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Guieiro
A homosexualidade non é unha patoloxía. É unha variedade
perfectamente lexítima de vivir o amor humano. Unha variedade
minoritaria de orientar a totalidade da existencia que procura e
atopa nas persoas do mesmo sexo esa presenza desexada que os
heterosexuais buscan no sexo oposto.
A condición homosexual pertence intrinsecamente a quen a
posúe. Nin se cura co tempo nin é un mero froito ambiental de
factores externos. Responde, como a heterosexualidade, a factores
fisiolóxicos, psicolóxicos e anímicos que nacen co individuo e que,
por máis que precisen dun necesario proceso de aclaración, maduración e desenvolvemento, non son consecuencia de influencias
adventicias alleas á constitución da persoa.
As persoas LGTBI non precisan terapia, senón liberdade,
aceptación e recoñecemento. Temos que acostumarnos a pensar
naqueles que non se axustan ao patrón maioritario coa lóxica da
diversidade, non coa da exclusión.
Non coñezo nada máis efectivo para derrubar prexuízos homófobos que achegarse e escoitar ás persoas concretas que comparten
os chanzos máis decisivos da propia biografía.
Encrucillada ofrece neste número diversos anacos de existencia
extraordinariamente interpelantes. Tres achegas serven de exemplo: Antonio Cosías, en íntima confesión, nárranos, con axuda de
textos bíblicos, o seu proceso persoal de dolorosa negación, afirmación difícil e reconciliada reintegración da súa homosexualidade
ante Deus nun nada doado contexto eclesial.
Desde Madrid, Chile e Barcelona, tres nais –Margarita Benedicto,
Carmen Luz e Marisol Ortiz– comparten a súa conmovedora experiencia de incertezas, dúbidas e medos vividos sempre en clave relixiosa ante o espertar homosexual dos seus respectivos fillos. Difícil
non empatizar con elas ao poñérmonos, como lectores, no seu lugar.
Fátima Caranzo e José Antonio Suffo fálannos da súa experiencia de acompañamento nunha comunidade de vida cristiá en Sevilla: Ichthys CVX. Resistencias inerciais, prexuízos eclesiais, literalismos bíblicos, todo un mundo de dificultades que se enfrontan
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mellor na compaña dunha familia aberta ao distinto e sen medo a
explorar camiños de proximidade e acollida.
Pero a vida precisa igualmente de reflexión e teoría, porque os
vellos hábitos do pensamento non se superan unicamente pola
forza da vida, senón que tamén precisan de visións, razóns e argumentos que desaten os nós fortemente tecidos co devir dos séculos
e sitúen a existencia nun novo marco global.
Para cumprir esta función publicamos os iluminadores traballos
de dous teólogos, Andrés Torres Queiruga e James Alison.
O artigo de Torres Queiruga apunta ao problema estrutural de
fondo: a relación entre relixión e moral, propoñendo a autonomía
horizontal desta –como busca do mellor para todos os seres humanos– concibindo a aquela como estímulo e fundamento último
que axude a vivir as esixencias morais que a todos nos obrigan. Na
aplicación final á cuestión LGTBI verá o lector a fecundidade do
seu enfoque.
O escrito de James Alison é, formalmente, unha nota bibliográfica que, porén, alcanza o corpo dunha reflexión xenuinamente
propia. Co gallo da publicación do polémico libro de F. Martel
sobre a homosexualidade na Igrexa, o autor aproveita a ocasión
para afondar en implicacións máis teolóxicas, e sobre todo, para
encarar os desafíos á formación sacerdotal en relación co celibato
e a integración da sexualidade no ministerio ordenado.
Ademais de todo isto, publicamos, tamén, un artigo de Almudena Suárez sobre a comunicación do Papa Francisco que completa un estudo iniciado no número anterior. Igualmente poñemos
nas mans dos lectores a carta de despedida da diocese de Tánxer
do bispo Agrelo.
A crónica da Igrexa, sempre viva e atenta ao acontecer eclesiástico e algunhas recensións pertinentes, xunto cos debuxos de
Soedade Pite, completan un número que agardamos que sexa do
voso agrado.
Pedro Castelao
4
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Estudo

O tema LGTB nas relacións
entre a relixión e a moral
Andrés Torres Queiruga1

Os problemas ético-morais camiñan coa humanidade, e van
tomando distinta fasquía conforme ás circunstancias culturais que
atravesa a humanidade. De seu, a problemática LGTB non é nova.
Pero é nova a súa actualidade e son novas as condicións en que se
debe realizar o seu axuizamento moral. A relixión non pode quedar
allea a esta importante mutación e necesita abordala cunha interpretación actualizada, poñendo á contribución do ben humano o
mellor da súa tradición.
1

En concreto, os textos bíblicos, tanto pola súa longa xestación
como polo seu forte influxo cultural, precisan con urxencia pór ao
día o seu instrumental hermenéutico e a súa capacidade de compromiso coa auténtica realización humana. E debe facelo sobre
todo alí onde as discriminacións e os abusos poidan ameazar as
peculiaridade de cada persoa individual ou grupo socio-cultural. É
falsa unha hermenéutica que, presa dun literalismo fundamentalista, considera verdades relixiosas o que foron normas ou prácticas
éticas da Biblia nun determinado momento. Podían ter explicación e mesmo estar xustificadas no tempo en que foron ditadas,
pero, sen una lectura crítica debidamente actualizada, poden levar
a unha perversión da súa mensaxe salvadora. No tema concreto
que nos ocupa, abonda unha ollada á historia para ver as terribles
1 Andrés Torres Queiruga é o presidente da Asoc. Encrucillada e cofundador desta
revista. Coordinou o equipo de especialistas que traduciu a Biblia ao galego e tamén a do
Misal. Ensinou Teoloxía Fundamental no ITC e Filosofía da Relixión na USC. É membro
numerario da Real Academia Galega. Pertenceu ao Consello da Cultura Galega e foi
membro dos consellos de redacción das revistas Sal Terrae, Iglesia Viva e Concilium.
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consecuencias que a falta dunha rigorosa e verdadeira actualización pode ter para a vida –e tamén para a mesma fe– dun número
incalculable de persoas.
Por iso, cómpre evitar un tratamento inmediatista, sen ter en
conta os principios fundamentais, para non correr o risco de confusións intelectuais, tomas apresuradas de postura ou solucións
simplistas, sen alcance fondo nin efectividade real2.
Iso explica o tratamento adoptado nesta breve reflexión: 1) clarificar o auténtico sentido das relacións entre relixión e moral, 2)
ver as consecuencias xerais dunha interpretación inadecuada, 3)
buscar una aplicación concreta ao noso tema.

1.- O problema xeral das relacións entre a relixión e a moral
De entrada, é preciso afirmar que non se pode seguir defendendo unha identificación indiscriminada, que converte a relixión
en moral e xulga á relixión pola moral (advirto que neste contexto tan global non farei distinción entre ética e moral). Nótese,
por exemplo, como foi no problema da moral matrimonial onde
saíron os máis graves ataques contra ou papa Francisco. Unha
cuestión moral e non das de maior calado, como é a actitude
ante o problema do divorcio, converteuse e perverteuse nunha
quaestio stantis aut cadentis ecclesiae, nun problema desde o que
se quere facer que dependa o futuro da Igrexa e se acusase ao
papa de herexe.
2 Un tratamento máis detallado fíxeno antes en: «Moral e relixión: da moral relixiosa á
visión relixiosa da moral»: Encrucillada 28/136 (2004) 5-24; «A xestión da moral na cultura
secular». Encrucillada 41/201 (2017) 5-25. Cf. tamén: Recuperar a creación, Vigo 1996,
cap. IV: «Moral e relixión: Teonomía», 163-200; «La théonomie, médiatrice entre l’éthique et
la religión», en: M.M. Olivetti (ed.), Philosophie de la Religion entre éthique et ontologie,
Milano 1996, 429-448; «Ética y religión: «vástago parricida» o hija emancipada»: Razón y Fe
249/1266 (2004) 295-314; «La fe perpleja ante la autonomía moral», en: J. Sastre García,
M. Velasco, La fe perpleja ¿qué creer? Qué decir?, Ed. G. J. Chaminade - Tirant lo Blanc,
Valencia 2010, pp. 201-224; «Autonomie, Theonomie und die Hierarchia der moralischen
Wahraheiten», en: K. Appel-J. H. Deibl (Hrsg.), Barmherzigkeit und zärtliche Liebe. Das
theologische Programm von Papst Franziskus, Herder 2016, 141-15.
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Urxe, pois, realizar unha clarificación tan elemental como fundamental, nun dobre movemento de desconexión e reconexión.
1.1. A desconexión
De desconexión en primeiro lugar, porque non se poden identificar a relixión e a moral. Son, como diría Schleiermacher, dúas
«provincias» distintas da mesma patria humana, que deben ser
distinguidas na súa respectiva autonomía. A Biblia non é un libro
de moral, aínda que fale moito dela, como non o é de astronomía ou de bioloxía, das que, aínda que menos, tamén fala. Respecto destas, polo menos nas mentes medianamente actualizadas,
recoñecelo custou moito (lémbrese a Galileo e a Darwin); pero
logrouse cun avance aceptable.
Non sucedeu o mesmo coa moral. Nela é certamente máis difícil, debido á súa proximidade máis íntima coa moral, distinta da
que teñen as ciencias duras. Pero a estrutura é a mesma. Hoxe
poucos dubidan de que se pode ser moi honestamente moral, sen
ser relixioso; e, por fortuna, sobran os exemplos. A inversa, aínda
que non totalmente simétrica, é tamén certa: pódese ser relixioso
profesando normas e contidos morais moi distintos.
É neste punto onde se fai preciso realizar a desconexión, porque
o problema está en que a determinación obxectiva das normas
morais non depende das crenzas relixiosas. Esa determinación
consiste no exame e elucidación daquelas pautas de conduta que,
estudadas nas súas consecuencias individuais e colectivas, orientan na realización dunha vida verdadeiramente humana. Simplificando, para abreviar a exposición: Moisés non di que roubar é
malo, porque o manda Deus, senón que proclama que o manda
Deus, porque a súa razón ética dille que roubar é malo.
Por fortuna, esta evidencia converteuse hoxe en patrimonio cultural, e ninguén pode afirmar sensatamente que, se non existise
Deus, roubar ou matar non sería moralmente malo. De feito, en
principio, os contidos morais dunha persoa cristiá non teñen por
que diferenciarse dos dunha persoa atea. Na teoría, esta afirmación
Encrucillada 213, maio-xuño 2019
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está incluída na aceptación, polo menos por parte dunha maioría
crecente, da autonomía da moral en canto ás normas3.
Algo que, ademais, vén en certo xeito reforzado polo feito de
que gran parte dos problemas actuais na elección moral son tan
novos, que nin sequera podían estar considerados na Biblia; tal
sucede, por exemplo, dun xeito moi evidente nos problemas da
enxeñería xenética. Hai outros que aparecen nela, pero que están
tan condicionados pola cultura do seu tempo, que a súa valoración resulta hoxe moi distinta; é o que está a suceder con aquelas
condutas cuxas bases antropolóxicas, como é o caso de relacións
home-muller, os mecanismos da concepción ou a sexualidade en
xeral son especialmente sensibles a ese condicionamento.
O curioso e aínda sorprendente é que o que resulta claro na
teoría e que xa entrou de feito en moitas consideracións, mesmo
oficiais, non acaba de facerse eficaz en numerosas concrecións da
práctica teórica. Isto crea hoxe graves confusións e está a dar orixe a
moitos conflitos. Porque, ao non realizar expresa e sistematicamente
a desconexión, determinadas normas morais seguen considerándose
verdades relixiosas, de modo que se sacralizan como «reveladas» por
Deus, e por tanto como indiscutibles e absolutamente obrigatorias.
Co cal, faise imposible estudalas na súa racionalidade propia, para
ver se responden ás esixencias morais da situación actual.
Dado que a situación socio-cultural en que se elaboraron gran
pare das normas tradicionais cambiou radicalmente en moitos
aspectos, o desfasamento pode resultar moi grave. Sucedeu no
terreo das relacións sociais: pénsese nos dereitos humanos e as
súas enormes consecuencias para as relacións de igualdade e des3 Insisto neste subliñado, porque non ter rigorosamente en conta esta distinción impide
clarificar moitos equívocos acerca da «autonomía» da moral. A autonomía non supón nin un
subxectivismo que inventaría ou crearía as normas morais; por iso falei antes de que se trata
da «determinación obxectiva das normas morais». Non, por tanto unha creación, senón un
descubrimento do que está aí, froito da decisión creadora de Deus. A «reconexión» quere
indicar xustamente o lugar preciso onde, para o crente, a relixión e a moral constitúen
unha unidade indisoluble. Con esta indicación, para quen estea interesado no problema,
invito a ler a rica e detallada exposición que ofrecen J. L. Martínez, J. M. Caamaño, Moral
fundamental. Bases teológicas del discernimiento ético, Santander 2014, 267-375.
8
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igualdade en todas as ordes. E tamén na moral individual, sobre
todo no terreo da sexualidade, coas súas consecuencias non só
íntimas, senón tamén no axuizamento da contracepción, a homosexualidade ou o divorcio.
Isto non significa, claro está, que a relixión e os seus representantes –fieis, teólogos e xerarcas– non teñan dereito igual ca todos
a participar nas discusións públicas, cando se trata da determinación das normas. E, ademais, que mesmo aí non poidan achegar
a axuda da experiencia secular da Igrexa e da súa visión da dignidade humana. Pero nese nivel a argumentación debe respectar a
autonomía da moral e por tanto razoar con argumentos especificamente morais.
Tecnicamente fálase de «contexto de descubrimento», no que
a relixión ten, por un lado, o mesmo dereito que calquera outra
instancia a participar no debate, e, por outro, a posibilidade específica de contribuír coa súa experiencia para enriquecer o diálogo na
busca común. Pero o que se crea descubrir na relixión ou grazas a
ela debe ser validado xa dentro do «contexto de fundamentación»,
onde rexen as razóns especificamente éticas ou morais. Dese modo,
a súa achega é lexítima e debe ser exercida como unha responsabilidade á que non debe renunciar e que a sociedade debería agradecer.
Con todo, a relixión debe manter a modestia. É verdade que
neste terreo ten importantes vantaxes, grazas aos grandes valores
que proveñen da súa visión da persoa. Pero debe ser tamén consciente dos graves fallos aos que, como mostra a historia, pode levar
unha mala interpretación da mesma. Insistir nisto resulta cada
vez máis urxente e importante. Porque, debido ao cambio operado
nunha cultura moi celosa da súa autonomía, o descoido creou un
panorama socio-cultural que, nalgúns aspectos, resulta desolador.
O descrédito producido contra a relixión por manter como
solidarias coa relixión normas morais claramente desfasadas, foi
enorme. E o máis grave é que segue provocando o fenómeno de
que no imaxinario social se atribúan á fe o que son inadecuacións
na cultura ou equivocacións na moral. O resultado é entón un
Encrucillada 213, maio-xuño 2019
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grave escándalo cultural e, moitas veces, o abandono da mesma fe.
Quen poderá calcular o número de abandonos da Igrexa e de negacións da fe causados pola defensa «relixiosa» de normas sexuais
hoxe discutibles ou claramente inxustificables? E aínda que a cuestión sexa máis delicada, ¿é tan evidente que a prohibición total do
divorcio, non en canto á afirmación do ideal da indisolubilidade,
senón á realización práctica, constitúe unha norma especificamente relixiosa e non moral, tendo en conta as actuais condicións
do alongamento da vida biolóxica e a aceleración da mobilidade
social? En todo caso, sobran temas e problemas nos que a acesa
defensa de normas especificamente morais e claramente inactuais
estase convertendo nun prezo fatal que paga a relixión.
1.2. A reconexión
Así e todo, entenderíase mal isto, se a desconexión fose total,
sacando a consecuencia de que a relixión non ten nada que ver
coa moral. Por iso é preciso completar a consideración, de xeito
que, unha vez realizada a desconexión en canto ás normas, se
retome a necesidade dunha reconexión profunda a outro nivel.
Porque, aínda que en xeral se descoide a distinción, existe un nivel
–importante e relixiosamente decisivo– onde existe unha conexión
irrenunciable da relixión coa moral.
O que tento aclarar é que, se en canto ás normas obxectivas
non existe unha «moral relixiosa», si existe unha «vivencia relixiosa da moral»; só que esta radica no nivel profundo do compromiso existencial e da fundamentación última do sentido. Por iso,
aínda que hoxe debamos recoñecer que, aínda que a Biblia non
é un libro de moral, debemos afirmar, en cambio, que é un libro
profundamente moral. A razón está en que unha cousa é ver as
normas, outra moi distinta é querer cumprilas, sentirse capaz de
conseguilo e estar seguro de que vale a pena facelo4.
4 Tal vez como axuda aclaratoria, conviría recordar o concepto de teonomía, en canto
intermediario entre unha autonomía pechada na simple inmanencia mundana e unha heteronomía que, ignorando a fundamentación inmanente, pense que as normas son morais ou
inmorais so en canto Deus as impón ou prohibe. Esta segunda postura, da que ás veces se
10
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Lonxe dunha visión de puro intelectualismo, predominante
dentro da visión grega, na realización moral é o enteiro ser humano
o que se pon en xogo, coas súas ideas pero tamén coas súas pulsións, co seus ideais pero tamén coas súas resistencias. Iso responde á típica dualidade humana, sempre tensada entre a elevación
e o cansazo. Ovidio expresouno con verso elocuente no confuso
ambiente da cultura romana: Vídeo meliora proboque, deteriora
sequor, «Vexo o mellor e apróboo, pero sigo o peor» (Metam. VII,
20-21). E san Paulo formulouno cun intenso dramatismo desde
a nova experiencia cristiá, na Carta aos Romanos, é dicir, no seu
escrito máis solemne e meditado: «Non fago o ben que quero,
senón o mal que aborrezo» (Rm 7, 19).
Pois ben, neste nivel –en definitiva, o máis profundo– é onde
se realiza a conexión. De entrada a distinción suscita temores ou
sospeitas, pois tende a pensarse que limita a autoridade moral
da relixión e prívaa da súa irrenunciable función de contribuír á
moralización da sociedade. Pero trátase dun espellismo, debido,
como diría Whitehead, a unha misplaced concreteness, a unha concreción mal situada, porque despraza o problema por non atender
á súa integridade.
Eses temores serían verdadeiros se o papel da relixión, digamos
para maior claridade, da autoridade do maxisterio eclesial, consistise en ditar as normas, sen comprender que o propiamente seu é
motivar, animar e axudar a cumprilas. Enténdese ben, pensando
no papel dos pais respecto dos seus fillos adultos, é dicir, cando
alcanzan psicoloxicamente a súa autonomía moral. A un mozo ou
moza de trinta anos os seus pais non teñen dereito a ditarlles as
súas normas de conduta; pero si o teñen para animalos e apoialos
para que cumpran as que adoptasen.
acusa ou se calumnia aos crentes, obedece a unha deformación flagrante, que, por desgraza,
puido e aínda pode ter fundamento en certas predicacións ou mesmo teorías. A teonomía
indica que Deus creándonos, desde a súa plenitude entréganos a nós mesmos sen esixir
retorno ou recompensa. E creándonos por amor, só pensa no noso ben, de xeito que a súa
presenza significa unicamente apoio e comprensión. Por iso, para evitar malentendidos,
sería incluso máis exacto falar de «teoautonomía»: a autonomía en canto fundamentada
ultimamente en Deus.
Encrucillada 213, maio-xuño 2019
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A Igrexa non é, por exemplo, a encargada de definir a porcentaxe
xusta e por tanto moral dos impostos nunha determinada situación política. Pero está no seu papel cando pide aos seus fieis e
recomenda á sociedade que os paguen, aínda que vaian contra os
seus intereses persoais ou do seu partido. En xeral, basta pensar
no dramatismo, ás veces moi duro, que poden revestir as opcións
morais, para ver a importancia desta función, sobre todo, visto o
panorama de egoísmo, consumismo e competitividade que reinan
nas sociedades actuais.
1.3. Consecuencias para a fe en xeral e para o maxisterio
eclesial
Hai aínda consecuencias importantes nas que convén insistir.
A primeira é de orde máis íntima e persoal. Segue dominando,
máis do que expresamente adoitamos advertir, a idea da moral
como unha carga que a Igrexa «impón» aos seus fieis, porque así
o «manda» Deus (enténdese ademais: podendo non mandalo).
Reforzada co temor ao castigo e, demasiadas veces, coa aparición
dos escrúpulos, esta visión –aínda cando non sempre sexa consciente– suscitou fondas angustias e mesmo irados resentimentos
contra a Igrexa e contra o mesmo Deus.
Hai moitos anos atrevinme a escribir que moitas persoas, educadas nesta falsa crenza, quedarían profundamente aliviadas, se
alguén, en segredo e tras a orella, lles dixese: «Tranquila, Deus
non existe». Cando o que urxe pensar na teoloxía e anunciar na
predicación é exactamente o contrario: que Deus só está presente
na nosa vida para comprender, axudar e perdoar. Que, contra o
que pensaba o fillo da parábola, Deus non é xamais o xuíz que vai
tratar o culpable como criado, senón o pai que o espera e xamais
o xulgou, que o acolle e celebra a súa volta.
A segunda consecuencia é comunal. A impresión de perda de
autoridade que, segundo moitos, provocaría para o maxisterio
renunciar a ser o encargado de determinar as normas, é en realidade unha pura aparencia. En primeiro lugar, ao implicarse na
procura común do que é mellor e máis humanizador para as per12
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soas, desaparecería o aspecto de dominio e imposición, cando non
de procura do propio interese (aínda que se lle chame «interese
de Deus»). En cambio, manifestaríase como o que é e debe ser:
preocupación exclusiva polo ben das persoas e da sociedade.
En segundo lugar, se cada vez que aparece un problema moral
novo a Igrexa non se pronunciase inmediatamente como quen ten
xa a resposta prefabricada, senón que se aplicase, reflexionando
xunto cos demais e achegando a súa experiencia en procura do
mellor para todos, cabe afirmar sen temor a equivocarse que a súa
verdadeira autoridade sairía fortemente reforzada.
Finalmente, como de feito está a mostrar o Papa, esta maneira
de situar a achega relixiosa á busca común leva –como de feito
está demostrando o papa Francisco– a un maior realismo e a unha
redefinición das prioridades no anuncio moral. Obsérvese como,
en efecto, no seu anuncio está pasando a primeiro plano o que en
realidade foi sempre a decisiva preocupación bíblica: a chamada
á misericordia para os sufridores e á xustiza para os famentos, os
descartados e os de mil modos masacrados.

2.- Aplicación ao problema LGTB
Xa se comprende que non se pode tratar aquí dunha exposición
detallada. Consonte co dito, interesa elaborar, de xeito máis ben
esquemático, uns principios que poidan orientar hoxe unha visión
que resulte xusta coa lexítima realización humana e sexa fiel ao
legado da auténtica tradición relixiosa. Para iso coido importante
distinguir tres planos na comprensión antropolóxica, para dilucidar
sobre eles a interpretación moral da realidade LGTB e o rol que
nesa tarefa lle compete á relixión. Como veremos, a importancia e
intensidade dese rol vai medrando dun plano a outro: desde a neutralidade no primeiro momento, a un influxo indirecto no segundo,
ata a competencia específica no terceiro.
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2.1. Nivel bio-antropolóxico
Xa se comprende que con esta expresión algo estraña estoume
referindo ao que de forma máis natural podemos chamar antropoloxía biolóxica. De seu esta non se ocupa directamente da moral,
pero ofrece coñecementos importantes en canto ás bases fisiolóxicas e aos funcionamentos e condicionamentos psicolóxicos. Dado
que a cultura moderna conta con ciencias específicas, os avances
nese campo supoñen un cambio de tal alcance, que obriga a revisar
teorías que parecían seguras e conclusións que resultaban evidentes. Como consecuencia, ábrense horizontes inéditos na comprensión e camiños sen explorar na realización. Pénsese, por exemplo,
no carácter de auténtica a mutación que supuxo o descubrimento
das bases fisiolóxicas, culturais e psicolóxicas da homosexualidade.
De feito obrigou a deixar de a tomar como enfermidade que esixiría
ser curada en todo caso e a toda costa.
En xeral, para todo o que ten que ver co ámbito LGTB, ese
descubrimento impón repensar a fondo os presupostos que antes
dominaban a reflexión xeral, tanto nos tratados científicos como
nos morais e relixiosos. A tendencia cultural que leva a temer,
desprezar, prohibir ou condenar todo o que se é minoritario e se
aparta do estándar definido como normal e normativo, queda cuestionada de raíz. Nin os malos espíritos das relixións primitivas, nin
as interpretacións de autores bíblicos ou de filósofos estoicos, nin
as explicacións científicas preilustradas poden seguir tomándose
como base para elaborar hoxe a súa valoración moral.
En consecuencia, tanto a reflexión autónoma da moral como a
consideración relixiosa da condición e das condutas nese espazo
humano teñen que asumir a nova base, recoñecendo que a súa
exploración e comprensión é de exclusiva competencia científica. Aí non lles toca interferir, senón aprender. Sen renunciar ao
realismo de ver con sentido historicamente realista a situación
pasada, o que se esixe delas son dúas cousas: por un lado, recoñecer honestamente os erros do pasado e, no posible, reparalos
con xenerosidade; por outro, aproveitar as novas posibilidades para
elaborar unha interpretación correcta e propiciar unha praxe xusta
e humanizadora. Para ben de todos.
14
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2.2. Nivel etho-antropolóxico
Atendendo á etimoloxía de ethos (costume, talante, conduta…),
enténdese ben, en paralelo co anterior, que me refiro ao que pode
chamarse antropoloxía ética ou moral. Neste breve traballo trátase
de buscar o rol, preciso e limitado, que lle corresponde á relixión na
procura común dunha comprensión especificamente moral da problemática LGTB. Despois do dito nos apartados anteriores, resulta
claro que o seu influxo deber ser máis ben indirecto, situándose
no contexto de descubrimento. É dicir, neste nivel a relixión debe
centrarse na luz que ela pode ofrecer desde a súa experiencia histórica e a súa visión da orixe e destino do ser humano.
De feito, ao longo da historia, a moral naceu dentro do ámbito
relixioso. Pero, tras a diferenciación que a partir da Ilustración se
estableceu entre os distintos ámbitos da cultura humana, a situación cambiou radicalmente. Iso é o xustamente o que significa
a autonomía da racionalidade moral no esforzo por descubrir as
normas correctas da conduta humana. Agora o que neste ámbito
lle cómpre á relixión non é establecer esas normas, senón ofrecer
a axuda que a sensibilidade e fondura da súa cosmovisión pode
achegar á busca común. É dicir, o seu ofrecemento sitúase no
contexto de descubrimento, traendo ao diálogo moral as experiencias e mesmo os valores que acaso teña descuberto antes por «vía
relixiosa». Pénsese, por exemplo, no influxo determinante que a
idea de filiación divina tivo sobre o valor absoluto da persoa, sobre
a ilexitimidade de toda discriminación (de toda «acepción de persoas», di a Biblia) ou sobre a inviolabilidade da conciencia íntima
(de internis nec ecclesia: «do interior nin sequera a Igrexa»).
Con xenial esquematismo, Hegel dixo algo moi iluminador:
no Oriente só un (o emperador) era libre, en Grecia e Roma só
uns poucos (os cidadáns) eran libres, unicamente no cristianismo
todos puideron ser libres. O mesmo descubrimento dos dereitos
humanos resulta sinxelamente impensable sen o influxo da tradición profética e da súa culminación en Xesús de Nazaret. Pero,
por outra banda, abonda tamén unha consideración histórica deses
mesmos exemplos, para ver que o descubrimento e a proclamaEncrucillada 213, maio-xuño 2019
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ción non equivalen sen máis nin á realización do anunciado nin á
explicitación das súas consecuencias. Para isto último, resulta hoxe
necesario atender á autonomía cultural, respectando as competencias propias de cada ciencia e aproveitando os seus avances no
estudo da estrutura e funcionamento das realidades nos distintos
ámbitos dentro da inmanencia do mundo.
Por iso abonda tamén con pensar no sucedido coas proclamacións radicais do Evanxeo acerca da igualdade e reparto dos bens
sociais, para ver como só grazas ao estudo e á praxe da reflexión
extra-relixiosa se fixeron visibles e efectivas as súas consecuencias.
Non se trata de renunciar á proclamación dos valores que grazas
ao o punto de vista relixioso foron descubertos como preciosos e
irrenunciables para a humanidade. Pero imponse recoñecer que
tanto a tradución especificamente moral como as modalidades
do esforzo político-social necesitan ser hoxe afrontadas mediante
racionalidades específicas. A relixión non queda excluída sen máis.
Pero, como ben defendeu Jürgen Habermas, o modo de contribuír, entrando con lexítimo dereito no diálogo común, é ofrecer a
visión relixiosa debidamente traducida conforme ás regras propias
da racionalidade propia do tema que se trata.
Paulo VI tiña razón cando dixo que a Igrexa era «mestra en
humanidade». Pero cómpre engadir: é certamente así, cando fala
desde a súa competencia propia, a relixiosa. En cambio, cando
entra nas concrecións teóricas e prácticas dentro dos funcionamentos do mundo, ten que recoñecerse tamén ela discípula doutro
maxisterios competentes e lexítimos no propio campo. Tan só así
serán posibles dúas consecuencias importantes: 1) a relixión terá
dereito a ser escoitada e 2) a súa autoridade non ficará diminuída,
senón recoñecida e fortalecida cando se exerza desde o seu rol e
competencia específica.
2.3. Nivel teo-antropolóxico
Neste terceiro nivel, o da antropoloxía teolóxica, entramos no
terreo específico da relixión: como vivir ante Deus a condición
LGTB, tendo en conta os novos datos científicos e o recoñecemento
16
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da autonomía específica da normas morais? Ante todo, é obvio que
aquí o influxo é directo, porque se sitúa no plano da fe e por tanto
dentro da competencia propia da relixión. Ten aplicación todo o dito
antes acerca das consecuencias xerais. Non é preciso repetilas aquí.
Se acaso, recordar o elemental: o rol da relixión non pode entenderse como unha carga ou sobre-carga ante as dificultades que o
cumprimento das normas pode supor en determinadas circunstancias. Ao contrario, a relixión só terá o seu verdadeiro sentido
como anuncio e «boa nova» de que Deus, desde o seu amor infinito, só se fai presente como axuda e motivación para cumprilas.
As dificultades e problemas posibles nunca veñen del, pois son o
lote inevitable imposto polos límites da finitude humana, tamén
da liberdade finita. A consecuencia resulta clara e sinxela, pero
moi importante: é falsa toda interpretación teolóxica que acerca
de calquera das manifestacións LGTB signifique unha sobrecarga
negativa do esforzo ou dificultade que por si mesma pida a esixencia moral común a todos os seres humanos.
Sobre esta base fundamental, resulta interesante centrarse en
tres aspectos que poden ter unha relación especial coa situación
LGTB, e que ademais responden dalgún modo aos tres niveis
sinalados.
1) En relación co primeiro, é dicir cos datos achegados pola
bioloxía e psicoloxía actuais, son importantes dous feitos:
a) que a orientación sexual básica tende a fixarse na primeira
infancia e que moitas persoas non teñen unha tendencia
totalmente exclusiva, senón unha tendencia predominante e
b) que o acerto na orientación que adopte unha persoa vai ter
unha influencia moi decisiva na súa realización e felicidade.
Tendo en conta que Deus na súa creación ama a cada persoa
por si mesma –leva escrito o nome na súa man, di fermosamente a Biblia–, a fe ofrece aí un criterio especial para guiarse
unicamente polo ben da persoa no proceso educativo ou nas
crises de discernimento.
Encrucillada 213, maio-xuño 2019
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Isto non significa nin que fóra da relixión se careza de todo
criterio nin que partir da fe garanta un acerto infalible. Pero non
cabe dúbida de que a referencia transcendente a Deus esixe e
facilita o esforzo por se liberar de toda interferencia ideolóxica, de
posibles intereses partidistas ou mesmo de simple moda temporal.
Estou convencido de que esta era a intención do Papa actual,
cando falou da importancia da atención e coidado psicolóxico
nesas etapas en que a sexualidade infantil aínda non encontrou
a súa orientación xusta e máis adecuada ao ser máis profundo de
cada persoa concreta.
2) En relación co nivel etho-antropolóxico, a perspectiva relixiosa propicia desde a súa mesma entraña unha lóxica rexida polo
amor. O Deus que nos crea por amor e que é «definido» por Xesús
como Abbá de entrega infinita en solicitude paterno-maternal, convoca a comprender todo desde a preocupación exclusiva polo ben
das persoas. Non poden ser as lóxicas abstractas ou as constricións
do principios xurídicos, senón a ollada cálida do amor e a procura
da realización auténtica da persoa, a que dirixa a busca.
Nada demostra mellor a rectitude e a fecundidade desta perspectiva que os admirables testemuños, recollidos neste número de
Encrucillada, das nais que narran a súa experiencia no encontro
cos seus fillos e fillas. Fronte a todo tipo de prexuízos ou moralizacións abstractas, elas reflicten con forza luminosa a liberación
inmensa que supón tanto o recoñecemento limpo da propia diferenza, para os protagonistas, como a acollida en comuñón sen
reserva por parte dos demais. A verdade que acontece nese encontro íntimo e familiar constitúe un símbolo luminoso do que pode
e debe ser unha moral rexida, en verdade, pola lóxica do amor.
Ao lado deses exemplos excepcionais, permítaseme poñer como
confirmación mínima unha experiencia propia. Tras o prolongado
diálogo cun militar homosexual xa retirado, que atravesara un auténtico calvario de ocultamento e frustracións e que acudira a min
como teólogo, animeino a escribir a súa autobiografía contando a
súa liberación relixiosa. Escribiuna (por iso podo contalo) e no pró18
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logo, que el mesmo me pediu, expresei como para a teoloxía partir
do encontro vivo e da acollida cordial se fai máis clara a comprensión e máis realista o xuízo. Aludindo a un episodio conmovedor, no
que narra como a única ocasión da súa vida en que intuíra unha
posibilidade de ser feliz foi cando se imaxinou compartindo afectos,
tenrura e fillos nunha relación estable, escribín estas palabras:
Debo confesar que, desde o trato co meu amigo Juan e a lectura do
seu libro, [esta] foi para min a lección máis importante: se algunha
dúbida teórica me podería caber de que a realización homosexual
como parella é un dereito daquel ou daquela que ten esa identidade e de que ese é para eles o único modo de realización humana
auténtica –e por tanto ‘divina’– esa dúbida desapareceu5.

