


Editorial 

NDAINA EN DOCE 
O noso corazón hoxe In Memoriam. 
Internacionalista. Troquelado en curiosidade, 
coñecimento e fonda gratitude. Para ELAS. 
Tantas que só no corazón e na conciencia 
collen. 
A nosa Andaina, nunha primeira ducia quere 
lembrar con fortes emocións 
música-voz-pluma-verso-espada. . 
Sobrancear ¡Ouh caro aceno! á causa femenil, 
a coraxe, vigor e gallardía que tiveron e 
ousaron, a desangrarse en distintos camiños as 
nosas hoxe amadas invitadas: Nais de Maio, 
Simone de Beauvoir e Violeta Parra, por SER i 
para SER, MULLERES EN 1DDA 
CONSECUENCIA. 

nosa amiga Violeta Parra, entre· lucidez 
e aflición escrebia nunha das suas cancións 
políticas un extraordinario aserto contra
electoral, que ven a conto hoxe -e por iso o 
traemos aqui- pero virá a conto mañán, e iso 
danos mais folgos para cantar a letra. 
Ademais, a silvestre violeta merece sempre a 
nosa homaxe. Memoria de quen a coñecemos. 
Curiosidade de quen nunca a teña ouvido. 
Nasce en 1917, Chile. Suicida-se en 1967 na 
«Carpa da Raiña» que ela mesma montara nas 
aforas da cidade de Santiago coa int~nción de 
que fora un centro de cultura e folklore. 
Saiu do anonimato a raiz dun recital, 1953, na 
casa de Pablo Neruda. Foi unha extraordinaria 
folklorista na que beberon muito tempo as 
millares cancións da América Centro e Sul. 
Pero, miren cómo fala na canción MIREN: 

Miren como sorrien 
os presidentes 
cando lle fan promesas 
ao inocente. 

Miren como oferecen 
ao sindicato 
este mundo i o outro 
os candidatos 

Miren como redoblan 
os xuramentos 
para, logo de voto 
duplo tormento. 

Miren o fervedeiro 
de vixiante 
'para rociar froles 
ao estudante' 
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Miren como relocen 
carabineros 
para facerlle premios 
aos obreiros 

Miren como se visten 
cabo e sarxento 
para tintar de roxo 
os pavimentos 

Miren como se empolvan 
os funcionarios 
para contar as follas 
do calendario 

Miren como sorrien 
anxelicais 

• muen como se esquecen 
que son mortais. 

Ela e a sua música teñen a vitalidade e o 
pálpito do que 'non pasa'. Anque non sexa 
moda e anque non sexa grato aos que critica. 
Para nós, miren como ela segue estando, sí, 
Violenta Ausente. 

o mesmo mes de Abril e 10 anos após o 
suicidio de Violeta, agora na Arxentina, as 
audaces e coraxosas NAIS DE PLAZA DE 
MAlO, acaudilladas por Azucena Villaflor De 
Vicenti ( detida e desaparecida no seguinte mes 
de setembro) fundaban este ·extraordinario 
Movimento e saian á rua, en silencio, cos seus 
panos brancos, esixindo a aparición dos 
desaparecidos. Nunha Arxentina saqueada, 
esquilmada i esgótada física e moralmente 
polos milicos. Elas, ensinaronnos a todo o 
mundo e, sinaladamente ás mulleres que nunca 
é tarde para tomar conciencia, adequirir coraxe 
e valentia para enfrentarse, por exemplo, a un 
réxime de ditadura militar como a de aquil 
pais. Para denunciar ao mundo os crimes 
cometidos e que figuren como delito de LESA 
HUMANIDADE que non poda prescribir 
nunca. 
Siguen peleando na Arxentina de Alfonsín, 
contra tanto empeñado en poñer 'PONTO 
FINAl:. Elas e sinaladamente a Liña 
Fundadora, a liña que en nada está disposta a 
claudicar nen ceder. Queren manter ben nidia a 
memoria de canto aconteceu. 
Din na folla informativa n? 1 de Xaneiro, 1987: 
'~ .. As nais fumos a reserva da dignidade na 
Arxentina durante a ditadura, e debemos ser a 
Memoria que preserve esa dignidade no Hoxe e 
Dimpois'~ 

Unha dramática pero fermosa memoria para 
loitar, seguir loitando con toda a furia e 
reflexión para que nunca mais aconteza nen no 
seu pais nen en ningun lugar do mundo. 
Elas, quen antes de toda esta historia, eran 
unhas normais nais-esposas-amas de casa, que 
nunca miraron o mundo polos seus proprios 
ollos e abriron esa fiestra cando desapreceron 
fillos. 
A elas o noso corazón fervoroso. A elas tamén 
a nosa débeda e adesión: Nais de Plaza de 
Maio-Liña Fundadora. Maria Adela. Gard. 
ORO. 2366-10° F. 1425 - BOS AIRES 
(Arxentina). 



dia 21 de avril celebrou-se en 
Vigo un xuizo contra da 
Coordenadora Feminista, por ter 
apoiado a unha muller, M.a Xosé 
Apolinar, cando esta decidiu facer 
públicos os maus tratos e 
agresións de que viña sendo 
obxecto por parte do home co que 
casara uns anos atrás, José M.a 
Ruiz Almendros, traballador do 
Banco de Madrid, na sucursal da 
Alameda, quen presentou denúncia 
contra nós alegando coaccións e 
amenazas. 
O interfecto expuso no xuizo que 
se sentia calumniado e 
desprestixiado pola campaña 
levada adiante pola Coordenadora 
Feminista. Sei que non lle gostou 
ver reproducida a sua foto en 
carteis e follas repartidas por toda 
a cidade e menos ainda que a 
través delas deixara de ser un 
«traballador intachaveln para ver en 
entredito a sua sona e ser 
recoñecido como un <<agresor». 
Tampouco lle gostou recibir no seu 
centro de traballo telegramas de 
diversas organizacións feministas 
denunciando a sua actitude. 
Por esa perda de prestixio esixia 
500.000 pesetas. 
No xuizo, ao que asistiron entre 15 
e 20 mulleres, ademais de todos os 
medios de comunicación, logramos 
trocar un pouco as tornas e 
convertimo-lo nun acto de denúncia 
dos maus tratos ás mulleres no 
marco familiar. 
Fai uns dias saiu a sentencia 
xudicial, absolvendo a 
Coordenadora. 

Todo elo, xunto coa repercusión 
que tivo o xuizo aníma-nos a seguir 
coa campaña anti-agresións, e de 
denúncia pública de todos os 
casos que cheguen ao noso 
coñecemento.• 

Nos xornais do 17 de Maio 
aparecia unha fermosa Nova: 
"A Coordinadora de Grupos de 
Mulleres de Catalunya, apresentou 
querella ante o xulgado de guardia 
de Barcelona contra a empresa 
Casa Segura, S.A. que comercializa 
a colonia Motor Racing por 
'desacreditar, menospreciar e 
humillarás mulleres' nun anuncio 
que emite a TVE e a TV-3': 

No anuncio, convén lembrar, 
aparece unha muller espida no 
chan coa pel marcada pola pegada 
dunha moto. Unha voz de home, en 
"off" di "Nunca o obxectivo do 
home estreveuse a tanto': 

As feministas catalanas solicitan o 
procesamento dos directivos da 
empresa e dos autores do anuncio. 
¡Viva a ousadia das feministas 
catalanas!. Ese que emprenderon é 
un lindo camiño para transitar.• 

JI Encontros Galegos de Feministas Lesbianas 

Mais dun centenar de mulleres de toda a nación xuntamo
nos o sábado 28 e domingo 29 de marzo para debater sobre 
o guetho, sobre a sexualidade das mulleres, as relacións lés
bicas, a necesidade de que o conxunto do movimento femi
nista cuestionesmos até o final a heterosexualidade 
imposta ... 
Dende os primeiros encontros -Xuño-85, Ferrol- as comi
sións de lesbianas do movimento feminista galego faciamos 
reflexións non exentas de discrepancias, sobre o camiño an
dado, as tarefas a abordar, as forzas individuais e colecti
vas precisas para seguer nesta loita a prol da construción 
da muller suxeito con desexos proprios, con autonomia per
sonal e sexual. 
Muito é ainda o que queda por seguer debatendo e facendo 
neste innomeabel mundo do lesbianismo. 
Houbo testa o sábado nunha discoteca na que aproveitamos 
para bailar e bicarnos sen ser curioseads e molestadas. Un
ha película "Lianna" de J. Sayles, grata, na resacosa mañán 
do domingo. 
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Teresa Canela, 28 anos, catalana, 
xogadora de xadrez clasificada 
para o campeonato mundial 
que se vai xogar na 2.a fase 
este vrau, esco ita 
perpetuamente opinións 
extraordinarias sobre o por qué 
as mulleres xogan pior que os 
homes (no último ranquin 
mundial hai 1 muller entre os 
100 primei ros postas). 
O Famoso Karpov atribuiu isto 
a "un misterio da natureza'~ 
Teresa respostoulle nunha 
revista: "A clave está na 
diferente educación que 
receben nenas e nenos. Por 
outra parte ninguén se 
pregunta por qué os negros 
xogan mal. Tanto os negros . 
como as mulleres son grupos 
sociais marxinados'~ Constata 
Teresa, ademais, a prepotente 
actitude dos xogadores cando 
se enfrentan a ila "para a 
maioria, perder contra unha 
muller supón un fracaso 
monumental'~ • 

Mercedes F.M., santiaguesa, 
separada -con sentencia dende 
Abril de 1987- de Manuel Martínez 
Cacabelos, logo de aguantar toda 
caste de ameazas e violencias de 
parte do "seu ex" (sacoulle unha 
navalla na rua, queimoulle a porta 
da casa, non lle pasa os cartos 
estipulados para alimentos das 
duas filias .. . ). Cando foi ameazada 
de morte e con ise historial atrás, 
Mercedes decideu poñer denuncia 
no xulgado e tivo que escoitar ao 
xuiz P.V., como lle dicia amparando
a coa xusticia e dandolle ese calor 
que debe precisarse en tais 
circunstancias: "Cando a mate, xa 
tomaremos medidas" (sic).• 

Outra nova de xornal, esta, no 
Diario 16 de Andalucía o 17 de 
Fevreiro do 87: 
A segredaria da muller do sindicato 

,de CC.OO. solicita da executiva do 
sindicato a expulsión dun lider do 
sindicato do campo, Germán 
Porras, por causar lesións á "sua" 
muller. 
Na escrita da segredaria 
argumenta-se que: 
"As agresións a mulleres non son 
unha cuestión privada. O feíto de 
que se teña producido na chamada 
'esfera privada' (no fogar) e de que 
tora 'a sua esposa: non convirte 
nen en privado nen en lexítimo un 
comportamento que de inmediato 
tería sido condeado de producirse, 
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por exemplo, nunha Asamblea, 
pasillo ou reunión de CC.OO. por 
ca/quera afiliado contra ca/quera 
home ou muller (. .. ). 
E esa arrogancia machista, ese 
poderío masculino o que atenta 
contra todas as mulleres e, 
soamente dende unha mentalídade 
machista e reaccionaría é posibel 
defender este comportamento co 
argumento de que 'eso é un asunto 
privado' ( ... ) 
A indignación que sentimos as 
mulleres desta segredaría; mulleres 
que pensamos que o noso 
sindicato teria que ser un auténtico 
instrumento de loita por unha 
sociedade radicalmente diferente á 
actual ( ... ) Queremos deixar craro 
que é Germán Porras e quen 
actuan como íl quen desprestíxían 

ao sindicato ( ... ) Esta é a actítude 
que agardamos dos dirixentes de 
CC.OO. porque só así CC.OO. 
poderán ser verdadeíramente 
nosas, dos homes e mulleres 
trabal/adoras. So así as mulleres 
poderán confiar en que este é o 
seu sindicato': 
Este camiño, o de sacar a luz do 
público e político comportamentos 
e hábitos opresivos e imperialistas 
de homes sobre mulleres e que se 
encubren baixo o rótulo do 
"privado" é un paso de xigante na 
loita por ir convertindo en político 
o que tradicionalmente estivo 
alonxado das preocupacións da 
política con maiúsculas pesie a 
ser lugar onde se efectua e realiza 
a opresión da muller.• 

o 1.0 DE MAlO AS FEMINISTAS ternos estado nas manifestacións 
que demandaban millores condicións de vida e traballo pa
ra a clase obreira e, por primeira vez unha folla da Asocia
ción Galega da Muller explicaba: 
"Normalmente cando se fala de clase obreira, de traballa
dores, toda a xente pensa nos homes que traballan nas fá
bricas, oficinas, minas, transportes, hospitais, escolas ... 
Raramente se pensa nas mulleres que tamén traballamos. 
De igual xeito que nunca se pensa nas mulleres paradas nen 
nas amas de casa. 
( ... ) 
Seguer a talar de clase obre ira e referirse somentes a os ho
mes, ao sexo masculino, ou seguer a fa lar das reivindicacións 
e loitas importantes ignorando demandas fundamentais das 
mulleres traballadoras, é un índice do machismo imperante 
no mundo da política, actividade que esquece sistematica
mente ás mulleres das que só se lembra cando hai votos de 
por medio. 
( ... ) 
rematando cun Viva a loita feminista, viva a loita da clase 
obre ira galega composta de mulleres e homes. Viva o 1.0 de 
Maio dia de loita da clae obreira!' 
Explicación que somella de perogrullo pero que chega á raiz 
fonda da división do traballo segundo os sexos, pilar defini
tivo da opresión da muller. 



Carlota Bustelo, directora do 
Instituto da Muller, nunha reunión 
con diversos colectivos femininos 
da provincia de A Coruña, 
aproveitando o seu paso pola 
cidade de A Coruña dicialles ao 
despedirse "é importante que 
teñades plena conciencia da 
necesidade de pider subvencións 
para desenvolver trabal/o na área 
da muller, e millar si o facedes en 
plan federativo, ainda que se 
atenderán concretos casos 
personais': 
Nós, que non estabamos nesa 
historia, ternos plena conciencia 
deso das subvencións, pero contra 
o defecto de pider, está a virtude 
de non-dar, porque as subvencións 
concedidas polo Instituto ese ás 
organizacións feministas que 
compomos a Coordinadora 
Nacional de Organizacións 
feministas e incluso a esta revista, 
son verdadeiramente ridículas, as 
xustas para conseguer manter un 
equilibrio que ao Instituto convén. 
Algo asi como: 
Subvencionamos ás organizacións 
feministas pero impedimos que as 
suas actividades normalmente 
subversivas e radicais, sexa feita a 
conta dos presupostos do Estado 
asiñados a este Instituto. 
Este astuto proceder non se realiza 
de igual modo si falamos de 
organizacións de mulleres ou 
feministas que practican unha 
política moderada e até· · 
conservadora ou favorábel á 
institución que dirixe a señora 
Bustelo.• 

A sección 4 da Audiencia 
provincial de Valencia absolveu a 
Esperanza Pérez Luján, de 32 anos 
que fora procesada como parricida 
por matar ao seu marido José 
Prieto Naranjo, o día que éste saia 
da prison. Os feitos aconteceran o 
3 de Xullo do 85 en Valencia. 
Segundo a sentencia a procesada 
"era presa dun terror invencíbel 
estimulado polos recordos': 
Varios testigos afirmaron no xuizo 
que a procesada sofrira maus 
tratos do seu marido. Esperanza 
tiña apresentado denuncias que 
nunca prosperaron e foron 
arquivadas. 
Ela explicaba no xuicio oral que 
"abrir/le a porta ao meu marido 
significaba verme outra vez 
submetida a il': 
O Tribunal considerou "que a porta 
era o único atranco que podía 
impider que o esposo levara a 
e feíto as ameazas de morte': • 

MARCHA FEMINISTA contra as agresións e violacións que se co
meten contra as mulleres na rua, na casa, nos lugares de 
traballo .. Composta só de mulleres, recorreu as ruas de A 
Coruña o 8 de Marzo, expresando con símbolos e alegorias 
coloristas e coa belicosidade que o tema esixe, que non ha 
quedar, no que das feministas depende, ningunha agresión 
sen resposta. Que a rebeldia, unión, coraxe e loita é o tono 
vital que nos convén para defrontar esa vella i larvada gue
rra que tantos se negan a recoñecer: A guerra de sexos. 

Representación do grupo "Galiata" o 8 de Marzo. 

Carme Cabrera, 41 anos, sevillana 
e viciña de Colmenar Viejo 
(Madrid), conseguiu un emprego de 
barrendeira, seica a 1.a barrendeira 
da Comunidade de Madrid. 
Houbo quen lle dixo si non lle daba 
vegoña sair á rua a barrer sendo 
muller. 
Non digades que non ten chiste 
esto. Dentro da casa, na que as 
mulleres barremos a eito, nunca 

ninguén nos dixo que debia darnos 
vergoña e, noustante na rua, barrer 
sendo muller ... 
Non deixa de ser unha curiosidade 
curiosa que a basoira sexa 
masculina ou feminina segun onde 
se use. Por suposto se é no privado 
da casa é de mulleres. E si a 
cuestión está na rua, público 
lugar,e si a maiores con ela gañas 
un salario, pois feito ¡é cousa de 
homes!• 
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Isabel Sánchez e María Rey, paradas 
de Vilagarcia decidiron a comezos 
de avril poñerse en folga de fame, 
ocupando inicialmente os locais da 
AISS para esixir que o INEM abona
ra os salarios que lles adebedaba 
de vello por uns cursos. 
O Governador Civil da provincia, a 
Policía e outras forzas "de orde" ti· 
veron que manifestar con dureza e 
porras o seu desacorde coa loita 
destas paradas a que se uniron ... 
outros parados . 

