


CAMPAÑA FEMINISTA 
CONTRA A VIOLENCIA 
MACHISTA 

lsaura Graña 

Q 17 de maio o pleno do Senado 
aprobaba o Proxecto de Lei Orgánica 
de Actualización do Código Penal. Nas 
reformas introducidas, ao traversa de 
enmendas por parte do psoe, 
regulan-se como delitos os maus 
tratos a cotio no seo da familia, o 

• 

impago áe pensións de parte dos 
conxugues separados e a reforma do 
tíduo IX relativo aos delitos contra a 
liberdade sexual no que se 
introduciron, por fin! algunhas das 
demandas a que o Movimento 
Feminista dos distintos pavos do E. 
español viñamos demandando de 
vello: A consideración de delitos 
contra da liberdde sexual (en troques 
de delitos contra a honestidade), 
ampliación do concepto legal da 
violación (até agora só a penetración 
forzada do pene na vaxina) e que "o 
perdón da persoa agravidada" non 
extinga xa en ningún caso a ación 
penal. 

Na última semán de Maio, o pleno 
do Congreso aprobou as reformas 
introducidas no Senado co que a 
nova lexislación está xa en vigor. 

O Movimento Feminista Galego tiña 
desplegado unha importante campaña 
de concienciación e mobilización 
dende hai dous anos contra a 
violencia machista, denunciando á par 
as leis vixentes que rebordaban 
machismo así como a aplicación das 
mesmas. 

Aspeito da manifestación 
que percorreu as ruas de 
Pontevedra o 12 de Marzo. 

Fitos nesta campaña de 
espallamento da gravidade e 
magnitude deste tipo de violencia 
teñen sido o ''tribunal de mulleres 
contra as agresións machistas'' 
celebrado en Santiago o 5 de Marzo 
de 1988 e as "Xornadas Feministas 
contra a violencia machista'' de 
ámbito estatal realizadas en Decembro 
de 1988 en Santiago e orgaizadas 
polo Movimento Feminista Galego. 

O 8 de marzo de 1989, charlas, 
debates, publicacións e 
manifestacións centraron as suas 
denuncias nas agresións machistas 
en todos os ámbitos da vida das 

Corte de tráfico 

en Santiago 
no mes de abril. 

"Quedeime de Pedra 
ao ver que a enmenda 
do psoe segue mantendo, · 
como no meu tempo, 
á violación como 
delito privado, ou 
semipúblico, e 
sen castigo 

• aos xu1ces 
machistas" 

mulleres. (acoso sexual nos lugares 
de ensino e traballo, violacións e 
outras agresións na rua e no ambito 
doméstico), sobranceando o 
escandaloso grau de machismo do 
que viña facendo gala o carpo 
xudicial á hora de ditar sentencias. 

A última fase desta campaña ten 
concentrado as forzas na esixencia de 
reforma do Código Penal en · materia 
de violacións, agresións e maus 
tratos domésticos e esto acontecia así 
porque o Código Penal que pretendian 
actualizar tiña pasado xa polo 
Congreso dos Deputados sen que se 
introducira absolutamente ningún 
cambeo. A ocasión era ''de ouro'' 
para facer ver a grande preocupación 
dos lexisladores, e, en particular do 
psoe, verbo das mulleres e as 
demandas feministas. 

A Campaña desplegada neste 
tempo, a ampla acollida de parte de 
amplos sectores sociais xunto á ola 
de indignación que ergueron as · 
famosas sentencias de Lleida (''a da 
minisaia") e de Pontevedra ("dous 
violadores lit) res pala vida da vítima") 
abrigaron ao governo español a 
reconsiderar a sua posición 



introducindo, pala serodia e 
vergonenta via de enmenda no 
Senado, algunhas das nasas vellas 
demandas que gozaban xa entón de 
amplo respaldo popular. 

Charlas, mesas redondas, 
declaracións públicas, pintadas, 
murais, pancartas, cortes de tráfico, 
manifestacións, reparto de 
propaganda masiva, carteis, collida de 
sinaturas esixindo que foran 
contemplados uns poucos CRITERIOS 
M 1 N 1M OS en materia de Leis ... 
Servtron para facer medrar a 
conciencia de amplos sectores 
sociais, para fornecer as gans de 
pelexa e loita contra tanto machismo 
e tanta desigualdade conseguindo, ao 
cabo, unha nada despreciábel vitória. 

O novo texto está aprobado e 
su pón un certo avante na loi_ta contra 
as violacións e outras agresións 
sexuais. Axuda a criar conciencia 
sobre a gravidade do delito, sobre o 
ben xurídico a protexer, sobre a idea 
tan espallada que existe da 
violación ... 

Noustante fica ainda muito por 
andar. 

Dous dos pontos básecos que 
esixiamos -e seguimos esixindo
non foron recollidos para nada: 

1. que sexan delitos públicos (en 
troques de privados ou semipúblicos) 
e por tanto, perseguíbeis de oficio. 

2. que se castigue a aqueles 
funcionarios (policias, fiscais, xuices, 
forenses) que na investigación destes 
delitos aldraxen á muller agredida, 
desvelen a sua vida privada, 
submenta-na a preguntas 
maltencioadas ... 

Outras esixencias que comprirá 
lexislar durmen ainda o soño da 
desidia e machismo de governantes e 
lexisladores (como, por exemplo, o 
acoso sexual nos lugares de traballo) 

Porén, o que importa máis ... no 
feminismo galego temas reforzado a 
nasa convición de que nen estas nen 
outras reformas ''van rematar coas 
violacións" porque estas están 
arraizadas na arde social vixente, na 
fonda desigualdade e distinta 
socialización que se fai de homes e 
mulleres dende o berce, no seo da 
familia patriarcal, no aparello escolar 
e en todos os ámbitos da vida das 
persoas. 

Por iso neste todo tempo, temas 
chamada ás mulleres a non se fechar 
nas casas, a denunciar as agresións, 

Concentración diante do 
pazo de xustiza de Ourense 
convocada po/a AGM o 16 de 

. maJo. 

a non deixar-se prender do medo, da 
vergoña e buscar acobillo en xente 
amiga, nos grupos de mul leres ... A 
sumar-se á loita contra todo o que 
manten as diferencias entre os sexos, 
a dominación dos homes sobre as 
mulleres. A loitar para ir criando máis 
e máis condicións para que nunca 
máis se volte producir unha agresión 
a ningunha muller nen na casa, nen 
na rua, nen no traballo. 

A vitória obtida neste episodio, 
axuda tamén a facernos máis 
conscentes (contra as prédicas que 
se ouven dende as mais variadas 
posicións políticas) de que a 
conciencia, a organización , a unidade 
e a experiencia fan-se na loita e é a 
loita o millar mecanismo para facer 

Diversas organizacións 
preparanse para sair en 
manifestación convocadas 
po/a Asamblea de Mu/leres 
en A Coruña o 11 de maio . 

fronte a tanta desigualdade e 
opresión , para gañar a outras 
mulleres á causa feminista. 

Esta vitória fornece tamén de 
folgos para seguer librando batalla 
contra este ordenamento social que 
alenta, predica e asenta sobre a máis 
fonda desigualdade social: de clase, 
de xénero, de raza, de etnia ... U nha 
arde social que, lonxe das 
declaracións formais e declamacións 
dos políticos profisionais, en absoluto 
oferece igualdade nen vai oferecela. 
Un sistema que só pode merecer o 
naso repudio e a nasa entrega a 
construción de todas as forzas 
capaces de mandala ao basureiro da 
historia. e 



DENUNCIAS E COM.ENTOS 

CO DEDO NO OLLO .. ~ 
E UN CHISCO DE 
COIDADO NA LINGUA 
(O inevitábel machismo dos 
políticos ... de esquerdas?) 

Pastor Alonso, valente rexidor 
noiés que en tantas ocasións ten 
manifestado o seu apoio á loita 
feminista e de mulleres, deixou-se 
levar alá atrás dunha non contida 
paixón machista ao dicer que Antolín 
Sánchez Presedo, mandarín do psoe . 
galego e Gonselleiro de Ordenación do 
Territorio de Obras Públicas. ' 'está en 
plena menopausia política' '. 

Amigo Pastor, . que pasa? É a 
menopausia algún desdoro na vida 
das mulleres? 

Quere dicer con isto que unha vez 
que na vida das mulleres acaece a 

. menopausia xa non valemos muito, o u 
nda, tal como o vello mito masculino 
segue filtrando acá e ala? 

Ainda mais, non seria mais 
apropiado calificar a Sánchez Presedo 
(moi malquerido de quen tacemos 
estas páxinas) con algo que lle cadre 
a el propio sen meter en danza ao . 
sexo feminino nen ás nasas 
característics fisiolóxicas que nada · 
teñen de criticábeis nen pexorativas? 

Antonio Sangabriel, concelleiro 
de Esquerda U ni da na tristemente 
sonada vi la de Gangas por ter un 
alcade corrupto, déspota, tirano, 

. maleducado e antidemócrata e 
loubado por ter unhas xentes que, 

· afortunadamente non están por tragar 
o que lle boten un has FURNAS 
especializadas en manipulación e 
intoxicación ideolóxica (lembren o 
referendum da OTAN) ... Pois 
Sangabriel que era ao que viñamos, 
recurre nesta volta aos ''xenitais' ', 
neste caso das mulleres de Gangas, 
como loubanza, como aceno de 
valentia, coraxe, loita . . 

''Teñen mais ovarios qu~ as out ras 
mulleres españolas" ... este recurso 
tan abondosamente usado polo 
homes, sempre tan preocupados eles · 
por saber "quen ten máis ... " · 

3er PREMIO NARRATIVA DE MULLERES 

UNHA 
. PALABRA 

OUTRA 

Prazo máximo de admisión . · 
de . traballos o 

31 de outubro 1989 

Poderán participar novelas ou 
coleccións de narracións escritas 
por mulleres en Galego, Castelán, 
Catalán oú Euskera. 
Que terán un minimo de 100 folios e 
un máximo de 250 (mecanografiados 
a dobre espacio e por un ha soa cara). 
O premio será de 400.000 pts. e a 
edición da obra por "La Sal, edición de 
les dones". · · · 

Para máis información poñeros en 
contacto coas Asociacións 
feministas. 

ESTE PREMIO ESTÁ CONVOCADO . 

.·'0:!:1 . 

POLA COORDENADORA DE LIBRERIAS DE MULLERES 
DO ESTADO ESPAÑOL 

Os xenitais, os órganos ·. 
reprodutores, as características físicas 
de ninguén non son, endexamais, un 

·argumento así, sen mais . . · 
Lago, nunha entrevista e 

preguntado por este asunto, apurado 
Sangabriel dixo que non queria 
ofender as mulleres .que non somos 
de Gangas ... 

A verdade, mal romendo para o 
anterior descosido. 

As mulleres de Gangas son · · · 

loitadoras, teñen coraxe, son valentes 
~anque tamén aH haberá de todo-

. e temas e claro que si!, m u itas 
·. causas que deprender del as. Agora 

. . . 

ben: .. Elas como nós ___:agás algunha 
· ·.ano mal ia .. por ni ng un ha desexada---

terán un par . de ovarios. Un par. Esta 
· ben así. Ghegan! · 

Sr. Sangabriel, será tan difícil talar 
· con propriedade ¡explicar que é o que 
fan, están facendo, vivindo, sofrindo, 
.;. as mulleres de Gangas? e 



La reta 

"Muller contra Muller" no 
DIA INTERNACIONAL DE 
LIBERACIÓN DE 
LESBIANAS E 
HOMOSEXUAIS 

, 
E unha canción para ouvir e é, 
tamén, unha canción para reflexionar. 
Mecano ten feito nesta ocasión un 
máis que aceptábel panfleto de 
defensa do amor lesbiana. 

Os matices, ricos e comprimidos 
nunha breve canción sen grandes 
pretensións, pagan e poderian valer 
como acto de conciencia individual en 
dous frentes: 

• Para aquelas personas sempre 
prestas a ditar normas de conduta a 
quen nada lles custa impor a sua 
particular intolerancia aos demais, 
definindo que límites ten a liberdade 
tamén en materia amorosa e sexual. 

''Non esto u e u po lo labor de 
tirarles a primeira pedra si engano a 
ocasión e as encontro beizo a beizo 
no salón nen siquera me estreveria a 
tusir. Se non gosto xa sei o que hai 
que facer que coas miñas pedras elas 
fan a su a pared e.''. 