3) En relación máis en concreto coa relixión cristiá, é dicir, a
Deus tal como foi non só anunciado senón tamén vivido e practicado por Xesús, aparece a necesidade de insistir noutro aspecto: o
intolerable de toda lóxica que leve á discriminación, ao abuso ou
ao descarte. Antes de toda consideración sistemática e por enriba
de toda preocupación teórica, debe terse ante os ollos o exemplo
do Galileo, a súa rebelión enérxica, casa diría apriorizada, contra
toda ortodoxia legalista que se traduza en desprezo, marxinación
ou condena.
Só despois e rexida por esta preocupación para non lesionar o
fundamental e prioritario, debe poñerse a busca coidadosa daquelas pautas morais ou regulacións xurídicas que axuden á realización auténtica, á educación da sensibilidade, o modo de ir discernindo por onde a persoa pode descubrir o tipo de vida onde o seu
ser se poida expandir e a súa vocación humana poida encontrar
para si mesma e para os demais o modo máis verdadeiro e fecundo
de se exercer.
Pero sempre, deixando asegurado o rexeitamento enérxico de
todo o que signifique diminución de dereitos e, por suposto, acep5 J. González Ruiz, En Tránsito del infierno a la vida. La experiencia de un homosexual
cristiano, Descléé, Bilbao 2002, 14.
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tación paritaria de deberes. Porque o realmente intolerable desde
o punto de vista evanxélico é que unha relixión que naceu a partir
de Xesús de Nazaret e das súa benaventuranzas, poñéndose na
avanzada da liberación de todo o humanamente discriminatorio,
poida seguir dando a penosa impresión de ficar atrás dos avances
a que vai chegando o mellor da cultura (en gran parte alimentada
polo seu Evanxeo). Como resulta intolerable que, por fin, a aposta
exemplarmente evanxélica do papa Francisco encontre a oposición
dentro da súa Igrexa, sexa en resistencia sorrateira, sexa en disidencia escandalosa.
Andrés Torres Queiruga
Teólogo
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Estudo

Benvido ao meu mundo…! (notas
sobre a recepción dun bombazo)
James Alison1

Non houbo maneira de evitalo! Por fin estalou. Arrincouse o veo
ao que en Francia se chama, con graza, un «secret de Polichinelle»
–un secreto a voces: algo que todo o mundo sabe, pero cunha evidencia fugaz e ao que tampouco se presta demasiada atención. O
que era simplemente anecdótico adquire por fin unha visibilidade
sociolóxica. Xa era hora.1

1.- Introdución
O libro de Frédéric Martel Sodoma: poder e escándalo no Vaticano é a primeira tentativa da que teño noticia de contestar, a
partir dunha investigación rigorosa, á pregunta: Como e por que o
principal obstáculo institucional aos dereitos LGTB a nivel mundial está, aparentemente, tan angustiosamente poboado de homes
gais? Mírese por onde se mire, a pregunta non é estúpida. O autor
dedicou varios anos ao xornalismo de investigación en busca da resposta. Fixo múltiples viaxes intercontinentais, pasou meses vivindo
tanto en Roma como dentro do mesmo Vaticano, sempre co seu
propio nome. Levou a cabo centos de entrevistas con aqueles que
están, dunha ou doutra maneira, involucrados. Desde traballadores
do sexo a cardeais, pasando por xornalistas, médicos, avogados,
policías, curas, diplomáticos e avogados. Da evidencia recollida
1 James Alison é un teólogo católico e sacerdote. É recoñecido pola súa aplicación da
teoría antropolóxica de René Girard á teloxía sistemática cristiá e polo seu traballo en
cuestións LGBT.
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xorde un cadro: a homosexualidade vivida sistemicamente de forma
deshonesta crea unha cultura de mutuo encubrimento que se autorreforza constantemente: a estrutura do armario clerical.
Algúns feitos que descubrimos no libro son á vez novos e perturbadores. As relacións entre Pinochet, os círculos católicos gais de
dereita en Chile e Angelo Sodano (o responsable de tantos nomeamentos do tan caído en desgraza episcopado chileno); a chantaxe
que puido efectuar a Xunta Militar Arxentina dos anos 70 sobre o
nuncio Pío Laghi, grazas á debilidade deste polos «taxiboys» locais;
a pregunta sobre até que punto os abusos sexuais na Arquidiocese
da Habana foron a última pinga para o Papa Bieito, o gatillo para
a súa renuncia; os vínculos entre Afonso López Trujillo e o narcotráfico en Colombia, como tamén a violencia sexual que practicaba
cos chaperos de Medellín. E tantas historias máis, de diñeiro e de
sexo. Algúns destes relatos xa eran coñecidos nos seus países de
orixe, polo menos polos xornalistas locais; pero esta é a primeira
vez que se atan tantos cabos soltos a nivel mundial.
Martel retrata, si, algúns monstros nas súas páxinas, como
tamén moitas cousas que apenas merecerían un apuntamento, a
non ser por despregarse no medio da vida, por outra banda, burocrática, do alto clero. Pero non é un libro especialmente lascivo.
A todos os elementos potencialmente sensacionalistas rebaixóuselles o ton para destacar o funcionamento dun sistema que os
propios funcionarios cren manexar, pero que de feito os manexa
a eles triste e cruelmente. O autor ten claro que topa con moitísimos homes gais, pero con moi poucos pedófilos. A diferenza
dalgúns dos seus entrevistados, está perfectamente informado de
que se trata de dúas cousas moi distintas. Este non é, de ningunha
maneira, un libro sobre o abuso clerical a menores. Con todo, a
natureza sistémica do hábito de mentir que queda ao descuberto
si ten consecuencias importantes para comprender a causa de
que o encubrimento do abuso a menores fose tan habitual. Esta
mesma falsidade sistémica proporciona tamén luz sobre por que
toda unha xeración do alto clero, a partir da fin do Concilio Vaticano II, non puido participar no proceso público de aprendizaxe
sobre a homosexualidade, proceso este que nos caracterizou en
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maior ou menor grao a todos, en todas as culturas, ao longo do
últimos cincuenta anos. Queda patente, entrevista tras entrevista,
que o fracaso recalcitrante do alto clero nesta aprendizaxe xogou
un papel enorme na perda para o Evanxeo de toda unha xeración
de fieis. Do mesmo xeito que o xogou tamén o seu habitual encubrimento dos abusadores clericais.

2.- Si, pero será verdade?
Antes de proseguir, é mester que sexa transparente. Son unha
das moitas fontes deste libro, e unha das poucas en aparecer con
nome propio. Cheguei a selo grazas a un colega do autor en París
que lle falou dos meus intentos ao longo dos últimos 25 anos,
de falar e de escribir sobre esta realidade. Para gran alivio meu,
resultou que eu si intuíra algúns dos elementos estruturantes do
relato. Ademais, o autor tratoume con inmerecida xenerosidade,
até o punto de incluír ao meu Bulldog Francés, Nicholas, nas
súas páxinas. Quixese informar non tan só do feito de ser fonte,
senón tamén do que aprendín durante o proceso de chegar a selo,
pois ten relación directa coa fiabilidade do autor, e se o que di é
verdadeiro. Preguntas estas que é moi probable que se produzan,
xa que algunhas persoas certamente terán necesidade de disparar
ao mensaxeiro para restarlle importancia á mensaxe.
O autor érame descoñecido cando recibín a súa solicitude de
entrevista. Envioume un exemplar do seu libro Global Gai como
presentación do tipo de xornalismo que el practica. O libro é unha
exploración de como «gai» chegou a ser unha marca mundial,
inculturada de maneiras diversas nas comarcas máis distantes do
planeta. Dáse o caso de que coñezo ben varias das cidades que
describe, por exemplo México e Bogotá. A descrición que fai da súa
vida e ambiente gais concordaba coa miña experiencia, o que me
fixo pensar que con toda probabilidade é igualmente fiable cando
escribe sobre Teherán e Taipei, cidades que non coñezo. É máis,
mostraba sutís matices antropolóxicos ao falar dos seus entrevistados e coñecidos, o que me levou a pensar que probablemente
sabería evitar o monocromático ao tratar todos os «tons de gai» na
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Igrexa. Notei tamén a súa profesionalidade coas fontes, protexéndoas coidadosamente nos países ou situacións onde era mester,
permitindo ao mesmo tempo a aqueles que querían falar coa súa
propia voz que o fixesen á súa maneira.
Xa antes do noso encontro Martel levaba tres anos co seu
proxecto eclesiástico, e eu estaba favorablemente disposto a aceptar a súa fiabilidade. Puiden compartir con el tanto os meus puntos
de vista sobre determinadas historias que coñecía por dentro,
como tamén os nomes de amigos e contactos que talvez lle servisen para outros temas. Tamén cumpriu coa súa promesa de permitirme revisar, antes da publicación do libro, tanto as citas directas
atribuídas a min, como as indirectas. Algunhas «melloráranse»,
digamos, durante o proceso de edición, pero nunca de maneira
que chegasen a terxiversar a miña intención.
Con respecto ao tratamento que o autor dá ás historias que me
eran coñecidas, dou testemuño das súas páxinas sobre o falecido
cardeal López Trujillo. De visita a Medellín en 2003 eu escoitara
historias sobre este prelado e a necesidade que tiña da violencia
nas súas relacións sexuais cos mozos de pago locais. Hai que entender que, naquela época, con López Trujillo aínda vivo e poderoso
tanto en Colombia como en Roma, ninguén quixese falar sobre isto
en público. Quince anos máis tarde o meu anfitrión inicial, o Pai
Carlos Ignacio Suárez, un sacerdote de enorme valentía, sucumbira ao cancro pancreático. Con todo, puiden indicarlle a Martel
contactos entre os amigos «paisas». Cando por fin lin as páxinas
relevantes do libro, non tan só confirmaban o que escoitara, senón
que revelaban un caso de dimensións moito maiores do que puidese imaxinar. Asombra descubrir que moito disto xa se sabía tanto
en Bogotá coma en Roma mentres López Trujillo aínda vivía.
Dubido que a miña experiencia como fonte fose única. O autor
tratoume de maneira profesional e descubriu a base dun traballo
arduo que aquilo que eu pensara que era certo tiña moito máis de
verdade do que imaxinaba. Por iso inclínome a crer que moitas das
súas fontes anónimas terían a mesma experiencia ao ler o libro,
sen poder dicilo publicamente.
24
260

Encrucillada 213, maio-xuño 2019

Benvido ao meu mundo…! (notas sobre a recepción dun bombazo)

Unha observación máis sobre este tema. O asunto deste libro
é a vivencia deshonesta da homosexualidade que estrutura a
vida clerical. É un campo notoriamente fértil para toda clase de
chisme. Por isto é moi fácil desestimar calquera abordaxe do tema,
alegando que non pasa de «meros chismes». Pois ben, o autor
falou con moitísimos clérigos gais que viven no armario. E a maioría deles mostrouse disposto a contalo todo sobre os demais (e os
demais, por suposto, sobre eles). Na medida en que me é posible
xulgalo ao ler o libro, o autor tende a non atribuír a homosexualidade ou a súa práctica a calquera suxeito con base en tan só os
dardos velenosos típicos do mundo anterior á liberación gai que el
describe con tanto tino. Máis ben buscou múltiples testemuñas e
tentou, no posible, falar cos mesmos suxeitos para ver se soltaban
peza. Esquezan os canarios: as divas wagnerianas desmaiaríanse
de envexa ante o moito e forte que cantaron moitos destes homes,
tanto ao falar, como pola súa persistencia en querer pasar o seu
número de móbil aos novos tradutores (masculinos) do autor.
Nalgunhas ocasións incomodoume a presenza de insinuacións
e dobres sentidos no texto. Talvez por lembrarme demasiado a
miña propia vivencia deste mundo. Acórdome dun chisme suramericano sobre unha suposta relación sexual entre un servidor e outro
membro da congregación relixiosa coa cal estaba asociado. Dáse
o caso de que o chisme era falso. Podería desacreditarse sinxelamente ao preguntar a calquera dos dous e observar a evidente
hilaridade coa cal recibiría a suxestión. Como tamén o descartaría
calquera amigo coñecedor dos meus gustos. Con todo, o obxectivo
do chisme radicaba máis na manobra política ca na insinuación
sexual. Aqueles que o amplificaban non tiñan nin intención de
determinar a súa veracidade, nin interese en facelo. Era a súa
utilidade a que importaba, e nada máis.
De feito, é difícil imaxinar como podería navegar pola estrutura clerical un xornalista de investigación. Baixo calquera réxime
«total» ou opresor, os de dentro á vez sobreviven e protestan por
medio do humor. Lembren o colapso temporal do humor político
despois da morte de Franco. Do mesmo xeito, unha vez dentro
daquel mundo total que é o «closet» eclesiástico, é difícil saber
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onde rematan o humor negro de sobreviventes e as insinuacións,
e onde empeza a evidencia. Polo mesmo é difícil saber onde un
xornalista estaría a facer ruído alí onde o río non soa, ou máis ben
sinalando a auga que o río si leva.
Polo outro lado, tamén é posible contribuír ao encubrimento ao
tachar algo de «mero chisme». Quedei sabedor como chisme en
1987 do que resultou comprobado sobre o Pai Maciel décadas despois. O chisme sobre o arcebispo Nienstadt tamén, dez anos antes
de que fose confirmado polos investigadores legais do Estado de
Minnesota. Nin que dicir dos chismes sobre o famoso chalé de praia
de McCarrick que saíu á luz en 2018. Dáse o caso de que todos os
que tacharon de «meros chismes» estes relatos contribuíron ao seu
encubrimento. Unha investigación correcta non se escuda detrás
da imposibilidade, en case todos os casos, de obter evidencias fotográficas. Procede filtrar aos chismosos até descubrir se hai algunha
testemuña auténtica na que se poida confiar a veracidade. Logo, se
o asunto o merece, interrógase directamente ao sinalado. No medio
altamente mendaz que é a estrutura clerical e sen que o xornalista
dispoña dos instrumentos da lei civil –citacións, ameazas e disposicións legais– non hai moito máis que poida facer.
Pois paréceme que é isto xustamente o que fixo o autor na
medida do posible. E non, non se trata dun xornalista sensacionalista tras unha exclusiva morbosa. É o autor de varios libros, unha
personalidade abertamente gai de centro esquerda na vida política
francesa. Foi conselleiro dun primeiro ministro e de varios ministros de gabinete. Aínda que se describe como un ateo de cultura
católica, non hai nin resentimento nin anticlericalismo nas súas
páxinas. Sendo así, compárase favorablemente coa última persoa
que tentou un «outing» masivo dos gais do Vaticano, o arcebispo
Viganò. Os «outings» deste foron ideoloxicamente moi selectivos,
faltándolle, curiosamente, incluír a aqueles que son máis afíns ás
súas ideas. Tamén os seus refachos de entusiasmo polo tema eran
algo confusos, deixando máis dun ferido de bala perdida, e a súa
propia obsesión suxería unha complexa relación persoal co asunto.
Martel, por contraste, non ten nada que esconder. Sen dúbida hai
moitas máis cousas que el sabe, pero fáltanlle as evidencias para
26
262

Encrucillada 213, maio-xuño 2019

Benvido ao meu mundo…! (notas sobre a recepción dun bombazo)

podérnolo contar; algunhas outras, suprimíronas ou suavizáronas
os seus editores, por consello dos seus avogados; e outras máis só
poderán contarse cando os afectados teñan partido cara á máis
afastada beira.

3.- Unha vez visto, non se pode deixar de ver
Até ler as páxinas de Martel nunca entendera ben por que Sócrates e Aristóteles afirmaban que no marabillarse –thaumazein– está
o principio do pensamento serio. O cadro global que emerxe é
como para desconcertarse. Son alguén que viu desde dentro todo
aquilo que describe. Convivín con esta realidade toda a miña vida
de adulto. Hai moitos anos que estou a tentar falar ou escribir
sobre a mesma. E, con todo, non chegaba nin de preto a acertar
co tamaño e a densidade do armario clerical e a apreciar canto
deforma todos os aspectos da vida da Igrexa. É como se percibise
un arrecife en marea alta, mentres que Martel puxo ao descuberto
o volcán que había debaixo. Falar do meu asombro é pouco útil,
pero só así consigo describir a miña sorpresa polas dimensións do
que está a saír á luz.
De feito, máis ca algunha revelación particular sobre este ou
outro clérigo de alto rango que resulta ser un armarizado a quen
a maquillaxe non agocha o seu odio contra si mesmo, o libro de
Martel ten o efecto de poñer de manifesto de maneira repentina
e por primeira vez, o inimaxinablemente gai que é o alto clero
da Igrexa católica. Non se trata simplemente de provernos de
estatísticas máis exactas nun campo onde os bispos se mostraron
moi remisos en coñecer a verdade. Máis ben o asombro chega
na medida na que vas seguindo a narración ao longo de máis de
medio século, e descobres o que se abre ante os teus ollos. Martel
desprega de maneira acumulativa o desenvolvemento deste asunto
no Vaticano desde o pontificado de Paulo VI e como se viviu tamén
en varios países clave: España, Francia, Italia, Chile por non citar
máis. Cada vez móstrase a mesma estrutura básica: a indución a e
a reprodución dunha homosexualidade mal vivida, unha dinámica
longo tempo agochada a plena vista.
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Todo isto lévate a caer na conta de que estás a ver algo que unha
vez visto non pode deixar de verse. Por ninguén que o vira. Unha vez
visto, xa se coñece como un feito sobre a institución eclesiástica,
que non se poderá sortear. Finxir o contrario sería sinal de delirio.
Antes de considerar se é bo ou malo que sexa así, ou de tomar calquera decisión respecto diso, paga a pena facer un alto e contemplar pampo esta perspectiva enteiramente nova sobre unha significativa institución cultural humana, nunca vista antes por ninguén.
E ao dicir ninguén, non esaxero. Algúns lectores talvez imaxinen
que, nalgún lugar do Vaticano, ou nalgunha Nunciatura, existen
persoas que xa sabían todo isto. Non como mera especulación,
senón en detalle. Da mesma maneira que un controlador de tráfico
aéreo sabe onde están todos os avións en voo, cousa que aqueles
que están dentro dos mesmos, ou en terra, non poden ver. É máis,
algúns lectores talvez pensen que esta xente que todo o sabía estivo
escondéndonolo deliberadamente. Este tipo de fantasía, dun interesado malévolo, é, como toda teoría de conspiración, atraente.
Pois, como toda imaxinación conspiradora, é un atallo, algo que
aparentemente nos ofrece claridade, uns «shots» de sentido ciscallo
cos bos e os malos convenientemente á vista.
Con todo, algo que emerxe do libro é que soamente alguén de
fóra, con moita paciencia e dilixencia, podería alcanzar a ver a través
de tantos diferentes «armarios» –unha colmea de armarios na excelente frase do profesor de Harvard Mark Jordan– e chegar así a
darnos a primeira visión radiográfica do todo. Ningún dos moradores destes armarios ten senón unha moi escasa visión daquilo
que pasa máis aló das súas celiñas circundantes. Disto tampouco
debemos sorprendernos, pois non estamos a falar dunha gran mentira onde todos xogan ao baril en público até volver meterse tras as
murallas do Vaticano; unha vez alí poden relaxarse, como no camerino dun teatro, quitar a maquillaxe, chamarse Mónica, Morgana ou
Mechtilde e intercambiar chismes sobre os seus respectivos noivos.
Máis ben estamos a falar dun sen fin de pequenas mentiras, de
manobras defensivas, actos de esconder o propio ser, adopción de
posturas convenientes, medos a perder o seu medio de gañarse a
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vida, traizóns aos amigos, amores disfrazados, indicios de chantaxe,
alianzas estrañas, intercambios codificados e creacións resilientes de
burbullas habitables. Trátase tamén de como os novos son inducidos
a participar no xogo. Todos os involucrados están a mentir acerca
de si mesmos e dos demais; ademais ao mesmo tempo saben e non
saben aquilo que os demais saben sobre eles. A moitos tortúraos a
súa propia duplicidade, pois non todos conseguen a perfección da
puída disonancia cognitiva evidentemente alcanzada por algúns dos
entrevistados por Martel. Isto corrobora a miña propia observación:
o anticlericalismo e o odio ao Vaticano máis feroces que oín na miña
vida foron en boca dos seus propios empregados clericais.
Non, poden estar seguros de que moitos dos de dentro do sistema clerical, moitos daqueles que foron entrevistados para estas
páxinas, tanto pública como anonimamente, van quedar tan atónitos como quedei eu, e como imaxino quedará a maior parte dos
lectores ao rematar este libro. Os de dentro recibirán unha perspectiva sobre como e onde traballan que nunca a tiveron antes. A
socioloxía ben feita facilita unha visión sobre os moradores dun sistema que estes nunca poderían alcanzar soíños. Naturalmente, na
medida na que eles asuman esta perspectiva nova, alterarase a súa
estrutura desde dentro de maneira que non poderemos anticipar.

4.- Demos un paso atrás e vaiamos amodo
Xurdirán un innúmero de reaccións inmediatas ao libro de
Martel, intentos de facer que encaixe dentro das guerras culturais
de actualidade; posiblemente torrentes de furia de xente que non se
tomou o traballo de ler as súas máis de cincocentas páxinas. Pois,
aínda que a prosa de Martel é clara, elegante e ás veces até chistosa,
é un libro sofisticado. Cando foi a última vez que a maioría de nós
leu un libro salpicado de citas de Rimbaud? Ou onde un apartado
sobre o mundo cultural de Jacques Maritain e os círculos literarios
gais da Francia de comezos do século XX si vén ao caso para o tema
central? De modo que os lectores terán que tomarse o seu tempo
para formar un criterio sobre o libro, e máis tempo aínda para caer
na conta do alí aprendido. Dunha cousa teño certeza: unha vez
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visto, non pode deixarse de ver. E unha vez visto, este mesmo feito
producirá unha gran alteración no sistema do hábito de mentir que
está a saír á luz, e ao cal se está poñendo ante un espello.
Para comprender o que estamos a ver, creo que paga a pena
dicir algo que agardo sexa evidente: era de esperar que día antes
día despois aparecese un libro deste tipo. E isto por dúas razóns:
En primeiro lugar porque, sexa para ben ou para mal, todas as
estruturas institucionais a nivel mundial están a se facer cada vez
máis porosas, menos cribles, e menos capaces de esixir deferencia;
grazas aos medios sociais sabemos moitísimo máis sobre a vida
das persoas que as habitan dunha ou doutra maneira; e a mística
asociada ás «casas de homes» puramente masculinas e xeradoras
de mitos (estean en Papúa Nova Guinea, no Vaticano ou entre os
senadores republicanos estadounidenses) debilitouse até o punto
de volverse absurda, ás veces polo cómico, ás veces polo brutal.
En segundo lugar, posto que a tendencia xeneralizada desde a
segunda guerra mundial cara á visibilidade e a normalidade nonpatolóxica da xente gai, resultou ser, non unha moda, nin unha
forma de dexeneración da sociedade senón un proceso auténtico de
aprendizaxe humana acerca de algo verdadeiro sobre nós mesmos.
A autoridade eclesiástica mostrouse quen de aprender sobre a
mutabilidade das estruturas institucionais na época do Concilio
Vaticano II. Con todo moi pouco despois, causoulle tal pánico a
emerxencia da normalidade gai que entrou en campaña para tapar
o sol cun dedo e insistir en reforzar a deshonestidade entre a súa xa
moi grande poboación gai. Este libro testemuña o fracaso daquela
campaña, pois o que outrora era innomeable, xa se fala con cada
vez maior facilidade e sen andrómenas. A xente ten expectativas
de honestidade cada vez máis altas nesta materia. Cada vez máis
novos son capaces de detectar inmediatamente que se un cura se
nega a dicir se é hetero ou se é gai, senón que se esconde, dicindo
que é célibe, entón é, de feito, un home gai deshonesto, con toda
a disfuncionalidade social que se pode esperar como resultado.
Onde a homofobia estridente se interpretaba como sinal dunha
verdadeira masculinidade, agora levanta máis sorrisos sobre aquel
que fala ca sobre os brancos da súa animadversión.
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Non hai que sorprenderse entón de que xa para finais do pontificado do papa Ratzinger un gran número de empregados novos
e de mediana idade do Vaticano se atopasen moi preto da ebulición grazas á disonancia cognitiva, froito dun ensino falso ao cal
renden unha homenaxe postiza, como condición sine qua non do
seu emprego. E noten por favor que non é o gardar a continencia
esta condición sine qua non. Para probable sorpresa de persoas
de culturas anglosaxoas norteñas, practicamente ninguén nesta
cultura mediterránea parece preocupado por isto, con tal de que
se evite o escándalo. Non, o tal sine qua non é: «Non serás unha
persoa veraz, nin vivirás nin actuarás honestamente como home
publicamente gai, por moi casto que sexas». Pois isto sería levantar
dúbidas sobre os demais, e ao mesmo tempo contradicir a posición
oficial que di que sofres dunha desorde obxectiva grave que te
incapacita para o sacerdocio. De aí a mestura entre o anhelo pola
honestidade que se vive fóra e a presión da disonancia cognitiva,
que medra con cada xeración, e que axudou a abrir para Martel
tantas portas dentro do Vaticano, así como dentro de Conferencias
Episcopais e Nunciaturas a escala mundial, levando á soltura de
lingua dos seus moradores.
Quen pense que se trata dun xornalista anticlerical que enganou
de maneira cruel aos seus entrevistados coa finalidade dun «outing»
espectacular da Igrexa, estaría a tomar o ravo polas follas. Máis
ben atopamos, repetidas veces, a un xornalista bastante relaxado
e pouco prexuizoso, a quen lle caen ben non poucos dos seus
entrevistados. Está a lles ofrecer a certo número de empregados
eclesiásticos sen voz unha oportunidade para expresar por medio
del a súa rabia, desesperación e tristeza fronte a este sistema tan
evidentemente insustentable.

