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• O conflicto do Golfo Pérsico. 
• "' realidade das traballadoras de Charpo. 
• Selección de sexo. 
• Existe unha relación causal entre Pornografía e Violéncia?. 
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PRESERVATIVO CONTRA O SANTO OFICIO 

aquelas, .. f;alo qps comezos do século XIX, non 
e~a ..... ícil él'~pdt,.nas bibliotecas do clero alto 

.· e · ·. de Compostela e non só- un libro 

... -. ,,_, 

· 't¡:;>dh~ ... l n ·· ••... 
lecturas e 
veñen os bi · · 
enardecidos p i · 

nunha campaña 1 .. 

Con este asunto ·· 

cogtta;. la irreligión de R. Vélez. 
- -., ___ " 

suspeitar. 

nte, de me suxerir, no 
> ,(ou preservativos) 
ci · .. · .lación consignas 

· .. ·. llo á 

abuso de poder (e ve-se 
envio de barcos ao golfo, 
rapte por un ano a mozos pa : 
dos militares, que aproben m 
despido libre deixando no paro a· 
xentes, que chanchullen o Consell 
Xudicial, ... ). 

Con este asunto acorda-lles, tamén, 
"hace mucho daño a los jóvenes" (e ve-s 
tampouco a falta de información sexual e 
anticonceptiva, embarazos non desexados, an 
de paternidades e maternidades adolescentes, 
represión e falta de liberdade na sexualidade). 

Eles, a xerarquia da lgrexa Católica, chama 
á desobediéncia civil aos farmacéuticos (lago de 
te-la alentado -e seguir a facé-lo- no carpo 
médico co do aborto). 

Eles, dicendo que o Estado ten o deber de 
"tutelar" a vida dos cidadáns. 

Eles, metendo-se a "control de calidade" dos 
productos do mercado. 

Eles, que se tiveran unha migalliña de vergoña 
por todos os inúmeros abusos de poder que 
promoveron, alentaron, dirixiron e bendixeron (a 
Inquisición, a "evanxelización" do novo mundo que 
era a América no século XVI, o sacar a Franco 
baixo Pálio após bendecir o seu levantamento 
contra a 11 República legalmente constituida e dar o 
visto bo ás martes, encarceramentos e 
aniquilacións de xente que pensaba e se 
comportaba en demócrata, bendicer barcos 
-instrumentos requintados da usura que o 
cristianismo condeaba-, etc, etc.), calarían. 

E non lles acordará, se cadra, o abuso de poder 
que desde os púlpitos e os confesonários veñen 
facendo desde tempos imemoriais cos rapaces 
e rapazas, cos mozos e mozas e coa xente adulta? 

• " 
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Abuso de poder de trocar a inxenuidade e 
inocéncia por mentes destragadas polo "pecado" e 
"o sexto mandamiento"; de colonizar as mentes da 
xente nova e maior dicendo que a viva 
representación «do mundo, o demo e a carne» 
somos «as mulleres pintadas ou descotadas»; de 
submeternos á inxustiza e opresión reinante 
convencendo-nos de que non hai que se rebelar 
("pon a outra meixela", "é máis fácil que pase un 
camello polo olio dunha agulla que un rico entre no 
reino dos céus", ... ). Non teñen nen ideia do que 
con isto contribuiron a que tanta xente dera nas 
consultas de psiquiatras e psicólogos. Do que 
noceron e mancaron a milleiros de seres humanos 
escindindo-os en dous: o espíritu -obra de deus
e o carpo -ferramenta do demo-. 

Non, seguramente ha-lle parecer moco de 
pavo, o enorme poder do que disfrutou na 
sociedade española e do que, endemal, segue 

·. isfrutando (imposición do calendário relixioso no 
ral, presenza nos médios de comunicación 

' iais de titularidade pública, utilización do poder 
.. e a eito chantaxean -e que non ten ben 

·· . e é un Estado aconfesional- para usos 
etc. 

guén, que teñamos coñecimento, lles vai 
amper as suas prédicas, rosários, novenas, 

as ou calisquer outro rito relixioso. O mínimo 
··. e se lles pode exixir, é que teñan a ben pensar 

que quen non irnos ás suas igrexas é xustamente 
porqu •. , .. non temas interese algún en ouvi-los e que, 
a soci •.. ····'· ade non é un recinto eclesiástico sobre o 
que e .· colocan o seu púlpito. 

sua e . 
Que 
admit 
non 
infer · 

. 
papr 
que 
que 
céu, 
pode · 
da i 
nen 
do 

dos 
co 
teñe 
está 
que 

. . áis, que comecen meter ben dentro da 
''•' a unha cousiña: xa está ben de tutelas!. 

própria relixión -e o seu Deus
albedrio do ser humano (porque se 

explican iso da condenación aos 
ncl parece que non sexan eles máis 
<, apa e admitan que igual resulta 
xente que -coma reza un eslogan 

· nsa que: "as nenas boas van ao 
····. as partes" e que se somos más, 

, e que tutela, de ninguén. Nen 
o, nen do pater famílias, 

alcalde, nen do profesor, nen 
De ninguén . 

sos de poder do governo, -e 
institucións que con el 
Eles, como institución, non 

chisco de voz, que tampouco 
i rdante de que «a César, o 

<, us o que é de Deus». 
' ·¡ ' 

' Condón, pon-llo á 
algo un pouco máis forte 

., .. ··. lixión". 

' 



PERLAS 

• Angel Santos, presidente da Real 
Academia de Farmacia, sobre a 
obxección de conciencia para a 
venda de anticonceptivos: "dentro da 
moral natural non deben ter este tipo 
de producto". 
• Margarita Fraga lrlbarne, membro da 
Plataforma para a Abolición da Lei 
do Aborto, falando da campaña dos 
preservativos, "non se farán máis 
felices nen construtores dunha 
sociedade máis sa e xusta, 
bestial izando· os co "pan, circo e 
sexo", ndo-os a ser 
mull . nos, danos de 

< izar os seus 

· .. ·. :i .····· ~~~od~o 

ece-me a 
deben ir 

ua do oso 
·· ... ·· "A mi la 
· ·· ·. · · · a ti?. 

ic· .~;~-

e pode 
· · ita 

lentamente non me serve nen para 
masturbar-me". Sobre as mulleres: 
"o mellar é cando as mulleres se 
abren de pernas e che entregan a 
alma ( ... ) a alma é a vaxina". 

. 

• o~ Concello de V1go quere "delimitar" 
as zonas e locais de prostitución. 

O Concello de Vigo non deixa de . 
sorprender· nos, e como sempre, con 
nefastas ou inauditas decisións. 

Esta vez o governo municipal, 
segundo declaracións do Conceltal 
de Seguridade Sr. Pedrido, considera 
que a prostitución en Vigo debe 
exercer-se en locais fechados para 
"controlar o máis posíbel as , 
condicións de hixiene e evitar a 
sensación de inseguridade", 

mentando que unha alta 
entaxe das mulleres xóvenes 

:.. ·- a prostitución en 
"'"' e Cánovas del Castillo 

11 UIIIIUI J son 

Sr. Pedrido e Cía ... 
..... ""' como certas as suas 

racilóm: e unha alta 
porcentaxe destas mulleres, as mais 
xóvenes, ven-se "abrigadas" a 
exercer a prostitución a causa da 
sua drogadi~ción, "que alta 
sensibilidade" amasan coas suas 
solucións. Non se lles pasa pola 
cabeza estudar posíbeis medios de 
atallar o problema da drogadicción 
-Seica qued 
despois de. invPn 

\ 

•Enrique Múglca, ministro de 
"Justicia", acerca das esperanzas de 
C. Alberdi de que se incorporen máis 
mulleres ao "Consejo General del 
Poder Judicial": "que pasa, van abrir 
cociñas no edificio?. 

A solución d 
prostitución, ou 
marcos ben precis 
SeU OCUltamente SOGI ' rt: 

máis ben a esa ...... " ....... 
non ten ---,Q .• • _. Q 

prostitución 
condeá-la a o :o 

dunha asoc ó . . -. 
que dun governo .. J.OICIPé3.1, 
ademais unha fa,.;,a 
problema xa rlo foitn a~ . 

prostitutas 
saúde d ri;:¡n • ~ 
·el iente de :a:tro1ntar 
sexual 
algun 
falsa 
difusión 

Os clientes. oo 

Para outro dia 
limitacións a 

1 medida 

(1) Carla Corso. · · 



CFlSFl DA ffiULLER ~ 
Centro Mumcipat de Información e Asesoramento dos Derellos da Muller 
Pintor Lugris, 5. Teff. 29 39 63. 
36211 VIGO. 

A aparición de Casas de Acollida 
para mulleres maltratadas, responde 
á necesidade planteada polo cada 
vez máis elevado número de 
mulleres que aínda desexando 
alonxarse da vivenda familiar, 
atópanse co problema de ande ir. 

A loita que o movimento feminista 
desenvolveu durante anos contra 
este tipo de agresións, conseguiu o 
recoñecemento dos malos tratos 
domésticos como' problema social. 

E se ben non son as Casas Refuxio 
unha solución aos malos tratos, si é 
necesario esixir, entre outras 
medidas,' que se eren os suficientes 
centros deste tipo, ande as mulleres 
poidan permanecer o tempo 
necesario para pensaren e valoraren a 
súa situación, así como recibir a 
axuda e os medios que lle 
proporcionen a posibilidade de 
se enfrentaren a unha nova vida 
i ndependente. 

Actualmente, o número de Casas 
Refuxio no Estado Español é 
excesivamente baixo. No que 
respecta a Galicia, tan só Ferrol 
contaba, ata agora, cunha casa de 
dependencia municipal e quince 
prazas de capacidade. 

Vigo será, a partir de finais de 
mes, a segunda cidade galega na 
que funcionará un centro de acollida, 
tras varios anos de reivindicación 
por parte dos distintos grupos de 
mulleres. 

Trinta será o número de persoas, 
entre mulleres e tillos, que poderán 
alonxarse neste edificio, no que 
recibirán (segúndo e proxecto), 
atención sanitaria, escolar e 
psicolóxica, así como apoio xurídico 
e social. 

Parécennos excesivos, sen 
embargo, os requerimentos de 
carácter burocrático que condicionan 
a admisión das mulleres: xustificante 
de empadronamento, certificado 
médico de lesións, xustificante de ter 
interposto denuncia de agresión, 
libro de familia, xustificante de 

ingresos familiares, compromiso por 
parte das mulleres de tomar as 
medidas previas de separación ... son 
medidas encamiñadas a evitar que a 
casa sexa utilizada por "calquera". 
¡Como se o feito de solicitar acollida 
non fora de por si suficiente para · 
que "calquera" muller recibira a 
axuda necesaria!. 

Unha serie de normas de carácter 
xeral, de organizacións, de horarios 
e de sancións por incumprimento das 
mesmas completan o regulamento ao 
que as residentes se verán 
sometidas. 

A permanencia non poderá 
superar os noventa días. Nese prazo 
suponse que as mulleres deberán 
resolver os seus problemas 
psicolóxicos, de vivenda e 
independencia económica se desexan 
reiniciar unha nova vida. 

Bastante discutibles nos parecen 
algunhas destas normas polo 
condicionantes que poderían resultar 
na propia autonomía das mulleres. A 
esixencia de coidado do aspecto 
persoal, a obrigatorieqade de 
participación nos grupos da casa, a 
necesidade de comunicar con 
antelación as saídas fóra dos 
horarios establecidos pala 
dirección ... son algúns exemplos, 
cuxo incumprimento reiterativo 
suporía motivo de expulsión. 

Non obstante, parece prudente 
agardar a ver os resultados para 
valorar as medidas planteadas. 

Non resulta aventurado, en 
cambio, manifestar o sorpresivo que 
foi para nós coñecer que a xestión 
da casa se adxudicou a unha 
empresa privada catalana, adicada a 
trabal lar no campo "socio· marxinal" 
de ámbito xeral. 

Que a creación de Casas Refuxio 
non dependa, como en boa léxica 
sería esperable, do Instituto da 
Muller, e sexan os concellos que 
desempeñen esta función 
institucional é evidentemente 
criticable. Pero que a política de 
privatización do Concello de viga se 
extenda ao campo de traballo social 
específico coas mulleres, resulta a 
todas luces excesivo. 

DONICELA _:_VIGO-
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Un cámbio enorme, un xiro de 
m~i~~~. graos, :.·· < <···· grand~ <!~dícia 
-por máis que .. · ... · moi cedo ainda- o 
trunfo desta mu · r. 

Porque é muller e iso, p r si só, 
non rvada 

e dede tlai anos, como 
ada, se ten sobranceado en 

· das le iscri ·. · n ás 

Porque no mesmo ofício ten 
d ido ás minorías e aos pobres. 

ca, . o país, 
ca cun p te. No tempo da 
campaña electoral -de saída 

n daba o por 
n fúr ntra os 

con ncionalismos sociais 
dominantes no seu país. 

dos antes, breza, 
e eis de rcio e ción' 
dos anticonceptivos e ousou dicer, 
naquel mundo de "fundamentalismo 

o", que ndo ária 
que 

as mulleres irlandesas tiveran que 
viax r a Landre ra abortar. 

OS S 
e coba , Róbin on é 

calificada de dócil e todo fai supor 
que · i plantar 'desd icións 
li on p os uerda'. 

