


s eleccións pasaron como un vendaval 
deixando no ar un eflúvio de promesas; cidades 
nas que poder pasear con tranquilidade sen con
taminación nen agóbios de tráfico, transporte 
público rápido e gratuito, vivendas asequíbeis e 
créditos baratos, burocrácia eficaz e governantes 
honestos, garderias e escalas subvencionadas 
para todos os rapaces e rapazas, achegar os 
servizos públicos aos bairros marxinais e ás 
aldeas e parróquias máis recónditas e 
. esquecidas, ... 

Pero todo iso foi ante, hoxe estamos xa no 
tempo da realidade, o PSOE e PP repartiron-se 
a maioría das alcaldías e de todo aquelo só 
quedan uns poucos carteis pendurados nalgunha 
pista de aldea que se deterioran tan rapidamente 
coma as promesas. 

Temas xa bastante experiéncia de eleccións 
como para saber que non chega con delegar os 
nasos soños e aspiracións nunha papeleta elec
toral cada certo tempo. Tal vez sexa máis cómodo, 
e din que tamén máis "civilizado", deixar que 
sexan outros (e un has pouquiñas outras) quen se 
encarguen de pelexar e velar polos nasos intere
ses, pero a realidade é que só con que cumpliran 
a metade do que prometeron poderiamos 
aplaudilos. 

En que quedamos, recibiron os votos polo 
que prometían o u porque eran os que saian mellar 
nas fotos ou os máis coñecidos? Se foi polo 
prometido estamos no naso direito de reclamar 
que o fagan realidade, claro que hai tamén quen 
opina que só temas direito a cambiar de opción a 
próxima vez. 

De momento polo menos convén non 
esquecer-nos das promesas, ainda que só sexa 
para lembrar-lle-las de vez en cando aos 
governantes elixidos e a todas as persoas que 
eren que con votar rematan os nasos deberes e 
direitos como cidadanas e cidadanos.+ 

... 

anos pide a fiscalía da Audiéncia Provincial de Málaga nun proceso de aborto, o 
maior xuizo por delitos de aborto, segundo rezaban todos os titulares de prensa. 800 anos a 
repartir entre 22 mulleres acusadas de abortar e un ha por tentativa de aborto (estaba na mesa 
de operacións cando entrou a policia), tres acompañantes e os oito membros da clínica do 
xinecólogo Sáenz de Santamaría. Para estes últimos solicita-se ademáis a inhabilitación 
profesional durante máis de 100 anos a cada un. 

Aí estan todos eses anos nun proceso lanzado como un dardo envenenado ao governo polo 
' 

fiscal de Málaga. A marxe da actitude da fiscalía malagueña, claramente contraria ao aborto, o 
certo é que a lei actual pode condenar a todas estas persoas, o recurso ao indulto ou a 
paralización dos procesos de aborto non se pode seguir utilizando indefinidamente e algúns 
membros da Xustiza erguen a voz cansados de ter que capear o temporal con leis inaplicábeis. 
Se de verdad e existe a vontade por parte do governo de que ninguén este a no cárcere por delitos 
de aborto, a solución é fácil, até un rapaza de EXB a daria, cambien Vds. a lei. Pero coidado, 
porque non sexa que despois de modifica-la valva a plantexar-se outra vez o mesmo problema. 

Tanto a inclusión do cuarto su pasto, chamada socio-económico, como a lei de plazos pooen 
deixar fóra a un considerábel número de mulleres que volverían a enfrentar-se coa alternativa 
dun aborto ilegal. O cuarto su posta porque a decisión queda supeditada a terceiras persoas que 
poden dictaminar a non existéncia de razóns suficintes para abortar, e a lei de prazos porque 
transcurrido o tempo marcado pala lei no que se poderia interrumpir líbremente o embarazo, é 
ainda máis restrictiva nas causas, o que sen dúbida afectan a moitas mulleres que tardan en 
tomar a decisión, ou en buscar un ha solución, sobre todo as mulleres máis xovens que son as 
que normalmente se atopan con máis dificuldades. 

E a todo isto só falta engadir o código deontolóxico presentado polos farmaceúticos que lles 
permite negar-se a facilitar a proba de embarazo ante a sos pe ita de que a muller teña pensado 
abortar. 
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Médicos, xuices, farmaceúticos e 
governo, todos teñen poder de decisión 
sobre algo tan persoal e intransferíbel como 
querer ou non traer un filio ao mundo. 

Só un ha lei que garanta a posibilidade 
de acceder ao aborto libre, gratuito e a 
decisión da muller solucionaría dunha vez 
por todas o problema. Xa fai moito tempo 
que o decimos, pero canto máis teremos 
que esperar?+ 



8 DE MARZO 
Celebrou-se o 8 de Marzo, Dia 
Internacional das Mulleres. 

As organizacións feministas que 
traballan na Galiza luciron as suas plumas 
e desplegaron enerxias combativas e 
festivas: Charlas, mesas redondas, mitíns, 
mobilizacións, ceas, bailes, e testas. 
Coaligadas nuns sitios e arredadas 
neutros deron cabo dos programas que 
previamente planificaran. Eslógans 
variopintos expresaban sensibilidades que 
latexan nos corazóns de mulleres 
militantes e simpatizantes do feminismo 
galego: de solidariedade internacionalista, 
a contra da guerra, da carreira de 
armamentos e pola paz das mulleres, de 
traternidade coas mulleres do mundo 
árabe violentamente sacudidas pola 
Guerra do Golfo Pérsico; en contra da 
violéncia que se exerce contra as mulleres 
en todos os ámbitos; a favor do direito ao 
aborto libre e gratuito e denúncias do 
xuizo aPere Enguix; á contra do paro e 
pola igualdade salarial, no combate á 
linguaxe sexista, por un ha sexualidade 
libre .... 
O Presidente da Xunta de Galicia 
aproveitou a ocasión para facer estrea 
dunha declaración institucional sobre as 
mulleres (feito insólito e até o presente 
descoñecido por este e outros lares) na 
que se mesturaban proclamas a favor da 
igualdade dos sexos (tacer real o que as 
leis sancionan), atención denotada ao 
colectivo de mulleres aflixidas polos maus 
tratos domésticos e un louvor do papel de 
«amadecasa». {, 

Os Médios de Comunicación (mais que 
nada as TVE en Galicia e a TVG) 
tavoreceron descaradamente ás opcións 
máis vence liadas ao poder («Mujeres 
Progresistas» «Areas», "Instituto de la 
Mujer-Governador Civil de la Coruña», 
declaración de Fraga ... ) mentres 
marxinaban, (tacendo-as literalmente 
desaparecer nalgúns casos) ás propostas 
e opcións máis críticas co mesmo 
(organizacións feministas non . 
governamentais tipo AGM, Asambleas de 
Mulleres, Grupos de Universidade, MNG, 
Secretarias de Sindicatos, Coordenadora 
Feminista .. . ) por máis que a feble ainda 
conciéncia feminista desta nazón non 
figure no haber de Don Manuel nen 
tampouco do 'Instituto de la Mujer' (ainda 
que a diferéncia entre ambas as duas 
causas sexa obviamente notória). 

Un ha carta remexada aos directores dos 
Médios de Comunicación palas 
organizacións feministas santiaguesas 
debeu dar cos seus osos directamente 
nos caldeiros de lixo. Ningún médio foi 
quen de dar canta da mesma nen de se 
tacer eco de tan interesante iniciativa.+ 

* Sabedoras de que os Médios de Comunicación 
social xogan un papel clave na conformación da 
opinión pública desexamos que eles queiran, 
tamén, enarbolar a bandeira da igualdade dos 
sexos incorporando-a á sua bagaxe patrimonial. 
Non é que pensemos que carecen de sensibilidade 
ao respe ito, porén si cismamos que a inércia ten un 
peso realmente forte en todos os ámbitos sociais, 
(cousa que pode apreciar-se, sen dúbida, nos 
distintos Médios de Comunicación Social}, no uso 
da linguaxe, na publicidade, nas informacións 
relativas ás mulleres, as suas organizacións e as 
su as reivindicacións ... 
Pensamos que é lempo de nos dirixir a vostede 
para lle pregar que este 8 de Marzo comece-se 
facer sitio no médio que vostede dirixe, un ha 
tradición "máis feminista" ou se así o prefire menos 
rutinária coa discriminación e subordinación. 
1 A difusión, entre as persoas que traballan no 
seu médio, dos folletos e estudos sobre a linguaxe 
sexista e discriminatória pode contribuir á 
eliminación progresiva do abuso oo masculino en 
todas as esferas así como as expresións machistas. 
As mulleres existimos e desexamos ser nomeadas. 
Non nos satisfai , tampouco, que se aluda a nós só 
através dos nosos corpos o u os nosos graus de 
beleza ou fealdade. 
1 A publicidade é outro eido. A eito somos 
usadas ne-la como reclamo de consumo, como 
obxectos, como cousa a desexar ser posuida. 
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Tais imaxes non son do agrado da amplísima 
maioria de mulleres e cismamos que de seren 
tratados os homes asi - _deixando agora á marxe o 
gosto o u disgosto que poidera causar -lles- non 
axudaria a criar unha relación de respeto e 
solidariedade entre os sexos, polo que non 
quixeramos que a igualdade se realizara ~?brea 
actual publ icidade se non sobre a anovac1on das 
imaxes e contidos da mesma. E se isto é de 
responsabilidade das empresas publicitárias, tamén 
pensamos que os xornais, rádios e televisión 
poden difundir outras ideias máis acordes cos 
gostos igualitários que van gañando maior espazo 
na opinión. 
1 Quixeramos, por último, que as nosas voces, os 
nasos trabal los, fadigas e ledícias, así como as 
nosas reivindicacións, gozaran dunha maior 
xenerosidade nos Médios que vostedes dirixen. 
Non é intención nosa facer agrávios comparativos. 
Si estamos persuadidas de que os "asuntos de 
mulleres, seguen estando no subconsciente 
colectivo como «Cousas menores,, de "pouca 
trascendéncia e importáncia,. 
Somos máis algo que a metade da sociedad e 
galega. Contribuimos aos logros e fracasos da 
nosa sociedade. Gusta-nos entender que nestas 
alturas as nosas voces e palabras, as noas 
actividades e trabal los, a nosa marxinación, 
subordinación e opresión remanezan relegadas ao 
secundário ou, o que é pior, maioritariamente no 
silenzo, no que non se nomea, no que non ten 
nome. 
E vostedes saben que o que non se no mea ... Non 
existe. 
Este 8 de Marzo pode ser un ha ocasión para 
inaugur~r un ha tradición máis nova, máis 
igualitária, máis xenerosa co xénero humano, e, en 
particular coque habitamos Galiza, conformado a 
pares por mulleres e homes. 
Seria un xeito espléndido de celebrar este oito de 
Marzo.t-



¡¡¡O QUE (NON) HAI QUE 
ATURAR!!! 

Parece que as mulleres de Vigo estamos de 
«sorte». Nunha carta donoso Alcalde, íntima e 
galante, ofrécense-nos flores. Nós, mulleres 
destinatarias do regalo (e só nós, femininas 
xardiñeiras neste mundo hostil), temos 
algunhas dúbidas ao respeito. ¿Será o señor 
Alcalde quen nos regala flores o u que cos 
nosos cartas nos regala flores? 

E logo, o encargo: non só coi dar as plantas, 
senón facer de Vigo un ha cidade limpa, fermosa 
e florida. Nós, pobres, coas nosas macetas para 
inventar novas zonas verdes, para frear a 
especulación urbanística que recibe algún que 
outro parabén do Concello, para restaurar o 
verde que eles cubren con losetas último 
modelo! 

Pero resulta que ademais temos un concellal 
que ten brillantes ideas para rematar co 
desemprego das viguesas; arendendo as 
necesidades eróticas dos animais do noso 
flamante «Vigozoo». Vós mesmas podedes ver 
que encanto de home!. De seguro que o 
«Señor» Antonio Nieto Figueroa estará neste 
intre agardando as nosas felicitacións por tan 
luminosa idea. Por certo que a repetiu tres 
veces ante as protestas das m u llleres presentes 
no pleno municipal, por si tora que selle 
entendera mal. 

Ante tantas atencións, xa nos ten amoladas 
tanto interese e empezamos a desconfiar que as 
causas non son o que semellan. E postas a 
matinar no asunto, non nos deixa de resultar 
mosqueante que todas estas iniciativas e 
demáis lucimentos saian do seo do Partido 
Socialista e as suas amizades. 
Así que cando con estas e outras lérias 
tentamos artellar o rompecabezas do que pode 
ser o noso futuro nesta cidade, non nos sae a 
tan nomeada «Calidade de Vigo» por 
ningures ... ¿Ou será que somos moi 
mal pensadas?+ 
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"PREMIOS 
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ALECRIN·ALACRAN" 

Celebrou-se en Vigo a xa tradicional 
entrega de prémios Alecrín-Alacrán 
promovida pola organización feminista 
viguesa Alecrín. 
Ás traballadoras de Cortemans 
correspondeu o Alecrín, e o Alacrán tivo 
que ser repartido entre os dous concellais 
socialistas Leri e Arca e o popular 
Cabada. 
Recalcitrantes eles no seu machismo 
conseguiron que fora imposíbel distinguir 
a un só con tan meritório galardón. 
Na cea, unhas cen mulleres viguesas de 
diferentes procedéncias, pelos, linguas e 
ideias, compartiron algo: O Machismo 
segue vivo e paga premia-lo para desdoro 
público dos seus autores. O feminismo 
tamén. Un ha loita, un tira e afloxa que 
segue segundo aquel cantar: «Feminismo 
pra diante, machismo pra atrás». 
«Con la Venia» amenizou o baile despois 
de constatar que os Alacrán non acudiron 
a recoller o cobizado prémio. 
Un has figuras de Silvério Rivas para os 
Alecrín do 91 e para os do 90 e 89 que 
gardaban unha linda frol seca. Maria 
Xosé Queizán (prémio 90) emocionou-se 
ao ver que os seus esforzos e traballo 
seguido á prol das mulleres galegas teñen 
botado raices nos corazóns de mais 
dunha presa de mulleres. 
A auséncia de socialistas (que amasaban 
así o acobillo que emprestaban aos seus 
concellais) foi aproveitada 
«electoralmente» polo pepé (partido 
popular) que pretendeu apontar-se un 
tanto. 
Coma se non tiveran exemplares gozosos 
nestes decorados! Como se Cabada, por 
só pór un exemplo, ou o seu próprio 
partido en xeral poidera ostentar títulos de 
contra-machismo!+ 



# 

TRAFEGO DE NENOS 

Ü mundo é ancho en horrores. Ás veces 
salta, nunha col una de xornal, un novo 
asunto que cedamente pasa ao 
esquecimento. E seguimos tranquilamente 
a vida coma antes. 
O 2 de Maio de 1991 Luis Bambarém, 
bispo de Chimbote (porto a 440 Km ao 
Norde de Lima-Perú), denunciaba o 
negócio: A miséria empurra a muitas 
mulleres peruanas a se embarazar para 
vender aos seus filias mesmo antes do 
parto 1. Boa parte das vegadas son 
asasiñados para negociar cos seus 
órganos. 
Martin Laos Thomas, xefe da direción de 
adopcións do Instituto Nacional de 
Benestar Familiar de Perú declarou: 
«Existe tráfego de nenas e hai persa as 
que se encarregan de coloca-los desde 
que están no seo materno)) 
Entregan-se en adopción -segue dicindo 
Laos- coa complicidade de xuices, 
advogados e outras xentes que participan 
no negócio. 
En 1990 xestionaron-se en Perú máis de 
mil adopcións das que só 120 foron 
comunicadas ao organismo supervisor. 
Chimbote insistí u que este tráfego se 
practica en toda América Latina i está 
verificada a existéncia dunha máfia. 
O Libre Mercado ocupa-o todo. Comer
cia-se co amor, os sentimentos, a dar, a 
morte. Comercia-se coa vivenda, a saude 
e a vida. Coas frustracións humanas, coa 
soidade, co desexo e o sexo; coas 
criaturas, cos homes e as mulleres de 
todas as idades; cotizan-se no mercado 
as ideias e as crenzas. Tamén a 
natureza ... porque o Capitalismo é eso: 
tirar benefício de todo e Todo Vale! Quen 
tira a raia entre o ben e o mal? Entre o 
moralmente aceptábel e o moralmente 
reprobábel? 
Que os reitores destas sociedades se 
non asusten. Ao cabo é o que levan 
predicando.+ 

1 Pola venda entre 5.000 e 10.000 $por 
criatura equivalente a 500.000 e 1.000.000 
de ptas. 

~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
• EUROPA, EUROPA ••• ! Reino Unido ................................ 5,7% • 

: Portugal ...................................... 6,3% : 

: E nche-se-lles a boca a todos os ~~:~~ ~~¡~~~: ~-il;;~~ -~. ~ ;~~~;~. ~ ~~ : 
: governantes con esta lideira. O Estado Italia .............................. ............ 15,6% : 
• español (Eles sempre din España) 
• forma parte política da su a área 
: histórico-cultural-xeográfica. Temas 
•leis somellantes, estamos a un nivel 
: somellante, formamos parte da 
• Comunidade Europeia. 
:E ... a boca fica muda cando os dados 
• revelan, por exemplo, que a laxa de 
• paro feminina no Estado Español 
: duplou a média comunitária en 1990. 