5.- Indicios dunha reacción non escandalizada
Oxalá poida recibir a autoridade eclesiástica con serenidade e
gratitude, e como impulso a unha mellor vivencia do evanxeo, o
coñecemento impartido por este libro! Pero sería unha tolemia
facer unha aposta neste sentido. A partir de agora ningunha críEncrucillada 213, maio-xuño 2019

31
267

James Alison

tica ao clericalismo do tipo que nos pide o papa Francisco pode
deixar de tomar en conta o hábito de mentir sistémico con respecto
á homosexualidade mal vivida que transparenta nas páxinas de
Martel. Con todo, todo aquilo que estamos empezando a aprender
sobre o colapso das estruturas institucionais a nivel mundial revélanos o sen norte no que están os encargados da súa reinvención,
cara ás realidades contemporáneas. Aínda así, gustaríame sinalar
algunhas posibles reaccións que me parece que fan un fraco favor
mentres dixerimos o que saíu á luz e permitímoslle que informe o
noso proceso de discernimento.
A primeira reacción pouco útil seguramente virá daqueles para
quen cada novo episodio no escándalo sen fin causado polo encubrimento clerical dos abusos a menores, é un novo pretexto para
lanzar ataques ao clero gai. Coma se houbese algo inherente ao
ser gai que predispón ás persoas a que abusen de menores. E é
que estamos ante un libro que confirma que o alto clero é gai
en proporcións xamais imaxinadas, nin sequera polas denuncias
do Cardeal Burke ou do arcebispo Viganò, ou até as agudamente
histéricas do falecido bispo Morlino. Con todo, dubido que os
fóbicos obteñan unha alegría desta evidencia que alcanza os niveis
da súa alarma, xa que a mesma evidencia deixa totalmente claro
que os homes gais de dobre vida están, se fose posible, até máis
presentes na tradicionalista e publicamente homofóbica da Igrexa
ca nas demais. E quen vai encabezar a tan anhelada purga, se a
necesidade de purgar a homosexualidade nos demais é, de seu, un
dos indicios máis fidedignos da homosexualidade mal vivida?
Pois non. De existir un vínculo inherente entre a homosexualidade e a pedofilia, sería moi notable que non se tiveran dado moitísimos máis casos de abuso clerical a menores ao longo do últimos
cincuenta anos, tendo en consideración a proporción insospeitadamente alta de curas gais. A evidencia non suxire que a alta proporción de homes gais entre o clero leve a maior incidencia de abusos
a menores, senón que a omnipresente deshonestidade clerical con
respecto á súa homosexualidade, independentemente de calquera
práctica sexual que poida existir, teña unha forte correlación co habitual encubrimento eclesiástico que adoita darse unha vez aparece
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algún incidente de abuso a menores. Ou sexa, é a chantaxeabilidade,
real ou imaxinada, e non a homosexualidade, o asunto clave aquí.
Unha segunda reacción que me parece pouco proveitosa virá dos
que digan: «Pois ben, non vexo o problema no feito de que haxa
tantos curas, bispos e cardeais gais, con tal que manteñan o seu
compromiso coa continencia». Con delicadeza chamo a esta reacción pouco proveitosa, debido a que algúns dos que argumentan
desta maneira son católicos heteros enteiramente decentes que
non queren, de maneira algunha, ser homofóbicos. Tan só queren
que se manteñan as mesmas esixencias fortes para o clero gai que
obrigan ao clero hetero. «Mentres a disciplina do celibato estea en
vigor, debería aplicarse igualmente a todos, independentemente da
súa orientación».
Vou ofrecer unha explicación gai de por que isto non axuda, e
para isto teño que pedir ao lector que suspenda calquera sospeita
de que estaría a tentar dalgunha maneira xustificar que o clero gai
teña dereito a unha maior liberdade sexual ca o clero hetero. Non
o estou xustificando. Estou totalmente a favor dunha Igrexa onde,
sexa a que for a disciplina en vigor, se aplique de maneira equitativa. Con todo, para que este sexa o caso, os candidatos heteros e
gais para o seminario terían que comezar desde a mesma liña de
saída. E por agora, non é así.
Como serían as cousas cunha liña de saída compartida? Pois os
mozos adultos da orientación que sexa medrarían desde a máis tenra
infancia coa conciencia de que o matrimonio con alguén da súa
elección amorosa é unha posibilidade non só real, senón desexable.
Posibilidade esta que trae consigo felicidade, reputación e o fortalecemento dos seus vínculos familiares. A partir da súa adolescencia
teríanse socializado por medio dos seus parentes e compañeiros en
procesos de noivado. E se teñen sorte, terían algunha preparación
para a humanización dos seus desexos sexuais con respecto a posibles parellas futuras. Os seus soños comentados en voz alta serían
agradable fonte de humor tanto para a súa familia como para os
seus colegas. Teríase polo menos esperado ou tolerado, cando non
animado, a súa experimentación emocional e erótica.
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Destes mozos adultos, algúns poucos, en paz coa súa orientación sexual e camiñando cara a unha responsabilidade emocional e
erótica, atópanse chamados a non continuar polo camiño maioritario cara ao matrimonio, senón a abrazar unha vida de solteiro como
a súa propia forma de seguir a Xesús. Esta opción ofreceralles un
tipo de florecemento diferente, na medida na que se autodoan en
variadas formas de traballo pastoral que os afastan das estruturas
salariais necesarias para manter unha familia. A mozos adultos
deste tipo dáselles a benvida ao seminario. Alí dentro, como parte
da súa educación teolóxica poden compartir a súa historia de vida
até daquela. Tamén reciben a formación necesaria para un desenvolvemento de solteiro adulto psicoloxicamente saudable, cunha
boa rede de apoio ao preparalos para o seu futuro campo laboral.
Espero que sexa dabondo evidente que este cadro, de por si
altamente idealista até para os candidatos heteros, é sinxelamente
inexistente para os candidatos gais. En primeiro lugar, a autoridade
eclesiástica aínda ensina que a un novo gai non se o pode socializar
de maneira apropiada pola humanización dos seus impulsos emocionais e sexuais cara ao soño de casar con alguén da súa elección
amorosa. De feito, demasiados colexios de ensino secundario católicos, sobre todo en EEUU, demostran un legalismo feroz ao tentar
aplicar estas ensinanzas á vida, tanto dos seus empregados, como
dos seus alumnos. É máis, as autoridades ensinan que un novo
gai non ten verdadeira liberdade de elección entre formar parella
ou permanecer solteiro. Ten unha obriga solemne á vida célibe,
reforzada de maneira poderosa coa ameaza do inferno.
De feito, as autoridades negan que poida existir unha persoa
abertamente gai emocional e psicoloxicamente equilibrada que
puidese efectuar unha elección libre entre vivir en parella ou ser
solteiro, e así chegar a ser un candidato honrado para o seminario. O seu propio documento de 2005 deletréao con claridade.
Tanto o cardeal que o asinou como o «perito» que o defendeu
en L’Osservatore Romano, Mons. Anatrella (el mesmo suspendido
do sacerdocio baixo sospeita de abusos sexuais a homes adultos)
acaban con calquera dúbida: até os homes gais castos non poden
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ser sacerdotes por mor das inherentes deficiencias psicolóxicas que
os caracterizarían. A única conversa apropiada entre un candidato
gai e un director de vocacións é aquela na que o candidato ten a
obriga de contar que é gai, e o director ten a obriga de dicir que o
candidato deberá retirarse. Esta prohibición foi repetida tan recentemente como en 2016.
Agora ben, é evidente para todo o mundo que a posición oficial
é unha mentira, e non se aplica case en ningures. Até os bispos
de liña máis dura afirman non discriminar baseándose na orientación sexual senón no que chaman «a madurez afectiva e emocional». Pero isto significa que, en realidade, non cren no seu propio
ensino, pois están a admitir ao seminario a persoas ás que a existencia lles vén negada polo ensino oficial. Os candidatos admitidos
así están automaticamente implicados pola súa mera presenza na
deshonestidade dos seus superiores. É máis, con só finxir non ser
gai (e moitos tiveron toda unha adolescencia para aprender como
pasar por hetero) ningún candidato gai terá dificultade en atopar
suficientes profesores no seminario que o introduzan no xogo de
chiscadelas e disfraces. Pois estes son xa destros no asunto.
En resumo, moito antes de que xurda calquera pregunta sobre
a práctica sexual do candidato, sexa no pasado, a actualidade ou o
futuro, este decátase de que a única cousa imposible é que se presente de maneira directa e honrada en primeira persoa. Non atopa
unha institución disposta a apoiar a súa narración en primeira
persoa contra os fóbicos, tanto de dentro do seminario, como de
fóra. Tampouco atopa unha institución que ofreza ao candidato
unha socialización para sempre á beira de admirados membros
maiores, eles mesmos exemplos dun honesto relato en primeira
persoa, ao asumir a súa opción pola continencia sexual, axudándose todos mutuamente nos seus respectivos momentos difíciles.
A aqueles que din «Non esiximos outra cousa ca a continencia
vivida tanto polos gais como polos heteros», quixese contestarlles:
é a receita perfecta para que non cambie nada do sistema actual.
Se resolver o problema fose tan fácil como insistir repetidas veces
na continencia, daquela que ocorre cos sacerdotes que a manEncrucillada 213, maio-xuño 2019
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tiveron, ou ben integramente, ou despois de recuperarse dalgún
lapso recoñecido como inapropiado? Por que non se puxeron en
pé para falar en primeira persoa? Poderían facelo, por exemplo,
para dar testemuño da falta de relación entre ser gai e ser pedófilo. Ou sinxelamente para facer visibles uns modelos para mozos
atribulados. O meu amigo o Padre Jim Martin asegúranos que existen miles de sacerdotes fieis deste tipo, e estou de acordo con el.
Pero por que, entón, o seu clamoroso silencio? Nun artigo recente
sobre os curas gais, Andrew Sullivan, tamén amigo meu, non puido
atopar máis ca un só sacerdote americano moi valente disposto a
falar no seu propio nome e en primeira persoa.
Non, o silencio destes moitos e fieis sacerdotes dinos que o problema está na honestidade pública con respecto a quen é máis ca
na continencia. Até os poucos que non teñen ningún incidente na
súa vida pasada que sexa motivo de rubor, non falan. Será porque
ao falar darán medo aos seus amigos e compañeiros? Perderás
todos os teus amigos se a súa asociación contigo os saca a eles
do armario. Se a ti non se te pode chantaxear nun campo onde
a tantos si se pode, daquela como poderán contar contigo para
gardar o secreto alleo, ou para comportarte coa debida discreción
cando estás con eles? É máis, se falas directa e honradamente
como cura gai, por casto que sexas, estás a dar testemuño público
contra o ensino oficial, queiras ou non. Este ensino descríbete
como portador dunha desorde obxectiva que te incapacita para o
exercicio apropiado do teu papel. Dito doutra maneira, a honestidade levarate a perder os amigos, e a ter as túas posibilidades de
emprego na Igrexa reducidas ás existentes en Siberia.
É aquí onde resultan difíciles para os amigos heteros as miñas
explicacións de home gai. Se o comparamos co asunto da sinceridade acerca de ser gai contado en primeira persoa, o da continencia ten ínfimo peso para a maior parte dos curas gais. En primeiro
lugar, e deixando de lado os moralismos sen fin ao seu respecto,
é difícil que se dean actos humanos de menores consecuencias
que os actos sexuais entre dous membros adultos do mesmo sexo
que consenten. Non danan a ninguén, e non producen nin bebés
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nin calquera alteración fisiolóxica ou intelectual discernible nos
participantes. Non existe diferenza perceptible entre un Monseñor
que ten un amigo con dereito a rozamento, e un Monseñor de
quen o amigo vén sen tales beneficios. É máis, se o Pai Fulano sae
de vacacións cada ano co seu amigo Mario, quen poderá dicir se
teñen sexo ou non? E, máis contundente, a quen raios lle importa?
O asunto carece de consecuencia discernible.
Non se dá o mesmo entre a xente hetero, onde os actos sexuais
poden ter consecuencias notables, pois da relación entre un home
e unha muller xorden moi rapidamente cuestións de xustiza, considerando a probabilidade da relativa vulnerabilidade económica da
muller, e o feito de que os seus anos de fecundidade teñan data de
caducidade. De modo que, se o Padre Mengano sae de vacacións
cada ano coa súa amiga Mercedes, a non ser que sexa coñecida
como o tipo de muller a quen lle encanta a compañía dos homes
gais, serán mirados con receo. A incontinencia clerical entre heteros trae consecuencias en asuntos de xustiza e de posibilidades
reprodutivas que están ausentes na incontinencia clerical gai. Non
digo absolutamente nada acerca de se isto é bo ou malo. Nada
máis sinalo que en termos puramente funcionais, o que un cura
gai «practique» ou non, talvez teña unha importancia espiritual
para el persoalmente, pero para o bo funcionamento do sistema
clerical é un asunto tanto invisible como irrelevante.
De modo que a presenza do clero homosexual non é de seu o
problema, posto que a homosexualidade non é nin máis nin menos
indicadora da pedofilia que a heterosexualidade. A pregunta sobre
se este ou outro cura gai ten práctica sexual ten un impacto cero
sobre o funcionamento regular do sistema do costume de mentir.
Non, o óso duro de roer, aquel ante o cal a confrontación é ineludible grazas ao libro de Martel, entre outros factores, é o asunto da
honestidade. Unha veracidade de vida, vivida por suficientes membros como para que a chantaxeabilidade pola omertà da homosexualidade mal asumida deixe de ser unha ameaza.
E con isto chegamos á terceira reacción que tacho de pouco
útil. A que consiste en esixir a honestidade por decreto. Algúns
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dirán: «Todos estes tipos están a ser deshonestos. Deberían vivir
honradamente». Por suposto, desde certo punto de vista, teñen
razón. Pero é unha farsa cando a esixencia vén de boca daqueles
que forman parte da mesma deshonestidade que se está criticando.
A imitación ten un poder de atracción moito maior que calquera
instrución, e cada candidato gai ao seminario verá a moitos parecidos a el xa no seminario, e entrevistarano outros parecidos a
el entre o persoal do seminario. Se, no medio de todo isto se lle
insiste co ditame «Tes a obriga de dicirnos se es gai ou non, e se
es gai e honesto, o encargado vocacional ten a obriga de esixirche
que retires a túa candidatura», non se lle está, de verdade, presentando unha opción moral límpida. Dentro do contexto, estáselle
presentando un valo, e a súa capacidade para saltalo demostrará
a súa aptitude para encaixar no sistema como os demais. Se por
un acaso o valo resultase un pouco alto, e se o candidato cae ben
ao encargado, este poderá suxerir ao mozo que non é verdadeiramente gai. Sofre, máis ben, dunha forma transitoria de «atracción
polo mesmo sexo» ou outra ficción eclesiástica conveniente. Se ao
director de vocacións non cae ben, daquela si se pode utilizar o
feito de que sexa gai para impedirlle a entrada.
Un sistema deshonesto non pode esixir que os seus recrutas sexan
honestos, debido a que en tal sistema até a esixencia está feita deshonestamente, e con igual deshonestidade será recibida. O Santo
Padre comentou nunha sección algo confusa e pouco profesional
da súa recente entrevista con Fernando Prado que é da opinión de
que os curas gais deberían saír antes que vivir unha dobre vida.
Pois claro! A quen de nós se nos ocorre querer vivir unha dobre
vida, ou que os nosos amigos vivan así, ou que o noso sacerdote
viva así? Con todo, a súa petición non terá resultado mentres non
se examine con maior criterio que tipo de dobre vida? E por que?
Por exemplo, non raras veces novos gais en conflito entran no
seminario ou o seu equivalente. Inicialmente seguirán o xogo do
requirido finximento. E isto talvez non sexa outra cousa ca a mesma
hipervixilancia que os caracterizaba como adolescentes no armario,
produto de ambientes cunha aversión relixiosa pola homosexuali38
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dade. Agora ben, se a formación teolóxica e humana que reciben
no seminario é medianamente boa, e moitas veces si o é, se se lles
ensina ben a ler e a entender os evanxeos, se teñen ao seu alcance
directores espirituais decentes e sabios, non é de sorprender que ao
longo do tempo vaian descubrindo a verdade: que eles non teñen
nada de obxectivamente desordenados, e que o ensino oficial nesta
materia é sinxelamente falso. Ou sexa, a graza sairase coa súa!
O que, ao pasar os anos, estes homes descubran a outros semellantes a eles, sexan clérigos ou laicos, e nalgúns casos, que se
emparellen, non ten nada de raro. Probablemente caerían na conta
de que o seu compromiso co celibato é nulo. Pois no momento de
asumilo, unha parte, a autoridade eclesiástica, estaba a mentirlles acerca de quen é, e acerca da súa liberdade para elixir unha
vida compartida. Da mesma maneira, calquera matrimonio sería
nulo baixo as mesmas circunstancias de mentira dunha parte cara
á outra. Na medida na que estes homes chegan a ter unha boa
conciencia, por que deberían considerar que están a facer algo
malo? A fin de contas, chegaron a medrar na graza e na verdade
na medida na que chegaron a percibir a deshonestidade cara a eles
da institución da que dependen polo seu emprego.
Daquela, dentro do sistema tal e como está agora, en moitas
ocasións un superior ou un bispo sabio non interferirán en algo
que fai dos membros da parella xente máis sa. Limitarase a esperar que saiban manter a discreción, e rogará que non sexa informado directamente da situación, para que non teña que «saber» de
maneira innegable. A propia parella entenderá que a única regra
que importa é aquela de non causar escándalo. A duplicidade que
os golpeará non ten nada que ver coa súa vida sexual, pola cal
ninguén se interesa nin un pouquiño. Terá que ver co feito de que
xamais poderán suxerir en público que o ser gai non é problema,
e que formar parella do mesmo sexo non é problema para os fieis
que eles atenden. O prezo que pagarán por unha vida tranquila é
estar de acordo en non contar a verdade e nunca interferir coa propagación dunha mentira polos líderes da Igrexa. Velaquí a dor da
vida dobre: non o que esteas a ter prácticas sexuais que non debías
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ter. Hai tempo que aprendiches que non é o caso. Senón que o
prezo dunha vida sosegada, xa permanezan xuntos ou se separen,
é non desafiar nunca de maneira pública a mentira institucional.
E isto si representa un dilema real para a vocación sacerdotal. Se
saes, triunfa a mentira. Se quedas, triunfa a mentira. Que facer?
Non, a honestidade non pode ordenarse por decreto, nin tampouco a poden esixir os xefes dun sistema deshonesto. A veracidade, por contraste, sen a cal non pode existir a honestidade, ela si
a pode facilitar a autoridade eclesiástica. E é isto o máis interesante
que debemos manter baixo observación a medida que apreciamos
aquilo que seguramente ha volverse cada vez máis visible despois
do libro de Martel. De que maneira a autoridade eclesiástica chegará a facilitar a veracidade institucional? Terá que ter impacto nos
dous extremos do espectro que son de importancia estrutural. Por
unha banda, os nenos que, ao medrar, talvez se atopen chamados
ao sacerdocio. E doutra banda os bispos. Son os únicos capaces de
crear o contexto de veracidade necesaria para que poidan emitirse
promesas de ordenación límpidas.
Tan só cando sexa evidente para os nenos que Deus os fixo como
son e así os ama, e que o proceso polo cal chegarán a humanizar
a súa capacidade para o amor é lexítimo tome a forma que tome,
tan só daquela, na seguinte xeración haberá candidatos rectos para
o seminario, para quen o ser gai ou hetero será un asunto sen
importancia, e nos que a presentación veraz en primeira persoa,
darase con normalidade, posto que o importante é o proxecto do
Reino, e chegar a ser os seus operarios incondicionais.
E ao outro extremo do espectro, cando os propios bispos estean
a vivir a súa orientación, sexa cal for, de maneira honesta e responsable ante o público, cando sexan capaces de ofrecer un contexto
de veracidade dentro do cal os seus ordenandos poidan emitir promesas ou votos sen que as dúas partes estean a xogar un xogo tipo
«non preguntes, non o digas», tan só daquela será razoable que
haxa unha expectativa de honestidade entre o clero.
E por suposto estas dúas cousas, o ensinarlles aos nenos gais a
verdade sobre si mesmos, e o ter a expectativa de sinceridade dos
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bispos gais, só serán posibles cando se teña interposto un ensino
eclesiástico auténtico sobre o que realmente é o caso acerca dos
seres humanos en cuestión, superando así os recentes ofuscamentos circulares das congregacións romanas. Bote unha mirada ao
que dicía o Concilio Vaticano II, nun texto de moito maior peso
ca os subseguintes documentos sobre a homosexualidade. Pódese
albiscar o que talvez fose á fin e ao cabo o ensino da Igrexa desde o
principio, malia ás tentativas desesperadas de gardala baixo chave
desde mediados dos anos setenta. Así reza Gaudium et Spes (1965):
§36. …Se por autonomía da realidade se quere dicir que as cousas
creadas e a sociedade mesma gozan de propias leis e valores, que
o home ha descubrir, empregar e ordenar aos poucos, é absolutamente lexítima esta esixencia de autonomía. Non é só que a
reclamen imperiosamente os homes do noso tempo. É que ademais responde á vontade do Creador. Pois, pola propia natureza
da creación, todas as cousas están dotadas de consistencia, verdade e bondade propias e dunha propia orde regulada, que o home
debe respectar co recoñecemento da metodoloxía particular de
cada ciencia ou arte. Por iso, a investigación metódica en todos
os campos do saber, está realizada dunha forma autenticamente
científica e conforme ás normas morais, nunca será en realidade
contraria á fe, porque as realidades profanas e as da fe teñen a súa
orixe nun mesmo Deus…

Ao aprender, e logo ao ensinar, a verdade faranos libres. A verdade respecto diso daquela variante minoritaria, non patolóxica e
de aparición regular na condición humana que se chama «a homosexualidade». Agardo que o libro de Martel nos dea un ímpeto forte
neste sentido. Aqueles que viven atrapados pola estrutura autorreforzante do hábito da mentira sistémica que el describe, como
tamén aqueles a quen serve, están, a propósito ou non, implorando
esta misericordia.
James Alison
www.jamesalison.co.uk
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Perdoar aos que me perseguen: ser
homosexual na Igrexa hoxe
Antonio Cosías Gila1

San Ignacio di que «Cuanto más nuestra ánima se halla sola y
apartada, se hace más apta para acercarse y llegar a su Criador y
Señor; y cuanto más así se allega, más se dispone para recibir gracias
y dones de la su divina y suma bondad». Isto é precisamente o que
vou narrar.
1

1.- Descubrirme con angustia (Construír o armario)
Unha pregunta que me fan moitas veces é cando me dei conta de
que era homosexual. En realidade fun sendo confusamente consciente de que sentía atracción polos do meu mesmo sexo sobre os
sete anos, pero entón non tiña nin idea de que existise esa palabra:
a palabra homosexual. Tampouco lembro o termo gai. Para min os
mozos que actuaban atraídos por outros mozos, eran simplemente
maricas. Ou maricóns, como dicía meu avó cada vez que saía na
tele en branco e negro algún personaxe ambiguo da época.
A linguaxe ofensiva que escoitaba ao redor, foi marcando o
temor para contar o que sentía en canto á miña afectividade e
identidade sexual. Estaba moi confuso, pero era incapaz de pedir
axuda. Por suposto dábame medo confesalo na casa, por ese pánico
que nunca en moitos anos terminou de despegarse de min: temor
ao rexeitamento, a ser apartado, a ser tratado como un enfermo
1 Antonio Cosias Gila. Cofundador e Presidente da Comunidade Ichthys de Cristiás e
Cristiáns LGBT+ H de Sevilla. Licenciado en Maxisterio pola Universidade de Sevilla. Cursou
estudos de Catequética no Seminario Diocesano de Sevilla. Foi Coordinador de Pastoral da
Xuventude no Centro Pastoral Claret de Sevilla. Actualmente traballa no comercio..
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ou un vicioso. Perder o amor da miña familia, o aprecio dos meus
amigos ou ser obxecto de insultos, exclusión, desprezo e mesmo
medo tamén a recibir agresións físicas por ser gai, tal como puidera
ver que lles sucedía a outros rapaces do colexio, do barrio, fillos de
amigos da familia, etc.
A miña familia é crente, e fun educado como cristián. A miña fe
deses anos construíuse en base a unha educación relixiosa na que
calquera persoa coma min estaba predestinada ao inferno. Senón
que lograse apartar a un lado eses sentimentos impuros e desexos
pecaminosos, algo que non podía evitar, como non podía deixar
de ter os ollos azuis, ou ben me arrepentía de corazón e rogaba a
Deus que me axudase a eludir ser así, o cal facía con frecuencia,
sendo o fondo recorrente da miña oración ao longo de moitos anos.
Da miña nenez teño recordos de angustia, de vivir en continua
alerta e de ir concibindo capacidades para eludir calquera intento
de que alguén puidese coñecer o meu interior, o que de verdade
era, vivía e sentía; e tamén de temor en canto á miña relación con
Deus. Aos poucos ía construíndo un refuxio que despois souben
que se chamaba armario. Nel tería que esconder o meu auténtico
eu. Alí collería as diferentes caretas que fose necesitando para
poder evitar que ninguén soubese que era diferente.

2.- Habitar o armario: A dor
Durante a adolescencia tiña fama de introvertido. A pesar de
ser sociable, divertido, simpático, ocorrente e un pouco pallaso,
xamais falaba de min, nunca contaba o que sentía, ninguén me
coñecía de verdade. Afíxenme a resolver os meus propios conflitos
eu só e resigneime a vivir ocultando unha parte importante de min
mesmo. Se cadra por iso, cando agora conto a miña historia, máis
aínda recuperándoa á luz da oración, é coma se me liberase dunha
pesada carga, coma se desgarrase a miña propia vida e Deus puxese
nome a cada intre.
Deus e eu sempre tivemos unha relación complicada. Segundo
percibía como se comportaba a xente coas persoas LGBT (mesmo
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xente próxima), non me atrevín a confesar nada. E polo que me
ían revelando os meus educadores, resultaba ser un pecador con
moi poucas posibilidades de gañar o perdón de Deus. Deixei de
incluír calquera dato relativo á miña afectividade ou sexualidade
nas confesións, tras unha experiencia desagradable cun sacerdote
que terminou chamándome enfermo e convidándome a visitar un
psiquiatra. Aínda así, continuaba sendo un mozo máis espiritual ca
relixioso, desexoso de que realmente Deus semellase máis ao pai
do fillo pródigo ca a ese xuíz que me presentaban e que me acusaba
de desviado e pecador. Ese combate acompañoume de cote en toda
a miña vida, triste e atafegante na adolescencia, colérico e rabioso
a medida que ía facéndome adulto. Así que, canto máis claro tiña
que eu non era culpable de ser así nin estaba contaxiado de ningún
mal, canto máis evidente me parecía iso, máis me afastaba de
Deus. Máis pecaba contra Deus.
Por moito que copiase os comportamentos dos meus amigos coas
mozas, foi só iso: unha imitación por supervivencia. Aos quince
anos, o meu maior problema era que me sentía homosexual e non
só non era capaz de comunicalo, senón que tiña que resolver un
serio conflito entre fe e vida. Aos dezaseis anos, a presión era tan
grande que pensei que o mellor sería terminar con todo. Non me
foi difícil conseguir unhas pastillas e adormecín. Pechei os ollos
con ganas de non espertar. Non pasou dun susto inmenso para
miña nai, e un desgusto para meu pai, pero arranxárono para que
ninguén soubese a verdade e todo parecese unha intoxicación. Un
día de hospital, lavado de estómago e varias sesións de psicólogo,
ante o que tampouco fun capaz de contar a verdade e que terminou diagnosticando unha crise de adolescencia agravada pola miña
introspección. Pero nada transcendeu. Sumouse á lista de segredos
da miña vida, este compartido cos meus pais. Moitos anos despois
souben que miña nai atopou unha nota que deixei sobre a mesa
aquela tarde, da que nin me acordaba, e sobre a que nunca me
fixo mención.
Aquilo non serviu para axudarme a dar o paso de sincerarme,
pero espertou en min a necesidade de auto-aceptarme definitiva44
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mente. Ao mesmo tempo ratificou a decisión de seguir escondido,
a salvo de calquera dano. O armario fíxose sofisticado, e a miña
dobre vida, algo habitual.
Poucos días despois de cumprir dezaoito anos, coñecín un mozo
da miña mesma idade, con pouco máis ou menos iguais dúbidas e
os mesmos medos ca min. Tamén estaba dentro do armario. Tamén
estaba aterrado ante a posibilidade de que seus pais, a súa familia
ou os seus amigos se decatasen. Tamén estaba a se debater entre
deixar de crer ou crer confiadamente.
O meu amigo proviña dunha educación relixiosa moi tradicional. E agora que estaba a ser capaz de enfrontarse á realidade
de quen era, aceptándose e aprendendo a respectarse, atopábase
co paradoxo dun Deus que lle esixía o seu propio sacrificio. En
certa forma ese sentimento contraditorio experimentábao eu igualmente, aínda que non de forma tan áspera. De calquera modo,
xa era suficientemente doloroso manter toda esa parte da vida ás
agachadas como para ademais pelexar coas dúbidas de fe que, a
esa idade, convertíanse en silenciosas batallas encarnizadas. E na
metade desa guerra, como nas anteriores e nas posteriores, estabamos o meu amigo e mais eu, como tantos homosexuais cristiáns,
mendigando razóns para seguirmos crendo. Fomos xuntos á misa
e leuse o evanxeo de Marcos 12:
Naquel tempo, un dos letrados achegouse a Xesús e preguntoulle:
Cal é o primeiro de todos os mandamentos? Xesús contestoulle:
O primeiro é: Escoita, Israel: O Señor, o noso Deus, é o único
Señor, e amarás o Señor, o teu Deus, con todo o teu corazón, con
toda a túa alma, con toda a túa mente e con todas as túas forzas.
O segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Non existe
outro mandamento maior que estes.