DUN CONTO DE NENAS, QUE DEIXARON DE SEW 

S ENTOUSE no mesmo sitio que lle 
asignaron na mesa cando nena, frente 

por frente do chineiro. Mirouse un intre no 
espello e a imaxe devolvéulle a risa. 

Despois serviuse parsimoniosa e seguiu 
contemplándose abertamente. E contem
plou, por primeira vez sen disimulo, cada 
cullerada que levaba á boca, a suavidade 
do pano sobre os beizos, o pausar lento da 
copa no mantel de fio e os coidados mo
vimentos de mondar unha laranxa. 

Como burla daquela cerimónia solitá
ria fíxolle un guiño cómplice á imaxe do 
espello porque alí via reflexada toda a sua 
educación na casa. 

• • • 
Trinta anos antes a matrona, desde o 

sillón da cabeceira, acalaba a cháchara das 
primas sobre o traxe branco de apresenta
ción en sociedade da mais nova, cando se 
sentia perto o frú-frú do mandil almido
nado da moza que servía. Era unha nor
ma o silenzo dediante dunha extrana. 

Na primavera seria a boda da prima 
grande cun guardiamarina de traxe bran-
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co, pero a moza que servia non debia es
coitar outra cousa que o frú-frú do seu 
mandil. 

O sol gris da hora do xantar sorría un 
ponto no espello do chineiro, pero á pe
quena advertíaselle severamente que tiña 
que evitalo, iñorando que xa por entón se 
miraba no espello das letras dos libros. 

• 

• • • 
E viñeron tempos de escasez, cando xa 

había moito que cesaran as voces das pri
mas e o son almidonado da moza que ser
vía, pero alí, naquela mesa, observábase en 
silenzo un aceno exquisito no xantar. 

A matrona mantiña a severidade tras 
dos cristales grosos das suas gafas, que re
flexaban un ponto á luz gris do mediodía. 

Tamén había moito que a tentación dos 
espellos lle cedera o paso totalmente á ten
tación dos libros. A matrona advertíalle 
que tal complecéncia ía apartala dunha bo
da branca como as das primas, porque é 
sabido que os homes rexeitan o saber nas 
suas mulleres. 

• • • 

E despois houbo un dia en que as pri
mas brancas, convertidas en sendas matro
nas, viñeran para o xantar de mediodía e 
ocuparan o seu lugar frente ao sillón da 
cabeceira. 

Ese dia, chovia tanto que fora preciso 
alumar a mesa coa luz eléctrica. 

Apenas se escoitara alí outra cousa que 
o movimento acompasado dos cubertos, 
porque as primas non tiñan costume de fa
lar cunha extrana. Indicáronlle, iso sí, que 
estaba feita a operación de embalaxe e que 
eran para ela os libros -moi poucos- e 
aquel raro capricho do chineiro. 

• • • 
Ao remate da comida solitária, fíxolle 

un guiño cómplice ao espello do chineiro 
e brindou coa sua imaxe pola total ausén
cia de pantasmas nas sillas valdeiras, polo 
silenzo das paredes sen cadros e pola luz 
do sol de inverno que, trinta anos despois, 
entraba todo ás suas espaldas. • 

Vigo, marzo-abril de 1987 

M. Carmen Panero Menor 
Profesora do I.B. Alexandre Bóveda 



Entrevista 

''Ou todas o u ningunha''. Conservas. ODOSA 
(lila de Arousa) 

-.. O motivo da FOLGA que man
tén toda a plantilla das MULLE
RES da fábrica de CON SER-

VAS ODOSA, membras da Asamblea 
de Mulleres da Arousa, desplazámo-

. nos á lila para manter con elas unha 
conversa naque nos explicaron o se u 
problema e as razóns que as levaron 
á mencionada folga. 

Asamblea: Preguntámoslles ás repre
sentantes do Comité de Empresa, 
¿Cando comenzástendes con este 
conflicto e por qué? 

M uf/eres: Comenzamos a folga o 27 
de Abril. Porque o novo Xerente o Sr. 
Piñeiro quería que foramos a trabal lar 
por turnos; un día 12, e outro día 
outras 12. Tamén prentendía pagarnos 
por lata: lata trabal lada, lata pagada, 
ou sexa traballo a destallo. Fixemos 
un ha carta na que manifestábamos o 
noso desacorde, desexando trabal lar 
por convenio e nada máis. Entón in
tentou comprar a algunha facéndoa 
encargada e dándolle primas. Demos
lle para atrás é decidimos reunirnos 
todas para talar sobre o asunto e 
acordamos presentarnos todas xun
tas na fábrica o día seguinte. Cando 
chegóu o Xerente botó u as mans á ca
beza creendo que nós nos. confundi
ramos. Dixémoslle que non era nin
gúnha confusión, se non que era de
cisión de entrar todas ou ning·unha. 

Vendo o xerente que en sucesivas 
chamadas ningunha acudía, mandou 
amenazas de despido a casa, des
prestixiando ó mesmo tempo ó Comi
té de Empresa. 

Asamblea: ¿Qué pensadas que preten
de él chamándoos por turnos? 

Mulleres: El intenta dividirnos. Es
to xa o intentou dende o principio. 

Asamblea: ¿A xente dase conta da 
maniobra? 

Mulleres: Sí, e todas decimos o 
mesmo: "Ou todas ou ningunha': Ade
máis a xente está encabreada con él 
porque é un maleducado. Anda a di
cir que ainda non sabemos traballa
lo mexilón. Despois de haber mulleres 
que levan 40 anos traballando ¡que lle 
digan que ainda non saben trabal lar!, 
a xente eso colleo moito a peito. 

Por outra parte nesas cartiñas que 
anda a mandar, nunha del as dí que vai 
chamar á xente por rigurosa antiüeda
de. O que non é certo que o fixera. 

Asamblea: ¿Canto tempo !evades or
ganizadas? 

Mulleres: Levamos organizadas 
desde o ano 79. No 79 foi cando em
pezou a vi-la lei, Mira, empezamos asi: 

"Levabamos unha semán a saida da· 
fábrica que nos iban a subir un ha pe
seta. Pois nós queremos que nos su
ban 1 peso e así son as 50 ptas á ho
ra': Puxemosnos dacordo todas as fá
bricas e decidimos que o luns non iba
mos a trabal lar, iba a ser fin de seman, 
enton avisamos en todas as fábricas 
ós xefes. O luns xuntamonos todas no 
campiño e alí estabamos, ¿é agora 
que tacemos?. Foi un follón, porque 
algunhas entraron. Tamén eramos co
mo che diría eu, coma neniños peque
nos nestas movidas. Nos puxemonos 
que queríamos o peso e nada mais. 
Dixemos "boeno o /uns non vamos a 
traba/lar': Nós non sabiamos qué fa
cer. Benita era a que sabía un pouqui
ño máis, entón ela era a que se preo
cupaba de decirlle ás compañeiras: 
"nós queremolo peso ¿non?, pois té
molo que conseguir." 

E así nolo ibamos decindo unhas a 
out ras. 

Entón ela que sabía onde localiza
lo sindicato colleu a unhas cantas e 
dixo: "Co//ámo-/a motora. Vaiamos a 
Vilagarcía, a enterarnos': E ó medio 
día xa estaban de volta cheas de pe
gatinas (risas). 

Agora xa ternos mais experiencia ... 
Hai un problema de paro e xa nos sa
bemos desplazar: irnos a Vigo; xunto 
ó inspector ... Xa non é aquelo de: "¿e 
qué tacemos?': 

Asamblea: ¿Fóstendes vos a busca-lo 
sindicato? 

Mulleres: Ó principio todo era polo 
peso. Queríamo-lo peso e nada máis. 

Non sabíamos o que viña detrás da
quelo. E despois cando chegaron ca 
información do sindicato xa fixemos 
un ha Asamblea e nos contaron o que 
nos tiñan que dar. E nos tumos 
afiliando. 

Asamblea: ¿Conseguistende-lo peso? 
Mulleres: Si. E trabal lar só 8 horas. 

Antes traballábamos 12-14; o sabados, 
domingos. Cando tocaba a sirena ti
ñamos que ir traballar. 

Asamblea: Este conflicto, ¿en qué no
tadas que vos repercute polo feito de 
ser m ulleres? 

Mulleres: Na Arousa, polo menos, 
tes que atende-la casa, a familia. Non 
eres tan libre. Unhas están máis libe
rads ca outras. 

Agora con este conflicto, hai días 
que estamos tora da casa desde as 8 
ata as 10 da noite. Si estás todo o día 
tora xa non o ven ben. Os homes non 
están acostumbrados. Bueno, uns me
nos ca outros. 

Asamblea: ¿E v~s qué pensadas de
so? ¿Cómo o vivides? ¿Cómo vos en
frentadas? ¿Dinvos que a casa está 
sen limpar? ¿O filio non sei que?. 

Mulleres: Nesto no que estamos, 
ainda que o colleron bastante ben 
pois é o noso trabal lo, non vaiades a 
pensar que o colleron como o tiñan 
que coller. Non che dan moito apoio 
moral. O que se quere nunha situa
ción destas é que che pregunten, que 
dén ánimos, para seguir adiante. 

Eles, van ós bares e escoitan á xen
te que nos pon a parir, "que si nos 
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gusta estar todo o día tora da casa; 
que si nos gusta moito andar en 
coche': 

E cuestión de mentalizar un pouqui
ño máis á familia. Eu vivo cos meus 
pais. Con eles non teño problemas. Co 
marido xa tuven que ter unha conver
sa bastante langa e o final talando, ta
lando dí: Hbueno si eso é o que tí 
queres': 

De todas formas penso que esto 
nos veu ban a todas e todos. 

Asamblea: ¿Vese que valoradas como 
moi importante o voso traballo? 

Mulleres: Si. Eu xa lle teño dito ó 
meu marido HEu si perdo este pasto 
de trabal/o, eu na casa non quedo. Eu 
vou traba/lar onde sexa': E coma m in 
di no outras mais. Creo que ainda que 
o meu marido tivera moitos cartas, eu 
traballaria igual. Haberá mulleres que 
lles guste quedar na casa, a min non. 
Ademaís podes dicir: Hesto ganeino 
eu': A min góstame ir á fábrica. Falas 
cas túas amigas. Cantas causas. Sin
tome máis libre se traballo. 

Dende Arousa, esta noticia que a 
primeira vista, pode parecer que non 
ten nada que ver con feminismo. Po
lo menos co que moita xente pensa 
que é o feminismo (máis ben o que es
coitaron. Porque esa mesma xente, la
go vemos que nin quere escoitarnos 
(por prexuicios) nin tampouco quere 
ve-lo que nós escrebemos. Por sorte, 
cada día hai máis xente que nos es
coita, que nos entende, que ve que 
non somos nada da outra galaxia. Pa
ra esa xente contámosvos a historia, 
como nola contaron elas. A historia 
que non sae nos periódicos nin na ra
dio. A historia dunhas mulleres valen
tes, exemplares. Non é que pretenda
mos erixir monumentos nen mitificar 
a ninguén, nena nada. Pensamos, nós 
que as coñecemos, e as escoitamos, 
que é un bon exemplo de loita, cons
tante, langa. 

Falamos con Dolores García de 29 
años, casada, unha tilla, 16 anos tra
ballando. Dolores 27 años, 12 anos tra
ballando. Carmen Barreiro casada cun 
tillo, 10 anos traballando. Clara, casa
da, unha filia, 19 anos traballando. Ob
dulia, 29 anos, 11 anos traballando, un 
tillo. Carmen 26 anos, casada, 2 tillos, 
12 anos traballando (todas comité de 
empresa). M.a Jesús Rios 27 anos, ca
sada, 11 anos traballando, é do comi
té de Empresa de Conservas DARBO 
e quere mostrar a solidaridade das 
traballadoras de DARBO.• 
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AS FUNCIONARIAS DO SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRARIA dando a va
ra diante da Consellería de Agricultura cunha expresiva pan
carta "A CONSELLERÍA DE AGRICULTURA DISCRIMINA Á MULLER". Un
ha delas, Pencha, explicaba no anterior número de "Andai
na" esta historia. 
Hoxe están unhas 40 mulleres diante do Pazo de Fonseca, 
agardando que os parlamentarios se enteren e que o Con
selleiro de Agricultura concedalles 'a gracia' dé escoitalas. 
Falamos con Isabel (Porriño), Agustina (Pontedeume), Mari 
Carme (Sta. Comba), Rosa (Riveira), Mita (Negreira) e Pen
cha (Santiago). 

XPLICAN, a historia das esca
las, a B (masculina) e a C (femi
nina). Esto en pesetas, significa 

unhas 20.000 pesetas menos/mes que 
os chicos-homes-varóns. O argumen
to para que esto sexa así: HOs homes 
teñen que manter unha familia': 

Eles, dia Rosa Hnon son capaces 
de maxinar que ti desenvolves na vi
da un cometido no teu trabal/o. Some-
1/a razonábel que me paguen polo 
meu trabal/o e non porque estou ca
sada cun tipo ¿non?" 

Ademais parece imposibel para 
estos que unha muller poda ser cabe
za de familia. 

Esta mentalidade é a mesma -
comenta Mita- que se expresa can
do convocan cursiños sobre as muxi
deiras e chaman aos homes, saben
do que en polo menos no 90% dos ca
sos muxen as mulleres. Contradicións 
que xa se puxeran ao nú cando o es
tuda da FAO sobre a millora do trigo 
na India. Experiencia fracasada, xus
tamente porque non tiveron canta que 
eran as mulleres as que facian a se
lección da semente. 

Hai mil exemplos da considera
ción do trabal lo segundo fagan mulle
res ou homes. Segundo se poida me
dir en volume, metros cuadrados, etc. 

O feito de saber que esta situa
ción provén do ano 1974 e directamen
te proposto polo Ministerio de Agricul
tura do governo español, ten nas leva
do a coordinar. Xuntas periódicas en 
Madrid. Gracias a esto saben, que o 
Sr. Ministro do PSOE, Carlos Romero, 
quen outrora talaba da alienación da 
muller, negouse a recibilas porque o 
Sr. Ministro 'non recibe baixo 
presións'. 

Saben tamén que os governos
governitos de Extremadura, Murcia e 
Cantabria, acortaron en muito a dife
rencia masculino-feminina. 

O caso de Cantabria sobrancean
no Pencha e Mita. Alí teñen consegui
do el as o nivel18 (lembrar que en Ga
liza, as chicas están no nivel 9!) e es
to suponlle 40.000 pesetas mais. Eles, 
os chicos de alí cobran un chisco 
mais pero as diferencias van-se acor
tando. E, o governito de alí está baixo 
a dirección de AP. Lago ¿qué pasa 
aqui? As nasas intertocutoras, todas, 
teñen a convición de que os 'apes' ga
legos carecen de vontade política pa
ra resolver este 'problemita de náda'. 

Levan tempo peleando e elo non 
parece que as teña desanimado. 

CAndo saira a lei esa 'dos homes 
teñen que manter unha familia' no ano 
74, non houbo movimento colectivo. 
Conciencias individuais que se rebe
laron. Pilar, de Santiago, chea de fu
ria, estivo un ano de brazos cruzados 
sin que ningún ousara desencruzar
llelos. 

As que talan agora, teñen unha im
portante convición feminista. E unha 
inxusticia que acontece en razón ex
clusiva de sermos mulleres. Cicais al
gunhas das funcionarias non identi
fican totalmente esto co feminismo. 
Falla-les poñer 'o igual' entre inxusti
cia por ser muller-pelea contra isa 
discriminación= feminismo. 

Non afirman que sexa posibel con
seguir a equiparación salarial con va
rones nun acto de lucidez importante 
pois como di Pencha, esto é un refle
xo do que acontece a nivel social e 
dispostas a manterse nas suas trece 
afirma Rosa que Heu estou disposta 



a chegar ao ano da xubilación e se
guir peleando': 

Saben que no entanto podese mi
llorar. Mita, Isabel e Agustina lembran 
outravolta o caso Cantabria que tam
pouco está nas antípodas e califican 
esto de "a vergoña de Raxoi". 

Vergoña que vai mais aló dos car
tas, escalas e niveis. Por exemplo can
do convocaron no ano 1986, 53 postas 
de libre designación , Carme solicitou 
12 postas, igual que tantas outras 
compañeiras, pero ¡nada! ¡¡Todo para 
eles!! 

E repulsivo, comentan. Non hai 
aqui para unha muller promoción po
síbel. Nunca poderás ter ningún cárre
go de responsabilidade, cambear de 
Consellería e, está asegurado que si 
entraches en Becerreá, marres en Be
cerreá: Non sacan vacantes, non hai 
concurso de traslados, non crian pos
tos ... ¡Holiwood! 

Entramos xa nunha interesantísi
ma polémica sobre o que fan de char
las debates non seus sitios para con
ciencias específicamente as mulleres 
da situación e opresión que este mun
do nos reserva e guarda. Sobre o que 
é política para Eles e para elas. Qué 
oferecen, por exemplo as Municipais 
ás mulleres. 

Non acontece en Política -ao seu 
nivel- o mesmo que na Extensión 
Agraria? . 

Pencha, afirma que sí, pero que o 
feito de ser conscentes de que 'non 
nos van regalar nada', obriganos a dar 
a pelea, e dura pelea tamén neste 
e ido. 

Carme e Rosa, logo de constatar 
o masculinísimo mundo da polít ica 
tradicional, interróganse sobre cómo 
saimos as mulleres ao traballo exte
rior. lmos, din "unha mochila de aquí 
e outra de alí'; namentras os homes, 
incluso progres, só levan unha. 

A preocupación e o coidado dos 
tillos e o doméstico é mais nosa. A 
propensión a culpabilizarnos no pro
prio trabal lo pensando 'que non vale
mos nada', 'que o tacemos mal' ... 

... Saen os parlamentarios-puro ho
me e hai que achegar a pancarta e as 
mulleres que a suxeitan. 