: Uns poucos dados: 
• • 
• Média comunitária ..................... 11% 
• • Xapón ......................................... 2,2% 

:Luxemburgo ................................ 2,6% 

• EEUU Nordeamérica .................. 5,4% • 

E. español ................................ 24,1% : 

• • Ou sexa, para o que convén (guerras, • 
Otan, cuotas do leite, capturas • 
pesqueiras, impostas e facendas .... ) : 
somos europeios Faltaba mais! E, para • 
o que non convén (nível de renda per • • cápita, servizos sociais, informativos e • 
culturais, información sexual, aborto, • 
igualdade entre os sexos, liberdades, : 
taxas de paro ... ) que raios somos? • 
Aquela afamada frase de Felipe • • González cando a Guerra do Golfo • 
«Estivemos por primeira vez ande 
tiñamos que estar)) poderiamos 
devoltar-lla en pregunta: «1 en paro 
feminino, ande estamos?))+ 

• • • • • • '- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _, 

A PALLA NO OLLO ALLEO 

As críticas dos paises do Leste, a 
dureza das condicións de vida e traballo 
para muitas famílias dos paises de 
«socialismo)) real, a necesidade de 
«reconversión)) ao sistema de libre 
mercado, é a principal teima dos 
ideólogos socialdemócratas e conserva
dores do mundo ocidental desenvolvido. 
Os miragres do Capitalismo son predica
dos desde infinitude de púlpitos políticos, 
sociais, económicos, académicos. Tamén 
en tertúlias de café con agrádabeis wiskis 
ou champagnes. 
lñorar as próprias misérias mentres se 
crittca ao viciño é algo de moda. 

E esa estulta moda pasa por riba de algo 
duro de roer: As comodidades e benestar 
de tantos chantan por riba da explotación 
dos paises do terceircr mundo, e por riba 
da miséria de tantos nos próprios paises 
ande se predica a democrácia, a 
igualdade, a xustiza, a «Facenda somos 
todos)) e outros tópicos que compoñen a 
guirlanda de necedades ao uso. 
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No Estado español, 20 de cada 1 00 
famílias viven por baixo da liña do 50% 
dos ingresos médios.1 

No que atinxe a Galiza, as porcentaxes de 
pob~eza por Províncias son, segundo este 
indicador, as seguintes: 

Pontevedra: ............................. 16,5% 

A Coruña: ................................ 21 ,8% 

Lugo: .......................................... 31% 

Ourense: .................................. 36,8% 

Cáceres roza o 50% (49,4%), seguida 
directamente de Zamora, Badaxoz, 
Cidade Real, Xaén e Almeria. 
Mentres ... non pequenos sectores sociais 
despegan bulideiramente e viven no 
consumo desmedido, nalgunhas 
sofisticadas comodidades e na 
indiferéncia e frialdade aos sectores 
sociais que sobrelevan miséria e pobreza. 
E os partidos de arde, chegadas as 
ofertas electorais, nen siquera se lembran. 
Acordan prometer máis policia para que .. 



/ 

os que viven ben, estén tranquilos; 
seguridade cidadán, para que ningun sinta 
ameazada a sua propriedade, 
comodidade, riqueza, benestar. 
O mundo está mal repartido. As riquezas 
de todo tipo (diñeiro, vivenda, cultura, 
información, traballo, ocio ... ) están 
inxustamente repartidas tamén neste 

. lugar do mundo. Non entanto, campaña 
electoral arriba ou poltrona político
adeministrativa abaixo, seguen falando de 
sociedades democráticas, de igualdade 
de oportunidades e de que todos somos 
iguais.+ 

1 E a partires desta liña que se consideira 
umbral de pobreza. 

O ESTADO~DA 
POVOACION MUNDIAL 

N o Seminário organizado pala ONU 
sobre o «Estado da povoación Mundial» 
que se clausurou en Bonn o 11 de Maio 
de 1991, discutí u-se longamente o 
informe do Fondo de Povoación de 1990 
do que chamaban a atención sobre algúns 
dados, ao tempo que adevertian seria
mente sobre os problemas que con leva a 
superpovoación e a necesidade de 
planificación familiar. 
As cifras falan de seu1: 
1 Cada ano marren médio millón de 
mulleres por causas relacionadas co 
embarazo e co parto. Cáseque a metade 
das martes producen-se nos paises «en 
vias de desenrolo» e o número de vítimas 
máis elevado son adolescentes ou nais de 
idades avantadas. 
1 Cáseque quince millóns de adolescen
tes quedan embarazadas cada ano. Catro 
de cada cinco destes embarazos son 
NON-desexados. 
1 A ONU estima que anualmente se 
realizan sesenta millóns de abortos no 
mundo (aproximadamente doce millóns na 
URSS), para dar cabo de embarazos non 
desexados. Grande parte destes abortos 

1 Os dados que aqui se recollen dese informe do 
Fondo da Povoación Mundial 1990, están tirados 
dos xornais "El Pais" do 11-V-91, páx. 22 e de "El 
Independiente" do 14-V-91, páx. 35. 

realizan-se en inaxeitadas condicións 
psico-sanitárias o que provoca a morte de 
200.000 mulleres/ano. 
1 Na década dos sesenta, só o 1 O% de 
parellas usaba métodos anticonceptivos 
modernos. No 90 a porcentaxe ten 
medrado ao 51%. A ONU aspira a 
conquistar unha porcentaxe do 59% no fin 
de século. 
1 En 1990 nos paises «en vias de 
desenrolo» os métodos anticonceptivos 
masculinos só representaban o 15% do 
total de anticonceptivos usados. Aproxi
madamente 23 millóns de homes usaban 
condóns fronte aos 93 millóns de mulleres 
que usaban DIU e aos 46 millóns que 
usaban píldora. 141 millóns de mulleres 
esterilizadas por 30 millóns de varóns que 
se fixeron a vasectomia. 

3 O 60% dos 1 05 millóns de nenas non 
escolarizados son nenas. A ONU 
considera probado que o medre da 
alfabetización feminina está asociada 
cunha redución da natalidade e maior uso 
de medidas anticonceptivas.+ 
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COMENTOS 

-EE.UU.: O ASASINATO 
LEGAL E 
INSTITUCIONALIZADO 

u e a pena de morte exista, que se execute a máis 
de O persoas/ano 1 parece preocupar a un cativo 
sector da cibdadania estadounidense . 
Que haxa televisións que demanden a posibilidade de 
filmar tal horror e retransmiti-lo é algo que si importa 
e mobiliza á opinión. 
Para os sectores que defenden a posibilidade de 
proxectar esa barbárie que existe -e da que se 
queren iñorantes outros- se trata de sensibilizar á 
opinión, de espertar conciéncias aletargadas e 
insensíbeis a un tan grave problema. Tentan con iso 
de alertar a un país que se reclama lider indiscutido 
das liberdades, dos direitos democráticos e cunha 
imponente estatura moral. 
Se se comparte que realmente é un horror, que 
deroguen a pena de morte. E se pensan que é algo 
que encaixa na sua moralidade colectiva que leñan as 
agallas de pór-lle cara. Por qué non poderian as 
televisións filma-lo e retransmiti-lo? 
A hipocresia fura aos poucos e esburaca as 
conciéncias até afacer-se un cómodo sitio, 
permitindo, coa máis tranquilidade, defender a pena 
de morte, ditar senténcias condeatórias, non se 
arrepiar a cada execución (non é un asasiñato isto 
a inda que teña todos os parabens do Estado, das leis, 
das cámaras, da xustiza, dos tribunais e o apoio da 
maioria civil?), e remexer-se con violéncia diante da 
posibilidade de que aquel o que EXISTE, é, non 
apareza en sociedade cando non gasta. 
Porqueaocabo,oquenonseveécomasenon 
existe. 
O asasiñato legalizado e institucionalizado é unha 
barbárie, un ha atrocidade. 
A comodidade e corrupción desas hipócritas 
conciéncias, tampouco é un bó sinal.+ 

.. 

1 O informe da ONU sobre o desenvolvimento 
humano que se fixo público o 21 de Maio de 1991 (e 
que pode ver -se extensamente en "El Independiente" 
páx 33-39 do 22N /1991) situa a o Estado español no 
pasto 24 en materia de Liberdades após examinar 
diversos indicadores. 
Entre 1977 e Marzo de 1991, foron executadas 144 persoas. 
Fonte: "El Pais", 4-V-91, pcjx. 22. " 



COMENTOS 

DEUS, NON SEI SE OS DÁ, 
PERO ELES, XUNTAN·SE 

viña en novas de última hora (páx 64) 
de "La Voz de Galicia" do 8/111/91.: 
G Bush outorgaba a M. Thatcher a 
«Medalla da Liberdade» , a mais alta 
condecoración que concede aquel país, 
por ter guiado ao Reino Unido «COÍl 
valentia, determinación e integridade». 
Non sei se co paso dos anos perdo 
capacidades e non chego comprender 
que teñen a ver a valentia e a determina
ción coa liberdade. 

De «A perfecta Casada» de 
Frei Luis de León a «Quince 
lecións de preparación ao 
matrimónio» do actual 
maxistério da lgrexa Católica 
(ou a demostración palpábel de 
que o tempo non pasa por eles) 

Quince lecións cos seus exercícios 
correspondentes (preguntas sobre os 
temas tratados para comprobar a 
aprendizaxe) que conforman un cursillo
elexido polo centro católico de Otawa e 
seguido por unhas 200.000 parellas nos 
tres últimos anos- para introducir e 
educar no «matrimónio cristiano». 
Para comezar, a muller non debe trabal lar 
fóra de casa. Ningunha vantaxe e mesmo 
botando as cantas con lápiz e papel, 
muito piar. As pretendidas vantaxes 
tornan-se incomenentes (entre outras 
causas porque «haberá que restar as 
mercas de causas supérfluas que non 

Non son quen de lle negar tais cualidades 
a Tatcher (e parece-me especialmente 
estupendo que un ha señora con alta 
representación pública fixera acopio e 
demostración delas cando sempre se lles 
supón ás mulleres inseguranza, 
indeterminación, vacilación ... ). Pero, de aí 
a compartir que foron postas ao servizo 
da liberdade, média un abismo. 
Do despido libre, si; do libre mercado, 
tamén. De outras liberdades talaremos 
outro dia e da integridade, tamén. 
A este paso e por este camiño só faltará 
que a Thatcher, nun arreb-ato de paixón e 
agradecemento, condecore a Bush coa 
medalla feminista. Causas veredes!+ 

será fácil que evite a muller que todos os 
meses cobra un ha paga»). 
Ademáis a competéncia profisional que 
require ser ama de casa ( « ... ao tempo 
contábel, cociñeira, compradora, catequis
ta, costureira ... e non sei cantas mais 
causas>>) e o exercício do papel maternal 
( « ... fe ita de desvelo amoroso e de 
dispoñibilidade constante») non 
aconsellan buscar trabal lo fóra porque 
este absorberia a atención e as enerxias, 
forzas e desvelos que se precisan para 
ser un ha esposa doada. 
As diferentes psicoloxias teñen tamén 
entrada. Cada sexo, ao seu, segundo «as 
suas características» (o home « ... enerxia 
máis concentrada, agresividade e afán de 
mando, máis teimosia nas resolucións» 
Por algo é «O arquitecto do mundo» 
«mentres a muller ... «enerxia máis 
esparexida, meirande impresionabilidade, 
adaptabilidade constante» e «guardiana 
dos valores espirituais») para xogar 
papeis diferentes como educadores das 
criaturas ( « a alma feminina da nai saberá 
inxectar dozura, cariño, preocupación 
polos demáis. O pai inspirará confianza, 
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constituíndo-se en señor e dono das 
situacións e en responsábel da marcha do 
fogar» 
Este modelo de matrimónio, en nada 
acorde aos tempos e á igualdade de 
sexos que unha ampla maioria social 
reclama, é o que os autores e difusores 
deste cursillo propoñen para as parellas 
católicas (amén de meter-se por 
vericuetos sobre sexualidade, 
anticonceptivos, fisioloxia feminina que 
nada autoriza a supór que a xerarquia da 
igrexa católica coñeza cun mínimo de 
rigor). 
Nada de estimular aos pais a exercer 
un ha paternidade responsábel, a dar parte 
do seu tempo, cariño, calidez e 
sensibilidade aos tillos. Nada de estimular 
ás nais na percura dalgún hourizonte alén 
os muros da casa. Nada de plantexar 
un ha pequena sociedade de iguais en 
respeto, axuda, fraternidade, 
solidariedade e apoio. Nada de prantexar 
un ha corrente mutua de tenrura. Nada 
tampouco de bater no machismo tan 
espallado e tan moeda común que chega 
en tantos casos expresar-se en desprezo 
cara ás próprias esposas, cando non a 
paus. 
Todo un modelo de perfecta casada ou 
esposa virtuosa que non de perfecto 
casado nen amante e modélico esposo. 
Como se as nasas sociedades non 
estiveran máis necesitadas de esposos 
modélicos! Como se nos matrimonios non 
abondara un ha caréncia enorme de 
respeto cara ás mulleres! 
Para esta viaxe no facian falta esas 
alforxas. «A muller casada, a pata 
crebada e en casa» resume á perfeizón a 
educación matrimonial que sectores da 
igrexa católica propoñen en pleno 1991. 
O dito ... como «A Perfecta Casada» de 
Frei Luis de León, (eso si, piar escrito, 
menos igualitário entre os sexos, induce 
menos á reflexión do que pode significar 
para os católicos -mulleres e homes- o 
sacramento do matrimónio). O millar de 
todo é descobrir que eles teñen atopado o 
elixir da eterna xuventude. Vaia, que non 
pasa o tempo por eles. Que coa máis 
frescura poden dicer o mesmo que hai 
aproximadamente uns cincocentos anos! 
Como se a sociedade á que se dirixen e 
as ideias e prácticas das xentes poideran, 
nesta materia, equiparar-se!+ 



LEIITALIANA CONTRA A 
# 

DISCRIMINACION DE SEXO 

Ü 24 de Abril o Parlamento Italiano 
aprobaba por unanimidade a "Lei sobre a 
igualdade de sexo nas empresas 
pública e privadas". 
1 Se un ha muller se considera 
inxustamente discriminada no trabal lo e 
vai á Maxistratura, terá que ser a empresa 
(e non a muller) quen probe que non ten 
sido discriminada (que ven ser a inversión 
da cárrega da proba). 
1 A muller poderá citar en xuizo ao 
responsábel da empresa. 
1 Cria un comité italiano integrado no 
Ministerio de Trabal lo para vixiar a 
igualdade de oportunidades da muller. 
1 Prevé penas -económico e persoais
incluido o cárcere para os empresários 
que poñan atrancos á promoción das 
mulleres. 
Non é que as leis o resolvan todo, non é 
que as leis vaian rematar cunha subordi
nación tan arraizada nen cos prexuizos e · 
rutina que a fornecen. Non obstante as 
mulleres que traballan fóra da casa, en 
empresas públicas e privadas poden 
talvez atopar nesta lei unha ferramenta de 
amparo e valimento perante as 
discriminacións que padecen e que 
poderán ser contadas por centos. Xa 
miraremos o uso que de la poden facer as 
mulleres, os mecanismos correctivos 
fronte á lei que se inventan os 
empresários, as interpretacións do carpo 
xudicial, a vivéncia das denúncias que se 
fagan no carpo social italiano e outros 
interrogantes máis. 
Polo de agora somella que pode ser un ha 
ferramenta. + 

"DITOS E DI RETES" 

A Dama do Atlántico, Karina Falagan, 
medrou en popularidade despois da 
sesión parlamentária do 24 de abril. Todo 
grácias ás declaracións de Rosa Miguélez 
e, tal vez, ao candidato do PSOE ás 
municipais de Folgoso do Caurel. 

