que
destacaba a súa integración en
Voces Ceibes.

6.- Etnografía
O novo doutor en Historia Medieval, e arqueólogo da
USC, José Carlos Sánchez Pardo (1980), logo dun estudo do
Arco Medieval de Panxón, tarefa na que contou coa axuda
da tamén arqueóloga e membro
do Consello da Cultura Galega,
Rebeca Blanco Rotea, deron a
coñecer o pasado 14 de decembro, a súa conclusión de que, en
contra do que se viña sostendo,
a construción situada na parroquia de Panxón, en Nigrán, non
é dos séculos V-VII, senón dos
IX-X. De se confirmar estes resultados a través dos análises de
luminescencia, corroboraríase
que, como xa viñan sospeitando algúns estudosos, esta vella
igrexa, inicialmente dedicada
a San Pantaleón, non é xermánica senón erguida xa nos comezos da Reconquista, cando
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moitos mozárabes –cristiáns
que vivían no territorio ocupado polos árabes–, se refuxiaran
en Galicia e, polo tanto, baixo
influencia dos mesmos.
Damos conta agora dun feito
curioso, e mesmo sorprendente,
que aconteceu o 17 de xaneiro.
Alertados por un curioso, autenticamente ilustrado, un par
de días antes, detectouse no
lixo, en Vigo, unha colección de
pezas do Paleolítico e da época castrexo-galaica. Técnicos
encargados de as analizar, demostrando a súa competencia,
conseguiron mesmo identificar ao propietario das mesmas,
José Manuel García de la Villa
Merchand (Vigo, 1945-2014),
de longa carreira en todos os
psiquiátricos de Galicia, e firme
piar na transformación da asistencia psiquiátrica no país, así
coma coleccionista de obxectos
pre e protohistóricos, aos que,
durante máis de corenta anos,
foi levando con el a todas as partes. A súa viúva decidiu agora
doalos ao Museo de Castrelos.

7.- Novas en xeral
Por problemas de saúde do
Notario, antigo presidente do
Consello da Cultura Galega,
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fundador do Ateneo de Pontevedra, presidente da Editorial
Sept e tamén presidente de
Honra da Fundación Tutelar
Galega para persoas con discapacidade, Alfonso Zulueta de
Haz (Pontevedra 1924), a Fundación Penzol de Vigo nomeou
o pasado 16 de decembre coma
substituto a Manuel Puga Pereira (Redondela, 1951), licenciado en Ciencias Biolóxicas
pola USC, doutor en Ciencias,
membro do Consello Galego de
Universidades, da Fundación
Camilo José Cela e, dende o
ano 2014, presidente da Academia de Farmacia de Galicia
e da Fundación Julián Francisco Suárez Freire. Manuel Puga
tamén publicou numerosos artigos e monografías, así coma
as obras Ernestina Otero: pedagoga, Redondela, e Redondela e
os redondeláns na obra de Diego
San José.

8.- Premios
A licenciada en Medicina e
Cirurxía, Berta Pernas Souto,
recibiu o 25 de novembro en
Santiago, coma primeira asinante do traballo, o premio á Mellor
Investigación Científica efectuada en Galicia no eido do VIH
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e outras enfermidades de transmisión sexual. A investigación
fora publicada no Journal of Medical Virology no ano 2015.
Antón Ferreira Lorenzo (A
Guarda), co seu poema A carón da mesma árbore, e Darío
Rodríguez dos Santos (Mos),
coa súa fotografía Troula enxebre, resultaron gañadores, o
28 de novembro, do Concurso
Fotográfico-Literario Relación
home-muller 100% positiva,
patrocinado polo Concello de
Tui no Día Internacional contra
a violencia de xénero.
O XIV premio de Poesía
Afundación, fallado o 5 de decembro en Compostela, recaeu
na poetisa, e xornalista pola
USC, Olalla Cociña Lozano
(Viveiro, 1979), polo seu excelente poemario Tillandsia. Olalla Cociña, que xa levaba publicados varios libros, acada con
este o seu quinto premio.
O IX Premio de poesía Victoriano Taibo organizado polo
Instituto de Estudos Miñoráns,
e patrocinado polo Concello
de Gondomar, recaeu nesta
ocasión no capitán de pesca,
e poeta fisterrán, Xosé Iglesias
Lamela (Cee, 1974), polo seu
poemario en homenaxe aos

mariñeiros A relixión do mar.
O acto celebrouse o 10 de decembro no auditorio Luís Tobío
da vila Condal, nun acto académico no que participou o grupo
de gaitas Balcón do Miñor, de
Morgadáns.
Na XXVIII edición do Premio
Torrente Ballester convocada
pola Deputación da Coruña, na
que por primeira vez houbo un
apartado para obras nada máis
que en galego, foi fallado na
cidade herculina tres días despois. Resultou gañadora a poetisa e narradora infantil e xuvenil Eli Ríos (Londres, 1976) por
Luns. O Torrente Ballester é o
galardón mellor doctado económicamente de cantos existen na
actualidade en Galicia.
O profesor e escritor Daniel Asorey Vidal (Compostela,
1970), gañou ao día seguinte,
na Coruña, o Premio de Narrativa Breve Repsol, coa súa
novela Nordeste, un fabuloso
relato que parte do suposto de
que aqueles extraordinarios Irmandiños do século XVI, non
foran derrotados no ano 1469
polo triunvirato formado por
Pedro Madruga, o Arcebispo
Alonso de Fonseca II e Juan de
Pimentel, señor de Benavente,
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e artellaran despois unha República en Galicia, que, co paso do
tempo, mesmo chegou a contar
con colonias mundo adiante.
Na XXII edición dos Premios
Antonio Fraguas de investigación sobre o traxe tradicional galego, falladas no Pazo de Raxoi,
en Compostela, o 16 de decembro, David Quiñones Vázquez e
José Luís Rodríguez Álvarez recibiron os galardóns destinados
aos apartados, traballos descritivos, e traballos analíticos.
Datos un tanto contraditorios
tomados dos medios informativos permítennos recoller o dato
de que os Premios Galiciencia
de 2016, fallados arredor do 18
de decembro, recaeron en: Manuel Porto, pola creación dunha
ducha de especiais características, capaz de aforrar auga; en
dúas alumnas da ESO, Aixa Fernández e Paula Figueroa, polo
seu traballo «Estudo da biodiversidade do río Lagares e situación do seu ecotono», así coma
noutros catro alumnos da ESO,
que deseñaron un chaleco destinado á percepción somatosensorial por medio da estimulación
vibrotáctil en persoas xordas.
O Premio Womenburg Castells 2016, entregado en Com98
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postela o 26 de decembro, recaeu na catedrática de Matemáticas Aplicadas da USC Peregrina Quintela (Vigo, 1980).
No intre de recibilo a homenaxeada reclamou «frear a desaceleración científica».
O XXIX Premio de poesía
Eusebio Lorenzo Baleirón foille
entregado en Dodro un día despois ao licenciado en Filoloxía
Galega, poeta, ensaísta, tradutor e xornalista cultural, Ramón Blanco Fernández (Outes,
1979). A obra pola que o mereceu foi Se pedra na brétema.
A XVI edición do Premio Ramón Piñeiro de ensaio recaeu o
30 de decembro no licenciado
en antropoloxía social e cultural, ademais de en ciencias
empresariais, Rafael Quintía
Pereira, (Vigo, 1971), pola súa
obra Mariña, de Deusa a Santa.
Rafael Quintía, que xa acadara
outros destacados galardóns, é
tamén músico, fundou no seu
momento a Sociedade Antropolóxica Galega, dirixindo ao mesmo tempo a revista Fol de Veleno, Anuario de Antropoloxía e
Historia de Galiza.
Miriam Ferradás de Bueu,
diplomada en Traballo Social
pola Universidade de Vigo, ga-
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ñou o 7 de xaneiro a V Edición
do Leiras Pulpeiro de Mondoñedo polo seu poema De Tacto. O segundo premio recaeu
en Modesto Fraga Moure por
Regreso a Ítaca, e o terceiro en
Xosé Antón Fortes por Ofelia
sen dó. Miriam Ferradás fora
tamén gañadora con anterioridade do Premio Pérez Parallé,
e do segundo premio do Rosalía Castro de Cornellá, Barcelona.