Porque ... "nada teñen de especial 
duas mulleres que se dan a man. O 
matiz ven logo cando o fan por baixo 
do mantel ( ... ) mascaran-no de 
amistade cando sae a pasear pola 
cidade''. 

denuncla1/coment 

Agora que o 28 de xuño está a 
volta da esquina, Dia Internacional de 
Liberación de Lesbianas e 
Homosexuais, pagaria que este breve 
alegato en favor das lesbianas 
prendera un chisco máis entres as 
mul leres que se sinten inclinadas 
sexualmente cara outras mulleres a 
non agachar-se, a non vivir 
culpábelmente un amor que nada ten 
de anormal. Porque .. . " o que opinen 
os demais está de máis" e é un dos 
xeitos de que os demais vaian 
mudando de opinión. 

• E entre as personas que seguen 
teimando que o único xeito "fetén" 
de amor, de relación sexual ... é aquel 
que en realidade se nos impón 
obrigadamente: a relación entre un 
home e unha muller e sempre de 
coito, convén voltar os ollos dous 
milenios e medio atrás. Dende entón 
e tanto tempo acontecido a mensaxe 
serea, queda, liberadora de Sato de 
Lesbos segue a ser actual e esencial: 
" Uns aman a cabaleiria 
outros a infantería ou a marina ... 
Eu coido que aquí , nesta desditada Terra 
o mais belo é aquelo que amas: 
é sinxelo, moi sinxelo, que todos me entendan" . 

Esta serea aceptación da 
diferencia de desexos, segue a 
ser precisa hoxendia. Esa posibilidade 
de eleción que conduce á liberdade, 
esa beleza que ten para cada quen o 
obxecto de de sexo ... é comprendida, 
respetada e realmente posíbel? 

O Reto esta aí e obriga a quen 
amamos a liberdade a pelexala, e a 
pelexar por tanto a liberdade do 
desexo erótico, do desexo plural, da 
diversidade sexual sen restrinxir esta 
a un único modelo de desexo, 
clasificado, xerarquizado e sinalado 
con graus de aceptación de 
rexeitamento; con coeficientes de 
fealdade e belexa, de presentábel en 
público ou agachábel por tras de 
muros e paredes (da propia pel , da 
casa ou dos lugares de guetho). e 

DESTA VOLTA ... SAIU RÁ 

Estaba anunciado 'Concurso de 
mises' por Cedeira adiante. 

Un fato de mozas sentiron dentro a 
raiba por este tipo de espectáculos 
que seguen facendo aploxía da muller 
como obxecto ao que medir e valorar 
polo seu físico, pola sua beleza. 

Mans á obra: editaron unha folla a 
man denunciando-o e ... Conseguiron 
un grande éxito: non entrou naide. 

i Saudos dende estas páxi nas as 
mozas que tomaron a iniciativa! e 



VELEIQUÍ UNHA DAS 
PEZAS CHAVE DA 
POLÍTICA DO INSTITUTO 
DE LA MUJER DE 
MADRID: O REPARTO 
DOS CARTOS 

As subvencións que este 
organismo depedente do goberno. 
español do psoe ven outorgando. a.s 
diversas organizacións que o sol1c1tan 
para actividades relacionadas coas 
mulleres ten criterios 'raros''. 

As subvencións concedidas no ano 
1988: dun total de 183.857.500 pts. 
distribuiron-se tal que asi: 

Madrid: 66,68%; Galiza: 1,49% 
Esto é puro centralismo é ponto! 
Reparto dentro de Madrid, por 

exemplo: . 
Federación de Mujeres progresistas 

por la igualdad: 4.000.000 pts. 
Secretaria de participación de la 

mujer del PSOE- Madrid: 
7.000.000 pts. 

Departamento de la Mujer de la 
Confederación Sindical de UGT: 
6.000.000 pts. 

Comisión consultiva Plan de acción: 
3.500.000 pts. 

Estoutro é clientelismo descarado! 
Sen entrar a examinar todas as 
'' psoes'' mascaradas de no mes . 
exemplares como Simone de Beauv01r, 
Concepción Arenal i etc, etc. que esa 
é unha viaxe moi penosa. 

Outro aceno de interés, non nascia 
o 1 nstituto para promover a igualdade 
e non discriminación? 

Veleiqui un botón de qué 
igualdade: Asociación democrática 
conservadora Madrid, 
2000.000 pts. 

Examinemos o reparto dese 1,49% 
que magnanimamente deixou cair na 
Galiza Dona Carlota Buselo no 88: 

* Escuela de Mujeres S imane de 
Beauvoir, Ferrol, 500.000 pts. 

Revista AN DAI NA, 300.000 pts. 
* Asociación de Mujeres 

progresistas Alba, Santiago, 
250.000 pts. 

* Asociación Cultural de Mujeres 
Concepción Arenal, Ares, 
500.000 pts. 

denuncla1/coment 

-~ 

-
\ 

* Federación Comarcal de APAS, 
Teucro, Pontevedra, 400.000 pts. 

* Asociación de Mujeres 
progresistas, Vigo, 300.000 pts. 

Alecrín, grupo de estudios sobre la 
condición de la mujer, 500.000 pts. 

un cornento bobo: ¿Quen coñecía 
en Marzo do 88 as organizacións con 
asterísco pala sua actividade 
práctica? 

Quen non pensa, de súpeto, que 
en Ares, ouh! foi concellala Rosa 
Miguélez, unha das pezas femininas 
do PSOE máis coñecidas? 

E quen non bota en falta que 
organizacións ben máis coñecidas 
pala sua militancia, actividade, 
traballo a pral da liberación da muller 
como Asociación Galega de Muller de 
Santiago, Ferrol, Asamblea de 
Mulleres de A Coruña ou Pontevedra 
non figuren nesta lista de 
''premiadas'' toda vez que sí 
solicitaron subvención? 

Será talvez que quen non comulga 
con rodas de muiño non ten direito a 
subvencións dos cartos do erario 
Público? 

É escandalizador si se lé devagar e 
sen prexuizos! 

Lago, veñen e teñen a ousadia e 
descaro de dicer que o Movimento 
feminista (p. exemplo AGM, 

• F 

•••••• 

• • • 

' 

Asambleas de Mulleres, etc ... ) non 
chega máis que a unhas poucas 
mulleres! 

Ou como nun debate declaraba 
Carme Feteira, presidenta de Alba
Santiago, que elas solicitaron para un 
'' proxecto' ', como si as demais 
solicitaran para unha lampreada! Alá 
atras, antes de que se puxeran como 
tolas a criar organizacións para 
apañar os cartas dos presupostos 
públicos, AGM, Asamblea de 
Coruña, Coordenadora Feminista de 
Vigo recebiamos unhas migalliñas: 
250.000 pts. lembro que tivemos un 
ano. 

Agora, xa saben que o naso 
programa feminista e a nasa ación e 
loita feminista non é en nada 
somellante ao do governo e que 
ademais non nos doblegamos e 
dicemos amén ao poder en 
ningures ... Por iso mesmo ¡zas! os 
cartas ao psoe vestido de Muller. 

Mais ainda ... de nantes, nos 
primeiros tempos, facian as 
subvencións públicas. Agora hai que 
recurrir a todo xorne de subterfuxios 
e vias porque non queren que lles 
descubramos a merda, a corrupción, 
o clientelismo, o amiguismo, a 
malversación de cartas públicos. 

¡ 1 des dadas Sras. do 1 nstituto e 
beneficiarias! 



,, 
1 
' 

Paren tranquis! Agora a Primicia: 
Sabedes o reparto de cartas de 1989 
en Galiza? 

Poñede ollas e estade tentas: 
Asociación Cultural Concepción 

Arenal, Ares, 300.000 pts. 
Escala de Mulleres Simone de B. 

Ferrol, 300.000 pts. 
Asociación de Mujeres progresistas 

Alba, Santiago, 300.000 pts. 
Asociación Mulleres rurais Deza, 
200.000 pts. 
Asociación de Mulleres Torna, Vigo, 
300.000 pts. 

¿Notades, sentides que 
desapareceu algo que vos sana? 

¡Bingo! corrupción no xogo ... tan 
de moda, de reparto dos cartas! 

Tempo teremos para analisar 
devagar todo o lote de subvencións 
que xa conseguiremos en papel oficial 
e timbrado do Congreso dos 
Deputados español. 

Outras poucas preguntas 
desenfiadas ao calor desto: 

denuncla1/coment 

Que se fará en Ministerios, 
organismos ... que teñen muito, 
infindo máis presuposto que o 
Instituto de la Mujer-Madrid que 
ágora dirixe Carmen Martínez Ten! 

Cando os parlamentarios, todos, 
van esixir que se faga público todo 
o manexo de cartas que nos tiran á 
xente ao traveso de moi diversos e 
costosos impostas? Governo español, 
galego, cancel los ... ? 

Estás tí, contribuinte, disposta a 
finaciar ao psoe en moi diversos 
disfraces? 

... Porén .. . E os cartas da Xunta de 
Galicia? Desto polo miudo, falaremos 
outro dia que para hoxe o susto é 
perigoso para os corazóns delicados. 

Así, chicas -chicos tamén- é un 
estado de direito e chamada 
democrático. 

E pensar que isto das chicas, 
femininos, feministas ... non é nada, 
absolutamente nada! e 

BOLSA 

DE 
SUBVENc¡ . 

OAJs 

A ASAMBLEA DE MULLERES DE A CORUÑA 

ORGANIZOU UN CURSIÑO DE AUTODEFENSA PARA 

MULLERES DENDE O 29 DE MAlO AO 3 DE XUÑO. 

O cursiño que durou unha semán foi dirixido por duas 
monitoras da Coordenadora Feminista de Navarra. 
Organizou-se en dous grupos cun cupo de 35 mulleres 
cada un. 
A iniciativa, desenvolvida pela Asamblea de Mulleres de 
A Coruña, enmarca na campaña que contra a violencia 
machista veñen levando a cabo. Campaña que convida ás 
mulleres a respostar ás agresións non só coa denuncia, 
coa organización, coa loita ... senon tamén co desenrolo 
de todas as posibilidades de repeler física e 
psicolóxicamente calquera caste de agresión que unha 
muller poda recibir-sofrer no ámbito laboral, doméstico 
ou na rua. e 



3 Botonciños 
de mostra 

En 1973 o Tribunal Supremo de 
EE.UU. de Nordeamérica setenciou 
«OS direitos da nai están por riba 
dos do feto» nunha sentencia fito 
na loita polo direito ao aborto, po
lo direito das mulleres a interrum
pir voluntariamente un embarazo 
non desexado ... polo direito á auto
determinación sentencia que pa
sou á historia como un fito "Roe 
contra wade". 

16 anos após unha sentencia 
tan razoábel como elemental está 
sendo cuestionada con teimosia 
por sectores da xudicatura que, ao 
calor da campaña desatada polos 
reacionarios de toda caste que en
fian Casablanca, Senado, xerar
quias médicas, relixiosas, mundo 
financieiro i empresarial. .. , arriman 
e botan a sua particular leña ao 
lume. 

O chamativo e curioso son os 
argumentos ao uso. 

Dende 1986 a 1989 houbo xa va
rios casos de condea, encarcera
mento, multas ... a mulleres emba
razadas que consumian drogas. 

Brenda Waughan (Washington) 
tivo que submeterse a unha proba 
que revelou o consumo de cocai
na durante o embarazo. O xuiz 
mandou a Brenda catro meses ao 
cárcere para llprotexer ao feto 11

• 

Pamela Rae Stewart, pasou unha 
seman no cárcere en San Diego no 

, 

86 acusada de non ter coidado ao 
seu tillo, ao desafiar as recomen
dacións do seu médico de non 
usar drogas "de rua" no embarazo. 

Melanie Green, foi arre.;;tada en 
febreiro e acusada de ~~homicidio 
involuntario e de suministrar dro
gas a un menor~~. Melanie viña de 
parir unha nena, Bianca, que mo
rreu aos dous dias por padecer 
unha grave falta de osíxeno. As 
autoridades hospitalarias de Rok
ford, illinois, descobriron indicios 
do que coidaron causa da sua 
morte: cocaina na orina do bebe e 
no sangue da nai. 

Non tencioamos aqui tirar im
portancia aos riscos de trasmisión 
no embarazo de sustancias tóxi
cas, infecións, enfermidades ou ta
ras conxénitas. 

O problema non é cativo e non 
é para andar de brincadeira [o que 
resulta insultante i escandalizador 
son os argumentos empregados 
por estes xuices, fiscais, autorida
des sanitarias. Segundo esto, por 
que non condear ao Estado corres
pondente, as empresas] pero o 
deste Srs. é pouco serio. 