Tamén axudou e incluso comezou a 
história Manuela López Besteiro ao 
denunciar que este candidato do PSOE 

empregaba carteis electorais cunha muller 
de bo ver e en coiros baixo o lema «unha 
bocanada de aire». Lago a Miguélez 
matizaría que tal cartel non existía, que en 
realidade se trataba «dun calendário co 
que anunciaba un local da sua 
propiedade». 

Pero non foi quen de apagar a sua raiba 
por ter-lle sacado a relucir o cartel/ 
calendário e despácha-se coa popular 
decindo que o seu partido, o PP, ten un ha 
señora, Karina Falagan, a Dama do 
Atlántico, que se dedica á prostitución, 
como é ben sabido. 

A Falagan respostou á moralina da · 
Miguélez, (ca mesmo argumento que esta 
respostou co cartel) decindo que «eu co 
me u carpo fago o que me dá a gana», que 
ao fin e ao cabo é da sua propiedade. 

E todo isto veu a canto porque a deputada 
do BNG Pilar García Negro, apresentou 
unha proposición non de leí de medidas 
contra da violéncia sexual que se exerce 
sobre as mulleres, na que as outras dúas 
interviron para non aportar nada, salvo 
montar un gran lío no que se chegou 
mesmo á expulsión de Beiras e outros 
chascarriños, próprios de tan dignos 
deputados.+ 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
: "El Faro de Vigo" ven de 
: lanzar ao mercado unha 
• «História de Galicia» en 
: fascículos (53) de entrega 
: gratuita co dominical do 
• periódico. 
• • • • 
: Soba batuta de Vi llares e un variado 
: elenco de profesores e investigadores 
• (nunca millar dito porque as mulleres 
: que participan pertencen á mi noria 
• irrisória) de Xeografia, Arte, História, 
• Direito, Economía ... cría-se e recría-se 
: un ha História de Galiza. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • Vi ron a luz no tempo desta escrita • 

• 

dous fascículos polo que é cedo para • 
comentar e enxuizar o seu contido : 
(ainda que algúns dos participantes 
garantizan rigor e frescura). A : 
apresentación é coidada, limpa e de • 
letra grande como compre a unha 
obra de carácter divulgativo. 

Unha pensa que paga obte-los e le
los. No só coleciona-los. 

Un maior coñecimento da história é 
necesário e de seguro axudará a 
afondar e construir memória e 
conciéncia do singular (e tamén do 
plural).+ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Un erro garrafal: Escrita en castelán • • que nen parece se explicar-se polo • 
medro das vendas (pois que é un • 
agasallo que Faro oferece aos seus : 
mercaderes domingueros), nen polos • 
autores (boa parte deles galego- • • falantes e galego-escrebintes), nen • 
polo ámbito de difusión do xornal e • 
do folleto. : 
Os autores e o director da obra, asi • • como os editores e patrocinadores • 
(entre quen se atopa a mismísima • 
Xunta de Galicia), fraco servizo fan : 
con esta decisión á causa da • 
normalización dunha lingua á que por • • outro lado declaran defender. Un ha • 
lingua tan precisada de valedores • 

• perante o reto constante que a • 
invasión do castelán plantexa nesta • 
nación.t • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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UN HAS MULLE RES ANTIMILITARISTAS: 
O CAMPAMENTO DE GREENHAN COMMON 

REME (AGM·fERROL) 

A base aéreo-militar de Greenhan 
Common atopa-se ao sul de Londres 
aproximadamente a un ha hora e média 
da capital. Asentada sobre terrees 
comunais ten a maior pista de aterrizaxe 
de Europa, está baixo adeministración 
norteamericana e xogou un destaca
dísimo papel na guerra do Golfo. 
No ano 1981 o goberno británico 
aceptou que se gardaran 96 misís nu
cleares sen consulta-loco parlamento e 
sen dar-lle por suposto ningún tipo de 
publicidade. 

A protesta contra a base escomen
zou ese mesmo ano, e unhas 40 mu
lleres encetaron unha marcha dende 
Cardiff (país de Gales) que levou vários 
días até concluir nun encadeamento na 
verxa que rodea o asentamento militar. 

Non estaba previsto quedar-se, mais 
ao comentário irónico do comandante 
da mesma de que podían quedar canto 
tempo quixeran decidiron tace-lo. O que 
non prevían as «autoridades» e que 
foran a quedar-se perante tanto tempo 
(levan logo 1 O anos). 

O campamento de mulleres, que en 
realidade ~on vários, situados nas dis
tintas portas de acceso ás instalacións 
militares, pasou por distintas etapas 
tanto no que fai ao número de mulleres 
que permanentemente están estabe
lecidas (na actualidade son un has 200) 
como no tipo de accións que desenrolan: 
dende rodear a base con máis de 35.000 
mulleres, cortar a verxa, entorpecer o 
abastecemento do centro militar, pro
mover xuízos para reclamar a devolu
ción das terras de man común onde 
están as instalacións, etc. 

No ano 1989 co tratado de reduc
ción de armamento, os corpos os misís 
e as lanzadeiras foron desmontados, 
mais non así as cabezas nucleares que 
son quen de provocar unha catástrofe 
15 veces superior a de Hirosima. 

Todo isto contaron-nos . duas 
mulleres de Greenhan Common, 
Mauren e Gaby, queestiveron en Ferrol 
nun acto organizado p'olo MOC local e 
con motivo do día internacional da muller 
anti-militaristas. 

Algunhas das preguntas que lles 
fixemos foron istas: 

Que tipo de mulleres está no campamento? 
De toda clase e idades, cristianas, 

ateas, lesbianas, hetero, vexetarianas ... 

Como funcionades cotidianamente? 
Non existe nengún tipo de organiza

ción; as mulleres chegan e montan as 
su as tendas, a comida preara-se colec
tivamente. 

Os subsídios de paro, pensions e 
donacións tamén as poñemos en co
mún. A verdade é que non necesitamos 
moito. 

As accións de protesta xorden 
espontaneamente, cortar a verxa eco
lar-se dentro da base para entorpecer o 
desenvolvemento da mesma son pro
testas que poden emprender duas, catro 
ou 15 mulleres que· decidiron tace-lo a 
noite anterior ou no momento. 

Que tipo de relacións mantedes con gru
pos ecoloxistas, feministas ou de 
mulleres? 

As relacións establecen-se de xeito 
individual e por preferéncias ideolóxicas 
de cada quen de nós. Por exemplo, tres 

9 

mulleres de G.C. e membros de 
Greenpace internaron-se na zona de 
experimentación de explosivos nu
cleaes que ten o pentágono no estado 
de Texas (EE.UU.) e conseguiron que 
se cancelara a explosión. Trataba-se 
de chamar a atención sobre os experi
mentos con este tipo de enerxia. 

A úneca razón que ambas as duas 
lle atopan a que o campamento teña 
existido perante tanto tempo, é o medo 
que as armas nucleares provocan. Medo 
que se pode converter en acción. Tamén 
o feito de que moitas mulleres se teñan 
implicado nas protestas desenrolads 
ao longo de todos estes anos. 

A su a experiéncia é posiblemente a 
máis coñecida e antigua mais non é a 
única, existen campamentos de 
mulleres antimilitaristas en Holanda, 
Austrália e Norteamérica. 

O 5 de setembro deste ano celebran 
o décimo cabodano do campamento ao 
que estamos invitadas. A dirección é a 
seguinte: 

Blue Gate* 
· Greenham Common Wienmins 
Peace Camp, Nebary 
Berkshire (ENGLAND) 

• 
*As portas da base pintaron-nas de distintas 

cores (todas as do arco da vella) como alegoría 
á pluralidade das mulleres que alí están. 

As mozas que talaron en Ferrol, están asen
tadas á entrada da porta azul. 



~ 

COMENTOS SOBOR DAS ELECCIONS MUNICIPAIS 

As porcentaxes de mulleres nas listas electorais 
é escandalosamente cativa, as porcentaxes dentro 
dos cinco primeiros pastos e, polo tanto, con 
posibilidades desairen elexidas, é a inda menor; o 
número delas que encabezan listas, é dicer, que 
merecen a confianza do seu partido o u agrupación 
e supostamente do vecindario, é desalentador. 

Esta é un ha constatación da real iade. Non 
busco culpábeis; deixo afastado o debate de se hai 
ou non hai mulleres dispostas a traballar no 
«escenario político,, se poderían compatibiliza lo 
cós atrancos domésticos e culturais, ou se aos 
homes lles gorentaría ou permitirían un ha incor
poración de mulleres que fixese perigar o seu 
contra l. 

As relacións que ata agora tivemos, como 
movimento feminista, có poder institucional nun
ca foron estreitas. Nunca apresentamos candida
turas electorais, nen, polo xeral, apoiamos candi
datura algunha. 

Po la outra banda, a política que estas mes mas 
institucións están a facer respecto ás mulleres 
depende fundamentalmente de dous factores: 

• O Partido que esté no poder. 
• A presión que sexa capaz de facer o 

m o vi mento feminista. 

Os organismos que gobernou o PSOE (e 
poderiamos poñer a Vigo como exemplo) 
caracterízanse por un ha política máis «aparente, 
cara ás mulleres. Oueren dar a mensaxe de que 
eles e e las poden representar e dar resposta aos 
intereses das mulleres, que non son necesarios os 
movimentos feministas, que o ,,bo camiño,, é a 
evolución «progresista,, da sociedade que con 
eles no poder din que está case que garantida. 

Adican presupostos e discursos e un ha actividade 
populista e demagóxica dirixida a nós (promesas 
de subvencións aos grupos de mulleres, casa de 
acollida, reparto de macetas, etc.), que non 
estabelecen as bases de nengún cambio real e que 
se contradice coas pro postas noutras áreas da súa 
xestión craramente sexistas (política de 
contratacións, declaracións públicas de algún 
concellei ro referida a necesidade de contratar 
mulleres no zoo, etc.) 

-ACORUNA 

22% 

. 1.027 

Nº de Mulleres 
nas Candidaturas. 
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4.666 

Nº de Homes 
nas Candidaturas . 

.t Nos cinco primeiros postas o Mulleres: 229 (13,7%) 
Homes: 1.664 

.t Cabezas de lista o Mulleres:20 (27,7%) 
Homes: 72 

.t Dun total de 92 Concellos e 1.273 concellalias. 



395 

15% 

Nº de Mulleres 
nas Candidaturas 

LUGO 

Nº de Homes 
nas Candidaturas. 

./Nos cinco primeiros postas o 

Mulleres: 103 (13%) o Homes: 1.060. 

2.599 

./Cabezas de lista o Mulleres: 8 (13%) 
Homes: 58 

./ Dun total de 66 Concellos e 788 concellalías. 

• Este ter máis poder referiríase ao poder 
institucional? ou ao poder económico? ¿ou ao 
poder de presión, de cambio cultural? ou a un 
pouco de cada causa? 

• Teñen o u poderían ter as institucións poder 
de transformación? ata que punto? 

• Que intereses representan ou defenden as 
mulleres que acceden ó poder institucional? 

• Sería positivo que o movimento feminista 
se presentase ás eleccións? por qué? para qué? 

M o itas preguntas e m o itas posíbeis res postas. 
Catro destas preguntas son contestadas por tres 
mulleres con postas preeminentes nas súas can
didaturas electorais, mulleres que sen ter unha 
vinculación orgánica có movimento feminista teñen 
relacións máis ou menos cordiais con nós. 

Cando o que ostenta a representación do 
poder é o PP a situación obxectiva é diferente. Os 
sectores que queren representar e a os que di rixen 
a súa política están moi alonxados da lo ita pala 
igoaldade e, salvo presións do movimento femi
nista, non se verán na abriga de, nen sequera, 
manifestarse neste senso. O exemplo témolo na 
creación do ,,servicio Público Galego de promo
ción da igoaldade do home e da muller" , unha 
formal idade sen contido e sen presuposto pero 
que o no mearán como trabal lo feito cando teñan a 
necesidade de expl icar a política que fixeron. 

OURENSE 

Pero hai outra parte, quizais amáis importan
te nas confrontacións electorais e na participación 
na xestión destas lnstitucións, que debería ser 
motivo de debate e reflexión pala nasa banda: 

• Que nos xogamos as mulleres, como 
xénero, neste reparto de poder local? · 

• E positivo o feito de que haxa máis persoas 
do naso mesmo sexo ocupando concellaías? 

• E bo para as mulleres ter máis poder? 
·'i 

15,3% 

514 

Nº de mulleres Nº de Homes 
nas Candidaturas. nas Candidaturas. 

PONTEVEDRA 

20,7% 

746 

Nº de Mulleres Nº de Homes 
nas Candidaturas. nas Candidaturas. 

3.600 

./Nos cincoprimeiros postas o 

Mulleres: 174 (15,4%) o Homes: 1.125. 

./ Cabezas de lista o Mulleres: 16 (35,5%) 
Homes: 45. 
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./Nos cinco primeiros pastos o 

Mulleres: 163 (1 0,5%) o Homes: 1.552 

3.349 

./ Cabezas de lista o Mulleres: 17 (22,6%) 

./ Dun total'de 92 Concellos e 
1.039 concellalías. 

1. Que pensas que se pode cambiar 
desde os Concellos? 

2. Que relacións deberian ter os Conce
llos cós movimentos sociais en xeral 
e có movimento feminista en particu
lar? 

3. Consideras que e máis ou menos 
difícil traballar en temas que 
poderiamos considerar feministas 
respecto a outro tipo de temas (urba
nísticos, fiscais, de tráfico, etc.), tanto 
dentro da túa propia candidatura 
como dentro da corporación munici
pal? 

4. Paréceche positiva unha maior pre
sencia de mulleres nas listas 
electorais? 



ANA GANDÓN (Candidata polo PSG-EG e 
concellala do Concello de Vigo) 

1 . 

Dende a esquerda, tradicionalmente, teñen
se valorado as institucións como mera caixa de 
resonáncia dos conflictos sociais. 

A esquerda debe abandonar este tipo de 
plantexamentos reduccionistas e optar decidida
mente polo trabal lo simultáneo en ambas frontes: 
o institucional e o social. 

Este plantexamento xenérico, válido en xeral, 
cobra toda a sua dimensión cando se aplica á 
institución municipal: polacercanía dos concellos 
a xente e pola incidéncia directa sobre as nosas 
condicións de vida. 

Os concellos poden ser un ha peza fundamen
tal na democratización e autoorganización social, 
na elaboración de políticas globais e sectoriais 
tendentes a reducir as desigualdades sociais 
(promoción de vivendas, servicios públicos, plans 
de emprego, etc.), na galeguización da sociedade 
e na difusión duns valores e dunha cultura de 
esquerda igualitária, solidária, democrática e 
participativa. 

2. 

Que a democrácia participativa sexa algo 
máis que un eslogan electoral implica un compro
miso de apoio a todo tipo de movementos e 
colectivos sociais, partindo da base do respeto da 
sua autonomía e establecendo unhas reglas de 
xogo democráticas que permitan unha relación 
fluida e aberta en ambas direccións e posibiliten a 
participación na elaboración, control eseguimento 
de políticas sectoriais. 

3. 

O meu grupo municipal PSG-EG ten demos
trado nestes 4anos pasados que, tivo unhaactitude 
activa de defensa dos dereitos das mulleres, 
denúnica de discriminacións concretas e 
formulación de propostas. 

Non podo decir o mesmo do conxunto da 
corporación de Vigo (PSOE e PP). Moitas das 
novas iniciativas chocaron coa indiferéncia da 
concellalía da muller e o rexeitamento da maioría. 

Non existiu na corporación de Vigo ese míni
mo de sensibilidade imprescindible, predomi
nando, pola contra, as actitudes claramente ma
chistas que nalgúns casos chegaron ao desprécio 
e o insulto público a todas as mulleres. 

OLGA FARINÓS (Candidata em Ferro! da APU) 

1. 

