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SOÑOS ATRAPADOS 

   

 Introdución: 

 

 “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los 

hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que 

encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se 

puede y debe aventurar la vida(...)”1 

 Cando os visitantes do cárcere de Teixeiro atravesan o corredor entre a 

zona de oficinas e visitas, antes de entrar ó recinto interior do cárcere, 

encóntranse cunha escultura do cabaleiro manchego á que acompaña esta 

coñecida cita. As fermosas palabras de Cervantes lémbrannos todo aquilo que 

estamos a ver: a anguria que provocan ó visitante o aramado, os enreixados, 

as portas corredoiras, e o aire frío que circula inclemente nos prolongados 

invernos. Pero todo isto apenas nos da unha idea do drama interior que supón 

estar privado do maior ben do que gozamos os seres humanos: da liberdade. A 

imaxe escultórica do Quixote, representa en esquema o rostro do fidalgo, 

cortado pola figura dunhas reixas, que entre soños e tolerías deixa asomar as 

grandezas e penas do espírito humano. Leva un nome: Soños atrapados. Son 

os soños dos mil cen homes e mulleres que alí dentro se encontran, coas súas 

vidas rotas, separados dunha sociedade que os rexeita e os teme, quizais 

tamén porque neles pode contemplar o reflexo das súas propias contradicións 

e fracasos. 

 Por ese mesmo patio, tódolos anos, uns días antes do Nadal, pasa D. 

Julián Barrio para realizar a súa visita pastoral ó cárcere. Creo que esta edición 

especial de Compostellanum, que honra o seu cuarto de século de dedicación  

á nosa diocese, debe recoller tamén a súa sensibilidade e proximidade cara ó 

mundo dos presos e o seu impulso e atención cara á Pastoral Penitenciaria. 

Neste traballo gustaríame agradecer e asumir o desafío que el tamén nos quixo 

deixar coa súa Carta Pastoral dirixida ós presos de Teixeiro, pero que quere 

abrir o camiño da atención pastoral diocesana a un sector desas periferias -

                                                           

1  Cervantes, Miguel de, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 2ª parte, cap. 
LVIII. 



grupos de exclusión e descarte- dos que nos urxe a ocuparnos o Papa 

Francisco2.   

Unha asistencia eclesial ós seus fillos encarcerados non se pode centrar 

exclusivamente na sempre necesaria atención relixiosa e social dentro do 

cárcere, senón que tamén debe coidar moito de ser unha resposta de raíz e 

froitos.3 Atendendo ás causas da delincuencia, á prevención como a mellor 

medicina, tendo ante todo como obxectivo final a preparación para a liberdade 

como remate dun verdadeiro proceso de inserción. 

 Un pouquiño antes de atoparse coa imaxe do Quixote, o visitante de 

Teixeiro, mentres espera a que se lle abra unha das portas corredoiras, ten 

ocasión de ler un artigo da nosa Constitución, o 25.2: “As penas privativas de 

liberdade e as medidas de seguridade estarán orientadas cara a reeducación e 

reinserción social e non poderán consistir en traballos forzados. O condenado á 

pena de prisión que estivese cumprindo a mesma gozará dos dereitos 

fundamentais deste Capítulo, a excepción dos que se vexan expresamente 

limitados polo contido do fallo condenatorio, o sentido da pena e a lei 

penitenciaria. En todo caso, terá dereito a un traballo remunerado e ós 

beneficios correspondentes da Seguridade Social, así como o acceso á cultura 

e ó desenvolvemento integral da súa personalidade.” 

 A reinserción -a maioría das veces simplemente inserción- é a clave de 

bóveda do sistema penitenciario español. Este obxectivo constitucional é a 

medida de tódalas políticas aplicadas en relación cos presos. Nós, cristiáns, 

que aspiramos coas nosas accións evanxelizadoras a arraigar o Reino, non 

podemos quedar atrás na loita por este ideal. A sociedade, a través do sistema 

penitenciario, reclámanos este servizo como Igrexa e a contribución da 

Pastoral Penitenciaria confórmase como vital non soamente para actuar 

subsidiariamente alí onde non chegan os poderes públicos, senón para dar o 

que é máis valioso e propio dela, o anuncio de Xesús Cristo.4 

                                                           