tórica, ven de ser elixido Galego
do Ano 2016.

Miguel Anxo Martínez, autor
e xornalista, fíxose o mesmo día
co Premio Modesto R. Figueiredo da Fundación Padroado do
Pedrón de Ouro no Concello de
Lalín, por A vinganza de Valdedeus. Conseguiron os accésits
Iris María Greys López por Porque estamos aquí?, e Emma Pedreira por Poder de alume.

- Silvia Barja Fernández, do
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago por Recoñecemento selectivo de largas
secuencias de ADN.

Outros medios anuncian que
o 15 de xaneiro concedéuselle
o 1º accésit de Narracións Breves Modesto R. Figueiredo ao
autor porriñés Diego Giráldez
pola súa obra Sagradas Escrituras, irónico título co que alude
tanto ás redes sociais como ao
facebook. Ao mesmo tempo, e
segundo a revista Fervenzas Literarias, Diego Giráldez, autor
xa de varios libros de base his-

Tres días máis tarde, a Real
Academia Galega de Ciencias
fallou os Premios de Investigación Ernestina Vieitez, cos seguinte resultados:
- Equipo do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo
polo seu Método para a detección rápida do anisakis en diferentes especies.

- Alberto Cabada e Lorena
Saavedra, matemáticos da USC
por, Caracterización espectral
do signo constante da función
de Green.

9.- Varia
Monterroso conmemorou o
día tres de decembro o centenario do nacemento do poeta Lorenzo Varela Vázquez, (Altamar,
Camiño de Cuba, 1916 - Madrid, 1978), con actos nos que
colaborou o Instituto de Estudos Ulláns. Estes celebráronse
tanto no Centro Penitenciario
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coma no Concello. Aproveitouse a ocasión para facer a entrega dos Premios do Primeiro
Certame Literario que leva o
nome do poeta monterrosino. A
coruñesa Cristina Souto fíxose
co galardón para a obra en galego, mentres que a arousán Patricia Arias, conseguiu o de castelán. A Lorenzo Varela, home
de vida atafegada e incansable,
xa se dedicou o Día das Letras
no ano 2005.
Arredor do oito de decembro
pasado, a Editorial Alvarellos
publicou a obra Os últimos carballos do banquete de Conxo,
un ensaio histórico no que
traballaron catro autores, coa
pretensión de rememorar axeitadamente aquela xuntanza do
domingo 2 de marzo de 1856,
na que se realizou o democrático banquete no que brindaron
xuntos, pola liberdade e a fraternidade, estudantes e obreiros
de Compostela. O acto, no que
se pronunciaron tres especiais
brindes, significaría o comezo
do noso Rexurdimento cultural. O libro recolle as palabras
dos poetas Aurelio Aguirre Galarraga (Compostela, 1833 - A
Coruña, 1858) e Eduardo Pondal Abente (Ponteceso, 1835- A
Coruña, 1917). Mais faltáballe,
100
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xa que se daba por perdido, o
texto do entón estudante de
Medicina Luís Rodríguez Seoane (Pontevedra, 1836 - Compostela, 1902). Pois ben, menos
dun mes despois, o 4 de xaneiro
de 2017, dous filólogos, Damián Suárez e Xurxo Martínez
González, este último un dos
coautores da obra, atoparon na
Biblioteca Nacional, en Madrid
o terceiro e desaparecido brinde, consistente en 11 cuartetos, neste caso en castelán, do
xa mencionado Luís Rodríguez
Seoane, doutor, académico,
xornalista e senador. A editorial
comezou a preparar xa facsímiles do mesmo para incluílos no
libro coma separatas.
Polos mesmos días, a veterana Coral do Centro Artístico
Sportivo de Ponteareas foi convidada a participar, en Roma,
en dúas celebracións eucarísticas para fechar o Xubileu Extraordinario da Misericordia.
Actuou, pois, en primeiro lugar, o día 10 en Santa María la
Maggiore cun selecto elenco.
A seguinte intervención foi xa
na Basílica de San Pedro, inmediatamente despois de que
o Papa Francisco finalizase o
Ángelus. A sorpresa para o público asistente deuse ao final,
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cando o Coro os obsequiou coa
interpretaron de «A Rianxeira»,
cantata que repetirían uns días
máis tarde ante o Embaixador
de España na Santa Sede.
Cadrando co 25 aniversario
da súa fundación, o 13 de decembre o Instituto de Estudos
Vigueses, acolleu a nove novos membros, procedentes dos
máis variados sectores da investigación: Antonio Vaamonde, Beatriz Bruna, Beatriz M.
de San Ildefonso, Jorge Lamas,
José Luis Mateo, José R. Cabanelas, Manuel Bragado, Mª
Dolores Elena e Carlos Núñez,
o pai do coñecido gaiteiro do
mesmo nome. O acto celebrouse no Auditorio do Areal,
falando en representación de
todos os novos membros, Carlos Núñez.
A RAG nomeou catro días
despois dous novos académicos correspondentes. Por unha
banda o científico e catedrático
de Electromagnetismo da USC,
Jorge Mira (Baio, 1968), e en
segundo lugar a Carlos Xavier
Brandeiro Rodríguez (San Román de Cedeira, 1970), director xeral do Instituto ArxentinoGalego Santiago Apóstolo de
Bos Aires, unha das figuras de