Poderia-se elaborar umha política cara a 
integragom real das mulheres na sociedade: 
presupostos para campanhas informativas, 
creagom de servigos sociáis -gardeirias, come
dores, ... -que favorezam esa integragom, casas 
de Acolhida e Centros de lnformagom a Mulher 
que cubram as necessidades reais do Concelho e 
nom -como pasa em Ferro!- que a Casa de 
Acolhida tem capacidade para u m número ridículo 
de mulheres, limitandose a um mero «parche 
caritativo, que refleja u m ha falta de sensibilidade 
e vontade política. 

2. 

Na APU te m os claro que as actuais i nstitugons 
som incapaces de resolver os problemas da 
sociedade galega. Porque este sistema é, em si 
mesmo, inmoral e opressor da colectividade de 
mulheres e homes; polo que se queremos cambear 
tu do isto, é necessaria u m ha participagom vizinhal 
nas decissons municipais e um controlo total do 
que passa no concelho, sejam questons feminis
tas como de racismo, drogodepéndencias, 
antimilitarismo, velhas e velhos, etc., etc. etc. 

3. 

Dentro da APU nom é algo dificil devido ao 
trabalho das mulheres que como feministas tace
mos possivel que a problematica da mulher esteja 
ao mesmo nivel que calquer outra. Prova de-loé 
que a nossa candidatura leva tantas mulheres 
como homes e no m premeditado o número senom 
pola configuragom da propia organizagom assim 
como das simpatizantes. 

Dentro da coorporagom é moito máis dificil 
porque, de tradigom sexista, a situagom das 
mulheres supom um aforro de infrastructuras, 
cartos, etc., necessarias para umha solugom 
verdadeira da nossa opressom; jaque lhes é máis 
facil considerar a nossa problematica «Um mal 
menor, frante a outras. 

4. 

Por suposto, sempre e cando pesse máis a 
conciéncia e o trabalho feminista que o numero de 
mulheres que poidam aparecer numha lista. Um 
exemplo é o 25% do PSOE, que em nada axuda as 
mulheres a solucionar os problemas, sendo só 
u m mero tanto por cento. 
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ENCARNA OTERO (Candidata a alcaldia do 
Concello de Santiago e concellala do BNG) 

1 . 
Os Concellos como institución máis próxima 

a os veciños/as poden ser o espello dunha práctica 
democrática e participativa, o BNG ten experiencia 
deste xeito de actuación política e por eso nós 
apostamos claramente porque a participación 
veciñal na discusión e resolución dos seus pro
blemas seña o elemento definidor da vida munici
pal; o asociacionismo de base é a garantia mellor 
deste tipo de funcionamento, por elo desde o 
Concello debeselle dotar da infraestructura nece
saria para favorecer que a xente se xunte, fale e 
resolven os seus problemas co apoio das 
institucións; este tipo de actuación podo plasma
lo nun exemplo práctico; na concellalía da muller 
que o BNG leva no seu programa eleitoral un plan 
de trabal lo ambicioso só será posíbel a sua crea
ción e posterior funcionamento si nela colaboran 
movimento feminista, organizacións de mulleres, 
secretarías das m u lleres dos sindicatos, en defin i
tiva si son as mulleres organizadas as que 
xestionan, plantexan alternativas, elaboran calen
dario de trabal lo e, polo tanto, teñen alía sua voz. 

2. 
As relacións do Concello cos movimentos 

sociais e co feminista en particular, deben ser 
constantes e permanentes; a vida municipal ten 
que ser unha canle de participación, o edificio 
municipal ten que ter á cidadania, ao pobo como 
elemento fundamental de actuación. 

3. 
É evidente que todo o relativo ao feminismo 

ou a problemática da muller entra con moita 
timidezeatrancostanto nas organizacións polííticas 
como nas institucións; mais como cada dia so
mos máis as mulleres que traballamos por mudar 
esta sociedde e, polo tanto tamén, as suas 
institucións esa forza vai pouco a pouco como 
un ha vaga enchendo todo a vida política; inda que 
o feminismo vai ter un ha longa andadura no futuro 
ten xá un camiño aberto no presente. 

4. 
O número non ten absolutamente ningún 

valor para m in sisó é un ha cuestión nominativa e 
decorativa; pouco importa que unha lista esté 
encabezada por un ha muller ou incluso constitui
da nos seus 25 postos por e las si a política que 
logo se vai facer non é un ha política de defensa 
dos dereitos das mulleres, é dicer feminista e en 
Santiago ternos un exemplo claro: a lista máis 
conservadora e máis de dereitas o PP está enca
bezada por un ha m u ller; agora ben tamén é verdade 
que para gobernar tan mal como están a facelo 
moitos homes tamén poderian facelo moitas 
mulleres e deles non se critica nada e delas sí que 
se faría un ha crítica feroz. + 

f 



~ ~ 

POR UN USO DA LINGUAXE MAIS IGUALITARIA E 
~ 

NON DISCRIMINATORIA COS SEXOS 

A linguaxe non deixa de ser un reflexo 
da realidade, e como tal está tamén 
cargada de sexismo e discriminación. 
Son moitos os exemplos cos que nos 
atopamos todos os días na prensa e na 
vida cotián de ocultación da muller ou 
de estereotipación da mesma nos roles 
tradicionais. 

Trasmitimo-vos unhas poucas 
pro postas( 1) para evitar o uso 
monocorde do masculino, do home
homes con sen so universal, do mascu
lino plural como omnicomprensivo, 
desiñación asimétrica de mulleres/ 
homes no político, social e cultural, a 
mudanza dos tratamentos designa
ción de profesións, ofícios, carreiras e 
titulacións: 

NON SI 

O home.,___ _______________ Homes e mulleres 
A humanidade 

Os direitos do homV-------------- Os direitos humanos 
Os direitos das persoas 

O carpo do homt:~--------------- O carpo humano 
A intelixéncia do home A intelixéncia humana 
O traballo do home O trabal lo humano 

O traballo de homes e mulleres 
O home de a p~;-' -------------- A xente de a pé 
O home da rua A xente da rua 

A xente sinxela 
A medida do home'------------- A medida humana, da humanidade, 

do ser humano 
Os galegos, os españois------------- O pavo galego, español 
os celtas, os romano os celtas e as celtas, 

os romanos e romanas 
Os nena...__ _______________ A infáncia, os nenas e nenas, 

. 
as enanzas. 

Os mozo:r---------------- A adolescéncia, a xuventude, 
os mozos e mozas 

Os vellos----------------- A vellice, as persoas de idade 
as persoas maiores, vellos e vellas 

Os profesores-------------- O profesorado, profesores e profesoras 
Os al unos Alunado, al unos e al unas 
Os nómadas trasladaban-se Os grupos nómadas trasladaban-se 
cos seus enseres, mulleres, cos seus enseres 
vellos, e nenas dun lugar a outro dun lugar a outro 
A Thatcher, Mitterran , Thatcher, Mitterrand 

A Sra. Thatcher, o Sr. Mitterrand 
A Barbi, D. Manuel _____________ Mª Xesús Sainz, Manuel Fraga 

Dª Mª Xesús, D. Manuel 
Asistiu o Sr. Estévez acompañad~;~---------- Asistiu o Sr. Estévez acompañado palas 
da Sra. Aparicio e a Srta. Llopis Sras. Aparicio e Llopis e o Sr. Prado 
Dolores Pérez, médic Dolores Pérez, médica 
ou Secretária da Consellería de Secretária de Consellería, 
Agricultura, director de orquésta directora de orquesta, Embaixadora, 
Embaixador, Governador Civil, Concellal, Alcalde Governadora, Concellala, Alcaldesa 
As limpiadora O persoal de limpeza 
Os médicos e as enfermeira O personal sanitário, médicos e médicas, 

enfermeiros e enfermeiras 
Luisa Gómez, Doctor en Histórirr---------- Luisa Gómez, Doctora en História 
Dª Carme Rua, funcionário de prisións Dª Carme Rua, funcionária de prisións 

• 

E para a xente que toma a chirigota 
isto da linguaxe sexista teimosos de 
que a «linguaxe non ten sexo», basta 
comentar que no «Manual sobre uso 
non sexista da linguaxe ademinis-
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trativa», publicado polo Ministério para 
as Adeministracións Públicas e o 
Ministério de Asuntos Sociais concluéu, 
entre outras causas, após de revisados 
302 documentos de uso corrente na 
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Adeministración, que a muller só existe 
na linguaxe adeministrativa como 
cónxuxe pesie a que na actualidade da 
porcentaxe do funcio- nariado achega
se ao 33%. 

Este Manual recomenda o uso de 
termos como xerenta ou conserxa. 
Suxire-se que non haxa formas de 
tratamento evitando o Don para eles e 
o Señorita para e las e propón desterrar 
definitivamente o termo de «hembra» 
para designar ás mulleres nos 
formulários.+ 

.... ... ,. · - . ~-

Si, SE"()o~ 
;~~rRv·ro~ 

NOTAS 

. . : 

·. :" 

( 1) Estas pro postas están fe itas tomando 
pé no folleto «Pro postas para evitar o 
sexismo na linguaxe», publicado polo 
1 nstituto de la Mujer de Madrid en 1989, 
no que incluen a seguinte documenta
ción útil para as xentes interesadas en 
afondar no tema: 

- L 'image de la Femme dans le contexte 
de l'enseignement. Jeannine TERNEU
EVRARD e Brigitte EVRARD. Docu
mento da Comisión das Comunidades 
Europeas, Luxemburgo 1984. 

LIBRERIA 

oren se 

RONSEL 
Rúa da Paz, 19 

Tel. 245905 
OURENSE 
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- «Igualdad de Oportunidades de las jóve
nes en materia de educación». Resolu
ción do 3 de xuño de 1985 da 
Comunidade Económica Europea. 

- «Consideraciones de trabajo sobre ac
tualización y perfeccionamiento de los 
instrumentos y valoración de los libros 
de texto (Preescolar y EGB) ». Ministério 
de Educación e Ciencia- Dirección Xeral 
de Educación Básica. Decembro., 1985. 

-El papel de la mujer en la Enseñanza y en 
el libro de texto en Cataluña. Pilar HE RAS 
Y TRIAS. Premio Clara Campoamor 
1985 do Instituto de la Mujer . 

- «Igualdad de sexos en el lenguaje. 
Consello de Europa. Comisión de 
terminoloxía no Comité para a igualdade 
entre mulleres e homes». Quinta re
unión, maio 1986. 

-Recomendaciones para un uso no sexista 
de la Lengua. Departamento de la Dona; 
Consellería de Cultura, Educación y 
Ciencia - Generalitat Valenciana, 1987. 

- Modelos masculino y femenino en los 
textos de EGB. Edición preparada por 
Nuria GARRET A e Pilar CAREAGA. 
Instituto de la Mujer. Série Estudios nº 
14, 1987. 

- Fuera Moldes. Cara a unha superación 
do sexismo nos libros infantís e escola
res. Andrée MICHEL. UNESCO, 1987. 
La Sal. Ediciones de les Dones de Bar
celona. 

- Sprachliche Gleichbehanlung Von Frau 
Und Mann. Ruth WODAD. Viena, 1987. 

- El sessismo nella lingua italiana. Alma 
SABATINI, Roma, 1987. 

-Recomendaciones para el uso no sexista 
de la Lengua. Ministerio de Educación e 
Ciencia. Série Coeducación, 1988. 



ESPECIAL 

28 DE XUÑo 

, -
UNHA PARELLA DE LESBIANAS DE DON OSTIA TENEN UN FILLO POR , 

INSEMINACION ARTIFICIAL DUNHA DELAS 

ISAURA GRAÑA 

Con elas chegou o escándalo! Titula
res de prensa, círculos e revós, 
tertúlias de café, profisionais da 
sicoloxia e; da siquiatria, 'moralistas' 
vários e como non, lesbianas e gais. 
Do 20 a o 28 de Abril o tema da semán. 

Opinións para todos os gostos, 
desde todas as ópticas. Un feito si é 
nítido. Algo ten cambiado na 
sociedade «española» para que duas 
lesbianas decidan facer pública a sua 
maternidade. 

Elas, ao facer pública tal decisión 
contribuiron a pór enriba da mesa a 
diversidade de formas familiares, a 
pluralidade do desexo sexual, a 
teimosia heterosexista da maioria ci
vil, os preconceitos sobre «os papeis» 
a desempeña por homes e mulleres 
nos diversos ámbitos da vida e a 
respeito da paternidade e a 

maternidade. Aportan, ademáis, un 
material estupendo para a reflexión 
sobre o masculino e o feminino, sobre 
a educación das crianzas, sobre os 
médios de socialización das criaturas 
hoxendia, sobre a lexitimidade e 
moralidade da varianza sexual, so
bre as discriminacións que persisten 
na lexislación a respeito de lesbianas 
e gais ... , temas todos eles que está ben 
que se poñan «de moda» e obriguen 
á reflexión individual e colectiva. 

No caso que nos ocupa, coido que 
non pode deixar de chamar a aten
ción o elevado grau de respeito apre
ciado na maioria de xentes que ex
presaron a sua opinión publicamente. 
Tampouco é pecata minuta a defensa 
da equipa médica bilbaina que dirixiu 
o proceso, nen moco de pavo a consi
deración de parte dalgúns expertos 
en sicoloxia infantil, de que o feito de 

15 

nascer sendo desexadol ha-lle pro
porcionar afecto e felicidade. 

Outras opinións expresaron 
muitas reservas cando non oposición 
á realidad e de que tal pequeno se vai 
desenvolver sen a imaxe nen a 
preséncia do pai o que, segundo eles, 
fará del un ser incompleto2, que terá 
propensións homosexuais3, que 
odiará aos homes4. 

[Para quen o feito de ser ou se · 
declarar lesbiana o u homosexual é en 
si próprio unha lacra (un vício, unha 
enfermidade, un pecado, etc), o de
bate estabelece-se noutros termos e 
non se trata de comezar a casa polo 
tellado debatendo con eles se poden, 
deben, está ben... ser pais o u nais. 
Con eles o debate é outro.] 



E, con esta escandaleira de que 
duas lesbianas poidan ser nais, 
somella que xa non existe discrimi
nación algunha. Que xa podemos 
facer de todo con todos os direitos. 

Irnos por partes: 

Considerando a lei de adopción 
ou o aceso ás Novas Tecnoloxias 
Reprodutivas, as leis non discrimi
nan. Segundo as formulacións, po
den adoptar ou recorrer a técnicas 
reprodutivas mulleres sós5. 

Non obstante a actual normativa 
xurídica exclúe que parellas de 
lesbianas -ou homosexuais
poidan figurar legalmente como 
pais/nais. 

Así, no caso de Maria e Ana (a 
parella de Donóstia mentada) o filio 
figura rexistado como «de muller só» 
sen que poida figurar Ana para nada, 
cousa que non aconteceria no caso de 
ser en e las unha parella home 1 muller 
«de feito»6. 

Pero, que importáncia pode ter 
isto? Pois ten importáncia. Con-

' . secuencias non pequenas e mesmo 
en ocasións de gravidade. 

Na hipótese de que Maria (ela é 
quen figura legalmente como nai) 
morrera o u decidiran arredar-se, Ana, 
após conviver coa criatura e contri
buir á sua crianza, non teria absoluta
mente ningún direito sobre o rapaz 
que poderia desaparecer totalmente 
da sua vida. 

Unha das exixéncias dos grupos 
de feministas lesbianas na campaña 
reivindicativa que comeza a se des
envolver, reclama idénticos direitos 
legais en matéria de filiación que as 
parellas hétero (de direito o u de feito). 

De igual xeito que John, o filio 
destas duas mulleres non poderia 
herdar legalmente máis que á nai. As 
posesións de Ana (por cativas que 
fosen) non correrian a integrar o seu 
patrimonio. Unicamente o «tércio de 
libre disposición» que a lexislación 
permite nesta materia. 

Con todo, a nova que procurou 
titulares aos médios de comunica
ción no cabo de Abril, ten permitido 
mover e axitar un chisco algunhas 
cómodas consciéncias instaladas «no 
normal», na orde imposta pola moral 

e os costumes dominantes e, mesmo 
nas certamente favorábeis á 
pluralidade e liberdade sexual, 
contribuíu a enfronta-las con 
cantidade de mecanismos e leis 
discriminatórias para con aquelas 
persoas que non camiñan polo carril 
tracexado. .. 

Tamén para as lesbianas e os gais 
a decisión de Maria e Ana é excelénte. 
Estrever-se a sair do anonimato, do 
siléncio tecido arredor das nosas vi
das, a plantar cara a unha sociedade 
teimosa no seu heterosexismo. Son 
estas val entes decisións as que axudan 
a que a sociedade cambie. 