2  “A Igrexa <<en saída>> é unha Igrexa coas portas abertas. Saír cara aos demais para 
chegar ás periferias humanas non implica correr cara ó mundo sen rumbo e sen sentido. 
Moitas veces é máis ben deter o paso, deixar de lado a ansiedade para mirar ós ollos e 
escoitar, ou renunciar ás urxencias para acompañar ó  que se quedou ó lado do camiño. Ás 
veces é como o pai do fillo pródigo, que  queda coas portas abertas para que, cando regrese, 
poida entrar sen dificultade.” Francisco, Evangelii gaudium, 2013, 46. 
3  “Se o sínodo supuxese tan só unha reestruturación meramente organizativa que non 
xurdise da escoita sincera da Palabra, sería estéril, pero si respondese tan só a un proceso de 
conversión limitado ó persoal, sen concreción nas nosas institucións diocesanas e nos nosos 
modos de facer, sería ineficaz. Con outras palabras, espero que este sínodo sexa un asunto 
tanto de raíz, como de follas e froitos.” Barrio, J., Carta Pastoral para o Sínodo diocesano, 35, 
BOAS nº 3679, outubro 2012. . 
4  “Sempre está en xogo todo o home. Con frecuencia, a raíz máis profunda do 
sufrimento é precisamente a ausencia de Deus. Quen exerce a caridade no nome da Igrexa 



 

 1. Razón de ser da Pastoral Penitenciaria. A súa integración na vida 

diocesana 

 

 O vencello da Igrexa co cárcere vai á súa mesma esencia e raíz. A 

Igrexa vive do seguimento dun convicto e condenado, de Xesús de Nazaret, 

sometido a unha xustiza que El mesmo revelou inicua. Os seus primeiros 

discípulos sufriron a persecución, a prisión, e a condena á morte. Pódese dicir 

sen reserva que a Igrexa naceu nos cárceres, e desde o seu mesmo 

nacemento tivo que atender ós seus presos. Xesús mesmo nas súas 

ensinanzas acordouse do drama dos presos, e alertou sobre as contradicións 

da xustiza humana: “Vós tende moito coidado, porque vos entregarán ós 

tribunais e mais ás sinagogas, zorregaranvos duro e hanvos levar ante reis e 

gobernadores pola miña causa; así daredes testemuño ante eles” (Mc 13, 9). 

Mesmo se identificou coa situación dos presos: “Vinde, benditos de meu Pai: 

recibide a herdanza do Reino preparado para vós desde a creación do mundo. 

Porque tiven fame e déstesme de comer; tiven sede e déstesme de beber; fun 

forasteiro e acolléstesme; estiven en coiro e vestístesme; enfermo e 

visitástesme; estiven na cadea e viñéstesme ver” (Mt 25, 34-36). Esta 

sorprendente ensinanza evanxélica convertese nun mandato recibido pola 

Igrexa: “Desde as orixes do cristianismo, a Igrexa foi moi sensible á situación 

dos homes e mulleres privados de liberdade e ás condicións innegociables de 

respecto á súa dignidade en que debe desenvolverse a execución das 

sentencias penais.”5  

 A proclamación do Evanxeo resoa dunha forma única neste lugar no que 

sufre menoscabo a condición humana, nesta casa de miseria e degradación. A 

radicalidade da Encarnación converte en historia de salvación o último lugar 

onde desexaría encontrarse calquera ser humano, prestando realismo inaudito 

a esta predicación: Xesús tocou e viviu esta realidade humana, abrazou coa 

súa humanidade a condición do home caído, “descendeu ós infernos” e desa 

forma recuperou para a salvación ó ser humano en tódalas circunstancias de 

sufrimento. A esperanza evanxélica sabe que non hai lugar, nin tempo, que 

quede fóra da forza benfeitora de Deus: a súa presenza abre o camiño da 

                                                                                                                                                                          

nunca tratará de impoñer aos demais a fe da Igrexa. É consciente de que o amor, na súa 
pureza e gratuidade, é o mellor testemuño do Deus no que cremos e que nos impulsa a amar. 
O cristián sabe cando é tempo de falar de Deus e cando é oportuno calar sobre El, deixando 
que fale só o amor. Sabe que Deus é amor (1Xn 4,8) e que se fai presente xusto nos momentos 
nos que non se fai máis que amar.” Benedicto XVI, Deus caritas est, 2005, 31. 
5  Barrio, J., No cárcere e viñestes verme. Carta Pastoral do Arcebispo de Santiago, aos 
internos e internas do Centro Penitenciario de Teixeiro no Ano Xubilar Extraordinario da 
Misericordia, BOAS nº 3712, outubro 2015, 574-590. 



promesa e da nova oportunidade, da graza e do perdón, da recuperación da 

imaxe de Deus e da dignidade transcendente de cada ser humano.  