referencia das nosas colectividades tanto na Arxentina coma
no Uruguay.
Entre os anos 1908 e 1936
Ponteareas contou cun semanario, máis tarde decenario, do que
afortunadamente se conservan
aínda os seus 1.114 exemplares,
o que o converte nunha importante e esencial fonte histórica
tanto da vila coma da comarca
e aínda da emigración. Foi editado en castelán, máis recollía
tamén textos e poesías en galego, e contou con ilustracións xa
dende 1909 e caricaturas dende
1910. Segundo se anunciou o 7
de xaneiro do 2017, este xornal,
«El Tea», ven de ser dixitalizado agora e pode ser consultado
xa online entrando en www.galiciana.bibliotecagalicia.xunta.es
Dous días despois a mesma
RAG anunciou a apertura aos
estudosos, así coma ao público en xeral, da totalidade do
seu catálogo, consistente nuns
32.600 documentos, que abranguen a nosa historia dende o século XI a hoxe, ademais dunhas
3.750 copias dixitais. Poderán
ser consultados en http://academia.gal/arquivo-fondos
En Rianxo, ante o busto do imperecedoiro CasteEncrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017
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lao (Rianxo, 1886 - Bos Aires,
1950), médico, debuxante, pintor, e autor, celebrouse o 29 de
xaneiro o acto «Castelao máis
necesario que nunca», do que
foi mantedor Antonio Mascato. Con este acto complétase
o «2016 Ano de Castelao», período no que se conmemoran
datas como a do Centenario da
súa chegada a Pontevedra, o
75 aniversario do estreo da súa
obra «Os vellos non deben de
namorarse», e o Día das Artes
Galegas, a el dedicado.
Como colofón, subliñemos
que no período que esta Cróni-
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ca cubre, celebráronse no país
diversas actuacións relacionadas co Centenario das Irmandades da Fala, e homenaxes ao
escritor Carlos Casares Mouriño (Ourense, 1941 - Nigrán,
2002), ao que se lle dedicará o
Día das Letras Galegas do ano
2017. Así mesmo, temos que
significar que, tanto o Instituto
de Estudos Miñoráns, de Gondomar, coma a Agrupación Cultural O Facho, da Coruña, continúan a ser as organizacións
privadas máis activas no eido
das nosas letras.
Xoán Bernárdez Vilar

Carta desde a banda da esperanza

Crónica da Igrexa

Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Feliz e venturoso ano 2017!
Abrimos esta Crónica co alento do Nadal petando aínda nas
nosas costas, invitándonos a
considerarnos, a contemplarnos como pequena cousa, fraxilidade precisada de axuda,
nenez aberta á confianza; e a
considerarnos tamén como persoas capaces de ser motivo de
confianza, de esperanza para
quen ande envolto, como nós
ou máis ca nós, en fraxilidade.
Baixo unha certa aparencia de
poder e seguridades, o mundo
que nos está tocando vivir resulta ser sumamente fráxil, aínda que por tal non se teña. Temos unha Igrexa fráxil, somos
millóns os homes e mulleres
que nela andamos en suma fraxilidade; e somos unha sociedade fráxil, a galega rural e a non
rural, a española, a europea, a
internacional. As persoas, os
países, os acontecementos que
máis se nos veñan á cabeza cando dicimos a palabra débil non
son máis ca o síntoma dunha

debilidade global que nos cruza
de abaixo arriba sen excepción.
Xa que logo, desde esta conciencia humilde de fraxilidade
erguemos os ollos buscando
aquí e alí persoas e acontecementos que nos axuden a manter en vilo a esperanza. Empezamos logo.

1.- Un santo e sereno Nadal
O Papa Francisco está sendo
sen dúbida –algúns non o teñen
tan claro– un forte motivo de
esperanza, non só para a xente católica, senón tamén para
moitísimos homes e mulleres de
boa vontade polo mundo adiante. «Un santo e sereno Nadal»
era o que lles desexaba a todos
os compoñentes da Curia Vaticana, que o 22 de decembro
asistían á proclamación da súa
particular lotería. Vainos tendo
afeitos o Papa a ese ritual de
cada ano en vésperas do Nadal.
Se no 2014 o Papa Francisco
os obsequiaba coa alerta ante
Encrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017
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algunhas enfermidades que os
podían infectar, e no 2015 os
incitaba ao cumprimento dunhas virtudes particularmente
necesarias para eles, no 2016
o Papa quixo obsequialos cun
aviso sobre tres tipos de posibles resistencias á reforma da
Curia (resistencia aberta, oculta e maliciosa), para explicarlles
despois os doce criterios-guía
cos que se está a levar a cabo a
reforma da Curia. Quen queira acceder a eles poderao facer
en calquera páxina apropiada.
Que a reforma está en marcha
amósallelo recordándolles ao final as 19 medidas xa tomadas,
indicándolles data e contido de
cada unha delas.
Entenderíamos mal estas recomendacións do Papa se nos
limitásemos a velas como unha
reprimenda do Papa a eses elementos vaticanos que vállame
Deus como deben ser! Porque
nin a súa esixencia de reforma
da Curia é unha reprimenda,
nin debe ser algo que a nós nos
deixe indiferentes; a maioría
dos doce criterios-guía teñen
sen dúbida unha clara adaptación á condición de calquera
individuo, grupo, parroquia ou
comunidade eclesial. De pouco
valerá que se reforme a Curia,
104
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se é que se chega a reformar,
se a xentiña cristiá de a pé andamos a velas vir. Iso si, os de
enriba un pouco de exemplo tamén nos poderían dar. E, mira
por onde, o Papa remata o seu
discurso cunha cita bastante
longa dun texto sobre o Nadal
dun monxe exipcio, Matta El
Meskin (Mateu o pobre) (19192006), curtido mestre espiritual, teólogo e escritor tamén,
para quen isto escribe descoñecido ata o de agora. Asomarme á súa foto física e espiritual
en Google alentou un chisco a
miña esperanza cara a cousas
esenciais da vida. Apuntádeo,
se vos prace, na vosa particular
lista de contactos.

