O que hai de débil no mundo,
iso foi escoller Deus.
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EDITORIAL
IMOS
AS
MULLERES CAMIÑO DA
IGUALDADE? Outra volta oito de
Marzo, e outra volta maior presenza nos
medios. Con que resultados_? Como as medras
do día solar nestes meses, cada x ornada o día
gaña á noite "o paso dunha galiña", dicían as
vellas noutrora. Pero puntualmente chega San
Xoán co gran día da plenitude solar. Chegará
o San Xoán da muller? N o ano qu e rem ata
algo andamos. O Goberno abriu a lexislatura
coa nova leí contra a violencia de xénero.
Aínda non está vixente ao cen por cen. Xa
levamos 11 mortes neste ano, despois de
pechar o 2004 con 97 m ulleres m ortas, e
incontables maltratadas. Non vai ser doado
diminuílo. O ovo da serpe leva anos añinando
na educación machista e violenta na que
n1 dran moitos dos homes que hoxe son maltratadores. Ternos que pór a forza nunha edua i 'n non s xista e para a paz, ·desde o berce.
Nada d b par cernos moito nesta dirección,
rpr nd 'un s tam' n o goberno paritario,
in luída a vi pr sid ncia. Todo o discutible
gu qu iramos. Tal vez non sexa o mellor,
per é camiño. Que todos os erros sexan deste
eito ! E falta que na sociedade teñamos un
criterio non machista para enxuizalas . Elas
como eles poden ser boas ou malas gobernantes á marxe do seu xénero. Xa nos entenden1.os ... Benvida tamén aos pasos cara a igualdade d dereitos de gais e lesbianas. E unha feli. citación a María Emilia Casas, primeira m uller
que preside o Tribunal Constitucional.
Quedan pendentes tarefas graves: a igualdade de salarios que non está lograda, as cifras do
paro que seguen a ser femininas, a sobrecarga
do traballo doméstico : casa, crianzas, enfern~os ... Este é o ámbito no que. a muller ten a
máxima responsabilidade apenas compartida
polos homes da familia.
E, quédanos ... a nosa Igrexa! Cada vez vai
resultando máis heroico confesar a nosa fe
nunha sociedade que carniña cara adian te,
cando temo a Institución máis atrasada n esta
liña do recoñecemento da m uller. E pensar
qu orno discípulas de quen veu a predicar a
igualdad , e que hai xa dous mil anos qu e se .
e ribiu aquelo de : E todo iso de xudeus e grego de e cravos e libres, de homes e mulleres, todo iso
acabo11! (Gál. 3, 28) Amén!

..............

_

A AQUELA A IMPORTANCIA DE RELATIVIZAR Eu non sei a estas alturas o que tal se debe
pensar dos galegas pola Península Ibérica e o resto do mundo
adiante, pero recoñezo que por máis que esa cuestión non
ocupa o meu pe~samento, hai certas declaracións que ás veces
me fan parar en seco. Como as de Acebes, por exemplo, restándolle importancia ás palabras de Don Manuel cando lle
tirou das orellas a Aznar diante da catástrofe do Prestige. E
claro, unha cousa é que Acebes sexa político, coas implicacións
que iso supón e que todas e todos coñecemos, e outra que, por
cuestións de estereotipos, teñamos que oír calquer cousa veña
de quen veña.

E así, di Acebes, en xeral, hoxe o que preocupa é o derrubam ento do C armel, e, particularizando respecto dos galegas,
qu-e a nós o que nos interesa é que o PSOE non financia o
Plan Galicia. Certo é que non nos teñen que vir preguntando
un por un, pero, estimado señor Acebes, fale por boca dos
galegos que lle autoricen, pero pola miña non ouse. M áxime
cando a seguir ten a pouca elegancia de engadir que hai moita
m áis preocupación nos cidadáns de Cataluña pola incompetencia da xestión dunha Administración que provocou os danos
e que miles de persoas queden na rúa que o accidente e o que
supuxo o Prestige. Alguén viu cousa á maneira?
Miren, eu entendo que a Política coñeceu tempos mellares.
Admíto que non todas as épocas · son douradas, e que hai
ciclos. Pero comentarios como estes tráenme a memoria á
velocidade do raio a cara da miña avoa e aquel comentario:
" Hai que oír cada cousa por non estar xon;ia ..."

BOA NOVA
Marta Sopeña

A PALABRA

O ECO
Vaia por Deus! Empezamos esta lectura cunha frase que nos pide ter

Xn 9, 1-41

unha vista ben aguda. Porque xa me diredes ... "está cego para que se

(4º domingo de Coresma - 6 de marzo)

rnostren nel as obras de Deus". Se no canto de· cego poñemos outra deficiencia calquera) pode que nos pasen dúas

cou~as;

ou ben nos anexa-

O pasar, viu a un cego de nacemento. Entón

mos e non continuamos lendo, ou ben calamos e aínda que adoecidos

preguntáronlle os seus discípulos:

intentamos ver no resto do texto onde está o sentido de tal afirmación.