A nosa discusión pode continuar 
en calquera outro momento. 

O seu exemplo, pode e debe ser 
extensivo a tantos outros colectivos 
de mulleres que padecen discrimina
ción , subordinación e opresión no 
mundo laboral. 

A solidariedade con e las, que van 
seguir até finais de Xuno facendo in
finita e incansabel garda diante ou 
dentro do Edificio de San Gaetano en 
Santiago, é imprescindíbel.• 

Santiago. 27 Maio, 1987 

O TRATAMENTO DA MULLER 
NA NARRATIVA DE CASTELAO. 
UN MOTIVO DE DESMITIFICACIÓN 

.... '<JN parez axeitado a primeira vista 
introducir elementos desmitificado
res nun tempo de homenaxe ... Con 

todo, o credo escolástico manifesto por 
Castelao na conferéncia Humorismo, di
buxo humon'stico, caricatura de que "Ver
dade, Ben e Beleza son convertíbeis" ani
móume xunto a convicción de que desmi
tificaré contribuir a mostrar a humanida
de dun artista facendoo mais asequíbel e 
cercano e, por ende, mais noso. 

' ' A convicción de que desmitificar 
é contribuir a mostrar a 

humanidade dun artista facéndoo 
mais asequibel e cercano e, 

por ende, mais noso. 

'' 
Vaia por diante a miña admiración da 

sua entrega á causa social e política da na
ción galega, da autenticidade da sua obra 
e da maestría da sua arte renovadora: Ben 
e Beleza extraordinarios polos que non é 
extraño que del se fixera un mito. Pero o 
tratamento que a muller recibe na sua obra 
literaria é un aspecto que arroxa luz encol 
da Verdade do noso autor como home de 
carne e oso por revelarnos unha visión do 
mundo moi masculina que esgocha a ter
nura porque lle resulta contraria á recie
dume e á carraxe dos homes dignos. 

Silencio e ridículo alternan no mundo 
feminino da narrativa de Castelao. Xul
guen as lectoras e os lectores se é mera in
hibición ou clara misoxínia o que aportan 
os exemplos. 

Non hai heroínas na literatura de 
Castelao. 

«Un olla de vidro. Memorias dun es
quelete» (1), que é o seu primeiro relato, 
ofrécenos un prelúdio, na miña opinión, 
do que vai ser a sua selección de persoa-• 
xes femininos: 

"( ... ) Axiña decatéime que era un 
esquelete de muller e inquirín 

• ganmoso 
-¿Será vostede algunha muller das 
que mataron en Osera, Nebra ou 
Sofán? 
-Non señor, non -respondéume-. 
¡Eu morrín de tristura! 
Despois reparéi que nos osos dos ca
drís non tiña buraco de bala. 
-Moi fonda debeu sere a tristura 
-díxenlle. 
-Sí señor. Eu morrín namorada do 
home que apodrece debaixo desta pe
dra. E ollando a pedra puden ler un 
epitafio en verso castelán, e penduran
do da cruz ollei un retrato con marco 
de varilla dourada. Era un sarxento de 
bigote arrinchado fumando un puro 
con anilla. 
Non quixen saver máis e funme dei
tar". 

O esquelete non atopa ás recias donas 
• 

de Osera, Nebra ou Sofán. Tampouco nós 
daremos con elas. Non hai mulleres nos 
cantos de Castelao que morreran de bura
co de bala, coma se o autor, igoal que o 
seu esquelete, non quixera saber mais. En 
canto á tristura, sabemos que, certamen
te, non lle merez confianza: véxase, se non, 
esta frase da citada conferencia para con
firmalo: 

"A caricatura, fuxindo da sensibi
lidade fe minina, diferénciase das cha
madas Bellas Artes pola maneira de 
facer basada na simplicidade, isto é, 
na supresión do que non sexa 
expresivo". 
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A sensibilidade da muller parécelle a 
Castelao inexpresiva, impropia da Arte. 
¿Inauténtica?. O tema apontase noutras 
ocasións. Así no conto da Condesiña de 
Causa, pois ó abriren a tumba da Conde
siña, que a leenda creía morta de amores, 
os "intelectuales" da vila atoparon "osos, 
re trineos de lenzo, pó e ... carabuñas de ce
reixas para encher duas cuneas" polo que 
hai que pode decir como o médico que "a 
Condesiña morreu dunha enchente de ce-

. " re1xas ... 

A a muller protagoniza algúns 
outros relatos. Pero tan só merez o afecto 
do narrador se é unha rapaza, como a 
Marquesiña, ou unha vella, como a siñá 
Sinforosa, é decir, se non acadou aínda a 
condición feminina en plenitude ou se xa 
a ten. perdida. 

Un deses relatos, o da "Tola do mon
te" de Causas (2) fai pensar que para Cas
telao a muller está relacionada co mal de 
xeito atávico. No final dese conto leemos: 

·~¡Malpocadiña!. Chámanlle 'ato
la do monte' 
Era unha rapaza asisada e bonita co
ma un sol e din que foi unha meiga 
que a enfeitizóu e dispois de perder 
o xuicio tívolle un filio que foi do 
demo ... 
Por riba da tola do monte voaba un 
miñato" 

Un miñato, unha maldición, tal parez 
que voaran sempre por riba das mulleres 
protagonistas criadas por Castelao. Pasa
do o presente conforman a imaxe destas 
mulleres nun contraste de saúde e enfer
medade, do ideal e o grotesco, da ilusión 
e a frustración: 

"Aquela cariña tan feíta trocóuse nun
ha carantoña que pon medo". Trátase de 
Rosa, a namorada do seminarista. 

' ' A maior parte das veces a 
muller ocupa un segundo plano 

conformando a imaxe dun 
mundo de homes. 

'' 
Outro tanto sucédelle á Sabela dos Re

trineos, rapaza "xeitosa de corpo, feitiña 
de cara, leda de xenio, traballadora de con
dición .. :• no tempo no que o narrador era 
un mozo estudante; cando iste regresa á 
sua vila feito un político trunfante, a Sa
bela é "gorda de ventre, de pernas e bra
zos; a cara inflada e bermella; a boca sen 
dentes; a postura regateira". 

' 

A maior parte das veces a muller 
ocupa un segundo plano conformando a 
imaxe dun mundo de homes. 
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Choca observar que na compañia de 
homes dignos, trunfantes ou víctimas, se 
cita á muller sen apelativos, sen cualida
des, sen corpo e sen voz. 

Entre os homes dignos destacano Ri
fante, o sabio Barbeiro de sábado, o pai de 
Migueliño, un afogado no mar. 

Co Rifante ofrécesenos un cadro esti
mábel de Petrucio. A muller, como os fi
llos, as noras e os netos, asinte en silenzo 
ó dictado do home (¿Como debe ser?): Dí 
o Rifante con solemnidade: 

'~Miña muller e meus fillos: se 
morro, xa sabedes que selle deben cin
cuenta pesos a este home" 

Sen apel&tivos, a muller é unha voz 
agoreira no enterro do Barbeiro de sá
bado, O Profundador: 
·~¡Agora xa non profundas! ¡Agora 
non profundas porque xa o sabes to
do!" 

A nai de Migueliño é tan só a 
nai, e a muller que chora na igrexa polo 
afogado tan só unha muller, ambalas duas 
sen perfiles, sen afecto por parte do narra
dor: 

"E cando esculcaba con mais angúria 
(o Migueliño fíxose cargo de que un ho
me estaba abrazando á sua nai" 

"No mar encalmado ían e viñan os bar
cos en procura do corpo de Ramón. Na 
eirexa da vila unha muller e un rapaciño 
choraban diante do Cristo". 

Se poidéramos atopar unha Rifanta, 
unha Profundadora, unha víctima directa 
da emigración ou do mar, as citas de nais 
e mulleres sen apelativos serían asépticas. 
Pero non as atopamos. Como tampouco 
atopamos nengunha muller que mereza a 
simpatía do narr,ador como o merecen o 

negro Panchito, o tolo do manicomio, Ra
món Carballo ou os mariñeiros e o taber
neiro do porto lonxano. 

Pola contra, na compañía de homes in
dignos, perfílase a fealdade, a ignoráncia, 
a ruindade, a brutalidade das mulleres até 
o ensañamento. Os textos que escolmamos 
a continuación, falan por sí mesmos: 

"Romualdo é un home 'fino' .. :• 
Romualdo ten ese carácter exemplifi

cado no disimulo que adopta diante dos 
amigos encol dos malos tratoS> que recibe 
da sua muller. 

"E Romualdo entróu deseguida na sua 
casa. Os amigos sentiron un gran estron
do e dispois unhas verbas adoecidas. ¡La
cazán! ¡Borrachón! ¡Pelexo!. A muller de 
Romualdo mallaba no home coma quen 
malla nun fol vello. ¡Plim, plam! ¡Plim, 
plam!. 

Este tipo de muller que, como se dí vul
garmente "leva os pantalóns", desenróla
se outra vez na figura da sogra de Pedriño 
en Os dous de sempre; eiquí, como se o 
modelo de home duro fora o estimábel, a 
sogra de Pedriño, egoísta, insensíbel, auto
ritaria, pasa a respetalo cando el a maltrata 
' a sua vez. 

Outro tipo de muller é a emparellada 
por interés. El ou ela resultan xustamente 
castigados, na opinión do narrador: 

"O filio de Rosendo xunguéuse a un
ha muller vella, gorda e rica, porque 
diante de sí non aviscaba máis que o 
pan da esclavitude. ¡Gran desgracia! 
Porque hai algo peor que traballar pa
ra non morrer de fame e é casarse para 
poder comer todos os días". 

Boda por interes corno mesmos resul
tados negativos, repetida por Pedriño en 
Os dous de sempre. 

su teca 
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Outro caso: 

"Don Froitoso non vai polo cami
ños que levan á verdade ... Don Froi
toso é un home dos que retrasan o reló 
para retrasar o tempo e pecha os ollos 
cando quer que non o vexan ... 

Don Froitoso foi a un baile do an
troido pasado e alí topóuse cunha 
criada disfrazada. Tratóuna con moita 
cortesía, sen chisco de ruin intención, 
sen verbas lixosas, como compre tra
tar ás mulleres ... Don Froitoso empa
rellóu coa candonga e xuntos entra
ron nun apartamento, e alío vello co
menzóu a recitar poesías de Bécquer 
que a criada escoitóu a rir, a rir ... Di
pois o vello pidéu champán; champán 
do mellor. E pasadas dúas horas a 
criada sintéu que lle voaban os mio
los e colléndose a Don Froitoso dixo 
con aflicción: 
-¡Ai, qué mal me sentóu aquel viño 
branco con gaseosa!" 

E un exemplo máis: 

"Contan que o cego chamóu por 
unha boa muller e amostróulle moi
tas onzas de ouro, que faiscaban ao 
sol, e díxolle panxoleiro: 
-Si me levases a morrer na tua casa 
para ti serían os meus tesauros. 
E a muller levóuno coma quen leva un 
santo. 
O cego morréu e agora contan que as 
onzas recortadas que gardaba arren
tes de coiro eran cachos de metal 
dourado ... 
Foi a derradeira falcatrauda do cego" 

A muller é gorda ou candonga ou 
¿boa?. Obsérvese que a do cego dise "boa 
muller" que non "muller boa". ¿É gratui
ta a animalización "xunguéuse" emprega
da para descreber o matrimónio do filio 
de Rosendo? ¿É de estilo indirecto libre, 
de narrador que se fai eco do pensamento 
dunha personaxe, ou é sua própia a frase 
"con palabras lixosas cumple tratar ás mu
lleres ... ? " 

Mantén Varela Jácome (3) que 
o non centrarse exclusivamente nunha his
tória amorosa, a desaparición do idilio tra
dicional e da tradicional tentación adulte
rina son rasgos do enriquecimento reno
vador que oferece a narrativa de Castelao. 

A min esta chamada superación paré
cerne que discurre preferentemente por un 
mundo creado dende unha óptica mascu
lina, pudorosa para mostrar a problemá
tica amorosa da xente adulta, aboga pola 
expresión do amor universal compasivo cos 
nenos e os vellos, solidarízase cos desvali
dos, non escatima medios para poñer en 
evidencia satírica ás parellas que seleccio
na, minimiza os sentimentos dunha manei
ra non exenta de misoxinia xa que a mu
ller ten sempre un papel negativo: por al
go o esquelete do princípio non quería sa
ber nada de tristuras de namorada ... 

' ' • • • • ... mm1m1za os sentlmentos 
dunha maneira non exenta de 
misoxinia xa que a muller ten 

sempre un papel negativo. 

'' 

Nesa óptica non caben os amolecimien
tos das mulleres xa que fan perigar a du
rezas esixida nos homes de ben. Que o Pe
driño de Os dous de sempre se bote a per
der ven propiciado pola blanda educación, 
chea de mimos, que lle dera a tía Ádega. 
En Causas hai un soldado que fora "un 
menino de manteiga que ningunha señora 

. podía ollar sen bicalo"; este soldado mo
rrena guerra dun xeito grotescamente trá
xico decindo: "¡Ai, mi mamíta! :• ¡Ilustra-

. '? ti V O, non SI •• 

Rnalmente, volvendo ó principio, 
citaremos unha vez máis a conferencia Hu
morismo, dibuxo humor[stico, caricatura. 
Nela Castelao pronúnciase en favor do hu
mor satírico porque "a sátira -di 
textualmente- garda sempre unha door", 
renegando do humor gratuito e inútil. 
"Coido -di, tamén- que diante das má
goas da Terra asoballada, calquera humo
rista ten de convertirse en satírico ou iro
nista. ¿Cómo, senon, podería manifestar 
a suas xenreiras e as suas carraxes?". 

Cumplen este propósito as caricaturas 
de carácter social ou político, da mesma 
maneira que o cumplen os relatos humo
rísticos adicados a tal fin. 

Pero o asoballamento da muller non é, 
certamente, motivo de preocupación para 

, 
o noso autor. E máis, témome que ese hu-

' ' Pero o asoballamento da muller 
non é, certamente, motivo de . , 

preocupacwn para o noso autor. 

'' 

mor gratuito que rexeita, demasiadas ve
ces o vertera nos exemplos citados con res
pecto dela. 

Hai no remate de Causas dous relatos 
que rechinan. Son dous relatos de humor 
negro que expresan a decadéncia da fidal
guía, pois duas fidalgas que ven murchos 
de continuo os seus anceios de maternida
de viven de ilusións a destempo. O entre
cruzamento da burla de carácter social e 
o rídiculo da condición feminina confun
de. A min, polo menos, as advertencias do 
narrador ante as risas das xentes "que xa 
non saben emocionarse" -e "non vos ria
des porque o conto é triste'!_ non acaban 
de convencerme. • 

M. a Carmen Panero Menor 
Profesora do LB. Alexandre Bóveda 

de Vigo 

NOTAS 

(1) Esta conferencia exposta na Coruña no 
1920 é coa que Castelao se abre camiño na Li
teratura. Está precisamente ilustrada pola lec
tura do seu primeiro relato, "Un olio de vidro .. ~·. 
que citamos máis abaixo. 

(2) Os persoaxes que citamos son todos de 
Cousas, de non ser que se faga expresa referen
cia a Retrincos, a Os dous de sempre ou a cal
quera outra obra. 

(3) VARELA JACOME, B., Estructuras de 
la narrativa de Castelao. Ed. Librigal. A Coru
ña 1973, páx. 53. 
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n.0 4 Especial 
XOHANA TORRES 

Publicación galega de mulleres. 
Galicia. Febreiro, 1987. 

Quen dixo que nós éramos 
"a noite fria e os amigos mortos? 

Xohana Torres 

Maria Xosé Queizán, coordina
dora da revista, explica o porqué des
te número especial a X. Torres. 

Porque xa non aramos sobre os 
mortos nesta terra, porque non com
partimos as liturxias obscuras de in
censar aos mortos denostados en vi
da, porque amamos a mar contigo, Xo
hana, porque contigo Gal iza en en
chénsenos de 1 uz e de gaivotas que 
un dia destes, de tanto amor, será 
un prodixio, viranche comer na man. 

Quixera despois aesta espléndida 
presentación de M.a Xosé, felicitala a 
ela e a toda-las mulleres que fan un
ha revista tan seria, importante, ano
vadera e descobridora coma é a Fes
ta da Palabra Silenciada.¡ E tan silen
ciada polos críticos e escritores do 
País! ¡Até cando! A Festa da Palabra 
Silenciada deu a coñecer a Francis
ca Herrera e agora volve a traer a me
moria -tan manipulada- a un ha mu
ller galega, universal, patriota, femi
nista, sinxela ... Sen d úbida un ha das 
figuras máis destacadas da moderna 
poesia galega. 

No ano 1957 deuse a coñecer a 
través da colección lila Nova co libro 
de versos titulado Do Sulco. 

En 1981 recibia o premio da criti
ca española por Estacións ó mar on
de amosa acrecentados os seus valo
res de sempre: fondura de pensamen
to, contención expresiva, finura lin
güística, elegancia estilística. 

No ano 70 recibe o premio Galicia 
do centro galego de Bos Aires pola 
su a novela Adios María. A muller, a Pa
tria, O mar, sempre como teimas 
constantes na sua obra. En 1956 diri
xe en Ferro! a emisión radiofónica Te
resa, adicada a muller. En 1963 creoú 
en Vigo o primeiro programa de radio 
presentado integramente en galego: 
"Raíz e tempo': 

Este labor cultural en prol do País 
é recoñecido no ano 1972 cando reci
be o Pedrón de Ouro. 
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Portada do n.0 4 da Publicación. 