2.- A xente refuxiada non
vende politicamente
Uns días antes, 9-10 de decembro, convocados eles e elas
pola Academia Pontificia de
Ciencias Sociais do Vaticano,
acudían a Roma 70 alcaldes e
alcaldesas doutras tantas cidades europeas, para, baixo o lema
«Os refuxiados son os nosos irmáns», reflexionar sobre a crise
da xente refuxiada, á que polo
de agora non se lle está dando
desde os países europeos unha
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resposta eficiente. De España
acudiron as rexedoras ou rexedores de Madrid, Barcelona,
Valencia, Zaragoza e Málaga.
Na resolución final acordaron
crear unha rede de cidades-refuxio acolledoras, coa finalidade de organizar corredores humanitarios seguros, regulares
e recoñecidos pola comunidade internacional. Converteuse
nunha pequena decepción a
anulación da audiencia co Papa
Francisco que estaba programada para a tarde do día 10,
máxime cando a razón dada foi
que «algo lle terá complicado a
vida»; iso si, posteriormente o
Papa envioulle unha agarimosa
e agradecida misiva a cada un
das persoas participantes.
Dubidamos moito de que
alcaldes e alcaldesas pola súa
iniciativa, sen que os estados
respectivos se impliquen dunha vez, poidan realmente facer
algo; pero bo é ir creando unha
cultura da acollida e ir articulando fórmulas posibles de solución coordinada desde o concreto de cada cidade ou institución.
Na 103 xornada mundial da
xente emigrante e refuxiada, celebrada o pasado 15 de xaneiro
co lema «Menores migrantes,

vulnerables e sen voz. Reto e
esperanza», Sebastián Mora,
secretario xeral de Cáritas,
ofreceu uns arrepiantes datos
sobre a infancia refuxiada: 0
51% das persoas refuxiadas son
menores de idade; o 40% ten
cara de neno/a; o 34% das persoas mortas son nenos ou nenas. E, o que é aínda peor, hai
10.000 nenos/as que entraron
en países europeos e están desaparecidas, vítimas de calquera
clase de trata. Por iso advertía
o Papa en palabras dirixidas
a esta xornada «que os nenos
emigrantes e refuxiados, sen
protección e defensa, rematan
adoito na rúa, abandonados por
todos e vítimas de explotacións
sen escrúpulos que os transforman en obxecto de violencia física, moral e sexual». Todos nos
alporizamos polo caso da nena
Nadia, os nosos telexornais levan días abrindo con detalles
do caso. Polos outros, ninguén
fala, ninguén se indigna, ningunha palla se move, por moito
que a súa situación se vaia coñecendo.Está claro que a xente
refuxiada non vende politicamente. Que grupo político, por
exemplo, está poñendo sobre da
mesa dos debates esta realidade tan cruel? Os atentados teEncrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017
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rroristas que se van sucedendo
non axudan nada a crear un clima proclive á acollida, pero nin
iso debería ser obstáculo para
actuar con humanidade cando
esta é imprescindible.

3.- Persoas para a esperanza
O 14 do outubro pasado na
36 Congregación Xeral dos
xesuítas foi elixido como prepósito xeral da Compañía de
Xesús o venezolano Arturo Sosa
Abascal, 68 anos, para substituír a Adolfo Nicolás, español,
que aos seus 80 anos renuncia
como prepósito xeral, un cargo
en principio vitalicio. A Compañía de Xesús fundouse no ano
1540 e Arturo Sosa é o 30 sucesor de Ignacio de Loiola, coa
particularidade de se converter
no primeiro prepósito xeral non
europeo da xa longa historia da
Compañía. Levaba dous anos
vivindo en Roma como conselleiro do Padre xeral e como
delegado para as casas e obras
interprovinciais da Compañía.
Din del os compañeiros xesuítas que é home que «sabe ler o
mundo», facendo referencia á
sólida formación socio-política,
que sabe, disque, conxugar moi
ben cunha extraordinaria ma106
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durez espiritual. Experto, logo,
en albiscar os «signos dos tempos», esas presenzas novas de
Deus que demandan respostas
tamén novas. Os seus intereses
móvense dentro destes cinco
campos: espiritualidade ignaciana, solidariedade coa xente
máis vulnerable, migración e refuxiados, reconciliación e diálogo, e apostolado intelectual. O
seu físico caracterizado por un
bigote nada clerical, transmite serenidade e transparencia,
bonhomía; na breve e substanciosa entrevista que ofrece Vida
Nueva (3015, 8-12) preséntase
como un home, como un crente, nada convencional: «a verdadeira intelectualidade é a que
se abre ao imposible»; «o coñecemento, a ciencia teolóxica
ou económica, sempre é unha
hipótese»; «os mellores intelectuais que eu teño coñecido
na Compañía non estaban nas
universidades, senón no traballo popular, cos labregos e coas
comunidades de base»; «pensar
sempre é arriscado; parece moito mellor obedecer ou dicir que
iso é o que pensa a Igrexa»; «O
debate ten que ser libre e haber
desacordo. Non hai que se asustar. Hai que asustarse cando
non haxa debate, o que significa
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que a xente non está dicindo a
verdade, que non é transparente, ou que somos troncos e non
hai vitalidade.» En liñas xerais
vese unha gran sintonía coa maneira de ser, coas valoracións do
Papa Francisco. Seguro que se
potenciarán mutuamente para
o ben de toda a Igrexa. Oxalá.

un desde o seu carisma propio,
tamén o Opus cos seus 90.000
numerarios, cos seus máis de
2.000 cregos pertencentes á Irmandade Sacerdotal da Santa
Cruz, se embarcase nesa ilusión
«dunha Igrexa pobre ao servizo
da xente pobre».

E para quen xa temos tamén
sucesor desde o 23 de xaneiro
pasado é para Xabier Echevarría,
prelado do Opus Dei, falecido o
12 do pasado decembro aos 84
anos de idade, despois de dirixir
a Prelatura do Opus Dei durante
22 anos, como sucesor de Álvaro del Portillo e, a través deste,
de Xosé María Escrivá, agora xa
San Xosé María Escrivá. Había
a posibilidade de que, despois de
tres superiores xerais do Opus
españois, un non español dirixise ese «anaquiño da Igrexa»,
segundo lles gusta dicirse. Pero
non, a dirección do Opus Dei
recaeu nas mans de Fernando
Ocáriz, ata o presente vicario auxiliar, quen, aínda que nado en
Francia, é español por ser fillo
de pais españois exiliados a este
país (o pai era militar do exército
republicano); dous días despois,
o 25, Mariano Fazio, arxentino,
foi nomeado vicario xeral da Prelatura. Que ben sería que, cada