Para elas a nosa dupla noraboa: 
Polo seu filio John e pola decisión de 
o facer público! 

E ' . 1 ... gracias. 

. 

• 

NOTAS · 

lE indudábel que neste caso si pode afir
mar-se que a criatura nasce sendo 
desexada. Submeter-se á inseminación 
artificial é un indicador claro desto. Cando 
esta decisión é tomada por unha parella 
de lesbianas que decide face-lo público 
(navigando tan á contra da corrente) o 
grau de desexo dese filio é incuestionábel. 

2 Non pretendo obviar a complexidade do 
tema da educación infantil, da socializa
ción de nenos e nenas, da imaxe «do pai» 
e «da nai», da forza dos símbolos, etc, pero 
si chamar a atención sobre algunhas 
cuestións: 

En muitas partes do planeta as formacións 
familiares non son como a que aqui se ten 
conformado nen a que maioritariamente 
coñecemos. En bastantes paises centro
americanos as famílias están formadas 
pola nai e unha numerosa prole ficando 
ausente a figura paterna. A preséncia no 
Estado español de familias monoparentais 
(algún dos proxenitores coa descendéncia) 
non é cativa. Na Caliza rural, sen ir máis 
lonxe, cunha porcentaxe superior á média 
(nada menos que un 77,1 por cada 1000 
vi vendas e máis a bond osos os casos nais/ 
descendéncia que o caso do pai/ 
descendéncia). 

Sobre este tema poden ver-se LAS FAMI
LIAS MONOPARENTALES, Seminário 
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hispano-francés celebrado en Madrid, 
Decembro de 1987 e publicado polo Insti
tuto de la Mujer, Madrid 1988 nunha edi
ción preparada por JULIO IGLESIAS DE 
USSEL incluindo todas as ponéncias do 
seminário e ESTRUCTURAS FAMILIA--RES EN ESP ANA de MONTSERRAT -SOLSONA E ROCIO TREVINO do Cen-
tre d'Estudis Demografics. Publicación do 
Instituto de la Mujer, Madrid 1990 . 

Por outra banda o argumento da 
«completude» dos seres humanos move 
un chisco á riso. Somos, endebén, limita
dos, incompletos, frustrados e, carretamos 
ás nosas costas séculas de cultura, 
tradicións, inércias que non nos fan máis 
perfectos nen millares que os nosos ante
pasados. Ainda que este é outro intere
sante asunto. 

3 Vaia! como se toda a descendéncia das 
famílias hétero foran hétero os fillos cria
dos con nais soas sairan hermafroditas e 
as filias criadas con pais sós resultaran 
fetichistas! Preconceitos concentrados. Sen 
máis,negativa aaceitarqueolesbianismo, 
a homosexualidade, a heterosexualidade ... 
é un asunto de desexo, de varianza do 
desexo sexual e non exactamente de edu~ 
cación familiar Por que se non, conside
rando a forza dos mecanismos 
socializadores que tentan conducir o 
desexo sexual nunha única direción -a 
atración cara o outro sexo-, como se ex
plica que milleiros de homes e mulleres 
sin tan atración cara persoas do seu próprio 
sexo? 

4 Que as lesbianas odian aos homes? Pero 
bueno! Haberá talvez algunha lesbiana (e 
alguna hétero). Hai, en troques, milleiros 
de homes cunha misoxínia aterradora e 
isto non parece preocupar en demasia a 
señores como Bernabé Tierno cando afir
ma «vivirá un clima famliar que rexeita 
altamente ao varón». Non sentir atración 
sexual cara un home, nada ten a ver con 
odia-lo ou rexeita-lo. Hai amigos na vida 
polos que unha se partiria os dentes. E 
coñecidos, familiares, colegas ... porén cos 
que se non iria á cama nen ao sofá!. 

5 Calquera muller pode aceder ás técnicas 
reprodutivas sen máis requisito que a sua 
voluntariedade manifestada por escrito, 
ter alomenos 18 anos e plena capacidade 
de obrar». Francisco Lledó Y agüe, un dos 
ponentes da Comisión Asesora para a Lei 
de 1988, considera que tal evento non 
debe voltar producir-se, polo que haberia 
que mudar a lei no senso de que «SÓ as 
parellas heterosexuais estábeis poidan 
aceder ás técnicas reprodutivas». 

Na lexislación sobre adopción, após as últi
mas reformas, pode figurar legalmente 
unha muller só como nai da nena ou neno 
adoptado. 

6 Parella de feito, a diferéncia da de direito, 
a que non ten legalizada nen institu
cionalizada convivéncia. 
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28DEXUNO: 
VIVA A LIBERACIÓN DE GAIS E LESBIANAS! 

COMISIÓN DE lESBIANAS 

{AGM-5ANTIAGO) 

Üutravolta, outroano, outro dia. Non é 
que queramos un dia para nós e os 364 
restantes «para ou outros e outras». 
Nesto, como no caso da lingua galega 
que pelexamos para a sua normaliza
ción e para que os trescentos sesenta e 
cinco dias do ano sexan habitados, so
ñados, falados, escrebidos na nosa 
lingua, na fermosa lingua dos nasos 
devanceiros e devanceiras. 

Pero chega o 28 de Xuño e animamo
nos máis a sair á rua, a reivindicar e 
exixir, a dicer aquí estamos e non nos 

-avergonamos. 

Da mandos sucesivos 28 de Xuño 
ternos ido poñendo na rua (pouqui
ñamente nos comezos, mais algo co 
andar do tempo), pedras que nos teñen 
ido permitindo estrever-nos máis e máis. 
Os 28 Xuño e os restantes dias do ano. 
Ou o que é o mesmo, a transformación 
do silenzo en linguaxe e ación. 

Ternos deprendido que a auto
concencia é unha ferramenta boa: orga
nizar-nos como tais lesbianas (en gru
pos e comisións dentro do Movimento 
Feminista Galego) e como homosexuais, 
falar dos nasos medos (pánicos!) e te
mores, saber que non estamos cada quen 
por individual, que podemos ir mani
festando a nosa existencia e rebelando
nos frente a un dos tabús mais podero
sos. 

Ternos deprendido que é a linguaxe 
colectiva e a loita común a que nos 
transforma e axuda a transformar os 
nasos pequenos entornos, as nasas 
viciñanzas, os cativos mundos onde 
damos a pelexa. 

O silenzo, a inexisténcia que arrodea 
a nosa vida de lesbianas Non é un dra
ma? 

• 

A heterosexualidad e o brigada, a fa
milia, o traballo, ... teñen forzado ás 
lesbianas a mentir, de igual xeito que ás 
prostitutas, ás'arnas de casa e a tantas e 
tantas mulleres en xeral sobre a sua 
vida, a sua felicidad e, a sua sexualidad e. 

Falar, chamar ás causas polo seu 
nome cria a posibilidade de que haxa 
mais verdade arredor, e sobre todo, 
oferece a posibilidad e de pór en solfa as 
fraquezas, miserias e opresión da 
heterosexualidade imposta para poder 
enfontra-la. 

Entre todas as xentes que queramos 
ser un pouco máis libres e relacionar
nos con persoas máis libres e máis feli-
ces. • 

Entre todas as persoas que vemos 
necesaria que a sociedade sexa mais 
xusta, mais ecuánime e que reparta as 
riquezas que nela existen (materiais, 
culturais, morais e os placeres dos sen
tidos) dun xeito mais distributivo. 

Entre todas as persoas que non que
remos sentir-nos encorsetadas pola 
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moral dominante, palas ideias domi
nantes. 

Entre todas as xentes que cismamos 
que a sexualidade, en todas as suas 
variantes, é algo certamen te ben impor
tante na vida das pérsoas e que a sua 

. / / continua e permanente represwn so 
orixina frustracións, malumores, 
infelicidade e outras consecuencias 
dan osas. 

Non é só un asunto de «maricas» e 
«tortilleras», ainda que uns e o u tras 
estén moi fonde e personalmente afec
tados. E un asunto que nos atinxe. 

Lesbianas, homosexuais e hetero
sexuais, uns e outras, unidos na defensa 
dunha sexualidade libre, sen cortapi- · 
sas, sen corsés, sen normas nen preceitos. 

Nos avatares desta batalla, 
deprenderemos causas e conseguire
mos que o ar que respiramos sexa un 
pouco máis fresco. Que estea máis 
oxixenado!+ 



LESBIANA: que non te 
descritttinen! 

Lesbianas e homosexuais queremos viver sen 
que o naso desexo sexual sexa motivo dun trato 
diferente e discriminatório. Boa parte destas 
discriminacións pasan desapercibidas para a 
maioria da xente, pesie a nós sofri-las a cotio. 
Algunhas del as son comúns a discriminacións 
que tamén padecen parellas heterosexuais de 
feito (que non «de direito» ). 

Nesta plataforma exiximos aos poderes 
públicos as medidas que nos pareceron máis 
urxentes para eliminar discriminacións porra
zón de preferéncia sexual. · 

A defensa destas medidas anti
discriminatórias forma parte da loita que os 
grupos de feministas lesbianas vimos levando 
desde hai algún tempo. A loita por unha 
sociedade na que o lesbianismo sexa conside
rado como unha posibilidade, entre outras, do 

• 

desenvolvimento sexual, tan natural e lexítima 
como a heterosexualidade. Un ha sociedade na 
que cada quen desenrole as suas relacións 
afectivas e amorosas como lle pete, sen que o 
Estado priviléxie ningunha forma sobre outras. ' 

Que o lesbianismo nena homosexualidade 
poidan ser causa de discriminación ou repre
sión en ningunha institución pública 

Que se destrúan todos os documentos, 
expedientes ou fichas policiais ande conste 
como elemento diferenciador a orientación 
sexual. 

Que as Adeministracións central e autonó
mica non subvencionen a ningunha entidade, 
institución, organización etc, que discrimine 
nas suas políticas asistenciais o u de emprego a 
lesbianas e gais, ou que difundan ideias ou 
actitudes homofóbicas. 
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Que o lesbianismo e a homosexualidade 
sexan motivo para acoller-se ao Estatuto de 
Refuxiado cando no país de orixe estexa pena
lizadO. 

Exiximos o recoñecimento xurídico dos 
direitos perante terceiros para as parellas de feito 
(lesbianas, homosexuais e heterosexuais. 
Pensións, nacionalidade, licéncias e permisos 
laborais, herdanzas, alugueres de vivendas, 
etc). 

Non somos partidárias da instituciona
lización das . relacións afectivas porén non 
aceitamos a discriminación que supón que as 
parellas de lesbianas e gais que queiran casar 
non poidan. 

Que se extenda ás parellas lesbianas e 
homosexuais o direito de adopción, recoñecido 
xa ás parellas heterosexuais de feito. 

Que o lesbianismo e a homosexualidade 
en ningún caso poi da ser causa para denegar a 
custódia dos filias e filias en caso. de separa
ción ou divórcio. 

Que se recoñeza expl icitamente na norma
tiva laboral a non discriminación por opción 
sexual. 

Que o sistema sanitário, sinaladamente 
nas áreas de xinecoloxia e sicoloxia, contem
plen a práctica lésbica en idénticas condicións 
que a heterosexualidade. 

Garantir en todos os níveis do sistema 
educativo unha información sexual non 
discriminatória cara o lesbianismo e a 
homosexual idade. 

Que os poderes públicos promovan e 
favorezan estudos, publicacións, producións 
artísticas e 1 iterárias ... nas que as lesbianas 
esteamos representadas, rachando coa 
invisibilidade, morbo e sensacionalismo que 
nos arrodea.+ 

GRUPOS E COMISIONS DE LESBIANAS 
DO 

MOVIMENTO FEMINISTA GALEGO 
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E QUE PASARlA SE EN VEZ DE ADAN E EVA, HOUBESE DUAS 
''EVAS" OU DOUS "ADANS"? 

MAR SÁNCHEZ 

GRuPos DE MuLLERES DE UNIVERSIDADE 

Estamos inmersas 1 os nun sistema, que 
para o seu mantemento e funcionamento 
leva ligada unha orde suxeita a uns 
conceitos, valores xa non só presentados 
como válidos senón como naturais. Orde 
que se nos fai ver e vi ver como tal e onde 
toda opción, fisura desta rede ataca aos 
límites impostas por esta e coa 
conseguinte resposta, deixada no 
lindeiro do contranatural. E entre natu
ral e contranatura, «Adans e E vas» a nós, 
neste ordeamento abouca-se-nos a un 
papel de subordinación, de depenéncia, 
de necesitadas de ... interiorizado até tal 
ponto que é visto, vemo-lo, como natu
ral. 

Orde onde a nosa capacidade de 
espresión, realización, quedaba merma
da a un papel de nai, esposa, personaxe 
na sombra, relegada a unha función de 
reproducción e coidadora e gardadora 
do fogar, onde a espresión da nosa 
sexualidade tiña o seu comezo e límite 
na satisfacción dos desexos do home, 
carecendo o noso corpo de linguaxe 
própria, algo así como a caixa de 
resonáncia doutro. 

Camiñamos, levantamos a voz e 
expresamo-nos, dando-He voz e 

espresión ao noso corpo e arredamo-nos 
(un chisco) dese papel de meras 
reproductoras. Pero ainda así a vivéncia 
da nosa sexualidad e ven canalizada polo 
filtro dunha hetereosexualidade 
«bioloxicamente natural», limitante en
canto á negación doutros xeitos de 
espresión desta. 

Seguimos necesitadas de ... , e 
preténde-se agachar no escurantismo, 
no silenzo, na contranatura, outras 

19 

opcións sexuais como a relación e o 
desexo entre duas E vas sen Adan, xeito 
atacante do bioloxicamente natural. 

E aqui a orde resposta contundente, 
porque que a muller saque os pés do 
testo, vale, pero que o universo dos 
desexos dunha muller sexan outros ... 

Horror! 
Violento, abrigado a viver unha do

ble vida, de encubrimentos, de verbas na 
escuridade, abrigando a manifestar os 
sentimentos de muros para adentro, ou 
nun roce descuidado na rua. 

A silenciar o que se sen te, porque se 
na casa se enteran ... vaia pao! Se se 
enteran no traballo ... malo. Chegando a 
ser información de doble fio nalgunhas 
mans, forzando a realizar unha viaxe 
interior de enfrentamento pasando por 
vergoñas, medos, culpabilización, 
estraneza ante unha mesma, o que se 
sen te ... que son? ... , muller, un médio 
home, un algo estrano, porque até ese 
ponto te fan sentir ... A que bando me · 
achego? ... a unhas pautas máis masculi
nas, a unha nova definición, como ligo 
cunhamuller? amosando-memáisdura, 
encaramelando como fai un tio, ... 

Toda unha cadea de cornos e parques 
até dicer-se SON LESBIANA! ... e tan 
feliz ... 