 A presenza e a atención ós presos é pois, unha constante na vida da 

Igrexa, e debe ser pensada e organizada segundo os criterios da planificación 

pastoral diocesana. Así se estrutura dentro do organigrama como unha pastoral 

específica e especializada, que ten unha identidade propia. Sen embargo a 

Pastoral Penitenciaria, máis que converterse nunha organización 

profesionalizada que reducise o problema ó seu ámbito sectorial, debe servir 

para lembrar que os presos son un asunto e unha preocupación de toda a 

Igrexa.  

Os presos non nacen no cárcere, senón que proveñen das nosas 

parroquias e comunidades, e a elas un día han de retornar. Fracasaría unha 

Pastoral Penitenciaria moi profesionalizada e eficiente, pero que non axudara a 

todo o conxunto do pobo de Deus a ser sensible cara un problema que nunca 

pode ser para nós un asunto sociolóxico, senón que é por encima de todo unha 

realidade de fe, de esperanza, de revelación, e de encontro. Isto é, un lugar 

teolóxico: “Nesta Carta Pastoral quero convidar con premura ás comunidades 

cristiás para que se responsabilicen dos seus presos, a visitalos, estar atentos 

ás necesidades que teñen, ás das súas familias que sofren con eles unha pena 

non menor, e a procurarlles sempre os medios para rectificar o rumbo. A 

pastoral penitenciaria non é só responsabilidade da capelanía que 

disponiblemente traballa no cárcere. É unha auténtica responsabilidade 

diocesana que se fundamenta no mesmo relato de xuízo final, no que o Señor 

mesmo se puxo no lugar da persoa encarcerada.”6  

 

 2. A Pastoral no triplo campo de acción:  

Áreas Relixiosa, Social e Xurídica 

 

 A Pastoral Penitenciaria debe superar o modelo redutivo da capelanía, 

que se centra na atención sacramental dentro do cárcere, cara a unha atención 

pastoral ampla, unha verdadeira evanxelización, desde unha perspectiva 

holística, que abrangue ó ser humano enteiro na súa unidade corporal e 

espiritual7. Isto implica tamén á súa condición de ser social, atendendo ó seu 

                                                           

6  Ibid. 
7  “Evanxelizar significa para a Igrexa levar a boa nova a todos os ambientes da 
humanidade e, co seu influxo, transformar desde dentro, renovar á mesma humanidade: 
<Velaquí que fago novas todas as cousas>> (Ap 21, 5). Pero a verdade é que non hai 
humanidade nova se non hai, en primeiro lugar, homes novos, coa novidade do bautismo e da 
vida segundo o evanxeo. A finalidade da evanxelización é, por conseguinte, este cambio 



contexto familiar, e á súa inserción dentro da sociedade da que nunca debeu 

saír: “Esforzarse en que os egresados non volten máis ó cárcere e se 

incorporen de xeito normalizado á sociedade, e queden niveladas as súas 

asimetrías (responsabilización plena, superación dos déficits sociais e as 

adicións, fidelización ó tratamento os enfermos mentais, etc), constitúe unha 

esixencia ineludible do sistema penitenciario e unha responsabilidade social de 

todos, tamén da Igrexa católica.”8 

 Desta forma a Pastoral estrutúrase en torno a tres grandes dimensións 

que deben camiñar unidas: a área relixiosa, que atende á necesidade espiritual 

do ser humano, que promove a catequese, a atención celebrativa e 

sacramental da poboación reclusa; a área social, que complementa o labor dos 

servizos sociais, e as enormes lagoas e abandonos, a nivel laboral, familiar, de 

saúde ou de ensino, que sufre unha gran parte da poboación reclusa; e a área 

xurídica, dada a particular situación de dependencia dos presos da 

administración de xustiza, e da súa condición de privación dunha serie de 

dereitos e liberdades. 

 Conxugando estas tres dimensións a Pastoral Penitenciaria intenta 

responder á necesidade de liberdade dos cativos, en toda a súa amplitude, e 

asumir a preocupación pola xustiza: “É necesario reflexionar sobre as grandes 

líñas da Pastoral Penitenciaria para orientarnos na preocupación de reparar a 

xustiza ás persoas que son vítimas da delincuencia e ó mesmo tempo 

reconstruír a liberdade das persoas que delinquiron. Isto esixe ter en conta a 

dignidade da persoa, non esquecer a xustiza, coidar a liberdade e vivir o 

Evanxeo. En todo este proceso han de considerarse os factores socioculturais 

que nos cuestionan a sociedade que queremos construír, os psicoafectivos que 

fronte ó illamento e á masificación dos internos tratan de conseguir unha 

comunicación que xere esperanza, e os relixiosos que han de facer novas 

propostas de perdón que sen esquecer o compromiso coa xustiza busquen 

camiños de liberdade.”9 

 Por outra parte, a Igrexa complementa nos cárceres o traballo dos 

diferentes grupos de funcionarios, colaborando respectuosamente co seu labor 

profesional. O noso esforzo de sensibilización social cara ó mundo 

penitenciario debe tamén realizar un recoñecemento do traballo destes 

profesionais, moi meritorio, ás veces desempeñado en condicións moi difíciles, 

                                                                                                                                                                          