O texto de Marcos fala do amor a Deus. Para un homosexual
amar a Deus non é fácil ata que non se asume que Deus é o primeiro en tomar a iniciativa. E esa certeza a min custoume moito
tempo interiorizala. Paréceme que crer con convicción que Deus
me ama apaixonadamente foi o meu primeiro acto de fe consciente.
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Desde ese momento fun capaz de namorarme de Deus. Antes diso
era imposible. Antes diso botaba sobre el todos os prexuízos que
educación e relixión se ocuparan de meter na miña cabeza e no
meu corazón. Non podía aceptar un Deus que me creara imperfecto, pecador, sucio e, consecuentemente, infeliz. E iso mesmo
bloqueaba calquera posibilidade de autoaceptarme, porque non
era quen de me valorar como persoa.
Xesús tamén di no evanxeo de Marcos: Amarás o teu próximo
como a ti mesmo; pero, se o meu amigo, eu mesmo ou calquera
persoa LGBT eramos parte do próximo abstracto, había algo que
non funcionaba. Eramos testemuñas de como persoas exemplarmente crentes, significativamente amorosas con Deus, mesmo piadosas, eran incapaces de aceptar preto delas próximos diferentes,
en razón da súa identidade sexual ou de xénero, ou mesmo da súa
cor de pel. Esa contradición facía moi complicado sentírmonos
parte dunha comedia de enredos onde nada é o que parece e, á
vez, impedíanos poder saír do armario, no que certamente aínda
estivemos moito tempo máis.
Amar a Deus e amar o próximo é o mesmo. Amar a Deus sen
amar o próximo como a un mesmo non é posible. O meu amigo e
mais eu pelexamos nestas dúbidas ao longo dos anos. Poida que iso
forxase tanto a nosa amizade, compartindo dobres vidas, armarios e
receos. Séndomos algo máis vellos, comentabamos ás veces que nin
sequera quen máis nos coñecese podería sospeitar canta amizade
había baixo o que ninguén vía. «Como un iceberg –dicía el– así
é o noso, case todo invisible menos para Deus que nos observa».
O meu amigo morreu de sida en 1990. Eses anos, desde facía
varios, falecían moitos mentres outros se afastaban escandalosamente do amor ao próximo proclamando que o VIH era un castigo
de Deus contra os homosexuais. El morreu sen os seus pais, que
tampouco o aceptaron como un próximo a quen amar coma a si
mesmos. «Amarás o Señor, o teu Deus, con todo o teu corazón,
con toda a túa alma, con toda a túa mente, con todo o teu ser, e
amarás o teu próximo como a ti mesmo». Pero non houbo corazón,
nin alma, nin mente, nin próximo a quen amar, nin estaba Deus.
46
282

Encrucillada 213, maio-xuño 2019

Perdoar aos que me perseguen: ser homosexual na Igrexa hoxe

É inevitable chorar lembrándoo, agora que esta oración á luz do
Evanxeo me remexeu tanto. Sei que Deus fala dando sentido a cada
minuto da miña vida. Sei que tanta dor amoreada só pode converterse en esperanza. Sei que non hai Deus sen próximo, non hai
irmás nin irmáns sen Deus. Non hai mal por mal. Hai amor. Con
todo o meu corazón, con toda a miña alma, con toda a miña mente,
con todo o meu ser, amar a Deus, e o próximo como a min mesmo.
No armario non te podes expresar con liberdade. Un dos significados da palabra liberdade é confianza e franqueza. No armario
non podes falar confiadamente. No armario non podes significarte
con franqueza. Porque sempre temes que alguén poida facerche
dano, facerte oco, facerte po. Facerte un cero á esquerda.
No armario era incapaz de manifestarme con liberdade. Coa liberdade máis básica, que é a que me permitiría contar quen era e que
era, que sentía, que amaba, que esperaba, que soñaba. Esa liberdade
que a un lado e outro da miña familia, do meu pupitre, dos meus
amigos, da miña contorna, do día a día desde que fun consciente da
miña homosexualidade, vía como gozaban as demais persoas mentres eu era incapaz de mover os beizos e contar, dicir, relatar, narrar
e gritar ata que a miña gorxa se puxese roiba e a miña voz crebase.
Non hai moito tempo, alguén especulaba sobre o carácter
reflexivo e ás veces introvertido de moitas persoas LGBT. E probablemente sexa esta a razón. Especialmente nas persoas crentes
como era o meu caso. Para min non só os obstáculos sociais eran
terribles, senón que ademais a iso engadíanse a culpabilidade
relixiosa, o sentimento de pecado e a ameaza de condenación.
O catecismo aínda afirma que as persoas LGBT mantemos un
comportamento intrinsecamente desordenado. Entón busquei no
dicionario o que é algo intrínseco, e trátase do que é interno,
propio, característico, esencial, connatural, peculiar, privativo,
íntimo, exclusivo, básico.
Así que… facíanme pensar que ser homosexual era algo (todo
o anterior) desordenado, e por iso tiña medo a falar e tamén por
iso gardei silencio.
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Sei que, se estivese alerta ante os signos que Deus ía poñendo
na miña vida, se o escoitase no canto de seguir lamentándome
detrás da porta do armario, podería falar antes.
Os armarios constrúenos os medos: medo á crueldade e á impiedade dos homes e tamén ao Deus do Antigo Testamento. Medo
a seres de carne e óso que poderían facerlles a vida imposible a
aqueles que non se axustan aos estereotipos marcados. Medo ao
Deus que subscribe que o comportamento das persoas LGBT é
naturalmente desordenado. O medo á súa vez procrea mudos que
perpetúan vidas escondidas onde terán que ocultar as súas verdades, desde onde non serán capaces de gritar quen son ata que o
Salvador os acaricie e lles berre «effetá!, ábrete!».
Boa parte do final da miña-vida-dentro-do-armario fun catequista. E nesta etapa non me sentín nunca realmente feliz no
pleno sentido da palabra. Certamente, a miña experiencia foi por
unha banda gratificante –pois aprendín moito e recibín aínda
máis–; por outra, respectable e respectuosa –nunca me apartei
do doutrinal, moi ao meu pesar– e, finalmente, levoume a enfrontarme á verdade e a decidir poñerme ante Deus coas cartas boca
arriba, polo que dalgunha forma tamén tivo un lado instrumental,
foi o martelo que petou no cravo e fíxome sentir a dor e notar o
sangue, ou a mecha que prendeu o explosivo; unha ferramenta que
se fixo na fragua lentamente ata poder ser eficaz. Un dicirme «que
fago eu aquí?» para despois buscar a saída.
O meu período de catequista de mozos non me axudou a ver nos
Evanxeos unha mensaxe acolledora; só observaba na Palabra ameazas do tipo «se non deixas de ser así…». E evidentemente eu non
podía deixar de ser como era. De aí a miña tristeza, a miña infelicidade nese tempo de animador pastoral, por moito que disimulase
todo tipo de sentimentos utilizando as caretas que con eficacia
aprendera a usar desde pequeno, para aparentar a «normalidade»
dun mozo heterosexual. O que anunciaba a esas mozas, a eses
mozos non era a alegría do Evanxeo. E aquí quero pedir perdón
por non ter sido forte a tempo, en especial por non ser tan valente
como para ofrecer unha palabra de esperanza ás mozas e mozos
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LGBT que pasaron xunto a min mentres miraba para outro lado a
fin de non poñerme en evidencia.
Dentro do armario causábame moita tristeza ser consciente de
que estaba a mentir a todo o mundo. Ninguén sabía absolutamente
nada de min, e vivía segundo os comportamentos sociais de calquera heterosexual. Mesmo cheguei a ter dúas noivas, a última
unha moza marabillosa cando tiña 25. Con ningunha delas fun
sincero, coma co resto de persoas que se relacionaban comigo
en calquera ámbito. Tiña plenamente asumida a miña identidade
sexual e afectiva –outra cousa é que ademais estivese asustado–,
así como intuía que non podía facer nada por cambiar iso, da
mesma maneira que os meus ollos seguirían sendo azuis, aínda
que os escondese baixo unhas lentes de contacto negras. Aínda así
continuaba aparentando o que non era.
Fun catequista moitos anos e bastantes deles asumindo responsabilidades na Pastoral Xuvenil.
Un ano antes de saír do armario, estaba nunha das reunións
cos mozos sendo catequista. Xusto utilizara un texto de Lucas do
bautismo para ilustrar a charla e orientar a dinámica, para que así
entendesen o que significaba o sacramento.
–Eu bautízovos con auga; pero vén o que pode máis ca min, e non
merezo desatarlle a correa das súas sandalias. El bautizaravos con
Espírito Santo e lume.

Nun bautismo xeral, Xesús tamén se bautizou. E, mentres oraba,
abriuse o ceo, baixou o Espírito Santo sobre el en forma de pomba,
e veu unha voz do ceo: «Ti es o meu Fillo, o amado, en quen me
comprazo».
Faleilles de nacer de novo, deixando atrás na auga todo o que
nos mancha, permitindo que o lume do Espírito reescribise as
nosas vidas. Mentres explicaba todo iso ás mozas e mozos que
me escoitaban, sentía un baleiro inmenso porque non vivía –nin
sequera cría– nada do que lles contaba. De súpeto era plenamente
consciente de que todo o que estaba a lles ofrecer como persoa,
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era unha fraude. Había moito tempo que nin a auga bastaba para
purificarme, nin moito menos sentía a calor do Espírito entibiar a
miña dobre vida. Cando terminou a reunión, busquei o Responsable do meu Equipo de catequistas e díxenlle que non volvería máis.
Polo que puiden compartir con outras persoas LGBT crentes, é
bastante común esta sensación de parecer unha estafa –en especial
entre os que desempeñamos en momentos algunha tarefa pastoral.
Non en balde, no noso segredo interior mantivemos unha encarnizada loita entre quen se supón que deberiamos ser –e así o interpretabamos na nosa tráxico-cómica vida– e o que realmente eramos
–a quen pretendiamos enganar?– porque era inevitable autoaceptar
a nosa identidade sexual ou pola contra arrincala de raíz e resignármonos a ser o que a sociedade de ben e a relixión esperaban de nós,
enterrando o noso eu real para perpetuar unha vida de mentira.
Lembro os días en que me afastei do Xordán e as correntes de
Enón. Ese momento supuxo un tempo de dor e soidade, de ruptura
e deserto, pero tamén un punto máis no que tomei decisións e desde
o que me puxen en procura ata colocarme a tiro de Deus mesmo.

3.- O deserto
Durante case tres anos deixei todo atrás. Abandonara a miña
comunidade de fe, o meu labor pastoral como catequista, os sacramentos, e apenas me quedaba a inercia da oración, que cada vez
era máis breve e superficial.
Conservaba unha tenue fe pero estaba cansado de esperar a voz
de Deus.
A parábola do fillo pródigo ten moito significado para min por
moitos motivos, pero fundamentalmente porque, coma o fillo máis
novo, presenteime ante o Pai e pedinlle a miña parte da herdanza.
Cando comecei a facerme visible, unha das persoas da miña vida
coas que falei, foi un dos meus mellores amigos, con quen sigo
mantendo lazos fraternais. Por tantos anos como levaba anhelando
ser capaz de sincerarme con el, e o emocionado e nervioso que
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estaba, a duras penas puiden contarlle todo o que debía. A medida
que lle ía narrando, os seus ollos foron enchéndose de bágoas
e tamén os meus. Cando quedei calado, el só dixo: «Podo abrazarte?». Enseguida nos unimos na aperta máis intensa de cantas
lembro. Apertábame contra el sen querer soltarme e dábame as
grazas mentres non deixabamos de chorar.
Ao día seguinte chamoume para convidarme a cear. Dixo que
tiñamos que celebrar a miña volta á casa. Presentouse cun agasallo. Era un libro que quería que lese e conservase. Tratábase
d’ O regreso do fillo pródigo, escrito por Henri J. M. Nouwen.
Estaba dedicado. Dicía: «Grazas, irmán máis novo, por volveres
á casa e facéresme ver que tamén o irmán máis vello ten que
regresar ao Pai».
Díxome: «Ao escoitarte entendín perfectamente o que conta o
autor deste libro. Moitas veces son coma o fillo máis vello. Perdóame
se nalgún momento o fun contigo. Le este libro e comprenderasme».
Moitas persoas LGBTI cristiás coincidimos na experiencia dolorosa e complicada, ás veces demasiado longa, da dobre vida no
armario. Experiencia que en bastantes ocasións desemboca nunha
crise de fe da que hainos que non volven. As mulleres e homes que
dunha ou outra forma regresamos, certamente –desde un primeiro
momento– sentímonos moi identificados coa parábola do fillo pródigo. Moitas veces fago referencia a este relato cando falo de como
recuperei a necesidade de Deus na miña vida e, sobre todo, de
como sentín a misericordia do Pai acolléndome sen preguntas,
sen xuízos, cun banquete. Pero sempre me coloco no lugar do fillo
máis novo, a perspectiva máis lóxica, por outra banda.
A lectura d’ O regreso do fillo pródigo de Henri J. M. Nouwen
abriu o meu corazón a outras moitas maneiras de recoñecerme na
parábola. Supoño que lería unha decena de veces este libro. En
cada ocasión aprendo algo novo. O Mestre, a través da sincera
reflexión de Nouwen, fálame actualizando o relato, poñéndoo en
paralelo á miña vida. Así que, estou seguro, tamén esta vez Xesús
sorprenderame ao facer oración coa breve pero potente historia do
fillo que se foi da casa.
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Conta Xesús que o fillo máis novo pediu ao pai a súa parte da
herdanza para despois marchar. Non deixa claras as razóns, pero
é fácil supoñer que desexaba independencia, liberarse das normas
paternas e das responsabilidades. Tamén quería coñecer mundo e
gozar dos praceres da vida.
Pregúntome que motivacións tiven eu para irme da casa do Pai.
É verdade que nunca cheguei a perder do todo a fe, é dicir, a certeza de que Deus estaba –en pasado– e está –en presente– (como
o fillo máis novo nunca esqueceu o seu pai), pero poño en cuestión que razóns fixeron que eu deixase a miña comunidade de fe,
a miña tarefa pastoral, os sacramentos e todo.
Teño o sentimento de que me fun porque non era ben aceptado. En realidade estaba dentro do armario e ninguén sabía
que era homosexual, polo que non tiña ningunha experiencia de
rexeitamento directa. Pero na casa do meu Pai, na Igrexa, era
obxectivamente certo que as persoas LGBTI non eramos ben
recibidas. Con Francisco sopra unha leve brisa refrescante, pero
a finais dos noventa e principios do actual século a brisa era unha
tormenta. Lera suficientes declaracións pastorais de condena,
escoitado demasiadas homilías ferintes, soportado excesivos
comentarios descarnados como para entender que ser abertamente homosexual na Igrexa non era posible. A miña condición
de axente pastoral e a tensión de ter que ser fiel á doutrina non
axudaba demasiado, senón que minaba o meu sentimento de
incoherencia. E, ademais, o medo de ser sinalado, ser comentado, ser inventado.
En definitiva, do mesmo xeito que o fillo máis novo, eu non
me fun porque me botase o Pai. Ao fillo máis novo apurábano as
ganas de riqueza, pero tamén de ser libre, de ver mundo, de non
ter que dar contas a ninguén. Eu marchei porque me sentía afogado, non acollido, non querido, humillado. Funme porque ataran
sobre os meus ombreiros cargas pesadas imposibles de soportar
(Mt 23, 4). Funme porque me doía pertencer a unha Igrexa que
puña condicións (CIC 2357-2359). E así, pedín a parte da miña
herdanza e marchei.
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E que herdanza levei? Ao irme «emigrei a un país afastado» no
que me ofreceron todo aquilo que xamais me atrevín a buscar.
O «ambiente» era ese gran paraíso prohibido onde atopei amor
e luxuria, pero tamén o lugar onde me fixen consciente do que
era, de quen era. Coñecín outros mozos homosexuais con quen
podía falar confiadamente e sen temor. Iso era algo novo para min.
Nunca antes tratara con ninguén deste tema se non foi no ámbito
dun confesionario e a súa consecuente charla de condena e perdón
condicionado.
Comecei a quererme, a apreciarme, a valorarme. Fíxenme forte.
Entón por sorpresa recoñecín a miña parte da herdanza.
Recordo dese tempo afastado unha sensación de desconsolo que
nunca me abandonou. Nese pesar estaba a ausencia de Deus. No
país afastado onde agora me desenvolvía, atopei moitos valores,
pero sentíame moi baleiro ao mesmo tempo. O fillo máis novo
gastou a herdanza e non tiña como vivir. Cando foi tratado peor
ca os porcos, botou de menos o seu pai e decidiu regresar á casa.
Pero a miña parte da herdanza estaba intacta. Eu botei de menos
o Pai cando ao recoñecer os meus propios valores descubrín a man
de Deus. Literalmente necesitaba atoparme co Pai, pelexar con
El cara a cara e deixarme gañar. Púxenme en camiño de regreso.
É aquí cando atravesei un deserto. Cando estaba preto, de lonxe
o meu Pai ao verme conmoveuse, comezou a correr e botóuseme
ao pescozo cubríndome de bicos. Eu díxenlle: «Pai, pequei contra
o ceo e contra ti; xa non merezo chamarme fillo teu». Pero o Pai
celebrou un banquete pola miña volta.
Ás veces esquecemos que Xesús dirixiu esta parábola aos fariseos
e letrados que murmuraban contra el. Algunhas interpretacións
deste texto identifican no fillo máis vello estas persoas que cómpren
á machada as normas, que son fieis e puntillosas coa lei e a doutrina, pero insensibles ante os sufrimentos dos outros. É verdade
que moitas das persoas que regresamos, temos experiencias dos
nosos particulares irmáns máis vellos recriminando ao Pai o exceso
de alegría. Ao chegar á casa, deime conta de que non cambiara nada
(a Igrexa era a mesma, o meu irmán máis vello seguía desconfiando
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de min, sinalábame, pedía xustiza), nada cambiara non sendo eu. O
meu sentimento de ser fillo querido do Pai era tan forte, que estaba
seguro de que nada nin ninguén podería separarme do seu amor.
Perdera o medo. Gañara o valor. Pero non terminara.
Fíxenme fillo máis vello cando non fun capaz de controlar o victimismo e dominoume o resentimento. A actitude do fillo máis vello
é a de engrandecer os fallos do outro e reflectir sobre o próximo o
rancor acumulado. Recoñezo que tamén fun o irmán máis vello da
parábola durante un tempo, e necesitei que o Pai saíse a buscarme
para convencerme de que entrase á festa e deixase a furia lonxe.
No texto de Lucas queda aberto o relato e cada un imaxina o final
como quere. Entraría na casa o fillo maior a celebrar a volta de seu
irmán? No meu caso, o tempo fixo posible apartar a dor e perdoar.
Deime conta que non hai lugar ao resentimento cando se loitou
tanto por conservar a fe e recuperar a proximidade do Pai. Setenta
veces sete se fai falta, ou mesmo máis.
O meu amigo é un gran crente, pero era moi homófobo. A miña
historia conmoveuno e viuse interpelado. De súpeto era o fillo máis
vello que sinala co dedo e a quen o Pai anima a entrar na casa
para celebrar o regreso do irmán máis novo, de quen ademais se
acababa de decatar que é homosexual. O meu amigo tívoo claro:
entrou á festa. E comprendín o sentido do seu agasallo.
O Pai díxome: «Celebremos un banquete, porque este fillo meu
estaba morto e reviviu; estaba perdido e atopámolo».

4.- Ser eu mesmo: Saír do armario
Canseime de revivir en falso. Un verán, desesperado e case convencido de que Deus non me amaba, púxenme a tiro en Loja, unha
vila de Granada, no medio dun ruidoso silencio e atormentado
porque a fe se me ía das mans. Atrevinme a recriminar a Deus por
canto me facía sufrir ser como me creara, e pasei seis días desafiándoo a que me dese razóns para seguir con El e non abandonalo
definitivamente. Unha das últimas noites nunha celebración á que
asistín mecanicamente, comezaron a entoar o Canto de Oseas:
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Coñezo a túa conduta e o teu constante esforzo, sufriches pola
miña causa sen sucumbires ao cansazo, pero teño contra ti que
deixaches arrefriar o teu primeiro amor. Por iso eu vouna seducir,
levareina ao deserto e alí falarei ao seu corazón e ela responderame
coma nos días da súa mocidade.

Algo se moveu en min, coma se esta última morte que se ía
fraguando, se paralizase e Deus estivese a me dar suaves sopapos
para espelirme. No intre comezaron a cantar o canon «Nada nos
separará do amor de Deus», e rompín a chorar coa certeza de que
o Pai me recuperara para sempre. De súpeto todo cobrara sentido
nesas dúas faíscas que seguro a ninguén máis alí lle significaban
pouco menos que un par de cantos nunha celebración. Nese instante moveuse a pedra, entrou a luz e resucitei para sempre.
Resucitei á certeza de que son unha persoa única e irremplazable. Resucitei a esperar do outro unha acollida sincera. Resucitei
á felicidade de ser eu mesmo sen medo a mostrarme tal como
son. Resucitei a loitar por unha sociedade aberta, sincera, valente.
Resucitei a unha Igrexa de fe e non de tradición. Resucitei a confiar en Deus cegamente. Nacín a anunciar ás miñas irmás e irmáns
LGBT que Deus nos ama con todo o que somos, sen desprezar nin
un só dos nosos cabelos, acariñando cada unha das nosas feridas.
Xesús resucita en nós, vive en nós.

5.- Escoitar a voz de Deus: O compromiso
Ao pouco de saír do armario tiven a graza de comezar a camiñar
xunto a outros cristiáns homosexuais. Iso permitiume compartir
vida á luz de Deus e celebrar a fe afastando medos e prexuízos.
Cando naceu Ichthys, tamén o fixo a nosa consciencia persoal
e común de nos sentirmos membros dunha Igrexa que non nos
aceptaba pero á que non estabamos dispostos a renunciar. Paralelamente fomos decatándonos da nosa misión na Igrexa, algo que
era inimaxinable antes de que nos convencésemos e asumísemos
que a nosa identidade sexual e afectiva era un agasallo de Deus.
Desa forma a nosa tarefa sería levar a luz do Evanxeo a outras perEncrucillada 213, maio-xuño 2019
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soas LGBTI que aínda non recibiran a Boa Noticia de que o Pai
non exclúe a ninguén do Reino por mor da súa identidade sexual.
Tamén, recuperar a todas as persoas afastadas como consecuencia
dos actos de inmisericordia que realizaran membros da Igrexa ao
longo do tempo.
Cando empezamos a manifestar a nosa opinión e a denunciar o
que como grupo cristián nos parecía inxusto, tamén se iniciaron
as reaccións en contra nosa. Alí onde estabamos acollidos, orixináronse movementos para botarnos do lugar. Tentouse suspender
unha oración convocada por un mundo sen homofobia e de súpeto
vímonos a soas sen máis apoio ca o dalgúns a título persoal, pero
non da nosa Igrexa de referencia. As acusacións e inxurias provocaron que se nos prohibise celebrar a eucaristía como grupo.
Tempo despois, e tamén grazas a informacións e inculpacións mal
intencionadas, obrigóusenos a suspender outra oración contra a
homofobia que iamos celebrar nun templo da cidade. Tivemos que
trasladarnos a un taller de circo e celebrar a oración protexidos
pola policía, pois un grupo ultra ameazounos con darnos unha
malleira «por maricones y bolleras». E aínda máis tarde, de novo
denunciados maliciosamente, obrigáronnos a anular un encontro
de oración e concerto co grupo musical Ain Karen, que iamos
celebrar nunha igrexa de Sevilla. Hai máis sucesos e tanto neles
coma nos que describín, a única razón pola que se nos persegue é
porque somos un grupo LGBTI que ademais é cristián, católico, e
para algúns sectores da Igrexa resultamos incómodos, cando non
meras representacións de todos os males.

6.- O perdón: Superar o resentimento
Naquel tempo, dixo Xesús aos seus discípulos: «Aos que me escoitades dígovos: Amade os vosos inimigos, facede o ben aos que vos
odian, bendicide os que vos maldín, orade polos que vos inxurian.
Ao que che pegue nunha fazula, preséntalle a outra; ao que che
quite a capa, déixalle tamén a túnica. A quen che pide, dálle; ao
que leve o teu, non llo reclames. Tratade os demais como queredes que eles vos traten. Pois, se amades só os que vos aman, que
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mérito tedes? Tamén os pecadores aman aos que os aman. E se
facedes ben só aos que vos fan ben, que mérito tedes? Tamén os
pecadores o fan. E se prestades só cando esperades cobrar, que
mérito tedes? Tamén os pecadores prestan a outros pecadores, con
intención de llo cobraren. Non! Amade os vosos inimigos, facede o
ben e prestade sen esperar nada; teredes un gran premio e seredes
fillos do Altísimo, que é bo cos malvados e desagradecidos. Sede
compasivos como o voso Pai é compasivo; non xulguedes, e non
seredes xulgados; non condenedes, e non seredes condenados; perdoade, e seredes perdoados; dade, e darásevos: verteranvos unha
medida xenerosa, colmada, apertada, rebordante. A medida que
usedes, usarana convosco». (Lc 6, 27-38)

Estas palabras de Xesús no evanxeo de Lucas son para min das
máis belas e radicais de todas as que poidamos atopar nas Escrituras. Desde esta premisa, recoñezo que é tamén o texto que máis
está a axitar, a transformar e conmover o meu corazón ao longo
deste último ano. Con esta lectura de Lucas a miña confianza en
Deus evolucionou da nada ao todo, desde a desolación ata o fiarme
e por iso darme, cos meus fallos e os meus dons, pero á fin e ao
cabo darme sen deixar nada no armario do resentimento.
Lucas recolle a voz firme de Xesús nunhas frases contundentes.
Facer as cousas sen esperar nada a cambio non é precisamente a
filosofía imperante nas sociedades humanas. E aínda menos amar
os inimigos, non xulgar, non condenar, perdoar, orar polos que
nos calumnian… Xesús di que así habemos de comportarnos se
queremos que Deus teña en conta as nosas vidas.
Cando era adolescente estaba terriblemente confundido e asustado porque empecei a comprender que a miña identidade sexual
–inevitablemente– non se correspondía ao que a xente, as persoas
próximas a min, esperaban. Dun lado, era incapaz de expresar o
que sentía, atemorizado por como vía que se comportaban coas
persoas LGTB, estigmatizándoas sen piedade mesmo en contextos
familiares. Por outro, andaba inquieto polas consecuencias de ser
un homosexual que sería condenado ao final da miña vida segundo
afirmaba a educación relixiosa que recibía.
Encrucillada 213, maio-xuño 2019
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O primeiro recordo nítido de pararme a pensar nesta pasaxe de
Lucas é de cando tiña quince anos. O día dos meu aniversario fun
confesarme. Busquei unha igrexa onde non me coñecesen. Normalmente facíao cun sacerdote do colexio que sempre me pareceu
unha persoa amigable e próxima, pero a quen nunca me atrevín
a contarlle nada sobre a miña identidade sexual. Esa vez sentín a
necesidade de falar con alguén e expresarlle as miñas dúbidas, os
meus temores e a miña angustia. Ocorréuseme, pois, buscar un
cura descoñecido para quen eu fose totalmente anónimo. Con
todo, a cambio de confiarme a el recibín unha fera arenga sobre o
grave pecado que levaba na miña alma, e as terribles consecuencias que resultarían de perseverar no meu vergoñoso instinto. Creo
que esas foron as súas palabras porque se me quedaron gravadas,
entre outras igual de dolorosas. Triste e defraudado, senteime nun
banco un bo intre, ata que empezou a misa. Quen celebraba era
o mesmo que me confesou. Ao chegar ao Evanxeo leu o texto de
Lucas 6 sen ser consciente de que cada frase de Xesús que pronunciaba, era totalmente contraria aos argumentos que me dixera
pouco antes no confesionario. Esa persoa, polo menos comigo,
non fora capaz de levar á práctica as palabras de Xesús e déralle
moita máis importancia á doutrina e á tradición que a un pobre
rapaz pedindo auxilio e consolo, no canto de condenarme para despois concederme un perdón mecánico e unha receita para «curar
a homosexualidade».
A maioría das persoas LGTBI que se achegan a esta pasaxe de
Lucas por primeira vez, facémolo cun profundo sentimento de
vítimas porque carrexamos unha longa experiencia de afrontas.
Sentimos e mesmo vivimos como inimigos impostos, a quen moi
pouca xente ama; maldinnos e calúmniannos; feren as nosas fazulas, quítannos o manto e somos permanentemente xulgados. Esa é
a nosa realidade, un presente que vivimos na maior parte dos casos
sen nos podermos expresar con total liberdade.
E a dor que sentimos, o medo, a soidade, a tristeza que vive
baixo a nosa aparente normalidade de heterosexuais homologados,
vai arrequecendo ese sentimento de vítimas, á vez que bloquea
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calquera posible suposición de que tamén existe a posibilidade de
converternos en suxeitos activos e actuar coa misericordia que,
quizais, non recibimos doutros.
A isto me refería cando afirmaba que este texto de Lucas evolucionou en min co tempo, coa experiencia, ata lograr conmoverme e axitar o meu corazón porque de ningún xeito as mulleres
e homes LGTBI somos alleos á reacción que suscita cada frase
de Xesús.
Máis ben o contrario. As persoas LGTBI cristiás desenvolvemos
unha capacidade enorme para comprender e asumir todo tipo de
situacións. A experiencia de non nos sentirmos aceptados acrecentou a nosa capacidade de esperar ata que as percepcións persoais cambien e a aceptación sexa unha realidade. Isto é, esperar
na esperanza de que cambien os corazóns, dando oportunidade á
misericordia de arraigar na alma de todas as mulleres e homes.
Coido que a novidade non está, con todo, en esperar que esta
palabra de Xesús se cumpra en nós como suxeitos pasivos. O subversivo e radical é que as persoas LGBTI comecemos a comportarnos coa misericordia que Xesús nos pide. Somos nós quen debemos amar os nosos inimigos e facer o ben a quen nos odia, bendicir
os que nos maldín e orar polos que nos calumnian.
Cando nos firan a fazula, ofrecer a outra, e a quen nos quite
o manto deámoslle tamén a túnica. Deamos a quen nos pida, e a
quen nos quita o noso, non llo reclamemos.
Tratemos os demais como queremos que nos traten. Sexamos
misericordiosos coma o noso Pai é misericordioso. Non xulguemos
e Deus non nos xulgará. Non condenemos e Deus non nos condenará. Demos e Deus daranos.
Estas actitudes, por outra banda profundamente cristiás, desarman todo argumento onde subxace a exclusión, a marxinación e
calquera actitude homófoba. Cando actuamos así, puidemos desmontar prexuízos e trasladar a un plano anecdótico a tradición e
a doutrina que empobreceron a mensaxe auténtica do Evanxeo
durante séculos. Conmovemos corazóns.
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E en sentido recíproco, percibimos que Deus xa non só nos
ama inmensamente como persoas LGTBI, senón tamén porque
actuamos conforme á súa vontade, dando amor porque del recibimos amor.
Persoalmente, durante demasiado tempo sentinme bloqueado
para darme, porque o rancor, o resentimento e a actitude victimista secuestraron a miña capacidade de perdoar. E sen querer,
iso afectaba á miña relación con Deus porque non era fiel á súa
Palabra. É moi difícil orar polos que me calumnian, por exemplo.
Como homosexual, lamentablemente estou exposto a todos eses
riscos: que me odien, que me exclúan, que me calumnien, que
me firan, que rouben a miña dignidade, que sexan inmisericordes
comigo, ou que me condenen ou sinalen. Todo iso poden facerme
por ser diferente. Pero, se eu non reacciono con amor e comprensión, con misericordia aínda sen renunciar á denuncia profética,
entón serei coma eles. Porque coa medida con que mida, Deus
medirame a min.
Antonio Cosías Gila
Cristiáns LGBT +H de Sevilla
Traduciu Xesús Portas Ferro
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Acollida LGBT. Riqueza e
diversidade da creación de Deus
Margarita Benedicto, Carmen Luz Güemes Álvarez, Marisol Ortiz1

As frías estatísticas e os debates doutrinais sobre a acollida da
diversidade sexual e de xénero adóitannos deixar indiferentes. Esta
indiferenza transfórmase cando é unha persoa LGBT quen nos
comparte os seus medos e esperanzas e, se esta persoa LGBT é o
teu fillo ou a túa filla, tócanos a fondo o corazón.
1

Desde Madrid, Chile e Barcelona, a partir de contextos e historias ben distintas, tres nais queremos compartir que significou
para as nosas familias o percorrer xuntos este camiño, onde os
nosos fillos e fillas son os protagonistas. Un percorrido que non
estivo exento de desafíos; con todo, permitiunos ir axudándonos e
acompañándonos. Fomos descubrindo a riqueza e diversidade da
creación dun Deus que irrompe nas nosas vidas, e que nos desafía
a crecer no amor e a acoller en plenitude co corazón. Desde as
nosas diferentes cidades, uniunos a experiencia de descubrir na
vida dos nosos fillos un motivo para loitar polo seu pleno recoñecemento e o de tantos outros.