J;) ;.,l.iOnservadores de ali acusan· na 
de mover valores anti· irlandeses 

sexual re 
anife · se 

- , .. _,,,, 

ria da venda de co · ns aos 
de 18 -até presente 
a 
a 

. Rabi • .,u acuso u· na de 
unha nnminación hista e 
l. 

e igu os 
ventas que soplán no mundo de 
b lquer alliña de fresco, 

·· OS · ·· m 
, tod acenos · bliñan 

que, en lrlanda,misto, é para trasmitir· 
o uuu 



• CONDONS PARA TODALAS CORES 
E SABORES. 

Silvia Vaamonde 

Estou segura de que moitos e moitas 
de nós estes días acabamos cun 
certo cabreo ó le-la prensa diaria. E 
¿a que se debía o cabreo?. Está moi 
claro: ós preservativos ou tamén 
coñecidos popularmente por 
condóns, e é que non pasaba un día 
sen que saíra na prensa un artigo 
falando da dita gomiña. 

Todo empezou cando o goberno, 
por medio do Ministerio de Sanidade, 
decidiu montar unha campaña de 
información cara os xoves para que 
teñan coñecemento á hora de 
empeza-la súa vida sexual de certo 
medio anticonceptivo, non só para 
evitar embarazos non desexados, 
senón tamén para evita-lo contaxio 
de enfermidades de transmisión 
sexual e do tan temido Sida. 

O que non creo é que nin Matilde 
Fernández nin o ministro Vargas 
imaxinaran a polémica que ían 
desencadear entre a poboación coa 
súa campaña. E digamos aquí que 
dita campaña seguramente ía pasar 
desapercibida para máis dun, se non 
fora precisamente 
(e anecdoticamente) gracias ós que 
se opoñían a ela que se encargaron 
de propagala a bombo e platillo. 
Claro que aquí ternos que mirar a 
que sector da poboación 
escandaliza, e chegamos á 
conclusión de que son os mesmos de 
sempre, os que hai anos non querían 
o divorcio, os que se apañen ó 
aborto ... , resumindo, o sector 
tradicionalista e conservador que 
sempre que tratamos de avanzar, de 
progresar, de falar de realidades 

•••• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• XA TEMOS ASESORIA XURIDICA!! 

Por fin! Desde o mes de novembro temas servizo de asesoria xurídica na 
AGM de Santiago. Os nasos esforzos foron grandes, mais valeu a pena. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Dona Isabel Castillo , advogada de grande prestíxio profisional nesta vila • 
compostelana, é a persoa que contratamos para este servizo. Xa tíñamos 
traballado con ela en diversos casos de mulleres que acudian a esta 
asociación en demanda de asesoramento, tramitacións de casos de 
separación , maus tratos , ... 

• 

Todos os xoves , de 7 a 9 da tarde, estará (estaremos) na AGM, 
esperando o que queirades demandar. 

Tamén , o mesmo día e nas mesmas horas, ten a sua xuntanza a 
Comisión Antiagresións de AGM . 

Agardamos a vos a visita. na rua do Vi lar 23 2 o esquerda. 

·-· -··-·-· 
sociais, e liberdades individuais 
saltan eles correndo a falarnos de 
moral. Unha moral que é a súa e que . -sempre nos queren Imponer 
pisoteando o naso dereito a escoller 
e a nasa liberdade sobre o que 
queremos ou non. 

Non logro entender como ás 
portas do século XXI un simple e 
inofensivo condón logra capta-la 
atención de tanta xente. Non podo 
menos que preguntarme ¿en que país 
vivimos para que nos chame máis a 
atención unha simple campaña de 
preservativos que a cantidade de 
miserias, discriminacións, paro, 
violacións, ... e inñcluso guerras que 
estamos padecendOo tódolos días e a 
tódolos niveis?. Pero non, os 
defensores da "vida", da moral (¿que 
vida e que moral?) e das tradicións 
están máis preocupados pala moral 
e as relacións sexuais dos xoves que 
de calquera outro problema. E 
ademais argumentan estas mentes 
retorcidas que o que se pretende é 
que todos manteñan relacións 
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sexuais sen medo a embarazos ou a 
contraer enfermidades venéreas, 
indo así en contra da moral cristiana 
que di que o acto sexual só se pode 
realizar dentro do matrimonio e con 
fins procreativas, iPOis si que 
estamos ben!. 

_Aquí, señores, ninguén abriga a 
ninguén a facer algo que non 
desexa. Pero si é unha realidade que 
de cada cinco rapaces menores de 
idade catro deles manteñen 
relacións. Pois que o fagan sen 
medos e sen corre-lo risco de traer 
lago ó mundo un nena igual ca eles. 
lso si sería unha pena, e si debería 
ser motivo de escándalo!. 

¿Por que non deixamos dunha vez 
que cada quen faga o que desexe co . ' 

seu carpo e que se prec1sa mercar 
un preservativo que o poida facer 
sen que ninguén llo prohiba mercar?. 
Non nos metamos máis cos condóns 
porque ó parecer (segundo me dixo 
alguén) agora fannos moi bonitos de 
cores e ata de sabores. 

• 

• 
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Comeza Novembro alporizado. Uns 
aproveitan a ponte de Santos para 
pór amolecer o carpo, outros, 
xuntan· se nunha residéncia militar 
en Santiago "Comandante Barroso" 
para unhas xornadas "nacionais" 
(españolas, entenda· se) ande edificar 
o espíritu coas suas maduras e 
meditadas reflexións sobre a vida, 
concluindo o derradeiro dia, (após 
unha manifestación pala rúa 
exixindo "derecho a la vida libre y 
gratuito"), coa elaboración da 
estratéxia para o próximo ano co 
"propósito claro y manifiesto de 
evitar una hipotética ampliación de 
la actual Ley de interrupción del 
embarazo". 

A cultura da vida, sei que dixeron 
eles nunha sesión de traballo: 
"feminismo y la cultura de la vida", 
Falarian do Golfo Pérsico? (é dicer 
da guerra, dos so.ldados ocidentais 
comandados polos militares 
profisionais ocidentais, mandados 
polos governos ocidentais a invadir 
o Golfo Pérsico para ver a cantos 
matan dos soldados iraquis 
comandados polos militares 
profesionais iraquis mandados polo 
governo iraqui?). Falarian, talvez, do 
volume enorme de infáncia que, 
sobre todo no terceiro mundo, marre 
a cada instante? (de fame, de 
enfermidades, de desnutrición das 
nais no embarazo, de ... ), do SIDA, da 
represión sexual, dos filias nascidos 
e non desexados, dos nenas 
maltratados, da fame, da pobreza, 
das mulleres violadas, das mulleres 
que con embarazos desexados 
abortan a causa das condicións de 
traballo ("abortos brancos"), dos 
salários mínimos, da xente 
anguriada que está no paro, dos 
acidentes laborais, da cultura, a 
información, o reparto da riqueza, da 
usura dos bancos e dos 
prestamistas, da incitación 
desmedida a un consumo ao que se 
non pode a aceder, da ... ? 

"X oves pro· vida", (só o no me 
arrepia) para se diferenciaren do 
resto (que como todo o mundo sabe 
son xoves e adultos e nenas e 
mulleres "pro· morte") responsábeis 

· de "redimir" a unha xuventude 
idiotizada palas cuestións 
pracenteiras das relacións humanas 
e a unhas mulleres egoístas que só 
miran polo seu. 

Seica utilizaron argumentos "de 
altura intelectual" para referir-se ao 
aborto, que viria ser igual «como se 
para eliminar o paro se adicaran 
matar parados». 

Mentres eles edifican o seu 
espíritu con tan nóbeis causas, aos 

. médicos xulgados e condenados por 
praticar abortos voluntários 
(asesinos eles), ás mulleres 
embarazadas contra a sua vontade e 
o seu desexo, aos filias nascidos e 
non desexados e á angúria de ir a un 
aborto nas condicións nas que este 
está legalmente como mal menor 
para evitar un mal maior (pór no 
mundo un filio que non se quere 
pór) ... que os parta un raio. A cultura 
"da vida" para eles é só i 
exclusivamente a vida dos embrións e 
dos fetos, maltratados por unha 
humanidade desbocada, á que hai 
que "embridar", como aos cabalas, 
para que non elixan, non decidan e 
non aspiren a unha vida merecente. 
Unha vida na que traer ao mundo flllos 
sexa frolto da Intención e non da 
casualldade. 

Se es tes "xoves pro· vida" 
pensaran nos sofrimentos e nos 
problemas da humanidade coa que 
conviven, igual a sua cultura da vida 
nos trasmitia ao resto algo que non 
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fora bazófia, porque. de certo, o que 
din é bazófia humana, moral, 
espiritual. Non edifica nada. Só 
alenta ao desconsolo. Que ainda por 
riba pretendan acobillar este xeito de 
entender a vida das mulleres sob o 
rótulo de feminismo non deixa de ser 
o colmo. O problema non é duns 
xoves con inquedanzas, con ganas 
de contribuir coas suas enerxias a 
unha sociedade millar. O problema é 
dos que con toda a demagóxia da 
que dispoñen e toda a infraestrutura 
que lles empresta estar ben 
colocados: nos púlpitos, no ensino 
privado e na família (OPUS e 
sectores reaccionários da igrexa 
católica) os embarcan en tal 
direción. 

E ... tampouco é un asunto de 
democrácia ande todas as ideias 
teñan direito de se expresar. t un 
problema de respeto e toleráncia 
para quen non pensa coma un. Unha 
lei de aborto como cómpre: libre, 
gratuíto, na rede sanitária pública e 
á decisión da muller non obrlga a 
nlnguén a usá-la. Ten a vantaxe, en ~ 
troques, de permitir a quen si quere 
e necesita facé-lo de que a sua 
saúde (física e psíquica) non sexa 
alterada nen por riba dé cos seus 
ósos nun xulgado. 



CONSELLO SOCIAL DE PLANIFICACION 
FAMILIAR EN OURENSE 

Celsa Perdrz Álvarez 
Secretarfa do Consello de 

Planificación Familiar. 

Üs Centros de Planificación Fami
liar, foron tradicionalmente lugares 
para mulleres, en moitos casos, xes
tionados e supervisados por mulleres; 
podería decirse que foron os primei
ros servicios lnstitucionaisque conta
ron coa participación cidadá de mulle
res, posto que esta foi unha reivindi
cación feminista, e un logro tamén, 
deste colectivo. 

Buscando canais de participación 
cidadá, moitos centros de Saúde da 
rede Sanitaria do INSALUD contan 
cos chamados CONSELLOS DE SAÚ
DE nos que, de xeito representativo, 
aparecen as diferentes forzas da co
munidade onde está ubicado o servi
cio, co fin de colaborar cos profesio
nais sanitarios, como órgano consul 
tivo, e para acadar un mellor funcio
namento do servicio, mais axustado á 
realidade. 

Dende Maio deste ano, no Centro 
de Orientación Familiar, funciona ta
mén un CONSELLO SOCIAL DE PLA
NIFICACIÓN FAMILIAR, cuias fina
lidades son as seguintes: 

• Recoller as demandas de Plani
ficación Familiar e Sexualidade da 
poboación, detectando problemas na 

• 

comunidade, así como elaborando 
programas de actuación prioritarios 
para as/os cidadáns. 

• Supervisar as decisións que, res
pecto da Orientación Familiar da co
munidade, tome o equipo de Orienta
ción Familiar, analizando, emitindo 
informes e evaluando a rentabilidade 
dos diferentes programas. 

• Participación activa nos progra
mas de Planificación Familiar e Se
xualidade, sensibilizando á comuni
dade destes aspectos. 

• Colaborar na educación para a 
saúde sexual da comunidade, tacen
do de vínculo e vehículo, entre esta e 
o equipo de Orientación Familiar. 

• Facer crítica construtiva, cara á 
mellora do funcionamento do Centro 
de Orientación Familiar. 

Forman parte do Consello as se
guintes persoas: Unha representante 
dos servicios sociais do Concello, O 
coordinador de atención primaria da 
provincia, Unha representante do 
Centro Asesor da Muller, un ha repre
sentante das asociacións de veciños 
da comunidade, unha representante 
da Asociación Galega da Muller, 

• 
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unha representante da sección da 
muller de CC.OO., unha representan
te da asociación de Consumidores, 
Unha representante da casa da xu
ventude, unha representante das 
asociacións de pais da comunidade e, 
por último, unha representante do 
Centro de Orientación Familiar do 
INSALUD de Ourense. 

É moi pronto para dar unha valora
ción da operatividade deste órgano, 
pero podemos facer os seguintes co
mentarios dos 6 meses que leva fun
cionando. 

Reunímonos en 7 ocasións cunha 
participación do 100% dos sectores 
da muller e feministas, non así do res
to dos membros. 

As primeiras reunións empregá
ronse na elaboración dos Estatutos, 
así como para que os membros do 
C.O.F., deran a conocer ó Consello 
das suas actividades e traxectoria, 
e para que as diferentes organiza- . 
cións membras fixeran unha análise 
da situación da planificación Familiar 
na provincia, con propc;>stas de modi
ficación e proxectos de traballo cara 
o futuro do Consello. 

Neste intre, estase a traballar en 
dous proxectos propostos polo Conse
llo, que son a introducción da Educa
ción Sexual en tódolos Centros de 
E.X.B. da cidade, para o cal o Con
sello está elaborando un programa 
'docente básico, que impartirá, xunto 
cos responsables dos programas da 
m uJier dos Centros de Saúde, en cada 
barrio; e por outra banda, outro gru
po de traballo do Consello está elabo
rando unha enquisa de calidade, para 
cot'\ecer o nivel de aceptación do 
C.O.F. entre as usuarias, así como 
as propostas de modificación de fun
cionamento que elas tan. 