-Mestre, ¿quen pecou, para que nacese

Cunha receita ben sinxela -cuspe con lama, e mándalle lavarse-, o cego

cego: el ou seus pais?

(ecupera a vista. Moito máis doado do que pasa nas nasas vidas. As

Xesús respondeu:

cegueiras, deficiencias que teñen persoas do noso contorno, non se

-Nin pecou el nin os seus pais, senón que

superan tan facilmente. A experiencia de ter que respo_nder continua-

está cego para que se mostren nel as obras

mente á desconfianza de veciños e coñecidos e as dúbidas dos que máis

de Deus. Precisamos face-las obras do que

saben sobre a posibilidade de posuír certas cualidades, pode chegar a

me mandou mentres é día; está a chega-la

crear nas persoas con- algunha ·deficiencia, un sentimento de desespera-

noite e daquela ninguén pode traballar.

ción cara á sociedade que as está P rexeitar.

Mentres eu estou no mundo, son a luz do

Como o cego do texto, outras persoas en situación similar, demostran

mundo.

un gran afecto e fe nas persoas que se achegan a elas coa actitude de

Dito isto, cuspiu na terra e fixo lama co

Xesús. Este achegamento e o único capaz de liberales do mal que sofren

cuspe e untouna polos ollas do cego, dicín-

e d_e poder descubrir nalgún momento a posibilidade de vivir sen a escu-

dolle:

ridade das súas deficiencias.

-Vaite lavar na piscina de Siloé (que quere
dicir "enviado"). El foi, lavouse e volveu con
vista.
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A CLAVE

Xabi Blanco

Cegueiras curables

O·presente capítulo nove é un dos relatos máis importantes e mel.lor
construídos do cuarto- evanxeo.
A _pesar das palabras de Xob e Ezequiel na época de Xesús seguía
senda unha idea dominante que a pobreza e a enfermidade son castigo dun pecado. Este rico relato serve para caer na canta de que
Xesús cura tal deformación relixiosa, tal cegueira.
Ademais, en contacto con Xesús, prodúcese un prodixioso cambio .
no

persona~e

central do relato: aquel mendigo cego que pasaba a

súa vida sentado e estirando a .man para pedir esmola resulta que
agora, pasto en pé, discute de igual a igual cos poderosos do seu
pobo que resultan ser os que realmente andan cegos. e non son quen
de descubrir a luz que proxecta a mensaxe e os xestos liberadores
do Mestre Xesús.

O cego, e aq.ueles que o ·rodean ; son liberados da idea dun Deus castigador, vese libre da cegueira, medra coma ser humano e, po r último, recibe o regalo da Fe. Reducir a liberación de Xesús a un deses
aspectos significa empobrecela. Nada escapa á acción amorosa do
Nazareno.

e · ····- . . . . .

APENEIRA
A demagoxia dalgúns políticos enche de improperios o goberno de

PONTE-

VEDRA que está a transformar a cidade dun xeito punteiro, por abrigar a
cumprir a lei a Ence! mentres outros están a. pasar do desmantela mento industrial de
Ferrol .(en 1985 Astano tiña 6493 obreiros e agora 2.014; Bazán (2578 e agora, 360).
Pero os números cantan: a capital do Lérez medra en poboación e Ferro! seg ue perdendo cidadáns, asfixiada por unhas comenencias do Estado que non fixo máis que
marxinala e destruíla, impedíndolle atapar a súa vocación urbana, nun recanto gue
merece unha dedicación distinta das administracións. Pontevedra é a cidade de
maior crecemento de poboación cunha media de idade de 39 anos e un paro de
5,90/o. Na foto, o seu Pazo da Cultura, sede da Bienal de Arte.
Un 16 de marzo do 68 tivo lugar a
matanza de

MY LAI. Unha com-·

pañía de soldados norteamericanos
invadiu esta aldea de Vietnam, poboada
por nenas e vellos, e mataron a máis de
500 sen ningunha resistencia de miltares, que non había. Primeiro silencio;
despois xuízo parcial e indulto ó tenente. Na foto, o xornalista Sy Hersh que
denunciou este masacre polo que foi
recoñecido co Pulitzer (1969). Foi o

O día 28 lembramos o cabodano de

comezo da fin, o leito das reaccións

ALVARO CUNQUEIRO
( 1911-1981 ), soterrado no

contra esta guerra. Por certo, foi o
mesmo que descubriu as mentiras da

cemiterio de Mondoñedo, preto de

invasión de Iraq e os abusos da cadea de

Pascual Veiga e Díaz Xácome. Non

Abu Ghraib.

tanto de Leiras Pulpeiro, na zona dos
non bautizados. Na lápida podemos ler:
"Eiquí xaz alguén que coa súa obra fixo
que Galicia durase mil primaveras mais".

O TRABALLO DA MULLER é máis plural

Vivímolo lendó Merlín e familia e outras
pero sen recoñecer.