4.- Por un pacto
educativo alternativo
Coa lexislatura política que
vén de comezar e coa nova correlación de forzas agora existentes, o Goberno, por convencemento ou porque non lle
queda outra, parece que está
disposto a traballar por un
pacto educativo negociado entre todos os axentes políticos e
sociais interesados no asunto.
Que o somos practicamente
toda a sociedade. É un verdadeiro despropósito que a cada
cambio de Goberno lle fose
correspondendo unha nova lei
educativa. Esperemos que nesta ocasión a cousa vaia en serio
e remate nunha lei que dea estabilidade e calidade educativa,
que falla nos fai.
A Igrexa manifestou desde o
primeiro momento a súa satisfacción ante esta expectativa,
pero tamén xa avanzou os seus
Encrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017
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temores; preocúpalle a liberdade de elección de centro educativo, que as clases de relixión
sexan avaliables, computables,
dentro duns mínimos horarios.
Posiblemente todo isto haxa
que acordalo, pero, ao noso ver,
as achegas da Igrexa a este debate educacional non deberían
esquecer dous puntos básicos.
O primeiro ten que ver co modelo educativo global, cada vez
máis –o mesmo que o conxunto
da sociedade– un modelo por
dicilo dalgunha maneira «capitalista», no que o fundamental
vén sendo preparar homes e
mulleres para a produtividade e
a eficacia económica ao servizo
da empresa correspondente e
da xente que nela traballa. Conta moito menos preparar homes
e mulleres para saber vivir, para
saber afrontar a complexidade
da vida, para saber xestionar o
éxito ou o fracaso, en definitiva,
para aprender camiños de felicidade na medida en que esta
sexa posible. A filosofía, en sentido amplo, non conta. Ofrécense unha boa dose de coñecementos para coñecer o corpo
humano, a súa materialidade,
pero moi poucos para acceder
ao seu mundo interior e saberse
gobernar na súa complexidade.
108
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O segundo tería que ver co
espazo concreto que o feito relixioso debería ocupar dentro
dun proceso de formación global da persoa. Aínda que se nos
encha a boca citando estatísticas que falan de importantes
tantos por cento de persoas que
optan pola clase de relixión, a
realidade é que eses niveis non
repercuten logo na realidade social. Por unha banda a práctica
relixiosa entre nós baixa ou trivialízase constantemente. Pola
outra persiste un clima social
de tensión xorda entre as «dúas
Españas», nas que a relixión
está aí no medio recibindo labazadas e xogando un papel de
conflitividade que para nada
corresponde co que é unha sa
experiencia relixiosa cristiá.
Non será posible soñar cunha
proposta alternativa, algo máis
soñadora, no tema da relixión
na escola, que incite a un clima
de respecto mutuo e que facilite que á relixión, sexa a que
sexa, se lle conceda o estatuto
pacificador, amigable, creador
de lazos e vínculos, cuestionador, que debería ter? Cremos
que debería haber espazo para
estes soños. Senón seguiremos
pisando lama nas mesmas corredoiras.
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5.- O gozo de amar, outra vez
Segue habendo loita, agochada ou manifesta, ao redor da posibilidade ofrecida por Amoris
Laetitia de que, chegado o caso,
algunhas persoas divorciadas
voltas a casar, previo un discernimento serio ben acompañado
por persoas cualificadas, puidesen normalizar a nova situación de vida e participar na comuñón eucarística. Aí está ese
grupiño de cardeais liderando
unha oposición aberta, e polas
canles semiocultas das redes ou
á luz do sol das estradas da vida
repítense voces de protesta.
Con tan malas formas ás veces
que se desacreditan por si mesmos. Pero así anda a cousa.
Por unha banda, non sabemos ata que punto este debate
é un debate de salón, de ideas,
de papeis, porque nos podemos
preguntar: cantas persoas divorciadas voltas a casar teñen
interese por incorporarse á comuñón eucarística, ou cantas
persoas nesa situación teñen
reparo en, pola súa conta, achegarse a comungar na comunidade cristiá na que participan
ou noutra? Coñezo, todos coñecemos, casos, bastantes casos,
nos que isto se dá sen ningún

tipo de conflito nin por parte
de quen así o fai nin por parte
dos cregos responsables que ou
o saben e deixan que as cousas
sigan para adiante, ou non o saben nin fan por saber.
Pero coidamos que esta solución é unha mala solución.
A proposta da Amoris Laetitia é
unha excelente proposta pastoral, que implica traballo, discernimento, maduración, avance,
agarimo polas persoas concretas e pola vivencia cristiá, cousas das que foxe tanto quen a
evita por considerala errónea,
como quen escapa dela por pasar de todo. Chama a atención
a inacción da maioría das Conferencias Episcopais, tamén a
española, que, conforme aos
criterios de aplicación das conclusións do Sínodo, deberían
estar ofrecendo unhas orientacións conforme ás características de cada país, para que se
lle ofreza a quen o precise ese
marco de progresión cristiá. Por
iso merece a nosa loanza o episcopado de Malta (o arcebispo
de Malta, Charles Scicluna, e
o bispo de Gozo, Mario Grech),
que ofreceu aos seus fieis un
sinxelo e importante documento, indicando o procedemento a
seguir para afrontar con serieEncrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017
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dade esas situacións. Ou é preferible deixar á xente abandonada na súa «maldade», con tal de
manter incólume a doutrina?
Faría isto Xesús, el, que antepoñía o ser humano ao sábado,
e a todo o sagrado que o sábado
levaba consigo?

6.- Odres novos para
un viño tamén novo
É posible que, cando esta
Crónica teña chegado ás vosas
mans, xa do Vaticano terá saído
a nova Ratio, o novo Itinerario
de formación para os curas do
futuro inmediato en substitución da Pastores Dabo Vobis, de
Xoán Paulo II, de marzo do ano
1992. Os anuncios que nos foron chegando falan dun documento interesante que vai velar
con seriedade pola necesaria
actualización dun proceso de
formación necesitado de adaptarse ao momento cultural, social e relixioso presente. Esperamos á súa lectura para poder
comentalo sobre seguro.
Avanzamos o desexo e esperanza, iso si, de que este novo
Itinerario, aínda indo destinado á formación dun sector da
Igrexa, o clero, non fose clerical, e se situase dentro dunha
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comprensión da Igrexa como
fraternidade, sen acumulación
de poderes e servizos nun só
sector da mesma, aberta ao Espírito e á multiplicidade dos seus
obsequios en favor de todas as
persoas da comunidade, tanto
homes coma mulleres. Gustaríanos que se abrise ao que é unha
demanda desde a base eclesial
en favor de que a participación
do sacerdocio non estivese condicionada por cuestión de estado civil nin de sexo, tal como
unha veciña nosa –80 anos!– o
propoñía cunha simplicidade e
contundencia suma nunha xuntanza de traballo sobre que facer
na diocese pola carencia de curas: eu vexo que en todos as actos ordinarios de culto a maioría
somos mulleres, por que, logo,
unha muller non había poder
presidir como cura unha comunidade? Todos estivemos de
acordo. Os curas asistentes tamén. Moito me dá que Xesús de
Nazaret tamén o estaría.
Pero a cousa queda freada aí.
Coido que os curas escasamente ousan presentarlle esta posibilidade aos seus bispos, e moito menos estes ousan tampouco propoñerlle ao mesmísimo
Papa, chegado o caso, esta alternativa, para a que xa hai res-
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posta pechada, apelando á querenza mesma de Deus, que xa
é dicir. Unha honorable excepción foi a do bispo de Chillán,
Chile, Carlos Peregrini, que
decidiu presentarlle ao Papa as
inquedanzas pastorais dos dez
curas casados cos que recentemente se xuntara, convencido
de que os curas casados son
unha voz do noso tempo que tamén debe ser escoitada. Entre
outras cousas estes curas manifestaran o seguinte: «Esperamos que este diálogo (sobre o
celibato) sexa misericordioso,
xeneroso, responsable, auténtico, buscando a verdade e sen
hipocrisías. Confiamos que o
Espírito Santo nos ilumine,
para que cos responsables da
Igrexa, con misericordia e sen
temores, se termine o celibato
como unha obriga e sexa unha
opción para enriquecemento da
amada Igrexa».