Aínda que é cedo para valoralo, 
parécenos que o feito ata o momento 
xa xustifica a existencia do Consello, 
e que calquera medida que posibilite 
o achegamento dos servizos ós usua
rios e viceversa, repercute nunha 
asistencia máis axeitada á realidade 
e en xeral nun mellorfuncionamento. 



SE PARIR NON É O DESTINO DA MULLER, 
SE SEXUALIDADE NON É MATERNIDADE, 
SE O MEU CORPO É MEU E SE OS HOMES 

PARISEN: O ABORTO SERÍA LEGAL 
Ana Benito Galán. 

A.G.M. Ourense . 

¡XA ESTÁ BEN! 

Afortunadamente as lectoras deste 
artigo (e algún lector, non quero dis
criminar) estarán de acordo co múlti
ple título do mesmo. Falouse, escri
biuse, discutiuse, pelexouse e, se non 
fose pola importancia do problema, 
entrábanme ganas de fuxir. 

Irnos lembrar un pouco. Alá polo 
ano 1985, cando tomos desagrada
blemente sorprendidas por unha des
penalización excesivamente parcial 
do aborto, despois de anos de loita 
tantando normalizar este dereito, 
moitas deixaron de pelexar. Podían 
ve-lo seu problema resalto. De clase 
media, culturalmente autosuficien
tes, sabían que esta lei deixaría ten
das polas que escapar. O que sabían 
menos é que esta lei ía dixar na clan
destinidade á maioría das mullers, e 
o que probablemente non sabían era 
que elas tamén podían ser xulgadas 
por abortar. 

Cinco anos depois, ninguén está 
de acordo coa lei, nin coa súa apli
cación (digo ninguén excluíndo deli
beradamente aos grupos que quero 
excluír). As razóns son evidentes: o 
78% das mulleres que abortaron no 
Estado Español fixérono ilegalmente, 
do 22% restante, as que puideron 
acollerse á lei, o 95-98% realizouno 
en clínicas privadas. E durante estes 
cinco anos un ensarillado continuo 
de xuicios, condenas e denuncias. 
Paréceme excesivamente reiterativo 
lembra-las críticas á morneza do go
berno, á permisividade cun sector dos 
profesionais sanitarios, permitíndo
lles obxectar hoxe pero non mañá, 
para este aborto si pero para esoutro 
non, á pouca vontade política para 
que esta cativa lei fose realidade na 
rede sanitaria pública. Non quero 
lembrar tampouco as actuacións de 
determinados xuíces e fiscais, e me
nos dende que están adornados por 
ese "magnífico" ministro de xusticia 
sen que pediran aínda a súa dimisión. 

Só quero dicir o que as mulleres do 
movemento feminista queremos: e 
queremos que o aborto deixe de ser 
un problema, queremos que se nor-
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malice, que sexa un dereito que toda 
muller ten, co único requisito de que 
o decida ela, e que este dereito estea 
garantido polo Estado. 

Agora. esto u de abondo magoada e 
alporizada de fa lar deste tema, por iso 
non quero plantear de novo o que 
pensamos que se debería facer para 
non chegar ao aborto. Aínda que tivé
semos boa información e boa práctica 
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sexual, aínda que tivésemos métodos 
anticonceptivos ao noso alcance, aín
da que non nos costase dicirlle a un tío, 
mira: "hoxe doutra maneira", aínda 
que non nos botasen da casa ou fó
semos a vergoña da familia por que
dar preñadas, aínda así, se unha mu
ller quedase preñada sen querelo, ten 
que ter o dereito a decidir. Ademais, 
se nós estivésemos nese caso ¿Que 
fariamos?. 

Eu pregúntome moitas veces ¿que 
perigo social supón a normalidade do 
dereito ao aborto cando é máis fácil 
"derruba-lo Muro" que amplia-la apli
cación da lei á R.F.A? e síntome com
pletamente desprote'xida ante o atre
vemento por parte do Estado e a lgre
xa de materse na miña vida privada, 
de querer controlar con quen fodo ou 
cando quero quedar preñada. ¿Tanto 
nos temen?. ¿Tanto perigo suporía 
que as mulleres non fixésemos o que 
queren que fagamos?. ¿Tanto caos 
sería que as mulleres dixésemos 
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que non fregamos un prato máis, que 
tacemos folga no restaurante que di
riximos dentro da casa ou que só 
atendemos á gardería e ao hospital 
que ternos dentro do lar o 50% das 
horas do día?. ¿Sería tan perigosoque 
nos autodeterminasemos?. Bo é sa
bela. Podemos ter un volcán nas no
sas mans, o problema é que cada 
unha ternos un cuartilo de lava, e 
como non nos xuntemos ... 

Pero voltando ao tema que nos 
ocupa e concretando, parece que o ar 
leva un cheiro a reformas. 

As mulleres parlamentarias do 
PSOE, ignorantes quizais (aínda que 
non o creo) da realidade da aplicación 
da lei actual, descoñecendo quizais 
(aínda que non o creo) que a rede sa
nitaria do IN SALUD non ten o número 
de xinecólogas-os suficientes para 
cubri-la demanda xerada, queren que 
se leve a cabo un estudio sobre esta 
problemática. Albíscase, de tódolos 
xeitos, un debate inquedo: algún sec
tor pretende despenalizar un cuarto 
suposto, o socio-económico. Iremos 
ver como se posiciona o resto do parti
do, pero como haxa unha porcentaxe 
importante de militancia coma o Sr. 



M úrica (cousa que non dubido), desta 
non o logran. 

Hai outro proceso de lei que vai 
máis alá: aborto libre ata o terceiro 
mes e con causas despois. É este pro
ceso é planteado por Izquierda Unida 
e apoiado por diversos sectores pro
gresistas. Din que é posible e realista. 
Pero, aínda que me aledaría a súa 
aprobación polo que de avance su
pón, creo que non é posible nin realis
ta. Non é posible porque a maioría dos 
grupos parlamentarios non o van 
apoiar, nin realista porque deixa fóra 
parte da realidade das mulleres, e 
ademais ás máis desprotexidas, qui
zais un cativo número de casos se o 
comparásemos co total, pero non 
queremos deixalas fóra. 

Todas (e todos) lembraredes o pro
xecto de lei que presentamos no Par
lamento Galego, a través da de putada 
do B.N.G. Pilar García Negro, para 
que esta instara a súa aprobación no 
Parlamento Estatal. Foi un acto pro
pagandístico co que tentábamos ra
cha-lo boicot informativo dos medios 
de comunicación ante todo o que non 
sexa "forza parlamentaria". Saiunos 
ben. Daquela puidemos ver reflexado 
na prensa, principalmente, un anaco 
do noso proxecto. Pero aínda temos 
forza para facer moito máis. 

O debate sobre o dereito ao aborto, 
sobre como traballar para o conse
guir, segue aberto, mais non quero 
remata-lo artigo sen transcribir unha 
parte do preámbulo do noso proxecto 
de lei: 

"O ponto de vista do que partimos, 
á hora de redactar a nosa lei, é a defe
sa irrenunciable do dereito das mulle
res a unha sexualidade libre, autó
noma, a dispór libremente do noso 
corpo ... 

... As mulleres temo-la capacidade 
de traer ao mundo novos seres. Co
rrespóndenos a nós decidir se quere
mos ou non facer uso desa posibilida
de. Ao esixir a legalización do aborto 
non tacemos outra cousa que defen
de-lo noso libre dereito a decidir se 
queremos ou non ter tillos e en que 
intre.". 

Saúdos a todas, e forza para seguir 
adiante. 

O CONFLICTO DO GOLFO PÉRSICO 

Victória Iglesias Molares 

Algunhas veces ten-se plantexado 
dentro do movimento feminista, a 
discusión sobre a oportunidade de 
discutir ou posicionar-nos en con
flictos xenerais ou sociais que non 
teñen unha clara vinculación coa no
sa problemática específica de xénero. 

Daí que alguén poida pensar que o 
conflicto do Golfo Pérsico non ten 
"maiores" implicacións para as mu
lleres. Pero, recoñecendo que a con
cepción do mundo que se desprende 
do feminismo é a consecución dunha 
sociedade igualitária, no máis amplo 
sentido da palabra, que loitamos con
tra os intereses dun sistema patriar
cal e capitalista, e que o militarismo 
é algo absolutamente oposto ao femi
nismo, si debe preocuparnos esta 
nova cruzada imperialista. 

A POLITICA IMPERIALISTA 

En primeiro lugar porque non po
demos entender unha sociedade 
igualitária asentada na dominación, 
nen a dos homes sobre as mulleres, 
nen a duns paises sobre outros, e o 
obxetivo principal desta "cruzada" 
non é a defensa da soberanía de Ku
wait, nen a dos princrpios democráti
cos, senón a defensa dos intereses im
perialistas (control dos recursos petro
Hferos e os investimentos árabes e 
kuwaitis nas suas economías), parti
cularmente dos Estados Unidos, que 
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se xogan na saída desde conflicto a 
sua hexemonia político-militar sobre 
o Terceiro Mundo. 

A respeito da suposta defensa da 
soberanía de Kuwait e as apelacións 
da comunidade de hipócritas ao de
reito internacional, non se ten en pé 
se recordamos Granada, Nicarágua, 
Panamá, Palestina, Libano, Sahara, 
Chipre, ... ; se pensamos nos princi
pios democráticos (evidentemente 
ausentes en lrak -como xa denun
ciábamos no anterior número de 
Andaina-) non podemos chamar-nos 
a engano respecto ao que acontece 
nos países "veciños" que hoxe lle 
sirven de cobertura aos Estados 
Unidos. 

O MILITARISMO 

En segundo lugar, si temos que 
preocupar-nos, porque o conflicto es
tá servindo "ás mil maravillas" para 
paralizar a presión de recortar os pre
supostos militares -exixindo en case 
todos os países ao amparo da disten
sión Este-Oeste- e para fomentar 
as medidas de austeridade, respon
sabilizando aos países productores 
de petróleo das medidas anti-sociais, 
que implican como sempre un ataque 
frontal aos servizos sociais colectivos, 
que comenzan a se converteren 
nunha reivindicación utópica. E todas 
sabemos que somos as máis necesi-



tadas destes servizos para que a rio
sa incorporación na sociedade poda 
ser un feíto, xa que: a menores servi
zos sociais, maior traballo doméstico. 

Por outra banda, a militarización 
da sociedade reforza unhas normas 
de relación sócial cada vez máis fe
chadas, autoritárias, xerarquizadas, 
e o que é pior, aceitadas como nor-. 
ma1s. 

A participación das mulleres 
no exército. 

Os médios de comunicación re
s~ltan de xeito particular, como xa 
fixeran anteriormente na invasión 
de Panamá, a participación das mu
lleres nas forzas armadas, sobre todo 
de Estados Unidos, tentando ofrecer 
unha apariéncia máis atractiva e 
aberta da institución militar, presen
tando-a incluso como "exemplarizan
te" e contraposta á dominación que 
sofren as mulleres nos países ára
bes, facendo-nos ver subliminal men
te? esta incorporación das mulleres 
ao exército como a conquista dun 
maior grau de igualdade para a mu
ller. 

É o colmo da hipocresía condo se
guimos a ser marxinadas de forma 
sistemática en todos os sectores so
ciais: família, traballo, economía, etc. 

• MURALISMO 
• ROTULACION 
• MAQUETADO 

Esta incorporación, evidentemen
te, non significa un instrumento de 
poder. Se ternos en conta o alto de
senvolvimento tecnolóxico dos exér
citos, que fai que o poder se atope 
concentrado cada vez en menos . . , 
mans, e que a nosa mtegrac1on na 
vida "civil" se vai dando en campos 
que perden importáncia a nível social 
e económico, que poderíamos dicer 
do exército?. • 

E impensábel unha participación 
na toma de decisións nunha institu
ción totalmente xerarquizada e na 
que a operatividade depende pre
cisamente de que a capacidade de 
decisión se encontre centrada no 
menor número de mans posíbel. Mes
mo se algunha muller chegara a ad
quirir algun poder dentro do exército 
estará suficientemente adoutrinada 
para que non provoque nengunha al
teración no seo das forzas armadas. 

De todos xeitos o quid da cuestión 
sería que intereses defenden? Non 
será que nos propoñen que defenda
mos a nación e os intereses daqueles 
que na realidade son os nosos opre
sores. 

A situación das mulleres que 
quedaron en Kuwait. 

A prensa nos últimos meses puxo 

PUBLICIDAD E 

LIBRERIA PAZ 
• ANAGRAMAS • LOGOTIPOS 
• ANUNCIOS -LIBROS DE TEXTO 
• CARTELES 

de manifesto a terribel situación nos 
campos de refusiados en Xordánia, e 
os saqueos das tropas iraquis en 
Kuwait, pero poucas notícias apare
ceron referidas ás mulleres. 

Como sempre, en casos de guerra 
e invasións, as mulleres formamos 
parte do botín, e segundo nodcias 

. . , 
que empezan a aparecer, na mvas1on 
de Kuwait, as tropas iraquis violaron 
a numerosas mulleres, e a situación 
das numerosas empregadas do servi
zo doméstico -que foron abandona
das polas famílias kuwaitis na sua 
fuxida- é de total precariedade pola 
falla de recursos económicos para po
der sobreviver. 

Quizás teñamos que agardar un 
pouco máis para nos enterar do "com
portamento" dos soldados das tropas 
internacionais. Os precedentes son 
bastante nefastos, incluso dentro do 
mesmo exército. Alguns dados ofi
ciais talan de 43 violacións nos cuar
teis norde-americáns da RFA. Cál
culos extra-oficiais aseguran que 
cada muller foi violada polo menos 
unha vez. 