Seguindo a sua lóxica, denantes 
de chegar onde chegaron, terian 
que condear aos Estados corres
pondentes, a variopintas empre
sas, ao pentágono, e un longuísi
mo etcétera por intoxicar seguido 

• 
• 

a todas as mulleres embarazadas, 
con alimentos cheos de coloran
tes e conservantes, cun ar cheo de 
sustancias tóxicas de toda caste, 
con fame, con strees, con xorna
das laborais que en muitos casos 
producen os chamados "abortos 
brancos" (causados contra a von
tade da xestante por condicios la
borais inaxeitadas: temperaturas, 
inalación de sustancias químicas, 
perigosas, horarios excesivos, ten
sións ... ) 

Poderian, tamén, tomar cartas 
no asunto en materia de "intoxica
ción ideolóxica" e arremeter co go
verno, co seu máximo represetan
te, cos medios de comunicación, 
coas sectas relixiosas e asi sin 
parar. 

E continuando nesta liña por 
que non condear aos fumadores e 
bebedores de alcool que se repro
duzan; aos diabéticos, miopes i un 
longo etc. que traian fillos ou filias 
a este mundo? 

Condear, tamén, a todos os pro
xenitores que por non poñer todos, 
absolutamente todos os medios 
ao seu alcance, conciban e traian 
ao mundo bebes subnormais? 

Porque por que ha valer para 
quen toma cocaina e non para o · 
resto de asuntos? 

Ninguén fala de que un ha muller 
xestante deba ser deliberadamen-



te irresponsábel si quere dar a luz 
e non facerlle, no que dela depen
da, unha faena ao ser que naza ... 
Porén, a adición ás drogas non é 
algo de estrita responsabilidade 
individual, o u non hai importantes 
intereses de variado xorne atrás da 
ilegalidade, tráfego, venda, consu
mo de alcool, tabaco, cocaina, he
reina ... ? A sua falta de obxectivida
de fica as eraras ouservando a lin
guaxe que empregan: chamar me
nores, criaturas e bebés aos fetos. 

E a eleción para eles é nidia ase
made: "protexer aos fetos encarce
rando ás nais xestantes que ... " 

Os sectores reacionarios que 
desataron e alentan nos EE.UU. de 
Nordeamérica estas campañas 
"anti-abortistas", aspiran, non a 
protexer a ningún feto ... senon a re
cobrar o SEU direito a suxeitar ás 
mulleres ainda mais. Atalas á bio
loxia, a sua "mais excelsa función: 
Ser nais". 

As mulleres, seres "incapaces" 
de decidir da sua vida precisan ser 
tuteladas, protexidas polo señores 
que velan "polo seu ben". Eles de
ciden qué teñen que facer, cando, 
como. Eles, tamén, buscan o xeito 
de castigalas cando non queren 
el as cumprir o asignado ... Nada de 
paparruchas de 1 i berdade, autode
terminación, direito a decidir a pro
pria vida. 

[Convén parar na grande some
llanza deste xeito de razonar e 
comportarse co que adoitan usar 
os "povos e nacións 'civi 1 izados' e 
que saben" cara aos "povos e na
cións 'atrasados' e que non saben".) 

A batalla que libran actualmen
te nos EEUU, pais que algúns te
ñen a ousadia de alcumar paradi
so da liberdade e vanguarda do 
mundo "civilizado", as forzas pro
gresistas polo direito das mulleres 
a decidir da su a vida contra as for
zas reacionarias dispostas a tute
lar e tiranizar a persoas, grupos, 
povos, .. precisa da sol idariedade e 
alento das xentes dos outros luga
res do Planeta e ... o noso pais é un 
lugar do Planeta. 

;.____ _ _ _ _ 

Un xuiz arxentino explica en 32 
folios a su a sentencia negando a 
posibilidade de aborto legal a unha 
muller de 21 anos, preñada de 
dous meses a causa dunha viola
ción que: 

"Non ha lugar á solicitude de fi
nalizar coa vida humán enxendra
da no ventre da acionante" ( ... ) 
"mataria a un ser humán inocente 
sen xuicio previo~~. 

Recurria a Hammurabi para sus
tentar os seus criterios xurídicos. 
Trata-se daquel direito que está por 
riba dos tempos e lugares, é o di
reito que ten validez en si proprio: 
O direito "Natural". 

Hammurabi, sexto rei da 1.a di
nastia de Babilonia reinou entre os 
anos 1729 a 1686 antes de Cristo. 

Nunha estela que Morgan des
cubriu entre 1901-1902, acha-se ins
culpido en baixorelevo un Código 
de Leis que o deus Sol entrega a 
Hammurabi polo 1690 a.C. Entre os 
muitos preceptos alí contidos di
se, p. exemplo, que o rei ten sido 
posto para "dar valor ao direito na 
Terra". 

Non é tempo de entrar aquí a 
avaliar o Código de H. no seu tem-

po. L.embrar, si, tamén, as veleida
des deste monarca verbo das mu
lleres en materia de divorcio: Eles, 
os homes, podian solicitar o divor
cio e divorciar, foran encontrados 
culpábeis ou non. El as, en troques, 
si o solicitante era o marido e fo
ran encontradas "culpábeis" pasa
rian ser simplesmente, esclavas do 
marido e si a solicitude era delas 
i as recoñecian cul pábeis, eran, 
sen mais, debruzadas á auga. 

Non resulta maravilloso saber 
do empeño dalguns xuices por 
outorgar ás mulleres valores eter
nos, naturais ( ... e divinos di riamos 
nós de paso)? 

O sanguiñento Videla e compa
ñeiros de comprobados e flagran
tes delitos de "lesa humanidade" 
cos "desaparecidos" en Arxentina 
campean tranquilamente porque o 
deles, iso si que non viña no Códi
go de Hammurabi! Seguro que alí 
tampouco viña o dos violadores 
nen viria, de certo, que tanta xen
te en Arxentina pase, literalmente, 
fame e esté disposta a levar tiros 
do exército ou da policia por "rou
bar" uns 1 itros de leite e un has ba
rras de pan. 



Juan José García Pérez, xuiz de 
instrución do xulgado n.0 3 de 
Pamplona, ditou auto de procesa
mento o 26/X/87 contra os médicos 
Pablo Sánchez, M.8 Cruz Landa e 
Elisa Sesma, o ex-director do hos
pital Virxe do Camino, Jesús M. 
Carpintero e unha muller a que lle 
foi practicado un aborto legal. 

A querela fora interposta pola 
asociación "Ación Familiar" en xu
llo 1986. O Xuizo está ao cair e con
virá non quedar de brázos cruza
dos. 

A Campana desatada por esta 
organización, alentada e sufraga
da polo 'Opus Dei', quere facer un 
banco de probas en Navarra onde 
a su a presencia é conecida: poner 
toda caste de atrancos á miserri
ma lei de despenalización aproba
da polo governo do psoe en agos
to de 1985, denunciando publica
mente a xinecólogos e xinecólo
gas que practican abortos legais, 
contando mentiras deliberadas, fa
cendo toda caste de demagoxias, 
culpando ás mulleres que abor
tan ... 

As asambleas do personal que 
traballa nos Centros de Planea
mento familiar de Navarra (Argía, 
Andraize, Laira e Cofes), a Coorde
nadora Feminista e outros colec
tivos sociais, partidos políticos, 
sindicatos ... levan realizando diver
sas acións co obxectivo de dar pu
bl icidade ao proceso e coordenar 
o apoio ás personas encausadas. 

Dende 1987, os Centros de Pla
neamento Familiar navarros non 
tramitan solicitudes de aborto le
gal e mesmo convidaron a todos 
os centros do E. espanol a facer o 
proprio remitindo éstas aos direc
tores do lnsalud, Conselleiro de 
Saúde e Ministro de Sanidade ... 
para que eles sepan 'in vivo' o que 
é esa porcallada de lei que o go
verno psoe fixo, para que aturen 
eles as denuncias dos "pro-vidas" 
e para que, tamén, sexan submeti- . 

' 
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dos eles a procesamentos de par
te de xuices como o García Pérez 
que pululan como herbas por toda 
parte. 

O lnsalud propuxo aos procesa
dos facerse cárrego das fianzas, 
nun xesto que lle valera para tem
perar a hostilidade desatada entre 
os sectores sanitarios partidarios 
do aborto libre e gratuito, na rede 
sanitaria pública e á decisión da 
muller que non quere carretar ás 
su as costas esa eterna política do 
psoe de contentar aos sectores so
ciais mais de direita e anti-sociais 
a canta de que alguien lle faga o 
traballo suxo. 

Dous encausados non acepta
ron a oferta do lnsalud. Queren, e 
queren con razón, que a socieda-

de saiba. Que si ben a Ación Fami
liar, o Opus directamente, o xuiz 
etc., deben quedar aos ollas da 
opinión como o que son ... o psoe 
e as autoridades da Sanidade Pú
blica, tamén deben carretar coa 
sua parte de responsabilidade na 
sempre repetida historia de negar 
ás mulleres os seus direitos e aos 
profisionais da saúde pública o 
poder atendelas e satisfacelas 
doadamente. 

Para cando se fixe a data do xui
cio, a nosa protesta e solidarieda
de debe chegar aos ouvidos dos 
procesados. 

Navarra é un banco de probas ... 
mañán pode ser en calquer outro 
lugar e podemos estar implicadas 
o u implicados ti. .. e u. e 



Colectivo de Mulleres Feministas 
"Donicela" 

A modificación da lexislación re
collendo o principio de igualdade 
e non discriminación creou unha 
base para as mulleres que en mo
mentos de auxe económico se in
corporaron ó mercado de trabal lo. 
A propia evolución da crise econó
mica encargouse de poñer ó des
cuberto os inconvintes reais cos 
que nos atopamos as mulleres, a 
hora de acadar o 1.0 emprego ou 
de manter o que xa tiñamos. Asi 
vemos como o acceso da muller ó 
mundo do traballo tora da casa 
choca coa ideoloxia dominante 
(teorizada en forma de salario fa
miliar) e coa real idade crua da "do
ble xornada". Se ben ó longo des
tes 10 últimos anos a situación ten 
mudado un chisco, mantense sus
tancialmente unhas ofertas de em- , 
prego e unha división do traballo 
en función do sexo. Segue a haber 
profesións chamadas "femininas" 
e sabemos que éstas non respos
tan ós mecanismos clásicos do 
capitalismo, senón a ideoloxía ma
chista que este xenera e potencia: 

Os homes acaparan mais da mi
tade das ofertas de emprego, (o 
54%) mentres que as ofertas de 
traballo dirixidas específicamente 
amulleres quedan nun cativo 18%. 
Ademais, estas ofertas dirixidas a 
mulleres son mais escasas nas ca
tegorías laborais mellar remunera
das (aquelas que piden estudos 
superiores ou comercial), ó tempo 
que se eleva , a porcentaxe de 
homes. 

Polo tanto, téndese a reducir a 
participación das mulleres na vida 
laboral, e cando se produce a sua 
inserción tende a ser nos niveis 
menos cualificados e peor paga
dos. 

As conclusións que nos tiramos 
destes dados vense reforzadas po
las publicadas no HA economía ga
lega, Informe 1987" publicada po
la Fundación Caixa Galicia " ... A 
evolución diverxente da actividade 
nos dous sexos vén motivada po/a 
maior mobilidade da man de obra 
feminina no sector industrial e de 
servicios ... pasando mais frecuen
temente de situacións de empre
go a desemprego e viceversa ... " 

al (1) 
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O 71,4% das ofertas de carácter 
laboral dirixidas a mulleres son en 
servicio doméstico e prostitución, 
é decir, reproducen totalmente o 
papel de ama de casa e obxeto se
xual das mulleres, aparte de estar 
mal pagados e real izarse con moi
ta frecuencia en malas condicións 
hixiénicas e sanitarias e sin segu
ridade social. 

Podemos concluir que os pos
tos de traballo desenvolvidos por 
mulleres son caseque sempre os 
últimos da táboa de categorias 
profesionais, sempre se denomi
nan en feminino, (empaquetadora, 
limpiadora, modista, puericultura, 
dependienta ... ), e están considera
dos como traballos secundarios e 
de axuda complementaria a eco
nomia familiar básica. 

Outro elemento de discrimina
ción é o provocado poi a economía 
sumerxida, que vai dende o traba
llo por horas/pezas a domicilio, ou 
fabricas clandestinas, até a pros
titución, constituindo un grande 
atranco para a incorporación ple
na das mulleres ó mercado de tra
ballo en igualdade de condicións 
cos homes. Tampouco resulta ca
sual que tales negocios estén di
rixidos por patronos. 