Así acorre na atención diaria aos máis pequenos e aos maiores: 4 h. e 24 m., cada
xornada, 3 horas máis cos homes. Só o 150/o destes fronte ó 630/o das mulleres limpan a casa e só o 30/o callen o ferro de pasar a roupa. O 550/o no paro non ten prestacións. No TÉXTIL medra a e·conomía sumerxida: demasiadas horas, sen seguros, sen

historias, que cumpre 50 anos no 20.05.

Entre tanta fantasía pola Terra de ·
· Miranda descóbrenos un dos nasos
herois, o Merlín, que tanto daría que
escribir e soñar.

integrarse nas empresas para as que traballan cuns salarios nimios. Dende hai anos
firmas importantes de Galiza medraron con este traballo clandestino, discriminatorio, lindando a escravitude. Hoxe hai 760 empresas con máis de 29.000 empregos.
No
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DÍA DA CLASE OBREIRA" denunciamos a PRECARIEDA-

DE LABORAL que segue a asfixiar e provocar o acoso psicolóxico nun de .cada seis. traballadores. Cobran un 400/o menos ca un indefinido e cun 60/o máis de posibilidades
de accidentes labora is. 271.0QO temporais, un 34, 1O/o fronte a media da UE que é de
130/o (nestes 15 anos foron .un 700/o fronte ·a un 300/o dos indefinidos). Os contratos
temporais son o 520/o dos mozos asalariad.os, as mulleres cobran un 270/o menos, un
5,20/o deles son inmigrantes: un 190/o ecuatoriailas, .o 170/o marroquís e o 100/n colombianas.

Alfonso Blanco Torrado
.............................·............................................................................................................................................................................................................................................................. .
_

.AS MULLERES oo·
MAR ~on están recoñecidas nin
cobran o salario mínimo, o 530/o nin 400
euros ao mes. Na Galiza hai 15.000
mariscadoras, ded_icadas a tarefas relacionadas coa na pesca, conserveiras,
etc. Con moitas baixas temporais pola
dureza do seu traballo: agachadas e
metidas na auga, pero sen recoñecemento sanitario destas enfermidades.
Nun sector no que non hai· pescadores
abando, as mulleres son marxinadas,
pero hai países

~orno

Malasia nos que

A Academia do Audiovisual

~ntrega

os premios Mestre Mateo 013. No 2004 foron

agasallad.a? O lapis do carpinteiro e Trece bada/adas. Agora a Sinfónica de Galiza está
a compoñer a música do Saña dunha noite de San Xoán, filme de animación de

non teñen ningún dereito, a pesar de

· Dygram, que vai estrearse nese. día máxico. Xa recibiron o "Goya" no 2001 pola

estar traballando horas e horas, sen

banda sonora de O bosque animado, vendida en máis de 50 paises e traducida a 20

cobrar nada, hin os homes porque o que

idiomas. Nós homenaxeamos ao pioneiro do noso cine

CHANO

están a vender débese tamén as xorna-

PIÑEIRO, na foto, nos 10 anos do seu pasamento. Director de filmes como

·das a tope das súas mulleres. Na foto a

Mamasunción ou Sempre Xonxa, sen esquecer o recoñecemento do trabal lo de dú as

líder das pescadoras malasias Poh. S.

·

mulleres: Mabel Rivera en Mar adentro e María Bauzas en Heroína de Gerardo

Choo.

Herrero.

As

MULL.ERES sofren moitas

desfeitas. Así é na China, onde teñen un
futuro escuro: só en 2 anos a _policía
descubriu a 42.000 secuestradas, con·vertidas en escravas sexuais ou esposas
forzadas nun país onde nacen un 170/o
Antes de que remate esta estación irnos

menos e no 2020 vai contar con 40

disfrutar dun dos recantos máis frios ·do

millóns de solteiros. No interior, ata un

PARQUE
NATURAL DO
·INVERNADEIRO, en
país viaxando ao

l

300/o, pois o goberno apoia as familias
dun só filio varón. A prostitución .seg ue
a ser unha explotación en Galiza onde

Ourense. Despois dunha repoboación

8200 mulleres son adraxadas nun nego-

forestal irracional que rematara cunha

cio que chega ós 1,7 millóns de euros ao

· historia de flora autóctona, un lume no

día (o 220/o das inmigrantes de Lugo

1981 destruiu as plantacións de

viven da prostitución). Cada minuto

"Papelera Española". Agora a Xunta de
Galiza adicouno á nía de lobos, aguias
reais, garduñas, armiños, e moitos
outros. Podemos paseará befra dun
regato de augas limpas entre abedugos

morre unha muller por problemas de
embarazo, 13 mHlóns de nenas paren ao
ano, pero 70.000 marren no parto. Na
ilustración un cartel de Ana Pillado dun has xornadas sobre a muller.

ou recrearnos cos teixos, abelairas, carballos, etc. Para organizar un ha visita:
988386376.

e····················
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POLITICA

Tintxu

. ÉCHE O QUE HAI
Os resµltados do referéndum en Galicia depararon

~ 27891 CERVO (Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04
~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada. (A Coruña)
Teléfs .: 981 - 62 09 37 I 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04

póucas sorpresas. Se acaso ó dato positivo dunha
partiéipación /ixeiramente superior á media ·española, algo
moi pouco frecuente nas diferentes convocatorias. E ao
mesmo tempo unha porcentaxe lixeirámente superior de
votos en branca, que totalizaron os 64.000. Estes dous
datos combinados fan pensar en que os cidadáns galegas,
dentro da desinformación xeral, tiveron un interese algo
máis forte e, seguramente por esa falta de Información,
houbo tantos votos en branca.