Cantos abusos, ademais da própria 
intervención, se producirán nesta 
.. d .. ., cruza a .. 
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"' MARIA, A TRABALLADORA 

Asamblea de Mulleres de Arousa. 

Fáiseme raro vivir así deste xeito, 
o día paréceme máis fermoso e máis 
longo agora que non me teño que er
guer ás seis da mañá, facer rápido as 

· cousas da casa, deixa-la comida fe ita 
para cando o meu filio chegue do co
lexio, e ir correndo ás nove a fábrica 
ata sabe Dus qué hora, porque sabe
mos cando entramos pero non cando 
saímos, se hai que facer horas extras, 
alí nos teñen ata que faga falta, non 
lles importa a nosa vida fóra da fábri
ca, é como se non tiveramos dereito a 
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ela e só foramos mans que abren a 
cuncha ou o peixe. Só lles importa ter 
mans alí traballando, sexan as que 
sexan, e mira ti que non son moi di
ferentes nunhas das outras e sen 
embargo hainas que cobran moito 
máis cás outras, non sei moi ben por
qué, é verdade que algunhas son moi 
xoveci ñas, da ida de do me u fi llo, e ata 
torpes porque acaban de comezar, 
pero iso non quita que, se teñen ida
de para traballar, teñen idade para 
cobrar. Claro que as mais delas non 
resisten este ritmo de traballo e non 
duran moito, se non lles apura dema
siado a necesidade, déixano aos pou
cos días. Non me extraña, a verdade 
é que as poñen nos peores postos: a 
recoller marisco, ir ás cetáreas, des
cargar camións, estar dentro das cá
maras. Ás de máis idade déixannos 
nas mesas, saben que somos máis 
fráxiles. E nós non dicimos nada, cada 
un ha pensa que ten que coidar da súa 
saúde, xa que se ternos que ir ao mé
dico, son días que perdemos de tra
ballar e que non cobramos, ademais o 
médico é moi caro. Pero danme pena, 
é como se estivera vendo ao meu fi
lio, xa lle dixen ou que ten que estu
diar e que o día que entre nunha fábri
ca sexa para sentar na oficina e tra
ballar con números e papeis, que é 
máis cómodo e respétano máis, que 
esa é outra. A nós non nos respetan, 
pártanse mal con nós, insúltannos, 
mírannos distantes e trátannos como 
se non foramos persoas. Non miran 
se nos fan mal co que din ou fan. 
Co elevador, por exemplo, cando van 
pasar, tes que apartarte ti, porque 

DA CONSERVA 

Calquera parecido coa realidade 
é pura realidade. 

hafpo) 

Trabal/adoras durmindo na porta da fábrica antes de sere apaleadas (20.9.90) 

eles non se preocupan, parece que 
van conducindo coches eléctricos 
deses das feiras. Co Guillermo, o 
xerente, tes que ter coidado porque 
lle vai o de apalpar. As Charlinas, que 
son as que máis están con nós (os 
Charlines veñen pouco pola fábrica) 
insultannos e bérrannos para dicir
nos o que ternos que facer. Claro que 
o meu filio, como é un home, xa non 
sería o mesmo. Os homes da fábrica 
reciben outro trato moi diferente ao 
noso, moito mellor, aínda que en rea
lidade, homes na fábrica non fan moi
ta falta. Si un mecánico ou un ca
traballo e non cobramos máis por iso. 
E están mellor pagados ca nós e ata 
teñen seguridade social, por iso que
ren ben á empresa. Claro que algunha 
xente do pobo di que o que fan eses 
homes é outra cousa, que na fábrica 
terán pouco traballo pero logo fóra 
teñen outro traballo extra. Pero dino 
polo baixo, non se atreven a falalo. O 
que é na fábrica fan moito menos ca 
nós, e xa os poden ver falando ou arri
mados á parede sen facer nada, que 
non lles din nada nin lles pof'\en mala 
cara, e tamén poden saír, cando lles 
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peta, a tomar unha cervexa, e nós só 
podemos saír de recadeiras, cando 
nos mandan a selarlles unha quinie
la, a por tabaco ou a facerl les a com
pra para a súa casa. Porque os Char
líns aproveitábannos non só para tra
bal lar na fábrica, mandábannos ven
dimarlles cando chegaba a época, 
recollerlles as patacas, ir a súa casa 
a facerle-la comida, a lavarlle-lo co
che, a limparlle-lo xardín a sacarlle o 
esterco ao cabalo, o peor foi cando 
mandaron a Pepa a limparlle o cu ao 
can. 

O meu filio Uxío, non entende can
do lle digo que eles cobran moito máis 
ca nós cando nós facemos máis tra
ballos. Dime que non pode ser, que te
riamos que cobrar máis ca eles. Con- . 
teille como o pasei durante o seu em
barazo, indo ao médico coa cartilla do 
seu avó, que como a fábrica pechou 
uns meses, veume ben a m in, porque 
así non tiven que traballar, ¡Ai, Uxíol, 
¡e que san e guapo me saíchesl. Pois 
durante os meses de pref'\e, a Josefa, 
a encargada, mandábame sempre 
aos peores traballos, aos máis 
pesados; e mala, pero comigo ne-
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ses momentos era moito peor, pen
so que me tiña envexa porque ela 
non tiña fillos. E moitotempo despois, 
entereime de que tiña dereito á baixa 
da maternidade, xa que eles, moi vi
vos, tiñanme asegurada eses meses, 
pero non me dixeron nada. Como á 
Manoli, Tereixa e moitas máis, que ta
mén se enteraron de que de vez en 
cando tiñan seguro, uns vinte días 
ao ano, outras corenta días en tres 
anos, e todo así, como lles peta a eles. 

A mín non é que me guste moito 
este trabal lo, pero é mellar que ir por 
aí limpar ou quedar na casa, ademais 
é o traballo quemáis abonda por aquí, 
por iso moitas mulleres traballamos 
nel. Algunhas delas, ao comezar na 
fábrica, din que non o poden soportar, 
e que se van ir en canto atopen outro 
trabal lo. Pero iso non é fácil, hai que 
conseguiu entrar neutra fábrica me
llar, con seguridade social para os 
fillos, e por se teñen algún accidente, 
que iso xa é moito, pero as máis del as 
non atopan nada e aguantan aquí, a 
non se-la Xoana, que marchou ao ex-. , . 
tranxe1ro, pero non esta mo1 contenta 
por alá. Todas necesitamos os cartas. 
ninguén trabal la por gusto: a lria por
que o seu marido está no paro, a Chi
cha porque o trabllo de mariñeiro non 
dá moitos cartas e teñen catro fillos, a 
Carme para os seus vicios de tabaco e 
copas. Un traballo como este é impo
sible soportalo, a non ser que teñas 
verdadeira necesidade. 

Estas e outras causas soportaba
mas nesta fábrica durante moitotem
po, algunhas durante máis de quince 
anos, como a de Charol, ¿Lémbraste 
dela Uxío?, aquela que atropelaron co 
elevador e rompeu a perna, e a em
presa nen se ocupou de leva la ao mé
dico; ou como a que recibiu unha 
malleira do Ducho. 

Non sei como, pero todo isto em
pezámolo a falar entre nós. E de re
pente todo rebentou cando votaron 
a catro fóra por reclamar un sábado 
que se lles debía, entón outas quince 
plantamos o traballo ese mesmo día 
e aos tres días xa eramos cincuenta. 
¡Que medo tiñamos!, non sabíamos 
que facer, nin a quen pedir axuda. 
Ocorríusenos o do peche no con
celia. a causa saíu ben e aos cinco 
días voltamos a traballar. E nós que 
pensábamos que non tiñamos nin 
idea de nada, que eramos unhas par
vas, desconfiabamos de todo, ata en
tre nós, pero agora todo é distinto, 
coñecémonos mellar, defendémonos 
unhas a outras, e no traballo tamén 
estamos moito mellar, con segurida
de social, soldo segundo convenio e 
fixas discontinuas. 

Pero as malas persoas, as que che 
queren mal, canto mellar te vexan 
máis ganas lles entrea de amolarte. 
Así é o Guillermo, penso que non dei
xou de darlle voltas á cabeza ata ver 
por onde nos podía coller ( 1 ). E m pe-
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zou coas de Pontecesures e Valga, é 
que lles quitou o transporte que as 
traía e levaba, e non é que o quitara, 
o autobús segue vindo, pero sótrae ás 
que non participaron na folga, as 
outras teñen que vir polos seus pro
pios medios. Na fábrica, controlában
nos moitísimo o tempo que estaba
mas no baño, e non nos deixaba ir 
a eL a partires das doce e das seis, 
porque dicía que podíamos aguantar 
a media hora que faltaba para saír. 
A verdade é que en canto ao trato 
da xente cambiaron moitas causas. 
A separación entre folguistas e non 
folguistas fíxose moi grande. Para 
nós, as folguistas, todo empeorou. 
As outras acusábannos ao xefe de 
calquera causa, á mínima xa nos di
cían: "voltade ao concello" ou "nós 
queremos facer horas extras tranqui
las, así que deixádenos en paz". E 
nós aturábamo-la situación porque 
estabamos moi unidas e sentiámonos 
fortes, sen os medos que tiñamos an
tes. Elas, en cambio, teñen medo a 
que perigue o seu pasto de traballo, 
e iso que as hai que están cobrando 
dobre. Por un lado o paro e polo outro 
o traballo, e pensan que a empresa 
está facéndolles un favor, non ven 
que é ao revés, que son elas as que 
están facendo un favor á empresa, e 

, - . enton tenen un comportamento mo1 
diferente ao noso, de lambecús, 
por dicilo claro. Penso que ata se ale
gran de todo o que nos pasa a nós, que 
é moito; á Nati mandárona a frega-la 
parrilla e como ten alerxia á sosa che
gou a ter irritacións polos brazos e 
mans, e en vez de quitala de alíe po
ñela neutro traballo, tivérona unha 
semana máis ata que fregou tódalas 
parrillas. ¡Como son!. Porque de Gui
llermo e dos Charlíns xa se sabe, non 
podemos levamos moi ben, estamos 
en beiras distintas, pero entre nós, 
que estamos do mesmo lado, vennos 
ben a todas que nos axudemos un 
pouco, pero elas nada, calquera cou-

, -sa que nos proponamos, xa non a 
queren facer. Por iso, eu alégrome 
cando vexo que algunha delas está 
nunha situación apurada e buscando 
axuda, como a Lola que está cada 
vez máis amargada co Guillermo, que 
non para de meterlle man. Ela non 
sabe que facer, pero que espabile soa, 
que eu non penso botarlle unha man. 
Mira por onde, esa é unha ventaxa 
das folguistas: que o Guillermo xa 
non se arrima a nós. Que alivio para 
a Xela, que era coa quemáis se metía, 
pero como un día comezamos a can
tar aquela canción que lle deu tanta 
rabia, xa non se mete con ela. Mais a 
cínico non hai quen lle gañe: "No os 
obligamos a hacer horas extras sin 
hora tope, estáis en todo vuestro de-



recho de no querer hacerlas, pero la 
que no las haga, se va a la calle". 
E díxoo tan fresco, como se non nos 
estivera abrigando. lsto de traballar 
na conserva éche fodido, pois de todo 
o que aturas, tes que ver que moitas 
veces o xerente vive a empresa como 
se tora súa, e pártase tan cabrón co
mo os empresarios. Á conserva, ó no
so querido traballo ¿que lle está a 
kpasar?, xa teño oído algunha vez que 

' . non somos as un1cas que ternos pro-
belemas, hai certo tempo xa pasaron 
causas nalgunha outra. ¡Ai, miña nai
ciñal, . espero que isto non pase a 
maiores, nesta zona somos moitas 

. 
conserve1 ras. 

É incríble, pero comezamo-la se
gunda folga (2) porque despediron a 
oito que non quixeron facer horas 
extras. E lago sumámonos a elas as 
restantes, e entre as sesenta e coa 
experiencia da folga anterior, come
zamos a movernos. E m entres tanto, a 
fábrica segue a funcionar coa xente 
nova que buscaron porta a porta e di
cindo: "es para joder a las que están 
en huelga". Non saben ande se me
ten, os cartas son importantes, pero é 
máis importante a dignidade. Peor 
para elás, son unhas insolidarias. 
Mentres tanto, nós voltamos a pe
chamos no concello, fixemos panfle
tos para recoller diñeiro, tomos a Vigo 
á inspección de traballo, tacemos 
todo o que se nos acorre e o que nos 
propón a xente que nos axuda, que 
non é demasiada. ¡Qué homes máis 
xeitosos os das miñas compañeiras!. 
Portáronse moi ben sempre, sobre .. 
todo cando quedaba mas a durmir fóra 

da fábrica, e máis aínda nos momen
tos máis difíciles, como a mañá que 
chegaron as Charlinas armadas de 
matóns, esquirolas, desparafusa
dores, paus con punta ... ¡qué malleira 
nos deron! E las tamén as levaron. Ta
mén as levou a xente do sindicato (3). 
¡Pobres!, o único que nos está a axu
dar. Os outros sindicatos non queren 
saber nada de nós, parece que teñen 
medo ou que están comprados. Fo
mos fa lar cos grupos parlamentarios, 
que con sorrisos e boas palabras non 
solucionan o naso problema, con Fra
ga, que non nos recibiu ... 