Outravolta mais ternos que ser 
necesariamente as mulleres quen 
tratemos de mudar estas condi
cións, nas que as secretarías da 
muller dos sindicatos e as organi
zacións feministas, son un factor 
clave de organización e incorpora
ción de sectores cada vez mais 
amplios á rebelión que provoque 
os cámbios imprescindibles. e 



ALGUNHAS , 
CONSIDERACIONS 

SOBRE 
O ALCOHOLISMO 

Remedios Copa 

Ü consumo de bebidas alcohó
licas está experimentando un 
aumento espectacular nos últimos 
anos, e a súa incidencia detécta
se cada vez con maior precocida
de entre os nenos e mozos. Este 
ascenso no consumo de alcohol 
conleva unha expansión do alco
holismo que chegou a convertirse 
nun problema grave, debido ás 
complicacións que comporta para 
o individuo, a familia e a socieda
de en xeral. 

A muller non permanece ao mar
xen deste proceso de escalada ata 
o alcoholismo, senon que incorpó
rase a él nunha porcentaxe cada 
vez maior. Ata actualmente, o alco
holismo feminio e os hábitos de 
consumo de alcohol nas mulleres 
trascenden máis a clandestinida
de de fogar non é extrano observar 
como xoves e adolescentes de 
condición similar embriáganse 
xuntos os fins de semán en bares 
e discotecas. Paulatinamente, ten
den tamén a igualarse nas conse
cuencias e se prevé que dismi
nuian as diferencias estadísticas 
por razón de sexo. 

FEMININO 

CARACTERISTICAS DO 
ALCOHOLISMO FEMININO 

Moitos autores sosteñen a tese 
de castres características básicas 
do alcoholismo feminino serían: 

• Menor frecuencia co alcoho
lismo masculino. 

• Normalmente beben na clan
desti nidade. 

• O etilismo feminino soe ter un 
pronóstico máis sombrio co mas
culino. 

Existen duas razóns que poide
ran xustificar o menor índice de al
coholismo entre as mulleres que 
entre os homes; unha é a doble 
moral, máis rigurosa cos excesos 
femininos que cos masculinos, 
outra é a asociación do alcohol etí
lico ca virilidade. 

Kant adicaba frases denigrantes 
aos xudeos, ás. mulleres e os clé
rigos, por atribuir a súa habitual 
abstención do alcohol a un dese
xo hipócrita de mantera mascara 
social. Namentras nos cultos bá
quicos da antigua Roma prevale
cian as mulleres; as festas orxiás
ticas de culturas pouco evol ucio
nadas organizábanse coma ritos 
machistas, con exclusiva partici
pación masculina. 

Dícese que en outros tempos só 
sucumbían ao alcoholismo mulle
res con grandes conflictos, con im
portantes perturbacións psíquicas 
e tamén con deficencias obsté
trico-xinecolóxicas; pero, confor
me declina a censura social fren
te á embriaguez feminina e se 
aproximan os hábitos e roles so
ciais de un e out ro sexo, elévase o 
alcoholismo feminino e toma o 
mesmo cariz etiolóxico co mascu
lino. 

Alguns autores consideran de
terminantes no aumento do alcoho
lismo feminino tres factores: a li
beración externa de freos e tabú es 
socioculturais; a liberación inter
na, que se convirte nunha crise de 
identidade ao tomar a muller en 
moitos aspectos o patrón mascu
lino coma modelo; a exposición ás 
fatigas e tensións propias dunha 
estresante vida profesional, de
nantes reservada aos homes, sen 
esquencer a exposición ás pautas 
ambientais conseguintes que con
leva o consumo de alcohol. 

Parece evidente co distancia
mento do modelo feminino tradi
cional comporta para as mulleres 
o precio dun alto aumento no ín
dice de alcoholismo, que deixou 
de ser unha rareza clínica e social. 

Cabe salientar, que en xeral, as 
mulleres escomenzan a beber 
máis tarde cós homes, pero soen 
presentar un período de alcoholi
zación máis breve e unha maior 
gravedade dentro das alteracións 
médicas producidas polo alcohol. 

Entre as mulleres é frecuente 
que exista un modelo familiar al
cohólico, so e ser o pai o u o home. 

As mulleres citan un désenca
deante no seu hábito alcohólico 
máis frecuentemente cos homes 
(Ex. morte do home, problema so
mático, etc.) 

No proceso de como chegan ao 
matrimonio os alcohólicos, hai 
unha nota diferencial importante 
entre un e outro sexo. A meirande 
parte dos homes, o 90%, xa eran 
alcohólicos antes de casar; na
mentras co 52% das mulleres ini
cian os seus excesos despois do 
casamento, e frecuentemente co
ma consecuencJa dunha situación 
matrimonial conflictiva. 

Outro aspecto que aparece con 
maior frecuencia nas mulleres son 
os desordes afectivos coma con-



secuencia do alcoholismo, porque 
a familia é menos tolerante que co 
home e tende máis a promover a 
súa hospitalización. 

INCIDENCIA, SEGÚN DATOS 
DE VARIOS ESTUDIOS 

Estudios de Santo Domingo e 
da Dirección Xeral de Sanidade, 
constatan que co aumento de in
gresos de mulleres en centros hos
pitalarios motivados polo alcoho
lismo pasa do 0,2% no 1944 ao 
0,7% no 1950 e ao 4% no 1960. En 
pacientes alcohólicos tratados por 
Emilio Bogani, a relación home
muller era de 5:1. En 1981, Alonso 
Fdez. constata ca proporción era 
de 4:1. En outubro do 1985, os da
tos rexistrados na Comunidade de 
Madrid confirmaban que entre os 
bebedores habituais excesivos, a 
proporción é de 5:1. En Galicia, se
gún datos recentes da Xunta, a 
proporción aproximase a 6:1 na re
lación home-muller. Mención espe
cial merecen os datos referidos a 
Mallorca que aportaba Calafat o 
pasado mes de Outubro, ande por 
primeira vez falábase non só de 
igualdade na proporción, senón da 
tendencia a su peral a por parte das 
mulleres. e 
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CONTROVÉRSIAS 
SOBRE 
A MULLER 
GALEGA 

(Trazos patriarcais do 
pensamento galegu ista) 

Reproducimos aquí a 1 Controversia da 
Ponencia apresentada ás IV Xornadas 

Agrarias Galegas · Ourense, Outubro, 1986. 

Ramona Barrio ferenciadores da nosa terra 
Nanina Santos 

INTRODUCIÓN 

Queremos co noso traballo 
abordar algunhas ideas sobre 
a muller na Galiza que, a for
za de traé-las e levá-las, se te
ñen convertido en "lugares co
muns" sen que exista, ao no
so entender, ningunha apoia
tura científica. 

As ideas nas que imos cen
trar-nos nesta ocasión referen
se -tal como explica o subtí
tulo "trazos patriarcais dopen
samento galeguista'~ ás de
fendidas e espalladas polo ga
leguismo como corrente de 
pensamento; do pasado e do 
presente. 

Non imos entrar, polo tanto, 
neutras ideas sobre a muller 
-como xénero- defendidas 
por boa parte da tradición mar
xista ou anarquista, non por 
carecer de interese senon por 
non ser o obxecto deste tra
ballo. 

O noso obxectivo ven da 
man da importáncia que con
cedemos á necesidade de des
botar un feixe de tópicos sobre 
"a muller na Gal iza", converti
dos, como dicíamos antes, en 
lugares comuns que, ao noso 
xeito de ver, agachan a real ida
de de opresión que esta pade
ce, atrancando polo tanto un 
trabal lo sério e rigoroso a prol 
da liberación da muller. 

Os tópicos aos que nesta 
ponénc ia imos facer referén
cia, agrupamo-los en tres blo
cos de polémica ou controvér
sia. Somos moi conscientes 
de deixar tora do noso traba
llo alguns elementos de con
trovérsia de certa importáncia, 
non obstante, coidamos que a 
selección e agrupamento que 
temos feito recolle o funda
mental do debate que, de cer
to, está no fondo de discrepán
cias máis ou menos aparen
tes. 

Coidamos que estas ideas 
mixtificadoras da realidade da 
muller no noso país teñen si
do espalladas principalmente 
polo pensamento galeguista, 
do pasado e do presente, nun 
afán de sobrancear trazos di-

verbo de outras e, no caso que 
nos ocupa; da muller que vive 
e traballa na nosa nazón a res
peito de mulleres de outros po
vos do mundo. 

Soma-se a isto a considera
ción de que todo o que non se 
axusta a unha visión esencia
lista da nazón galega, unha 
eséncia que ven de sempre e 
permanece mais ou menos in
mutábel, é algo alleo, algo a re
xeitar, e que mesmo nestes 
momentos forma parte de to
do o proceso de acoso e derri
bo da sociedade tradicional e 
practicamente debe ser alinea
da no terreo da enemistade. 

' E intención nosa someter a 
debate estes pontos de vista 
subl iñados poi a tradición que 
aqui nos referimos, e facer en
tender o alcance negativo que 
supón seguir a defendé-los. 

Cismamos na utilidade de o 
facer para conseguir unha me
llor apreciación da realidade 
da muller, máis acorde coa 
sua própria vida e, a partir de 
aí, encarar con toda a forza o 
traballo específico preciso pa
ra mudar de raíz a situación e 
condición de segundo sexo na 
que hoxe viven as mulleres do 
campo, do mar e das vilas na 
nosa pátria, traballo que ten 
de enmarcarse necesariamen
te nun proxecto de transforma
ción radical e revolucionária 
da nosa nazón, perspectiva na 
que nós traballamos. 

1 CONTROVÉRSIA 

Un dos tópicos que pensa
mos frecuentes é a identifica
ción que se fai entre "muller 
galega" coa muller traballado
ra do agro e do mar. Esta iden
tificación presente na tala co
tián, ten tamén expresión en 
escritas, máis ou menos teóri
cas como as que a seguir ci
tamos: 

"MULLERES GALEGAS: 
Votaron a favor do voto da 

muller os diputados galeguis
tas. Pensaron en vos mulleres 
e nais dos emigrados, viudas 
de vivos e mortos. O voso vo
to pode ser decisivo na reden
ción de Galiza; pero tamén po
de ser un instrumento da vos a 
escravitú. 



Unha Galicia, libre, e rica co
mo piden e defenden os gale
guistas, poderá manter no seu 
seo a todo/os seus tillos, su
primindo a triste chama da 

. . , 
emtgracton. 

Nais galegas para que os 
vasos tillos non marran en te
rras extranas; pra que vos sea
des a frol primorosa dos no
sos fogares en vez das escra
vas do agro e da costa. Vota
de a candidatura do P.G." (1). 

O u: 
"Galiza é a rexión feminista 

por excelencia. Fortes son as 
mulleres como a muller femi
nista quere se/o" (2). 

Xa nos nosos dias, opinións 
como esta son abondosísimas: 

"Topámonos lago cunha 
muller vi lega, burguesa ou pe
quena burguesa, abafada po
los prexuicios ( .. .) no reverso 
da moeda, na outra cara da 
realidade, amasa a muller ga
lega da terra e do mar; supón 
a meirande parte das mulleres 
do pais e a autenticidade de 
Galicia ( ... ) Esta muller é un ha 
auténtica escrava do trabal/o. 
No campo galego non hai di
visión sexual do trabal/o. A 
muller galega realiza os mes
mas trabal/os que o home ade
mais dos outros da muller" (3). 

Tomar á muller labrega co
mo paradigma da muller gale
ga, que é o que se fai nestas 
citas, reduce, ao noso enten
der a realidade galega ampla 
e heteroxénea a un ha parte da 
mesma, por máis que esta se
xa certamente importante. 

Son de certo importantes os 
fortes contrastes entre a Gali
za urbana e a Galiza rural e re
sultan polo tanto indubidábeis 
os efeitos que sobre as mulle
res tef'len segundo un hábitat 
ou outro. 

É importante tamén, o papel 
que tef'len xogado as mulleres 
na producción agrícola. O ele
vado número de mulleres acti
vas neste eido é unha mostra 
nidia disto. 