1 Margarita Benedicto é membro da Xunta Directiva de Crismhom (asociación cristiá
ecuménica LGTB+H, comunidade de diversidade sexual). Carmen Luz Güemes Álvarez é
membro do Grupo de Pais da Pastoral da Diversidade Sexual (Padis+) - CVX, Chile. Marisol Ortiz é membro de CVX: Comunidade de Vida Cristiá de laicos de carisma ignaciano,
membro de «Acollemos» (en catalán «Acolemos», é espazo de diálogo e acollida da diversidade sexual desde a espiritualidade ignaciana) e tamén é membro de AMPGYL (asociación
de nais e pais de gais e lesbianas, familias contra a intolerancia por xénero) e ENP (Rede
Europea de Pais con fillos LGBT).
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1.- Margarita Benedicto
Chámome Margarita Benedicto e teño 63 anos. Ata hai 6 meses
e durante 36 anos estiven traballando como xinecóloga nun hospital público da Comunidade de Madrid. Prexubileime. Teño dous
fillos: o maior vive en París, está casado e ten dúas fillas de 10 e
5 anos. O menor tamén está casado, pero cun home. É bailarín e
o seu marido tamén.
O meu fillo menor sempre foi un neno diferente. Gustáballe
moitísimo a música e empezou a súa iniciación musical con 4
anos, pero aos 5 dixo que quería bailar. Non lle gustaban os xogos
de mozos e entendíase mellor coas nenas que cos nenos. Nesa
época, durante a súa infancia eu pensaba que quizais era homosexual e a min non me importaba demasiado. Eu fora crente ata
os 28 anos, crente grazas ao Concilio Vaticano II e a apertura que
supuxera para a Igrexa, pero a esa idade tiven unha crise vital e de
fe terribles e aparteime de todo iso.
Son unha persoa de talante liberal e progresista. Non me importaba que o meu fillo fose homosexual, pero non tiña nin idea do
que iso significaba en canto a sufrimento e dificultades na vida.
Ao chegar a adolescencia, o meu fillo empezou a saír con mozas e
esquecinme. Aos 18 anos saíu de España para bailar nunha compañía en Zúric. Aos 20 díxome que era homosexual.
Eu tomeimo ben, pero aínda así, foi unha conmoción. Ademais
o meu fillo non se atrevía a dicirllo ao seu pai e fun eu quen llo
dixen. El viviuno con respecto pero con moitísima dor, porque é
moi católico, cun catolicismo máis conservador, que non pon en
dúbida a doutrina oficial da Igrexa sobre moitas cousas. Para el,
ter un fillo homosexual era unha traxedia.
Disto hai xa 16 anos. Hai 12 volvín de novo á fe. O proceso que
seguín durante estes 16 anos gustaríame resumilo en 4 etapas:
1.1. Etapa de aceptación
Aínda que eu sempre tiven unha relación moi boa co meu fillo,
falamos moito e entendémonos moi ben, é necesario recolocar
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moitas cousas. Comprender que é a mesma persoa á que tanto
queres, que sempre foi como é agora, só que ti non o sabías.
Nese momento sentes moita dor, porque precisamente por non
darte conta da súa orientación sexual non o puideches axudar en
todos os momentos difíciles que pasou, que son moitos. A persoa
homosexual hoxe en día, pero máis aínda hai 25-30 anos ten que
superar moitísimas dificultades para atinxir a auto aceptación. O
meu fillo sufriu acoso escolar e pasou por unha etapa moi longa
de dúbidas e de conflitos. Sénteste culpable e que lle fallaches
por non estar aí, comprendendo, apoiando e descubríndoo todo
xunto a el.
1.2. Etapa de formación
Na nosa sociedade e a pesar do que poida parecer, e máis se nos
retrotraemos no tempo, existe moito descoñecemento sobre as persoas LGTBI e moitísimos prexuízos. É imprescindible ler, estudar,
saber o que é verdade e o que son deformacións da verdade motivadas pola ideoloxía ou polos lugares comúns. Neste caso, como
noutras moitas cuestións, o saber é revolucionario.
Acudín á asociación LGTB da Comunidade de Madrid e alí
recomendáronme varios libros que comprei e lin. Lin outras moitas
cousas de escritores homosexuais e todo o que caía nas miñas
mans sobre o tema. Máis tarde, cando volvín á fe, tamén lin o
que atopei desde unha perspectiva crente aberta e teoloxicamente
fundamentada.
1.3. Etapa de activismo
Con toda a experiencia do meu fillo e todas as miñas lecturas,
cheguei a ver con toda claridade que as das persoas LGTBI eran
unha opresión e unha discriminación en toda regra, non menores,
aínda que si diferentes, que a das mulleres ou a das etnias historicamente marxinadas. Sempre fun unha activista social. Durante
moitos anos pertencín á asociación de defensa dos migrantes SOS
Racismo.
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Nun momento dado, xa de volta á Igrexa, pensei en dedicar os
meus esforzos para liberar aos meus irmáns LGTBI cristiáns do
oprobio e a discriminación que sofren na Igrexa. Deime conta de
que a Igrexa católica xamais foi empática nin compasiva para co
terrible sufrimento das persoas LGTBI. Iso removeume.
Busquei e atopei a CRISMHOM, unha asociación e comunidade cristiá ecuménica de diversidade sexual que ten a súa sede
en Madrid. Desde 2012 son socia de Crismhom e desde hai moito
tempo membro da súa Xunta Directiva. Actualmente vicepresidenta. Alí fun excelentemente recibida porque, para as persoas
LGTBI, é tamén importante que os heterosexuais participemos na
súa loita. Coñecín xente extraordinaria. Crentes a proba de bomba
cuxa fe me conmove e me fai crecer.
Tamén nun momento determinado xurdiu en min a inquietude
de crear dentro de Crismhom un grupo de pais crentes con fillos
LGTBI coa finalidade de axudar a aqueles pais que precisamente
debido á súa fe e á doutrina da Igrexa católica sobre a homosexualidade teñen dificultades para aceptar e acoller aos seus fillos
tal e como son. O grupo hai uns meses que comezou a crecer e
estamos moi ilusionados.
1.4. Etapa de acción de grazas
– Estou agradecida a Deus por ter un fillo e un xenro homosexuais que son persoas marabillosas
– Estou agradecida porque o meu marido, a pesar de momentos
difíciles de incomprensión entre nós e mesmo de enfrontamento por este motivo, aprendeu a aceptar ao seu fillo, ao que
sempre quixo moitísimo e foi evolucionando nas súas ideas
respecto diso.
– Estou agradecida porque Deus me permitiu rachar os meus
esquemas mentais e facerme unha persoa máis libre.
– Estou agradecida pola fe que comparto cos meus irmáns
LGTBI e o que eles me ensinaron da súa fe, a súa esperanza
e o seu amor a Deus.
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– Estou agradecida por vivir este momento fascinante da Igrexa,
de loita e de dor tamén, pero de avances innegables no recoñecemento da dignidade de todos os fillos/as/es de Deus.

2.- Carmen Luz Güemes
Agradezo a invitación para facer parte deste artigo que me regala
a posibilidade de reencontrarme cun momento moi importante da
miña vida persoal e familiar, ao que lle teño moito agarimo. Se hai
algo que me motiva e mobiliza a compartir algo da miña historia
persoal e familiar, é saber que non podo depositar os esforzos e
esperanzas do cambio que soño para a Igrexa e para a sociedade
toda, nos sacerdotes, relixiosos, outros laicos, institucións, etc.,
mentres eu espero e observo, como a vida pasa diante miña sen
implicarme. Como mamá dun fillo gai, cando hai 10 anos atrás el
compartiu comigo a súa verdade, tomei a súa vida como a miña
bandeira de loita, porque a súa homosexualidade me regalou unha
oportunidade de coñecer unha realidade que non coñecía. Descubrín desde este sendeiro, unha nova misión na miña vida desde
onde tamén quero anunciar o Reino de Deus.
Son Carmen Luz Güemes Álvarez, chilena, católica, químico,
viúva hai máis de 20 anos, nai de 5 fillos: Tomás 35, Francisco 33,
Carmen Luz 32, José Domingo 27, Juan Manuel 26 e avoa de 3
netos: Agustín 9, Vicente 5 e Eloísa 1 ano e 5 meses.
Cando Tomás falou comigo e me contou sobre a súa homosexualidade, foi o día en que aquilo que intuíra se converteu nunha
verdade que xa non podía negar. Nunca preguntei directamente,
pero si me preguntaba por que un raparigo bo mozo, intelixente,
cobizado polas mulleres, non «pololeaba» e tampouco quería
ser sacerdote. Tempo despois deime conta que non preguntara,
porque desde a miña ignorancia, pensaba que se eu falaba con el
e el estaba noutra, podía meterlle ideas na súa cabeza, coma se
a homosexualidade se tratase de ideas na cabeza. No fondo, non
estaba preparada para preguntar, porque iso implicaba recibir un
si como resposta, algo que seguramente sen ser consciente, asustáEncrucillada 213, maio-xuño 2019
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bame. Ata ese momento, a homosexualidade era algo descoñecido
para min, non estivera nin estaba presente na miña vida. Nunca foi
algo do cal escoitei falar, nin no colexio, nin na miña familia, nin
coas miñas amigas. Tampouco era un tema que se conversase abertamente na nosa sociedade e menos que desde a Igrexa algunha
vez se fixese mención sobre ela.
Esa conversa con Tomás lémbroa con todo detalle, mesmo como
se xestou e a delicadeza e preocupación que el tivo en todo. Desde
falar primeiro cos seus dous irmáns máis grandes e logo de contarlles a súa verdade, díxolles que falaría comigo despois da Confirmación de José Domingo, porque non quería interferir na alegría
dese momento familiar con algo que el supoñía ía producir dor.
Pediulles aos seus irmáns que se preocupasen por min, que estivesen atentos porque eu ía precisar contención.
A nosa conversa foi un momento que lembro con dor e alegría.
Dor de recoñecer a súa dor e todo o que vivira só, e alegría por ter
diante de min ao meu fillo, o de sempre, ao que amaba desde o
meu ventre e o que finalmente podería vivir en plenitude, con toda
a súa verdade. Choramos e abrazámonos durante varios minutos e
esa aperta faloume máis que mil palabras, souben que nada cambiara no meu amor por el, que seguía sendo o meu fillo a quen
amaba, admiraba e por quen estaba tan orgullosa, así como o sigo
estando ata o día de hoxe.
Non teño claridade nin logro albiscar todo o que el sufriu no
seu camiño de recoñecemento como un novo gai. O bulling que
debe experimentar no colexio, os seus medos, as súas angustias.
Viviuno só, como papás non o acompañamos no seu proceso, non
soubemos, e tampouco nos demos conta. O papá de Tomás morreu
de súpeto cando el tiña 14 anos e este golpe tan duro e terrible para todos, non me permitiu afinar a mirada, non souben nin
puiden facer, máis que o que puiden facer. A vida obrigounos,
obrigoume, a seguir camiñando. El foi tremendamente xeneroso e
misericordioso comigo, cando noutro dos seus xestos de grandeza
nesa conversa nai-fillo me di: mamá aquí non hai culpables, non
hai que buscalos, isto é así, é o que eu son.
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Dou grazas a Deus por non quedarme atrapada na pena, na
culpa, nin nas preguntas, tampouco na procura de respostas. Moi
ao contrario, só quixen que el soubese nese momento, que o meu
amor por el seguía sendo o mesmo, que o seu fogar, a súa familia,
a súa casa, sería o seu relanzo de paz, o seu lugar seguro, onde
el podería ser quen era de verdade, porque intuía que a vida para
el sería máis difícil que para os meus outros fillos, porque vía a
esas alturas, que como sociedade non estabamos preparados para
acoller o distinto.
Xorden os medos ao descoñecido, e o arraigamento nunha
cultura conservadora, xóganos unha mala pasada. Complica presentarse ante os teus (familia estendida, amigos, coñecidos) con
toda a verdade. Xa non che é indiferente cando nalgún círculo
social alguén se expresa mal sobre os homosexuais, ou son suxeito
de burlas e exclusións. Tampouco pasa a ser indiferente cando
a Igrexa a través da xerarquía ou algún sacerdote se expresa mal
desde o púlpito, ou ben, se abstén de dicir ou facer o que corresponde ante tanta situación inxusta que coñecemos, porque non
é conveniente e pode traerche máis dalgún problema. Ou cando
ninguén se atreve a erguer a voz, nin un mesmo. Xa non se trata
dos homosexuais, agora trátase do meu fillo!!
Hai un tempo de silencio, todo te move interiormente, ata que
aos poucos vas novamente atopando as confianzas, volves ser ti
mesmo e no meu caso persoal, incorpóroo á miña vida, orgullosa
e feliz.
Ao pouco tempo, Tomás quixo compartilo tamén cos seus
irmáns menores. Pediunos que estivésemos todos, a súa familia,
os mesmos de sempre, pero agora só coa verdade, coa súa verdade
por diante. Para min como mamá ese día foi fundamental. Escoitei
en silencio e fun vendo como os seus irmáns se erguían da cadeira
de brazos, abrazándoo, dicíndolle que se alegraban por el, que
agora ía poder ser feliz, así como tamén, o pranto do menor emerxeu e nese pranto houbo liberación dunha verdade agochada, que
el descubrira nunha lectura dunha conversa que quedara aberta
no computador da casa que todos compartían. Puro agasallo e
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inmensa ledicia para a miña, ao ver a acollida, o agarimo, o abrazo
fraternal, incondicional e cómplice, bágoas que se transformaban
en risos e estabamos os Ojeda Güemes, os mesmos de sempre e
souben que todo ía estar ben.
Neste camiño como familia, non todo foi fácil, o camiño fixémolo todos e cada un fixo ese camiño e foise aproximando ao que
significaba ser unha familia diversa de diferentes maneiras e de
acordo ao seu propio proceso persoal e á etapa de vida que estaba
a vivir. Pero fixémolo xuntos e Tomás axudounos moito, especialmente cando naturalizaba situacións cotiás da nosa vida familiar.
A saída do armario dun fillo implica despois a saída do armario de
cada un dos membros da familia, coa familia estendida, cos amigos
e círculo próximo de cada un, hai un camiño que hai que percorrer. Involucra saber esperar os tempos de cada un, respectarnos,
confiar no outro, querer facer o proceso e todos quixemos facelo.
Iso foi un inmenso agasallo!!
O meu fillo Tomás era cevequeano activo nesa época e xunto a
un amigo, chegaron un día á oficina de Pedro Labrin SJ, recentemente nomeado asesor eclesiástico nacional da CVX en Chile
(2009). Petaron na súa porta e presentáronse como cevequeanos
gais que ían preguntarlle se CVX sería un espazo onde se usarían as formulacións da doutrina católica para agredir aos homosexuais e fomentar a homofobia na Igrexa?, ademais de compartir
o desexo de querer convocar a outros homes e mulleres con orientacións sexuais e identidades de xénero diversas, que desexasen
reencontrarse coas súas espiritualidades nun espazo de Igrexa
público e á vez protexido. Cada un internamente, resistíase a ter
que aceptar a represión da súa sexualidade como único camiño
espiritual virtuoso, polo feito de seren homosexuais. Tiña que
existir un punto de comuñón entre o que eles eran no máis íntimo
e o proxecto de Deus nas súas vidas, que non pode separarse do
propio modo de amar.
Así naceu a Pastoral da Diversidade Sexual (Padis+), recoñecendo a inspiración do Espírito en moitas chamadas, que a pesar
de ter diferentes protagonistas, evidenciaron a partir do ano 2009
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unha inequívoca converxencia ao interior da CVX. Hoxe, a 10 anos
de distancia, non se debilita en nós o sentimento de admiración,
pola saúde espiritual da CVX, unha comunidade oficialmente católica, que no apoio a Padis+ reflectiu e reflicte, a súa disposición
profética para discernir a vontade de Deus nos nosos días e a
coraxe para acollela levándoa á práctica.
A invitación para participar do Grupo de Pais da Padis+ o ano
2012, foi un agasallo que acollín feliz. O grupo permitiume unirme
desde o primeiro momento en solidariedade de destinos con outras
familias. Aquí descubrín unha nova misión na miña vida que me
comprometía máis aló da miña situación particular. Sentinme en
familia, recoñecín o amor fraternal en todos aqueles que permitiron que este espazo de encontro fose consolidándose.
Desde a Padis+ e coa Padis+, ergo a voz polos que tiveron que
percorrer un camiño moito máis doloroso que o noso, por tantas
familias que sofren en silencio e non saben como acompañar aos
seus fillos, por tantos fillos, que foron excluídos con dor das súas
familias, por tantos homes e mulleres que viven na escuridade,
porque nós como sociedade non soubemos acollelos, porque nós
como Igrexa os maltratamos, porque ninguén lles pode quitar a
súa cidadanía como fillos bautizados, amados e predilectos de
Deus, porque El nos quere a todos sentados na mesma mesa,
compartindo e celebrando. Fágoo por todos os que non lograron
estar, fágoo polos meus netos, porque quero que eles poidan vivir
nun mundo mellor, onde todos nos recoñezamos fillos do mesmo
Pai común e onde todos poidan ser o que están chamados a ser
en plenitude.
Non quixese terminar sen referirme a algo relevante que me
preocupa e indigna respecto de como nosa Igrexa e a súa xerarquía,
enfronta a crise eclesiástica que estamos a vivir.
Os esforzos e intencións permanentes de certos sectores de
nosa Igrexa e a súa xerarquía de responsabilizar e culpabilizar á
homosexualidade dos abusos sexuais e abusos de poder dentro da
Igrexa, paréceme inaceptable. Moitas veces utilízase a homosexua70
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lidade como chibo expiatorio, para non facerse cargo dos problemas de orde estrutural e de abuso de poder que hai no interior da
Institución. Máis ben, enténdese o abuso só como un problema
de comportamentos desviados que focalizan o problema en individuos, neste caso sacerdotes homosexuais, que se desviaron da
súa vocación, no canto de facerse cargo do problema de fondo.
Desta maneira, instálase na opinión pública e no mundo católico,
a asociación homosexualidade-pedofilia, homosexualidade-abusos,
homosexualidade-dano, homosexualidade-temor e isto hai que
erradicalo de forma categórica.

3.- Marisol Ortiz
Son Marisol Ortiz, nai de dúas preciosas fillas, teño 55 anos
e son licenciada en Administración de Empresas. A maternidade
tiña, e ten, para min un sentido profundamente relixioso. Significaba acoller o misterio da Vida e, en pequena escala, participar
na Creación de Deus. Xa de moza, imaxinárame como sería o meu
papel de nai, como poderían ser os meus fillos. Nunca pensei que
algún dos meus fillos sería LGBT. Consciente ou inconscientemente, os pais proxectamos neles os nosos desexos e expectativas.
Estes desexos plasmábanse nunha chea de «oxalá»: «oxalá sexa…»,
«oxalá faga…», pero nunca me dixen «oxalá o meu fillo sexa gai,
a miña filla sexa lesbiana ou oxalá teña un fillo ou filla trans»…
Así que aquel «mami teño algo que dicirche» abriu un inesperado
abismo. Ninguén me falaba das diversas orientacións sexuais nin
das identidades de xénero. Na miña época escolar non se impartía
algunha educación sexual e a recibida dos meus pais foi moi limitada. O primeiro momento foi un salto ao baleiro, pleno de medos
causados polo gran descoñecemento que tiña.
Para os pais con fillos LGBT, o momento en que os nosos fillos
nos comunican a súa saída do armario marca un antes e un despois
nas nosas familias. Nalgunhas familias é un momento que se vía
vir, practicamente xa intuído por todos; mentres que para outros
supón unha inesperada sorpresa. Para nós foi moi complexo. O
impacto emocional foi brutal e enseguida vimos que necesitabaEncrucillada 213, maio-xuño 2019
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mos axuda profesional que dese soporte a toda a familia. Se tivese
que empregar unha imaxe, sería a dunha nave espacial atravesando
un campo de asteroides: respiras fondo porque acabas de esquivar
un e en menos dun segundo xa che vén o próximo.
Experimentaba unha certa contradición como nai. Por unha
banda, a miña filla parecía a mesma que antes, por outro pasara
a coñecer algo moi importante na súa vida e na súa maneira de
ser: a súa orientación sexual e a súa identidade de xénero. A miña
filla estaba a revelarme exactamente quen era e que sentía porque
confiaba en min e no meu amor incondicional. Pola súa banda
era un exercicio de honestidade persoal, de querer vivir en familia
tal e como realmente é. Non lle era fácil chegar ata alí, houbera
anos de silencio, segredos e medo. Finalmente, estaba a dar o paso
de comunicarmo, asustada ante min pola miña reacción e o que
pasaría a partir de entón. Iniciouse un camiño que percorremos
respectando os nosos diferentes ritmos persoais. O ritmo da miña
filla era vertixinoso, necesitaba apoio inmediato, coñecer desde o
primeiro momento que seguía sendo querida e aceptada.
A reacción inicial dos pais é clave. Sería ideal que a saída do
armario fóra sempre un momento de abrazo, no noso caso puido
selo, aínda que eu estivese inmersa nunha chea de medos e dúbidas. Aínda así, creo que non está todo perdido se a nosa reacción inicial non é a axeitada; os medos e dúbidas poden chegar
a bloquear a expresión do amor que sentimos polos nosos fillos
e fillas. Nas nosas mans está o reconducir a situación, admitir as
nosas limitacións e bloqueos persoais. Neste sentido traballamos
as asociacións de pais con fillos LGBT. Trátase de levar a cabo un
proceso de perdón a dúas bandas. Os pais temos que pedir perdón
aos nosos fillos LGBT se nos vimos superados pola situación e
non soubemos mostrar o apoio e agarimo que de nós se agardaba.
Os fillos están chamados a perdoar aos seus pais, entendendo que
están a aprender a vivir a nova situación.
Ademais, non nos esquezamos de que os pais, a parella, somos
dúas persoas ben distintas, con diferentes dificultades e ritmos.
Cada un reacciona á súa maneira, o grao de rexeitamento adoita
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non ser o mesmo, nin o modo ou tempo necesario para superalo.
Esta diferenza de ritmos e procesos pode chegar a afectar á parella; por tanto é moi importante darse tempo e espazo para poder
dialogar desde os nosos distintos momentos. O meu marido foi un
apoio imprescindible durante todos estes anos. Pero tivemos que
ser especialmente coidadosos cos nosos diferentes ritmos internos
e darnos liberdade para que os nosos procesos non afectasen á
nosa relación. Moitas familias experimentan que este proceso as
fixo máis fortes e as uniu aínda máis.
Unha vez os nosos fillos fixeron a súa saída, os pais consideramos para nós, que obviamente está supeditada á privacidade que
desexen ter os nosos fillos. Antes de comunicarllo a ninguén, hai
que ter o consentimento expreso deles, pois teñen pleno dereito
a decidir quen pode sabelo e quen non. En especial se como pais
temos un activismo público.
Ao igual que moitos pais, cheguei a AMPGYL desfeita. Atopeime cun grupo de pais que pasaran pola miña mesma situación e
escoitábanme. O rexeitamento é moi destrutivo, tanto para quen é
rexeitado como para quen rexeita. O testemuño doutros pais animoume a compartir os meus medos e dificultades e, aos poucos,
ilos superando. Cústanos admitir que rexeitamos e caemos nun
autoengano que non axuda, é necesario levar a cabo unha revisión a fondo das barreiras internas que nos impiden acoller plenamente. Rexeitamos máis aló do que estamos dispostos a admitir.
Eu necesitaba levar a cabo o meu proceso de acollida e aceptación desde unha visión cristiá, AMPGYL é unha asociación non
relixiosa; con todo, tendemos unha ponte moi positiva entre a
realidade LGBT crente e non crente. Eles mostráronme como a
Igrexa institucional e tamén nós mesmos, os cristiáns, en moitas
ocasións non só non fomos transmisores do Amor de Deus senón
que fixemos dano e ferimos.
Os pais poden experimentar dificultades por motivos relixiosos.
Con gran frecuencia, o colectivo LGBT e a relixión preséntanse
como realidades contrapostas. A miña experiencia é que diversos
elementos da miña espiritualidade, a miña maneira de crer, axuEncrucillada 213, maio-xuño 2019

73
309

Margarita Benedicto, Carmen Luz Güemes Álvarez, Marisol Ortiz

dáronme (e axúdanme) neste proceso de acollida e aceptación. Foi
(e é) de inestimable axuda o tomar consciencia do amor radical de
Deus cara a todas as persoas sen excepción algunha.
Conmovéronme as numerosas pasaxes dos Evanxeos que mostran a Xesús acollendo a todos na súa realidade, sen rexeitar a
ninguén. Xesús non recrimina a Zaqueo (Lc 19, 1-10) que sexa
un recadador de impostos e extorsionara a máis dun; senón que
se conmove por todo o interese que pon en velo, superando a súa
baixa estatura. Xesús atópase casualmente cunha muller samaritana que acudía ao pozo (Xn 4, 1-42), non lle recrimina a súa
azarosa vida sentimental senón que lle ofrece «a auga viva», establecendo un diálogo que lle devolve a súa dignidade humana. Non
só non tacha de pagán ao centurión (Lc 7, 1-10) senón que louba
a súa fe. Ningunha parcela da nosa vida está á marxe do seu Amor.
Axudoume especialmente meditar a pasaxe da Anunciación, que
tomou un significado novo. Imaxinábame a Xosé e a María como
dous mozos que querían casar e fundar unha familia. Supoño que
desexaban ter varios fillos e que, como todas as mulleres xudías
da época, María secretamente esperaba que algún deles fose o
Mesías. Pero un día, Deus irrompe na vida de María e cambia por
completo os seus plans de familia (Lc 1, 26-38). María vai ser a
nai do Mesías, pero nun contexto totalmente inesperado para ela.
Nunha sociedade onde as mulleres adúlteras eran lapidadas, María
confía en Deus e atravesa unha liña vermella que pon en risco todo
o seu prestixio como muller. O si de María é radical, aínda que o
adozáramos cunha chea de estampiñas de tons pasteis cheas de
querubíns regordetes.
Para Xosé as cousas non estaban tan claras. Neste primeiro
momento tomou a decisión de repudiar en segredo a María (Mt 1,
18-19). Xosé necesitou que o Anxo do Señor lle dixese non teñas
medo de acoller a María e a este neno, dálle un nome, posto que
o Amor de Deus está nesta situación (Mt 1, 20-21). Cantas realidades que non nos encaixan repudiamos? E non en segredo senón
de viva voz! Sen esta conexión profunda co amor de Deus, a nosa
reacción ante o que non nos encaixa vai ser sempre de rexeita74
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mento. Agradezo a San Xosé o ser o meu mestre anti rexeitamento
e aos numerosos anxos, con nomes e apelidos que tivemos, o iluminar o camiño da miña familia.
Cos nosos fillos LGBT construímos unha ponte de corazón a
corazón. Acoller e acompañar a diversidade mergúllanos na relixión
da misericordia, vista como a rotunda afirmación de que todos os
seres humanos son fillos ben amados de Deus, con total e plena
dignidade.
Margarita Benedicto
Carmen Luz Güemes Álvarez
Marisol Ortiz
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Achega

Experiencia de acompañamento
a unha comunidade de cristiáns
e cristiás LBGTI
Fátima Carazo e José Antonio Suffo1

«Algo novo está a agromar, non o notades?» Is 43, 19
E na Igrexa estamos a aprender.
1

A nosa experiencia de encontro coa Comunidade Ichthys de
Cristiáns LGBTH de Sevilla supón transitar un camiño de dobre
dirección que se iniciou entre a sorpresa e o descoñecemento, a
confianza e a dúbida, con ilusión, realismo e respecto.
A nivel persoal e de parella levounos a unha conversión interior.
O recoñecemento da existencia de fronteiras na nosa Igrexa, de
valos e concertinas que separan crentes polo mero feito de ser
dunha orientación sexual «diferente» levounos, desde un profundo
amor á Igrexa e cun convencemento que agromaba da nosa espiritualidade ignaciana, a expornos á necesidade de visibilizar esta
realidade e comezar a crear sinerxías entre estas dúas igrexas. Era
preciso que se coñecese esta realidade palpable de discriminación
na nosa Igrexa, pero sobre todo que estes relatos de vida de homes
1 Fátima Carazo Dorado. Casada. Tres fillos. Membro de CVX. Foi Presidenta de CVXSevilla e membro do Equipo Apostólico de Familia de CVX-España. Licenciada en Dereito
pola Universidade de Sevilla. Máster en Orientación e Mediación Familiar pola Facultade
de Teoloxía de Granada. Profesora de Relixión e Moral Católica nun Instituto Público de
Educación Secundaria. Acompañante do grupo Ichthys CVX-Familia, Grupo de Fe que ofrece
acollida e acompañamento a pais, nais e familiares con membros LGBTI.
José Antonio Suffo Aboza. Casado con Fátima Carazo. Membro de CVX. Foi Presidente de
CVX-España e membro do Equipo de Formación de CVX-España. Graduado en Enfermería.
Doutor pola Universidade de Sevilla. Profesor na Facultade de Enfermería da Universidade
de Sevilla. Acompañante da Comunidade Ichthys de Cristiás e Cristiáns LGBT+ H de
Sevilla. Colabora co grupo Ichthys CVX-Familia.
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e mulleres de fe se coñecesen. Persoas, que a pesar de ser discriminadas, moitas veces en nome do Evanxeo, daban un testemuño
de fe que só podería traer riqueza ao Pobo de Deus. Sentiámonos
chamados, convidados a estar «doutra maneira» compartindo con
cada persoa de LGBTI crente ou non, os seus sufrimentos e tamén
a súa sabedoría acumulada no deserto, alén de valo, no «armario».
No noso corazón repetíase unha pregunta: «onde nos queredes
levar Señor?». E abríase paso timidamente unha resposta, que se
converteu nun «mantra» de apertura e confianza: «onde e como ti
queiras… seguíndovos, meu Señor, non me poderei perder» e así
fomos descubrindo as nosas propias resistencias, que co tempo
identificamos como homofobia interiorizada.
Os católicos LGBT parten dun convencemento: a homofobia
non está nas Sagradas Escrituras, máis ben é froito dun corazón,
moitas veces crente, que xulga sen coñecer internamente e desde
unha identidade sexual «distinta», xerando coas súas actitudes,
palabras e obras, comportamentos de exclusión antievanxélicos. O
descoñecemento leva ao medo e este á homofobia. As persoas crentes heterosexuais na Igrexa pecamos de omisión e de indiferenza,
tanto leigos, como relixiosos, relixiosas e pastores, provocando que
estes irmáns e irmás se sintan «cristiáns de segunda», permanentemente prexulgados, indignos de confianza e postos baixo sospeita.
A pesar de todo, fan súas as palabras da primeira carta de Pedro:
…sede compasivos, fraternais, misericordiosos, humildes; non
devolvades mal por mal, nin inxuria por inxuria, así a todo bendicide, xa que a isto fostes chamados, a herdar unha bendición.