Porque, por que non?, duas E vas sen 
Adan.+ 



"RELATO PARA UN 28 DE XUÑO" 

ANABEL (AGM-0URENSE) 

"Ano 2.040. Sabeliñacumpriú setenta e nove, 
pero non llo quere dicir a ninguén. Pecho use 
no faiado da casa con un bolo de pan de millo 
e un ha xarra de viño novo. Aínda que non lle 
fará ningún ben ás coronarias colleu tamén 
para a ocasión un anaco de chourizo ben 
curado, pero o leva polo baixo da saia, como 
se o quisexe iñorar. Senta preto dunha xanela 
que penetra unha campá de luz, tépeda e 
fráxil . Ouenta primeiro o cárcabo co viño e 
sen esquecer o chourizo fíncalle o dente ó 
pan. Setenta e nove. Ouén o diría. Ouén diría 
que Sabeliña tería esa cara de pergamiño, 
eses dentes de prata vella, esas mans de picar 
pedra baixo o sol dos agostos .. . No faiado 
non hai espello ningún, e se o houbera pouco 
lle ía a importar, pois é torta dun olio, eco bo 
só ve de lonxe ... Mordía no millo cando selle 
caeu o chourizo ó chan, e ó tentar collelo 
atopou algo incríble: o álbum de fotos que 
tiña cando nova. De súpeto fíxoselle un nó na 
gorxa e lle tremaron as mans (máis que de 
costume). Ergueuse e foise direitiña para a 
casa. Colleu as gafas e voltou ó faiado. Sentou 
de novo di ante daxanela. Abriu todo o posible 
o olio que aínda lle cumpría, postas xá as 
gafas. Colleu o album como a un cativiño 
fráxil, paso u un ha folla, outra ... O diaño da 
muller ría polo baixo coma unha nena tola. 
Ríase do farfalleiro do Luis, que tanto tentara 
conquerila, que casou cunha mestra viúva e 
que falaba o castelán cando ía face-lo amor 

-
coas guapas. E ría do Manolo, o ateo, que 
caso u poi a igresa coa noiva do Felipe, Felipe 
o estalinista que morreu da mala sorte que lle 
trouxera o Ferrari que mercara cos cen millóns 
da primitiva aquel a. E seguía a rir, a condena
da da Sabela, que por entón a chamaban 
Sabela. ¡E a espilida Tereisa! ¡Ah, Tereisa! A 
sua amiga da alma, que lle roubou o primeiro 
noivo, Cesariño, co que a ela lle gastaba o 
Cesariño. E Marta, Marta e a súa tese sobre "o 
estructuralismo francés despois de Lévi
Straus", nos que traba liaba lago de veren 
xuntas o Cristal aquél ... E ría, ría polo 
baixo ... ata chegar a derradiera páxina. E alí 
atopou aalguén queesquecera. ¡Ah, Sabe liña, 
cómo poideches esquecer aquel rosto! E paro u 
de rir. Ouedouse alelada o liando aquel rosto 
de neve. A campá de luz apagouse e o rosto 
esvaiuse coma unha pantasía. Unha dor 
subiulle polo peito ata as tempas, que 
semellaban estar fe itas de ferro, e no olio torta 
resplandeceulle un ha bágoa, un ha soa bágoa 
que esvaro u poi a pel enrugada ata caer sobre 
o álbum, sobre o merliño branco e feble que 
lle fería no sangue. Setenta e nove anos, 
Sabe liña. E nin un só día amaches aquel amor 
nobre, o máis inocente que houbo na túa 
vida ... 

Gardou o álbum e axiña saiu do faiado. E 
saíndo oiu un riso moi forte, coma dun deus 
o u dun demo, de por riba da casa".+ 
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•••••••••••••••••••• 
:"0 HOMOSEXUAL : . '• 
:FAI-SE" 
• • 

• • • • • • • • •Guia práctica de educación sexual. • 
:Editada pala Editorial Ciudad Nueva: 
•e patrocinado pala Delegación Dioce- • 
:sana de Pastoral familiar e pala Funda- • 
eción para la Defensa de la Vida. : 
:Distribuida polo Arcebispado de Ma- • 
edrid. : 
• • 
•A . ' d • • gma propon e ucar a os fillos sen • 
:actitudes mexeriqueiras xa que o con-• 
• tacto corporal é un xeito positivo de: 
•comunicación, unha linguaxe en • 
• . • , / 0 / o •• 

.ocasiOns ma1s espontanea e smcerra • 
:que a verbal, que non debe reprimir-• 
.se, que o lecer é unha compoñente: 
• humana a desenvolver e cultivar. • 
•N . d • • on vos emociOne es, a sexualidade • 
•da xerarquia católica segue, eñe que • 
• - d • .ene, nas trece e sempre ou cáseque • 
•sempre. • 
• • • • 
•«Utilizar a sexualidade só para canse- • 
:guir lecer, excluíndo con algún médio: 
•a posibilidade de reprodución, é• 
:instrumentalizar e falsear o siñificado: 
•mesmo do amor conxugal». • 
:«Desde 197 4, a homosexualidade ten: 
•deixado de se considerar enfermidade • 
:siquiátrica pala Asociación America-: 
•na de Siquiatría. Rarísimos son os ca- • 
:sos de inversión sexual irreversíbel.: 
•Cada dia teñen máis peso as teorías• 
:dos factores ambientais na xénese da: 
• homosexualidad e». • 
:A homosexualidade «é unha desvía-: 
•ción que vai á contra das leis naturais, • 
:así como unha inclinación sexual des-: 
•ordenada que se caracteriza pola • 
:autocomplacéncia e impede a própria: 
• realización e felicidade» 1 • 

• • • • • 
eOu sexa, pecado, pecado, pecado. • 
:Mascara do agora de, instrumenta- • 
elización, falseamento, desorde,: 
:infelicidade, etc. : 
eE pregunto-me eu, Que saberá ae 
:xerarquia da igrexa católica de todo • 

. ? • 
e1sto. • 
:N en que foran os máis indicados para • 
efalar con coñecemento de causa!+ : 
• • 
: 1 A tradución ao galego e os subraiados: 
eson rneus. • •••••••••••••••••••• 



TRES LIBROS SOBRE O FEITO DE SER 
'DIFERENTE' 

SARAH 

Desde nena, sempre fun unha lectora 
voraz, non só o pasaba ben cos libros 
senon tamén, axudaronme a entender 
o mundo que me arrodeaba, que foi 
moitas veces pouco comprensibel. 
Lembro cando, de adolescente, dinme 
contado meu lesbianismo, ou mais ben, 
cando me din conta que tiña nome, de 
votar man a todo tipo de literatura: 
libros, novelas, revistas, etc. esperando 
a topar información sobre o asunto. No 
mellor dos casos non encontrei nada, 
no peor descubrín que desexar ao teu 
propio sexo non era causa de moita 
ledicia, que de encontrar parella sería 
mellor calalo, e, de tódolos xeitos, as 
relacións entre mulleres eran difíciles e 
solían fracasar. E cando atopei The Well 
of Lonliness («O Pozo da Soedade» )* 
deprimínme tanto e sentín un rechazo 
tan forte a sua mensaxe que pasaron 
doce anos antes de que o volvera a ler. 
Relein-o hai un mes e, coa perspectiva 
dos anos, dinme conta que é un libro 
valioso: ten cousas que hoxe en día non 
podemos aceptar, mais esas cousas son 
producto dos tempos nos que vivía a 
sua autora, e en realidade plantea 
cuestións que nos siguen a preocupar. 

Publicouse por primeira vez en 1928 
e foi un escándalo: os tribunais o 
prohibiron a pesar de ser defendido 
por algunhas das grandes figuras lite
rarias do tempo -Virginia e Leonard 
Woolf, E.M. Forster, V ita Sackville-West 
entre outros-. Defenderon-o non tan
to polo seu mérito literario como pola 
sua mensaxe, un berro pola compaixón 
para aqueles que amasen ao mesmo 
sexo. 

Conta a historia dunha rapaza de 
boa familia cuios pais querían un fillo 
varón. Mentras medra é evidente que 
non é como as outras nenas, ela é alta, 
ten os ombros anchos, é atlética e tamén 
intelectual. O seu pai pasa as noites 
lendo libros de psicoloxía e 'compren
de' o que lle pasa e fai todo o posibel 

para protexela e preparala para a vida 
que lle espera. Sin embargo, a sua nai e 
a vecindad e son cada vez máis hostis e 
ela mesma percatase que é, dalgún xeito, 
'diferente'. Pasa unha xuventude tor
mentosa, ata a sua nai a vota da casa 
para evitar un escándalo. Vai vivir en 
Londres, escrebe un libro, vai a Francia 
a conducir ambulancias na primeira 

guerra mundial e finalmente enamora
se e monta unha casa cunha muller 
mais nova que ela. O libro mostra como 
esta relación e inacel?tabel á sociedad e, 
e ainda que Stephen é, de algún xeito, 
aceptabel polo feito de ser escritora, 

' 

Mary, que non está así dotada atopase 
cada vez máis aillada ata que, desespe
rada, metese no 'guetto'.Pinta unha 
imaxe moi dura dun mundo aillado e 
introvertido, dun mundo que rexeita a 
sua vez á sociedade que non a acepta. 
Todo remata cando Mary enamorase 

21 

dun home, e Stephen, como última 
mostrado seu amor, fai que Mary vaia 
con él, co argumento que só así a topará 
a felicidad e. Ainda que este final non é 
aceptábel hoxe en día, a o longo do libro 
tocase unha e outra vez o tema da 
'crueldade' des te mundo que rexeita 
a os homosexuais e lesbianas (salvo por 
suposto durante a guerra cando todos 

tiñan unha utilidade a pesa
res da sua sexualidade) e ar
gumenta que si non fose así 
non tería que se refuxiar nos 
submundos, as únicas 
opcións que lles queda. 

Non atopei outra novela 
que tratara o tema do 
lesbianismo ata anos máis 
tarde . E non atopei unha 
senón unha chea, pois a prin
cipios dos anos oitenta 
empezaronse a publicar 
centos de libros escritos por 
mulleres. Polo menos tres 
editoriais só editaba libros de 
mulleres e unha só libros es
critos por lesbianas. Así ó 
voltar a Gran Bretania no 1984 
estaba sorprendida e encan
tada ó descobrir unha grande 
variedad e de libros que trata
ban o tema da muller, non 
son todos grandes obras de 
literatura, pero moitos tiñan 
o lesbianismo como tema 
central. Atopei así Ruby Fruit 

Jungle («A Selva das froitas de color das 
rubías» )**, un libro sobre unha muller 
que «é diferente e encantalle.» 

Editouse este libro por primeira vez 
no ano 1973 e reflexa claramente os 
cambios de actitude da 'revolución 
sexual'. A protagonista, Molly Bolt, é 
unha muller que non é nada reprimida, 
non acepta que por ser muller ten que 
se conformar con casar, ter fillos, etc. 
nen que por ser lesbiana ten que se 
agachar o u se avergoñar. A novela conta 



da sua infancia e adolescencia no Sul 
dos Estados Unidos nos anos coarenta 
e cincuenta, onde evidentemente as 
xentes tiñan unhas ideas moi fixas so
bre o papel das mullere. Molly é unha 
persoa valente, divertida e sobre todo 
rebelde que descubre a unha edade 
temprana que prefire ás nenas a os nenos 
e, ainda que ela o vive como algo nor
mal, atopa que nen a sua nai nen os 
veciños nen os seus compañeiros teñen 
a mesma idea. O libro conta con moito 
humor os lios nos que se mete por culpa 
do seu lesbianismo: situacións que na 
realidade non teñen nada de gracia, 
mais como son situacions facilmente 
recoñecibeis por nós e que ela leva cunha 
grande filosofía, non tes outro remedio 
senon sorrir. Por exempolo, ten unha 
relación coa rapaza máis guapa do ins
tituto e di que non son lesbianas porque 
'as lesbianas semellan o home e ademaís 
son feas': cando na universidad e 
descobren que é lesbiana e a mandan 
ao psiquiatra descobre o fácil que e 
enganarlles falando dos seus soños, e 
cando a sua tia lle pregunta cando vai 
casar, responde que de casar nada, que 
a van deter aos noventa anos por cele
brar unha orxía. Vai a N ova York onde 
se disilusiona cada vez máis pola hipo
cresía dunha sociedade onde sempre 
gañan os heterosexuais e especialmen
te os homes. O libro termina cando xa 
ten a carreira de 'Estudios Cinemato
gráficos' rematada, e a pesares de ser a 
mellor da súa promoción, non atopa 
nengúntraballoporculpadesermuller. 
Amargada, mais rebelde ata o fin dí 
'Oxalá o mundo me deixara ser eu pro
pia .... Non quero loitar ata os cincuen
ta anos, mais si hai que facelo, ten 
coidado mundo, vou ser a cincuentona 
máis quente des te lado do Misisipi'. 

Ruby Fruit Jungle explora as mis
mas cuestións que The Well of Lonliness, 
o asunto de 'ser diferente' e a reacción 
da sociedade diante desta diferencia, 
os primeiros pasos no descobremento 
da sexualidade e a necesidade de ser 
independente para poder sobreviver. 
Ainda que as circunstancias das duas 
mulleres son moi diferentes, por unha 
banda unha rapaza rica con tódolas 
ventaxas que se poden mercar, e por 
outra unha rapaza pobre que ten que 
loitar para sobreviver económicamen
te, o tono dos dous libros e moi distinto. 
Un é serio, tráxico, desesperado e o 
outro é divertido, rebelde, esperanza
do. A mensaxe subxacente é a mesma, 

hai pouco sitio para as lesbianas na 
sociedade e é a sociedade, non as 
lesbianas, a que ten que mudar. 

O terceiro libro que me impresionou 
titulase Oranges are not the only fruit por 
Jeanette Winterson. Tamén trata da in
fancia dunha nena que e 'diferente' 
pero o enfoque o situa no persoal, 
deixando a un lado o tema social. De 
novo non é o descobremento do seu 
lesbianismo pola protagonista que é 
traumático, senon o seu descubrimento 
pola familia. Foi adoptada por unha 
muller coa idea de criala para ser 
misioneira da igrexa Baptista. O libro 

.•·:·. ,., .. ' 

conta dun xeito moi gracioso, como 
aprende a predicar, coñece a Biblia ao 
fondo, como as laranxas son a froita 
preferida da sua nai, e como unha das 
suas convertidas chega a ser a sua 
amante. A pesares dos esforzos da sua 
nai para votar o demo, él aparece e dille 
que as laranxas non son as únicas froitas, 
e iso dalle ánimos para sair da sua casa 
e facerse independente. A historia 
podese parecer ás outras, mais a 
mensaxe é algo diferente, deixate coa 
idea que hai un espacio para as lesbianas 
si estamos dispostas a buscalo. 
¿Reflexaría un cambio na actitude da 
sociedade británica? Non o sei, pero si 
é certo que basaron unha serie de tele
visión no libro o, que implicaría que 
este tema xa resulta 'comercial' alí. 

Estes tres libros foron escritos por 
lesbianas e tratan o tema do lesbianismo, 
isto é moi importante por que fan 
visibeis ás lesbianas. De xeitos diferen
tes plantean preguntas que ainda nos 
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preocupan: preguntas sobre o noso 
descobremento e resposta o noso 
lesbianismo, guetto ou non, as nosas 
relacions cos nosos pais, si a expresión 
a berta da nosa sexualidad e paga a pena, 

' 
etc. E importante por que dá ás non 
lesbianas unha visión do mundo desde 
o punto de vista das lesbiansas, e tamén 
deixa que as lesbianas recoñezan e 
posibelmente se identifiquen coas 
situacións planteadas no libro. Sendo 
importante nunha sociedade ondees
tamos arrodeadas dunha realidade 
hetero e onde sempre ternos que nos 
adaptar á sua visión do mundo. Para 
min foi unha experiencia verdadei
ramente liberadora ler sin ter que facer 
unha especie de ximnasia mental, ler 
un libro que ilumina e enriquece a miña 
experiencia da sexualidad e.+ 

*«El Pozo de la soledad», Hall Radclyffe. 
Traducción do inglés: Conill Monserrat. Ed, 
Ultramar, 1989. 
**«Fruta Prohibida», Jeanette Winterson. 
Traducción do inglés: Margarite Cavándoli 
e Horado Gnlz. Trejo. Ed. Edhasa, 1990. 

l CoMPOSTELA ven de sacar un l 
l voceiro que leva o número 1 e l 

que promete continuidade. 
1 1 l Un canle máis que servirá na l 

loita polos dereitos dos 
1 homosexuais nunha sociedade 1 
1 que non recoñece éstes, unha 1 
1 loita por tentar mudar ideias 1 
1 de antinaturalidade, de 1 
1 pecado, de enfermidade, etc. 1 
1 Unha interesante laboura para 1 
1 levar adiante proxectos, si 1 
1 cadra as veces difícis; pero nós 1 
1 esperamos e damoslles 1 
1 ánimos. 1 
\.. ________ !/ 



''GALICIA NO TEMPO'' 

NANINA SANTOS CASTROVIEJO 

Exposición ubicada na Igrexa e 
algunhas dependéncias do mosteiro 
de San Martiño Pinário -
Compostela- de obras de arte -
fundamentalmente escultura e 

• • ounvesana- que queren amosar os 
distintos faceres artísticos que se 
teñen ido producindo nesta xeografia 
que hoxe chamamos Galiza, a o longo 
de máis de douscentos anos, organi
zada-patrocinada polo arcebispado 
de Santiago, Dióceses de Galicia e 
Conselleria de Cultura da Xunta de 
Galicia. 

O proprio carácter da exposición 
. / . / /• 

conv1rte-a en umca e tamen na ma1s 
pretenciosa que se ten feito. Querer 
un percorrido global polo quefacer 
artístico deste país que ternos 
chegado ser, obriga a un esforzo 
nada cativo de escolla, seleción e 
opcións a facer se, de certo, se quere 
pór ao alcance do público unha 
mostra artístico-histórica desta 
magnitude. 