Se a isto engadimos o peso 
que ten tido o rural na socie
dade galega, ternos a configu
ración dunha sociedade pecu
liar. Mália a caracterización de 
Galiza como unha sociedade 
diferenciada que nós afirma
mos, non se pode pasar por al-

tonen relativizar a importáncia munidade nacional, cando me
da heteroxeneidade que afee- nos polos seus valores e ideo
ta á composición social e xeo- loxia. Esta visión seria nas 

• 
gráfica das mulleres galegas. suas orixes a lóxica trasposi-
Estamos pensando nas amas ción do antagonismo aldea/vi
de casa que o son en exclusi-. · la á cuestión feminina. A vi la 
va, nas traballadoras da indús- representa as instáncias 
tria, do sector servizos, para- alleas e a cultura castelán 
das, estudantes, aman de obra mentres a aldea conserva e é 
da meirande parte da econo- expresión da cultura, é a esén
mía mergullada, amén das cia do ser galego. Esta con
campesif'las e mariscadoras. cepción que conforma a con-

Deixar de considerar ao ciéncia galeguista desde o sé
conxunto de mulleres impede culo XIX tivo e ainda ten fon
recof'lecer o denominador co- das consecuéncias para a loi
mún que como sexo existe en- ta pola liberación nacional, do 
tre todas as mulleres galegas, mesmo xeito que está a ter 
acachando diste xeito o poder consecuéncias a sua trasposi
que os homes exercen como ción á análise da situación da 
xénero sobre as mulleres. lsto muller. 
dificulta e atranca os lazos de A mitificación da muller ga
unidade que entre as mulleres lega que levara a alguns a fa
precisan ser establecidos na lar de Galiza como "rexión fe
loita contra a sua opresión. minista" (4), ten que ver cunha 

A situación de opresión na visión "diferencialista" da si
que historicamente viveu a tuación das mulleres de Galiza; 
muller galega, ten sido esque- así é que estas levarian un ha 
cida polos mais e esvaída po- vida en eséncia diferente ao 
los menos, entre unha chea de resto das mulleres, padecerian 
valorizacións que rematan por problemas en nada semellan
converti-la en algo totalmente tes aos das outras mulleres 
inconcreto. dende as orixes até hoxe. 

Entre os estudiosos da si- O mito do matriarcado na 
tuación galega, galeguistas ou Galiza prerromano e a impar
non, tende, como xa sulif'la- tante participación laboral da 
mos, a aceitar-se como para- muller galega serían o susten
digma de muller galega á m u- to desta visión; o matriarcado, 
ller do campo e do mar. Entro- aceitado ou non, aparece co
ques, a muller da vil a ou da ci- mo unha referéncia permanen
dade é considerada allea á co- te da especificidade da rela-

ción entre os sexos nesta nosa 
terra. A participación laboral 
ao non corresponder-secos ni
veis normais dunha sociedade 
moderna pero atrasada, seria 
a manifestación actual desa 
esencial diferenza na relación 
entre os sexos, pero iso forma 
parte da segunda polémica 
que queremos traer a conto. 

• 
(Continuará) 

Cll 
CD 
> 
CD 
a: . . 
o -~ 



i 

Encarna Otero 

REVOLUCIÓN FRANCESA 
(1789-1795) 

As situacións revoluciona
rias se desenvolven no xurdi· 
mento de crise económico-po
lítico-militares; e soio polas 
posibilidades así abertas, os 
dirixentes revolucionarios e as 
masas rebeldes, contribúen á 
realización de transforma
cións tan fondas que mudan o 
Marco histórico. 

As explicacións dadas para 
a Revolución Francesa, funda
méntanse en duas causas bá
sicas de orden interno, sinte
tizadas ambas: 

1. Xurdimento dunha bur
guesía. 

2. Desenvolvemento dunha 
"crítica ilustrada" contra a 
autoridade arbitraria do Anti
guo Reximen. 

AS 
MULLERES 

NA , 

REVOLUCION 
FRANCESA 

Mais sin esquecer o Marco 
Internacional no que xurde, on
de Francia sería, víctima da 
competencia militar entre os 
Estados Europeos e do dina
mismo económico internacio
nal, cun claro predominio do 
comercio inglés. Neste marco 
Francia afrontaría as derrotas 
militares e a "bancarrota" da 
facenda Real. 

Como síntese do que foi o 
plantexamento dunha serie de 
posibilidades e máis a plas
mación da conquista do poder 
pola Burguesía, destruíndo así 
o Antiguo Reximen, polo des
contento xeneral izado de todo
los estamentos que teñen en 
común "querer derrubar o edi
ficio", mais non o proxecto da 
nova construcción, será nesta 
realización práctica de proxec-

tos políticos-sociais diferentes 
onde a Revolución Francesa 
elaborará as alternativas dife
renciadas, as etapas sucesi
vas, as constitucións diferen
tes (1791 , 1793, 1795) e os go
bernos alternativos. 

Como Revolución Burguesa 
clásica, siñifica o inicio do ca
pitalismo e do sistema liberal 
participativo restrinxido, abo
lindo o Reximen feudal e seño
rial do arbitrario. Mais na sua 
faciana de Revolta campesiña 
e popular, tenta, por duas ve
ces, no ano 11 e na "Conspira
ción dos lguais" rachar cos lin
des burgueses da cidadanía 
dos propietarios; cidadanía 
que tamén reclamarán as mu
lleres na rúa e na tribuna até 
outubro de 1793 en que son ex
cluidas da vida política (1791, 

declaración de dereitos da mu
ller e da cidadana, Olympe de 
Gouges). Esta tentativa de po
sibilidades marcará futuras 
loitas sociais dos séculas XIX 
e XX. 

Cecais por estas caracterís
ticas supera a Revolución 
Francesa o Marco estritamen
te territorial e nacional e mes
mo social da Franza, influindo 
no mundo, nos homes e mulle
res de outras épocas e outros 
paises. 

1789 foi o triunfo da Burgue
sia moderada e propietaria 
que se consolida no 1795 pe
ro tentou ser, tamén, a desapa
rición de desigualdade e a 
búsqueda da liberdade que a 
humanidade está a conquistar 
todavía. 



Üs di as 12, 13 e 14 de abril, xa sencia na rúa o u nos lugares 
coa forza da primavera en mar- de debate, e non só en Paris 
cha, tivo lugar nas terras de senon tamén en toda-las vi las 
Occitania, na Facultada de e aldeas de Francia. Queren li
Historia, na Universidade de berdade, mais tamen igualda
Toulouse-L.e Mirail, un Congre- de no exercicio dos dereitos, 
so que co tíduo 11AS mulleres no acceso á herdanza, ao tra
na Revolución francesa e o bailo, ao ensino, tanto na es
efecto 1789 hoxe~~, tentaba re- cola como no aprendizaxe de 
coller todo o traballo feito in- oficios. Reivindican a propie
terdisciplinariamente (historia, dade. Conquistan o dereito o 
literatura, arte, direito, etc.) e a 
nivel internacional; para asi 
saber, poñer en común e inter
cambiar os diferentes estudos 
feitos sobre as mulleres na Re
volución Francesa até hoxe. 

Seleccionado pola Comi
sión responsábel do bicente
nario da Revolución Francesa 
como un dos catro Congresos 
importantes e de proxección 
internacional; · os meios cos 
que contou para o seu trasco
rrer eran cuantiosos e eviden
tes; cabe tamen suliñar otra
ballo que as organizadoras, to
das elas mulleres, de diferen
tes Universidades francesas 
realizaron para que a partici
pación tora masiva e de cal i
dade. 

Eran máis de 600 persoas 
(mulleres nun 90%) as que 
chegadas desde Estados Uni - O divorcio. 
dos, Canáda, URSS ou Xapón, 
e de todolos currunchos de 
Europa poñian á luz que a in
vestigación sobre o que as 
mulleres fixeron ao longo da 
historia está máis viva que 
nunca. 

1789, data clave ondeas ver
bas en femenino: liberdade, 
patria, nación, ciudadania, 
igualdade, escomenzan a to
mar corpo, a exercitarse e a rei
vindicarse nesa mestura de 
testa e revolución que o pobo 
fixo en Francia; pois ben, de 
1789 a 1793 e mesmo a 1795 as 
mulleres non só ocuparon a 
escea revolucionária a caron 
dos homes máis tamen toma-
ron a iniciativa e actuaron, en 
grupo ou individualmente, pa-
ra reclamar pan, para reivindi-
car ser cidadanas, poder talar 
nas tribunas, participar nos 
debates da Asamblea e inclu-
so levar pantalón e armas. 

Cando se observa, con im
parcialidade, os arquivos mu
nicipais, os xornais, as decla
racións da policia, pódense re
collar desde "Cahier{) de Do
leances" feitos por rhulleres, 
até a testemuña da sua pre-

divorcio por consentimento 
mutuo na L.ei que a Asambleia 
promulgará o 20 de setembro 
de 1792. 

Pero van máis lonxe: Olympe 
de Gouges, no ano 1791, elabo
ra ua declaración de dereitos 
da mul/er e da cidadana~~, osa
di a que pagará mui cara, ten
tando revelarse contra o des
tiño do seu sexo. Mais tamen 

Marcha de mulleres a 
Versa/les en outubro de 
1789. 

• 

nos anos 1790-91 varias mulle
res escreben en numerosas 
publicacións políticas, son 
xornalistas e o manifestan pú
blicamente, non se esconden 
baixo seudónimos masculi
nos: Felicite de Keralio dirixe 
"Le Journal de l'etat et le Cito
yen" e mesmo chegan a dispor 
de prensa pra mulleres "Les 
Etrennes Nationales de Da
mes", seria un exemplo entre 
os moitos publicados. 

Mais o 30 de outubro de 
1793 (Decret du 4 Prairial an 111) 
a primavera das mulleres dei
xa de florecer, esta data sinies
tra na historia das revoluciona
rias francesas vai vir marcada 
poi a prohibición que vai facer 
a convención dos Clubs de 
mulleres, declarando que es
tas non poden ter dereitos po
líticos, nin siquera poderán 
asistir as Asambleas como ob
servadoras. De novo os homes 
revolucionarios ven nas mulle
res un perigo e unha amenaza 
e, posto que teñen o poder, a 
represión vai ser contundente. 

Ademais das medidas lexis
lativas para apartar do espacio 
político ás mulleres; as mais 
destacadas, aquel as que mais 
claramente reivindicaron de
reitos fimininos ou ergueron a 
sua voz para ser ouvidas reci
birán un castigo púbrico e 
exemplar: 

• Manon Philipon, que tiña 
un salón, lugar de reunión dos 
"xirondinos" será guillotinada 
o 8 de novernbro de 1793. 

• Olympe de Gouges, terá 
a mesma sorte que a anterior. 

• Theroigne de Méricourt , 
xoven belga, famosa oradora 
entre as mulleres xacobinas 

. ' 
participante xunto coas parisi-
nas na búsqueda do Hei a Ver
salles, en outubro de 1789 e 
participante activa na insu~ 
rrección republicana do 10 de 



agosto de 1792, foi azotada en 
púbricoe pechada como tola 
no Manicomio da Salpetriére. 

Francia precisa tillos para a 
Revolución, é necesario dar 
homes o novo "exército nacio
nal"; a misión das mulleres se
rá "conforme a sua natureza" 
contribuir co seu deber de ci
dadanas, facendo tillos e edu
cándoos na liberdade para a 
nova Nación. A derradeira par
ticipación activa das mulleres 
na Revolución será o episodio 
de 1795, 20 de marzo Prairial, 
reivindicando pan e a Consti
tución de 1793; non por casua
lidade é tamen a derradeira in
surrección popular da Revol u
ción Francesa. 

A partires de enton, as mu
lleres non poderan xuntarse na 
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rua en numero supenor a cm-
co; o Código Civil de Napoleón 
(21 de marzo de 1804) coloca 
as mulleres baixo a tutela dos 
homes, pais ou maridos, nunha 
situación de dependencia per
manente sin ningún dereito 
sobre os tillos, a herdanza; ten
do que sair a rúa acompaña
das porque senón demostra
rán a sua condición de prosti
tutas e poden ser detidas; no 
ano 1808 os colexios van-lle 
estar proibidos. As mulleres te-

....,~¡. 
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rán como único espacio a ca
sa, só poderan sair para os ofi
cios relixiosos. Mais si son 
obreiras sí que poderán estar 
na fábrica, pero sempre perci
bindo salarios inferiores ós 
dos traballadores, homes. 