Descubrimos a través das súas actitudes unha fe e un sentido de
pertenza eclesial tan profunda, a pesar da discriminación, que son
invitación e testemuño. Infinitas veces fan súa esta frase: «nada,
nin ninguén, nos separará do Amor de Deus».
Paga a pena salientar que, desde os ambientes «gais», ante certas
noticias ou formulacións eclesiais, se lles convida a apostatar; porén,
senten que algo máis grande llelo impide: a súa fe nun Xesús que
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ama sen condicións e que os enche de esperanza aínda estando no
deserto. Que fariamos no seu lugar moitos católicos heterosexuais
ante esas situacións de inxustiza, discriminación e dor?
Para nós este camiño de acompañamento á diversidade, a homes
e mulleres LGBTI foi, e segue sendo, un camiño de conversión.
Fomos aprendendo a poñer o corazón «máis nas obras que nas
palabras», a compartir fe e vida deixándonos modelar pola súa
sensibilidade. Todo isto, fíxonos sentir os propios límites con agradecemento e levounos a dar pasos insospeitados con valentía e
firmeza, aínda sabendo que teriamos problemas, dos que fomos
avisados polo propio colectivo LGBTI.
Cando comezamos este «camiño arco da vella» abriuse un abano
de posibilidades a nivel pastoral, persoal, comunitario e eclesial,
desde o profundo respecto á diversidade e a experiencia de contraste que nos levaba a descalzármonos cando nos descubriamos
pisando terra sacra pola historia vivida. Partimos do coñecemento
de realidades que nos facían sentirnos impotentes e pequenos,
pasamos esas realidades pola oración e no profundo xurdía un reto:
que, como, desde onde…?
Íanse combinando chapeus e lentes diversas, desde o institucional, comunitario, eclesial, laboral, familiar… ao persoal. E en todas
estas dimensións somos conscientes de que o Señor estivo grande
connosco e coa Comunidade CVX (Comunidade de Vida Cristiá), á
que pertencemos; regalounos unha historia compartida e foi transformando «o noso corazón de pedra nun corazón de carne».
O camiñar coa Comunidade Ichthys de Cristiáns LGBTH,
supuxo desinstalarnos, saír do noso propio «amor, querer e interese», das nosas zonas de comodidade, para abrir os ollos a outras
realidades, a outras persoas da nosa Igrexa e a nosa propia Comunidade. Situounos nunha fronteira eclesial e social, unha fronteira
especialmente dolorosa porque está dentro da propia Igrexa. Descubrir que, entre os que seguimos a Xesús existen fronteiras, foi
unha aprendizaxe de límites, unha experiencia de humildade, de
dor e á vez púxonos ante a chamada do Papa Francisco a ser Igrexa
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en saída e misericordiosa, Igrexa inclusiva que favorece espazos de
encontro e diálogo, tendendo pontes de dobre dirección.
E desde estas claves xorde o desexo de servir nesta fronteira con
outros, sumando e multiplicando, acompañándonos e celebrando
xuntos. Foi unha oportunidade para concretar o noso compromiso
apostólico comunitario, importando e exportando experiencias de
diversidade, quentando corazóns, compartindo temores e dando
pasos…
A nosa experiencia é a de ser enviados a acompañar. Isto significa que debemos ser o rostro dunha Igrexa acolledora, valente,
«en saída», dunha Igrexa que quere ser e sentir con eles e que non
se entende sen toda a súa riqueza de cores, que se quere e goza
diversa. En concreto para nós representou «quitarnos as sandalias»
como Moisés no Monte Horeb e pedir ao Señor que nos faga ver
«quen son eu para xulgar?» Isto lévanos a un «modo e orde» propio
da nosa espiritualidade ignaciana: dando medios para que, todos
xuntos, vaian discernindo o seu lugar na Igrexa: como persoas e
como comunidade LGBTI; isto significa, traballar «para non ser
impedimento», «deixando obrar ao Criador coa criatura, e á criatura co seu Criador e Señor».
Ás veces, os irmáns e irmás LGBTI, maniféstannos que a CVX
(Comunidade de Vida Cristiá) é a primeira institución da Igrexa que
lles tendeu unha man, que se arriscou por eles, que non lles importou poñerse na súa pel, escoitalos, abrazalos, animalos, e tamén,
a primeira que estivo con eles, recibindo por ter esta postura de
apoio, críticas e incomprensión, vivindo en primeira persoa «o que
é ter fe a pesar de todo», experimentando a «inxuria e o vituperio».
Neste proceso de coñecemento da realidade LGBTI, as súas
xentes e as súas familias, fomos sendo conscientes que é bastante
común que «cando un fillo/a sae do armario, os pais entren».
Ese proceso pode ser doloroso porque se mestura co camiño
persoal que deben facer e coa preocupación de non saber como
acompañar ao seu fillo/a, o estigma social, como dicilo ao resto de
familiares, as cuestións relixiosas, etc…
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Cando un fillo ou unha filla se decide a comunicar en familia
a súa identidade sexual, todo cambalea. Os pais pregúntanse: «en
que nos equivocamos?». Se ademais se trata dunha familia cristiá
xorden outras preocupacións: «onde queda Deus?»
É así como xorde o grupo Ichthys CVX Familia; un grupo de fe
que ofrece acollida para pais, nais e familiares que buscan acompañamento neste proceso, aberto a toda persoa de boa vontade que
desexe compartir a súa vivencia familiar.
Na dinámica familiar onde existe a realidade dalgún membro
LGTBI hai un risco importante de ruptura ou distanciamento nas
relacións. Ademais as familias cristiás poden vivir este proceso con
dúbidas engadidas.
Ao crear o grupo Ichthys CVX Familia quixemos colaborar na
recuperación e mellora das relacións familiares. Queremos facer
nosas as palabras do Papa Francisco:
…unha familia onde reina unha básica e cariñosa confianza, e
onde sempre se volve a confiar a pesar de todo, permite que brote
a verdadeira identidade dos seus membros, e fai que espontaneamente se rexeiten o engano, a falsidade ou a mentira. (AL 115)

Todas estas iniciativas perseguen, entre outras cousas, unha
cuestión estrutural e de fondo: a construción dunha Pastoral da
Diversidade Sexual, madura e responsable que debe ser entendida como un desexo do Señor para a súa Igrexa. Cada vez somos
máis na Igrexa os que sentimos que isto é querido por Xesús,
porque nos enriquece e completa como seguidores seus, porque
nos constitúe nunha Igrexa máis crible, unha Igrexa recinto de
verdade e motivo para a esperanza, estímulo para que moitos
sigan crendo.
Chega a hora de dar a cara sen medo e de «sinalarnos» na Igrexa,
que nos recoñezan defendendo a plena pertenza dos nosos irmáns
e irmás LGBT, fillos e fillas do mesmo Deus. Sexamos conscientes
de estar convidados a saír da propia comodidade e atrevernos a
chegar a todas as periferias que necesitan a luz do Evanxeo.
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Xúntanse sentimentos diversos, por unha banda, a necesidade
de pedir perdón polo tempo en que non soubemos mirar nin recoñecer, pola indiferenza, polo medo para alzar a voz fronte á inxustiza dentro e fóra da Igrexa, por non estar á altura do chamamento
recibido, por «pecar por omisión», e doutra banda a necesidade
de agradecer o seu exemplo profético, o seu testemuño de amor e
fidelidade á «igrexa nai de todos».
Entendemos que a diversidade nos enriquece e é necesaria
dentro e fóra da Igrexa. Tamén diversidade dos que pensan doutra
maneira, teñen outros carismas e outras sensibilidades. Evitemos
a falsa dicotomía de debater entre dúas partes da Igrexa porque
todos somos Pobo de Deus. É un tempo novo eclesiástico, «algo
novo está a agromar»… e entendemos que estamos chamados a
colaborar nesta nova primavera eclesial: aquí púxonos o Señor.
A Terra sagrada da vida da xente LGBTI crente, na que Deus
actúa, son historias que temos que amosar. Deus está a actuar
nelas e prestar atención a esas biografías pode enriquecer a nosa
vida eclesial e, sen dúbida, mellorar e profundar a nosa comprensión do Evanxeo. É tempo xa, de acoller na Igrexa ás persoas
LGBTI con toda a súa humanidade e realidade. Seguro, teremos
unha mellor Igrexa e, sen dúbida, mellores persoas sexa cal for a
súa condición sexual.
O valor da mirada arco da vella no noso corazón e no da comunidade eclesial á que pertencemos, fainos ser comunidade en saída
e profundar na cultura do encontro. Imos crecendo en diversidade,
complementariedade e compromiso. Pidamos ao Señor valentía
para saber estar e acompañar nas fronteiras da Igrexa; unha Igrexa,
que agora si, quere aprender a estar á beira de todos e todas, máis
aló de orientacións e sensibilidades «diferentes».
Fátima Carazo - José Antonio Suffo
CVX en Sevilla
Traduciu Xesús Ledo Patao
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Fiestra aberta

Unha opción eclesial sen retorno: un
Evanxeo poliédrico para unha Igrexa
poliédrica nunha sociedade poliédrica1
Almudena Suárez Cerviño2

12

Nos tres documentos máis persoais do maxisterio de Francisco,
a exhortación apostólica Evangelii gaudium (2013), a encíclica Laudato si (2015) e a exhortación apostólica Amoris laetitia (2016),
aparecen dúas palabras que poderiamos tomar como ancoraxes
que nos axuden a entender como o maxisterio de Francisco se
desenvolve abranguendo, desde a reflexión teolóxico-pastoral, distintos ámbitos da vida das persoas. Esas dúas palabras son alegría
e poliedro.
O modelo para Francisco non está na esfera, na que todos os
puntos son equidistantes do centro e non reflicten as diferenzas,
senón que o modelo está no poliedro, «que reflicte a confluencia de
todas as parcialidades, que nel conservan a súa orixinalidade»3. A
esfera é algo totalmente feito e terminado. A realidade aseméllase
máis a un poliedro que ten moitas caras e pode mirarse de diferentes maneiras. Este modelo afunde as súas raíces na concepción
eclesial presente na Constitución dogmática sobre a Igrexa Lumen
Gentium do Vaticano II: unha Igrexa chamada a servir ao mundo
1 Este artigo é continuación de un escrito pola mesma autora Francisco e a proposta
dunha nova linguaxe do maxisterio pontificio; pastoralidade e compromiso, publicado no
número anterior (212) da revista Encrucillada.
2 Almudena Suárez Cerviño é licenciada en Ciencias Biolóxicas e en Ciencias Relixiosas,
Máster en Doutrina Social da Igrexa. Tamén é profesora no IES Mendiño de Redondela e
profesora convidada no Seminario Maior San Xosé de Vigo. É unha das persoas responsables do servizo litúrxico Remol.
3

EG 236.
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e non a dominalo (sacramento universal de salvación); unha Igrexa
que non se concibe como unha estrutura piramidal de corte xerárquico, senón como unha familia que ten unha dobre natureza,
xerárquica e sinodal, con diversidade de ministerios e carismas
na que priman o diálogo e a corresponsabilidade (Pobo de Deus);
unha Igrexa que non é unha sociedade perfecta autosuficiente,
senón comunidade que peregrina.
A partir de aquí, a proposta de Francisco presenta as seguintes
notas definitorias:

1.- Unha Igrexa en saída cara ás periferias existenciais
Igrexa en saída foi unha das primeiras expresións que puxo a voz
do papa en todos os medios de comunicación do mundo. Francisco
dáse conta de que a Igrexa vive encerrada en si mesma, paralizada
polos medos e demasiado apartada dos problemas e sufrimentos
como para dar sabor á vida moderna e para ofrecerlle a luz xenuína
do Evanxeo. A súa reacción foi inmediata: «temos que saír cara ás
periferias existenciais»4. Unha Igrexa illada do mundo non pode
ser nin sal nin luz. A Igrexa ten que estar atenta a canto ocorre no
mundo; un mundo que, a través da presenza dos seus membros,
conforma e axuda a construír. Unha Igrexa en saída é unha Igrexa
aberta, acolledora, que non mira cara atrás nin se lamenta do
pasado, unha Igrexa en misión e para a misión.
Cando Francisco fala de Igrexa en saída, refírese a unha clave
interpretativa da acción eclesial froito da reflexión de Aparecida.
A Igrexa en saída é «a comunidade de discípulos misioneiros
que primeirean, involúcranaw, que acompañan, que frutifican e
festexan»5, e «é unha Igrexa coas portas abertas»6.
Estas portas abertas teñen unha dobre finalidade:

4

EG 20.

5

EG 24.

6

EG 46.
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• Permítennos saír de nós mesmos para poñernos en camiño
cara ás periferias existenciais: «Non podemos quedar enclaustrados (…) senón saír pola porta para buscar e atopar»7.
• Tamén permiten que todas as persoas poidan entrar, descansar nela e atopar a aperta amorosa do Pai. Por iso é polo que
non se lle poden pechar as portas da Igrexa a ninguén, porque
«a Igrexa non é unha aduana, é a casa paterna onde hai lugar
para cada un coa súa vida ao lombo»8.
Igrexa inmóbil coas portas pechadas: será esta a enfermidade
que afecta ás nosas comunidades eclesiais da vella Europa, tristes,
envellecidas, sen ilusión, cheas de medo, repregadas en si mesmas?.
Francisco, como fixese noutro tempo Xoán XXIII, proponnos o
antídoto: abrir as portas para comunicar a alegría do Evanxeo
desde unha opción preferente polos pobres. Seremos valentes para
acoller a súa chamada?

2.- Unha Igrexa pobre e humilde
O papa Francisco, nunha entrevista con Henrique Cymerman o
13 de xuño de 2014 afirmaba:
A pobreza e a humildade están no centro da mensaxe evanxélica,
máis aínda, no centro de toda a Biblia e dígoo nun sentido teolóxico, non sociolóxico […] Eu creo que Xesús quere que os bispos
non sexamos príncipes, senón servidores9.

Poder e diñeiro foron sempre dous enormes problemas da vida
institucional que Francisco denuncia con valentía e sen andrómenas. A pobreza é a forma de vivir que debe bañar todos os actos da
Igrexa. Tal vez é o dato máis importante e que, de seu, constitúe
7 Francisco, Homilía na Misa con bispos, sacerdotes, relixiosos e seminaristas, XMX, Río
de Xaneiro 27 de xullo de 2013.
8

EG 47.

9 Francisco, entrevista con Henrique Cymerman, 13 de xuño de 2014 en http://www.
lavanguardia.com/internacional/20140612/54408951579/entrevista-papa-francisco.html
(Páxina consultada ol28/2/2017).
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unha proposta de reforma e de renovación, porque significa abrir
as portas das parroquias e das comunidades, compartir a vida e o
que se teña –sexa pouco ou moito–, as tristezas, as alegrías, celebrar xuntos o domingo, facernos comunidade. Unha Igrexa pobre
é, ante todo, un pobo humilde, unido e de brazos abertos e «non o
é unha Igrexa que vive apegada ao diñeiro, que pensa no diñeiro,
que pensa como gañar diñeiro»10.

3.- Unha Igrexa desde unha opción preferente polas persoas pobres
«Ah, como quixer unha Igrexa pobre e para os pobres!»11 foi o
desexo manifestado por Francisco ao mundo no seu encontro cos
representantes dos medios de comunicación aos poucos días da súa
elección como pontífice.
As palabras sobre a Igrexa dos pobres remiten inmediatamente
ao Concilio, en particular á expresión que Xoán XXIII pronunciou
o 11 de setembro de 1962 na radiomensaxe precedente á apertura
do Vaticano II: «a Igrexa preséntase como é e como quere ser,
como Igrexa de todos, en particular como a Igrexa dos pobres»12 .
Fronte ao gran mundo da pobreza, a Igrexa do Concilio preséntase
como a Igrexa dos pobres.
Francisco, seguindo a liña dos seus predecesores, outorga á
opción polos pobres a súa verdadeira identidade: «é unha categoría
teolóxica antes que cultural, sociolóxica, política ou filosófica, pois
Deus outórgalles a súa primeira misericordia»13, xa que é «un signo
da beleza do Evanxeo que non pode faltar xamais»14. Recupera así
o lugar central, un lugar do que nunca debeu saír.
10 Francisco, Tres características, Meditacións diarias na Misa matutina de Santa Marta,
15 de decembro de 2015.
11 Francisco, Discurso no encontro cos representantes dos medios de comunicación, Sala
Pablo VI do Vaticano, 16 de marzo de 2013.
12 Juan XXIII: Radiomensaxe Ecclesia Christi lumen gentium un mes antes da apertura
do Concilio Vaticano II, 11 setembro 1962.
13 EG 198.
14 EG 195.
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Francisco utiliza un concepto de pobreza inclusivo, que abarca
as «periferias existenciais» e non só as económicas, e que aparecen exquisitamente descritas en EG baixo o suxestivo e significativo epígrafe «coidar a fraxilidade», en calquera das súas múltiples
formas e rostros, que enumera con múltiples matices e precisións.
Desde o Evanxeo debemos situar a «opción preferente polos
pobres» no centro da misión da Igrexa, con signos concretos e
visibles. Cristo mesmo empobreceuse (kénose), vivindo a pobreza
como manifestación privilexiada da súa relación co Pai. O pobre é
a presenza de Deus vivente na nosa vida. Non é esta unha opción
excluínte, pero si preferente xa que os pobres son as verdadeiras vítimas (excluídos, periferia…) dun sistema que sempre atenta
contra as persoas máis débiles e explotadas. O feito de pensalo
todo desde as vítimas convértenos nunha Igrexa evanxélica, unha
Igrexa pobre e para os pobres, a Igrexa de Xesús de Nazaret; nas
antípodas dunha Igrexa que se cre co dereito de mandar, ordenar
e impoñer o seu criterio. É o que o profesor Segovia expresa exquisitamente na proposición: «volver ao Evanxeo implica poñernos aos
pés da cruz e dos crucificados, manter fixos os ollos no Señor e ser
un para que o mundo crea».

4.- Unha Igrexa nai que acompaña, comprende e acariña
Nunha entrevista ao papa Francisco con motivo da JMJ celebrada en Brasil en 2013, ao ser preguntado sobre as causas do
éxodo de católicos cara a outras confesións relixiosas, principalmente evanxélicas, Francisco lanzaba esta hipótese:
Para min é fundamental a proximidade da Igrexa. A Igrexa é nai.
Nin vostede nin eu coñecemos ningunha mamá por correspondencia. A mamá toca, bica, ama. Cando a Igrexa, ocupada en mil
cousas, descoida a proximidade e comunícase só con documentos,
é como a mamá que se comunica co seu fillo por carta15.

15 Pódese ver o vídeo desta entrevista en https://www.youtube.com/watch?v=1o3sOon-1QY
(Páxina consultada o 1/3/2017).
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Esta sinxela e clara explicación indica o talante que Francisco
quere imprimir á Igrexa, ás nosas comunidades eclesiais. Na revolución da tenrura que el propón, é fundamental a figura da nai,
a persoa que nos dá a vida e o seu amor incondicional, sen pedir
nunca nada cambio. «Desexo unha Igrexa alegre con rostro de nai,
que comprenda, acompañe, acariñe. Soñade tamén vós con esta
Igrexa, crede nela»16.
E, como boa nai, a Igrexa é educadora que apunta ao esencial,
sen perderse en detalles. E o esencial «segundo o Evanxeo, é a
misericordia»17. Porén, demasiadas veces na súa historia, a ansia
de poder, o egoísmo, a soberbia de crerse superior aos demais,
o desexo de anular a liberdade que Deus nos regala, ou sentirse
máis unha multinacional que unha nai, volveron a Igrexa estéril,
esquecendo que ao fin e ao cabo, «o primeiro deber da Igrexa non
é distribuír condenas ou anatemas senón proclamar a misericordia
de Deus, de chamar á conversión e de conducir todos os homes á
salvación do Señor (cf. Xn 12, 44-50)»18.

5.- Unha Igrexa samaritana e hospital de campaña
A opción eclesial que propón Francisco, pasa por unha Igrexa
samaritana e hospital de campaña, capaz de baixar da súa cabalgadura para vendar e curar as feridas de tantas persoas que están
caídas á beira do camiño. Neste sentido, parécenos tremendamente
clarificadora a opinión de Francisco recollida na entrevista que lle
realiza A. Spadano:
Vexo con claridade que o que a Igrexa necesita con maior urxencia
hoxe, é unha capacidade de curar feridas e dar calor aos corazóns
dos fieis, proximidade, proximidade. Vexo a Igrexa como un hospital de campaña tras unha batalla. Que inútil é preguntarlle a un
16 Francisco, Discurso no encontro cos participantes no V Congreso da Igrexa italiana,
Florencia, 10 de novembro de 2015.
17 Francisco, Audiencia Xeral, Praza de S. Pedro, 10 de setembro de 2014.
18 Francisco, Discurso na clausura dos traballos da XIV Asemblea Xeral Ordinaria do
Sínodo dos bispos, 24 de outubro de 2015.
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ferido se ten altos o colesterol ou o azucre! Hai que curarlle as
feridas. Xa falaremos logo do resto. Curar feridas, curar feridas…
E hai que comezar polo máis elemental. A Igrexa ás veces deixouse
envolver en pequenas cousas, en pequenos preceptos. Cando o
máis importante é o anuncio primeiro: «Xesucristo salvoute!». E
os ministros da Igrexa deben ser, ante todo, ministros de misericordia […] As persoas hai que acompañalas, as feridas necesitan
curación19.

A expresión Igrexa samaritana ten fondas raíces evanxélicas. A
parábola do bo samaritano é moi oportuna para a Igrexa de hoxe,
para os cristiáns que vivimos no medio dos homes e as mulleres que sofren. Xesús dinos que o bo samaritano se achegou, viu,
parouse e compadeceuse daquel home que estaba na marxe do
camiño malferido por uns ladróns. Puxo o seu tempo ao servizo de
quen se atopaba necesitado, mostrando a riqueza e fondura da verdadeira comuñón evanxélica: a acollida, pois «non sería digno da
Igrexa nin dun cristián «pasar de longo» e pretender ter a conciencia tranquila só porque rezou ou porque foi o domingo á Misa»20.
Aquel home anónimo, viaxeiro solitario, sen nome nin compañía, maltratado polos bandidos e medio morto, ten rostro e nome:
o dos millóns de persoas paradas, o das persoas refuxiadas que
vagan por Europa sen que ninguén lles abra as portas, o das mulleres maltratadas e silenciadas, o das persoas maiores, reducidas
a caixeiros automáticos, o das persoas enfermas, relegadas a un
mero dato estatístico, o das zonas rurais, esquecidas do sistema…
E «esta é a misión da Igrexa: curar as feridas do corazón, abrir
portas, liberar, dicir que Deus é bo, que Deus perdoa todo, que
Deus é pai, que Deus é afectuoso, que Deus nos espera sempre»21.
19 Entrevista de Antonio Spadano ao papa Francisco en https://w2.vatican.va/content/
francesco/es/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130921_intervistaspadaro.html (Páxina consultada o 1/3/2017).
20 Francisco, Catequese para os Operadores de Misericordia, Praza de S. Pedro, 3 de
setembro de 2016.
21 Francisco, Yo cuidaré de ti, Meditacións diarias na Misa matutina de Santa Marta, 5
de febreiro de 2015.
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O sacerdote e o levita chegaron sen obstáculo ao final do seu
camiño… pero faltaron ao encontro. O samaritano só deu dous
pasos… pero na dirección exacta. Ollos para ver, mans para construír, corazón para querer. Esa é a folla de ruta que nos propón Francisco para sermos unha Igrexa samaritana e hospital de campaña:
«É unha mensaxe tan clara, tan directa, tan simple e elocuente
que ningunha hermenéutica eclesial ten dereito a relativizala […]
Xesús ensínanos este camiño de recoñecemento do outro coas súas
palabras e cos seus xestos. Para que escurecer o que é tan claro?»22.

6.- Unha Igrexa con capacidade de diálogo e
encontro na procura do ben común
Francisco, fronte á globalización da indiferenza que nos arrasa,
invítanos a apostar pola cultura do encontro, «porque a fe é un
encontro con Xesús, e nós debemos facer o mesmo que fai Xesús:
atopar os demais»23. O encontro inicia a revolución da tenrura, que
nos fai sentir responsables uns doutros: «coidar as boas relacións
persoais e a capacidade de superar prexuízos e medos son ingredientes esenciais para cultivar a cultura do encontro, onde se está
disposto non só a dar, senón tamén a recibir dos outros […] Acoller
o outro é acoller a Deus en persoa»24.
Neste sentido, o profesor A. Riccardi afirma que «o ministerio
pastoral de Bergoglio, xa desde antes do episcopado, está exposto
no encontro. O arcebispo de Bos Aires que viaxa en metro, non é
a imaxe dun prelado anticonformista senón de alguén que quere
ir ao encontro e déixase atopar»25.
Efectivamente, no pensamento antropolóxico de Francisco a
palabra encontro adquire un concepto con moito valor semántico na
22 EG 194.
23 Francisco, Palabras na Vixilia de Pentecoste cos Movementos Eclesiais, Praza de S.
Pedro, 18 de maio de 2013.
24 Francisco, Mensaxe para Xornada Mundial do Emigrante e do Refuxiado 2016.
25 A. Riccardi, La sorpresa del papa Francisco. Crisis y futuro de la Iglesia, Madrid 2014.
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súa noción do ser humano e da comunidade. Ao longo das súas alocucións o cardeal Bergoglio, o papa Francisco, non só critica a ideoloxía economicista, senón tamén o individualismo postmoderno,
reivindicando a cultura do encontro, o valor da interacción, da relación interpersoal que alcanza no diálogo a súa máxima madurez:
O único modo de que unha persoa, unha familia, unha sociedade,
creza; a única maneira de que a vida dos pobos avance, é a cultura
do encontro, unha cultura na que todo o mundo ten algo bo que
achegar, e todos poden recibir algo bo a cambio. O outro sempre
ten algo que darme cando sabemos achegarnos a el con actitude
aberta e dispoñible, sen prexuízos26 […] pois todos teñen algo en
común connosco: son imaxes de Deus, son fillos de Deus. Ir ao
encontro con todos, sen negociar a nosa pertenza27.