Galicia, 
torre de ramos verdes, 
catedral do meu sangue. 
Felicidade, insomnio, 
océano de puños e de palmas 
Matrona 
dos máis duros oficios, 
ámeto tutelar, 
perfil do aire. 
Galicia, 
a barca en punto 
(pero nunca sabemos a qué hora) 
E sempre 
esa louca esperanza 
agachada detrás 
dun gran silencio negro. 

X. T. Estacións ao mar 
adicada a X. M. Beiras 

A escritora fai gala desde 
sempre-cecais desde cando sendo no 
Ferro! alumna de Carballo Calero és
te iniciouna no coñecemento da lite
ratura galega- dunha madurez e un ha 
calidade que non deixan de sorpren
der e de chama-la. ¡E dunha sinxele
za pouco habitual neste País tan cheo 
de santóns e protagonismos! 

A literatura infantil, o teatro, as tra
duccións, os discos con versos de 
Castelao ou Cunqueiro ditos polo pro
dixio da sua voz e o seu sentimento, 
e etnografia, os artigos en revista e en 
xornais, son mostrada versatilidade 
e o bo facer de Xohana Torres. 

E a Festa da Palabra Silenciada re
calle todas e cada un has destas face
tas de Xohana Torres, Margarita Ledo, 
lsabe Mouriz, Camino Noia, Carmen 
Blanco, Anxeles Penas, M. Rios Pa
misse, Teresa Barro, Katheen N. 
March, M.a Xosé Queizán escriben so
bre a su a poesia, narrativa, teatro, ... en 
profundidade e con gran coñecemen
to. E sempre de fondo a admiración e 
o amor ó trabal! o e ó saber dunha mu
ller tan grande como é a moza Xoha
na Torres. 

Non podería faltar neste número 
4 a riquísima aportación poética de 
Ana Romaní, Luz Pozo Garza, Helena 
Villar, Rita Más, Ma do C. Krucken
berg, María Díaz ... 

"No movemento literario de hoxe 
' 

non podía faltar a muller. A súa acti-
vidade está unida ó porvir histórico da 
terra" 

X. Torres. Santiago 1957 
Hoxe sería impensable o mundo li

terario galego sin a presenza de Xo
hana Torres. 

Hoxe desde a óptica de mulleres, 
loitadoras e galegas, sería impensa
ble no mundo das publicacións non 
contar cunha revista tan rigurosa e 
gratificante coma "A Festa da Palabra 
Silenciada" 

A berros, amigas quero decirvos: 
¡ Noraboa e gracias! 

Teresa Navaza 



SIMONE DE BEAUVOIR, OU O COMPROMISO 

IMONE DE BEAUVOIR, acuario, 
nasce en París en 1908 nunha familia 
ben, de direitas de toda a vida, catoli

cona, á que un revés de fortuna deixóu de
finitivamente resentida có presente. 

Os seu país eran artistas aficionados, 
cunha cultura ampla e tendenciosa. S. me
dra nun ambente pobre pero honrado. O 
pai e a nai estimulan os seus estudos na 
seguridade de que a falta de fortuna lles 
privará a ela e a sua irmá Helene dunha 
boa boda. Esa mesma precariedade eco
nómica lévaa á escola privándoa da tradi
cional institutriz privada. 

A sua infancia esta presidida por un
ha forte disciplina ilustrada que fixa nela 
os valores familiares ao tempo que os es
tudos e as amistades ábrenlle mundos que 
entran en franca contradición con eses 
valores. 

Demando descubrimento do seu cor
po, vaise producir na Beauvoir adolescen
te un levantamento interior contra dese 
mundo oscuro e asfixiante. • 

Dende a firme decisión de desfacerse de 
todo o imposto que na sua vida hai, entra 
na soedade da escrita que ela usa coma 
canle da sua revolta interior: o corte coa 
relixión, o descubrimento de que: « ... a te
rra xiraba nun espazo que ningunha mira
da observaba», supón un auténtico ponto 
e aparte. Aos 17 anos, a resultante é unha 
moza matriculada en tres licenciaturas (Le
tras, Filosofía e Matemáticas) coa obsesión 
de autonomía económica e personal. A 
conciencia de ser ter perdido o millor da 
cultura lévaa a ler todo o que lle pode afor
talar frente aos fundamentos da sua 
educación . .. 

«SER IGUAL. .. » 
E SER FELIZ 

Nesta época de fin da obediencia un 
tema vólvese eixo das suas teimas: a desi
gualdade de atitudes que o matrimonio 
comporta. O pai aparece diante dela co
mo voceiro desa destructiva desigualdade 
que reserva ao esposo-pai placeres e pre
vendas que para ela esposa-nai, estan proi
bidos. S. de B. rexeita o privilexio mascu
lino militantemente tanto coma o papel de 
ama de casa. A saída é un alonxamento ca
da vez maior do que se espera dela como 
muller, e un desexo de entrar no atractivo 
e privilexiado mundo dos homes no terreo 
que quere dominar: competirá con eles nos 
estudos, na lectura, nas diversións, nos 
amores ... 

Un determinado xeito de reivindicación 
da igualdade escomenza a presidir a sua 
existencia e dende ela bótase á vida: 
«Quera a vida, toda a vida, síntome curio
sa, ávida de arder mais intensamente que 
ninguén, sexa cal sexa ese fume», dinos nas 
Memorias dunha xoven formal. 

Destes tempos de rastreo, Simone sa
lieQ.ta o individual da sua percura coma se 
axustara a un plan tracexado: os "plaGe
res proibidos", o beber, fumar, sair soa, tro
tar polos currunchos oscuros, provocar aos 
homes e as mulleres (con non poucos dis
gustos), furar nas amistades colle collen
doas onde e cando veñan. O interes polas 
persoas so ten un rival, o firme propósito 
de escreber que se lle vai amosando con to
da a sua complexidade. Escreber é para ela 
nestes anos un exercicio de aprendizaxe que 
vai levando con teimosía e minuciosidade. 
Volve unha e outra vez sobre os proxectos 
das novelas até espir a imposibilidade de 
rematar algo bó sen que pouse a sua per
soalidade. 

Faltáballe seguridade, firmeza de cri
terios e carencia do que ela chama "o vi
vido". Con esta conciencia vencella a ne
cesidade de probar e viver, á consecución 
da obra escrita. 

í 
¡ 

j 1 

1 • 
' • 

• 

.. 

Pola libertade de prensa. 

A seguridade de que «se escrebe a par
tir do que se ten conquerido ser», segun
do as suas verbas, escomenza a formar par
te da sua equipaxe. 

' ' Unha especie de "Se/o Beauvoir" 
no seu proceso de pensamento: 
a relación entre o ''vivido'' e 
"o creado" como garante de 

felixibilidade e permeabilidade 

'' 
Esto é para min unha seña de identi

dade, unha especie de "selo Beauvoir" no 
seu proceso de pensamento: a relación en
tre "o vivido" e "o creado" como garante 
de flexibilidade e permeabilidade. Aquelo 
de que TODO se debe e se pode discutir 
e que o xeito de avantar é volver sobre o 
feíto dende outras aprendizaxes, con outras 
bagaxes. 

. ... '· 

. t· ·:· 
. .. - . ~-__ ... ,-;;: - ~- - ')_. 

•• > -· 

. . 
..__ . -
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Sirnone de Beauvoir rnatinaba daque
la nun arnplo abano de valores humanis
tas que a levan a simpatizar có grupo de 
estudantes nos que militan uns novísimos 
Politzerrn Lefevre, Friedrnan... Soporta 

' malamente as teses sumamente esquerna-
ticas que circulan entre eles sobre literatu
ra, papel da cultura ... pero acercase a eles 
na seguridade de ampliar o seu campo de 

• rn1ra. 
Este "selo" Beauvoir tan antidoctrio

nario perrnitiralle -por exernplo- volver 
sobre as suas certezas no eido da liberación 
da rnuller a partir dos contactos coas fe
ministas dos anos 70, con 50 e rnoitos anos, 
cando todo eralle favorabel para pousar 
queda no seu prestixio de escritora 
consagrada. 

No 1929 atopárnola licenciada, cornpa
ñeira de Merleau-Ponty e Levi-Strauss, no 
rnesrno instituto facendo as practicas. Aos 
21 anos ten conquerido un posto de igual 
nun mundo de hornes, pero hai un terreo 
no que esta igualdade fai crak, a sexuali
dade. A sua firme convicción de que ho
mes e rnulleres debían dispor líbrernente 
dos seus corpos, produce rnais aló das dis
cusións, a ruptura con algúns dos seus mi
llores cornpañeiros e obriga a Beauvoir a 
afondar na búsqueda da explicación de qué 
cousa é a que consagra ese dous papeis, a 
atribución de proibido para un sexo do que 
para o outro é mérito. Por outra parte, a 
vivencia da propria sexualidade era para 
ela un pudoroso misterio sen espir. Con
servaba do seu entorno infantil unha idea 
do amor alonxada do corQO e por outra 
banda, as suas querencias not:;l tiñan un 
componente explícitamente sexual. 

' ' ... Qué cousa diferente é o amor 
pam os homes e as mulleres? 

Por qué mata o amor os proxectos 
individuais de/as nunha sorte 

de suicidio percurado? 

'' 
Da sua actividade corno profesora S. 

de B., tiróu o seu prirneiro contauto có PO
DER. Causáballe unha enorme preocupa
ción o ser conscente do poder que o ser 
profe lle otorgaba na relación coas suas 
alumnas, e foi quén de buscar e atopar fora 
da aula un terreo favorabel ao intercarn
beo rnais igualitario. Sendo o seu institu
to ferninino, as relacións coas alumnas dé
ronlle a oportunidade inestirnábel de revi
ver sentirnentos e vivencias sumamente en
riquecedoras para a recostrucción do EU 
ferninino. 

Co outro PODER chocóu cedo nun te
rna vencellado estreitarnente ao motivo das 
tensións cos seus cornpañeiros: o enfron
tarnento á política natalista do goberno 
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francés e ao papel que lles encomendaran 
cumplir -de axitadores da dita política
aos profesores e profesoras. A arneaza de 
expulsión non tardóu en chegar. (Anos des
pois a acusación de corruptora de alum
nas expulsóuna definitivamente da do
cencia) 

O Ensino, se ben é certo que figuraba 
nos séus plans corno «modus vivendi», 
perrnitiulle entrar nun mundo de relacións 
que perrnanecéu ao longo da sua vida a 
modo de fío físico coa rnocedade. As suas 
rnillores e rnais íntimas amigas foron 
alumnas. 

Os anos anteriores á II a Guerra Mun
dial situan a S. de B. no umbral de que ela 
charn·a «A plenitude da Vida»; rematada 
a fase de acumulación do vivido a~ pro
ducción literaria agrornará a borbotóns 
pouco tempo despois. 

As suas querencias fixaránse e a auda
cia de mente que tiña presidido a sua pri
rneira rnocedade arrivará á propria sensua
lidade. Da intensidade do terremoto de sen-
. . ' tlrnentos e sensacwns que os amores pro-

vocan tirará un fío sobre o que voltará re
petidamente na sua obra: qué cousa dife
rente é o amor para os hornes e as mulle
res?, por qué mata o amor os proxectos in
dividuais delas nunha sorte de suicidio per
curado?, a lealtade, a transparencia das in
fidelidades, non é en realidade para él coar
tada, exercicio ao cabo dunha doble vio
lencia sobre ela?. Non ten o amor del un 
algo de imperialismo sentimental? 

A sua prirneira novela A Invitada, pu
blicada no 1943 recolle parte desa reflexión 

ao fío dunha historia rnoi perto dela. 

'>1 HISTORIA ATRAPOUME'' 

HD 
Ln 1939 a miña existencia mudóu 

de xeito radical: a Historia atrapóume pa
ra non ceibarme mais" (A plenitude da 
vida). 

O estoupido da II a G. M. e a posgue
rra rnais recente son o marco excepcional 
do compromiso de Beauvoir có colectivo hu
mán e có colectivo ferninino, compromiso 
que corno ela dí non a deixóu rnais, com
promiso proprio e propagandista do com
promiso dos dernais. Remata así unha eta
pa de cáseque 10 anos de compromiso con 
ela rnesrna, etapa coa que -por certo
é d\lra e autocrítica cando nas súas memo
rias volve sobre eses anos: « ... a miña tei
mosidade esquizofrénica po/a felicidade 
volvéume cega á realidade política» « ... ha
bía algo frívolo na miña curiosidade» (A 
forza da causas) 

Cun auxe dos valores democráticos, 
cunha esquerda rnoi prestixiada, cunha Re
sistencia rnesrno mitificada, S. de B. exis
te rodeada de estímulos e ten suficiente li
berdade corno para enfrentarse ao que ela 
ve corno rnais importante: explicitar a pro
pria responsabilidade corno escritora inser
ta na historia, aos seus lectores e lectoras. 

Neste o seu despegue foi peza funda
mental a viaxe península ibérica para cu-

• 
brir unhas reportaxes para o periódico 
Combat: «Agora -di- sabía que o meu 
destiño estaba vence/lado ao de todos: a 

Pasados os sesenta anos, seguía militando activamente 

en política y feminismo. 



-

liberdade, a opresión, a jelicidade e a des
gracia dos Homes atingu(ame íntimamen
te». Concentra nesta dirección as suas for
zas que por certo non eran poucas contan
do coas caminatas de 30 a 40 km coas que 
se regalaba o corpo. 

Como decía antes, en pouquísimos 
anos, do 43 ao 49 publícase unha detras 
doutra as suas principais obras: 

A invitada, 1943; O Sangue dos outros, 
1945; Todos os homes son mortais e As bo
cas inutis no 1945-46 e entre o 47 e o 49 
os dous tomos do O segundo sexo e Os 
mandarines; polo medio artigos reporta
xes e un suxerente ensaio: Por unha moral 
de ambiguedade. 

Doutro lado, apresentáballe a necesi
dade de saber, de coñecer canto antes o 
mais posibel da realidade dos homes e das 
mulleres do mundo e lánzase a viaxar. Pri
meiro América, coñecer aos liberadores na 
sua casa, proponse coller América como 
anos antes se propuxera coller a vida, cós 
ollos, coas mans, coa boca. 

' ' Nunha actividade de vértigo, 
nas conferencias, nos artigos 

salientan sobre todo dous temas: 
a situación da muller e 

• • o necesano compromiso 
dos intelectuais 

'' 
Nunha actividade de vértigo, nas con

ferencias, nos artigos salientan sobre todo 
dous temas: A situación da muller e o ne
cesario compromiso dos intelectuais. 

En Xuño de 1949 aparece o 1.0 Tomo 
de O Segundo Sexo, precedido da publi
cación de tres artigos en Les Temps Mo
dernes sobre a sexualidade feminina, a les
biana e ca maternidade. 

''O SEGUNDO SEXO'' 

Que O Segundo Sexo foi recebido 
como o que é -a posta en cuestión siste
mática das ideas adquiridas- da idea as 
inmediatas reaccións no mundiño político 
e cultural, mesmo de amigos e estreitos 
compañeiros de Beauvoir. Un estoupido de 
cólera masculina caéu sobre o libro e so
bre a sua autora: 

F. Mauriac: "Xa teño aprendido todo 
sobre a vaxina da sua patrona" 

A. Hoog: "Humillada por ser muller, 
dolorosamente consciente de estar cerca
da na sua condición polas miradas dos ho
mes, rexeitada simultaneamente esa mira
da e esa condición" 

Camus: "Pero, porqué tanta xenreira?" 

Rousseau: "O eterno feminino é o ho
mólogo da alma negra, escrebe Mme de 
Beauvoir; non creo demasiado no porvir 
desa revolución a base de pedantería e al
coba. Esa tentativa de destrucción da mu
ller por unha muller de letras tenme dei
xado mais ben aflixido de lasitude e de 
repugnancia" 

' ' ~ 

"O Segundo Sexo" é tamén un 
libro de axuste de contas cos 
1 O anos anteriores, por entrar 
no mundo dos homes (ou por 
sair do mundo das mulleres) 

e ficar na felicidade individual 

'' 
Tampouco O Segundo Sexo satisfizo á 

esquerda; o PC francés distancióuse do li
bro cun: «O libro divertirá as obreiras de 
Billancourt». Para alegría de Simone os 
dous tomos foron incluidos no INDEX de 
libros proibídos do Vaticano . . 

O Segundo Sexo teria sido dificil de es
creber por unha muller que como ela non 
fora unha muller privilexiada, pola sua 
autonomía económica, intelectual e senti
mental, e así o di ela en A Forza das cou
sas. O libro foi en gran medida a síntese 
dos seus anos de vida, reflexión estudo e 
traballo. 

O Segundo Sexo é un libro no que 
Beauvoir reconvirte a sua individualidade 
en feminina e colectiviza comprometendose, 
logo, na colectiva liberación. 

O Segundo Sexo é tamén un libro de 
axuste de contas cos 10 anos anteriores, por 
entrar no mundo dos homes (ou por sair 
do mundo das mulleres) e ficar na felici
dade individual. 

«Houberame sorprendido e até arrepia
do se aos 30 anos dixéranme que (a ocu
parme de problemas femininos e que o 
meu público mais serio sedan mulleres. 
Non me arrepinto. Divididas, desgarradas, 
inferiorizadas, para elas existen mais que 
para os homes apostas, victorias, derrotas. 
Interesanme apostas, victorias, ,derrotas. 
Interesanme -as mulleres- e góstame 
mais ter a traves delas un alcance limita
do, pero sólido, sobre o mundo que bollar 
no universal» (A jorzas das Cousas, p. 323 . 
e seg.). 
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Sobre algunhas das teses que o libro 
sosten volvéu Beauvoir nos anos 70 e si
tuóu alguns temas ao fío do que ela e o 
mov. feminista tiñan avantado. Se cadra un 
dos aspeutos mais importantes que revisa 
é a relación entre liberación da muller e re
volución social, distanciando do seu pun
to de vista -«inxenu o», di ela- de esta
belecer unha relación causal entre a segun
da e a primeira. 