~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf. : 981 - 58 19 05
Fax:
981 - 5818 88
~ Provenza, 27 4 - 276

08008 BARCELONA ·
Teléfs .: 93 - 215 03 68 / 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79
~ Zurbano, 46
28010 MADRID
Teléf.: 91 - 310 48 30
Fax :
91 - 3104830
~~ Habana, 12

32003 OURENSE
Te léf. : 988 - 37 09 26
Fax :
988 - 37 09 28
~ Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 1-4
Fax :
981 - 35 3716

9

Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Te.léf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 4913

~~ Urzáiz, 17
36201 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
~~ Albqreda, 17

41001 SEVILLA
Teléf. : 95 - 421 67 08
Fax :
95 - 429 37 43
~ Via A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02 .657 58 99
Fax :
02.657 58 99
~~ Oliva, 24
36001 PONTEVEDRA
Teléf. : 986 - 85 25 84
Fax :
986 - 85 7918
~~ Praza de España, 2

27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax:
982 - 41 60 33

··················e

Xa entrando na dialéctica do si e do non, cabe constatar que Galicia tamén
superou a media española en canto ao voto positivo. Unha media ~eral moi
condicionada polos resultados de Cataluña e Euskadi ou mesmo de Madrid e
Valencia.
Pero acudindo a precedentes próximos, podemos referirnos ás eleccións
europ·eas do ano pasado. Daquela o ' BNG acadara 139.000 votos, mentres
agora algo máis de 120.000 seguiron-a consigna de voto negativo dada por este
grupo. Populares e socialistas acadaran daquela algo máis de 900.000 votos,
sendo agora 801.000 as papeletas co si.
Ou sexa, que a situación parece non ter cambiado moito desde o ano pasado, aínda que noh se trata de consultas totalmente homologables. Baixando
algo máis no detalle, resulta que a provincia de Pontevedra foi a que rexistrou
unha porcentaxe máis alta de voto negativo, mentres a de Ourense destacou
polo seu voto positivo. E os votos negativos estiveron por riba da media en

Galicia tamén superou
a media española
en canto ao voto positivo .
tódalas cidades, ao redor do 17 por cento en Ferrol, Santiago e Vigo e superando o 25 por cento na vila máis emblemática do BNG, Allariz.
A primeira ·vistá .parece que o paralelismo dos resultados é independente de
quen detenta habitualmente a mai6ría política, tanto nas provincias como nas
principais cidades. Así que vai ser difícil manter dentro de Galicia a liorta pola
intepretación dos resultados que abriron en Madrid os responsables socialistas
e populares .
N unha primeira aproximación, es tes resultados reilicten en Galicia unha
situación de estabilidade. Agora estamos diante das interpretacións interesadas,
cos olios postas na próxima campaña das elección~ autonómicas. E hai que
sinalar o bo clima no que en xeral se desenvolveu esta campaña, malia algúns
excesos de descalificación máis ben illados. A diversidade de opinións expresada dentro do BNG non parece ter repercusion nos resultados e tampouco
semella deixar feridas internas.

O ·PETODO ~
SANTOANTON
Rubén Aramburu ·
Onte discutín coa Lisarda ·que é unha vella
moi piadosa de por aquí. Non, non foi cousa
de enfado, senón de palique. Resulta que
morreu a monxi:ña esa que disque se lle apareceu a Virxe en Fátima,·e a Lisarda que anda
arreo nesas causas estaba tristeira. Díxenlle
que boh, que xa ía na idade, que xa tempo era. Alporizouse toda! E
así falando, solteille que eu non cría moito nas aparicións. Tal fixera! _
case que me ex comunga. Menos mal que o arranxei dicíndolle que
eu era máis de Lourdes por ser unha santa, mais europea. Díxome que
levaba razón pois ela foi de excursión hai anos e ali os prezos eran
moi europeos. Pero hoxe fun co Senén, no seu auto, a mirar un ·choio
e escoitamos na
radio
que
entrevistaban a
unha monxa de
Pontevedra, do
Santuario das
Ap a ricións
onde din que se
lle presentou a
Virxe a Lucía
para facerlle un
encargo e ao cabo dun mes
mandoulle ao
Neno
Xesús
por ver se o
cumprira. Dicía
a monxa que se _
ías os 5 primeiros sábados de
mes, e confesabas, comungabas e rezabas un
rosario ... na
.hora da morte acode a mesmísima Virxe a salvarte. O Senén, que é bo.
paisano pero algo descrido, dixo que iso si que era un choio. Mira,
meu Santo, a verdade é que e_u non creo nesas causas, porque o que
facía o Xesús e o que falaba, paréceme do ·mais sensato. Xa sei que ti
t;;irnén es milagreiro, pero .home, andarse-aparecendo por aí sen avisar... Eu seguro que collia medo e fuxía correndo. A min os milagres
que me gustan son os que fai a xente boa tódolos días. Na Parroquia
do Cristo da Victoria,.aí en Vigo, traballan acollendo .e axudando emigrantes, e un gru.p o de amas da casa ofreceuse para ensinar ·ás rapazas
que traballan de -empregadas de fogar a facer as causas, coñecet os
produtos de limpeza, usar as lavadoras e outros cacharros. Tamén,
nunha parroquia de Ourense abriron una aula para que os mozos
anden no internet e se reúnan e falen. Chámanlle Ciberpío. Esas si
que son milagres bonitos, agora que ti, segue coa tradición que aínda
hai moita moza casadeira e moita cousa perdida.
e