interior, e se houbese que resumilo nunha palabra o mellor sería dicir que a Igrexa evanxeliza 
cando, pola soa forza divina da mensaxe que proclama, trata de converter ao mesmo tempo a 
conciencia persoal e colectiva dos homes, a actividade na que eles están comprometidos, a súa 
vida e ambiente concretos.” Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 1975, 18. 
 
8  Barrio, J., No cárcere... 
9  Ibid. 



tan pouco coñecido e valorado, e que somete a un desgaste humano tan 

intenso. Cara eles e ás súas moi particulares necesidades debe ser 

especialmente sensible a comunidade cristiá. Eles son tamén receptores do 

coidado da nosa Pastoral. 

 Un reto que á Igrexa se lle presenta nos cárceres é atender a unha 

poboación sorprendentemente diversa, e mesmo cosmopolita. En Teixeiro  

encóntranse persoas procedentes de moitos países distintos e de tódolos 

continentes. Diversas linguas e culturas, por suposto tamén relixións. É 

fermoso vivir a catolicidade da Igrexa nunha circunstancia tan excepcional, 

pero tamén experimentar emotivos encontros con irmáns doutros credos, pero 

que reciben tamén o agarimo e a humilde atención da Igrexa. En tantas 

ocasións, o cárcere convértese en lugar de conversión ou de retorno ó seo da 

Igrexa. A figura do voluntario ou do capelán de prisións transcende ó ámbito 

confesional para converterse nun referente de humanidade. Os que 

participamos deste servizo eclesial constatamos e agradecemos a gran acollida 

que xentes tan distintas nos tributan, pero ó tempo, asumimos a necesidade de 

preparármonos para esta esixencia do diálogo intercultural e relixioso. 

 Unha problemática moi específica é a da muller presa, pola súa dobre 

condena, xa que une á común de todo interno, a derivada da súa condición de 

muller, que a sitúa nunha posición máis vulnerable. As presas, de poboación 

moito máis reducida que a masculina, teñen máis dificultades debido ás 

menores posibilidades de clasificación e a complexidade da mesma realidade 

feminina dentro do cárcere. A súa penosa circunstancia tamén se agrava 

debido ó maior estigma recibido por parte da sociedade, polas normalmente 

maiores cargas familiares no exterior, e a maior presión socioeconómica. 

Pensemos nas nais alonxadas dos seus fillos, e no drama dos nenos que 

carecen da presenza e o apego da nai. Viúvas de vivos e mortos que ninguén 

consolará. 

 Todos estes campos, coas súas particularidades, debullan a necesidade 

de formular un proxecto de equipo, caracterizado pola interdisciplinariedade, e 

que cultive a colaboración, tanto con outras instancias eclesiais, como coa 

Administración pública, e outras organizacións non gobernamentais. Neste 

punto non se insistirá o suficiente na necesidade dun correcto proceso de 

formación do voluntariado, debido ás súas moi particulares esixencias e 

dificultades. Sen esquecer que non se trata tan só de prestar un servizo 

eficiente, que non é pouco, senón que o equipo de Pastoral é por enriba de 

todo un instrumento do mesmo ser profundo da comuñón que é a Igrexa, á 

imaxe do Deus trinitario.  

 O noso pequeno equipo de voluntarios diocesano é unha pequena 

comunidade eclesial onde traballamos unidos leigos, relixiosos e presbíteros, e 

que se enriquece coa experiencia gozosa de colaboración coa diocese irmá de 



Mondoñedo-Ferrol, de onde proceden tantos dos presos de Teixeiro. Ó mesmo 

tempo hai que salientar a colaboración e contacto coas outras dioceses 

galegas e que ten como froito a celebración anual da Xornada Interdiocesana 

de Pastoral Penitenciaria. Camiñar xuntos como unha comunidade onde se 

comparte a experiencia pastoral e humana, pero onde tamén se quere 

contemplar o misterio de fe, amor e esperanza, que no Espírito alenta como o 

corazón da Igrexa. 