7.- Unha Igrexa alegre
Etimoloxicamente, a palabra Evanxeo significa «Boa Nova»,
«Boa Noticia». Por iso Francisco afirma:
Non sexades nunca homes e mulleres tristes: un cristián xamais
pode selo. Nunca vos deixedes vencer polo desánimo. A nosa alegría non é algo que nace de ter tantas cousas, senón de atopar
cunha persoa, Xesús; que está entre nós; nace do saber que, con
el, nunca estamos sos, mesmo nos momentos difíciles, aínda cando
o camiño da vida tropeza con problemas e obstáculos que parecen
insuperables28.

Pasaron os anos, pasaron os séculos e os cristiáns esquecemos
que o Evanxeo é unha boa noticia, unha noticia que trae a felicidade. E aquí estamos: convertidas en persoas tristes, con cara de
26 Francisco, Discurso no encontro coa clase dirixente do Brasil, Río de Xaneiro, 27 de
xullo de 2013.
27 Francisco, Palabras na Vixilia de Pentecoste cos Movementos Eclesiais, Praza de S.
Pedro, 18 de maio de 2013.
28 Francisco, Homilía na Misa do Domingo de Ramos, Praza de S. Pedro, 24 de marzo
de 2013.
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funeral, de vinagre, como diría Francisco, pensando erradamente
que o Evanxeo é algo tan serio que non podemos transmitilo con
alegría, esquecendo que «o humor é a cuarta virtude teologal».
Contra a «enfermidade do mal humor e a cara fúnebre» alerta
Francisco no seu discurso á curia vaticana en decembro de 2014
cando afirma:
O mal da cara fúnebre. É dicir, o das persoas rudas e sombrías, que
cren que, para seren serias, é preciso untar a cara de melancolía,
de severidade, e tratar os outros –especialmente os que considera
inferiores– con rixidez, dureza e arrogancia. En realidade, a severidade teatral e o pesimismo estéril son frecuentemente síntomas de
medo e inseguridade de si mesmos. O apóstolo debe esforzarse por
ser unha persoa educada, serena, entusiasta e alegre, que transmite alegría alá onde estea29.

Para Francisco só unha actitude positiva e esperanzadora, de
diálogo e encontro, que asume tamén a dor e o fracaso, fará posible a acollida do Evanxeo. Isto lévao a formular unha proposta
que articula en dous momentos nos que habemos de implicarnos
os crentes. O primeiro momento sitúao na disposición de quen
evanxeliza: «Un evanxelizador non debería ter permanentemente
cara de funeral. Recobremos e acrecentemos o fervor, «a doce e
confortadora alegría de evanxelizar, mesmo cando hai que sementar entre bágoas»30. Só unha actitude así fará posible chegar ao
segundo momento: evanxelizar no medio do mundo, asumindo as
súas contradicións e posibilitando a acollida do Evanxeo: «Oxalá
o mundo actual –que busca ás veces con angustia, ás veces con
esperanza– poida así recibir a Boa Nova, non a través de evanxelizadores tristes e desalentados, impacientes ou ansiosos, senón a
través de ministros do Evanxeo, cuxa vida irradia o fervor de quen
recibiu, ante todo en si mesmos, a alegría de Cristo»31.
29 Francisco, Discurso á curia romana con ocasión das festas do Nadal, 22 de decembro
de 2014.
30 EG 10.
31 Ib.
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E todo isto por que?. Pois porque «cando se atopa a Xesucristo
e comeza a vivir segundo o Evanxeo, o cristián debe facelo con
alegría […] El organiza unha gran «festa de vodas. Xesús pídenos a
alegría da festa. A alegría de ser cristiáns»32. Ao fin e ao cabo, non
podemos, non queremos e non debemos esquecer que «a alegría
do Evanxeo enche o corazón e a vida enteira dos que se atopan
con Xesús»33.

8.- Unha Igrexa proactiva
Francisco propón unha Igrexa proactiva, é dicir, unha Igrexa
audaz e creativa, consciente de que o «sempre se fixo así» puido
servir noutro tempo; pero agora non é unha razón válida para dar
razón da nosa esperanza: «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
auto-preservación»34.
O papa non cansa de insistir en que os cristiáns debemos ser
creativos: «gústame unha Igrexa inquieta […] desexo unha Igrexa
alegre con rostro de nai, que comprenda, acompañe, acariñe.
Soñade tamén vós con esta Igrexa, crede nela, innovade con
liberdade»35.
Estamos chamados a ler os signos dos tempos e analizalos á luz
do Evanxeo para podermos ser samaritanos do amor de Cristo,
para podermos ser sal e luz.
E, con esa claridade que o caracteriza, insiste constantemente
en que a Igrexa debe arriscarse, aínda que ese risco ás veces nos
32 Francisco, La gracia de la alegría, Meditacións diarias na Misa matutina de Santa
Marta, 6 de setembro de 2013.
33 EG 1.
34 EG 27.
35 Francisco, Discurso no encontro cos participantes no V Congreso da Igrexa italiana,
Florencia, 10 de novembro de 2015.
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provoque feridas ou accidentes; debemos saír dos nosos lugares de
confort, dunha pastoral de conservación que dificilmente poderá
irradiar alegría, para sermos creativos e audaces no camiño da
evanxelización, no camiño de levar a Boa Nova a unha humanidade sufrinte e desesperanzada:
Prefiro unha Igrexa accidentada, ferida e manchada por saír á rúa,
antes que unha Igrexa enferma polo peche e a comodidade de
aferrarse ás propias seguridades. Non quero unha Igrexa preocupada por ser o centro e que termine clausurada nunha maraña de
obsesións e procedementos36.

Probablemente, nunca ata agora un papa pronunciase unha sentencia tan directa, clara e contundente sobre a necesidade de ser
audaces e non medrosos á hora de transmitir o Evanxeo, porque
como el ben di: «cantas veces Xesús está dentro e chama á porta
para saír, para saír fóra, e non lle deixamos saír só polas nosas
seguridades, por que moitas veces estamos encerrados en estruturas caducas, que serven só para facernos escravos e non fillos
de Deus libres?»37.
Debemos pasar dunha pastoral de conservación, que ten como
columna vertebral os signos da Igrexa, a unha pastoral que priorice os signos do Reino, entre os cales «a compaixón representa o
exercicio dunha ética transgresora».

9.- Unha Igrexa esperanzada e esperanzadora
Na homilía da súa primeira Misa de Domingo de Ramos como
Bispo de Roma, ante a multitude reunida na Praza de San Pedro,
o papa Francisco afirmaba:
Nós acompañamos, seguimos a Xesús, pero sobre todo sabemos
que El nos acompaña e nos leva sobre os seus ombreiros: nisto
36 EG 49.
37 Francisco, Discurso no encontro cos participantes no V Congreso da Igrexa italiana,
Florencia, 10 de novembro de 2015.
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reside a nosa alegría, a esperanza que habemos de levar neste
mundo noso. E, por favor, non vos deixedes roubar a esperanza,
non deixedes roubar a esperanza. Esa que nos dá Xesús38.

E porque a Igrexa se sente preñada da esperanza de Cristo,
porque é capaz de descubrir a Deus que camiña co seu pobo,
especialmente nas persoas máis débiles e excluídas, é unha Igrexa
esperanzadora, pois está convencida de que «Xesús é un home
que recrea a existencia. E isto dános esperanza, porque Xesús veu
precisamente para este gran milagre, para recrear todo. E cando
nos unimos a Xesús na súa paixón, con El refacemos o mundo,
facémolo novo»39.
É necesario ler a realidade «coas lentes adecuadas, que non son
outras que as da boa noticia: Xesús mesmo. En Cristo, Deus fíxose
solidario con calquera situación humana, revelándonos que non
estamos sos, porque temos un Pai que nunca esquece os seus fillos.
«Non temas, que eu estou contigo» (Is 43, 5): é a palabra consoladora
dun Deus que se implica desde sempre na historia do seu pobo»40.
Pés no chan, ollos abertos, oídos á espreita, mans para construír, corazóns para sentir, identificar e acompañar. Estas son as
actitudes dunha Igrexa esperanzada que quere ser esperanzadora
nun mundo frío e insolidario marcado pola indiferenza e a cultura
do descarte.

10.- Unha Igrexa misericordiosa
Apenas elixido papa, Francisco, no seu primeiro Angelus, aludiu
a un libro sobre a misericordia que lle regalara o cardeal Kasper
e que el recomendaba vivamente: «O cardeal Kasper dicía que ao
38 Francisco, Homilía na Misa do Domingo de Ramos, Praza de S. Pedro, 24 de marzo
de 2013.
39 Francisco, Jesús es la esperanza, Meditacións diarias na Misa matutina de Santa Marta,
9 de setembro de 2013.
40 Francisco, No temas, que yo estoy contigo, Mensaxe para a LI Xornada Mundial das
Comunicacións Sociais 2017.
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escoitar misericordia, esta palabra cambia todo. É o mellor que
podemos escoitar: cambia o mundo. Un pouco de misericordia fai
o mundo menos frío e máis xusto. Necesitamos comprender ben
esta misericordia de Deus, este Pai misericordioso que ten tanta
paciencia»41.
O seu mesmo lema, «miserando atque eligendo», sitúanos na
dinámica da misericordia; e o Xubileu da Misericordia por el convocado non fai senón reafirmar a primacía da mesma como elemento transversal desde o que desenvolver e articular o seu pontificado. A referencia ao libro de Kasper non era casual: Francisco
insiste unha e outra vez na necesidade de redescubrir a misericordia de Deus e de actuar no mundo cun corazón misericordioso.
O proxecto misioneiro da misericordia compromete a toda a
Igrexa. A misericordia é unha liña de fondo que marca os papados
desde Xoán XXIII ata a actualidade. Francisco sitúase en continuidade coa corrente da misericordia e como pastor e pastoralista non
se centrará na dimensión teolóxica da misericordia, senón que se
empeñará en levar á praxe e á pastoral as súas implicacións. Insiste
unha e outra vez sobre a necesidade de aceptar a misericordia de
Deus e facela presente na misión da Igrexa e no comportamento de
cada un dos cristiáns. Por iso convocou un Ano Santo da Misericordia desde o 8 de decembro de 2015 (data na que se conmemoraba o quincuaxésimo aniversario de clausura do Vaticano II) ata
a festa de Xesucristo Rei do Universo do ano 2016. Curiosamente,
a primeira porta da misericordia que se abriu nese Ano Santo foi
a da Catedral de Bangui, o día 30 de novembro de 2015. Francisco
estaba realizando unha viaxe apostólica á República Centroafricana e na catedral da capital abriu a primeira porta santa deste
xubileo disperso na historia da humanidade e rebautizado como o
xubileu das periferias. Foi a primeira vez que un Papa realizou este
xesto fóra de Roma, lonxe das basílicas papais.
A misericordia convértese así nun eixo do pontificado de Francisco, a quen lle gusta utilizar o xerundio misericordiando: «O
41 Francisco, Angelus, Praza de S. Pedro, 17 de marzo de 2013.
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xerundio latino miserando paréceme intraducible tanto en italiano
como en español. A min gústame traducilo con outro xerundio que
non existe: misericordiando»42.
Misericordia é «o acto último e supremo co cal Deus vén ao
noso encontro; é a lei fundamental que habita no corazón de
cada persoa cando mira con ollos sinceros o irmán que atopa no
camiño da vida; é a vía que une Deus e o home, porque abre o
corazón á esperanza de ser amados para sempre con todo o límite
do noso pecado»43.
Só unha Igrexa verdadeiramente activa na realización da misericordia, que concreta o contido das palabras de Xesús sobre o xuízo
definitivo, será crible no medio dun mundo necesitado de referentes e no que a imaxe prima sobre a palabra. Por iso non dubida en
afirmar Francisco que a misericordia é «a viga mestra que sostén a
vida da Igrexa. Todo na súa acción pastoral debería estar revestido
pola tenrura coa que se dirixe aos crentes; nada no seu anuncio e
no seu testemuño cara ao mundo pode carecer de misericordia. A
credibilidade da Igrexa pasa a través do camiño do amor misericordioso e compasivo. A Igrexa vive un desexo inesgotable de brindar
misericordia. Talvez por moito tempo esquecémonos de indicar e
de andar pola vía da misericordia»44.
O Deus misericordioso está chamado a facerse realidade nos
distintos espazos eclesiais onde desenvolve a súa vida. Nunhas
ocasións será para actuar con misericordia e noutras para experimentar a misericordia que procede de outro e que lle afecta directamente. Nun caso ou noutro, misericordia é a actitude que debe
marcar a vida de todo crente en particular e da Igrexa como institución en xeral, pois «a Igrexa ten que ser o lugar da misericordia
gratuíta, onde todo o mundo poida sentirse acollido, amado, per42 Entrevista de Antonio Spadano ao papa Francisco en https://w2.vatican.va/content/
francesco/es/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130921_intervistaspadaro.html (Página consultada el 3/3/2017).
43 Francisco, Bula Misericordiae vultus 2.
44 MV 10.
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doado e alentado a vivir segundo a boa nova do Evanxeo»45. Só se
os cristiáns vivimos con esa conciencia poderemos dar testemuño
crible dela.
Como afirma o profesor L. Aranguren,
quizá a relixión cristiá deba saír da súa estatua, abrirse paso ante a
tentación do inmobilismo, sacudirse o bronce do prestixio e gastar
zapatos de andar os camiños e non desgastar pés de tanto ser
bicados e reverenciados. Nesa travesía irán caendo polo seu peso
os adornos, roupaxes e discursos que non sexan capaces de enfrontarse á humanidade con misericordia46.

«É o tempo de retornar ao esencial para facérmonos cargo das
debilidades e dificultades dos nosos irmáns»47, conscientes de que
«o que fai viva a misericordia é o seu constante dinamismo para
ir ao encontro das carencias e as necesidades de quen vive en
pobreza espiritual e material. A misericordia ten ollos para ver,
oídos para escoitar, mans para levantar»48.
Almudena Suárez Cerviño

45 EG 114.
46 L. Aranguren Gonzalo, A la escucha de nuestro tiempo: mudanzas y desafíos, en Iglesia
Viva 269 (2017) p. 11-34.
47 MV 10.
48 Francisco, Audiencia Xubilar, 30 de xuño de 2016.
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Documento

Serei inmensamente ditoso
da vosa felicidade
Fr. Santiago Agrelo

Á Igrexa de Deus que peregrina en Tánxer: Paz e ben.
Irmáns meus moi queridos:
O meu tempo cumpriuse.
Para o voso pastor chegou a hora do regreso á quietude da vida
conventual. Para vós chegará outro pastor, chamado a guiar –farao
con sabedoría e amor– esta Igrexa humilde e fermosa.
Nesta carta quero deixarvos algo así como unha memoria persoal, unha mirada afectuosa ao camiño que tiven a ledicia e o privilexio de percorrer convosco, un pequeno mundo de palabras que
vos axuden a gardar no corazón un recordo amable deste irmán
menor que foi o voso bispo durante case doce anos.
Unha travesura de neno foi a ocasión da que se serviu o Señor
para levarme ao Seminario –nós chamámolo Colexio Seráfico– da
Provincia Franciscana de Santiago. Alí os irmáns ensináronme
todo o que sei, tamén a buscar ao Señor, a amalo; ensináronme a
amar aos pobres, amar á Igrexa.
Logo, no Pontificio Instituto Litúrxico San Anselmo, de Roma,
aprendín veneración pola Palabra de Deus.
O Señor ocupouse sempre de min, como se ocupa dun neno
pequeno unha nai cariñosa.
Cando o Papa Benedito me chamou a este ministerio en Tánxer,
acepteino confiadamente. Acepteino cunha súplica no corazón ao
Deus da miña vida: axúdame, Señor, a amar a túa Igrexa co amor
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con que ti a amas, axúdame a servirte nos pobres, axúdame a ser
fiel á túa santa vontade.
Naquel momento sentinme como o patriarca Abraham, que na
ancianidade fora chamado a deixar casa e patria, e a poñerse en
camiño, levando como único tesouro no corazón as palabras da
promesa divina. Sentinme como Sara, visitada á porta da súa tenda
por un anxo cun anuncio de fillos, que sempre son para unha nai
gozos e traballos. Sentinme turbado e confiado, gozoso e esperanzado, disposto a camiñar e a coidar fillos para o Señor. Sentinme
profundamente agradecido ao Señor, á Igrexa, ao Papa, a quen prometín obediencia e reverencia, e a quen lle pedín que me axudase
a vivir e morrer como fillo na santa Igrexa.
Agora, como bispo xa emérito e como Irmán Menor, quero expresar obediencia e reverencia, gratitude e agarimo ao Papa Francisco,
pois en todo momento do meu servizo nesta Igrexa, coma se fose a
el a quen pedín axuda, sentinme confortado pola súa palabra, polo
exemplo da súa vida, polo seu amor á Igrexa, pola súa solicitude
cos emigrantes, polo seu amor aos pobres.
Irmáns meus moi queridos: Terminado o meu servizo como
bispo desta Igrexa, volvo gozoso á obediencia dos meus superiores
relixiosos, volvo rico do amor que Deus me ten, amor do que foi
sacramento real a caridade que vós tivestes comigo, o amor co que
dulcificastes o meu camiño durante estes anos.
Se no ceo houbese primeiros e últimos postos, estou seguro de
que todos alí me precederiades, pois dilapidastes tanto amor cos
pobres, que, considerada a pobreza do meu, nin sequera serei digno
de desatarvos as sandalias. Pero serei ditoso, inmensamente ditoso
da vosa felicidade, aínda que só poida vela de lonxe e desde abaixo.
Vós fixestes posible o cumprimento do compromiso de servizo
á Igrexa e aos pobres que asumín cando aceptei o nomeamento
de bispo.
Pola miña banda, ao longo destes anos compartín convosco o
que vivín na fe, e comuniqueivos, sen gardarme nada –polo menos
iso intentei–, canto recibín do Señor.
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A el e a vós pido perdón pola atención que non vos prestei, por
canto perdín do que o Señor quixo que vos dese, por canto non
souben amarvos.
Convosco, cos pobres, coa Igrexa, resoarán no meu corazón as
palabras do cántico da nosa Nai a Virxe María: «Proclama a miña
alma a grandeza do Señor, alégrase o meu espírito en Deus o meu
salvador». En verdade, el fixouse na súa Igrexa, nos pobres e en
min para bendicirnos como xamais podería soñar.
Vós fostes bendición de Deus sobre a miña vida, sodes a miña
alegría e a miña coroa, e con Cristo lévovos gardados para sempre
no corazón.
O Papa Francisco encomendoulle ao meu irmán Cristóbal López,
arcebispo de Rabat, a administración apostólica da arquidiocese de
Tánxer, ata que a Santa Sé poida nomear ao meu sucesor. Estou
seguro de que, o mesmo a el que ao meu sucesor, acollerédelos
como me acollestes a min, coa mesma familiaridade, coa mesma
confianza, co mesmo respecto, co mesmo agarimo.
Nesta carta, de agradecemento máis que de despedida, entran
tamén con todo dereito o pobo marroquí e as autoridades deste
país que me acolleron durante estes doce anos, tratáronme sempre
con respecto, con cordialidade, con familiaridade, e permitíronme
sentirme un máis nesta terra bendicida por Deus.
O Señor vos bendiga, irmáns meus moi queridos: O Señor vos
garde na súa paz, vos colme de esperanza e de alegría, vos encha
do seu Espírito, vos manteña sempre unidos, e a todos nos reúna
un día na súa casa do ceo.
Tánxer, 24 de maio de 2019.
Fr. Santiago Agrelo
Bispo emérito
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Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

De novo compartindo con
quen teña o gusto de ler estas páxinas nas que ofrecemos
unha ollada sempre parcial e
un chisco serodia sobre a realidade eclesiástica que imos
construíndo día a día. Para
quen isto escribe é un gozo e
unha responsabilidade poder
facelo, e con canto gusto faría convosco faladoiro amplo!
Así, con opinión e valoración
comunitaria, poderiámonos
achegar con xusteza á alma
desta nosa Igrexa, cousa que
nunca se poderá facer, iso pensamos, sen ao tempo nos introducir na alma do noso pobo, e
da sociedade ampla, global, da
que formamos parte, e para a
que nos queremos constituír
en servidoras. Os vosos ecos
e resonancias, as vosas críticas e suxestións serán o crisol
que purifique a nosa escrita e a
fagan máis atinada e vigorosa.
Vamos, logo!
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1.- Pascua florida e dorida
Xa van aló varias semanas
pascuais cando isto empezo a
escribir, e cando recibades o escrito xa andaremos facéndolle as
beiras ao verán. Pero non podemos deixar de asentar a graza e
a desgraza dos días pascuais. Na
Semana Santa, 14-21 de abril,
cando por aquí andabamos cruzando prazas e rúas cos nosos
«pasos», e as nosas vilas e cidades se enchían de espectadores
curiosos e/ou relixiosos; cando
Viveiro e Ferrol maiormente facían méritos para situarse cada
ano máis na elite das confrarías, e vilas como Mondoñedo
ou Chantada buscaban un oco
digno nesa especial competencia; cando entre nós debatiamos
sobre o valor cristián de tanto
espectáculo; cando igual todo
isto nos soaba a mundo caduco
ou folclórico e aproveitabamos
o tempo para o simple lecer; no
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medio destas circunstancias, o
martes santo, ardía Notre Dame,
a antiga catedral parisiense dedicada á Nosa Señora, emblema
da historia dun pobo, que nela
se vía reflectido cando menos
parcialmente; porque hai tempo
que o pobo francés, como moito
deste occidente europeo no que
estamos integrados, renegou
do seu orgullo relixioso e busca
identidades noutros espazos seculares. Unha mágoa esta ruptura entre o pobo e a matriz relixiosa que o configurou durante
séculos! Pero quen rompeu con
quen? O pobo coa institución
relixiosa que o definía, ou esta
co pobo que ía evolucionando
e buscando maneiras novas de
entenderse cara a dentro e cara
a fóra?
Notre Dame, con todo, segue
a ser Notre Dame, queimada e
todo. A fe mantense coma remol
cálido debaixo de escombros
fumegantes provocando sentimentos e urxindo reparacións
urxentes, ao fronte das cales se
puxo o mesmo Presidente da
República con cartos abondosos que deseguida se puxeron
enriba da mesa. Cartos que para
outras urxencia humanitarias
non flúen coa mesma celeridade, nin con moito, e esa foi a

queixa que circulou deseguida
polas linguas de persoas e institucións que máis se doen das
pobrezas que poboan o mundo.
Seguro que os cartos, de saíren
dos seus refuxios, chegarían
para unha cousa e para a outra.
Pero así somos, e así son os nosos sentimentos e prioridades.
E uns días despois, cando a
Semana Santa chegaba á súa
fin e entoabamos xa cantos de
resurrección, en Sri Lanka,
no Índico, ao pé da India polo
sueste, un estado basicamente
budista e hinduísta, e cunha
pequena presenza musulmá e
cristiá, varios terroristas suicidas provocaron destrución
e morte –353 persoas– en catro igrexas cristiás (católicas e
evanxélicas) e en varios hoteis
da capital Colombo e arredores.
Máis adiante, o 29 de abril, en
Burkina Faso eran abatidos un
pastor protestante e cinco fieis
seus; e o 12 de maio, no mesmo país, seis mortos máis, un
crego católico, Simeón Yampa,
encargado do diálogo interrelixioso na súa diocese, e cinco
membros da súa comunidade.
Certamente todos eses asasinos
non compartían o Documento pola Fraternidade Humana,
pola paz mundial e a conviEncrucillada 210, novembro-decembro 2018
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vencia común firmado o 4 de
febreiro nos Emiratos Árabes,
ao que nos referimos na Crónica anterior. Canta Pascua por
construír, canto paso da morte
á vida no corazón da xente e da
sociedade.
Pero foi a Pascua. E, á sombra e á luz de Xesús resucitado,
fomos moitas as persoas que
aquí e acolá puidemos gozar
con humildes e sentidas celebracións relixiosas que nos incitaban ao cambio, á ledicia, á
vida, á esperanza. E nesas por
regalo de Deus andamos.

2.- A Pascua particular
dos pobos de España
Tamén cando andabamos
preparando ou celebrando a
Pascua, a política petaba á porta da nosa conciencia cidadá,
urxíndonos a unha implicación
e escolla. Poida que a alguén
lle pareza que Pascua e política non teñen moitos puntos de
conexión. Nós cremos que si,
porque precisamente a Pascua
tivo as súas orixes nun feito
eminentemente político como
foi o da loita dun pobo refuxiado por liberarse do abuso e
opresión dos naturais do país,
Exipto. Unha loita humilde e
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agudamente conducida polo
espírito de dignidade e de liberdade, que logo os autores bíblicos magnificaron e converteron
en epopea. (Ai!, que diría aquel
pobo hebreo dos seus descendentes actuais que non cansan
de esquilmar a unha poboación
palestina encarcerada nas súas
propias moradas, como día si
e día tamén nos confirman os
medios de comunicación! Xa
na nosa crianza nos dicían: «do
pobre que chega a señor, canto
máis lonxe mellor!»)
Por iso mesmo a política é
tamén unha terra sagrada, na
que hai que entrar con pés
descalzos, como Deus mesmo
lle ordenaba a Moisés (cfr. Ex
3, 5); pero ultimamente entre
nós máis que con pés descalzos
entrárase con botas de monte,
con xestos aceirados e con verbas de lume, que para nada facían soñar nun esforzo común,
compartido, por buscar honestamente solución a problemas
reais da vida. A Igrexa foi moi
comedida nas súas orientacións
pastorais ao respecto; unhas palabras do cardeal Blázquez na
apertura da Plenaria do episcopado o 5 de marzo, dicíndolles
aos políticos que «necesitamos
a exemplaridade das persoas
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que presiden as institucións
para fortalecer a moralidade na
sociedade»; unhas notas do secretario da Conferencia Episcopal, sinalando algúns criterios
de orientación de voto (vidaaborto, familia home-muller,
dereito á vivenda, España baleira, laicidade aberta e positiva, acollida de emigrantes), cun
comento final sobre o dereito
a decidir que dicía: «tanto no
campo da identidade nacional
coma no da identidade persoal,
o chamado «dereito a decidir»
non é moralmente lexítimo en
si mesmo, pois suporía a absolutización da vontade de poder
desvinculada da moralidade do
contido da decisión e do marco
social e institucional onde se
toman as decisións». O parágrafo, que non é precisamente un
exemplo de claridade, foi posto
en cuestión deseguida polo bispo de Solsona, Xavier Novell,
apelando a declaracións dos
bispos cataláns que falaban da
«lexitimidade moral de todas as
opcións políticas que se baseen
no respecto da dignidade inalienable dos pobos e das persoas».
Tamén Cáritas publicou unhas interesantes propostas políticas, concretadas en oito medidas, algunhas ben significati-

vas como garantía de ingresos
mínimos para todos os fogares,
inclusión plena do emprego do
fogar na Seguridade Social, protección de menores estranxeiros
non acompañados, dereito á
enerxía no fogar… Algún bispo
manifestou reticencias respecto a Vox, grupo polo que certos
sectores eclesiais mostran simpatías. Ben é certo que segundo
enquisas realizadas (Vida Nueva, 3.126) o número de persoas
crentes que se deixan motivar
pola Igrexa para orientar o seu
voto non supera o 30%, e sitúanse sobre todo entre votantes do
PP e Vox. E parece que a mesma
Igrexa entende que pasou o momento das declaracións ou, e
isto sería peor, que non é unha
institución con prestixio como
para dicir neste campo algo que
a sociedade poida ter en conta.
Pasaron as eleccións lexislativas e parece que os ánimos
calmaron. De aquí a pouco, as
municipais, europeas e autonómicas. A pantasma de Vox parece quedar en trasno, pero as
correntes sociais están aí, apuntando en dirección preocupante
. Só unha acción política limpa
e entregada á causa da xente
máis vulnerable pode garantir
futuros atraentes. E a esa acEncrucillada 210, novembro-decembro 2018
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ción política todas as persoas
crentes estamos convocadas.

3.- A España baleira
Á España baleira se refería
o Secretario da CEE. Sobre a
España baleira falaron con palabras de alento os bispos de
Teruel e Albarracín e Soria, Antonio Gómez e Abilio Martínez,
por mor da baixada a Madrid o
31 de marzo para protestar polo
abandono do rural e polas accións políticas que o motivan e/
ou que non o remedian. Canto poderiamos falar nós diso,
maiormente nas provincias de
Lugo e Ourense, que sempre figuran na biqueira das zonas que
máis sofren o abandono humano e político!
Ese mesmo día fomos convocados polo Sindicato Labrego Galego e por outras organizacións á lectura pública en
Santiago de Compostela da
«Declaración da ONU sobre os
dereitos dos labregos/as e doutras persoas que traballan nas
zonas rurais». Unha declaración
ampla, na que despois dun extenso preámbulo razoando a súa
xustificación, desenvolve en 28
artigos unha chea de dereitos
cos que protexer e potenciar a
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actividade agraria no mundo. O
escrito foi feito pensando sobre
todo en países con gobernos moi
proclives a deixarse levar polos
intereses das grandes multinacionais e que, en consecuencia,
reducen ao mínimo as necesidades da xente labrega: dereito
á vida, á folga, a sindicarse, á
alimentación, á auga, á vivenda axeitada, á xustiza xusta etc.
Sen embargo tamén hai referencias a aspectos cruciais dos
países industrializados: dereito
á información sobre factores
que afectan á produción, elaboración comercialización e distribución de alimentos, á conservación do medio ambiente e da
biodiversidade, ás sementes…
Foi importante acadar esta
declaración, aínda que supoñemos que, tristemente, como
pasa moito con declaracións
deste tipo, as cousas non van
cambiar moito, por máis que
desde o comezo se insta aos gobernos a que tomen en serio estas medidas e as implanten nas
súas respectivas lexislacións e
prácticas. Pero algo é algo.
Nas dioceses máis afectadas
si que falamos desta realidade,
pero máis en ton de queixa ca
de busca de estratexias que, ao
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noso nivel, poidan axudar a facer digna a vida nestas zonas.
Mais todos coñecemos aquí e
acolá –máis fóra, pero tamén
dentro do ámbito eclesial–, persoas, grupos, iniciativas que se
moven nesa dirección. Ultimamente Cáritas xeral quixo prestar atención a esta realidade e
organizou en Madrid unhas xornadas os días 10 e 11 de abril
tituladas «Mirando al mundo
rural», apostando por un compromiso co mesmo. Puidemos
escoitar palabras sabias falando
do caso, e tamén oír falar de experiencias diversas, humildes,
pero eficientes, na dirección
desexada. Raúl Flores abriu o
encontro cunha axustada comunicación: «El mundo rural hoy»,
na que puxo enriba da mesa con
acerto a gravidade e as potencialidades do momento presente no rural. Presentouse un
vídeo sobre desta realidade de
abandono do rural, que se pode
ve en https://www.youtube.com/
watch?v=ryazkg5kGEQ. Que
ben nos viría, xa en Galicia,
podernos xuntar para decatarnos de cómo sona esta música
na nosa terra, e para ver en que
poderiamos contribuír para que
a lapiña do rural, outrora fogueira, se vigorice en graza aos

moitos posibles que leva no seu
seo. (A xeito de nota, dicir que
quen isto escribe pode mandar
por correo electrónico tanto a
Declaración da ONU sobre os
dereitos de labregos e labregas,
como a comunicación citada de
Raúl Flores.)