¡Uxío, Uxío! Prepárate un pouco, 
ponte o xerxei gordo, que xa vai frío, 
e ternos que ir ver a Loli e ás outras. 
Este Uxío pensa que as folgas de fa me 
son de mentira. ¡Non vai e lles leva 
unhas mazás agachadas! Estas mo
zas son moi boas rapazas. ¡Que valen
tes son l. Están a levar un ha folga de 
fame. Eu, todo isto escoitárao antes 
pala te le, pero non sabía iso de tomar 
soamente auga e soro. E todo por eses 
cabróns, que non queren sentar a ne
gociar ¿Que pensan?, ¿que a lei a tan 
eles?. O goberno debe dicirlles que 
non, debe obrigalos a cumpri-las 
leis. Se só pedimos que nos readmi
tan a todas, e que nos traten como 
persoas, e non como animais.¿É moi
to pedir? E sen embargo levamos pe
chadas aquí máis dun mes. Xa pare
cemos unha familia. Comemos xun
tas, durmimos xuntas, vémo-la tele 
xuntas, talamos moito, contámonos 
causas do naso pasado, do naso pre
sente... Causas moi íntimas. ¿Que 
a gusto estamos!. Hai uns días, ¡que 
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risa!, celebrámo-lo cumpreanos de 
dúas de nós. Fixemos na casa unhas 
tartas de chocolate. Coas botellas de 
champagne tivemos que ter moito 
coidado ao abrilas, para que non se 
deran de canta as folguistas de fame 
que estabamos de comellada. Nesta, 
entereime de que á Manoli saíralle a 
sentencia do seu xuízo: ¡nulo radical!. 
A testa foi maior. ¡que ánimos para 
todas! Ela non ten moitas ganas de 
voltar á fábrica. Non se fía de que as 
feras se volvan mansas de súpeto, 
haberá represalias ... Tamén talamos 
de todo o que tiñamos que tace-los 
días seguintes, xa que estamos a pre
parar unha folga xeral en Vilanova, 
a primeira folga xeral na súa historia . 
¡Mira que traballamos!. .. , tivemos 
que percorrer todo o pobo, as fábricas, 
os bares, os comercios, os colexios ... 
Hainos que xa nada máis entrar non 
poñen pega algunha, e dinnos que por 
suposto que pechan e pecharían o 
tempo que fose para ir en contra dos 
Charlíns, con outros tes que pelexar 
un pouco, pero tamén os hai que non 
son capaces de perder uns poucos 
cartas por axudar a alguén. E chegou 
o día do paro xeral. Que nervos tiña
mos! xa ás seis da mañá comezamos 
a chegar todas nos vespinos. Saímos 
vixiar por se alguén se lle acorre non 
pechar . Todo saíu moi ben, non tive
mos ningún problema. Paseamos con 
pancartas polo pobo. Chovía moito, 
pero non nos importaba. 

Non tivemos tempo para comer, 
tomamos bocadillos. Seguíamos ner
vosas, non sabia mo-lo .que podía su
ceder ás oito, á hora da manifesta
ción. ¡Que manifestación! nunca 
houbo tal como esta en Vilanova, 
¡canta xente! había moitas mulleres 
doutras conserveiras, moita xente 
do pobo, e outra moita que eu non co
ñecía. ¡Cantas pancartas! berramos 
canto quixemos e berramos tanto 

.que desafogamos. Estaba todo cheo 
de periodistas sacando fotos, graban
do co video e entrevistando á xente, 

' . -ata a mm me vmeron preguntar, pen-
sei que era moi difícil talar para a ra
dio, pero cando arranquei a talar es
quecinme dos meus medos. Non sei o 
que irnos acadar de todo isto, pero 
aprendemos todas moito e a gran ba
talla témola gañada: XA NON TEMOS 
MEDO. 

MARIA. Outubro do 90 

(1 ). ·•·· iso que un dos acordos aos que se 
chegou coa primeira folga foi o de que no[) 
1ouber·a represalias. 

de 3 · ···· ·. despois 
ra fol 

(3) .. ,A OlTS (organización de traballado
ras-es do Salnés). 



SELECCIÓN DE SEXO: 
.., 

SAIR DO NEBOEIRO 

"Un procura a verdade 
por tódolos camiños, baixo as pedras 
nas raigames oscuras das aliadas 
máis alá das escumas e os so/pares ... " 

Celso Emilio Ferreiro. 

. . . , , . 
a mvesttgacton xe.oet1ca 

é comp ' e nalgúns aspectos, 
arriscado.' Mais non é bó buscar a 
saída fácil -mais tamén tediosa
de pecha-los ollos ante as dificul-
tades. Na n rra xa ternos há-
bito de saír neboeiros. 
Nefasto é o que paraliza, 
mais bo é o· medo gúieiro da pru
def!cia necesaria para tentar a 
modiño onde pó-lo pé para seguir 

· avánzando. · · · 

Marité Beiras Torrado 

A selección de sexo é un tema do 
que moito se falou, moito se opino u, e 
nembargantes o descoñecemento xe
ral do mesmo parece ser considera
ble. O descoñecemento das técnicas 
en si, o saber que é iso da selección 
de sexo, non é cousa de meigas, nin 
de maxia, nin tampouco ten por que 
ser unha perversidade aínda quepo
dería selo. 

Ese descoñecemento non quita que 
tódalas opinións, dende as científicas 

14 

ás máis populares -sentimentos, 
comentarios da rúa , do mercado-
sexan sumamente valiosas para po
der considera-la parte máis "hu 'ma
na" do asunto, pois a técnica non é o 
único problema, hai tamén a repercu
sión social, os problemas étnicos, os 
psicolóxicos ... 

Irnos entón por partes para ver si fa-· 
cemos un camiño na nebulosa da in-

. . , , . . . 
vest1gac1on xenet1ca na que se mscn-
be a selección de sexo; e primeiro de 
todo irnos tentar de pó-lo empedrado, 
mais logo virán os perifollos -que o 
adornan e perfilan- que hai que ob
servar (e mellor con pracer e curiosi 
dade) mais non deben "dist~aer" do 
camiño a pisar. 

¿QUE É A SELECCIÓN 
DE SEXO?. 

No ano 69 déronse os primeiros 
pasos cara a selección de sexo ó se 
identificar os cromosomas X e Y me
diante un sistema de marcados fluo
rescentes. No 1973 dábase o seguin
te paso ó lograrse a separación dos 
espermatozoides de cromosomas X 
dos de Y. 

A técnica normalmente utilizada 
(1) ata agora é a seguinte: sepárense 
os cromosomas X dos Y mediante un 
filtrado. Se se desexa unha nena se
lecciónanse os espermatozoides con 
cromosoma X (que ó xuntarse co X do 
óvulo -sempre X- dará XX) median
te o método Sephadex: os espermato
zoides seleccionados (os mális móvi
les) introdúcense nun cultivo que pre
cipita os Y no fondo quedando os X na 
superficie. A operación repítese ata 
te-lo máximo de concentración (80%) 
do cromosoma desexado. Para a se
lección dos espermatozoides portado
res do Y utilízase un método seme
llante: a columna de albúmina. Neste 
caso precipítanse os X. 

Unha exaculación ten millóns de 
espermatozoides metade X e metade 
Y, por iso nacen aproximadamente 
tantos nenos como nenas. As familias 
que teñen fillos do mesmo sexo son 
debidas -normalmente- a que os 
espermatozoides dun determinado 
cromosoma sofren de pouca movili
dade; iso fai que a porcentaxe de éxito 
nestes casos sexa aínda inferior ó 
80%. 

Cos espermatozoides selecciona
dos faise unha inseminación artificial 
(deposítanse no fondo da vaxina ou no 



útero da muller o día da ovulación). 
Ou sexa que non se pode talar de 
risco nin para a muller nin para o em
brión máis aló dos que corresponden 
á inseminación artificial. 

Optan por estas técnicas funda
mentalmente aquelas parellas que 
padecen -ou poden transmitir
unha enfermidade hereditaria segun
do o sexo (p. ex. os hemofílicos). (2). 
Pero tamén hai casos de parellas ou 
mulleres soas que o queren escoller 
por simple preferencia ou para equili
bra-la descendencia. Sendo en todo 
caso minoritarios -segundo datos 
doutros países onde é legal-. 

¿HAI UNHA RESPOSTA 
FEMINISTA?. "¿SI OU NON?". 

Ante a pregunda "¿SI ou NON?" á 
selección de sexo m o itas veces ténta
se buscar unha resposta feminista . 
A cuestión, que é dobre, plantéase 

• • enton nos segumtes termos: 
10. Cando non hai patoloxía as moti
vacións que conducen á selección de 
sexo son de carácter machista. Res
ponder a eses desexos é dar satis
facción á ideoloxía machista e re
reforzala. 

A estructuración psicolóxica das 
persoas que vivimos nun medio de 
dominación masculina está afectada 
(e digo ben afectada que non é o 
mesmo que condicionada) por esa 

· ideoloxía. Sucede tamén que cando 
se espera un filio ou filia maniféstase 
de normal preferencias na especta
tiva varón-femia (e iso sexa embarazo 
"natural" ou "artificial"). Coñece-

- - -mos a expenenc1a por ser prop1a ou 
compartida con amigas e coñecidos. 
Cando se manifestan esas preferen
cias, ¿pensamos: ¡que machistas! ou 
aceptamo? que hai moitas razónsque 
estructuran ese desexo?: o desenrolo 
afectivo, a história propia, a experien
cia persoal, familiar, ter críos dun 
determinado sexo e querer variar ... 
Non só, nin sempre hai motivacións 
machistas, é evidente. 

Doutra banda, nega rile lexiti m ida
de a ese desexo cando se trata da se
lección de. sexo e recoñecelo como 
normal no resto dos humanos non pa
rece moi xusto, (¿non si?). Normal
mente non fiscalizamos ás mulleres 
que quedan embarazadas, non lles 
pasamos un test para ver que motiva 
ese estado de "buena esperanza" nin 
que desexos latexan nas súas entra
ñas (3). 

E ademais, nega-lo dereito a sentir 
unha cousa ou outra non semella 
se-lo modo máis san e "convincente" 
de corrixir as posibles ideas machis
tas. 

20. Dada a sociedade machista a ten
dencia será escoller máis nenos co 
conseguinte desequilibrio demográ
fico. 

A experiencia en países en que non 
existe unha "grave" desigualdade, é 
que non hai aínda manifestacións de 
desequilibrio a pesares de se dar ca
sos de selección de sexo. As enqui
sas, en canto espectativas no noso 
país, tampouco fan pensar nesa posi
bilidade (ver esquema). 

En países como China onde hai un 
rexeitamento importante a ter filias, 
non necesitan da técnica de selección 
de sexo da que talamos para reduci-la 
poboación feminina: o infanticidio 
feminino está -ou estaba ata hai moi 
pouco- ben extendido. Exemplos 
dalgún outro país en circunstancias 
semellantes levan á mesma conclu
sión: o problema do exterminio dun 
tipo de poboación non está tanto na 
técnica senón na desigualdade so-
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Se pudese escollar o 
sexo do seu filio, que 

prefiriria, varón ou fémia? 

Total SEXO 
1 

Home Muller 
% % 

Varón __ ____ __ 24,5 26,0 23,1 

Fémia ____ ____ 19,8 15,6 23,8 

NS/ NC ____ __ 55,7 58,4 53,1 

cial. Parece entón que teria que pri 
mar unha alternativa de solución á 
opresión da muller, de política de 
igualdade social a unha política pro
hibicionista. (4). 



Se de resposta feminista se tratara 
¿non se podería mirar tamén dende a 
perspectiva de dar satisfacción a un 
desexo dunha muller e dicir "si"?. 

En definitiva, non parece que o 
problema da selección de sexo se re
salva por buscar calé a resposta máis 
feminista, nin que a análise por facer 
sexa estrictamente feminista. ó meu 
parecer, non se pode analisar exclu
sivamente en tanto que mulleres, e sí 
máis ben en tanto que persoas. 

Os interrogantes, as preocupa
cións que formula a selección de sexo 
son de carácter xeral, ético e cien
tífico. 

¿UN ÚNICO PARADIGMA 
ÉTICO?. 

¿Pódese, débese interferir ou non 
no proceso da natureza ?, ¿é lexítimo 
ou non "predeterminar" a terceiros 
(neste caso filio ou filia)?, ¿e saltarse 
a lei de Deus? ... Os problemas son 
múltiples e diversos, vindo determi
nados polas propias e particulares 
crencias relixiosas, adhesións filo-

• 

sóficas, traxectoria ideolóxica ... 

O problema ético semella ser máis 
ben individual ca colectivo. Nun país 
plural, onde se recoñece "formal
mente" a liberdade de pensamento 
e adscripción ideolóxica, difícilmen
te se pode impoñer un paradigma 

ético que satisfaga a todo o mundo e 
que vaia máis aló do seu principio 
elemental para que sexa xusto: má
ximo de respeto ás liberdades indi
viduais e non lexiona-los intereses 
colectivos. 

A lei que regule a selección de sexo 
tería que rexirse -como toda leí
por eses criterios. Mais, nun país , 
onde a tendencia é normaliza-las 
conductas e comprimi-los dereitos 
individuais impoñendo UNHA moral 
imperante (recordemos a política en 
aborto p.ex.), e ondeos intereses co
lectivos son os dun detrminado co
lectivo, non é nada seguro que dita 
lei respete os criterios éticos ante
ditos. 

Pero, ademais, ¿lesiona algún inte
rese colectivo aquela muller -que, 
individualmente, opta pola selección 
de sexo?, ¿o u máis ben o problema co
lectivo podería vir da man do uso 
perverso que científicos, e/ o u gober
nos poidan facer da mesma contra da 
vontade dos individuos?. 