A madurez vital de Simone de Beau
voir esta presidida polo compromiso acti
vo até o ponto de renunciar meditadamente 
á sua obra literaria -nun publicará moi
tas mais novelas-. Sitúase mais ben na te
setura de por en práctica todo aquelo pa
ra o que se sinte preparada. 

As viaxes aos paises do chamado «so
cialismo real» (URSS, China, Cuba ... ) · 
aproximana a outros temas dende unha óp
tica nova; a violencia, por exemplo, des
pois da viaxe a Cuba: «fun testigo dunha 
felicidade conquistada po/a violencia». 
Doutro lado teima no seu xeito de politi
zar o privado, teima no cotián e preocu
palle a vellez, inqueda pola marcha do seu 
proprio corpo lánzase a unha campaña ao 
berro de «saquemos aos · vellos dos gue-
tos» xunto, entre outra xente, a M. Duras. 
A defensa da liberdade de prensa e sempre 
xa a reivindicación ferninina, expresanse en 
milleiros de conferencias, artigos e mani
festacións ... por todo o mundo. 

O seu compromiso directo, decidido, 
ten unha mostra verdadeiramente exótica 
e se o miramos dende o modelo intelectual 
-de estómagos agradecidos- ao que nos 
queren acostumear. A campaña polo direi
to ao aborto en Francia, nos 70, conta con 
ela non só colaborando na práctica (firma 
de manifestos, artigos, marchas, ocupa
cións de locais, cesión da sua casa para a 
realización de abortos clandestinos ... ) se
non tamén dandolle ao movemento a sua 
reflexión verbo da importancia, por exem
plo, de combinar métodos de loita ilegais 
coas usuais practicas legais; apoia conven
cida a opción de que o movemento débese 
desenvolver autónomamente e defende a 
necesidade das loitas exclusivamente femi
ninas polas reivindicacións das mulleres. 

« ... E esta experiencia, que vivin xunto 
con outras moitas mulleres, coas amigas do 
movemento feminista; esta experiencia fí
xome feminista. Porque entendín que unha 
revolución fe ita por homes non !le impor
ta no fondo á muller. E é por esto que as 
mulleres deben tomar a sua sorte nas suas 
mans. Debemos seguir, eso si, loitando po
lo socialismo, é dicer, por un mundo mais 
xusto, un mundo mais igualitario que se
xa mais valioso, mais racional. Pero enten
demos que esta loita non soluciona ainda 
os nasos problemas. E que polos proble
mas das mulleres debemos loitar nós mes
mas» (1979, dunha entrevista na TV pu
blicada pola revista feminista austríaca 
A UF). 
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Non é pequeno -noutro eido- o seu 
labor solidario co povo de Vietnam, coa 
loita de povo arxelino pola sua indepen
dencia, coa revolta de Maio do 68. 

Con todas elas comprometéuse Simo
ne de Beauvoir ... e así até o 14 de Abril do 
1986. 

Cando hai un ano, o 19 de Abril do 86, 
unha discreta compaña de xentes, maiorita-. 
riamente mulleres, acompañóu a Simone 
de Beauvoir ao cimeterio de Montparnas
sa, algo se removéu no corazón de millóns 
de mulleres agradecidas. 

Qué ten ocurrido para qué 1 ano des
pois se poidan contar cos dedos da man 
os estudos, artigos ou lembranzas feitos en
col dela? 

Simone de Beauvoir non foi en vida un
ha muller nen unha escritora cómoda. Non 
se plegóu ao que como muller nen como 
escritora se esperaba dela. Os seus 78 anos 

· cumplidos teñen sido impertinentemente 
. exemplares para as que desexamos pór pa
tas arriba a orde e os bos costumes e, asal
tar o ceo. 

Se é posibel sintetizar o peso de Beau
voir no mundo intelectual e político do s. 
XX, eu dende logo apontaríame á unida
de entre a súa vida e a súa obra . . É S. de 
B. unha muller esencialmente comprome
tida coa vida, daí a dificultade -
constatada nos libros publicados verbo da 
sua obra- de analizala dende un so pon-

to de vista. A obra de S. de B. é un con
xunto extraodinariamente coherente entre 
o seu xeito de vivir a vida («Tomar carpo 
é un ha gran festa») e o afondamento re
flexivo sobre esta vida verquido nos seus 
escritos. Dende este ponto de vista, explí
come millor que o ponto de partida for
malizado da sua aportación á liberación, 
da muller, se dea aos 40 anos cando ten nas 
suas máns un proxecto de vida cun grau 
de madurez -é dicer de autonomía e 
liberdade- suficiente. 

' ' Simone de Beauvoir non joi en 
vida unha muller nen unha 
escritora cómoda. Non se 

plegou ao que como mul/er nen 
como escritora SE esperaba de/a. 
Os seus 78 anos cumplidos teñen 
sido impertinentemente exemplares 
para as que desexamos pór patas 
arriba a orde e os bos costumes 

e, asaltar o ceo. 

'' 
Explícase unha millor a sua actitude 

permanentemente aberta á revisión dos 
seus pontos de vista e das suas aititudes 
vitais. 

Alérxica ao doctrinarismo e ao enca
selamento académico, adicta á condición 
humán e á liberdade, Simone de Beauvoir 
paséase en bicicleta polos xéneros da na
rrativa e -viaxeira incansabel- fai outro 
tanto por todos aqueles eidos que se po
den coller cos ollos, as mans e a bóca. 

A sua paixon («encaraba a vida como 
unha aventurafelíz») é o pilar que permi
te tirar cunha educación ríxida e dogmá
tica e esponxarse de amor -e tamén de 
soedade- cos e coas semellantes. 

Audaz e testaruda, traballadora teimo
sa na percura da sua liberdade, solidaria 
muller cos pobres do mundo. Feminista. 

Vaia este artigo como pequena homa
xe necesaria a esta nosa querida amiga. 

Carme~orbalán 
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A VIOLENCIA CO 

ODAS as mulleres, non importa a 
idade que teñamos, TEMO S MEDO 
a sair soas pola noite; a camiñar 

por lugares solitarios; a estar con homes 
descoñecidos (nun ascensor, entrar nun 
portal, que te pregunten pola rua, a sen
tarnos no cine, no bus, e, as veces tamén 
a estar con algun home coñecido ). 

Este medo non é porque sexamos un
has histéricas. E que na nosa vida cotian 
ternos deprendido que existen unhas leis 
especiais de violencia, de terror, que se 
exercen sobre nós por un só feito: SER 
MULLERES. 

Vivimos nunha sociedade violenta. 
O capitalismo enxendra violencias moi 
duras que afectan a mulleres e homes 
(paro, fame, miseria, competitividade, 
individualismo, baixos salarios, condi
cións laborais terribeis, etc) anque non 
afecten en idéntica medida nen de igual 
xeito a un e outro sexo. Noustante, hai 
unha violencia particular, específica di-

, 
rixida ao sexo muller. E unha violencia 
sexista. E unha violencia machista, ao 
traveso da que o home amosa o seu ta
lante dominador e imperialista sobre a 
muller e, moi particularmente sobre o 
corpo da muller. 

Normalmente escoitamos dicer que 
«o home é un lobo para o home» pero 
convén engadir que ademais, «é un ti
rano para a mullen>. As mulleres, polo 
mero feíto de sélo, mirámonos condea
das a un plus de violencia, a unha ra
ción extra de violencia exercida polo 
outro, polo escravo sobre a escrava, pois 
os poderosos deixaronlle ao esclavo un 
só espacio para xogar a tirano, un lugar 
onde poder usar «O látigO>>: o corpo da 

muller. 

' ' Os poderosos deixaron-lle 
ao esclavo un só espacio 

• para xogar a tirano, 
un lugar onde poder 

usar 'o látigo': o corpo 
da muller 

'' 
--------------------------

As moi variadas formas que a pre
senta o uso da forza por parte do home 
sobre da muller, ten un denominador co-

mún: o home exerce a violencia sexista 
contra a muller porque ve á mesma co
mo OBXETO e como PROPRIEDADE. 
Somos OBXECTOS (non somos perso
nas) sexuais, que se poden usar, coller, 
tirar cando apetezamos. A outo conti
do 'sexual' dos piropos que acostuman 
os homes dicer as mulleres son boa pro
ba desto; os tocamentos, sobeteos, apal
padas... tamén o demostran. Ademais 
somos OBXECTOS DESPRECIAREIS, 
porque ignorar tan totalmente os pro
prios desexos, sentimentos ... é outro ín
dice mais. Eles, poden ·'tomarnos pola 
forza' ao pasar pala rua ou na propria 
cama matrimonial. Poden berrarnos, le
vantarnos a man, chamarnos burras, di
cernas que non valemos para nada ... 

E, ese obxectos despreciabeis que so
mos as mulleres, pertencemos "a sua 
propriedade'; 

Os exemplos mais extremos desto 
son os asesinatos de esposas, amantes, 
prostitutas pagadas para unha noite ... o 
que leva ao límite o principio de pose
sión do home sobre a muller. 

Cicais non ternos costume de repa
rar en que a eito os homes que se suici
dan, matan previamente 'as suas' mulle
res (1 ). Esta actitud e, manifesta que a de
cisión deles de suicidarse inclue, tamén, 
a de asesinalas a elas. 

Outra reflexión: Os «crimes pai
xoais>>. Convén sobrancear que só os 
practican homes. Aqueles homes que 
non poden consentir que unha muller os 
deixe, que unha muller vaia con outros 
homes ou con outras mulleres. Pero con
vén falar tamén de benevolencia con que 
a sociedade 'acepta' estes asesinatos co
mo expresión «da paixóm>, «dun amor 

incontrolábel, terribel, devorador>>. 
Sí, la maté ... novamente a ideoloxia 

dominante empeñada en apresentar co-
. ' ' mo amor e patxon, xustamente o que e 

orgullo de macho ferido, sentimento de 
propriedade sobre a muller, posesivida
de ... «porque era mia». 

'' , 
E o que podemos 

chamar un 
específico Estado 

de sitio 

'' 
Hai outra clase de asesinatos par

dais do noso corpo, concretamente dos 
nosos órganos sexuais. Asesinato que se 
leva a efeito co silencio, complicidade de 
governos, institucións e personalidades 

· internacionais quen, co argumento de 
respeitar «as tradicións>> aceitan que no 
continente africán segan a facerse extir
pacións de clítoris ás nenas e ademais 
coserlle os labios vaxinais practicamen
te na sua totalidade. O obxectivo desto 
está mais que nidio: impider que a mu
ller goce autonomamente da sua sexua
lidade, do seu corpo e, ademais que non 
poda «ser usada>> mais que polo home 
designado para posuila. 

Todo esto son probas das especiais 
leis que polo feíto de ser mulleres ten
nos tocado aturar. É o que podemos 
chamar un específico ESTADO DE SI
TIO: Violacións, chantaxes sexuais nos 
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postas de traballo, maus tratos e palizas 
domésticas de maridos a esposas, asesi
natos de mulleres ... 

E, cómo chamarlle a isto senón tor
turas, TERROR MACHISTA? 

As mulleres sentímonos ameazadas 
por algo, común que pode sucedemos, 
por algo que nos une fortemente e que 
resulta que tamén nos enfrenta ~ a os 
homes. 

Este ALGO, crian os unhas posibilida
des de complicidade extraordinariamen
te subversivas. 

Esta complicidade subversiva debe 
ser desenvolvida. Hoxe está interrumpi
da, cortada porque as mulleres, atrapa
das tamén na ideoloxia dominante, mi
rámonos na abriga de seguer a defender 
e PROTEXER aos 'nosos' homes ... ocul
tando ás outras mulleres verdades da no
sa infelicidade doméstica, amorosa, se
xual. Cantando unha felicidade de nai
ama de casa-esposa protexida e agachan
do as tiranías do noso marido, da pre
potencia dos noivos, amantes, compa
ñeiros (2). 

N este xeito de acontecer as causas te
ñen un papel de primeira arde os medios 
de comunicación -un dos aparellos 
ideolóxicos da orde social burguesa e 
patriarcal- empeñados até o final en 
trasmitir das mulleres unha imaxe abso
lutamente degradante. 

Na publicidade, por exemplo, tam
pouco somos xente, personas con delo
res e ledicias, con problemas e capaci
dades para defrontalos e resolvelos ... 
Non, somos carpos, somos mercaderías, 
somos moeda de troco o mais respeto 
pola nosa integridade física e/ou moral. 
(3) 

' ' Na publicidade non 
somos xente Somos 

corpos, somos mercaderias, 
somos moeda de troco 

'' 
Practicamente todas as mulleres 

nalgún momento das nosas vidas tive
mos algunha experencia desagradábel 
con algún home (descoñecido, coñecido, 
noivo, amigo, pai, marido, parente ... ) 
que violu ou tentou a nosa integridade 
física ou psíquica. 

Disgraciadamente todas ternos aceitado 
isto como parte do ser muller e por iso cala
mos, por iso chegamos pensar, incluso, 
que somos nós as culpábeis. Culpábeis 
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de ter violado as normas dese ESTADO 
DE SITIO, por transgredir as leis do te
rror machista. 

Calamos até non suportar mais, e 
mes m o así, seguimos calando. Só eno <;;a
sos verdadeiramente excep;.;ion~1s algurl
has mulleres adoitan rebelións durísimas 
(4), ou mesmo a denuncia do proprio 
marido (5). 

Unha vez que constatamos esta vio
lencia específica que se exerce sobre nós, 
hai unha pregunta que debemos tentar 
desvelar: Cais son as raices desta violen
cia machista? Por qué esta violencia? 

' ' Namentras exista opresión 
da muller, habera violencia 

sobre o corpo da muller 

'' 
Somella incuestionábel que todas as 

manifestacións desta violencia (existin
do manifestacións tan diferentes) teñen 
un idéntico fundamento: a Existencia 
dunha orde social que consagra a supre
macia masculina, dunha orde patriarcal, . 
dunha sociedade que ten coma un dos 
seus pilares fundamentais A OPRESION 
DA MULLER. 

E a partires desta situación de subor
dinación da muller a respeito do home, 
da desigualdade que existe entre os dous 
sexos e da situación de marxinación e in
ferioridade na que se mantén a mitade 
do xénero humán como podemos com
prender esta violencia específica. 

Para oprimir hai que recurrir á violencia e, 
na meirande parte dos casos, este recur
so do opresor á violencia faise sen con
testación por parte das oprimidas, por
que chegamos interiorizar esa violencia 
como o normal. Porque a maioria das 
mulleres que a sofren non teñen traspa
sado ainda os umbrais do descontento 

• 
individual e non teñen, polo tanto, or-
ganizado ainda a sua revolta, a sua loi
ta. (6) 

A guerra de sexos existe i é de sig
no universal. Pode estar larvada ou ser 
aberta, pero está aí e para nada é un in
vento das feministas. E unha guerra que 
hai que librar a favor das mulleres. 

Namentras exista opresión da muller, 
haberá violencia sobre o corpo da 
muller. 

A loita contra a violencia machista 
é unha componente vital da loita con
tras todas as manifestacións da opresión 

da muller e da loita a pral dunha socie
dade na que mulleres e homes podamos 
recoñecernos como seres libres e iguais. 

A loita contra esta violencia, contra 
este terror machista obriganos a dar un
ha primeira batalla: recoñecer esta vio
lencia, nomeala, denunciala, chamala 
polo seu nome: violacións, carpos mu
tilados, espíritus esmagados, sangue, ca
davres, palizas domésticas, chantaxes se
xuais, ameazas de morte. 

Hai que tomar un exemplo da últi
ma esposa de Barba Azul, a que se es
treveu a abrir a porta da alcoba proibi
da. O espectáculo que se ofereceu aos 
seus ollos foi o terror e a desdita, pero, 
de non tela aberto, ela, teda morto igual 
que as anteriores esposas. 

«Si as mulleres non tiveran comeza
do, por fin, a abrir todas as portas que 
se !les fechan seguirian morrendo de non 
ser nada para nadie. Habia que com
prender primeiro o por qué de todo ese 
sangue, de todos eses cadavres para que 
non houbera mais sangue nen mais ca
davres» (7) 

~~ 

Hai que tomar exemplo 
da última esposa de 
Barba Azul, a que 
se estreveu a abrir 
a porta da alcoba 

proibida 

'' 

Si, ternos que poñer nome a unha 
tan dramática ocultación. Dicer que as 
vitimas somos mulleres concretas, nor
mais, de carne e oso, e, sobre todo, di
cer que ELES, os torturadores, os vio
ladores, os asesinos, os amenazadores de 
morte, son homes normais, que teñen un 
nome e uns apelidos, un domicilio, nal
gúns casos un traballo. 

A miudo, a existencia desta violen
cia, deste terrorismo machista ten xene
rado uns hábitos de comportamento nas 
mulleres baseado na inseguridade total, 
no medo, na busca dun protector-home que 
'libre' dos outros homes. 

Este acollerse-acobillarse no home 
(marido-amante ou chulo) reforza opa
pel pasivo das mulleres. A resignación, 
o silencio e a necesidade de 
'protexer-ao-home-que-nos-protexe'. 

O medo a esta violencia forza as mu
lleres a buscar uns mecanismos de auto-



defensa nada liberadores. Mecanismos 
baseados no engano, na trampa, na hu
millación («hai que aguantar»), na as
tucia (8), mecanismos todos eles pro
prios de quen se atopa atrapado pola 
servidume e a escravitude e que forman 
o que se chama 'as miserias dos 
oprimidos'. 

A revolta que é preciso organizar ten 
que asentarse na construción da nosa 
propria dignidade. A aprendizaxe desta 
dignidade e auto-estima é individual e 
ao mesmo tempo colectiva. Deprender 
a confiar e nós mesmas e nas outras 
mulleres. 