O tempo das mulleres libres 
rematou, mesmo o termo "ci
dadana" será sustituido polo 
de Señorita ou Señora. Cecais 
o fracaso da esperanza das re
volucionarias foi total; mais o 
efecto 1789 chega até hoxe; a 
Revolución francesa foi un al i
cerce do feminismo, entendido 
como a igualdade de dereitos; 
nova base de lexitimidade se
gún o dereito natural. Os revo
lucionarios quixeron excluir 
coa "declaración de dereitos 
do home e do cidadán" ás mu
lleres; máis, xunto con Olympe 
de Gouges, a partires de 1791 
foron milleiros as voces que 
denunciaron ao longo da his
toria o sexismo, voces mesmo 
masculinas e na propia Revo
lución Francesa como: Con
doncert e de Lequino. Cando 
se tala de igualdade no naci
mento, e esto se xustifica co
mo Lei natural, non se pode 
engadir discriminación de co
lor ou sexo sen estar incurrindo 
nunha flagrante contradicción. 

Esta contradicción, eviden
te xa na Revolución, vai ser a 
causa do efecto 89, a grande 
esperanza da Revolución en
tendida como liberdade das 
mulleres florece de novo nos 
séculas XIX e XX, o dereito a 
instrucción, ao trabal lo, vellas 
reivindicacións das revolucio
narias vanse acompañar coa 
solicitude de novos dereitos, 
como o sufraxio. O feminismo 
do século XX irá máis lonxe re
clamando novas leises, derei
to o trabal lo asalariado, a par
ticipación da muller na vida 
política, poder camiñar tran
quilas de noite e de dia polas 
ruas. É certo que todavia que
dan moitas "bastille" por de
rruir, as mulleres todavía teñen 
murallas por derrubar, e asi 
quedou ben claro nos debates 
do Congreso; máis si tantas 
mulleres investigan e estudan 
nas Universidades, si tantas 
ensinan nos centros escola
res, é posíbel gracias ás revo
lucionarias de 1789 e cecais 
tora ese o efecto máis impor
tante. Este Congreso onde a 
verdade da historia saíu á luz 
para restablecer o que as mu
lleres · fixeron ó longo dos 
anos, foi a millar homenaxe ás 
cidadanas revolucionarias. Ta-

men en honor a elas abordá
ronse como conclusións no 
Congreso dous importantes 
temas, que se enviaron os or
ganizadores do bicentenario 
para que as recolleran e as fi
xeran chegar ós Organismos 
competentes. 

A primeira foi solicitar da 
Asamblea francesa a remode
lación da "Declaración dos de
reitos do home e do cidadán", 
pedindo a supresión deste ter
mo que só abrangue a metade 
da poboación de Francia polo 
global de: "declaración de de
reitos do ser human e da per
soa". 

A segunda solicitude foi a 
total revisión dos libros de tex
to no ensino primario e secun
dario para dar paso á verdade . . 
tanto en historia como no res-
to das materias (literatura, ar
te, dereito, etc.) sobre a parti
cipación das mulleres, dado 
que o nivel de investigación 
permite xá unha divulgación 
que os libros neste momento 
non recollen. 

Cecais este Congreso, xa re
matado, foi un. dos logros máis 
importantes deste bicentena
rio da Revolución francesa, 
tan polémico e instrumentali
zado polas autoridades políti
cas do pais galo; demostrou 
que as mulleres aparte de par
ticipar activamente nos episo
dios revolucionarios son capa
ces de reescreber xá a sua pro
pria historia. e 

Toulouse, abril, 1989 
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Aconteceu un bó día, o 19 de 
xullo de 1979, coa participa
ción maioritaria do povo nica
raguana, incapaz xa de aguan
tar tanta aldraxe, represión, fa
me, incultura, ... con esa rabia 
acumulada capaz de sesgar 

· de golpe e a costa ·de moitos 
esforzos e vidas, coa expolia-_ 
ción do país, ca tiranía da 
Guardia e Somoza, co imperia
lismo ianqui. Homes e mulle
res que loitaron durante tantos 
anos para organizar ese mo
mento, soportando a dura re
presión que a Guardia somo
cista viña exercendo sobre to
do o que se movía neste pe
queno país centroamericano 
contrario aos seus intereses, 
tomaron as armas, instaron ao 
povo a esa i nevitabel rebelión, 
e derrocaron ao dictador, ese 
19 de xullo, glorioso para Nica
ragua e de especial referencia 
para os povos de Centroamé
rica. Era a sua gran loita pola 
liberación nacional; unha loi
ta que iba a cobrarse moitos 
miles de vidas. Eles e elas sa
bianno e decianno: "Patria li
bre o morir". Aínda o teñen que 
decir. Sabían e saben q·ue na 
loita que tiñan e teñen que le
var adiante, perderían, perden 
e perderán moitas vidas. A ve-

ces a propia vida. Mais era ine
vitabel e sigueo sendo. Pero 
non o dubidaron. 

estaba aí El Salvador moi re
vuldeiro, e ... Centroamérica po
día estallar. 

Unha verdadeira revolución E afame empezou a ser pal-
escomenzou nos primeiros pable, o número de vidas de
anos da toma do poder: xa non rramadas no frente elevado, o 
houbo máis represión, nin fa- coste económico que a guerra 
me. Unha forte campaña de al- supón, aman de obra que dei
fabetización levo use adiante xa de producir para pelexar na 
en todo o país. Grupos e briga- fronteira, e as catástrofes na
das internacionais colabora- turais por si tora pouco (ria
ron nesa chamada "recons- das, huracáns ... ), levaron á 
trucción nacional" en apoio e economía do país e ao avance 
solidariedade con Nicaragua. da reconstrucción a un forte 
É algo que o povo non poderá retroceso. Pero homes e mulle
esquecer xamais. Albiscábase res resisten; anque berren as 
nestes anos que a vida íase tripas coa fame a loita conti
convertir nunha especi·e de pa- núa. No frente e na vida cotián 
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rarso para os nrcaraguanos e do povo. Porque tamén no po-
nicaraguanas. Mais pouco du- vo hai que seguir, hai todo un 
raría ese estado. Unha sombra camiño por andar, para avan
empeza a nublar o proceso tar nese necesario proceso re
emprendido. Non contentos en volucionario que ten nas 
ianquilanda con semellante mans. Organizacións de ba
desorden nun cacho da sua rrios, comités de defensa en 
eira, deciden que hai que sem- povos e ciudades, ... E non se 
brar a cizaña: "convencen" aos escapo u nesta revolución a or
somocistas, á Guardia, atacan ganización de mulleres. N un 
a economía do país. Nicara- clima tan desfavorabel é difi
gua non podía escapárselles cil pensar; pensar co estóma
ao seu control. Ese sería un go valeiro, traballando se ca
mal exemplo para os povos dra un chisco máis do normal, 
que seguían baixo o seu domi- loitando contra o inimigo, aler
nio; xa chegaba con que se ta a todo o que acontece, ... é 
lles escapara Cuba, e ademáis ctificil pensar na loita pola libe-

ración das mulleres. Pese a 
elo, existen hoxe en Nicaragua 
algunhas organizacións de 
mulleres con clara conciencia 
feminista, con preocupacións 
que supoñen grandes pasos 
na súa toma de conciencia da 
opresión da m uller: xa non va
le que soio a loita sexa pola li
beración nacional, fai falta 
mais. Hai que rematar cos ma
los tratos ás mulleres, compar
tir homes e mulleres o traba
llo doméstico e crianza dos ti
llos e filias, combatir o sexis
mo na escola, información se
xual xa, esixir o dereito ao 
aborto, ... Son algunhas das 
suas pelexas. É facil entender 
que esta batalla é cecais a 
máis dura. É como un estar 
con eles e contra eles. Facer
lles entender ao conxunto do 
povo a necesidade de que es
tas reivindicacións forman 
parte das reformas precisas 
para conquerir esa ansiada li
berdade, ese "hombre nuevo" 
do que tanto talan e que é a 
gran tarefa que se pon por 
diante Nicaragua. 

Nicaragua, dez anos dem
pois, aínda ten esperanza. Es
te 19 de xullo sigue resistindo, 
labrando o seu porvir, ese por
vir tan incerto hoxe. e 

1 
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POR QUE IMOS AS MOZAS GALEGAS , 
A UNIVERSIDADE? 

Sonia Sánchez 

Seguro que moitas de nós 
respondemos sencillamente 
con aquelo de que buscamos 
máis facilidades para integrar
nos ao mundo laboral, seguro 
tamén que todas pensamos 
despois que a esas idades 
(aos 18 anos da entrada na 
Universidade) un dos máis im
portantes proxectos que unha 
moza debe construir é o do 
seu futuro laboral, debe pran
texarse como manterse ao ca
bo duns anos (aos 23, 24, 25 ... 
agora que esta sociedade que 
nos toca fai prolongar iso que 
se chama "fase mocidade" ate 
o infinito). A primeira cuestión 
que se me aparece é se real 
mente todas as mozas entran 
con este presuposto na Univer
sidade; e fago referencia natu
ralmente a isa cuestión tan 
abordada como son as "carrei
ras femeninas". O asunto ama
sado porcentualmente é o se
guinte: por qué dos estudan
tes de Filosofía e Letras uns 
64,80% son mulleres ou por 
qué tan só un 39,01% dos es
tudantes de Historia son ho
mes ou por qué o 69,67% dos 
estudantes de Filoloxia son 
mulleres. Por outra banda (e 
decimos asi por ser carreiras 
en certos aspectos apostas 
como veremos) podemos pre
guntarnos por qué o 61,13 dos 
estudantes de Químicas son 
homes como o tamén o son o 
89,29% dos estudantes de Ar
quitectura e lnxeneria Técnica. 
Os datos talan por si mesmo 
pero nen sequer terian sido ne
cesarios se temos algunha re
lación co mundo universitario 
recoñecemos a situación de 
algunhas carreiras como Pe
dagoxia (non se presentan da
tos del as por manexar estadís
ticas do ano 81) a maioría de 
mulleres nesta disciplina non 
precisa en realidade contras
te de datos e pensemos ade
mais que o seu mesmo carac
ter ten xa fortes implicacións 
como "femenino", e, en fin , a 
todas nos gustaría educar 

científicamente aos nosos ti
llos. Poderíamos incluso pres
cindir diste valor de tradicio
nalmente femenino que teñen 
en si istas carreiras porcen
tualmente dominadas por mu
lleres, pero resulta que ade
mais todas elas acaparan os 
primeiros postos en xenera
ción de parados (no cumio Ma
xisterio cunha porcentaxe do 
70,63% de mulleres frente ao 
29,37% homes, e despois Fi Io
sofía e Letras, Filoloxia, etc. 
Asi pols moitas das carreiras 
femeninas sono por dous mo
tivos: por difinición da su a dis
ciplina ou por non solucionar 
claramente ningun f ut uro nosas clases medias mandan 
laboral. ás suas filias ao Ensino Supe-

En 1983 a Universi dade rior (expresamolo moi breve
Compostelana publicaba uri mente) para elevar a sua posi
traballo de Maria Luisa Barre- clón social por medio del nun 
ra Peña e Ana López Peña di ri- futuro unhas mulleres "ben co
xido polo profesor Miguel Can- locadas". Non debemos en ab
cio (a quen quero agradecer o soluto desestimar o fenómeno 
seu interes polo tema que o le- do "yupismo" que empeza a 
vou a elaborar todo o discurso penetrar algun sector social 
sobre ista cuestión deixando galego e que en paises onde 
en mans das suas compañei- se amosa en estado avanzado 
ras a tarea de recollida de da- leva ás mulleres a sumersirxe 
tos). Niste trabal lo Cancio nos no mundo do trabal lo mascu
anunciaba que as estadísticas lino, que continua sendo a pe
galegas talaban ao respeito sares da sua sumersión e lles 
dun cambio de motivacións na obriga a conxugar os valores 
muller á hora de acceder á U ni- masculinos cosque deben xo
versidade. Segun Cancio as gar, coas medias negras de 
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costura (todo isto é moito 
máis certo se tomamos como 
testimuña histórica as pelícu
l_as USA). Non, non é que quei
ran esquecer este factor, pero 
¿está realmente tan xeralizado 
co·mo para consideralo o mó
vil que leva ás mozas a estu
dar?. Todo isto non cambiou o 
suficiente. As nosas clases 
medias poden querer elevar a 
sua posición social pero ¿can
tas veces ise ascenso produ
cese gracias a un matrimonio 
beneficioso?, ¿e cantas posibi
lidades máis hai de conseguí
lo no medio dunha carreira no
ble ou no mundo universitario? 
A idea asi exposta é realmen
te tosca e osada pero tamén 
creo que o é a defensa dunha 
nova muller galega que en ca
se todos os casos busca a for
ma de autofinanciarse polo 
tanto independizarse (orienta
da por uns pais que buscan 
así maior consideración so
cial). As clases medias gale
gas poden ter principios im
portados pero a via Estocol
mo-Galiza non é directa. De 
outro xeito a Facultade de His
toria (atendendo ao porcenta
xe de mulleres no alumnado) 
contaría tan só con profeso
res. 