 

 3. A Prevención. Cara unha sociedade máis xusta 

 

 Á saída do Centro de Teixeiro, xusto cando o vial de acceso enlaza coa 

nacional 634, un graffiti déixanos a súa queixa amarga: “mientras quede un 

sólo preso nadie será libre”. Deteñámonos un intre nesta mensaxe, que non por 

utópica deixa de expresar a súa verdade. Cada preso, que deixa detrás moitas 

vítimas, a frustración do seu propio proxecto de vida, non deixa ó mesmo  

tempo de ser un fracaso do conxunto da sociedade. Unha vez máis, a mellor 

medicina é a prevención. Na maioría dos casos o cárcere é reflexo das 

contradicións das nosas sociedades de benestar, coas súas eivas de 

desemprego e subemprego, dos déficits de educación, da marxinalidade, da 

falla de oportunidades para xoves ou inmigrantes, da violencia latente.  

 É necesario facérmonos esta pregunta: Podían ser as cousas doutro 

xeito? Sen dúbida como cristiáns debemos loitar contra a autosatisfación 

colectiva, contra a acomodación, e contra a invisibilización das realidades 

molestas. Por máis que o arredemos o problema non desaparece. E falando de 

Teixeiro non estamos empregando unha metáfora, pois nin sequera chega alí o 

transporte público polo que moitas familias teñen serias dificultades de 

desprazamento e sobrecargas económicas. E para os internos medran moito 

as dificultades en canto ás saídas nos permisos regulamentarios por motivos 

económicos e pola mingua de tempo ou mesmo pola imposibilidade de cumprir 

as condicións requiridas para o retorno.   

 Unha sociedade á que se lle inoculan doses inxentes de medo vive 

obsesionada pola seguridade, pero a fórmula máis efectiva é a prevención. E 

cando esta xa chega tarde, a reinserción: “Necesitamos unha política de 

seguridade cidadá enmarcada no cadro máis amplo do desenvolvemento 

humano integral. Esta política soamente será atinada nas súas propostas e 

eficaz nos seus resultados se parte dun diagnóstico das múltiples causas da 

violencia. Non se pode esquecer que a delincuencia xuvenil ten a súa raíz no 

tremendo baleiro de familia, na falla de oportunidades de traballo e de 

educación, que leva a moitos xoves a adherirse a grupos e formas de vida que 

atentan contra a sociedade. Unha política integral de seguridade non pode 



esquecer a necesidade de renovar e humanizar constantemente o sistema 

penal e penitenciario, a súa organización, a súa mentalidade e as súas persoas 

para evitar que quede reducido a mera retorsión social o unha sorte de 

vinganza institucional.”10    

Vivimos nun tempo no que gozamos de grandes adiantos e de avances 

moi significativos en moitos campos nos que se desenvolve a condición 

humana. Pero non cabe dúbida de que tamén hai signos contraditorios e 

manifestamente deshumanizadores.  

A esperanza cristiá rebélase fronte á desconfianza contra o diferente, 

contra a obsesión autodefensiva que envilece as relacións humanas, contra a 

violencia implícita que se manifesta en expresións como que podrezan no 

cárcere, contra  o conformismo de pensamento dos que din que están coma 

nun hotel, fronte á insensibilidade que apaga o espírito.  

Quen de nós pode dicir que está libre de errar? Pódese respirar nunha 

sociedade incapaz de ofrecer unha segunda oportunidade? A iniciativa do Papa 

Francisco de convocar o Ano da Misericordia invítanos a volver ó corazón da 

fe. A lembrar que a síntese da Lei é o amor, e que a plenitude do amor é o 

perdón. A recoñecérmonos na experiencia de sabernos fráxiles e perdoados, 

pero sempre acollidos por un Pai que ama e que amosa a perfección de toda 

xustiza na súa misericordia: “O amor apaixonado de Deus polo seu pobo, polo 

home, é a vez un amor que perdoa. Un amor tan grande que pon a Deus contra 

si mesmo, o seu amor contra a súa xustiza. O cristián ve perfilarse xa nisto, 

veladamente, o misterio da Cruz: Deus ama tanto ó home que, facéndose 

home el mesmo, o acompaña incluso na morte e, deste modo, reconcilia a 

xustiza e o amor.”11 

 

 4. A acollida: comunidade e preso 

 

 Neste punto hai que resaltar a idea de que a Pastoral Penitenciaria 

quere ser algo máis ca unha pastoral carceraria. Ten a súa razón de ser no 

acompañamento das persoas, que mira a un horizonte máis amplo ca o tempo 

de execución da condena. Cada presa e preso fálanos dunha vida rota, de 

sufrimentos, de feridas inflixidas e autoinflixidas, de separación familiar e 

soidade, de dependencias odiosas, as máis das veces de penuria económica.  