A exposición 'está dividida en 
catro tempos: 

As Raíces que engloba a 
prehistória e o tempo no que asen
taron os romanos conquistando aquel 
povo de "bárbaros do Norde,, aoque 
bautizaron cun dos topónimos: 
Gallaecia que xa herdamos para 
sempre. 

O Camiño inclúe Alta e a Baixa 
Idade Média. 

O Esplendor os séculos XVI-XVIII 
e, 

a Nova identidade, finais do XIX 
e XX. 

En cuanto aos méritos que a 
mostra conxunta paga suliñar: 

X O esforzo realizado. O traballo 
desenvolvido para facer realidade a 

. . / 
expos1C1on, 

.6. "Cabeza de Rubiás ". S. I d. C. 
Rubiás, Bande (Ourense). 

)>- "Virxe1:1 en Abrindeira ". 
S. XIV da igrexa de Toldaos. 

(Triacastela, Lugo) . 
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X A seleción do marco: San 
Martiño-Pinario. Mosteiro e Igrexa 
da orde benedictina, talvez o de 
maior riqu~za na Galiza dos XVI
XVIII. Un dos conxuntos monu
mentais máis importantes da arqui
tectura monástica galega do XVII e 
un dos edificios máis imponentes de 
Santiago.1 

X Achegar ao grande público 
unha riqueza patrimonial atesourada 
as mais das veces en museus, igrexas 
e catedrais de non sempre fácil a ceso. 

X A beleza e interese dalgunhas 
pe zas. Claro que como esto pertence 
ao subxectivo non serei eu quen 
indique nada. Quen teña ido (ou 
vaia ir) descobriría o que satisfai a 
sua alma e aos seus sentidos. 



X Por último, que é gratuita. 

Quen non aproveite a ocasión 
para dar un garbeo pola exposición, 
saberá o que fai.2 

Non obstante a exposición ten 
tamén deméritos, e algúns de certa 
entidade, sobre os que convén re
flexionar 

X O enunciado que se repite en 
catálogos, xornais, propaganda da 
X unta, etc de que "se trata de coñecer 
200 anos de história através da arte,, 

é algo excesivo e até frívolo. As 
manifestacións artísticas, calesquera 
que sexan, non están á marxe do 
tempo no que se conciben e reali
zan, das modas estéticas, dos saberes 
técnicos, das utilidades e fins ás que 
poidan destinar-se, da situacións dos 

artesans/ artistas que as materializan. 
Que istas manifestacións aporten luz 

. . , 
-e mmta en ocas1ons- para enten-
der aspectos do social, do político, 
do laboral e familiar, do xeito de 
entender a morte e a vida, a relación 
co divino etc, non é somellante nen 
parecido a pretender que através 
dunha exposición escultórica e de 
ourivesaria se perciba a história de 
200 anos . 

X O marco que alberga a expo
sición (Igrexa e parte do mosteiro de 
San Martiño Pinário). Os catálogos e 
os artículos de García Iglesias (comi
sario xeral da exposición) e de Sicart 
Giménez (vocal e comisario da ex
posición), en particular, insisten en 
que o marco, o "continente,, forma 

parte privilexiada da exposición, 
cousa que, endemal, non podemos 
compartir.3 

As maquetas colocadas para a 
exposición impiden en boa parte 
dos casos apreciar o marco arquitec
tónico: Os espacios , luces e som
bras, creban radicalmente as pers
pectivas. A rampa colocada no centro 
da nave central da Igrexa é, con 
perdón, un atentado se se pretendia 
que a Igrexa formara parte desa 
Galiza no Tempo, ,,do que hai que 

ver". O feito de pretender,ademáis, 

.._ "Do primitivo coro de pedra da catedral de Santiago, 
s. XII, d0 obradoiro do Mestre Mateo ". 

que a rampa achegue ao público ao 
grande retábulo do altar maior -de 
autoria de Casas Novoa-4 resulta un 
desatino. 

Porque tal retábulo barroco está 
concebido para ser visto e percibido 
desde o chan da igrexa, coa perspec
tiva precisa para producir o efecto 
"de bárbaro esplendor,, desexado, no 
fiel, orante ou visitante. Do grandor, 
da magnificéncia, de fastuosidade , 
do deslumbrante, nunha concep
ción moi barroca da maxestuosidade 
celeste e da vida terrena. 

Tampouco se salva a maqueta 
que tapia, practicamente ao comple
to, a sacristia coa sua espléndida 
abóveda e proporcións, obra tamén 
de Casas Novoa, e unha estupenda 

• • ca1xonena. 

Asi visto, non é certo que se 
poida afirmar que o marco que al
berga a exposición forme parte da 
mesma (e se así o pretenderon o 
resultado é francamente mau). Nen 
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o catálogo de ampla distribución, 

nenas visitas guiadas, invitan a repa
rar na fermosísima fachada da Igrexa, 

. 
as esque1ras nen o conxunto que 
conforma a Plaza de San Miguel. 
Tampouco no u tras dependéncias do 
mosteiro, unha das esqueiras (a outra, 
fermosísima, sae-se do marco da 
exposición). Ningún dos claustros 
forman parte "do continente, tendo 
merecimentos abando, etc. 

X A división en tempos. E 
indubidabelmente unha opción feita 
polos responsábeis da exposición e, 
como sempre nestes casos, pode ser 
submetido a debate a agrupación 
decidida. Non obstante somella mais 
grave a rotulación desas etapas. 

Haberia que lles facer algunhas pre
guntas, Por que esplendor aos XVI
XVIII? Esplendor de qué? Da arte? Da 
Galiza?. Incómodas respostas. 

Só, se como di Garcia Iglesias, se 
refiren ao esplendor de Pinário é 
aceptábel. Pero claro, Pinário non é 



Galiza, e mentres San Martiño frolecia, 
a amplísima maioria galega, rural 
nun 90-95%, padecia os atracos da 
facenda real, as rendas forais dos 
señorios eclesiásticos, laicos e de 
realengo, crise de subsisténcias, le
vas militares ... 

Adivina-se atrás desto unha es
pecie de concepción lineal da história 
da arte e da história mesma: Raices, 
Camiño, Esplendor ... que chega a o 
XVIII. A solución é buscar un rótulo 
que resolva o dilema do que ven a 
seguir: "A Nova identidade,, para o 
contemporáneo . Pero , Que 
identidade? Cal é a identidade ante
rior? Hai unha identidade? Hai un fio 
condutor? E ese fio a ,,arte galega,,?5 

E máis esplendoroso o barroco 
que o románico? Que o gótico? Que 
a arte producida no tempo da 
romanidade? Que as manifestacións 

A "Da 2ª Sillería do coro da 
catedral de Santiago, s. XVI-XVII, 
de Gregorio Español e Juan 
Davila . Hoxe desartellado no 
Mosteiro de Sobrado dos Monxes ". 

contemporáneas? E esplendoroso que 
a Igrexa teña riquezas a esgalla a 
conta de impór o seu dominio sobre 
os corpos e as conciéncias de rnilleiros 
de campesiños -homes e mulle res
e mariñeiros que viven nos límites da 
existéncia material e cultural? E 
esplendorosa a Compostela barroca, 
unha cidade levítica e tradicional, 
anquilosada, incapaz de dinamismo 
por causa da nobleza -laica e ecle
siástica- adicada quase en exclusi
va á vida «etiqueteira e fachendosa,,? 

Atrás desta opción, e do que se 
escrebe sobre ela nos catálogos, hai 
sen dúbida filosofias (da história e da 
arte) que eu non comparto en abso
luto.6 Hai un sesgo cara ao barroco 
notório, ao que non creio que se 
poida considerar aj leo para nada «O 
chovinismo de especialidade barro
ca" do Comisario xeral e do Comisa
rio da exposición. 

X E este é o último aspecto. Os 
sesgos e escores das obras reunidas: 
Pouca prehistória. Pouco dos tempos 
da romanidade. En total «As Raices, 
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.._ "Santa Liberata de 
Mateo de Prado?, 
s. XVII, convento das 
Agustinas de Vista 
Alegre, Vilagarcia 
de Arousa". 

contan con 70 pezas. Escasísimo, 
por non dicer sangante, do románico 
e gótico que contan ademáis en 
Galiza con abondosísimas mostras.,,Q 
Camiño,, ten por todo ter 50 pezas 
fronte as máis de 200 "do Esplendor'' · 
"A Nova Identidade'' consegue 24 
pezas no ranking. Arte relixioso e 
pouquísima arte civil. E, non sei si a 
Provincia de Ourense foi máis xentil 
e xenerosa que as outras tres. Unha, 
co seu chovinismo ourensán ás cos
tas quereria pensa-lo así e sabe, non 
obstante, que idéntica xenerosidade 
latexa 'no corazón das o u tras provin
cias'. 

Pesie a estas críticas, nas que se 
poderia abondar7, paga ir a exposi
ción. Paga mirar a Igrexa (a concep
ción espacial, ·o coro alto e as suas 
delongacións coas tan bonitas 
ménsulas, a cúpola do cruceiro, as 
a bóvedas, a fachada ... ) e o mosteiro 
(quen veña de fora de Compostela 
que non perda ocasión de tentar 
entrar pola porta principal do 



mosteiro -pola Acibecheria- reparar 
na fachada e visitar o claustro, a 
outra esqueira ... ). Paga deleitar-se 
nas pezas que lle fagan tirón e afacer
se unha ideia, do facer artístico (só 
ou quase só, escultórico e de 
ourivesaria, ollo!) ao longo de tantos 
anos, con técnicas , estilos , talentos 
personais, etc, distintos, diversos, 
diferentes.+ 

NOTAS 

1 Unha masa de edificios duns 20.000 
m. de superfície. Obra verdadeiramente 
grande e que por forza ten que delongar 
no tempo, sabendo, e esta é unha das 
suas grandes virtudes , armonizar na 
grande unidade que posúe, os estilos e 
modas estéticas que percorreron os 
séculos XVI-XVIII. 

A finais do s. XVI a comunidade 
benedictina -que recebe o pulo da 
reforma monástica levada a efeito polos 
RRCC- convirte-se nun verdadeiro 
centro de poder ("Caudalosísimo y ri-

~ "Ofrenda a 
San Ramón". 

Francisco Asorey, 
1923. 

quísimo, en palabras de Jerónimo del 
HOYO nos comezos do XVII). Daquelas 
emprenden a empresa de agrandar e 
modernizar as suas vellas fábricas 

/ . romamcas. 

A inxente cantidade de rendas tira
das fundamentalmente dos foros que 
este mosteiro tiña por toda Galiza per
miten a imponente arquitectura cons
truida o que en si roesmo da unha ideia 
do lugar punteiro que ocupaba. Na 
própria cidade de Compostela mesmo a 
"competir·· (pleitos incluidos) coá pode
rosísima Igrexa-Catedral de Santiago. 

Botar un ollo a o artículo de VILLARES 
"A economia do clero regular galego 
perante a desamortización" de 1981 
recollido no libro "Foros, Frades e 
Fidalgos", Xerais. Vigo, 1982, así como 
ao ilustrativo mapa da páxina 16 (repro
ducido tamén na páx 129 do libro do 
mesmo autor "A historia". Galaxia. Vigo, 
1984) permiten entender millor algúns 
dos capítulos dun tempo de Galiza no 
que só uns pouquiños vivian ben (no
bleza eclesiástica e laica) e os maís -
sobre todo a informe masa campesiña
era chuchada sen compaixón através 
dos contratos forais,etc. 

2 Horario:Domingos de 11 a 19; 
diario de 10 a 14 e de 16.30 a 20-30. Luns, 
fechado. Entrada principal: Igrexa de 
San Martiño. Existe a posibilidade de 
visitas guiadas. O grupo non ha exceder 
as 25 persoas e cumpre formaliza-lo 
chamando ao teléfono 981-57 45 02. 
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Teñen ademáis diversas actividades 
complementárias (cursos monográficos, 
audiovisuais) e documentación (material 
didáctico, vídeos, catálogos, 
diapositivas ... ). 

3 GARCIA IGLESIAS: "Pódese dicir, 
pois, que San Matiño Pinário é a princi
pal obra que aqui se procura mostrar, 
formando parte desa GALICIA NO 
TEMPO ... " páx 22 do Catálogo. SICART 
GIMENEZ: "··· de aí esa apreciación 
global que se consegue da Igrexa, coa 
súa máis ca notable magnitude, ó acce
der ó recinto, páx 36. Idem. 

4 O arquitecto galego, autor, entre 
outras obras, da fachada do Obradoiro 
da Catedral. 

5 No Catálogo de ampla difusión di
se no referido á nova identidade: "O 
nacemento do sentimento nacionalista, 
concretado en particulares posicións 
políticas e culturais, levará a unha pre
ocupación xeral por saber en que con
siste o "ser galego·· e calé a indiosincrasia 
Isic] deste pobo. Créanse naquel mo
mento, grupos do carácter de 
"Irmandades da Pala, ou "Xeración Nós·· 
(. .. ) Por outra parte, baixo a denomina
ción "Os Renovadores··, artistas como 
Asorey, Eiroa, Bonome, Acuña e máis 
tarde Faílde, pretenden mostrar, desde a 
súa escultura, o galaico, tanto na sua 
temática -o traballo no campo, a 
emigrción, a muller como centro dunha 
sociedade matriarcal-, como nos 
materiais -madeira e pedra fundamen
talmente-. 

(. .. ) 

Aspira a converterse [ refíre-se ao grupo 
"Atlántica,] en difusor da identidade 
galega a través das suas obras. 

(. .. ) 

... Non é casualidade que as suas obras 
sexan como son, xa que responden moi 
directamente a uns condicionamentos 
históricos, a unha xeografia, a un xeito 
de ser, pero tamén a unha nova 
identidade que, sen embargo, segue 
sendo fiel expoñente da Galicia de 
sempre.•• (Os subraiados son meus). Este 
texto condensa en non muitas liñas 
unha boa sarta de necedades, domina
das polo esencialismo, o mecanicismo, a 
causalidade e o ahistórico, o que non 
deixa de ser de gravidade nun profeso
rado adscrito a História da Arte. 

6 E un tema ben interesante pero excéde 
das posibilidades deste artículo. 

7 O deseño da exposición, a restaura
ción e reabilitación do mosteiro. Tamén 
a valoración de boa parte dos artículos 
do catálogo grande nen tan siquera 
libres da ruín e espallada manía do 
plaxio. 



NACIONALISMO 1 FEMINISMO NA GALIZA 

NEVES (AGM-fERROL) 

Dous movimentos. Dúas ideologías. 

Encontradas ou complementárias? 

Ao par, ou um primeiro que o outro? 

FEMINISMO: ideología encarada a 
libertac;om da mulher. 

NACIONALISMO: ideología encara
da a libertac;om nacional. 

MULHER: pessoa secularmente 
oprimida, marginada. 

NA<;ÓM: colectividade de pessoas 
com umha mesma cultura, idioma, hábi
tos sociais, jeitos de vida ... enmarcada 
num território geograficamente definido ... 
que pode assimesmo estar marginada. 

GALIZA NA<;ÓM OPRIMIDA, secu
larmente marginada. Ainda que nac;óm 
nom só é u m mesmo idioma e cultura; é 
tambén o conjunto de relacc;ons humanas 
derivadas do jeito de organizac;óm do 
trabal ha social (derivadas das formas de 
produc;óm e distribuic;óm dos produtos). 

Há quer:n duvide que Galiza é umha 
nac;óm? 

Por mais que pretendam disfrazar, 
ocultar e distorsionar esta realidade os 
governantes «espanhois» -e sucur
sáis-, Galiza tem umha história 
PRÓPRIA até o século XV, lago do cal foi 
submetida a castelá. A unidade dos Reís 
Católicos -a forc;a- dos reinos penin
sulares, conlevou a «castrac;óm e doma» 
da Galiza. 

REPRIMIRÓN a língua, tental'ldo eli
minar este importante signo de identidade 
dum pavo. Ao longo da história até os 
nossos di as, podé m os observar que esta 
medida é aplicada sistematicamente a 
todos os pavos que se tenta colonizar, 
como fórmula terrivelmente eficaz para a 
sua assimilac;óm. • 

MARGINARÓM o comércio exterior 
PRÓPRIO da Galiza em benefício do 
espanhol; as si como fixerom com 
posterioridade na incipiente indústria. 