' ' A revolta que é 
• • prectso organu;ar 

ten que asentarse 
na construción da 

nosa propria 
dignidad e 

'' 
Ternos todas as forzas i enerxias que 

nos fan falla. Estamos na idea de que 
«non valemos para nada», «somos bu
rras e incapaces» e «nada poderemos fa
cer sen il», porque é o que levamos es
coitando e vivindo dende o berce (9). 

Pero VALEMOS, SOMOS CAPA
CES. So ternos que comezar a andar 
xuntas, por un camiño novo, que até 
agora nunca tiñamos percorrido. Ese ca
miño que vainos obrigar a recoñecer e 
denunciar como violencia e cautiverio o 
·que tantas veces ternos nós mesmas cha
mado amor e amistade. 

Este é o Desafio aoque teremos que 
facer fronte, e, neste desafio ternos que 
conxugar a loita contra a opresión, con
tra a orde social burguesa i patriarcal 
que consagra o poder masculino, que 
alenta o terror machista sobre os nosos 
corpos e as nosas vidas coas "solucións 
de urxencia" que nos permitan avantar 
na construción da autoestima e dignida
de, elementos vitais na organización da 
revolta feminina e na denuncia de todos 
eles que contribuen a manternos atadas 
e subordinadas. 

Esta cuestión «esixe de nós non só 
furia, orgullo e valor, se non a forza de 
vontade de pensar e enfrontar a nosa 
propria complexidade» (10). 

A audacia, combatividade e solida
riedade que require esta batalla van ser 
valores que irán cada dia mais, configu
rando e forxando este Movimento Femi
nista que contribue decisivamente coa 
sua loita a abrir o férreo portón que da 
acceso a o paradiso. • 

Nanina Santos C. 

NOTAS 

l. O xornal "A Voz de Galicia" do 22 de 
Maio, daba plana a seguinte nova: «Un deco
rador catalán suicidase após matar a puñala
das á sua muller e ferir aos seus filias» . Esta 
caste de novas son como o pan noso de cada 
poucos días. 

2. Adrienne Rich, escritora e militante femi
nista norteamericán fai agudas ouservacións so
bre este tema da mentira patriarcal que ten ma
nipulado ás mulleres tanto ao traveso de false
dades como de silencios, no seu libro Sobre 
Mentiras, segredos e silencios. Ed. Icaria, Bar
celona, 1983. 

3. Na publicidade que usa técnicas ben es
tudadas muller que apresentan é diferente segun
do quen sexa destinatario da mensaxe. Si a des
tinataria é a muller, apresentan-nos unha ama 
de casa-esposa e nai encantada e feliz da sua vida 
e un dos elementos chave no que se asenta o pro
ducto a vender é no factor MEDO (á soidade, 
ao abandono, a cheirar mal, e envellecer, ás en
rrugas, a non gostar ... ). Si o destinatario do pro
ducto son empresas ou homes individuais, a mu
ller que venden é unha boneca ou acompañan
te de luxo. 

4. Por exemplo a decisión de Esperanza Pé
rez Luján, de 32 que acordou matar ao seu ma
rido José Prieto Naranjo, o día 3 de Xullo de 
1985 en Valencia. A vitima tiña ameazado de 
morte varias veces a Esperanza Pérez e estaba 
disposto a cumplir as suas ameazas. Ou a fa
mosa 'parricida' de Ondara que logo de ter ma
tado ao seu marido foi apoiada por todo o povo. 

5. Moi recentemente, na cidade de Santia
go, M.F.M., foi ao xulgado poñer denuncia a 
Manuel Martínez Cacabelos de quen leva sepa
rada 6 meses logo de 7 anos de vida matrimo
nial e con duas filias. El tenlle queimado a por
ta da casa, sacado unha navalla en plena rua, 
ameazado de morte, aparte de non lle pasar as 
30.000 pesetas estipuladas na sentencia de se
paración ditada en Abril. O Xuiz ao que apre
sentou a denuncia respostoulle textualmente: 
«cando a mate, xa tomaremos medidas». 

6. Organizar esta revolta é un dos propósi
tos conscentes da loita feminista. Este propósi
to tropeza cunha dificultade particular, que os 
axentes da violencia, das torturas sofridas po
las mulleres, do terror machista son, na meirande 
parte dos casos, homes cos que as mulleres con
viven e, aos que a miudo dicimos amar. 

Ademais, este terror acontece maioritaria
mente no oculto mundo 'do privado', do fogar, 
do que non se considera político. 

7. Cita tomada do libro En la alcoba de Bar
ba Azul de Anne Tristán. Ed. Gedisa, Barcelo
na, páx. 236. 

8. Nos mecanismos da resignación e humi
llación ten tido un peso definitivo a lgrexa Ca
tólica e a moral judea-cristiana. 

9. Hai unha idea moi extendida que afirma 
que o pior nemigo da muller, é outra muller. Esta 
idea que en nada comparto pertenece á violencia 
machista perpetuamente empeñada en culpar ás 
mulleres con responsabilidades que non lle per
tencen. A responsabilidade de criar atrancos en
tre as mulleres, competitividade, medo, envexa, 
a falla de confianza, mentiras, están promovi
das polo poder masculino. E a mentira patriar
cal da que eles tiran beneficios. A enemistade 
entre mulleres reforza o seu poder e dominio, 
ao tirarnos ás mulleres a posibilidade de con
fiar en nós mesmas e nas outras mulleres, base 
imprescindíbel para revolta feminina. 

10. Do artigo «0 significado donoso amor po
las mulleres é algo que debemos espallar cons
tantemente» de Adrienne Rich recollido no li
bro citado na nota 2. 
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Cine 

A LE/ DO DESEXO 

Nacionalidade española, director Pe
dro Almodovar; interpretes: Eusebio Pon
cela, Carmen Maura, Antonio Banderas, 
Bibi Andersen. 

A istas alturas talar da frescura e 
da orixinalidade de Almodovar á hora de 
escribí-los seus guións e de darlles vida 
na pantalla non resulta novidoso, mais hai 
que suliñar que resulta tremendamente es
timulante, para as epectadoras ou espec
tadores asistir ao estreno das súas pelí
culas, porque nestos tempos que andan 
conquerir espertá-lo pasmo e a paixón é 
unha estrana virtude que se está a perder 
nos realizadores actuais. 

Almodovar, é coma un contista das 
"mil e unha noites" que nos vai debullan
do as súas estorias con tal habilidade que 
nos fai partífices das mesmas, aínda que 
antes de que se apaguen as luces das 
saas de proxeción coidemos que as súas 
persoaxes non teñen nengumha relación 
connosco, que estamos á outra veira da 
pantalla agardando unha distancia asép
tica. Pois ben, il non racha isa distancia, 
eu diría que a dinamita. E dice-nós cun so
rriso de anxelote ruin que nos atrapou. 

Se nos demostrou nas súas anteriores 
obras as relacións, paixones, vivires e des
viví res de todo o no so achego nos seus de
rradeiros films o seu decurso faixe case
que coloquial e reflexivo no arredor do 
amor. 

Lembrémonos Matador, onde nos re
corda a eterna relación entre o amor e a 
destrución, para que iste conquira a súa 
plenitude. Na Leido Desexo, fálanos de va
rias estorias de amor que se entrecruzan, 

1 e --'-·-~ ..e ·-

a da persoaxe de Poncela có Antonio Ban
deras e coa Carmen Maura coma o outro 
vértice que pecha o triángulo, ou a persoa
xe da Maura có seu pai e o crego, ou o da 
cativa có Poncela. Pois ben, toda isa rela
ción enmarañada das persoaxes confluen 
nun só sentimento: o namorado levado, in
cluso, ata a exasperación por parte do 
amante da Poncela, e de novo vóltase a re
petir a eterna relación MORTE·AMOR. O pro
tagonista quere sentir e ter unha relación 
completa e enteira maravillosamente des
crita na carta que se autoescribe e cando 
se fai real isa posibilidade, síntese ame
drentado e rebordado. 

A homosexualidade dos protagonistas, 
nise rachatestas de sentimentos que se le
van ao termo, perde protagonismo, e só re
mata a espida verdade dos sentimentos 

' 
amor, posesión e paixón. lstas persoaxes 
a forza de seren tan concretos e encarna
dos, convirtense en prototipos e cal quera 
persoa poidese recoñecer nilas, sexa cal 
sexa a súa condición sexual. 

Hai que talar tamén, da admirábel in
terpretación dos actores, dende Eusebio 
Poncela ata unha Carmen Maura que doa 
vida a unha persoaxe tan complexa coma 
a d un ha transexual, sen esquecer a unAn
tonio Bandeiras que realiza unha admirá
bel interpretación. Simplemente remata di
cir que Pedro Amodovar deixou de ser un . 
afeizoado a facere cine, para pasare a ser 
un excelente direitor que non sobresai so
mente na direición de atores agás que coi
da con aloumiño calqueira escea, isto de
mostrando a beleza e orixinalidade daban
dos plans da película e a soberva fluen
cia do conto.• 

Elena Cores 
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RITA HAYWORTH 
N aceu o 27 de novembro 

de 1918, en Brooklyn, en Nova Yorque. 
Filia dun bailarín español: Eduardo 
Cansino, de orixe sefardí. E dunha nai 
irlandesa, que facía algúns papeis co
ma solista nas famosas Follies de 
Ziegfeld. Educada na moral católica 
xunto cos seus tres irmáns. 

Margarita troca por primeira vez o 
seu nome a edade de 14 anos, cando 
pasa sere a compañeira de baile do 
seu pai. Fai unha xira polo este dos 
Estados Unidos e California. Chega a 
Holywood, onde vai coñecer a Edward 
Judson, representantes de compañías 
cinematográficas. O casorio ía ser 
eclesiástico. Foi un pouco por conve
niencia un pouco pola necesidade de 
«protección» que tiña Rita. Comenza 
aqui o periodo de "arranxos" na figu
ra de Rita: Ten que adelgazar. Fánse
lle estracións de moas para dar forma 
a súa queixada, e faiselle chorar dúas 
horas diarias para que os seus ollos 
sexan máis «bonitos». 

A vida con Judson remata aos tres 
anos. O divorcio ten una sentencia pa
ra Rita: indemnizar a Edward con 
30.000 dólares «polo que il invertira no 
seu lanzamento coma estrela» . 

No ano 1939, xa escomenzaba a 
ser Rita Hayworth. Fai: "S:rrawberry 
Blonde". E pasa a ser a sustituta de 
Ginger Rogers nas comedias musi
cais de Fred Astaire. 

No ano 1941, ano da consagración 
de Rita, fai aparición en Holywood «O 
neno prodixo» de Orson Welles. 

Rita e Orson casaron. Foi neste 
periodo onde Rita fai a película pola 
que ía ser lembrada: Gilda. ELA enfun
dada no seu vestido preto e satinado, 
cos ombros espidos, sacándose os 
guantes canta: Put the blanne on na
me. Un dos mitos da estoria do ero
tismo. Rita é Gilda, unha imaxe que in
gresa no Olimpo da cinematografía 
definitivamente. Pasa a ser a muller 
máis cotizada, pasa a ser a gran DI
VA do século XX. Por aquel enton é 
cando Rita e Orson coidan que o seu 
casoiro ía desmoroarse. ¿Poide-se 
misturar un autor de películas difici-



les e a gran Diva dos melodramas e 
as comedias musicais de consumo? 

Mais o ·ccgran Welles» atopou a vol
ta da tuerca, <<A dama de Shangai» un 
film retorto e brilante, onde Rita-Gilda 
facía a súa aparición desmitificada 
polo seu própio marido-direitor, trans
formada nunha boneca fria e ruin. O 
éxito da común empresa non serviu 
para consolidá-la matrimonial. Un ano 
despois Rita pe di u o divorcio. 

No ano 1918 Rita faría <<Os amores 
de Carmen» chegando ao cume da 
súa carreira. Pero aqui apareceu o 
<<principe azul», Alí Khan filio de Aga 
Khan, herdeiro da fortuna persoal 
máis grande do mundo. Play boy nú· 
mero un e ademais aposto. Rita con
vertiuse á relixión musulmána (como 
diría el a en posteriores declaracións: 
por amor fai-se cal quera cousa). E ta
mén casaron. Durou pouco tempo 
aillada da grande pantalla, e conqui
re de novo o éxito, pasando a sere a 
estrela principal mentres que o prin
cipe pasa a un papel secundário. Cou
sa que non soporta e xurde un novo 
divorcio. No ano 1953. 

No ano 1954, vai-se namorar dun 
cantante de moda: Dick Haymes. O 
casorio cae mal aos seus admirado
res, que escomenzan a sospeitar que 
Ritra é un pouco voluble e indiscrimi
nada. Os feitos confirmaron os rece
los, só duraron xuntos un ano. 

Apartires daqui escomenza unha 
vida difícil para Rita, 40 anos e dúas 
filias. . 

Como atriz ató pa-se n un período 
de decadencia e como muller sentía
se derrotada. 

Chegan así ao fin os seus contra
tos coa Columbia. Desta maneira re
solve producí-las súas própias pelícu
las. Asocia-se cun productor chama
do James Hill, e tamén atopará-se ca
sada con il. Produce as dúas derradei
ras actuacións estelares: <<Mesas se
paradas» e <<The carne to cordura». 

Fai unha viaxe a España, coñece 
a un toreiro: Miguel Báez, "Litri". Xur
de así o seu quinto divorcio. Este di
vorcio ten máis conflictos que os de
rradeiros, pois ela dirá que Hill casou 
por unha parte no negocio e il que Ri
ta utilizarao. 

Anos agora de escándalos amoro
sos. A cada instante anuncia a súa 
sexta boda. oero nunca se decidiu. 
Amorios dela foron: Gary Rerrill, un 
médico francés, Van Johnson e o úl
timo Bill Gilpin. 

Pero o tempo non pasa en valde. 
Un ha enfermedade ataca o cerebro de 
Rita, da Diva do século XX, daquela 
muller que dira o seu nome á bomba 
"H". A enfermedade de Alzheimer, un
ha enfermedade que leva á demencia 
senil progresiva e irreversible, e para 
a que aínda non se coñece 
tratamento. 

Morreu así, aos 69 anos de edade 
o 15 de Maio de 1987, nun hospital de 
Nova Yorque. Pasou á estoria das es
trelas dese mundo cinematográfico 
americano: HOLYWOOD. · 

L. M. Yañez 

GUERNIKA 

EN, por si non o sabiades, hou
bo un "rollete" en Guernika fai 
uns días, e como non tíñamos 

nada millor que facer, alí nos tumos; 
xa de volta pensamos en contarvos as 
nosas impresións para que vos faga
des unha idea do que alí pasou, aín
da que (e así entre nós) o que preten
demos e darvos envexa (je, je, je!). 

¿Por qué decimos o da envexa? Po
lo bó ambente, a cantidade de mozas 
que participan da historia feminista, 
o curre e o bó facer que amosaron as 
compas do M. F., que nos fixeron sen
tir máis fortes e máis combativas por
que ... "somos moitas máis que can
do empezamos." 

E todas estas gratas impresións, 
trouxemolas da ACAMPADA INTER
NACIONAL de Guernica esta "Sema
na Santa", onde se desbordaron as 
previsións da organización e se calcu
la que estabamos alí acampadas/os 
unhas 10.000 xóvenas/xóvenes de to
do o Estado. 

A cousa prometía: superaron-se 
todas as previsións de xente e hai to
do tipo de actos para todos os gustos 
e necesidades do personal; van histo
rias para os críos, exposicións de pin
tura pola rúa, teatro, comparsas e mú
sica de todo tipo: autóctona, clásica, 
barroka, coral, folk , jazz, rock, e 
desenfreno ... 

O Aberri Eguna (día da patria vas
ca}, foi convocado este ano en Guer
nika, sumándose aos actos conme
morativos do 50 cabodano do bombar
deo. Foi espectacular. Non podiamos 
imaxinar que se xuntara tanto "roxe
rio" por m2; e no medio mogollón de 

bandeiras alí estabamos, coa bandei
ra de A.G.M. poñendo o noso violeta 
grau de area. Por certo, trabal lo pasa
mos para levar a bandeira porque non 
tiñamos pau e tivemos, como último 
recurso, que desmontar a tenda e po
ñela nun mástil que asemade pesaba 
kilos. Pero había moitas máis bandei
ras que sin tantas dificultades facían 
evidente que SIN FEMINISMO NON 
HAI REVOLUCION. E coma esta, con
signas feministas de todo tipo que se 
nos ían ocurrindo (xa volas pasare
mos para as próximas manis). 

Esa misma noite tivemos a oca
sión de comprobar "in situ" a violen
cia represiva das "forzas do orde": un
ha inmotivada carga da ertzaina (po
lis vascos) deu como resultado máis 
de cincuenta feridos, algúns tan se
rios como un tío que quedou sin vi
sión dun olio, unha moza que un pe
lotazo lle deixou unha teta morada, 
múltiples brechas, cortes, contu
sións ... A resposta da xente por increí
ble que pareza, a esta provocación po
licial, foi o berro unánime de "A POR 
ELLOS" e depois dunha hora de con
tinuas cargas, persecucións, emprego 
contundente de material antidistur
bios, os que se disolveron esta vez fo
ron eles, largándose rápidamente ós 
seus acuartelementos. En fin, unha 
noite movida. 

Aínda que a acampada rematara 
o luns, as exposicións, cine, teatro, do
cumentais, coloquios ... continuaban 
en Guernika. Resaltar especialmente 
dous días: o xoves, que estivo adica
do as mulleres, e o vernes, adicdo ó 
Congreso Internacional pola Paz e a 
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Soberanía. Neste Congreso, pasarase 
revista á situación actual da loita po
la Paz e o Desarme no mundo e toma
rase en consideración as diferentes 
loitas de liberación nacional que es
tán a desenrolar os povos para facer 
realidade o dereito de autodetermi-. , 
nac1on. 