············ ···

AS MUI ·I ERES EN .CIF

Se reducimos o mundo a unha aldea de 1000 persoas ....
500 son mulleres. Deberían ser 510, pero 10 non naceron
debido ao aborto selectivo en función do sexo. ·
Desas 500 ...
300 viven en Asia
167 sofren violencia
145 viven con menos ·de 1 euro ó día
100 sofren violación ou intento de violación
105 son analfabetas

A TI, QUE VIVES NESTE MUNDO, QUE PORCIÓN CHE TOCA?
Segundo datos da PNUD as mulleres realizan o 67% do total das horas traballadas, gañan o 10%
dos ingresos a nivel mundial. Menos do 1% das propiedades a nivel mundial _están en ·mans de
mull res.
·
Faltan polo menos 60 millóns de nenas que era previsible que estl.veseri vivas, debido ao aborto
selectivo en función do sexo ou a coidados deficientes por ser consideradas menos importantes
qu os nenos.
82 millóns de nenas que hoxe teñen entre 1o e 17 anos de idade contraerán matrim9nio antes de
umprir s 18 anos.
P ] m n unha d cada tres mulleres foi golpeada, forzada ·a unha relación sexual non desexada ou
m ti a a bu o durante a súa vida. Polo xeral, o que abusa é membro da súa propia familia ou coñecid .
1 d c da 5 mulleres será violada ou obxecto de intento de violación durante a súa vida.
47% das mulleres manifestan que a súa primeira r~lación sexual foi forzada.
O 51 % de tódalas persoas vivas infectadas de VIH/SIDA hoxe son mulleres . .
A nivel mundial, máis da metade dos novos casos de infección de VIH estanse a dar entre a xente
nova deidades comprendidas entre os 15 e 24 anos. E máis do 60% son mulleres.
O 80% dos refuxiados/ as son mulleres ou nenos/ as.
Só tres países dispoñen de leis que abordan específicamente a violencia contra as mulleres como un
tipo ·de delincuencia.
A violencia na familia é a primeira causa de morte e discapacidade entre as mulleres de 16 a 44
anos de idade.
120 millóns de mulleres padecen mutilación xenital

EDUCACIÓN (segundo UNICEF)
No mundo, unha nena de ·cada catre en idade de estudiar non- vai á ·escala
Nos países pobres só o 4,50/o das nenas cursan estudios de secundaria,
fronte ó 550/o dos nenes.
Na África subsahariana, cerca do 400/o das nenas non reciben educación
formal de ningún tipo
No mundo, 550 millóns de mulleres (e 320 millóns de homes) non saben
. ler nin escribir.
Con iso e todo, cada vez resulta máis evidente que a clave para mellorar a
calidade de vida das persoas é educarás nenas e ás mulleres.
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.........-ES I~ NOSA ALDEA GLOBAL
. SAÚDE REPRODUTIVA NO ANO 2000
(Datos tirado do informe Estado da Poboación Mundial, 2000, do Fondo
de Poboació"n de Nacións Unidas, FNUAP)
Das 1.260 millóns de mulleres que hai no mundo entre 15 e 49 anos,
só 525 millóns teñen acceso ó uso de anticonceptivos.
Dos 50 millóns de abortos que se estima acorren cada an·o, uns 20 ·
millóns realízanse en malas condicións. Como consecuencia, 78.000
mulleres morren. Un 95% destes abortos de risco se realizan en países en
vías de desenvolvemento.
Das 500.000 mortes anuais de mulleres derivadas da maternidade
(parto e post-parto), un 99% acorren en países en desenvolvemento.
En Europa Occidental, un 4, 1% das mulleres que dan a luz son .
· menores de 20 anos. Na Europa· do Leste esta porcentaxe é do.
14,7%. Na Africa Subsahariana chega ó 18, 1%.
¿QUE NOS PODE PASAR POR SER MULLERES? ·
DATOS DO ESTADO ESPAÑOL
Somos o 520/o da poboación ·española, e así andan as estatísticas:
FORMACIÓN: Somos o 570/o do e~tudantado universitario
Somos .o 550/o do estudantado na Formación Profesional
Somos o 600/o do estudantado en Formación de Fondos Sociais Europeos.
EMPREGO:
Somos o 600/o dOs que buscan emprego.
Ternos o 980/o dos contratos a tempo parcial
CONCLUSIÓN 1: SOMOS AS MELLOR FORMADAS, PERO AS PEOR EMPREGADAS.
CONCLUSIÓN 2: AÍNDA SEGUIMOS CARGANDO COS TRABALLOS DOMÉSTICOS, O QUE
IMPIDE QUE TEÑAMOS CONTRATOS COMO TODO O MUNDO.
CULTURA:

ECONOMÍA:
POLÍTICA:

Dos 41 membros da Real Academia da Lingua Española, 3 son mulleres.
Dos 30 membros da Real Academia da Lingua Galega, 3 son mulleres.
Dende ·o ano 2003 hai un ha muller (a primeira) na Real Academia de Historia.
O 30/o dos altos executivos de empresas·son mulleres
As mulleres somos o 140/o do goberno galega
As mulleres somos o 350/o dos altos cargos da Xunta de Galicia
As mulleres somos o 40/o do goberno a nivel mundial.

OS RISCOS DE SER MULLER NO .E STADO ESPAÑOL: .
De cada 100 mulleres, 15 son maltratadas dalgún xeito. Desas 15, só 4 se dan conta, as 11 restantes non se consideran maltratadas .
. Se es muller, entre 15 e 44 anos, tes máis posibilidades de 11?-0rrer por violencia doméstica que por
cancro, _terrorismo, accidentes de tráfico ou calquera outra causa.
2,5 millóns de mulleres sufren violencia nos seus fogares.
O 50% dos casos de suicidio de mulleres son consecuencia directa de malos tratos
300. 000-mulleres exercen a prostitución en todo o Estado. As ganancias que reporta esta lacra ascenden a
72 millóns de euros anuais, cartas que non están nas mans das mulleres que os gañan.
No ano 2004, 97 mulleres morreron por violencia de xénero. En máis do 80% dos casos detívose a homes
que_tiveran ou tiñan relación sentimental coas vítimas (suponse que as querían ou as quixeron algunha vez)
O 90% dos pedrastas (abusadores de menores) son homes. Deles, un 70 % son maiores de 35 anos, cunha
profesión cualificada~ sen antecedent~s penais. Un 30% son o pai, tío ou avó da menor violada.

Datos recollidos por Marisa Vida/ Collazo

º. . . .
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MULLER
AS C.RISTIÁS: DEBEMOS SEGUIR O ROST,RO DE
XESUS OU O DEDO INDICADOR DE ·MARIA?

Non é hora xa de que a xerarquía
católica reivindique e presente a figura de María de Magdala, testemuña
primordial da resurrección de Xesús
e modelo histórico de seguimento de
Xe ús de Nazaré, cando pretende
orientar e agasallar a fe cristiá especificamente feminina?
Cheira a ancestralismo rancio e a
intención eclesiolóxicas na.da inxe-

nuas ese afán "romano" de que as
mulleres teñamos que ter unha VirXe
María, totalmerite dogmatizada, eclesiolo:Xizada e ·atemporal, como referencia de seguimento cristián feminino. Por que fixarme no dedo indicador e manipulado da Virxe María por
intereses nesgados de xénero, se quen
ten luz propia é o rostro de Xesús de
Nazaré?
Non acaba aí a insidia · cara ás
mulleres. Roma adórnanos a nós. as
cristiás cunhas virtudes tan carismaticamente femininas que se achegan
perigosamente a unha .c oncepción de
xénero talibán.
É mais, se os carismas específicos
das mulleres, segundo reza o
Documento de Ratzinger, son a
humildade, a forza na adversidade, a
acollida ao outro, no fondo pretenden dicirnos que o home carece
desas virtudes? A ver se ao final son
os homes os que deben sentirse ofendidos e caricaturizados no documento do Monseñor Ratzinger!
E pregúntame, non percibe a
miña inspirada xerarquía romana que con tales aseveracións sobre as
mulleres estalles facendo un fracO'
favor aos seus non tan inspirados
sacerdotes?
Os curas sofren as consecuencias en
carne propia: a escaseza alarmante de
vocacións sacerdotais. Moitos deles
senten nas súas costas a responsabilidade de seguir levando as rendas pastarais aínda frisando os oitenta anos.
Na súa responsabilidade pastoral usan
termos de eclesiolo:Pa de comuñón
para animar esas cristiás, imbuídassecularmente de espiritualidades .
marianas trasnoitadas, a que tomen
progresivamente as rendas nos quefaceres pastarais e poder ofrecer uns
servizos litúrxicos con certa dignidade, dado o cansazo físico e psicolóxi-

codo clero saturado de tatefas. Desde
os ambóns ihstan as mulleres á participación; desde Roma e os seus
documentos ·quéresenos seguir reevanxelizándo ás mulleres cuns presupostos espirituais anacrónicos e lexitimalos eón aspecto veterotestamentario antropolóxico. Non coa no
2004.
Necesito aferrarme ás palabras proféticas dun sacerdote de 67 anos que
dixo: "Tranquilidade. Canto peor o
faga Roma, con máis forza traballará
o Espírito Santo, Deus mediante".
Pero mentres tanto ás mulleres
tócanos clamar: "Cremas, Señor, pero
aumenta a nQsa fe e a nosa resistencia
pasiva nesta Igrexa gobernada por
homes".