O INESTABLE EQUILIBRIO 
DA CIENCIA. 

A ciencia é algo que resulta unha 
entelequia (en tanto que entidade de 
carácter fantástico, inapreíxable) 
para unha grande parte da poboación. 
Diríase que mante-las persoas na 
ignorancia serve para lles dar un po-
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der absoluto ós científicos (¡sabios 
semideuses!) acaparando así a capa
cidade de control encol do se u desen
rolo. 

A inquietude que o descoñece
mento provoca, xunto coa constata
ción histórica de que a ciencia non 
é allea ós erros nin ós usos perversos 
que dela se poden facer (bomba ató
mica, armas químicas, mutilacións 
sanitarias ... ), lévan a unha ben fun
dada desconfianza antetódolosavan
ces que en calquera intre se poden 
mutar en atroces retrocesos. 

Así, se ben non parecen existir 
argumentos sólidos en contra da se 
lección de sexo na que non hai ma
nipulación xenética, non deixa de 
provocar sentimentos de inquedanza 
e incluso de oposición á mesma. 

Cando se fa la da selección de sexo 
rapidamente se pensa na biotecnolo-

, . . . , , . 
x1a, na mvest1gac1on xenet1ca, coa 
que ten relación. O interrogante 
"¿quen domina a ciencia, con que 
fin?", é un interrogante antigo, sen
sato e fundamentado que é necesario 
ter presente ante calquera avance 
tecnolóxico para evitar que este actúe 
contra da poboación. Mais convén 
tamén acota-los problemas e non 
adoptar opinións precipitadas nin 
xeralizadas. 

Cada cousa é cada cousa. 



INTROITO 

No paralelo-meridiano que vivamos 
todos toman partido 
polo rei, o presidente, o primeiro ministro. 
a Cruz e máis a Espada. 

E u ... 
prefiro ao emir e ao visir 
a Alá e a Média Lua. 

(e se digo a verdade 
é que Non, 
que non prefiro nada). 

EVOCACIÓN 

Nada merece, Abraham, ser resatado. 

N.S.C. 

Non hai un Lot hoxe que alente sobre a terra 
nen a Arca de Noé debeu de varar nunca. 

Avanzan a Bagdad. Charo. 
Non poderei xa máis soñar 
ouvindo Shirazad improvisar 
lámpadas de Aladino. 

Ergue a tua plegaria 
á Meca e a Medina . 
non van os peregrmos 
i é mes de Ramadán . 

Implora a Alá 
resulta necesário. 

Saúda a Jerusalén 
-e a Gaza e Cirsordania-
e deita flores trbias nos cemitérios 
que inundan os lugares 
que habitan palestinos. 

El desbotou a cólera. 
uniu e selou alianza 
de compromiso eterno 
cos homes 
en belo semi-anel de cores 
labarando nos céus. 

Nunca debeu facé-lo. 
Que estraño devir da humanidade maxinaba? 

tampouco hai un Noé. 
Só milleiros de David . . 
re1 , 
a conspirar con Joab 
contra Urias, heteo 
polo desexo. 

SALMO 

Betsabé. 
Filia de Eliam 
Muller de Urias, heteo. 

Que a tua fermosura 
non inunde o desexo do rei , 
nen as tuas riquezas 
inciten aos governos 
das nacións. 

Filia de Eliam, 
peitea os teus cabelos . 
sen que o re1 
poida ver-te. 
Mesmo asi 
prevén a Urias 
Que non leve cartas a Joab 
ande David escreba : 
" Pon a Urias ande estexa o mais récio do combate, 
para que sexa ferido e morra ". 

MISERERE 

(ad libitum) 

Desconfia do rei 
-do presidente
do primeiro ministro 
do emir e do visir 
-dos prelados
Dos correios. 
Non deixes, Betsabé, 
que Urias vaia á guerra . 

(Outono, 90) 

Rua Cantábrico, 
10- baixo 

ASAMBlEA 
DE MUllERES .. 

DE A CORUNA 
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Acaba de sair do prelo un libro co suxerente titulo "MUJER SEXO Y PODER" eco non 
man.n• •h+1·•• lo bate ·nista en . a la idad" libro 
co e nos 

• 
1 e que e a cales alg mest 

década pasada se van desenrolando seo do feminismo norteamericano. O outro artigo 
é da tamén a R O que ntes na po-

mu-
ns un UA, 

que emitiu o seu informe en 7J, cqmentan-se alguns dos que marcan os traballos 
neste sentido: o caso da liber• lización a-pornografía en Dinamarca, os estudos sobre a 

dos 1resul dos 
Ullr'At"e sa dun 

fenómeno tan COmplexo COQla O da er en carita vítima da violéncia. 

De~te último artigo an-tr.: suas con~ideracións máis importantes, que e.spe
n de de do 

el ~'"'"" 
na 

-
' EXISTE. UNHA RELACION CAUSAL 

' -ENTRE PORNOGRAFIA E VIOLENCIA? 

"MUJER SEXO Y PODER", Aspectos del debate feminis
ta en. torno a la sexualidad. Eds, Marisa Calderón, Raquel 
Osborne. 

Proyecto "Mujer y Poder". Instituto de Filosofía. C.S.I.C. 
Forum de Política Feminista. 
Comisión antiagresiones del Movimiento Feminista. 
Madrid 1 990. 

Raquel Osborne 

Introducción 

As posturas arredor da 
pornografía · polarizan-se en
tre quen considera que a re
lación causal entre porno e 
violencia está demostrada 
"científicamente" e quen 
nega tal demostración. Ob
viamente, as consecuéncias 
canto á política a seguir se
rán moi diferentes para uns 
e outros. 

En casE! todas as propos
tas que Úm fincapé nos su
pastos efectos antisociais e 
agresivos que a pornografía 
provoca nos varóns, subxa
ce un modelo condutista de 
tipo imitativo que responde 
ao motto de "canto máis 
ves, máis fas". O seu oposto 
viria ser o que se deu en cha
mar "modelo catártico", que 
considera a pornografía co
ma unha válvula de escape 
de enerxias que, doutro xei
to,. poderian resultar pre-

xudiciais socialmente fa la n
do. Pola nosa "banda", in
sistiremos en acentuar a 
pluricausalidade do fenó
meno das agresións sexuis, 
entendendo certas repre-. , . . 
sentac1ons sexua1s agresi-
vas presentadas pola porno
grafía máis coma un sínto
ma ca coma unha causa da 
violéncia contra as mulle
res, provocada esta última 
por unha mentalidade que 
desprecia, teme ou se enco
leriza coa muller, ou que, 
simplemente, e cun carácter 
máis xeral, non a considera 
unha igual. 

A Comisión sobre a porno
grafía: a relación'causal 
non demostrada. · 

A transformación dos mo
res sexuais exemplificada 
pola denominada revolución 
sexual dos anos setenta, 
(que fixo cambalear alguns 
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dos fundamentos sobre os 
que se a§ientaban as ríxidas 
posturas en torno á sexuali
dade que até entón rexeran 
a vida dos norteamericanos) 
provocou un intenso debate 
sobre a extensión e maior 
expl icitación sexua 1 da por
nografía, asi coma os seus 
posíbeis efectos. As campa
ñas de axitación levadas a 
cabo polos sectores máis 
conservadores moveron o 
Congreso dos EUA a consi
derar o asunto coma de "in
terese nacional". O Congre
so estabeleceu como tarefa 
prioritária o estudo do efecto 
da obscenidade e a porno
grafía sobre o público, en 
particular sobre os meno
res, asi coma a sua relación 
co crime e calquera outra 
conduta antisocial. A tal fin 
deseñarian-se as investiga-. , . . 
c1ons pertmentes que pUI-
desen determinar a influén
cia, se a hubese, na conduta 
antisocial e delitos sexuais 
das persoas, a si coma na de
lincuéncia xuvenil. Tras a 
presentación do informe fi
nal, ao desacorde presiden
cial, sumou-se unha resolu
ción condenatória por parte 
do Congreso. Con todo, e 
~inda cando oficialmente 
non se segu1ron as reco-

mendacións da Comisión, 
un informe dese tipo ten o 
suficiente peso coma para 
influir enormemente no que 

_poden constituir a partir de 
entón as directrices a seguir 
no asunto de que se trate, 
neste caso a pornografía. Os 
seus detractores sabían-no 
moi ben e non descansaron 
até lograr ver un ha nova Co
misión, esta vez baixo os 
auspicios de Reagan -Cha
mada Comisión Mese- da 
cal os resultados, contrarios 
aos anteriores, por fin os 
convenceron. 

Cais foron os resultados 
a que chegou a Comisión? 

a) Non setopou un consenso 
na opinión dos enquisados 
sobre cais eran os efectos de 
ver ou ler materiais explíci
tamente sexuais. En conse
cuéncia, non se recomenda
ba a imposición de proibi
cións legais ao dereito dos 
adultos de leren ou veren 
publicacións deste tipo. 

b) En xeral, as pautas xa es
tabelecidas de conduta se
xual manifestaron-se como 
moi estábeis e non suscep
tíbeis de alteración polo con
tacto coa pornografía. 

e) Os mozos, delincuentes 
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ou non, tiveran un contacto 
similar coa pornografía; é 
dicer, que a pornografía non 
era un factor causante da 
delincuencia xuvenil. 
No caso dos adultos, os es
tudos indicaban que os de
lincuentes sexuais tiveran, 
en forma significativa, un 
menor contacto con mate
riais eróticos cá poboación 
adulta en xeral. 

d) Os delitos sexuais denun
ciados á policia en Copenha
guen diminuíron coincidin
do coa derrogación das leis 
contra a obscenidade en Di
namarca. 

e) Canto aos EUA, a conclu-

sión a que se chegou esta
belecia que a relación entre 

. a cantidade de pornografía 
disponíbel e os cámbios oco
rridos nos delitos sexuais 
non probaban nen a favor 
nen en contra que o acceso 
á pornografía conducise á 
comisión destes delitos, pe
ro des boto u -se como falsa 
a alegación de que aumen
taran espectacularmente 
como consecuéncia do in
cremento do consumo de 
pornografía. 

A sua conclusión máis 
relevante, tanto pola sua 

, . . , . 
prop1a 1mportanc1a coma 
pola polémica que levantou, 

foi a de que o vínculo causal 
pornografia-violéncia non 
fora probado. Como princi
pal recomendación legal, a 
Comisión sinalaba que a le
xislación non deberia inter
ferir co dereito dos adultos 
que desexasen ler, obter ou 
ver materiais explicitamen-

• te sexuais, recomendando á 
sua vez restricións para os 
menores e para a protección 
daquelas persoas que non 
manifestasen desexo nin
gún de contacto coa porno
grafía. 
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Por outra "banda", a Co
misión instaba a que se rea
lizase un masivo esforzo no 

terreo da educación sexual, 
que tendese a considerar o 
sexo como unha parte natu
ral e normal da vida, e a cada 
persoa como un ser xexual, 
asi coma a impulsar un ha vi
sión non uniforme neste te
rreo, que permitise un plu
ralismo de valores. Oeste 
xeito a educación sexual po
deria-se realizar por cauces 
lexítimos, moito máis fiábeis 
e saudábeis cós máis ilexíti
mos habitualmente ao al
cance da mocidade, como 
era a pornografía. 

Resulta óbvio que para 
os sectores conservadores 
as conclusións resultaban 
atrozmente libarais: unha 
sorte de política do "laissez 
faire" neste terreo, que da-

, 
ba carta blanca aos pomo-
grafos e ameazaba con co-

, 
lapsar moralmente o pa1s. 
Desde un ha óptica feminis
ta militante antipornografia 
rexeitaron-se igualmente 
estas conclusións por con
tradicer a sua crenza nunha 
relación causal entre porno
grafía e violéncia contra as 
mulleres. 

Unha postu~a igualmente 
feminista ven representada 
pola profesora de universi
dade e feminista Thelma 
McCormack, quen critica a 
consideración dada a certos 
valores que aparecen na 
pornografía -valores ma
chistas, onde a muller apa
rece dominada, complacen
te, pasiva e/ou humillada
que foron xulgados como un 
mero divertimento e como 
algo inofensivo, ou simple
mente, non tidos en conta. 
Esta outra amosa-se en de
sacorde coa valoración da 
Comisión, xa que sinala a 
necesidade de atender aos 
efectos a longo prazo da por
nografía nas mentalidades, 
mais comparte a opinión de 
que, cos dados existentes, 
non se pode estabelecer a 
ecuación pornografia=agre
sións contra as mulleres. 
Respeito da cuestión da vio
léncia nos médios de comu
nicación, McCormack opina 
que non é a contemplación 
da violéncia que comporta a 
sua imitación, senón a inse
guridade dos homes acerca 
da sua identidade sexual, 
que toma a forma do medo á 
impoténcia e á homosexua-



lidade. A atención debería 
centrarse, pois, no status 
das mulle res e na normaliza
ción da ·homosexualidade, 
conclue McCormack, máis 

, 
ca en censuras a pornogra-
fía ou á violéncia nos "me
dias". 

O caso de Dinamarca ou 
a liberalización da 
pornografia a debate. 

Un caso que levantou es
pecial polémica tras a publi
cación do informe america
no foi o de Dinamarca. Como 
parte dos seus resultados, 
o informe sinalaba que "es
tudas estatísticos da rela
ción entre disponibilidade 
de materiais eróticos e as 
taxas de delitos sexuais en 
Dinamarca indican que o 
crecente aceso a materiais 
explícitamente sexuais foi 
acompañado dun descenso 
na incidéncia dos delitos 

. 
sexua1s. 