Pasamos a contarvos deseguido 
como se desenrolou "o noso día", que 
estivo presidido polo lema: Emaku
meok Zapalkuntzaren Kontra" (é dicir: 
Mulleres contra a opresión). 

Poi a mañán, escoitamos as teste
m uñas das mulleres superviventes do 
bombardeo nun coloquio sobre a mu
ller na Guerra Civil; mulleres, por cer
to, que aínda que pasaran con moito 
dos sesenta non perderan un ha pizca 
de forza, nen de coraxe. 

Poi a tarde, comezamos cunha pre
ciosa mostra de teatro feminista de 
Guatemala, representado por unha 
moza do colectivo "Claro de Luna" 
(grupo que viramos en Santiago na 
obra "Señoras, putas e criadas'). A se
guir, estaba previsto o debate sobre a 
participación das mulleres nos proce
sos de liberación nacional. 

No debate interviron mulleres de 
Nicaragua, Guatemala -discolparon 
a sua ausencia mulleres de Kurdistán 
e Arxelia- e representantes de orga
nizacións feministas e de mulleres de 
Euskadi, Galiza e Catalunya. 

Tivemos un pequeno respiro e tu
mos desguido ao Tribunal Internacio
nal de Mulleres contra a guerra e a . , 
opres1on. 

O Tribunal (contaba, entre outras 
representacións, coa da Asociación 
Galega da Muller de Santiago) escoi
tou distints testemuñas: mulleres tor
turadas pola policia, mulleres que vi
viran o bombardeo de Guernika, mu
lleres antimilitaristas que recordaron 
a Gladys del Estal, asasinada a pon
ta de pistola por un "picoleta" nunha 
manifestación; presas políticas, co
lectivo de lesbianas, mozas agredidas 
e "marcadas" ... Unha vez escoitadas 
as testemuñas das testigas, foi dicta
da sentencia: 

"Este tribunal CONDENA a este 
sistema baseado na explotación dun
ha clase por outra; no poder dos ho
mes sobre as mulleres e na opresión 
dos povos á pena capital de ser esna
quízado e borrado da historia, polo 
avantar dos procesos de liberación 
que día a día protagonizamos as mu-
1/eres e homes dos povos oprimidos. 
As mulleres libres dos povos libres 
executarán esta sentencia."• 

Pilar e Nine 
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eunido en Gernika, O TRIBUNAL 
DE MULLERES CONTRA A GUERRA 
E A OPRESIÓN, escoitados os teste
muños aportados polas testemuñas. 

CONSIDERANDO 

• que, o 26 de avril de 1937 o Fas-. ' 
c1smo e o imperialismo bombardea-
ron a cidade de Gernika, símbolo da 
vontade de Soberania Nacional do po
vo Basco, para tentar de 
exterminá-lo ... 

• que, tras 50 anos, as mulleres e 
os homes deste povo continuamos a 
loitar polas libertades e a Soberania 
Nacional, a pesares da utilización en 
contra de nós das máis brutais as 

1 • , ' 

ma1s sut1s e modernas formas de . , 
repres1on. 
. • que, vivimos nun mundo no que 
Imperan sobre as nosas vidas os va
lores militares( ... ), a guerra ou a sua 
amenaza. 

• que, as mulleres, parte deste po
vo, sofrimos aquela guerra, e sofrimos 
hoxe en dia, todo tipo de técnicas de 
represión utilizadas polo poder para 
perpetuar o seu sistema de domina
ción patriarcal, nacional e de explota
ción de clase. 

• que, moitas mulleres bascas pa
decen a cadea e o exilio, incluso a 
morte, que son sometidas a un ha tor
tur~ específica en comisaria, pade
cendo ameazas de violación, agre
sións sexistas ... polo "delito" de loitar 
contra este sistema de dominación. 
dominación. 

• que, as institucións políticas e 
o sistema lexislativo ... nega-nos o liv
re exercício dos nosos direitos 
relegando-nos a un papel secundári~ 
na sociedade. 

• que, ás mulleres condena-se-nos 
á dependencia económica e afectiva 
dos homes, negando-se-nos o d ireito 
a un posto de trabal lo, ... mentras que 
cada vez máis recursos económicos 
son dirixidos á preparación da guerra 
e á dotación dos aparatos represivos 
( ... ), en detrimento da satisfación das 
necesidades sociais. 

• que, o patriarcado fai da nosa se
x~.alidade un médio para a procrea
Clan, atentado contra o noso direito 
a disp.or e decidir sobre o noso corpo, 
a elex1r a expresión sexual máis satis
factória e a optar ou non pola 
maternidade. 

• que, as mulleres seguimos a ser 
obxeto de agresións, maos tratos, vio-

lacións, na casa e na rua, utilizando 
o noso corpo e a nosa imaxe na 
publicidade ... 

• que, sigue a perpetuar-se a dis
criminación da muller no sistema 
educativo ... 

• que, as desigualdades entre os 
sexos na familia, implican o exercício 
do poder por parte dos homes, che
gando a exercer a violéncia con total 
impunidade. 

• que, todos este feitos quedan 
probados ... 

Este TRIBUNAL INTERNACIONAL 
DE MULLERES CONTRA A GUERRA 
E A OPRESIÓN 

ACUSAN 

• Ao Franquismo e ao Fascismo 
internacional como responsabeis do 
bombardeo de Gernika. 

• Ao imperialismo, ... por atentar 
contra a Paz Mundial, ... e actuar con-
tra os direitos das persoas e dos 
povos. 

• Ao governo do PSOE por manter 
a Euskadi dentro da OTAN, saltando
se a decisión da maioría en contra de 
estar nesta estrutura militar. 

• Aos governos español e francés, 
que coa colaboración do vascongado, 
negan ás mulleres e homes de Euska
di o direito de Autodeteminación, ... ; 
restrinxindo as libertades colectivas 
e individuais, e sometendonos á máis 
cruda represión (tortura física e 
sicolóxica ... ) 

• Aos homes que desprécian, apa
lean, agreden, violan e chegan ama
tar e mulleres porque se creen con to
do o direito para eles. 

• A quen ... en connivéncia co po
der patriarcal, tan uso da nosa imaxe 
degradando-nos ao nivel de meros 
obxectos. 

POR TODO ISTO 

CONDENA a este Sistema, basado na 
explotación dunha erase por outra, no 
poder dos homes sobre as mulleres e 
na opresión dos povos, á pena capi
tal de ser aniguilado e borrado da his
tória, polo avante dos procesos de 1 i
beración que dia a dia protagoniza
mos as mulleres e os homes dos po
vos asoballados. 

AS MULLERES LIVRES DOS POVOS 
LI.VRES, EXECUTARÁN ESTA SEN
TENCIA EN GERNIKA a 23 de Avril de 
1987. 
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Seguimos. Mantemos o desexo de atinar a dar unha 
resposta política axeitada ao complexísimo tema das Novas 

Tecnoloxias Reproductivas, de fondas implicacións para a 
humanidade presente e futura, e sinaladamente para a 

humanidade feminina. 
No n.0 11 de ANDA/NA, Oiga Castiñeiras escrebia "Unha 

primeira ollada" a o tema das N .T. R. no que nunha 
panorámica moi global prantexaba muitos asuntos. 

Hoxe, afonda nun de grande interés: A EUXENESIA Oiga, 
Bióloga, orientada á xenética e profesora nun instituto de 

Pontevedra, sabe desto e anda empeñada en 
«facernos saber». 

UN POUCO DE HISWRIA 

termo euxenesia comprende a 
todo un conxunto de medidas, 
técnicas e políticas, supostamen

te encamiñadas á mellora da dotación 
xenética humana. 

Historicamente a euxenesia xurde 
a finais do século XIX da mán do 
científico británico Francis Galton. 

Galton pensaba que as capacida
des intelectuais eran hereditarias. Coa 
finalidade de comprobar a sua teoría, 
adicouse intensamente á búsqueda 
dunha medida obxectiva da intelixen
cia, e se ben os seus intentos viron-se 
frutados, ilo non lle impediu concluir 
que a raza branca era notabelmente 
mais intelixente que a negra, e en es
pecial a «raza inglesa», dentro da cal 
os individuos mellor dotados perten
cían maiormente as clases elevadas. 

Galton consideraba que, sendo ta
lentos e capacidades hereditarias, 
debería-se facer como durante séculos 
fixeron os criadores de animais e pran
tas: favorecer a reprodución dos me
llores (euxenesia positiva) e evitar a 
unión entre os inferiores ( euxenesia 
negativa). 

As ideas euxenésicas anque tiveron 
escaso eco no século pasado, chegaron 
a acadar unha notabel repercusión pú
blica a comenzos deste século. En 1907 
crea-se na Gran Bretaña a Eugenics 
Education Society, sociedad e, que aus- . 

piciada polo propio Galton, tiña co
mo finalidade a difusión das ideas 
euxenésicas. Pronto fundan-se socie
dades similares en diferentes paises 
europeos e nos EE.UU. 

Non hai que pensar, sen embargo, 
que estas ideas tiveron as mesmas mo
tivacións nen repercusións en todos os 
paises. Así, mentres que na Gran Bre
taña calaba especialmente a idea dun
ha euxenesia clasista, nos EE.UU. e 
Alemania facía-se fincapé na práctica 
dunha euxenesia racista. Ademais, o 

. ' . mov1mento euxenes1co en Gran Breta-
ña xamais gozou dos apois sociais, po
líticos, e intelectuais que adequiriu en 
EE.UU. e Alemania. 

Hai que ter en conta que en Nor
teamerica existía unha permanente 
preocupación pola immigración a gran 
escala que se estaba producindo des
de diferentes paises, sen esquecer o le
gado racista do periodo da escravitu
de que pesaba como unha lousa sobor 
da poboación negra que xa estaba im
plantada no pais. Proba delo son as 
múltiples declaracións que neste sen
tido realizaban os defensores da euxe
nesia como C.C. Brighman: 

«Nós debemos facer frente a unha 
posibilidade de mistura racial que é 
infinitamente peor que a que afronta 
calquer país europeo xa que nós esta
mos incorporando a raza negra o no
so conxunto racial, mentres que Euro
pa se ve libre de esa lacra» 

y D. C. J ordan: 

«Ü marco orixinal da nosa nación 
debilitou-se e ensombreceu-se pola 
mistura racial... En canto á historia e 
temple a nosa é unha nación nórdi
ca. A sua independencia foi conque
rida e a sua integridade mantida por 
métodos nórdicos e aquetas razas ou 
membros de razas que non valoraron 
a liberdade e o orden son política e so
cialmente unha carga para o noso 
progreso ... 

Non podemos reprimir nen exter
minar razas ou nacións para aforrar 
alimentos, pero tampouco podemos 
alimenta-las a todas, e chegou o mo
mento de considerar a mellora da ra
za por selección». 

Este temor xeralizado á dexenera
ción da raza explica a aprobación en 
1924 da denominada Acta de Immi-. , . . . . . , 
gracwn que restnnxm a ImmigraciO-
na EE.UU. 

ematada a Segunda Guerra Mundial e 
como consecuencia da experiencia 

hitleriana, os movimentos euxenésicos 
sofren un claro retroceso tanto no plano 

ideolóxico como no social. 
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Pero moito mais grave ainda foi a 
promulgación de leis euxenésicas que 
levaron á esterilización obrigatoria a 
aquelas persoas consideradas non ap
tas para se reproducir. A primeira des
tas leis aproba-se en 1907 non estado 
de Indiana e escomenza dicindo: 
«Considerando que a herdanza xoga 
a parte mais importante na transmi
sión da delicuencia, a idiotez, a imbe
cilidade ... ». Catro anos mais tarde 
dicta-se unha leí en New Yersey na que 
se engadía «debilidade mental, epilep
sia e outros d~fectos». Dous anos des
pois, a leu aprobada en Iowa agrega 
«os lunáticos, borrachos, drogadictos, 
perversos sexuais e morais, enfermos 
morbosos e persoas dexeneradas». En 
1930 a lista comprendía xa trinta es
tados e en 1935 como consecuencia da 
aplicación destas leis xa se levaran a 
cabo 20.000 esterilizacións. 

En relación ao movimento euxené
sico na Alemania Nazi, non e necesa
rio estenderse moito porque de todos 
e coñecido as suas infernais conse
cuencias. En Alemania as ideas euxe
nésicas e racistas estaban absoluta
mente integradas no programa nazi 
antes da subida ao poder de Hitler e 
se ben é certo que o nazismo faría as 
mesmas atrocidades tivera ou non un
ha cobertura científica, non debemos 
esquecer que esta política contaba con 
numerosos adeptos entre a comunida
de científica -incluindo entre eles ao 
premio Nobel, e coñecido etólogo, 
Konrad Lorenz-. · 

Rematada a Segunda Guerra Mun
dial e como consecuencia da experien
cia hitleriana, os movimentos euxené
sicos sofren un claro retroceso tanto 
no plano ideolóxico como no social. 

Sen embargo, esto non siñifi
ca que as ideas euxenésicas foran por 
completo abandoadas, senón mais ben 
permanecen larvadas rexurdindo de 
novo a finais da década dos 60. 

Así, na actualidade existen tende
cias do mais puro estilo galtoniano, 
como a que defende o premio N obel 
de Física W. Schockley, o cal manifes
touse a favor da realización dunha 
campaña incentivada de esterilización 
de todos aqueles individuos que po
sean un coeficiente intelectual (C.I.7 
baixo. 

Nos últimos anos os avances con
queridos nos campos da enxeñería xe
nética e das novas tecnoloxías repro
dutivas abren a porta a versións euxe
nesicas mais refinadas pero a maioría 
delas moito mais perigosas. 
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on consideramos que a euxenesia teña 
nada de disciplina científica senon que non 
é mais que unha ideoloxía filosóficamente 

criticabel, biolóxicamente falsa e 
políticamente reaccionaria. En 

consecuencia con isto, pensamos que é 
globalmente condenabel. 

Uns dos avances mais siñificativos 
obtidos mediante a enxeñería xenéti
ca á a sua aplicación á detección de xe
nes que directa ou indirectamente pro
ducen enfermedades. Semella proba
be! que nun futuro non moi lonxano 
podera-se detectar ao traveso destas 
técnicas, calquer anomalía xenética. A 
aplicación sistemática destas no~as 
técnicas permitiría tomar medidas de 
tipo euxenésico como, por exemplo as 
que propón Francis Crick, premio No
be! de Fisioloxía e Medicina para 
quen: 

«Ningún recén nacido debería ser 
considerado humano sen pasar pre
viamente certo número de probas re
lativas a sua dotación xenética. 

... En caso de fracaso perde o se u de
reito á vida». 

As novas tecnoloxías reproducti
vas, e en especial a inseminación arti
ficial, resultan particularmente atrac
tivas de cara a levar á práctica unha 
euxenesia positiva eficaz. De feíto en 
Estados Unidos existen xa bancos de 
conservación de semén de homes con 
talentos superiores. 
· Non quexera rematar esta introdu

ción histórica dos movimentos euxe
nésicos sen plantexar o que quizais no 
futuro nos deparen estas novas tecno
loxías: A posibilidade de conquerir, 
por medio de clonaxe, individuos xe
neticamente idénticos, o que tería un 
efecto incomparabelmente maior e 
mais rápido que todas as outras téc
nicas euxenésicas mencionadas. Esta 
posibilidade anque é rechazada pola 
meirande parte dos científicos, xa ca
meza a ter os seus adeptos. 

, , , 
A CUESTIONE, ESTA NOS 
X ENES? 

En ocasións, escoitan-se vo
ces que, con mais ou menos, énfase 
plantexan a seguinte cuestión: 

Hai que distinguir entre o que a 
euxenesia ten de disciplina científica e 
o que supón de ideoloxía lexitimado
ra dun determinado orden social in-

xusto, e, mais ainda, é necesario dife
renciar entre os presupostos teóricos 
da euxenesia e as aplicacións prácticas 
da mesma, que non se dúbida na mei
rande parte dos casos tivo fines sexis
tas, racistas ou xenófobos. 

O noso ponto de vista dista moito 
deste plantexamento. Non considera
mos que a euxenesia teña nada de dis
ciplina científica senon que non é mais 
que unha ideoloxía filosóficamente 
criticabel, biolóxicamente falsa e po
líticamente reaccionaria. En conse
cuencia con isto, pensamos que é glo
balmente condenabel. 

Os postulados subxacentes a toda 
ideoloxía euxenésica poden ser orde
nados na seguinte secuencia: 

l. Hai cualidades ou atributos 
humanos que son desexabeis, bós e 
moralmente elevados frente a outros 
que o son menos ou simplemente non 
o son. 

2. Estes atributos son innatos e 
invariabeis nos individuos ao tongo da 
súa vida e funcionan como tendencias 
que afloran inevitabelmente en distin
tos momentos de/a. 

3. Estas cualidades humanas son 
hereditarias, porque están determina
das pota dotación xenética que posúe 
cada individuo. 

4. Hai, xa que lago, xenes bos e xe
nes malos. 

5. E necesaria facer algún tipo de 
selección que permita o medre da fre
cuencia dos xenes "bos" en detrimen
to dos "malos': como forma de me
llorar as capacidades, cualidades e 
comportamentos da humanidade. 

Hai un corolario a estes pos
tulados que non sempre é formulado 
como tal por todos os euxenistas, an
que está implícito nas suas afirma
cións: A existencia de xenes "bos" e 
"malos" está asociada a distintos gru
pos sociais (clases, razas o u sexos) coas 
repercusións inevitabeis que isto con
leva. Tal era o ponto de vista explícito 
de Galton que plantexaba que o seu 
obxectivo principal non consistía en 
mellorar a especie humana en xeral se-



n organismo en desenrolo 
acha-se en todo momento 

baixo a influencia da mutua 
interacción entre os xenes e o 

ambiente. 

non en asegurar o desenrolo das «ra
zas mellar dotadas». 