                                                           

10  Ibid. 
11  Benedicto XVI, Deus…, 10. 



A Igrexa ten unha resposta para dar ante o desafío da prevención da 

delincuencia desde as parroquias, desde o traballo de Cáritas e outras 

organizacións de solidariedade. Desde as escolas católicas, a preocupación 

polos xoves, e o acompañamento das familias separadas, dos desarraigados e 

dos grupos sociais máis vulnerables, creando oportunidades e alentando as 

forzas espirituais.  

 Neste campo sería importante coordinar esforzos e mirarmos máis alá 

da nosa propia casa, e abrírmonos á colaboración con aqueles que comparten 

os mesmos obxectivos. A Igrexa está chamada a inquietar unha sociedade 

tantas veces esclerotizada, apática e deshumanizada, aportando a luz da súa 

referencia escatolóxica, inquietando conciencias coa súa denuncia profética 

das situacións de inxustiza ou abandono e sendo fonte constante de sentido e 

significado na loita común por un mundo mellor. Por outra parte, a súa real 

encarnación en fidelidade ó Evanxeo é tamén camiño para ela mesma de 

sanación das súas fallas de vitalidade e desa mundanidade espiritual 

denunciada polo Papa Francisco.12 

 Un campo no que desgraciadamente, a Pastoral Penitenciaria queda 

desbordada é a atención ós familiares dos presos, en particular ás nais, 

mulleres e fillos. A necesidade de superar o agochamento e a vergoña, a 

dificultade da aceptación do ser querido, a distancia, as estreiteces 

económicas, … Especialmente dramática é a situación dos estranxeiros, que 

sofren en moitos casos unha gran soidade, e que no caso dos irregulares 

acumulan a ameaza da súa posible expulsión. 

 No campo da atención ás familias é necesario chamar á colaboración de 

de toda a comunidade diocesana, interesándose pola súa situación, 

apoiándoas humanamente e facilitando a súa relación co membro preso: 

“Neste mesmo sentido, unha boa parte das persoas encarceradas proceden 

das Parroquias, Arciprestados e Vigairías da diocese: os párrocos, arciprestes 

e vigairos deben visitalos nos cárceres e atender ós seus familiares. O campo 

da familia é, unha vez máis, un espazo que atendido pastoralmente pode xerar 

moito ben a todos. Ninguén da comunidade diocesana pode sentirse 

lexítimamente exonerado deste deber.”13  

 O gran drama dos programas educativos e de inserción que os poderes 

públicos desenvolven dentro das prisións é a frustración ante o desamparo en 

que o preso cae no día despois da súa liberación, abocándoo en moitos casos 

á reincidencia.  Moitos presos, ó mellor despois de estancias longas en prisión,  

faltos de apoio familiar e co acceso ó mercado laboral pechado, ven as súas 

                                                           

12  Francisco, Evangelii…, 93-97. 

13  Barrio, J., No cárcere... 



saídas entupidas e acaban por caer de novo na espiral do consumo de drogas 

e da delincuencia. Cáritas parroquial de San Cristovo das Viñas, apoiada pola 

Cáritas diocesana, acaba de abrir na súa reitoral un fogar para dúas persoas, 

de estancia temporal, para o tantas veces temido día despois. Unha iniciativa 

esperanzadora, no que unha parroquia se converte en signo polo seu 

compromiso concreto, expresión da dimensión caritativa da vida de calquera 

comunidade cristiá. Este feito esperanzador únese a outros esforzos xa 

consolidados a nivel diocesano. Desta forma o acompañamento das persoas 

máis necesitadas realizado pola Pastoral pode rematar en itinerarios serios de 

inclusión social.  

 Ese camiño de esperanza reclama a atención de toda a comunidade 

diocesana. A nosa Igrexa é enormemente rica en recursos humanos, materiais, 

en experiencia e en humanidade. Moitas veces o problema é a falla de 

coordinación para que sexan máis eficientes. Non hai un só talento, hai moitos, 

e cómpre que ningún deles quede soterrado, de cara a esta contribución 

importante para as persoas e a sociedade no seu conxunto. Desta forma a 

Igrexa, partindo destas experiencias significativas, volve poñer o candeeiro por 

riba do celamín.  