María Magdalena
converteuse
na ·icona do que
non debe ser
unha cristiá

A historia repítese ao cabo de case
2.000 anos. A María Magdalena, testemuña da· resurrección- e seguidora
fiel de Xesucristo, tocoulle enfrontarse e facerse valer ante un recalcitrante Pedro e a súa negativa masculina
de que iso de ser muller impedía ter
credibilidade cristiá parella á del e
feria o seu orgullo antropoloxicamente veterotestamentario.
María Magdalena foi, pouco a
pouco, acurrunchada na tradición
dos Santos Pais e xa sabemos en que
foi convertida.

Feli Alonso Curie/*
···················································:·································································································································································································································

María Magdalena converteuse na
icona do que non debe ser unha cristiá. María de Magdala pasou a ser, por
arte de encantamento patrístico, no
fetiche do sexto, do anticristián ferni~o. Arrepentida, si, pero moi pecadora pol.os seus excesos co sexo. Foise
identificando con outro personaxe
ferninino do evanxeo ata chegar a
eliminar a súa verdadeira identidade.
Era mellor un modelo de muUer
cristiá onde o sexual queda tan sublimado que se elimina. María de
Nazaré, virxe antes, en e despois do
parto pasou a ser modelo ferninino
cristián. A muller en xeral e a muller
cristiá en particular, foise acuñando
segundo os intereses egoístas dos
homes.
Hai
uns
meses
Monseñor
Sebastián, hispo de Pamplona, afirmou que a culpa de tanta violencia
de xénero a tiña o divorcio. Dou por
feito que ·dixo estas palabras portando no peito unha cruz enorme para
avalar a autoridade cristiá das súas
afirmacións. Quen verdadeiramente
leva esa cruz no peito, no · corazón,
nas costas e sobre todo na boca son
esas mulleres que sofren en silenzo e .
que buscan unha saída digna ás súas
vidas cun divorcio, aínda que en oca_sións o paguen coas súas vidas.
Monseñor, esas mulleres son un
modelo de crucificadas e non unhas
cabezas ocas.
Durante máis dunha xeración de
cristiás fomos educadas na nosa
infancia que para ser santas debiamos
seguir o comportamento de María de
Gorettf, ·adolescente italiana de princip~os do século XX que, ante a resistencia a non ser violada, o seu ~gre
sor matouna cunha arma branca.
Histórico ou non, dicíasenos que a
. nena adolescente, na refrega, berraba
que se perdía a súa virxindade, ofendía a Deus. O terrible ·é _que non hai
. nin media ducia de anos, no día da
súa onomástica, oín desde un ambón
defender as crenzas da nena. Perder á

virxindade era ofender a Deus! O
mna. Conócese que debemos ter
sacerdote nada dixo do agresor. Este
unha capacidade inferior para ofenano houbo máis dunha ducia de asader con todo o noso ser emocional,
. sinatos de mozas en toda España por intelectual e espiritual. Deus contiviolación. O cura nada diXo desa
núa sendo un Deus celoso e macho
agresión á vida das mulleres. A súa
cabrío que perde o h~nor cando as
obcecación estaba en resaltar que a
muller ofendía a Deus prioritaria- . súas fillas da creación perden a virxindade. O deshonor divino págase
mente se é desvirgada fóra do débito
coa condenación da muller agraviaconxugal. N aquela celebración só me
quedou un consola. O orador non
da.
era un sacerdote da miña parroquia.
Este .Deus é o que nos quere coar
O meu párroco, concelebrante, aperRatzinger de maneira subrepticia no
taba disimuladamente os puños de
seu Documento. Nada ten que ver
pura vergoña e indignación ante o
cunha antropoloxía baseada nun
sacerdote intruso.
seguimento a Xesús.
Ao final, as mulleres podemos sacar
a conclusión de que a nosa dignidade
*Teóloga segrar pola Universidade
e a nosa comuñón con Deus estriba
de Deusto
na nosa fisioloxía estrictamente ferni-
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SUBSCRICIONS 2005:
COTAS E CALENDARIO DE COBRO
O calendario para o cobro das subscricións vai ser o seguinte:
-Na segunda semana de marzo vanse pasar as domiciliacións bancarias.