A raíz da publicación do 
informe desenvolveu-se un 
certo mito popular sobre o 
efecto da liberalización aco
rrida en Dinamarca na inci
déncia das ofensas sexuais. 
Este mito sustentaba-se nos 
traballos iniciais de Berl 
Kutchinsky, do Instituto de 
Ciéncia Criminal de Cope
nhagen, as conclusións do 
cal recolleu o informe. Un ha 
vez se publicaron os traba
llos completos, comprobou
-se que o própio Kutchinsky 
matizaba moi coidadosa
mente as suas considera-

. , . . 
c1ons pnme1ras. 

Dinamarca foi considera
da un caso digno de estudo 
debido á abolición das leis 
que restrinxian a pornogra
fía entre os anos 1 967 e 
1969, é dicer, nun curto pe
ríodo de tempo. Pensou-se 
que o rápido cámbio entre a 
restrición e a permisión de 
circulación daquela, facilita
ba un estudo do "antes" e o 
"despois" en relación cos 
delitos sexuais nunhas con
dicións que non se daban 
noutros países ondeo incre
mento da pornografía tora 
moito máis paulatino. 

Sen embargo, deberían-
, . 

-se tomar senas precau-
cións á hora de proclamar 
que os estudos de correla
cións (pornografía/delitos 
sexuais) teñen validez canto 

. 

á sua significación estadsti-
ca, tanto polas dificultades 
de medición coma pola falá
cia de converter unha mera 
correlación estatrstica nunha 
relación de causa efecto. 
Cuestión que resulta moito 
máis complicada se se ten
tan facer comparacións in-
ternaciona is. • 

Os estudos de M.S. Gol
dsteih y H.S. Kant sobre os 
violadores e o consumo de 

pornografía compraban que 
os violadores, en xeral, tive
ran moi pouco contacto coa 
pornografía, especialmente 
durante a adolescéncia; un 
rasgo diferenciador deste 
tipo de personas consistía 
en que o uso da pornogra
fía estaba acompañado por 
un sentimento de culpa, ver
goña e desgasto. A sua acti
vidade sexual preferida, 
ainda sendo adultos, des
cansaba na masturbación, 
dado o "medo ao sexo" ex
presado. A utilización da 
pornografía por parte do vio-

lador botaba un resultado 
atípico, tendo máis que ver 
coa ansiedade e a culpabili
dade ca co desexo sexual 
propiamente dito. Asaltado 
por unha série de fantasías 
-incluídas a violéncia e o 
sadismo- que o perturba
ban e o levaban, a realizar 
actos de agresión, a porno
grafía, con preferéncia a he
terosexual, sen resultar-lle 
estimulante nen catártica, 

servia-lle nos sus intentos 
de evitar a ansiedade, a cul
pabilidade e o noxo criado 
por eses sentimentos que 
afirmaba non poder contro
lar; tales sentimentos pare
cían provocados polo medo 
ao sexo, á homosexualidade 
e á inadecuación á hora de 
se relacionar coas mulleres. 
Consoante con estes resul
tados, os dados revelaron 
un pasado familiar moi re
presivo en relación coa se
xualidade, nun entorno en 
que non se podian mencio
nar temas relacionados co 
sexo, e no cal se se descu
bría algunha vez o interese 
do neno ou do adolescente 
por estes asuntos, sobrevi
ña unha reacción altamente 

20 

pumt1va. Este clima de ini 
bición e represión amosa-se 
acorde co xa expresado 
acerca da información pro
porcionada polos violadores 
de non desfrutaren plena
mente coas actividades he
terosexuais e do seu temor 
á sexualidade. 

A idea de que " a porno
grafía é a teoría e a violéncia 

, . , , , . 
e a sua pract1ca esta mo1 
estendida entre as féminas 

porque ven, non sen acerto, 
que a pornografía constitue 
unha fonte de mitos acerca 
da sexualidade feminina, 
entre eles o da relación do'·
pracer. De acordo co mi ~.o. 

a violación é presentada 
coma algo que a muller de
sexa porque finalmente lle 
produce pracer. 

Para moitas mulleres, a 
falsa información e distor
sión da sua sexualidade for
ma parte dun fenómeno 
máis amplo de devaluación, 
mais conceden unha espe
cial importancia á pornogra
fía porque é un veículo de 
transmisión de valores fa
cilmente acesíbel a todo o 
mundo, e porque resulta un 
initnigo máis fácil de identi
ficar e aparentemente máis 
sinxelo de combater cós pre
conceptos instalados nas 
mentalidades, alimentados 
escuramente por ramas do 
saber coma a psiquiatría e a 
psicoloxia. McCormack ob
xecta que na medida en que 
o violador é un ha persoa que 
pretende xustificar-se a si 
mesma por médio do abuso 
sexual das mulleres, na me
dida en que a violación é un 
acto de ódio, estes homes 



non necesitan do mito de 
que as mulleres desexan ser 
violadas. 

A violación como as femi
nistas viñeron sostendo, 
consiste nun acto de agre-

. , 
s1on que pretende producir 
dor, non pracer; de calquera 
xeito, estes homes actuan 
de xeito diferente á maioría 
dos homes, que poden sen
tir un ha forte hostilidade ca
ra ás mulleres e sen embar
go non expresá-la por mé
dios violentos. 

lsto cuestiona a crenza 
sostida por numerosas fe
ministas de que os homes 
son violadores potenciais 

, . 
porque a sua prop1a nature-
za tanto física coma psíqui
ca os predispón a iso. Por 
outra parte, a opinión públi
ca pode estar cambiando en 
relación cos mitos da viola-

. , , . 
c1on, grac1as en boa parte 
ao movimento feminista 

. ' 
pero non parece que os vio-
ladores necesitasen nunca 
deses mitos para levaren a 
cabo os seus actos. Máis ben 
parece que estas fantasías 
de vítimas que gozan men
tres son violadas, tan pre
sentes na pornografía, for
man parte da ideoloxia se
xista e misóxina dominante, 
mais non determinan a co
misión de actos de violéncia 
contra as mulleres. 

A orixe das atitudes mas
culinas agresivas é máis ben 
resultado dunha profunda 
raiba masculina contra as 
mulleres ca da pornografía 
mesma. Unha proba disto é 
alguns homes que senten 
dese xeito crian a sua própia 
pornografía ou utilizan cal
quera material á man para 
criá-la na sua cabeza. Cal
quera cousa é capaz de ser . 
convertida en obscena se asi 
é manipulada pola persona
lidade de quen a ve. Como 
indica Nicholas Groth, que 
dirixe o programa de delin
cuentes sexuais no instituto 
correcciona 1 de Connecticut: 
"Tivemos homes que se ex
citaban moitísimo mirando 
os anuncios de roupa inte
rior infantil dos grandes al
macéns, o cal non converte 
o catálogo destes grandes 
almacéns nunha revista de 
porno infantil". · 

Esquece-se continuamen-

te que a família, a educación, 
o entorno sócio-cultural, as 
própias experiéncias do in
divíduo, a influéncia relixio
sa, amén do poder dos mé
dios de comunicación, confi
guran a conduta final dunha 
persoa, e non unicamente 
un factor illado, como se nos 
pretende facer crer dun xei
to ben simplista. 

Outra cousa que se cos
tuma esquecer por quen só 
ten en canta a análise do 
contido, é o estudo da au
diéncia, de quen son os con
sumidores de pornografía. 
A sua reacción dependerá 
da bagaxe que cada quen 
aporte a este acto, como su
bliñan os que entenden a 

. . , 
comun1cac1on como un pro- .. 
ceso interacciona!. 

Calquera que sexa o re
sultado das investigacións 
sobre a relación entre por
nografía e atidudes violen
tas, parece claro que o grao 
de aceptación ou recusa dos 
mesmos dependerá das 

. , 
concepc1ons que se susten-
ten sobre a sexualidade e do 
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modelo teórico que, explíci
ta ou implícitamente, se a
dopte. Nas discusións pro
piciadas por estas investiga
cións subxacen a miúdo . , 
concepc1ons contrapostas 
en dependéncia de postu,-as 
condutistas ou psicoanalíti
cas, ou relativas á natureza 
da así chamada 'desviación 
social" como víamos reflec
tido nas polémicas sobre o 
asunto da violación. 

Sen dúbida que a consi
deración de que non está 
suficientemente demostra
da (e acaso non haxa unha 
forma contundente de de
mostrá-la) a conexión di
recta entre pornografía e 
violéncia, non significa ne
gar a necesidade de realizar 
unha crítica cultural de cer
tos aspectos da pornografía. 
Se se chegase ao caso dunha 
demostración fidedigna de 
que non hai nen pode haber 
tal conexión entre pornogra
fía e violéncia, iso non te
ría por que lexitima-la sen 
máis. Quizá a maioría dos 
que a consomen non come
tan xamais un abuso sexual 

contra unha muller, mais a 
influéncia dunha imaxe ne
gativa das mulleres sobre a 
mentalidade de tais consu
midores si pode ser prexudi
cial, por discriminatória pa
ra estas. 

Mais conviria igualmente 
estabelecer as diferéncias 
entre as manifestacións 
agresivas da pornografía e 
a pornografía en xeral, entre 
pornografía e sexualidade, e 
entre sexualidade e violén
cia. A ecuación pornogra
fia=sexualidade masculina= 
violéncia contra as mulleres 
conduce, nunha pendente 
resbaladiza, a un modelo 
esencialista de diferencia
ción dos sexos. lso suporia 
unha volta atrás no cuestio
na mento dunha tan ríxida 
coma pacata concepción do 
mundo, a denúncia do cal 
teria que asumir o feminis
mo -se deveras desexa loi
tar por facer donas da própia 
sexualidade as mulleres
como unha das suas princi
pais tarefas. 

• 
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Marifé Santiago Bolaños 

Escoito e leo o onte e o hoxe. Coas 
letras vou facendo tamén o que ou
tros escoitarán ou lerán mañá. Por
que son as palabras a concreción de 
cada acto ... ¿De tódolos actos?, Non, 
algúns concrétanse no silencio ... 
Entón, ¿Quén fai a boca o u aman que 
me dixo só algunhas palabras, só al
gúns silencios?, ¿quén, dende o infi
nito, achegou ós meus oídos e ós 

meus ollos uns modelos para, dende 
a rabia ou o amor, negarme outros?: 

"Proporcionando tan só dun xeito 
tanxencial información sobre os 
aspectos económicos, sociais e 
cotiáns da súa civilización, os his
toriadores antergos sentaron as 
bases dunha visión política e ex
clusivamente "masculina" do pa
sado. Bases retomadas cando, no 
século XVIII, a Ilustración funda a 
História clásica, esa História eve
nemencial e teleolóxica cuio ob
xectivo é establecer unha estruc
tura de acontecementos políticos 
·decisivos, feitos memorables e 

.. 

homes singulares dirixida por un 
senso rector. Tendo en conta a ubi
cación social da muller, resulta evi
dente que tal concepción da histo
ria otorgaralle pouco máis que un 
papel eminentemente pasivo, anó
nimo ou, no mellar dos casos, 
anecdótico"(1 ). 

O seu universo fíxose de silencio 
' 

"o mellar adorno dunha muller'' para 
os homes gregos. Cubriuselle a voz 
como se fixo co se u corpo. E é por iso 
que, cando tivo que se expresar, que 
dicir, serviuse de palabras diferentes, 
de palabras por fóra ou á marxe das 
da lingua-lóxica masculina: seducción 

' ~ ' ou en1gma, engano ou sono, xuntan-
se desde sempre ás voces das mulle
res. Por exemplares imos destacar 
agora, duas personaxes femininas 
da antigüidade clásica: a Serea e a 
Esfinxe. · 

En ámbolos dous casos non son 
mulleres integramente porque "per
deron o sexo". De ser humán só teñen 
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a parte superior, a cabeza e o rostro, 
que é coma dicir o pensamento; están 
entón, "á par" que os homes: nelas 
"domina a razón"; o resto do se u car
po é animal : un peixe na Sereá, torso 
de león e ás de paxaro na Esfinxe . 

Aínda que caracterizadas "negati
vamente", é paradóxico que as defi
nicións que de ámbalas dúas figuras 

nos legou a mitoloxía achéganse 
"perigosamente" ó perfil do entorno 
chamada "masculino": compórtanse 

violenta e dominantemente. 

A palabra que profiren, separadas 
entón do "silencio feminino", serve 
para tales fins. Coma o Don Juan, 
seducen e engaiolan usando unha 
linguaxe-rede na que van quedar 
atrapadas as víctimas, que sempre 
son homes. No caso da Serea a súa 
voz-rede vai ser o canto que promete 
o coñecemento: coma no home "co
ñecer para dominar", e iso só o dá 
a razón. Astutas, enigmáticas, as 
Sereas destrúen imbuíndo ós homes 

) . 



unha "languidez erótica que condu
cía á morte" (2): Delirante, a palabra
violencia das personaxes femininas 
que Grecia, berce do pensar de occi
dente, "deixou falar" nacen da irra
cionalidade froito dese carpo só a 
medias humán, dese carpo metade 
animal coque representaron á Serea 
e á Esfinxe. 

Engano-seducción: a palabra de 
ambas ten a forma dun enigma por
que o logos foi-lles negado impo
ñendo en dogma "o silencio é o mellar 
adorno das mulleres". Igual que a Se
rea a Esfinxe seduce por medio da 
súa voz, encadea ós homes que caen 
prisioneiros entre as súas pautas fe
linas: "Vampira", a Esfinxe engana, 
captura e viola : o se u poder está na 
boca-palabra que formula un enigma 

, , , . 
e tamen remata coas suas v1ct1mas. 