 

 5. O sentido da pena. Penas alternativas á prisión. Unha ollada cara 

dentro 

 

 Segundo a estatística de Institucións Penitenciarias, neste ano 2017 en  

España estamos no entorno de sesenta mil presos, mentres en Galicia son uns 

3.500. As presas son preto de 4.500 a nivel nacional, un 7,5% do total, 

aproximadamente. Non é caer na demagoxia afirmar que esta cifra podía 

baixar moitísimo máis. Por poñer un exemplo: unha ampla porcentaxe da 

poboación reclusa padece un trastorno psiquiátrico. Outra atención 

especializada e apoio social, así como centros específicos para os casos máis 

difíciles, e non a cadea, debía de formar parte da solución a este drama 

vergoñento. O cárcere dificilmente pode ser para moitos destes enfermos lugar 

de terapia e normalización. Enfermidade psiquiátrica e dependencia de drogas 

son moitas veces realidades anoadas que se alimentan reciprocamente. Estas 

problemáticas fálannos da necesidade de crear alternativas.  

 Por outra parte os actores políticos, usando e retroalimentando o 

sensacionalismo e o populismo que dunha forma interesada se estende pola 

opinión pública, tenden a solucionar os problemas acudindo ó endurecemento 

do Código penal. Certamente forma parte do concepto da xustiza nun estado 

social e democrático de dereito o castigo das condutas antixurídicas, e o valor 

exemplarizante da pena, pero estes aspectos débense equilibrar no horizonte 



dunha xustiza restaurativa que busque tamén fórmulas de reparación da vítima, 

e un concepto de pena no que o primordial sexa a sanación da persoa : “Por 

outra parte, recoñecendo a lexitimidade da resposta penal ante o delito, 

tampouco podemos esquecérmonos do mandato constitucional que en 

realidade é un imperativo ético: a orientación reinsertadora do sistema penal e 

penitenciario.”14 “Estamos lonxe aínda do intre en que a nosa conciencia poida 

permanecer tranquila de ter feito todo o posible para previr a delincuencia e 

reprimila eficazmente, de modo que non siga prexudicando e, ó mesmo tempo, 

ofrecer a quen delinque un camiño de rehabilitación e de reinserción positiva na 

sociedade.”15     

 Neste campo da xustiza reparadora a Pastoral Penitenciaria española 

ten experiencias enormemente ricas e alentadoras de mediación entre vítimas 

e vitimarios. Atender á sanación interior do preso, asumindo o delito, 

propiciando o arrepentimento, e a necesidade de pedir perdón, como camiño 

da tan difícil propia aceptación, é paso necesario para a rehabilitación. Todos 

os que levan un tempo no cárcere saben que todo isto aínda que difícil é 

posible, e son testemuñas de fermosísimas experiencias gozosas de liberación 

ante a conciencia da aceptación e o perdón de Deus: “A Doutrina Social da 

Igrexa aposta pola xustiza reconciliatoria. Elo implica o noso recoñecemento e 

apoio primordial ás vítimas dos delitos. Lonxe de ser un obxectivo contraposto 

á atención debida ás persoas que delinquiron, descubrimos con gozo que o 

mellor xeito de evitar novas vítimas e de compensar no posible ás que sufriron 

o delito é esforzármonos en que non haxa máis delitos, que os infractores 

sexan debidamente atendidos, que se responsabilicen dos seus delitos, que 

pidan perdón e traten de resarcir ás vítimas e que, finalmente, a reconciliación 

sexa posible. Non é unha utopía. É a esencia mesma do Evanxeo da 

misericordia.”16  

 Un aspecto importante no proceso de rehabilitación do preso é o traballo 

dentro do cárcere. Así vimos ó principio que era incluso un mandato 

constitucional. Ademais de procurar a aprendizaxe e o exercicio dunha 

profesión, tamén contribúe á propia rehabilitación ó encher o tempo e sentirse 

útil. Aínda que son pequenas as pagas, permiten en moitos casos enviar unha 

axuda ás familias e mesmo aboar unha parte da responsabilidade civil e da 

carga económica da pena. Lamentablemente, a limitación dos recursos non 

permite acceder a tódolos presos a esta posibilidade central no tratamento. 

 Aínda que o noso sistema xurídico permite acceder ós presos a unha 

renda por desemprego temporal ó chegar á liberdade, a falta de saída laboral ó 

chegar á rúa pon en moitos casos en perigo o proceso de rehabilitación. 