7.- Xente nova para
un futuro mellor
Alegrounos moito informarnos de que o próximo Sínodo,
a celebrar no outubro do ano
2018, versará sobre «Os mozos
e mozas, a fe e o discernimento vocacional». Grazas a «Pu-

blicacións claretianas», está xa
á nosa disposición a primeira
edición oficial do documento
preparatorio para que todo o
mundo o poida ler, traballar,
estudar, e así, coas achegas
que todos e todas poidamos e
queiramos facer, se converta no
«instrumentum laboris» sobre o
que traballarán despois os Padres Sinodais e, por que non,
tamén as Mais Sinodais. Oxalá
nin nós lle furtemos o esforzo,
nin as pequenas autoridades intermedias nos furten a posibilidade de poder exercelo.
Como nos aledou tamén o
feito de que ao redor de dez mil
mozos e mozas cristiás de toda
Europa e de Asia, de confesión
ortodoxa, protestante e católica, se xuntasen en Rigado 28 de
decembro ao 1 de xaneiro pasado, para participar nunha nova
peregrinación de confianza a
través da terra, promovida pola
comunidade de Taizé. Nun clima de ecumenismo en acción,
gozando coa exquisita acollida
recibida, os tempos de oración
ao estilo tan propio de Taizé e
as meditacións bíblicas fóronse combinando cos diferentes
obradoiros, con visitas a lugares
significativos, con expresións
artísticas de diferente natureEncrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017
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za e coas testemuñas sobre o
mundo das adicións, dos cárceres ou da emigración. Presidiu
–por dicilo dalgunha maneira–
este encontro-peregrinación o
irmán Alois, actual prior de Taizé. As próximas celebracións serán o encontro da noitevella do
2017 en Basilea, e logo, do 8 ao
12 de agosto do 2018, outra etapa desta peregrinación, está vez
en Hong Kong. Somos moitos e
moitas, agora xa enredadas en
anos, as que na nosa mocidade
viviamos ao ritmo do espírito de
Taizé, que incitaba á crenza e a
militancia social desde a liberdade, desde o ecumenismo de
feito, desde a emoción orante,
desde o compromiso pola paz,
cando nas nosas filas aínda perduraban demasiados medos,
excesivos controis e unha espiritualidade encollida. A este
encontro de Riga soamente
acudiu un centenar de mozos
e mozas valencianas, pois que
fora en Valencia onde se celebrara o ano pasado a anterior
etapa desta particular peregrinación. Quizais porque agora
xa nós temos a nosa XMX; sería
desexable e estaría moi ben que
todos fósemos aprendendo de
todos.
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8.- Dúas citas e dous filmes
Poida que sexa bo anotar
na nosa axenda o encontro de
Acción Católica xeral para os
días 3-6 de agosto do presente ano, que irá precedido duns
días de peregrinación que se
concretarán. Despois da incomprensión sufrida por parte
das xerarquías do momento,
hai agora uns 50 anos, co illamento consecuente, despois
da preferencia polos chamados
novos movementos, con ramallazos de exclusión cara a quen
non levaba o seu carné, parece
que chegou a hora de decatarse
de que a Acción Católica, coa
súa historia e co seu presente, é un estupendo instrumento de participación do laicado
para a evanxelización. Será xa
algo tarde? O tema central do
encontro versará sobre «Laicos vocacionados a santificar
o mundo», e o lema escollido
reza así: «Saír, camiñar e sementar sempre de novo». Este
encontro do verán pode ser un
bo espazo onde comprobar forzas e intencións.
E para o domingo 33 do
Tempo Ordinario, que este ano
caerá no 19 de novembro, celebraremos por primeira vez
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a Xornada Mundial da Xente Pobre, instituída polo Papa
Francisco na Carta Apostólica
Misericordia et Mísera, do pasado 20 de novembro, como un
froito e consecuencia do Xubileu extraordinario da Misericordia que tiña remate daquela. Cadra sempre co domingo
anterior á festividade de Cristo
Rei, segundo o mesmo Papa
afirma, para orientar ben o sentido desta festa, dado que é coa
xente pobre coa que identifica a
súa persoa e o exercicio da súa
particular realeza. Sen dúbida
pode dar en cousas boas.
E as películas para ver estarán, seguro, na mente de todos:
a fermosísima e sumamente delicada «Las inocentes», da francesa Anne Fontaine, que narra
a dramática experiencia histórica dun grupo de monxas dunha
comunidade beneditina polaca,
que foron violadas por soldados
do Exército Roxo ruso no ano
1945; das 25 monxas que había
na comunidade, 15 foron violadas e asasinadas, e o resto foron
violadas desde 35 ata 50 veces.

Algunhas destas quedaron embarazadas e pariron no mosteiro. Os feitos prestábanse para
unha narración fílmica intensa
e suxestiva, que dá paso a preguntas intensas. Algo similar ao
que pasa nos acontecementos
narrados en «Silencio» de Martín Scorsese, adaptación da novela do mesmo título do xaponés Shusaku Endo; neste caso
trátase de dous xesuítas que na
segunda metade do século XVI
viaxan a Xapón na busca dun
misioneiro que, tras ser perseguido e torturado, renegara da
súa fe; eles mesmos son obxecto de persecución e violencia. A
resolución fílmica neste caso é
máis discutida; e quizais sobraban bastantes dos 159 minutos
que dura a proxección. En todo
caso, unha película digna de ser
vista e tamén meditada.
E máis nada, queridas lectoras e lectores. Se así o queredes,
gozade cos gozos do Entroido e
entrade con todas as forzas do
corpo e do espírito no tempo
santo da Coresma.
Manuel Regal Ledo
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Recensión

Ao servizo da xente da nosa terra.
25 anos da Fundación O Noso Lar
Miguel A. Gómez Vázquez, Ángela Noguerol Seoane,
Edita Fundación O Noso Lar. Lugo, 2016, 188 páxs.