A loucura que provocan atópase na 
súa capacidade de "dicir", de trans
gradir o silencio imposto ás mulleres. 
Tornanse seres "andróxinos" nos 
seus comportamentos que, non obs
tante se mesturan de tódolos absolu
tos atribuídos á feminidade. Pero, a 
diferencia do gran "catalogador" 
desta, a maternidade amor-vida, a 
súa condición masculina e violenta 
fa i -nas ser en portadoras da morte e 
da destrucción. 

Dende unha estructuración "ma~;
culina" tanto a Esfinxe coma a Serea, 
por saíren da norma-lei, son ma lvéJ
das, perderon a dozura ou o encanco 
propio "das mulleres" convencio
nals. 

Sen embargo -insistimos- sedu 
cen, enamoran, ou polo menos tor
nanse nun obxecto de desexo que, 
por diferente, ameaza con derrubar 
tódolos estamentos da tradición. 

As dúas figuras míticas revivien 
unidas no século XIX: A Muller fatal. 
A propósito, dí José Jiménez: "É un 

soño de beleza e perdición, un so
ño no que a muller resulta vence
dora nun mundo de homes, gracias 
á fascinación que desperta neles 
e á utilización do seu desexo" (3). 

Retomando as características da 
Serea e da Esfinxe, a Muller fatal é 
a anti-muller que,-ó mesmo tempo, 
exacerba a atracción que o home sen
te polo "sexo oposto". Seductora, 
enganosa, enigmática, fría, a sua voz 
é melodiosa como a das Sereas, aínda 
que dunha gravedade "andróxina" 
como a da Esfinxe. A Muller fatal 
tamén transgrediu o tabú do silencio 
e da sombra, despoxándose dos veas 
que tapan a voz e o carpo da muller 
para se amasar "impúdica" ante os 

ollas enfeitizados dos varóns. Rota 
a norma, o home deixa de ser o amo 

, . , 
para se tornar v1ct1ma, porque a sua 
linguaxe de dominación, a súa lin
guaxe lóxica, foi roubada pala Muller 
fatal que agora se comporta en esen
cia como a lei dos homes: seducir, 
enganar dende a palabra e dende as 
formas para, comprendendo á vícti
ma, dominala. 

Serea, Esfinxe ou Muller fatal. 
Calquera delas seduce porque quere 
posuír: mente logrando que o home 
desapareza coma humán e se faga 
obxecto de uso. Para obtelo válense 
da arma máis preciada polos homes: 
a linguaxe-lóxica. Polo uso "mascu
lino" que dela fan, tanto a Esfinxe, 
coma a Serea, coma a Muller fatal, 
son rexeitadas éticamente: o xuicio 
de valor que a historia fai delas é 
1 ' • 1, negat1vo . 

A mitoloxía invita á reflexión. No 
caso no que agora estamos a traba
llar, a unha reflexión eneal do papel 
xogado pala palabra e o silencio 
nunha historia qufi se concibe co
ma antes propoñíamos, dende o ob
xectivo de "establecer unha estruc
tura de acontecementos políticos 
decisivos, feitos memorables e ha
mes singulares dirixida por un senso 
rector". A muller que transgrede a 
norma do silencio asignado ó seu 

, , . 
sexo, presentase ·como vamp1r1ca, 
enigmática e devastadora, coma un 
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monstruo (explícitamente na com
poñente bestal da Esfinxe ou a Serea, 
ou mesmo na "androxinia" da Muller 
fatal). · 

Pero tampouco non é asumir un ha 
condición de violencia e dominación 
propia desa palabra-lei masculina, 
senón (podería ser outra reflexión 
extraída da mitoloxía) de incluír na 
historia "o silencio e o enigma" como 
a compoñente esquecida, librar dopó 
do olvido outra voz, e da pegada deixa
da tamén palas mulleres: a Muller 
fatal, ou a Esfinxe, ou a Serea "son 
castigadas" co rexeitamento ético 
pala mitoloxía NON porque "trans
gridan" a arde que sitúa ás mulleres 
na s.ombra, é dicir que establece se-

. , , , 
parac1ons e xerarqUias, se non porque 
COPIA un modelo de engano, violen
cia e dominación asimilado habitual-
mente ó universo concebido polos 
homes ... • 

E e u non copio o que non me gusta. 
Trato que desapareza facéndose ar ... 

s red 
femeni en el iento 

griego) (Taurus Humanidades, pxna 17). 
(2) FRANCO-LAO, Meri: Música bruja (la 
muj la m ) (Icaria, T m Revo 
1 pxna. 
(3).- NEZ, : La vida . rnn aza 
(complejidad de lo moderno) (Mondadori, 
N° 8, Pxna. 115) 

' 
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" GALERIA DE TIPOS LITERARIOS E 
MÍTICOS FEMININOS. 

Ana Fraga 

Non hai outro "tipo" de muller do 
que tanto se talara no século XX, den
de que as teorías psicoanalíticas fi
xeran del o paralelo do mito de Edipo. 
Abondan as obras literarias onde xor
den as novas "Eiectras" que inter~ 
pretan a sociedade actual. O ameri
cano O'Neill na súa '.'A Electra sén
talle ben o loito" insiste na visión 
psicoanalítica da personaxe. Do mes
mo xeito, Concha Alós, na novela 
"Os habla Electra" fai talar a unha 
xove identificada coa imaxe de Electra 
(nada da psicoanálise), onde os com-

• 

poñentes desta son o enamora mento 
do pai e o rexeitamento afectivo da 
nai. (Aínda así, a novela de Concha 
Alós, moi matizada, fai da nai unha 
figura ambivalente onde se perc.ibe 
dalgún xeito a admiración da filia poi a 
na i rexe ita da). -

Mais a teoría psicoanalítica -co
mo outras actuais- parte dunha xe
ralización de graves consecuencias ó 
facer dos tipos de traxedia un ha sorte 
de universais, prototipos da huma
nidade, sen ter en canta as dimen
sións socio-históricas destas crea
cións, nadas nun século concreto e 
nun concreto momento evolutivo da 
sociedade: no século V a.c. e no paso 
dun dereito baseado nas estructuras 
da familia ampla a outro baseado na 
familia nuclear e as estructuras -
máis democráticas no senso corrente 
do termo- da cidade. 

Velaí onde atopamo-la raíz da in
tencionalidade política e ideolóxica 
das personaxes creadas pola traxedia, 
entre as que a de Electra é quizáis o 
paradigma, ó non ser soamente unha 
personaxe mergullada na ideoloxía 
patriarcal, pero si o contra-tipo dal
gúns antigos mitos do anterior mun
do matrilineal. Trátase, con ela, de 
desmitifica-la unión de sangue, de 
herencia, de sentimento e afectivida
de- entre nai e filia coa resonancia 
que tales mitos teñen aínda na socie
dade ateniense, a pesares da lenta 
evolución que se vai producindo ó 
longo de séculas e mesmo dos últi
mos cambios políticos que a reforzan. 

· Trátase de borra-la nefasta influen
cia da unión mítica de De meter /Per
séfone (que aínda vai sobrevivir nos 

ELECTRA 

ritos segredos da alta nobreza no 
santuario eleusino), das raíñasArete/ 
Nausícaa, das nobres Clitemnestra/ 
lfigenia (mito que aínda se rebate na 
traxedia, segundo veremos máis 
adiante). .. 

Electra nace xa, como personaxe 
tráxica, na "Orestía" de Esquilo ... 
mais alí é unicamente o complemento 
feminino da figura de Orestes, mata
dor da nai. Aínda non son claros na 
tri loxía os seus caracteres definitivos. 
É Orestes, o protagonista, quen per
manece na mira do autor (e da política 
da Cidade, promotora do patriarcado 
ó tempo que da nova democrácia ó 
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desligar ó individuo -masculino
das súas raigames na familia ampla, 
e ó darlle a máxima autoridade e 
dignidade na familia nuclear). É ó 
filio ó primeiro a quen setenta apartar 
do dereito materno, coa sanción dos 
deuses protectores da nova orde, 
Atenea e Apolo. 

Máis xa na "Eiectra" de Sófocles, 
a figura de Electra faise protagonista 
tráxica e adquire tódalas súas ca
racterísticas. Ela odia á nai porque 
matou ó pai. Nos seus razoamentos 
tenta xustifica-la acción do pai que 
matou a lfixenia, "o froito mais que
rido" da raíña, Clitemnestra, herdeira 
matrilineal (feito recordado pola tra
xedia, probablemente por ser recor
dado na memoria do pobo). M a is, por 
riba de todo, ela reproba a conducta 
sexual da nai, cambiando, de feito, o 
sentido do crime que estaba nas loitas 
pola orde hereditaria. Nas súas ver
bas insiste no reproche: a súa nai 
deitouse con Eguistos, inimigo do 
pai, casou con el, e tivo tillos del. Ela, 
pola contra, quixera ser máis casta 
cá nai. ¿Nai?. Nin tan sequera habería 
que chamarlle nai ... non é máis que 
a ama de cría da semente do pai. Velaí 
as connotacións patriarcais do novo 
mito. 

É ·obvio, dende logo, que non pode 
existir paralelo co mito de Edipo onde , 
non hai ningún rexeitamento da con
ducta do pai ... unicamente incesto 
poi a unión coa nai. Mais o mito segue 
a se desenrolar, e xa na "Eiectra" de 
Eurípides os tópicos anti-femininos 
se amplían ... mentras se perde a forza 
dramática. Electra é un ser mesquiño 
e intrigante. O desprezo da nai chega 
ó paroxismo. Electra, a única malvada, 
xoga e manexa ó se u antollo ó xove e 
inexperto O restes. 

Electra, a nosa Electra ... a mesquiña 
Electra de O'Neill ten, segundo ve
mos, unha langa historia. Mais vai 
chegar cáseque intacta ó século XX. 
Soamente nas últimas décadas po
demos albiscar na literatura novas 
tipos femininos na relación nai/filla. 
Foron vintecinco séculas de vixencia 
dun mito baseado nunha sociedade 
esencialmente patriarcal. e 
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A SORTE ESTA BOTADA: 
, 

HABERA GUERRA 

-

Vai haber guerra . Todo está preparado e estralará en 
nada. A memória da "civilización occidental" non é 
desmemoriada . Ouia! Sabe ben os benefícios que pode 
traer-lle controlar o mundo, as zonas do mundo 
conflitivas que poden alterar a sua «orde» nacional e 
internacional e que, ademáis, posuen recursos 
estratéxicos importantes para manter o «modelo de vida 
ocidental» é dicer, o modelo de vida por exceléncia (neste 
caso o petróleo). Total poden morrer vinte, corenta, 
setenta ou douscentos mil homes dos seus exércitos 
(soldados q'ue van ao exército porque é un xeito de gañar 
a vida, soldados abrigados a facer a mili porque asi "se 
fan homes", soldados que defenden ao "seu líder" 
porque é o que consider.an comenente ... ). 

Total o mundo está superpovoado e xa teóricos da 
povoación dixeron-no de vello: as guerras son 
mecanismos de regulación da povoación . 

Total os que rexen o mundo (dominado polas 
superpoténcias ocidentais) non van á guerra. (Paga ler o 
catón de guerra de Bertold Brecht). 

Total os fabricantes e mercaderes de armas -tampouco 
van- e gañan riquezas das suas mercadorias. 

Total, que importa a tantos no mundo de hoxe que se mate a 
centos de "infieis" para manter un ritmo de vida cómodo, (1) 
e trepidante. 

Vai haber guerra. É terríbel, e a memória dos desastres das 
guerras (a primeira e a segunda mundiais -grandes 
guerras- e as "locais" -non menos horrendas- deste 
século) non parece comover a conciéncia nen os corazóns 
dos habitantes do planeta agás minorias. 

A xente pacifista que no mundo houbo haberia ser exemplo. 
A deserción dos exércitos, de todos; as campañas para a 
disolución dos exércitos, todo (seguindo o caso, tan lindo, 
dos antimilitaristas Suizos); as campañas que 
desenvolven os insubmisos no Estado Español, as 
campañas da xente que fai obxección fiscal porque non 
quere destinar os seus cartos á morte, ás guerras, 
a fornecer á violéncia institucional e militar ... 

Non é grato pertencer a unha cultura e a unha 
civilización que arela controlar o mundo, o poder do 
mundo, os recursos do mundo matando e subxugando a 
povos enteiros e a quen faga falta enarbolando a 
bandeira da democrácia (A, con maiúscula, Democrácia), 
mentres os seus Sistemas de governo é de Estado 
pratican a rapiña, a máis fonda desigualdade social. 

Non hai outro remédio que colocar-se enfrente. Na crítica 
e na Oposición. Non hai outro roteiro para quen 
pensamos que o camiño emprendido é «o sendeiro da 
abxección» que asinaban uns poucos intelectuais no cabo 
de Agosto no xornal "El País". 

Non podemos asistir, ao exercício da barbárie. É unha 
guerra inxusta e nada a xustifica. 

A outra Cultura, a da crítica e a da revolta contra todo 
isto, comezando pola oposición ao próprio governo 
español e españolista que tomou a decisión de mandar 
barcos e soldados, debe levar-nos a berrar NON e a 
espallar as nosas ideias. A opor-nos con todas as forzas 
a esa outra cultura que queren vender-nos como o 
sumun da realización humana. 

( 1) Disipador o u estragador. 
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