Edito esto podemos seguir 
preguntandonos por qué imos 
as mozas galegas á Universi
dade. e 

1 

1 
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LIBROS 

NARRATIVA 

A memoria, o esquecimento, a evocación de tempos 
idos, a recuperación pola nostalxia, o desengano ... os pou
sos todos que vai deixando a vida. 

Novela, narración, relatos. Tres plumas femininas. Tres 
estilos diferentes. 

En todos casos tres non é talvez a calidade o único de
nominador común. Tres libriños para o deleite, para co
ñecer algo mais do oficio de contar, para mi llorar a escri
ta i a fala (que falta fai) e para promover a edición de li
bros na nasa lingua: 

Marina Mayoral: 

Marina Mayoral 

galaxia· narrJtiva 

Carmen Panero: 

Carmen Panero 

galaxia· narrativa 

Anne Philipe: 

"Unha árbore, 
un adeus" 
Ed. Galaxia, Vigo, 1988. 
87 páxinas. 

"Diario do mimo" 
Ed. Galaxia, Vigo, 1989. 
92 páxinas. 

"As resonancias do 
amor" 
Ed. Xerais, Vigo, 1989 
(Tradución: 
Raquel Villanueva) 

EN SAlO , 

A contra da narrativa, a nosa oferta vai en lingua cas
telán. Non é certamente o noso desexo. Ten a ver coa ca
tiva produción que na nosa lingua ternos para recomen
dar nesta materia~ ainda que todo poderá andarse . 

Catro ofertas diferentes: 

Paule M.a Duhet: "Las Mujeres y la 
Revolución 1789-1794" 
Ed. Peninsula, 
Barcelona, 1974. 
229 páxinas. 

Unha investigación histórica e certamente entrañabel 
das mulleres na revolución francesa da que celebramos 
-non toda a xente sob o mesmo signo- o 
bicentenario. 

Clara Caria: 

• 

• Cl. ~ H 1 Cou1 1 

E L SEXO 
OCU LTO 

DE L DI NERO 
Form a .>; d e 

l a dependencia 
je m e ni n a 

F a .. 

"El sexo oculto del 
dinero" 
(Formas de la 
dependencia femenina) 
Ed. Argot , 
Barcelona, 1987. 
215 páxinas, 1350 ptas. 

Investigación sobre os cartas na perspectiva das rela
cións existentes entre mulleres-homes na sociedade 
ocidental e no marco da cultura 'patriarcal'. Na lúcida 
análise desta psicóloga arxentina e fundadora do Cen
tro de Estudos de Muller en Bós Aires, pon-se de mani
festo a discriminación na adquisición, adeministración 
e reprodución dos cartas. 

Carole S. Vanee: "Placer y Peligro" 
(Explorando la 
sexualidad femen ina) 
Ed. Revolución , 
Madrid , 1989. 
232 páxinas, 975 ptas. 

Seleción de textos de diversas autoras sobre a sexua
lidade feminina compilados por Carole e selecionados 
de entre os trabal los apresentados na Conferencia fe
minista celebrada en Nova lorque en 1982 sobre o pla
cer e o perigo da sexualidade. 

Raquel Osborne: "Las mujeres en la 
encrucijada de la 
sexualidad" 
Ed. La Sal. 
Barcelona, 1989. 
1500 ptas. 

Socióloga interesada nas suas investigacións sobre di
versos temas de debate no seo do feminismo, sinala
damente sexualidade, prostitución, pornografia e ideo
loxia feminista. Neste libro aborda bastantes destes 
asuntos examinando cómo son vistos no feminismo de 
hoxe. 



A muller do espello 

Marisol R. Cebreiro 

I 

cachas, tetas, cús, pernas 
cachas, tetas, cús, pernas 
cachas, tetas, cús, pernas 

Descuartizada en cachos 
mi u dos. 

Analizados: 
aprobados ou rexeitados. 

A nosa anatomía, 
o noso ser total, 
cortado con ollos clínicos 
de metal. 

As nosas pernas provocan, 
• • • o noso sornso Invita, 

• a nosa presencia 
. . 

molesta ou incita. 

A nosa sexualidade: 

11 

afeitada, 
afeminada, 
utilizada. 

Un día, unha muller ollou 
no espello 
e víu a unha muller: 
nin gorda nin fraca, 
nin fea nin bela. 

Viu a unha muller 
, 

con enerx1a nas pernas 
e forza no peito 
e pelos no sobaco 
e siso na cabeza. 

III 

Vi use 
e gustoulle o que vía 
e púxose a compoñe-los descuartizas, 
a unir o corpo coa alma. 

A muller enteira 
dispú.xose a vivir. 

Síntese dona se sí. 

Colle da vida a parte 
que sempre debera 
de ser súa. 

Fai xusticia. 

IV 

Un día, 
nin cedo nin tarde, 
nin lonxe nin cerca, 
un NON non respetado 
lévaa a sentarse 
frente ós acusados. 

El, o xuiz, dí que ela 
é a culpable; 
que as nosas pernas 
provocan, 

• o noso sornso 
invita, 
que estar a esas horas 
nese sitio 

, 
non e cousa 
de señoritas 

V 

Ela, a aldraxada, 
respóstalle a su señoría 

non sabe vostede, macho 
que as mulleres 
de hoxe en día 
xa nos ollamos no espello 
un día 
e vimos a unha muller 

, 
con enerx1a nas pernas 
e forza no peito 
e pelos no sobaco 
e siso na cabeza. 

Por se non queda claro 
e para que non haiba 
confusión 

SI - di - SI 
e NON- di -NON 

-------
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·Un "ASUNTO DE MULLERES"? 

lnma Gigirey 

Nun trascendental fondo históri
co, a Francia ocupada de 1943, 
Chabrol presenta ante nos, espec
tadores distanciados no tempo, 
mais moralmente involucrados, os 
elementos dun chamada "asunto 
de mulleres". 

A protagonista é unha muller, 
Marie, nai e esposa. Unha ama de 
casa insatisfeita da vida que leva, 
unha nai que talando da súa filia ·. 
dí con amargura: "é o único bó que 
teño feito na vida". Unha esposa 
que sofre a incomunicación cun 
marido atrapado, primeiro pola 
guerra, logo pola inactividade do 
paro e que se verá rexeitado porque 
a Marie góstanlle os corpos de pel 
'limpa e suave'. 

A película ofrece unha visión do 
tema principal, a maternidade, 
chea de matices introducidos po
lo transcurrir das distintas persoa
xes que aparecen e desaparecen 
nas esceas. A maternidade non de
sexada ante a que hai unha doble 
opción: a renuncia a manter rela
cións sexuais ou o aborto. Nunha 
dinámica pechada de causa-conse
cuencia, nun xogo entre vid3 e mor
te, a maternidade é sufrimento, e o 
corpo deixa de ser suxeito de pla
cer para ser obxecto de dor, de des
precio. A muller sofre esta repre
sión e padece a frustración da 
autolimitación, non libre nen volun
taria sempre, a muller chega mes
me a sentir asco do seu corpo que 
lle supón tantos problemas. 

Nunca a maternidade foi unha 
decisión libre, o sí ou o non sem- . 
pre estiveron e seguirán a estar 
condicionados polas circunstan
cias económicas e os desexos dou
tras persoas (coma é o caso de Lu
cill, esa primeira amiga que terá 
que abortar porque o seu marido 
non quere mais tillos, e que segun
do ela mesma dí, 'os homes sem
pre nos tomaron por unhas mulas'). 

A muller ten que abortar dun xei
to culpable, e é entón cando esta 
culpabilidade si se convirte nun 
"asunto de mulleres" (así nolo fai 
sentir aos espectadores). E esta 
muller, que non está disposta a 

cumplir a equivalencia que esta so
ciedade admite coma única, a equi
valencia relacións sexuais = repro
ducción (maternidade), sofrirá a 
carga das presións sociais. 

O tema do aborto vai evol ucio
nando segundo vemos a transfor
mación da moral e do comporta
mento da protagonista: dende un 
primeiro contacto fortemente xus
tificado poi a necesidade, -Mari e 
actúa por amistade e presta a súa 
axuda sen motivacións económi
cas, até unha actuación fría, cal
culadora e mesmo movida pola 
ambición. 

Cando se decata da importancia 
do que é capaz de facer e as posi
bilidades que selle ofrecen dunha 
nova vida, Marie deixa de ser unha 
aburrida ama de casa e a súa mi
rada iluminase co brillo da ilusión, 
que se transformará ante os nosos 
ollos críticos, no brillo da codicia. 
RJuco a pouco bórrasenos a impre
sión desta primeira Marie e agora 
é unha desenvolta e ambiciosa mu
ller de 'negocios'. Negocios que 
son "asunto de mulleres"? 

O aborto non só é axudar a 
outras mulleres (inda que ela sem
pre dirá que fai favores a outras 
mulleres), senon que pasará a ser 
tamén un medio para millorar a si
tuación de toda a súa familia. 

Mais si será este un "asunto de 
mulleres" cando sexa xulgado e cri
ticado, e non asunto de ese mari
do, ese amante, ou esa xusticia re
presentada polo avogado, o fiscal, 
o xuiz, ... Representantes da mesma 
sociedade que presiona e obliga 

até a necesidade para logo sen pu
dor, inda que temerosa, atreverse a 
criticar e xulgar: cortémoslle a ca
beza a quen se atreva a levantala 
tan alto que nos permita ver os no
sos defectos nela refrexados, mos
tremos a nosa forza -a mesma 
que demostraba aquel home que 
era capaz de cortarlle o pescozo a 
un ganso patiatado, nunha Francia 
convertida nun 'xigantesco corral~ 
contra aqueles elementos que co
rroen a apodrecida raiz da nosa 
mesma moralidade. 

É esta un ha xusticia que 'nunca 
condena a morte a unha muller', 
mais cando o delito é atentar con
tra a moral do Estado, un elemen
to tan alleo á construcción desta 
moralidade, unha muller, non se po
de atrever a desafiar os códigos de 
tan longo impostes. 

Atopámonos por última vez di an
te de Marie, esposa utilizada por un 
marido que non saberá perdoar nen 
limpar a súa conciencia se non é 
cunha denuncia anónima e venga
tiva, ela é esa mesma muller que 
quería ser cantante, e que tivera co
ma millor amiga a unha xudea de
portada, condenada polo nazismo. 

Ela teme á morte porque é mor
tal, e non derradeiro momento (qui
zais o do arrepentimento final?) te
me pola súa alma. Con esta duda 
na mente lemos as palabrs finais: 

'Tende piedade dos tillos do$ 
condenados'. 

Inda que nesta léxica tamén se 
podería ler: 

'Tende piedade dos tillos conde
nados ... a vivir'. e 



DAN TON 

Pilar Gil 

Coproducción franco-polaca, 1982. Di
rector: Andrzej Wajda. Guión: Jean-

. Claude Carriére, Andrzej Wajda, Boles
baw Michalek e Jacek Gasiorowski, 
segundo do libro de Stanislawa Pozy
byszewska. Duración: 136 minutos. In
térpretes: Gérard Depardieu, (Georges 
Danton), Wojciech Pszoniak (Maximi
lien de Robespierre), Patrice Chereau 
(Camille Desmoulins). 

A película comprende o período 
que se desenrola entre setembro 
de 1793 e abril de 1794, onde teñen 
lugar os enfrentamentos entre as 
faccións de lndulxentes e Esaxe
rados, enfretamento entre dúas 
maneiras de entende-la evolución; 
unha concepción (de revolución) 
popular da vida política e da orga
nización social defendida pola fac
ción dos Esaxerados, e outra con
cepción burguesa defendida polos 
lndulxentes. 

O director Andrzej Wajda desen
rola a súa actividade a partir da dé
cada dos 50, e a súa filmografía 
ven marcada polos acontecemen
tos históricos vividos por el en Po
lonia, ocupación nazi, 2.a Guerra 
Mundial, até chegar a tratar os fei
tos que se están a dar na actual i
dade neste pais: golpe de estado 
por Jaruzelski. .. 

Para a análise da súa filmogra
fía, e en especial sobre o filme 
"Danton" é necesario recalcar ou 
remarcar a súa ideoloxía ou postu
ra afín ó réxime socialista. 