-Á xente que non ten domiciliado, recibirá neses días unha carta cun impreso cuberto coa
súa subscrición. Para pagar non ten máis ca ir a unha oficina de Caixa Galicia e ingresar a
can~idade que di no impreso.
-Todos os que aínda así non abonen a súa subscrición remitirémoslles, a fina is de maio ·un
reembolso de Correos (encarece a subscrición polo menos 3€) .
Recordamos que as cotas para o 2005 van ser iguais cas do ano pasado:
-3 €para os socios
-21 € subscricións ordinarias
-33 € subscricións de apoio
-60 €para os qué se anotaron no do 60x100
Moitas grazas pala vasa colaboración.

OS SUBSCRITORES GAÑADORES DA FIN DE SEMANA
NA CASA DO ROMUALDO FORON:
- María José Turnes Negreira de Santiago de Compostela (00-0246)
- Xosé Luís Muruzabal Arlegui de Cambre
ciar o subscritor 00-0896)

(0~-0211,

logo de renun-

- Belén Losada Mosquera (00-1146. Nova subscritora).
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MULLERES CRISTIÁS
GALEGAS

apmis da viaxe en si (as comunicaDende o grupo de Mulleres Cristás
cións non eran os de hox ., nin as
Galegas querEmos facervos partícipes
da nasa alegría, pois acaba de ver a mulleres tiñan tan <loado Ji.so dos
"paseos") foi que deixou constancia
luz unha nova criatura. EXERIA é o
do
¿€-q .p eriplo nun . libro qlJ-e ela
seu nome e é a primeira publicación
mesma escribiu, o Itinerario da Vírxe
. feminista e cristiá en galega. EXEExeria, para que as sÚa§ compañeiras
RIA vén continuar o amiño aberto
puidesen coñecer, de primeira man,
polos 13 boletíns que as Mulleres
como eran a Palestina, Asia e Exipto
Cristiás Gal gas ternos editado xa
do século IV
nestes nasos 8 anos de historia. A
Esta muller, destemida e valente,
diferenci é que . agora pensamos
que non se contenta có que lle cannesta cacle de comunicación, cristia e
tan, serrón que se aventura a descufeminista, aberta a todos e todas e . brir e poñe-los seus pés nos lugares
non só coma un boletín interno da por onde anclaran Xesús e @s priAsociación.
m.eir@s apóstol@s e mártires é toda
Por qll .EKERIA? Exeria era unha
unha metáfora para nós. Esta publicamonxa galega que, aló polo século
ción quere ser os nasos olios e os
IV, foi quen de facer unha peregrina- nasos pes, que percorren o mundo e
ción a Terra Santa. O importante,
a historia de xeito propio, buscando

ecos novas das nasas pegadas e descubrindo as historias, tantas veces
veladas, das outras mulleres.
Ademais, Exeria ven' cunha novidade, pois quen así o queira poderá
recibila na sua casa a cambio dl:J.nha
pequena contribución ara os gastos
de envío. Se che interesa recibir os
catro números anuais, non tes máis
que facernos chegar o teu nome,
enderezo e código postal a Mulleres
Cristiás Galegas r/ Ensinanza nº 3,
15703, Santiago de Compostela, ou
ben no e-mail 356767@mundor.com. Estaremos encantadas de vos
informar con mái detalle e facervo
chegar o nos o n º 1.
Graciñas a todos e todas pala acollida e os ánimos
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FALANDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

Despois de 25 anos
de Cantar do irimego
non podemos menos ca calar
·
na súa d.e spedida.

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Fins do ano Oitenta e Un
Irimia, número cero,
aparece na revista
sempre un Cantar de Cego.
2. Pasa que o tal cantar
préstase moito á retranca;
curnpriría que o cantor
.fose unha persoa franca.
3. Ao escoitar este humor
que se achega á ironía
poida que a lectura sexa
desacougante por fría.

Ai, Pepiño adiós,
ai Pepiño adiós,
ai, Pepiño por Dios non te vaias,
quédate con nós, quédate con nós,
quen nos vai facer compaña,
nesta páxina final

4. Perigo ten o cantante
de tomar todo en serio;
quen escoita non se sinta
vítima ·de vituperio.

S.. Van uns vintecinco anos
co aquel de ser fino
nega ser "cantamañanas"
¿será cantor matutino?
6. Chega a hora do Irimego
na que con ánimo manso
confesa que deixa a lira
porque xa se sente c~nso.
7. Moi arriscado resulta
pretender facelas todas,
non vaia ser que che digan:
"fai versos, pero non odas".
8. Que o escritor teña paciencia
e á chencha ~on lle suba
o ir mallando a súa
con tinta de mala uva ·
9. Quen o use versificar
que teña un metro na casa
pois se as sílabas non mide
ou non chega· ou se pasa.
1O. Procure ter nun caixón
a man, dende os principios ·
que estea o malpoca~o
todo cheíño de ripios.
11. Os que fan esta revista
aconsellan que decida
e no cantar agomante
dos lectores me despida
12. Desculpa, meu irimego,
miña irimega, perdoa
finar quero manso e suave
e non cal vento que zoa.