4.- Ao redor do Papa Francisco
Pode chamar a atención a
nosa constante atención ao que
do Papa Francisco nos chega.
Non o facemos por culto baleiro
á autoridade, senón porque entendemos que dos seus xestos e
palabras con frecuencia podemos sacar proveito para situarnos como persoas cristiás ante a
vida. «Poucas as grazas!», diriamos coa norma do corazón, aínda que non en galego normativo.
Empecemos pola entrevista
que lle concedeu ao coñecido
periodista Jordi Évole, moi ben
valorado neste oficio. Coidamos
non errar se dicimos que é a primeira vez que un Papa accede a
ser sometido a un cuestionario
sobre o divino e o humano por
un «simple» periodista, salvando aquela primeira entrevista
sufrida polo mesmísimo Pedro, que narra Xn 21, 15-19,
e que fixo que o primeiro Papa
Encrucillada 210, novembro-decembro 2018
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se puxese ben colorado con
aquel persistente «quéresme,
quéresme, quéresme»; claro
que daquela o periodista era o
mesmísimo Xesús de Nazaret,
e por riba resucitado. O Papa
Francisco, sereno e convencido, foi contestando a todo, agás
ao tema da exhumación do cadáver de Franco, no que non
quixo entrar; e contestou non
con evasivas, senón tomando
partido, e ante casos ben complexos da realidade política e
eclesiástica. Manifestouse claramente contra e construción
e defensa ferinte de calquera
clase de valados, contra o rexeite da xente emigrante, contra a
venda de armas que potencian
guerras, contra o sen sentido de
termos persoas mortas enterradas e ignoradas nas cunetas, e
por suposto contra a pederastia
eclesiástica e a que non o é…
Así foi discorrendo unha hora
de entrevista ante a indignación
duns poucos que non entendían
como todo un Papa se poñía así
a ras da xente dialogando cun
calquera, por moito que fose
periodista afamado, e ante o
beneplácito da maioría da xente de Igrexa (e mesmo de non
Igrexa), que vía nel un modelo
de como saber estar, de como
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saber transmitir, de cómo saber
empregar os recursos modernos
para deixar o testemuño dunha
voz, duns xestos, dun corazón
transido pola paixón pola xustiza
a forza de estar aberto e atento
ao Deus da vida, e mesmo recoñecendo erros en manifestacións anteriores. Onde queda a
imaxe do Papa case que Deus,
que para todo ten palabra última, definitiva e certeira? Francisco amósasenos como persoa
que opina, que ofrece convencementos, que fai pensar, que non
se agacha en grandes doutrinas
que o avalen, que por iso mesmo se fai crible –ou non–, pero
sempre digno de ser escoitado.
Seguen adiante as medidas contra a pederastia, continuando o traballo realizado no
encontro do 21-24 de febreiro
en Roma. O 29 de marzo publicáronse tres documentos firmados polo Papa que afectan ao
Estado da Cidade do Vaticano,
dos que cómpre subliñar estes
aspectos: aumenta de 4 a 20
anos o tempo de prescrición de
delitos a partir da maioría da
idade da vítima; establécese a
obriga de comunicar á autoridade os casos coñecidos; ordénase que se investigue de oficio os
casos de pederastia, aínda que
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non haxa denuncia previa; créase un servizo de acompañamento das vítimas, e quen pretenda
traballar Vaticano, deberá demostrar que nunca abusou sexualmente de menores. E estes
serán criterios que se espallarán
por toda a Igrexa.
Por parte da Igrexa española,
foi importante a decisión tomada pola CEE na asemblea da primeira semana da abril, solicitando do Vaticano un mandato especial para promulgar un decreto xeral que lle dea autoridade
á CEE para lexislar para toda a
Igrexa española ao respecto. Isto
quere dicir que dioceses, congregacións relixiosas e asociacións eclesiásticas de todo tipo
serán obxecto das normas que
dite a CEE, normas que no seu
momento se farán públicas. Bo
será para ir demostrando que se
aborda o problema con seriedade. Por certo, o bispo de Astorga,
Juan Antonio Méndez, presidente da Comisión antipederastia da
CEE, faleceu repentinamente o
15 de maio. Descanse en paz, e
que non descanse a encomenda
que tiña entre mans.
E cadra ben aquí facer mención da metida de zoco do Papa
emérito Benedicto XVI, cando

o 11 de abril fixo pública unha
reflexión persoal sobre o porqué
da pederastia, non se sabe se por
propia iniciativa ou grazas á influencia de persoas interesadas
en subverter a lectura dos feitos
que os presidentes das Conferencias Episcopais de todo o
mundo, co Papa á fronte, ofreceran no encontro de febreiro.
En todo caso un triste papel que
non cadra para nada coa súa
promesa de se manter en silencio, alleo á xestión dos problemas da Igrexa, que tanto medo
lle meteran que preferiu dimitir.
Non lle hai que negar para nada
a súa intención de querer axudar; pero, dada a súa situación,
esa non é a maneira de facelo.
Aínda que sexa un elemento a
ter en conta, non é crible que
delitos que en ocasións se empezaron a cometer moitos anos
antes do Vaticano II, haxa que
atribuílos a unha perda do sentido moral da sociedade á que
a Igrexa do Vaticano II se tería
sumado, máxime sabendo que
en moitos casos foron persoas
moi de aparencia virtuosa tradicional as que máis cometeron
estes delitos sexuais. Pensamos
que debe prevalecer a análise
que afirma que un clericalismo
excesivo, prepotente, e unha viEncrucillada 210, novembro-decembro 2018
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vencia moi fráxil da sexualidade debida a unha paupérrima
formación e desenvolvemento
ao respecto, e o fondo humano
marcado tamén pola propensión
a prácticas repugnantes, neste
campo e noutros, están na base
de tantos comportamentos aberrantes.
Por outra banda o Papa emérito facía dese relativismo moral
doutrina para poñer en dúbida
–aínda que non o mencione– a
proposta moral coa que o mesmo Papa, avalado polo Sínodo
correspondente, entendía que
se deberían afrontar situacións
extremas, como as das persoas
divorciadas voltas a casar, nas
que o principio moral se debe
conxugar con situacións concretas que dalgunha maneira o
relativizan e o complementan a
un tempo. Co que, queréndoo
ou non, se sitúa do lado do grupiño de cardeais guerreiros que,
con outros máis, non paran de
facer oposición aos empeños do
Papa Francisco. Grupiño que
aproveita calquera oportunidade para lle ensinar as unllas
ao propio Papa, como é o caso
do cardeal Müller, que ergueu
a súa voz de protesta e alerta
ante o anuncio da nova constitución para a Curia do Vati110
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cano «Praedicate Evangelium»,
aínda en tempo de valoración
polas Conferencias Episcopais,
na que xa descobre perversións
da fe. Unha verdadeira mágoa,
cremos. A tal constitución é o
froito do traballo do equipo de
cardeais, que de nove foron
pasando a seis, e pretende establecer unha nova cultura de
poder e de servizo nas estruturas do Vaticano, pero entrando
en relación, claro, co conxunto
dos bispos e dioceses que compoñemos a Igrexa. Falaremos
dela con máis detalle cando se
faga definitivamente norma pública. Só indicar que se anuncia a creación de dous grandes
superministerios, un dedicado á
Evanxelización e outro dedicado
á Caridade.

5.- Exhortación apostólica
«Christus vivit»
No outono do 2018 celebrouse o Sínodo sobre a mocidade.
Traballo, conclusións que se lle
entregan ao Papa, para que logo
el redacte unha Exhortación
Apostólica cando ben queira e
poida. Publicouse agora, nesta
primavera, coa esperanza de ser
un signo primaveral para todo
a Igrexa, nun campo no que
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coma en ningún outro estamos
precisados de formas e camiños
novos. Vaino conseguir este documento? Seguramente o documento en si, non. Pero ten o documento nervio abondo como
para que poida promover unha
nova maneira de entender a mocidade e de promovela polos camiños dunha experiencia cristiá
motivadora? Esa é a dúbida.
A exhortación vai dirixida á
xente moza e a todo o pobo de
Deus; pero en si, na súa conformación completa, máis parece algo referido ao pobo de
Deus, para ver como aborda
ou non a súa responsabilidade
cara á xente nova, ca non algo
directamente para a mocidade,
sobre todo para esa mocidade
escéptica, moi metida nas dinámicas «mundanas» actuais e
pouco receptiva a doutrinas relixiosas, aínda que logo trague
con tantos mitos e tabús. O cal
non quita que non poida ser uns
instrumento útil para abordar a
tan desexada e temida pastoral
da mocidade, temida máis que
nada por non saber que teclas
tocar para que a melodía soe.
Na práctica é unha área da pastoral abandonada en moitos espazos eclesiais desde que a adolescencia ou mocidade supera o

requisito da Confirmación, se
que é a xa o quixo afrontar.
Non queremos con iso desaconsellar a súa lectura; ao revés. O título é significativo: pretende poñer a xente nova ante
a posibilidade dun encontro
persoal co mesmo Cristo. Desenvólvese en nove capítulos, algúns máis significativos ca outros. Pensamos que os capítulos
3, 4, 5, 8 e 9 poden atopar máis
eco na mocidade. O capítulo 7
vai dirixido claramente aos posibles axentes de pastoral da
mocidade.
Este documento, coma tantos
outros de máis ou menos densidade pastoral, teñen o perigo
de quedar no baleiro. Todo vai
depender da capacidade que
unha Igrexa de aparencia cansa
e esgotada poida ter para reavivarse e poder ofertar contidos
e formas novas que cheguen a
un público complexo, disidente,
que ten os seus propios sistemas de percepción, de comunicación, de entrar en diálogos e
intercambios. Saberemos estar
aí, aínda que diso dependa o
futuro das nosas comunidades
cristiás? No bispado de Mondoñedo-Ferrol encomendouse a
un grupo de mozos e mozas a
Encrucillada 210, novembro-decembro 2018

111
347

Manuel Regal Ledo

presentación pública desta exhortación. Pode ser un simple e
bo comezo.

6.- Na hora dos adeuses
Foi o 12 de maio, e foi en Bazar, Santa Comba. Alí ás trece
horas longas a comunidade parroquial dispúñase a celebrar,
entre gozos e sombras, a despedida da comunidade relixiosa da
Compañía de María que durante
máis de 40 anos estivera acompañándoa coa presenza física e
espiritual e co alento dinamizador que espertou importantes
capacidade no mesmo pobo.
Como alguén diría nalgún momento da celebración «grazas a
que veu de fóra un bo fermento, produciuse un bo pan; pero
tamén grazas a que fariña era
boa, o fermento puido cumprir
coa súa encomenda». En definitiva que comunidade parroquial
e comunidade de irmás monxas
fixeron posible unha experiencia
enormemente positiva, que permitiu que o pobo descubrise a
súa dignidade, a súa capacidade
de ser, de expresarse, de actuar,
en base a si mesmo e ao que
dentro de si nacía. Experiencia
que durante anos foi compartida por nenos e nenas, por mozos
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e mozas, por homes e mulleres
adultas que, cada quen nos seus
espazos e recursos propios, fixeron un camiño de maduración,
de conciencia propia, de apertura viva á realidade rural, de participación social, metendo todo
este precioso enramado dentro
da mesma experiencia relixiosa,
que gustosamente celebraban
cada domingo na mesma igrexa
parroquial que hoxe as vía despedirse.
Pero é necesario situar esta
anécdota dentro de todo un
contexto eclesial, histórico,
que axuda a descubrir as súas
potencialidades. A Compañía
de María non soamente estivo
presente con este talante en Bazar; estivo tamén en Hospital de
Pedrafita do Cebreiro, e tamén
en Cebreiro, Touro, con presenzas de duración variable, con
moi diferentes persoas que se
foron sucedendo, pero sempre
coa mesma sinxela intensidade.
As que agora pechan as portas
desta inimaxinable presenza relixiosa son MariCarme, Alicia
e Pilar. Pero é que ao lado da
Compañía de María e con funcións moi similares, estiveron
no rural durante moitos anos
tamén –e algunhas seguen a estar– un grupo considerable de
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Ordes Relixiosas femininas que,
ao remol do Concilio Vaticano
II, entenderon que a pobreza
do rural, naqueles anos especialmente intensa, era un lugar
apropiado para quen se sentía
servidora da causa da xente
máis vulnerable. E escribiron
un capítulo encomiable, aínda
que humilde e moitas veces calado e descoñecido, da historia
da Igrexa en Galicia. Un capítulo do que moito podemos aprender para o presente e o futuro
inmediato, porque o exercicio
pastoral destas monxas sinala
seguramente o camiño a seguir
para manter unha presenza viva
do Evanxeo no rural e seguro
que incluso en vilas e cidades.
Nada de clericalismo abusivo,
convivencia cotiá coa xente,
adaptándose á fala, a usos e costumes, compartindo de preto ledicias e pesares, creando casas
abertas, fogares comúns, lugares de encontro e de vida, suscitando a experiencia relixiosa,
recreándoa cada día con formas
simples ao alcance da xente, rezando xuntas, empoderándose
xuntas en labores eclesiais que
as facían practicamente pastoras do pobo, ás que soamente
lles faltaba ese punto de ousadía
eclesial para que fosen de nome

o que de feito estaban sendo:
curas do pobo.
Grazas e parabéns por elas.
Grazas e parabéns por unha
Igrexa que sabe dar mostras do
aprendido nas entrañas do Cristo resucitado.

7.- E aí vai a despedida
A despedida, logo, tal como
cantan as nosas cantigas populares. E vai co nome,e coa vida
servidoramente potente e coa
morte de Jean Vanier aos seus
90 anos. Nacera no 1929 en Canadá. Formouse como filósofo
cun doutorado que o habilitou
para o ensino. Pero no 1964 despois da visita a un psiquiátrico,
decide darlle unha viraxe á súa
existencia e funda «El Arca», lugares nos que conviven persoas
con discapacidade intelectual
coas persoas que os coidan. Actualmente hai 33 destas comunidades polo mundo adiante,
nas que se atende a 1.200 persoas nestas condicións. Pouco
despois, a partir dunha peregrinación a Lurdes dun grupo denominado «Fe e Luz», funda tamén outro movemento con este
mesmo nome, que hoxe conta
con 1420 comunidades espalladas polo mundo enteiro. Como
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se comentaba nunha crónica
ao respecto da súa morte, «os
discapacitados transformaron a
Jean Vanier; o home eficaz e resolutivo tivo que aprender a ser
un máis, un amigo, alguén que
convive, que comparte todo.
Alguén máis orientado ao trato
con persoas que a facer cousas».
Un verdadeiro mestre, espello
no que Xesús mesmo se reflicte,
do que moito temos que aprender. Ten bastantes libros escritos aos que, para iso, haberá que
achegarse.
E pouco máis xa. Prestade
atención ao Sínodo da Amazonía, que se celebrará no próximo outono, sobre do que se di
que pode marcar pautas interesantes para ao propio lugar, por
suposto, pero tamén para toda a
Igrexa. E, con algo máis de calma, prestade tamén atención
ao encontro que haberá en Asís
do 26 ao 28 de marzo do 2020,
unha especie de congreso promovido polo Vaticano, no que
se encontrarán economistas
de todo o mundo que se sintan
atraídos por unha economía social, esa que dá vida e non mata,
que inclúe e non exclúe, que
humaniza e non deshumaniza,
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que coida a creación e non a
despoxa. En fin, iso que alguén,
que non el, chama xa «a economía de Francisco».
E, se por un casual, dades
unha volta por Alemaña, non
vos estrañe se, indo a unha
Igrexa ou a algún outro servizo
eclesial, oídes dicir que as mulleres non están porque están de
folga, xa que hai aló un movemento de folga feminina, fartas
xa as mulleres de non ser tidas
abondo en conta na Igrexa, e de
ter que estar sometidas ao mando e ordeno do clérigo que lles
cadre. Non só iso, pero demandan tamén a posibilidade de acceder ao sacerdocio en igualdade de condicións ca un varón.
Hai clérigos, mesmo algún bispo, que as entenden e apoian.
«O vento sopra onde quere e
ti séntelo zoar pero non sabes
de onde vén nin para onde vai.
Así pasa con toda aquela persoa
que naceu do Espírito» (Xn 3,
8). Vai ti saber!
Ben, apertas, bo verán, e,
quen así o teña por vontade, a
facer pobo e comunidade cristiá
como a Xesús lle comprace.
Manuel Regal Ledo

Tender un puente
Recensión

Tender un puente
James Martin, SJ. Ed. Mensajero

Ediciones Mensajero publica a edición en castelán do libro de James Martin que avoga
por ‘Tender un puente’ entre a
Igrexa católica e a comunidade
LGBTI. O xesuíta convida a establecer entre ambos os grupos
unha relación de respecto, compaixón e sensibilidade.
James Martin abriu o debate
no seo da Igrexa católica sobre a relación coa comunidade
LGTBI a través do seu último
libro «Bulding a Bridge». Unha
profunda reflexión onde avoga
por tender unha ponte entre
ambas, abríndose a unhas novas relacións de respecto, compaixón e sensibilidade. O libro
publicado en Estados Unidos
chegou a España este mes de
outubro da man do Grupo de
Comunicación Loyola, baixo
o selo de Mensajero, co título
«Tender un puente». Como a
Igrexa católica e a comunidade
LGBTI poden establecer unha
relación de respecto, compaixón e sensibilidade?

O autor, editor da revista
América, tenta trazar con audacia e respecto os camiños que
poden achegar ás dúas partes, a
igrexa institucional e a comunidade LGTBI, separadas por un
grande abismo. Desde a premisa
de que a obra do Evanxeo non
pode realizarse se unha parte
da igrexa está esencialmente
separada de calquera outra parte, o xesuíta James Martin descobre nas propias palabras do
catecismo da Igrexa católica os
ingredientes necesarios para establecer as relacións desexables
para el: Respecto, compaixón e
sensibilidade.
A súa proposta responde á
súa enorme inquietude suscitada pola matanza colectiva de
49 persoas nunha discoteca de
referencia entre a comunidade
gai de Orlando, Florida. Tras o
suceso, no verán de 2016, millóns de persoas expresaron o
seu apoio á comunidade LGTBI, incluídos algúns bispos católicos. Con todo, o silencio
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gardado por unha maioría dos
máximos representantes eclesiásticos foi para el revelador.
«Poñía de manifesto que a comunidade LGTBI seguía sendo
invisible en numerosos círculos
da igrexa. Mesmo no medio da
traxedia, os seus membros seguían séndoo», recoñece. Deste
xeito, ao longo do libro, Martin
visibiliza a este colectivo poñendo voz aos seus membros a
través das súas experiencias e as
súas inquietudes como crentes
reunidas ao longo do seu intenso labor pastoral e á vez, iluminando desde o Evanxeo cada
paso a dar para o encontro, «en
igualdade de corazón».
Nos seus argumentos toma de
referencia o Evanxeo, o Catecismo, o exemplo de personalidades recoñecidas e o ministerio
do papa Francisco. A súa voz
durante unha conferencia de
prensa en 2016, durante o voo
de regreso a Roma tras a visita
a Xeorxia e Acerbaixán, resoa de
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novo neste libro: «As persoas
deben ser acompañadas, como
as acompañou Xesús. Se unha
persoa nesa situación que vostede me expón se achegase a Xesús, seguro que este non lle dirá:
“Vaite, porque es homosexual”».
JAMES MARTIN, SJ, é editor da revista América, publicada polos xesuítas, e autor de numerosos libros, entre eles «My
life with the Saints», considerado por Publishers Weekly como
un dos mellores libros de 2006.
Colaborador na Canle Historia,
na BBC e en Radio Vaticano,
graduouse na Wharton School
of Business antes de ingresar na
Compañía de Xesús en 1988.
Recentemente publicou en Sal
Terrae «Más en las obras que
en las palabras. Una guía ignaciana para (casi) todo»; «Tiene
gracia… La alegría, el humor
y la risa en la vida espiritual de
Jesús».
Grupo Comunicación Loiola

Cómo leer la Biblia y seguir siendo cristiano

Recensión

Cómo leer la Biblia y seguir siendo
cristiano. Luchando con la violencia
divina desde el Génesis al Apocalipsis
John Dominic Crossan (trad. Federico Pastor Ramos),
PPC, Madrid, 2016, 296 pp.
Incomódate a lectura dalgunhas pasaxes bíblicas, particularmente cando vai seguida pola
expresión litúrxica «Palabra de
Deus»? Sénteste incapaz de
rezar, sen acrobacias nin reservas mentais, algúns versículos
de moitos salmos? E, en xeral,
percibes unha molesta contradición (quizais insuperable) entre diferentes páxinas do texto
sagrado, sexan do Antigo ou do
Novo Testamento, e incluso entre algunhas palabras atribuídas
ao mesmo Xesús? Se a túa resposta a estas cuestións foi afirmativa (como é o meu caso),
aquí tes un libro que ofrece
pistas para esclarecer ese malestar, asumilo, e –oxalá– para
superalo.
O provocador título propón
de xeito rotundo a intención do
volume. Como ten que afrontar
a lectura do Libro quen aspira
ao seguimento do Xesús das
benaventuranzas e do sermón
do monte? E o subtítulo sina-

la xa a maior dificultade: como
conxugar o Deus compasivo do
que nos fala Xesús –pero non só
el– co Deus violento que desde
as primeiras páxinas ás finais
percorre toda a Biblia?
O autor rexeita o estereotipo
antixudeo que contrapón sumariamente ao Deus do perdón e
da piedade do Novo Testamento
o Deus de vinganza e castigo do
Antigo, pois a amentada dualidade de «violencia-non violencia» atravesa a Biblia enteira.
En efecto, como harmonizar o
Xesús que entra en Xerusalén
montado nun asno co Cristo vitorioso, co guerreiro triunfante
da Apocalipse? Non esquezamos
que a voda cósmica –ese final
feliz– tan belamente descrita
no texto xoánico ven precedida
por unha violencia derradeira,
por unha inmensa matanza no
«gran lagar do furor de Deus»,
rebordante de «imaxes do horror humano e do terror divino».
E, aínda nos evanxeos, non son
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poucas as pasaxes que poñen na
boca de Xesús violentas e ameazantes expresións de condena e
rexeitamento («choro e rinchar
de dentes») que contrastan vivamente con outras palabras súas.
Que sucedeu, pregúntase o autor: cambiou Xesús a súa maneira de pensar ou cambiaron
os evanxeos a de Xesús?
Para responder a tan desacougantes preguntas, Crossan1 propón que leamos a Biblia
cristiá –esa «pequena biblioteca
disfrazada de libro, pero contada como unha historia» (p.
1 John Dominic Crossan, cofundador do
Jesus Seminar, e mundialmente recoñecido
como un dos maiores especialistas no Xesús
histórico. Da súa copiosa obra, cedo traducida ao castelán, valla citar Jesús: vida de un
campesino judío (Barcelona, Crítica, 1994),
Jesús: biografía revolucionaria (Barcelona,
Crítica, 1996), El Jesús de la historia. Vida
de un campesino mediterráneo judío (Crítica, 2000), El nacimiento del cristianismo
(Santander, Sal Terrae, 2002), Cuando
oréis, decid: «Padre nuestro…» (Santander,
Sal Terrae, 2011), El poder de la parábola,
Madrid PPC, 2014. En colaboración con
Marcus J. Borg: La última semana de Jesús
(2007), El primer Pablo (Verbo Divino, Estella, Navarra, 2009), La primera Navidad
(Verbo Divino, 2009). E en colaboración
con Jonathan L. Red, Jesús desenterrado
(Crítica, 2001). Concluída a lectura do libro obxecto desta reseña, advirto que a súa
idea central xa estaba xerminalmente exposta en «El libro más extraño», epílogo de
Cuando oréis, decid: «Padre nuestro…».
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50)– como un todo unificado,
como unha unidade completa,
coma se non existise a división
entre Antigo e Novo Testamento. E identifica –mediante un
rastrexo das diferentes tradicións bíblicas (yahvista, elohista, deuteronómica, sacerdotal,
profética, sálmica, sapiencial,
apocalíptica), dos diferentes
evanxeos (Q, sinópticos, Xoán),
das cartas paulinas e da apocalipse xoánica– a persistencia
dun modus operandi que unifica
toda esa longa historia.
A Biblia cristiá enteira –o
«expreso bíblico», en metáfora
do autor– discorre no seu longo traxecto a través de dúas vías
paralelas: a violencia divina e a
non violencia divina. O Deus
bíblico é por unha banda un
Deus de xustiza distributiva non
violenta e, por outra, de xustiza
vindicativa violenta. Como reconciliar ambas as dúas visións?
É inevitable a imaxe dun Deus
bipolar?
Unha mirada menos superficial –á que nos invita o autor–
descobre que estas características bipolares son máis sucesivas
ca simultáneas, máis alternativas do que paralelas. Así, toda
a historia bíblica está rexida

Cómo leer la Biblia y seguir siendo cristiano

por un ritmo de «si e non», de
«afirmación e anulación», de
«aceptación e rexeitamento».
Primeiro hai unha afirmación
da radicalidade da xustiza distributiva divina; despois, nun segundo momento, tal afirmación
é subvertida pola normalidade
da xustiza violenta da civilización. Este ritmo é o que, coa
súa segunda gran metáfora, o
autor nomea «o latexo cardíaco
bíblico». Pero, con que nos quedamos? Como sabemos cal dos
dous é o noso verdadeiro Deus?
A resposta é tallante: «A norma
e o criterio da Biblia cristiá é o
Cristo bíblico, pero a norma e
o criterio do Cristo bíblico é o
Xesús histórico» (49). Non se
trata, non obstante, do vello
desafío do Xesús da historia ao
Cristo da fe, senón de considerar tanto o Xesús da historia
coma o Cristo da fe como non
violentos. É preciso que nos poñamos as lentes de Xesús para
vermos o Cristo bíblico, resume
de xeito expresivo o autor.
O exame atento do conxunto
da historia bíblica lévao a asegurar que o significado primario
é sempre o da beizón, a benevolencia, a misericordia, a non
violencia, a xustiza distributiva
divinas; a maldición, a ameaza,

o castigo, a xustiza vindicativa,
etc., son sempre significados
secundarios, engadidos. Todo
ocorre –explícasenos– coma se
a radicalidade do proxecto divino, unha paz baseada nunha
xustiza non violenta, fose sistematicamente substituída pola
normalidade dunha paz obtida
mediante unha vitoria violenta.
«A divindade propón, pero a humanidade dispón, desde a Torá
e a profecía a Xesús e Paulo»,
resume Crossan. As verdadeiras
propostas de Xesús –e tras el as
de Paulo sobre a escravitude e
o patriarcado– desradicalízanse
e incultúranse nos «normais»
usos e costumes vixentes. Por
iso precísase «ler a Cristo contra o pseudo-Cristo e a Paulo
contra o pseudo-Paulo» (251).
Imposible dar conta, neste
breve apuntamento, das innumerables suxestións, feitas
coma ao paso: sobre a creación, a revelación, o pecado, a
«elección» de Israel como experimento, a utopía –ou mellor,
a eutopía– da Boa Noticia do
Reino, a condición do cristián,
a opción pola non violencia, a
relación entre amor e xustiza…
A estratexia discursiva do
autor consiste en propoñer de
Encrucillada 213, maio-xuño 2019
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entrada unha tese (nos dous
primeiros capítulos que forman
a primeira parte do libro) e en
verificala, desenvolvela e matizala ao longo das partes II (A
civilización), III (A alianza) y IV
(A comunidade), para chegar á
síntese do epílogo. Neste repásanse e explicítanse as claves interpretativas que se empregaron
–o concepto de matriz (a situación na que naceu o texto), as
diferentes metáforas (o expreso
bíblico, o latexo cardíaco bíblico
e o foco icónico bíblico)– para
dar paso ao significado que todo
isto pode ter aquí e agora («Voar
por enriba da sombra da nosa
noite»). A progresión da secuencia de contidos está graduada
con gran tino didáctico, ata o
extremo de que cada capítulo
conclúe cunha dobre mirada,
retrospectiva e anticipadora:
«Onde estamos agora e que ven
a continuación?».
O libro está extraordinariamente ben escrito e converte
o que podería ser unha árida
lección, nunha apaixonante
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viaxe de procura. O autor é un
hábil mestre que sabe deleitar
ao tempo que ensina. Arranca
botando man do autobiográfico,
explicando a sede vital da que
naceron estas páxinas: non foi
o ámbito académico, senón as
cuestións xurdidas nas numerosas charlas que deu en igrexas.
Percíbese o calor do apaixonado
pola causa de Xesús, que quere
esclarecer o significado da súa
fe para o presente e o futuro da
humanidade. Velaquí unha obra
de alta –excelente– divulgación,
que en aras da claridade expositiva non elude as rápidas visións
sintéticas nin as afirmacións
tallantes. Quen a lea apreciará
a súa naturalidade expresiva,
raiana ás veces cunha certa ousadía, sen que falten ocasionais
toques de fino humor. En fin,
todo o sinalado converte este
libro nunha estupenda invitación a reler e repensar a Biblia
a unha nova luz, e nun instrumento ideal para o traballo e o
estudo en grupo.
Ramón Cao Martínez
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