Estamos ante un libro singularmente fermoso, no que se recollen 25 anos dunha aposta de
servizo polo mundo rural e pola
xente que o integra, pensando
maiormente na xente máis envolta en debilidade, os maiores,
os nenos e nenas, os mozos e
mozas.
A fundación “O Noso Lar”
tivo os seus comezos no ano
1991 da man do crego Miguel
A. Gómez Vázquez, que no
ano 1988 iniciara o seu traballo pastoral na parroquia de
Lousada, Samos. Para a súa
realización contou loxicamente coa axuda doutros cregos,
de relixiosas Asuncionistas e
sobre todo Franciscanas, e
coa imprescindible e animosa
colaboración de centos e mesmo miles de persoas do rural
da comarca de Samos, que se
engancharon ao proxecto con
verdadeiro interese, vendo que
nel se xogaban cousas ben importantes para o seu día a día.
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As administracións públicas
entenderon a transcendencia
da iniciativa e apoiárona con
solicitude.
Así, ano a ano, fóronse multiplicando e asentando diferentes actividades: A Festa Convivencia cos nosos Maiores,
que se vén celebrando desde o
1991 na segunda quincena de
agosto cunha asistencia sorprendente: sobre 2500 persoas,
aínda que nos últimos anos,
polo despoboamento rural, o
número baixase. Campamentos de verán para xente nova en
diferentes puntos da costa galega. A apertura dunha casa de
Acollida para persoas maiores
atendida por unha comunidade
relixiosa franciscana. Rehabilitación da casa reitoral de Lóuzara (o Priorato), para alí realizar encontros de diferente tipo
e frecuencia, e para facilitar a
estancia de xente que vén realizar Campos de Traballo. Vacacións de Maiores e Viaxes Cul-

Ao servizo da xente da nosa terra

turais por España e Portugal
adiante, e mesmo por Francia,
Suíza, Alemaña. Obradoiros de
comparsas do Entroido e desfiles das mesmas. Colaboracións
e proxectos solidarios. Cursos
de Monitores e de Directores
de Actividades de Tempo Libre. Publicacións diversas moi
coidadas sobre o conxunto da
comarca de Samos. Viaxes,
encontros, festas, cursos que
levan consigo a agradecida participación de persoas e grupos,
que á súa vez se ven potenciados por estas actividades. Todo
isto integrado loxicamente no
labor directamente evanxelizador de Misas, Catequeses, Celebracións relixiosas.
Pois de todas estas cousas
vai falando o libro, e faino moi
ordenadamente, con datos precisos referentes a cada ano, a
cada actividade, que nos permiten percibir algo o sorprendente alcance do que na fundación
O Noso Lar se estivo facendo e
se segue a facer.
A maiores dunha clarificadora Introdución, na que se
explica brevemente o inicio e
desenvolvemento da fundación,
cada un dos 25 capítulos do
libro vai recollendo as activi-

dades de cada un dos 25 anos
que abrangue. Na Festa dos
Maiores concéntrase e celébrase toda a actividade anual; ten
un lema distinto cada ano. E
ese lema, sempre moi suxestivo, é comentado ao comezo de
cada capítulo, o que permite ir
acumulando unha “doutrina”
sobre o valor do rural, da xente que o compón, da tradición
que transmite, dos méritos que
representa, das dificultades que
ten que afrontar, dos riscos que
a ameazan. Cousa densa e breve, unha páxina por capítulo,
que queda moi compensada
pola pormenorizada relación
de actividades e pola ampla representación fotográfica en cor,
que encherá de orgullo seguramente aos veciños e veciñas da
comarca.
En fin, en tempos nos que
andamos ás apalpadelas buscando métodos pastorais cos
que levar vida e esperanza á
poboación rural, non podemos
deixar de mirar para a fundación “O Noso Lar”, con ollos de
admiración e de envexa. Con
ollos de aprendiz. Grazas e que
non lles falte alento para seguir
na tarefa.
Manuel Regal Ledo
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Estuve divorciado y me acogisteis.
Para comprender Amoris Laetitia
Jesús Martínez Gordo, PPC, Madrid 2016, 221 páx.

Hai libros que, se non existen, deben ser escritos. Non é
tópico afirmar que tal é o caso
do presente ensaio de Jesús
Martínez Gordo. Precisabámolo para facer claridade nunha
situación estraña, estrañísima.
Unha igrexa que está nun claro
momento de normalización, entrando nun elemental sentido
de realismo histórico, aparece
axitada por inesperadas conmocións e abouxada polo ruído de
gritos incomprensibles.
Sisudos e solemnes cardeais
tíranse ao monte, cunha rebeldía inaudita, impensable hai
simplemente un par de anos.
Eles, que estiveron calados durante tres decenios de restauración, proclamando como norma
case suprema a obediencia ao
papa, cun estilo do que, chanzo abaixo, eles participaban e
exercían sen deixar opción á
réplica nin ao máis responsable disenso, de repente asumen
aires demócratas e mesmo es116
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tán dispostos a romper a propia norma. Fano fronte a un
papa que, por fin, se presenta
na igrexa e ante o mundo con
sentido común, talante democrático e corazón evanxélico. E
acórdanse agora do diálogo, da
discusión e da participación, e
mesmo ameazan con amoestalo
e, se preciso for, con depolo.
Tomo este xesto último, incomprensiblemente histriónico, como signo e síntoma dunha situación escura, de resistencias sorrateiras, alérxicas ao
movemento e pechadas á historia. Ante a chamada a retomar
o Concilio e deixarse empurrar
polo vento do Espírito, buscando unha igrexa aberta á misión
e fiel ao Evanxeo, persiste en
moitos a nostalxia das cebolas
de Exipto: dunha igrexa clausurada en si mesma e pondo o Código no lugar do corazón para
xulgar o irmán cun moralismo
tan cruel como anticuado, escurecendo así a luz do Evanxeo

Estuve divorciado y me acogisteis

Espero que se me desculpe
este desafogo. Dalgún modo
era indispensable para explicar
por qué considero necesario
este libro. Ante todo, e acaso
sobre todo, porque bota unha
claridade lúcida e una información precisa sobre a situación.
De repente, datos que aparecían dispersos e inconexos, personaxes dos que soaba o nome
pero non eran ben coñecidas as
ideas, aparecen no seu lugar e
contexto precisos. E todo empeza a tomar coherencia.

pola domesticación dos sínodos,
ata a renuncia de Bieito XVI,
formouse un horizonte coidadosamente pechado á renovación.
Un dos apartados máis lúcidos
deste libro –«Orden, doctrina
y ley» (p. 52-56)– presenta a
estratexia, ben pensada e rixidamente executada, da restauración posconciliar: 1) «promovendo ao episcopado sacerdotes que aceptaran, sen dúbidas
nin fisuras de ningunha clase,
o maxisterio», reforzándoo cun
xuramento de «devota fidelidade» ás súas ensinanzas; xunto a
isto, «acabar acantoando os bispos máis abertos e conciliares»;
2) «unha revisión a fondo –lenta
pero inexorable–da capacidade
maxisterial recoñecida por Paulo VI ás Conferencias episcopais»; 3) «dotar de consistencia
maxisteiral as ‘verdades innegociables’, desactivando a autoridade intelectual «particularmente dos teólogos moralistas»
e «dalgúns eclesiólogos».