Neste marco histórico concreto, 
o director polaco atópase no estu
do da dialéctica TERROR (unha 
concepción da revolución popular 
da vida política e da organización 
social)- TOLERANCIA (outra con
cepción burguesa da revolución). 
Esta poláridade terror-tolerancia 
soe xurdir na segunda fase de moi
tos procesos revolucionarios. Es
ta tensión pensaba ser recollida 
no guión de Jean-Ciau_de Carriére, 
veuse agravada pronto polos acon
tecementos sorpresivos do "esta
do de guerra" en Polonia a finais 

de 1981. O golpe de estado deJa
ruzelski provocado pola resisten
cia de L. Walessa ó frente do sin
dicato entre as dúas posturas an
tagónicas anteriormente citadas. 
Prodúcese unha extrapolación da 
revolución francesa á coxuntura 
polaca. 

O ponto de partida non é o es
tuda das personaxes senón a aná
lise das posturas antípodas ó en
carnar-se en ambas personalida
des. Aparece un novo Robespierre, 
un ha nova visión de esta persona
xe histórica: Robespierre fala no 
Comité de Saúde Pública. 

O enfrentamento ten o seu mo
mento máis representativo na en
trevista que manteñen Robespierre 
e Danton; donde mellar se plasma 
a dual idade dos dous caracteres. 

• 

"LAS AMISTADES 
PELIGROSAS" 

P.S.M. 

Ourense 

A pelicula de S. Frears "As ami
zades peligrosas", conta a historia 
de un seductor, habilmente dialo
gada e interpretada baixo o efec
to dos xestos, dos escearios, das 
faces puntualmente esactos do 
desexo ou a intensidade na maxia 
do teatro. 

Na historia do Vizconde de Val-

mont hai varias mulleres; 
1.a A virxinal Cecile de rápida 

aprendizaxe a traveso dos cami
ños do placer. 

2.a A virtuosa e creente Mdme. 
de Tourvel que se rinde nos seus 
brazos, baixo o peso e encanta
mento moral da culpa despois de 
haber alimentado o desexo ata fa
celo incandescente e polo tanto 
sublime. Ata o ponto no que os ac
tos sobrepasan a materia exacta 
que os ve xerminar e se convirten 

·en extasis; e cando o placer dura 
mais aló do instante que concreta 
a sua urxencia. Mdme. do Tourvel 
é unha visión do amor fráxil e su
misa sen camiño de retorno. 

3.a A cruel e dominante marque
sa de Mertevivil, que o romper cas 
convencios sociais legais e relixio
sas convirtese na muller que a de 
inventarse a si mesma e tamen ao 
seu adversario. Precisa un compli
ce a altura da sua elaborada tan
tasia. A su a visión do amor e irrea
lizabel. Alenta baixo o esplendor 
das máscaras e na sobriedade da 
door contida. El a é a esixencia do 
incondicional principio e fin: a pri
meira espranza e a derradeira cul
minación do desorden. O corpo 
que non roza os beizos nin apaga 
a forza da paisón por un breve mo
mento de eternidade ollase nos es
pellos que devolve o narcisismo 
equivalente a un reto: "vencer ou 
morrer". 

O vizconde de Valmont coida a 
linguaxe inmediata e racional da 
incitación e como mal aficionado 
recompon os fios dun vencimento: 
a sua propia morte. 

1.0 por non ter unha boa causa. 
2.0 por amar a Mdme. de Tourvel. 
3.0 por a imposibilidade de rea

lizala loura destrución do amor no 
xelido corpo da marquesa de 
Mertevil. 

E cumpre avidamente o seu 
destiño: 

1.0 cuestiona o seu papel de 
seductor. 

2.0 convirtese na victima da sua 
maquinaria de seducción. 

3.0 negase a si mesmo a muller 
que non sucumbiu a sua forza. 

O desexar a morte acomete a 
derradeira xogada irracional no co
razón purisimo dunha posesión 
irreal izabel: 

lsto é o que eu vin ou quixen ver .. 

• 



· Sesé 

' 

Ainda Santiago, ainda 27 do 9 do 1988 . . · 
Hoxe sinto-me estrana, algo de m in fuxe que eu . 
non sei por ende vai. Ergo-me con medo e deito-me 
non sen menos interrogantes. 
Divido-me no tempo, agolloupando o instante de 
tenazas que se abren sen cesar. Recollo todas as . 
causas que me acompañan, envolvo todo en 

· paquetes, fago as maletas, estou no medio das 
causas que abandono, dobremente deixadas no · 

. seu incerto orde; Digo Hegel e tamén digo 
Cernuda, Garcia Lorca e os estantes cheios de 
literatura que agarda, que me agarda, dobremente 
ferida por min mesma, refrexada no cristal de 
inumeraveis figuras que fuxen, Ainda Santiago, 
ainda o espazo enteiro da cidade que me cobixa, 
ainda as torres no ar, ainda aquí, mas sen poder 

. . . 

dar un passo en falso, o passo atrás que me 
devolva ao lugar que me crava nesta terra. 

. . 

· Debuxo: Marta 

· lnalación de adeuses, inalación de longos bicos 
adeuses, perpétua estación, perpétua despedida 
sen camiños que andar --qué ven a morte se me 
movo!-; Sendas de mañan, prodixiosas sendas que 
nos traspasan . e que un di a retomaremos 
confiadas. 
4 do 10 do .1988. Hoxe medra a desorde, a 
confuson. Como as duas caras da mesma moeda 

·. mordo-me tentando deixar o ciclo aberto. 
Regresas-me e estou na incertidume de non querer 
voltar, de fechar para sempre a volta, de descargar 
as maos no adeus definitivo. 
Sempre nas estacións temo perder a vida, ou tomar 
un tren equivocado e chegar a un lugar que 
desconezo, ao que non vou. Mas agora xa todo . 
está disposto. Hai que partir. "Castelos dun só dia 
sempre condeiados á ruina, quén pode crer que 
sen esforzo erguen-se causas tan imensas! e 
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O QUE DIN AS ESTRELAS 
(ousexa nós, talando do horóscopo) 

Pilara's 

Ü segundo O, do mi
nuto O, da hora O, do día 
31, do mes 5°, do ano 
que viví m os perigosa
mente, mirando pola 
fiestra vimos unha 
mosca, e un chisco 
máis arriba ¡tate! esta
ba o ceo. Limpo, radian
te, ví ase todo vía saté
lite. Entón a lumieira 
cósmica do saber infi
nido entrou en nós e vi
molo todo claro, tan 
claro como vos explica
mos. Saturno, Xupiter, 
Urano, Venus, A Lúa, 
Plutón, 'Platero y yo', ... 
revelárannos cal ía ser 
a espresión estrela 
deste vran: o riso. Logo 
de meditar e de ron-Kas 
discusións estes son 
os nosos agoiros astí
vais. 

SAXITARIA 

"S'axitaria" moito nes
te vran, porque é posi
bel que pille hongos na 
piscina, e pase todo o 
día rañandose. Polo de
máis disfrutarán de 
boa saúde física. A 
menta l , lamentabel
mente, estará como 
sempre. ¡Taremos que 
seguir aturándote así! 

XEMINESA 

~~ Problemas familiares 
~-~..;.... __ ~ enturbarán as tuas re-

ARIESA 

O teu corpo xeitoso an
dará golfo. "Os Resen
tidos" serán o estóma
go e a cabeza; pero a 
cabeza anque che doa 
non a "Kortatu". Proba
blemente che traerá 
sorteo número 4, pero 
tamén o 5, ou o 7, ou o 
2, ou calquera outro, 
agás "os primos/as" 
que te meterán en apu
ros. A puros habanos 
pasarás os días. 

lacións coa familia, ou 
sexa que millor non 
vaias ver ao Papa. Es
capa lonxe, rápido, es-
calope, milanesa, (5 -
Real Madrid- 0). Adíca
te ao alcool, suscribe
te a Andaina, e de pa
so traénos un has bote
llas (de champán xa 
que estarás de 
cumple). 

ACUARIA 

Costoso é o "costo" 
que costa na Costa. 
Que caca a coca do ca
co sin coco. Si alguén 
na rúa te ofrece un ra
mo de troles, eso é un 
"impulso"! si te ofrecen 
outra cousa, non é pu
lo, é un ATREVIMENTO. 

CANCRA 

Saia da sua concha e 
vaia a praia, poñerse 
morena ou roxa (ase
gún). Boas perspecti
vas no traballo: segura
mente non terá, coque 
poderá disfrutar todo 9 
vran de vacacións. E 
posibel que che rega
len algún animal, por 
exemplo, ratas que non 
roen porque non teñen 
dentes. 

LEA 

Lea moito e páseo ben 
no vran. É bo tempo pa
ra cambeos: de coche, 
de piso, de rasante, de 
sen so ... Todos os cam
beos que queira menos 
"Por el cambio", ese si
gue sendo unha chou
risada. Amoriños colle
rás na veiriña do mar, 
cando alguén te chame 
moreniña á vista de 
tanta xente, e entón a 
tua nai quererate facer 
costureira, pero non o 
serás polo teu carácter 
rebelde que non aguan
ta "patróns". 

VIRGA 

Todo o mundo te esixi
rá demasiado. O teu es
tado de ánimo estará 
predisposto a compla
cer. Antes de que eso 
aconteza: Devóltame 
as chaves da moto, o 
rosario da miña nai, a 
colección de discos, o 
libro que en 1917 dixe
ches que ías ler e aín
da sigues con él, as 
5.000 rupias que me pe
di ches porque non ti
ñas para comer, e era 
"comer percebes" ... ¡ Xa 
era hora de que tiveras 
o estado de ánimo ese! 

LIBRESA 

Nunca estiveches tan 
tigresa. Boas perspec
tivas de 1 ig u es, 1 ig u e
ros, bodys, neg 1 igées. 
Marte está aliado con 
Xupiter ao pasar polo 
equinocio de Venus, 
xusto á dereita da auto
vía que cruza a Vía Lác
tea, coque as perspec
tivas de que chova po
den ser variabais. Em
prenda algún negocio, 
como por exemplo, os 
relacionados coa esta
fa, desfalcos ou timos, 
que están de moda, 
aconsellámoslle pedir 
unha concesión de xo
go na Xunta. 
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ESCORPIONA 

A fortuna fará que de 
Hollywood te chamen 
para algún papel, pero 
ouh! non estarás na ca
sa. A fortuna, cabrea
da, de "vendeta" fará 
que a próxima chama
da sexa de Joaquín 
Pratt, para "El Precio 
Justo". Os celos amo
sarán na/s tua/s rela· 
ción/s sentimental/ais 
en proporción ascen
dente (canto máis "/s" 
máis frolecen) Si te vai 
mal cos celos pásate 
aos esparadrapos. 
-¿Para qué? 
-Parad rapos. 

TAURA 

Coidado coas viaxes 
ao extranxeiro, é moi 
posibel que lle saian 
caras. Terá sorte nos 
xogos de "azaar" como 
por exemplo "un limón 
meio limón" e "o corro 
da pataca" aínda que 
non é moi certo que lle 
reporten beneficios 
económicos. 
Período favorabel para 
lavar vellas feridas, re
pasar os teus actos, ro- . 
mendar erros, planchar 
camisas, ... vamos unha 
1 i mpeza interior. 

--------- --------

CAPRICORNIA 

Cunha copa de viño na 
man, pasarás todo o 
vran. Con outra man na 
toalla, pasarás o vran 
na praia. Bailarás na 

· punta do pé, na palma 
da man (ou na Palma 
de Mallorca se se ter
cia). Se traes un andar 
miudiño é que na copa 
hai viño, con andar len
tón é que na copa hai 
ron, se traes un andar 
corrente na copa hai 
augardente. Si andas a 
patacoxa , bebiches 
Rioxa. Dempois talan 
de "volver coa frente 
marchita" ... " 

-

-
PISCISA 

Atrévete a dar un cam
beo radical na tua per
soa, imos, un cambeo 
de augas (de Font-Vella 
a Fontenova, de auga 
de borrallas a augar
dente, de auga de bo
rrallas a augardente, de 
de Santurce a Bilbao, 
de pé a pa, .. . ) O traba
llo pode ser pesado, co 
que sería convinte des
cansar algo máis. Viría
lle ben un romance, po
rén di ante da desespe
ración un/ha sueco/a, 
ianqui, holandas/a, ta
mén pode valer. O mi
llor son os productos 
da terra, eso sí. 



Grafisant, S . l. 
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