Escomenzando polo primeiro pon
to, resulta sumamente problemático o 
postulado de que hai cualidades hu
manas desexabeis. ¿Cales son esas cua
lidades? ¿Qué criterios podemos se
guir para selecciona-las?. lnvariabel
mente, o criterio seguido polos euxe
nistas, personaxes habitualmente ben 
implantados na sociedade capitalista 
e patriarcal, ten sido o de destacar 
aqueles valores característicos da ideo
loxía dominante. Alguén podería pen
sar que en troques de escoller valores 
reaccionarios, representativos da ideo
loxía dominante, poderíamos facer un
ha lista de cualidades liberadoras, por 

. ' exemplo a solidariedade sempre sera 
mellar que o egoísmo . Pero a causa 
complíca-se cando nos fixamos e.n 
outras características: ¿Son preferíbets 
os individuos altos aos baixos?, ¿Os 
loiros aos morenos?, ¿Os inquedos aos 
flemáticos?, ¿Os tranquilos aos 
coléricos? 

Calquera intento de facer unha lis
ta torna-se inevitabelmente imposibel 
senón queremos caer nun pozo con 
fondo de opresión e xerarquización do 
cal non é posibel sair. 

O segundo postulado é simplemen
te falso. As persoas non nacemos coas 
nasas potencialidades fixadas irr~ver
sibelmente desde o nacimento. Estas 
desenrolan-se ao longo da vida en vir
tude das experiencias, influencias, edu
cación e ambientes de todo tipo que 
moldean a nosa personalidade de xei
to que o resultado é sempre complexo 
e impredecibel. A intelixencia non é 

' unha capacidade innata, nen o e a 
agresividade, nen o comportamento 
machista dos homes, nes as tendencias 
sexuais. Ademais disto, moitas delas 
son claramente modi ficabeis, mes m o 
na idade adulta. 

«As capacidades, como os demais 
aspectos da morfoloxía, a fisioloxía e 
o comportamento dun organismo, son 
rasgos manifestos que se desenrolan 
ao longo da vida do organismo. O seu 
desenvolvimento non só depende dos 
ambientes aos que éste estivera expos
to, senón tamén da secuencia históri
ca eón que se van sucedendo esos am- 1 

bientes» (Lewontin). 

A terceira afirmación implica un 
reduccionismo (no terreo da filosofía 
da ciencia) e un determinismo bioló
xico do mais empobrecedor. Para ver 
a falacia que engloba este tipo de ar
gumentacións deterministas é preciso 
facer unha pequena transgresión no te
rreo da xenética. Un organismo en de
senrolo acha-se en todo momento bai-

. . ' xo a influencia da mutura mteracc10n 
entre os xenes e o ambiente. Chama
mos xenotipo á dotación xenética que 

' presenta un individuo para un carac-
ter ou conxunto de caracteres. O xe
notipo comprende o herdado, a trave
so do óvulo e o espermatozoide, no 
momento da concepción. O fenotipo, en 
troques, constituen-no todos os rasgos 
(morfolóxidos, fisioloxícos e conduc
tuais) que presenta o organismo en cal
quera intre da súa vida. 

Non herdamos os nos os feno
tipos. Desenrolan-se ao longo ?~ toda 
a nosa vida, en parte por acc10n dos 
nasos xenotipos; pero só en parte. A 

• interación do xenotipo coa secuencia 
histórica de ambientes nos que se de
senrolan os individuos é o que deter
mina os fenotipos que ese individuos 
van ter. 

Non se pode, xa que logo, afirmar 
que as capacidades humanas son h,e
reditarias, nen tan sequera que estan 
determinadas xeneticamente. Non nos 
resulta posibel parar-nos aquí nunha 
crítica mais detallada do determinis-

.. · . . . .. -:- · .. -
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. ' mo biolóxico, por mais que e un pon-
to fundamental na crítica das falacias 
hereditarias da euxenesia (1). 

¿Hai genes bos e malos?. Se afir
mamos que os xenes teñen unha de
terminada influencia nos rasgos hu
manos, ¿non será certo, que anque 
non determinen completamente un ca
rácter, si, cando menos, determinen 
unha tendencia?. Pois non. Os xenes 
nen determinan unívocamente o feno
tipo, nen determinan a capacidade má
xima dun fenotipo, nen tan siquera de-. . ' terminan unha tendencia na expres10n 
do carácter. Non hai nocións de deter
minación, tendencia ou capacidade 
que teñan significado algún á hora. de 
describir as relacións entre o xenotlpo 
e o fenotipo. 

Non se pode dicer, xa que logo, que 
hai xenes bos (con tendencias boas) e 
xenes malos (con tendencias malas). 
Un exemplo simpel pode axudar a cla
rificar este ponto: Supoñamos que te
rnos dous xenotipos distintos, A e B, 
que afectan a un determinado rasgo, 
por exemplo altura dunha pran~a. Se 
consideramos agora dous ambientes 
distintos (distinta humidade do chan, 
por exemplo ), ben pode ocurrir .que a 
pranta con xenotipo A creza mms .que 
a B no ambiente 1 de pouca humida
de, e que, pola contra, no ambiente hú
mido 2 sexa aBa que acada unha mei-
rande altura. 

ostular que os fillos de 
Einstein, por exemplo, son 

privilexiadamente intelixentes 
porque herdaron os xenes do seu 

pai non pasa de ser no mellor 
dos casos unha grotesca 

distorsión dos coñecementos mais 
elementais de Bioloxía. 
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Neste caso, está claro que non se 
pode falar de que un xenotipo sexa mi
llar que outro nen tan sequera que de
termina unha maior tendencia ao ere
cimento que outro. O fenotipo e con
secuencia úneca dun determinado xe
notipo desenrolado nun determinado 
ambiente. Non hai xenotipos que se
xan mellares que outros para todos os 
ambientes posibeis. 

Se isto é certo para un exemplo tan 
sinxelo como o das prantas, moito 
mais o é para rasgos humanos comple
xos como pode ser a intelixencia, ras
gos de conducta ou outros. Nestes ca
sos a gama de ambientes que inflúen 
é sumamente variada e rica e as in
fluencias mutuas entre xenotipos e 
ambientes moi complexas e interac
tivas. 

A conclusión é clara. Non hai xe
nes bos e malos per sé. Postular que 
os fillos de Einstein, por exemplo, son 
privilexiadamente intelixentes porque 
herdaron os xenes do seu pai non pa
sa ser o mellor dos casos unha grotes-

• 
ca distorsión dos coñecementos mms 
elementais de Bioloxía. 

Chegados a este ponto, es
comenza a estar claro o que a Euxe
nesia ten de instrumento ideolóxico 
por mais que se apresente con facha
da científica. 

Convén, sen embargo, facer algun
has aclaracións. É certo que hai deter
minadas variantes xenéticas que pro
vocan enfermedades nos seus portado
res. Por citar só algunhas ben coñeci
das: anemia falciforme, diabetes, tala
semia, daltonismo ou a hemofilia. In
dudabelmente non é desexabel que 
existan esas enfermedades. ¿Pode ser 
éste un obxectivo válido do programa 
euxenésico?. ¿Será posibel aplicar os 
métodos de mellara xenética practica
dos por gandeiros e horticultores, tal 
como postulan Galton, para eliminar 
estes xenes deletéreos?. . . . , 

Imaxinemos a segumte s1tuac10n. 
' Supoñamos que un programa euxene-

sico está interesado en erradicar o al
binismo (non producción de melani-

na debido a un xene recesivo (2). A fre
cuencia da variante xenética responsa
be! do albinismo en Noruega ten un
ha frecuencia de 0,01. Supoña-se que 
se establece como meta euxenésica a 
esterilización de todos os individuos 
albinos. Tardaríamos 100 xeracións en 
reducir a frecuencia do xene á metade 
(2.500 anos), e 9.900 xeracións 
(247.500) para reduci-la a 0,0001. As 
medidas euxenésicas son ineficientes 
no caso dos xenes recesivos, anque a 
contrapartida e violentar gravemente 
os dereitos dos individuos albinos. (3) 

Este exemplo, permite valorar o úl
timo postulado que caraCterizaba a 
ideoloxia euxenésica. A «selección>> 
que propoñen ademais de ser política 
e ideoloxicamente reprobael é inútil. 

Visto isto ¿Qué calificativo pode
mos empregar para valorar a propos
ta do premio Nobel de Física William 
Shocwey no sentido de dar unha gra
tificación económica ás personas que, 
tendo un cociente intelectual a 100 
(aproximadamente a metade da huma
nidade) se someteran voluntariamen
te a unha operación de esterilización? 

As consecuencias políticas da apli
cación práctica dos programas euxe
nésicos foron ilustradas ao longo da 
primeira parte deste artigo. Non insis
tiremos no transfondo racista, clasis
ta e sexista que conlevan. Implican un
ha forma reaccionaria e brutal de con
trol social dos individuos indesexabeis. 
Mesmo no caso de hipotéticas accións 
altruistas contra xenes portadores de 
enfermedades os peligros de usos ra
cistas e segregacionistas son reais e in
quietantes (4). 

Antes de rematar é preciso desfa
cer algún que outro malentendido. 

A nosa radical condena da euxe
nesia non implica que condenemos o 
aborto chamada euxenésico. Por mais • 

que se lle denomina así, somos reacios 
a engloba-lo no que ao longo deste ar
tigo ternos definido como euxenesia. 

N este caso, probabelmente 
existe un uso indebido do vocablo 

nosa radical condena da euxenesia 
non implica que condenemos o aborto 

chamado «euxenésico». Por mais que se lle 
denomina así, somos reacios a engloba-lo 

no que ao tongo deste artigo ternos 
definido como euxenesia. 
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euxenésico. En calquera caso, non é 
obxetabel que unha . muller decida 
abortar antes de traer ao mundo a un 
individuo que ten malformacións, que 
dañarán gravemente a súa vida. 

Pero só a muller pode tomar esa 
decisión. Nin os médicos nin os pode
res públicos nin naide mais que a mu
ller pode face-lo. 

Hai outros casos de posibles usos 
terapeuticos da inxenería xenética que 
rozan o campo da euxenesia e resul
tan mais controvertidos a hora de 
adoptar unha postura sobor deles. 
Alongaría en exceso este artigo entrar 
nunha discusión sobre os mesmos, que 
quizais en outras ocasión podamos 
realizar. En calquera caso, non altera 
a conclusión principal que é preciso 
extraer. A euxenesia é condenabel. 
Non hai euxenesia boa e euxenesia ma
la. Polas suas implicacións ideolóxicas 
e políticas, polo seu transfondo filo
sófico, polas suas falacias biolóxicas 
é completamente indefendibel. 

A diversidade é infinitamente mais 
rica que a uniformidade que pretende 
a euxenesia. Non debemos aspirar a 
que as persoas sexan xeneticamente 
iguais sobre a base dun modelo dese
xabel a seleccionar. A diversidade bio
lóxica da especie humana é positiva e 
desexabel. Non se trata de ser bioloxi
camente iguais senón de ser igualmen
te libres.• 

NOTAS 

(1) As seguintes referencias bibliográficas 
abondan nesa crítica de xeito exhaustivo: 
-The Ann Arbor Science for the People, Edi
torial Collective: lA Biología como arma social, Al
hambra, 1982. 
-R.C. Lewontin: lA diversidad humana, Labor, 
Barcelona, 1984. 
-R.C. Lewontin, S. Rose e L. Kamin: No está 
en los genes, Crítica, Barcelona, 1987. 

(2) Un xene dice-se que é recesivo cando so
lo se expresa nos individuos que portan dúas co
pias do dito xene. Aqueles individuos que só le
ven unha copia de xene defectuoso son porta
dores da enfermedade e poden transmitila aos 
seus descendentes, anque eles non a sofren. As 
medidas euxenésicas contra os albinos non po
den ser aplicadas, en consecuencia aos indivi
duos normais que son portadores. 

(3) Tomado do libro de F.J. Ayala e J.A. Ki
ger: Genética Moderna, Omega, Barcelona, 1984. 

(4) Neste sentido é moi revelador o ocurri
do nos Estados Unidos en relación ao diagnós
tico precoz da enfermedade coñ.ecida como ane
mia falciforme. Esta enfermedade solo a pade
cen os negros e, as medidas que en principio fo
ron tomadas con fin de servir aos intereses da 
poboación negra, tornaron-se pronto en novas 
formas de segregación racial. 



Poesía . 

RESENHA AO LIVRO DE POEMAS DE MANUELA AMARAL 

"Só ternos volúpia 

Desejo 

Harmonia 

Vontade de luta 

MULHER REPETIDA Lisboa, Maio de 1974 

Ao longo de ti descubro caminhos Trajecto de boca 

E dan<;o contigo 

E esque<;o a memória 

Eu sou o teu sangue 

A mesma saliva 

O mesmoa suor 

Nós somos a MESMA 

M ulher-Repetida". 

MULHER REPETIDA: é a vivéncia dumha libera<;om que 

ultrapassa os límites do próprio texto, trastoca, 

subverte o mito que nós fai dependentes, traza ante 

NOS a genealogia dum outro caminho, a senda que conduz 

á fonte da nossa origem, verdade primigénia, a raíz do Ser-Mulher: 

emergencia do "abismo de milenios de existencia", recussa 

o vazio no que fumos postas a sere.;.mos a distra<;com do Adam. 

MULHER REPETIDA é soltando as cadéias que a colocavam 

detrás de sí mesma, é descendendo ás raices que a conforman, 

i<;ando o desejo "do ritmo acelerado do (seu) sexo": regre-

ssando o corpo para sí, autoconfigurando a sua própria lucidez. 

MULHER REPETIDA é o desplegue do eu que se consuma no NOS, 

princípio e fim: Mulher Enteira, Mulher Absoluta: Alma, corpo 

e pensamento livres: renascimento: possibilidade de viver. 

Sesé 
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1 grupo de teatro brasileiro "Arte Libre" ven de repre-
sentar na Coruña a obra Ollares de perfil. Con moi 

poucos recursos escenográficos, este grupo consegue 
dar-lle vida á obra e impresionar ao público removendo 
algúns resortes do seu pensaménto. É xustamente neste 
último aspecto no que quero incidir con esta reseña, por
que, a pesar dun certo oportunismo que, segundo o meu 
criterio, late na obra -e refiro-me ao feito de situala nun
ha problemática nacionalista, na que non se profundiza, 
e que só serve de marco demagóxico, a obra pretende 
transmitirnos unha mensaxe. 

En Ollares de pefil quedan reflexadas as relacións hu
máns na sua dramática realidade: por unha parte está a 
relación entre Victor e Jorge, dous galegos exiliados por 
cuestións nacionalistas no contexto da segunda guerra 
mundial; por outra, a relación entre Gustaffson e Jane Su
set, intérprete e guionista, respectivamente, dun consul
tório estético sentimental que ten lugar no bar onde tra
bal la Jorge, e no Gustaffson actúa co nome de Greta Bo
gart. Os dous mundos entran, á sua vez, en relación xe
nerando pasións e conflictos. 

As personaxes relacionan-se segundo estereotipos 
preestablecidos socialmente, esquecendo que ante todo 
son personas, e non só machos ou femias con canais uni
laterais de apertura aos demais: as mulleres reducen-se 
para vivir con alguén, para soñar un soño al leo, como re
coñece Jane Suset cando recapacita sobor da sua acti
tude sumisa e servil con Gustaffson; Jorge segue o xogo 
de seducción de Gustaffson e sedúceo á sua vez, pero 
pide-lle que actue ucomo as mulleres" cando xurde o de
sexo sexual. O mesmo Gustaffson reprocha, nunha se~ 
cuencia de gran tensión, a Jan e Suset que o único cami
ño das parellas heterosexuais é o de casar e ter fillos; Ja
ne Suset, ferinte, pregunta-lle si os homosexuais teñen 
outro camiño que o da soidade. Todo parece encamiña
do fatalmente á autodestrucción que nos ofrecen as vías 
establecidas udos que non se cuestionan o poder'~ 

Neste marco situa-se o mito de Greta Garbo, a quen 
dá vida Gustaffson cada noite. Greta, como Gustaffson, 
foi un ha persona de apariéncia ambigua, de hombros an
chos e pés grandes; unha persona que na sua vida pri
vad rexeitaba as convencións sociais e que, convertindo
se no mito de muller seductora e fatal, desmitificou na 
escena as relacións amotosas. Esta é o papel que encar
na Gustaffson e que chega a asimilar á sua propia vida. 
Gustaffson xoga á seducción, coñece o poder do seu 
ollar, pero tamén sofre os reveses das pasións impetuo
sas. Este é o se u fracaso: ¡¡asistir a relacións que comen
zan, se desenvolven e morren como un eterno castigo"; 
a sua capacidade ilimitada de amar, para que isto se con
virta en algo pasaxeiro e superficial. . 

Quizá por isto, despois do momento climático en que 
Victor descobre que non poderá voltar a Galicia para loi
tar no seu propio país, a causa dunha impurdéncia infantil 
de Jorge (momento en que Victor é agredido violentamen
te polo mismo. Jorge), Greta Bogart, no seu show noctur
no, é máis que nunca unha simbiose Greta-Gustaffson pa
ra manifestar que quizá nas amistades se encontren mi
llores respostas que nos amores pasionais. Para pensar 
que tal vez só chegaremos a saber quen somos cando es
teamos realmente sós. E para consolar-se con os ollares, 
como un rito máxico a través do que podemos entregar- · 
nos; con os ollares de frente, sen aludir aos ollares de per
fil que a miséria amorosa prodiga de cotio.• 

Flor Rey 
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