O libro iníciase cunha ollada
ao pasado recente, é dicir, ao
tempo onde, de xeito lento pero
cunha coherencia inflexible, se
coceu o ambiente onde veu inserirse o pontificado do papa
Francisco. Desde a Humanae
Vitae e a crise da moral, pasando

Sobre este ríxido taboleiro
desenvólvese a gran partida da
renovación… e das súas resistencias: «Puertas abiertas y
vientos huracanados» (63-96),
reza o expresivo título do segundo capítulo. Por un lado, o novo
estilo de Francisco: «quén son

e taponando con legalismo o
fluír infinitamente xeneroso da
misericordia divina. O mundo –
escribía nada menos alguén tan
pouco sospeitoso neste punto
como Sartre– espera un Creador, un Deus digno das ansias
máis íntimas da alma humana,
e insisten e persisten e darlle
un gran Xefe, que controle a liberdade, ignore o sufrimento e
mate a alegría de vivir.
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eu para xulgar?» e a consulta
aberta á voz do pobo de Deus.
Por outro, as reaccións: intento
de volta atrás por parte do cardeal Müller; respostas positivas
dos cardeais Maradiaga, Marx e
Kasper; e a primeira sorpresa:
anúnciase a tropa aguerrida dos
cardeais que, nun libro conxunto, se fan campións da ortodoxia
contra o Papa (autoridade antes
intanxible…, cando pensaba
coma eles). Non perda ninguén,
lector ou lectora, a lúcida análise á que o autor somete, punto
por punto, as súas diversas argumentacións (80-96).
Os capítulos seguintes 3-4,
están consagrados a axitada e
complexa historia dos dous sínodos: o extraordinario de 2014
e o ordinario de 2015. O novo
estilo, tanto no funcionamento verdadeiramente sinodal
–traduzamos: «democrático»–
como no talante de humildade,
amor e comprensión con que se
realizou, acendeu o entusiasmo
e provocou as resistencias. Os
dous grandes temas –fundamentalmente: homosexuais e
divorciados voltos a casar civilmente– dividen o sínodo, que
logrou abrir horizontes, pero
non puido chegar a resultados
unívocos.
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O papa, que animou a liberdade e respectou as decisións,
abriu entón un período de reflexión, como preparación para
o Sínodo ordinario de 2015.
Non é fácil agradecer de verdade a clarificación que o autor
ofrece no capítulo 4, pois permite situar no seu lugar preciso
os arrevesados e moitas veces
confusos datos que ocuparon a
atención e a preocupación dos
participantes e axitaron con viveza a atención pública.
Formáronse dúas frontes claramente antagónicas. A minoría
renitente estaba composta por
tres grupos: o africano, o estadounidense (con algúns europeos), e a minoría europea (con
representación española), queda ben explicada na súa ideoloxía e nas súas estratexias, non
sempre limpas. Fronte a ela a
maioría sinodal, logrou evitar
unha guerra fratricida. Buscando o consenso posible, deixou
nun segundo plano a discusión
da homosexualidade, centrouse nos divorciados e esforzouse en demostrar que a renovación non anula a verdadeira
continuidade da fe, senón que
promove a súa realización auténtica. O cardeal Schönborn,
acudindo ás «sementes do Ver-

Estuve divorciado y me acogisteis

bo» (as «razóns seminais» da
Patrística), tivo un protagonismo cordial (non alleo a vir persoalmente de pais e avós divorciados). Quedaba traballado o
terreo para o Sínodo Ordinario.

memorables intervencións» de
Francisco: «o papa non está,
por si mesmo, por enriba da
Igrexa» e «a palabra ‘familia’ xa
non soa igual que antes do Sínodo» (así as titula o autor).

O capítulo 5 –«El equilibrio,
inestable y abierto, de la misericordia» (163-192)– mostra o resultado do mesmo. Os
cardeais da minoría continúan
no monte e lanzan outro libro
(esta vez incluíndo o nome do
cardeal Rouco), pero o efecto
sorpresa caducara e este libro
«pasou con máis pena ca gloria»
(166). Contribuíron a esa campaña «o curialista homosexual»
Charamsa (aínda que este con
intención distinta), a filtración
dunha carta secreta dirixida ao
Papa (con trampas internas:
de trece cardeais asinantes en
principio, quedou media ducia)
e o basto embuste dunha enfermidade mental do Papa. Por fin,
a sensatez e a cordura, o exemplo papal e a chamada ao amor
evanxélico marcaron o estilo sinodal: acollida e non exclusión.

O capítulo final, o 6 (193211), está dedicado á Exhortación possinodal Amoris Laetitia, informando da súa presentación, xa subtraída ao control
da Curia, e do seu verdadeiro
e auténtico espírito, decidido á
renovación e aberto ao futuro.

Non se logrou a claridade
unívoca nin a magnanimidade
desexada no tema da comuñón
dos divorciados. Pero no horizonte brillaba unha nova luz.
A ela non foron alleas «dúas

O autor pecha a súa reflexión
cun desexo: «Deus garde a
Francisco moitos anos. Tantos
como necesarios sexan para
que poida deixar abertas ou,
polo menos, entornadas, moitas
máis portas na Igrexa. E non só
as referidas á pastoral familiar e
á moral sexual».
Palabras xustas dun libro escrito con valentía, lucidez e claridade, precedido por un prólogo de Mons. Bruno Forte, teólogo cordial e con importante participación no sínodo. Merecen
ser atendidas e acaso meditadas
con coidado, tanto polos que,
impacientes, claman por medidas apresuradas que porían en
perigo todo o proceso, como polos que, renitentes, non acaban
Encrucillada 201, xaneiro-febreiro 2017
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de ver que o río do Espírito non
fai máis ca arrastrar chatarra
moral e vella impedimenta teolóxica, para así poder fecundar
de novo a terra coa auga, antiga
e sempre viva, do Evanxeo.
E, permítaseme unha observación, aínda que poida resultar
algo críptica: léase atentamente
este libro, porque posiblemente
–polo menos así o espero– non
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tardará moito tempo en ser lido
coma o lúcido e fiel protocolo
de discusións obsoletas, só explicables pola persistencia dunhas mentalidades anacrónicas e
moralizantes que aínda non se
decataron da autonomía (mellor, da teonomía) da moral nin
do carácter único e exclusivamente misericordioso de Deus.
Andrés Torres Queiruga
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