                                                           

14  Ibid. 
15  San Xoán Paulo II, Mensaxe para o Xubileu nos cárceres, 9 de xullo de 2000, 5. 
16  Barrio, J., “No cárcere...” 



Novamente é necesario facer un chamamento a tódalas instancias 

sociais: “Para facer máis humana a vida no cárcere, é moi importante prever 

iniciativas concretas que permitan ós detidos desenvolver, en canto sexa 

posible, actividades laborais capaces de sacalos do empobrecemento do ocio. 

Así poderáselles introducir en procesos formativos que faciliten a súa 

reinserción no mundo do traballo ó final da pena. Non hai que descoidar, 

ademais, o acompañamento psicolóxico que pode servir para resolver aspectos 

problemáticos da personalidade. O cárcere non debe ser un lugar de 

deseducación, de ocio e tal vez de vicio, senón de redención.”17    

 Unha alternativa á prisión que se está implementando cada vez máis, 

sobre todo para determinados delitos, son os Traballos en Beneficio da 

Comunidade (TBC´s). É un campo no que as parroquias e as institucións 

eclesiais poden ofrecer unha contribución grande á realidade penitenciaria, 

ademais de favorecérense elas mesmas pola prestación de servizos. Consisten 

en que o xuíz sentencia ó convicto a desempeñar unha serie de horas de 

traballo en prazas ofertadas por organismos públicos e privados sen ánimo de 

lucro, librándose deste xeito da experiencia denigrante da entrada no cárcere e 

a perda da propia liberdade: “Desexamos a extensión de medidas alternativas 

á privación da liberdade nos casos en que resulten idóneas, e todo canto trate 

de evitar calquera forma de exceso nunha resposta punitiva que terá que ser 

sempre proporcionada e deixando salva a dignidade das persoas e as súas 

efectivas posibilidades de cambio.”18 

 Xoán Paulo II, na preciosa mensaxe para o Xubileu  do ano 2000, falaba 

do cárcere, inesperadamente, como un kairós. A estancia en prisión non ten 

por qué ser tempo perdido, hai unha liberdade do espírito irredutible ós 

condicionantes externos, hai lugar para a esperanza, para abrirse ó propio 

misterio da nosa persoa diante de Deus, para o perdón, e mesmo para o 

crecemento e a maduración persoal. Non está todo perdido, hai estimulantes 

exemplos e experiencias: “O Xubileu lémbranos que o tempo é de Deus. 

Tampouco escapa a este señorío de Deus o tempo da reclusión. Os poderes 

públicos que, en cumprimento das disposicións legais, privan da liberdade 

persoal a un ser humano, poñendo como entre paréntese un período máis ou 

menos longo da súa existencia, deben saber que eles non son señores do 

tempo do preso. Do mesmo xeito, quen se encontra encarcerado non debe vivir 

como se o tempo do cárcere lle tivese sido substraído de forma 

irremediable: incluso o tempo transcorrido no cárcere é tempo de Deus e como 

tal ha de ser vivido; é un tempo que debe ser ofrecido a Deus como ocasión de 

verdade, de humildade, de expiación e tamén de fe.”19  
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19  San Xoán Paulo II, Mensaxe…, 3. 



 

 6. Conclusión: A Pastoral Penitenciaria, signo de esperanza 

 

 O mundo do cárcere representa para nós un desafío, o reto de 

evanxelizar nun lugar de periferia existencial, e de ser evanxelizados pola 

realidade desta Cruz na que se nos manifesta o mesmo Cristo. A Igrexa que é 

capaz de levar a súa boa nova dentro deste mundo sórdido, pero no que tamén 

encontramos tantos puntos luminosos de humanidade, non somentes estará 

cumprindo co seu labor, cal servo inútil (Lc 17, 10), senón que se converte para 

toda a sociedade nun signo de esperanza.  

 Participar na humanización dos cárceres é unha contribución nobre dos 

cristiáns a unha gran aspiración social. Unha Igrexa comprometida, retorna á 

sociedade, da que ás veces parece tan distanciada, porque volve a aportar 

experiencias significativas, sendo sal e luz dun mundo ás veces gris e apático. 

Buscando ó home, pode encontrar a Deus, porque o lugar no que El nos sae ó 

paso é a humanidade de Xesús Cristo, que a través da entrega da súa vida ata 

a morte da Cruz se identificou radicalmente cos máis necesitados e pequenos, 

reconciliando ó mundo consigo, recreando co seu perdón a desfigurada imaxe 

de Deus que representa cada home e cada muller, abrindo o camiño do Reino 

como novo ceo e nova terra para a liberdade e a xustiza. 

 

 

 