PROIBIRÓM as instituic;ons próprias 
galegas e impuxerom umha burguesía 
extrangeira, amém da colaborac;om 
gastosa da lgreja nesta repressóm. 
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«Toda opressóm nacional implica 
u m ha opressóm cultural ... Trátase de 
destroir os costumes, as normas sociais, 
as pautas de comportamento, as 
institui9óns próprias, a técnica, a língua 
de seu, para deixar a sociedade máis 
núa e vulnerábel para o domínio e máis a 
assimila9óm. É u m processo de imita9óm 

' 
desde u m ha postura de for9a que consis-
te em assimilar ao vencido e dominado 
ao vencedor e dominador, utílízando a 
destrui9óm da su a cultura para que aquel 
fique despossuído dum elemento funda
mental que /he dá coerencia social e que 
repressenta um símbolo da sua 
pessoalidade coltiva.» (F. Rodríguez e 
R.L. Suevos, «Problemática nacional e 
colonialismo: o caso galego») . 

Assím as causas e lago de séculas, 
compre talar hoje, fins do XX, da defessa 
da identidade nacional galega?, da su a 
libertac;óm?, dumha reivindicac;óm na
cionalista?, dumhas instituic;óns e eco
nomía próprias? Se pensara-mas que 
esta opressóm nacional por parte do 
Estado espanhol deixara de existir, di ria
mos que nom teria rac;óm de ser mas a 
realidade amossa-nos o contrário. Assi, 
o pavo galego perfeitamente diferencia
do do resto do E. E. te m como a 
ressistencia a homogenizac;om, a 
uniformac;om, umha ferramenta impor
tante na defessa incondicional das 
diferénc;as nacionais. 

«O "nacionalismo" quere, por riba de 
todo, crear vida e civiliza9óm próprias na 
nacionalidade ... E se os dereitos das 
nacionalidades estam hoje reconhecidos 
po/a conciencia internacional é porque 
também se /he acordam deveres 
indeclináveis a pro/ da civílíza9om. » (D. 
Castelao) 

Se mudara-mas algumhas 
expressons como «Nac;om», «cultura», 
«ressistencia a homogenizac;on» por 
«mulher», «patriarcado», «libertac;óm 
sexual» podia-mos ir chegando a aquel a 



outra ideología «Vital»: o feminismo. Oeste 
jeito e dacordo com a ponencia « Femi
nismo, revolugóm total» do livro de Victo
ria Sau: «Aportaciones para una lógica 
del feminismo>>: <<todas aquetas palavras 
que o feminismo pareceu colher presta
das doutros movimentos revolucíonários 
e populares, como 'escravitude ', 
'opressóm', 'discrimina9óm', etc. para 
demostrar e argumentar a taita pota 
líberta9óm da mulher SOM-LHE 
PRÓPRIAS. Calquer opressóm, calquer 
estado de explora9óm vem dum modelo 
anterior, dum modelo do que parte e ao 
que repite: a domina9óm, explora9óm, 
opressóm, humílha9óm dum sexo sobre 
outro. » 

Entende-se, pois o feminismo, como 
umha loita imprescindível, tendo claro 
que a essencia da opressóm da mulher 
esta na divissóm sexual do trabalho e na 
conciencia «religiosa» da mulher como 
ser inferior, servidora do home e pessoa 
a partires daquel. Assi dá-nos o mesmo 
ser mulheres galegas que africanas pois 

a nossa escravitude tem umhas raizes 
anteriores ao imperialismo, ou ao 
capitalismo. Som universáis, como as 
características particulares de cada cul
tura. As mulheres, no caminho da nossa 
libertagom, somos solidárias, interna
cionalistas, pois -dicia-mos- a nossa 
opressóm também o é. Da mes m a forma, 
as mulheres coflscientes da nossa 
opressóm como povo, ve-mos na 
libertagom nacional um carácter 
internacionalista, de solidariedade entre 
os pavos; e nom umha maneira de «fe
char-se», «de ponher fronteiras», ... ar
gumentos moi usados em contra do na
cionalismo. 

«Curiosamente», a ambos moví
mentas (nacionalista e feminista) faise
nos a mesma acusagóm por parte dos 
detractores (coincidentes as vezes mas 
nom sempre): de ser-mos elementos de 
divissóm da classe trabalhadora, de 
insolidariedade ... ; assi como a mesma 
argumentagóm que umha vez superada 
a opressóm dumha classe social por 
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outra, automaticamente 
ambas libertagóns. 

. 
conqu1rem-se 

Este é o nosso entender da necessi
dade tanto dumha sociedad e galega livre 
de ataduras políticas, económicas ... , 
dona do seu destino; tanto dumhas 
mulheres galegas livres de ataduras 
culturáis, económicas ... , donas também 
do seu destino. E, voltando de novo a 
Victoria Sau: «. .. procéde-se a 
aculturagom do (povo) colonizado para 
negar que tenha umha cultura prévia e 
abriga-lo a aceitar a do colonizador. A 
línguaéo primeiro objeto de aculturagom; 
a do indígena chamase-lhe pejorati
vamente «materna» e queda relegada a 
linguage coloquial, sinónimo de incultura 
e inferioridade. O saber científico, a cul
tura expressam-se na língua dominante. 
Divide-se a povoagóm autóctona em 
indivíduos que nom a aprendem e 
indivíduos que aprendem-na (como 
mulheres que se «masculinizam» e 
mulheres que siguem a ser «femi
ninas») ... O colonialista extrae todos os 
produtos poss1veis do cham do (povo) 
colonizado apropriámdo-se dos mes m os; 
para iso adjudica-se a o mes m o tempo os 
trabalhos melhor pagos e máis «limpos» 
reservando ao indígena os piares pagos 
e máis «sujos» (como as mulheres a 
posta no mundo forgosa dos filhos, a 
crianga, e as tarefas domésticas, tu do iso 
imprescindível mas desvalorizado e pasto 
baixo controlo)... Frenam-se tudas os 
médios de evolugom e progresso do 
colonizado para que no m poda escapar a 
sua situagóm (como a mulher que se lhe 
nega o dereito ao estudo, a formagóm , 
ao trabalho) ... Paradoxicamente, a 
nagóm colonialista chama-se-lhe 
«metrópole», da raiz latina «mater», nai. 

Assim, se o nacionalismo leva a luita 
pola dignidade dum povo, o feminismo 
leva a luita poi a dignidade das mulheres. 

E, na Galiza, u m ha data: 25 de julho, 
celebra o día da PÁTRIA (ou MATRIA) 
LIVRE!. As feministas galegas também a 
reivindicamos, também a celebramos 
sabedoras de que só com conciéncia fe
minista acadare-mos a libertagom total. 

• 



UNHAD 

NANINA SANTOS 

O obxectivo do traballo é - explica
o o autor- coñecer como afecta a 
morte do home, emocional e social
mente , á viúva da Galiza non urbana. 

A escolla do tema ten un 
particular interese para seguer 
avantando na elaboración dunha 
teoria da dó, (ainda por formu
lar, segundo Gondar, porén na 
que él avanta no Epílogo muitos 
e interesantes ingredientes), para 
examinar, a través dun fenómeno 
mui concreto: a morte do mari
do, a construción social e cultu
ral do xénero, para coñecer unha 
peza valiosa da cultura tradicio
nal galega e avaliar o seu grau de 
desintegración e os custes 
síquicos e sociais da sua sustitu
ción pola 'modernidade' e o 
'progreso'. 

O estudo concentra nas viúvas 
novas (que non suban de 45 
anos) por considera-las non só 
unha parte extremadamente feble 
da sociedade onde os 
desequilibrios se van expresar 

/ . / / 

a o max1mo, se non tamen porque 
o fenómeno da dó non se mextura 
aqui con outras perdas ou 
doenzas máis frecuentes en 
idades mais avantadas e pode 
examinar-se nunha meirande 
"puridade», e da Galiza costeira por ter 
unha maior riqueza simbólica arredor 
da morte, unha variedade de siñificados 
máis forte que a diferéncia do resto da 
Galiza. 1 

1 Na que ademáis a presenza da "Millora 
feminina·· como sistema de trasmisión 
patrimonial favorece á muller facendo-a 
un suxeito privilexiado a respeito das 
mulleres das zonas onde o sistema de 
herdanzas é distinto. 

S ESCOLA DE AUTONOMIA* 

• 

Abre o libro unha explicación 
metodolóxica (as zonas de realización 
do estudo, as entrevistas e a frecuen
cia das mesmas, o tipo de mostra final, 
a avaliación da mesma ... (páx 15-29) 

• 
para se adentrar de seguido na análise 
do fenómeno: O feito da morte e as 
varianzas caso de seren ésta repentina 
o u anunciada; o velatório, mecanismo 
amortiguador de tensións; as situacións 
que se crian após o enterro (de índole 
sicolóxica e de orixe social e familiar), 

/ . 
as1 como as estratex1as para superar a 
perda. 
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A perda dun ser querido é, sen 
dúbida, un acontecemento traumático, 
unha rotura grande co anterior, coa 
normalidade da vida (da individual e 

da social). Para esta situación a 
cultura tradicional galega ten 
elaborado uns mecanismos -
sistema de estratexias di 
Gondar- que permiten transi
tar, -mantendo a continuidade 
nun proceso de cambio 
traumático- a unha nova 
normalidade e integración na 
comunidade. 

Digamos que un proceso de 
"dixestión» paulatina por parte 
do individuo do que ten aconte
cido e que nos primeiros tempos 
resulta inintelixébel e 
inexplicábel. 

As emocións, sentimentos, 
recursos e capacidades de se 
enfrontar a esa nova situación 
tan radicalmente diferente en 
todas as ordes da vida, non son 
idénticos para cada ser humano. 
Contando con esto, é non obs
tante certo, e o estudo de Gondar 
pon-no sobre a mesa, que exis
ten diferéncias entre homes e 
mulleres, viúvas e viúvos, e que 
estas diferéncias nascen da sub
ordinación social na que se a topa 
a muller a respeito do home. 

Nieves Herrero adevirte no Prólo
go que: 

"ser muller non implica unicamente 
pertencer ó sexo biolóxico "femia», é 
dicir, posuir uns caracteres sexuais 
determinados, senon que implica 
ademáis todo un sistema de 
atribucións, de comportamentos, de 
roles, de abrigas, de valores, de 
sentimentos, etc ... , o conxunto dos 
cales conforma unha particular 
construción do feminino·· (N.H.:7) 



Construcións que, como ela mesma 
suliña, varian segundo as culturas e 
que mesmo dentro dunha cultura a 
construción dominante ou o estereo
tipo ao que se pretende axustar e 
adecuar ás persoas pode ver-se 
submetido a cambio e a contestación. 

Para quen pensa que as emocións 
nascen do corazón e se expresan á 
marxe de calquera condicionamento 
social, poderá encontrar aqui materia 
abondosa para unha reflexión históri-

co-cultural sobre a aprendizaxe cultu
ral e social das emocións, dos valores, 
das bágoas, dos comportamentos 
afectivos .... 

Bornes e mulleres non depren
demos idénticas cousas nen se preten
de de nós que xoguemos e cumpramos 
idénticos papeis. As nosas bágoas non 
asoman e corren coa mesma 
frecuéncia, en parecidas situacións 
nen en marcos somellantes. 

'' ... a muller na Galicia costeira --e 
practicamente en tódalas sociedades
é a encargada de que as normas e 
valores sociais non sexa só letra morta 

senon que se cumpran realmente, 
vindo así a converterse no símbolo da 
moralidade do grupo. Os homes e o 
grupo en xeral, incluíndose elas 
mesmas, van ser vixiantes celosos, 
dispostos a sacar á luz en forma máis 
ou menos descarada o máis pequeno 
desliz con que unha muller ouse aten-.. 
tarcontra as normas do grupo., eG.:102) 

,,o que se estivo verbalizando aqui 
[ver entrevistas páx 66-75] foron os 
froitos da subordinación social en que 

se a topa a muller con respecto ó home 
e que as fai a elas muito máis 
dependentes en canto se refire ás 
posibilidades de subsistencia e á 
capacidade de planificación e 
execución. E recordese que estamos 
dicindo esto da zona de galicia onde 
- froito do sistema de mellora 
feminina- a situación da muller é 
privilexiada con respecto ás demais 
zonas da cultura tradicional. O que 
nos indica, en primeiro lugar, o 
xeneralizado da situación da muller, 
e, en segundo lugar, o cum mica salís 
que cómpre tomar esas afirmacións de 
case matriarcado que ás veces se 
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verquen falando da Galicia costeira, e 
G.:75) 

Dependéncia que está fondamente 
interiorizada e afecta, como di o autor, 
a tantos vectores da personalidade, 
que non poderia deixar de expresar
se con nitideza nunha situación tan 
extraordinária que deixa á muller nun 
grao de desacobillo enorme. 

Após o enterro os desequilibrios 
sociais entre os sexos son evidentes: 
nas relacións coa familia política e a 

/ / . 
consangumea, os asuntos economl-
cos e todo o relacionado coa herdanza, 
a relación cos amigos e coa 
comunidade encarnada no grupo de 
viciños, a distinta situación laboral, o 
ocio, o inombrábel mundo da 
sexualidade. O cadro da páxina 123 
,,problema de orixe social, explicitan 
diferéncias segundo os sexos. De igual 
xeito que emerxen tamén as diferéncias 
á hora de examinar as estratéxias para 
superar a morte. 

Sen ir máis aló, a mera visión dos 
cadros <<Tendéncias a autodestrución,, 
páx. 145 e ,A negación da morte,, páx. 
192, dan conta dunha realidade abondo 
arredada entre viúvos e viúvas, 
mulleres e homes. 

Dan conta desas, ,,Respostas 
culturalmente elaboradas que despois 
apropia o individuo, a dimensión de 
norma imposta pola comunidade ó 
individuo alcanza a súa cota máxima 
no caso do loito.•• eG.: 141) 

Neste caso, no caso do loito, ,,o 
primeiro que chama a atención é o 

/ / 

escaso numero que manten, ante o 
loito, a convicción de que se trata 
dunha mera forma social sen outro 
valor cá apariencia. A razón máis 
abundantemente aducida é que o loito 
é un sical de respeto e que levalo dá 
tranquilidade., eG.: 141) 

Que manifesta o loito, como é 
vivido, que elementos exorciza. As 
respostas de diversas entrevistas e a 
análise do autor resultan ben 
siñificativas e páx 137-144). 

No que atinxe ás estratexias para 
superar a morte, que varian co andar 
do tempo e que <<non hai mal que cen 
anos dure nen corpo que o resista, que 
diria o refrán), permiten asoma de 



a preciar os diferentes comportamentos 
. . 

e recursos e mocwna1s que se 
descobren ao comparar viúvas e 
viúvos, o que leva a Gondar a defen
der a tese, '' ··· de que a afectividade 
non é unha variábel independente 
senón o froito do maior ou menor 
grau de dependencia que unha persoa 

. / 

ere ter con respe1to a outra, o grupo, 
a unhas crenzas, etc.» (G.: 194). 

E, nese todo proceso de terríbel 
«dixestión·· (a dó e as acións destinadas 
á reinserción e á afirmación da vida) 
paga sinalar a construción da viúva 
xove como unha particular construción 
do feminino . Unha verdadeira escola 
de autonomia! 

"· .. que a viúva se faga cargo do 
sustento económico da casa é unha 
experiencia por medio da cal, case sen 
sentilo, vai ir adquirindo consciencia 
do seu proprio valor" (G.:209) 

" ... non se ve como un escape 
senón como unha necesidade, e non 
obstante, cumpre perfectamente esa 
función de ser unha escola de 
autonomia e de saber valerse por si 
mesma para a vida·· ( G.: 211) 

Unha construción feminina pasa
da pola dó que se arreda, segundo se 
incorpora a nova situación, do este
reotipo fixado , ou se se prefire, tráta
se dunha transición en duplo sentido: 

X a de ser quen de superar o 
trauma da desaparición do ser queri
do e rein~orporar-se de novo á vida, 

X a de pasar, pola forza dos feitos, 
dun "feminino relativamente tradicio
nal··, enormemente dependente do 
home e das normas da comunidade a 
un feminino autónomo e quen de se 
valer por si própria, o brigada a exercer 
tarefas, traballos e funcións que , de 
saida, non lle estaban atribuidos. 

Unha excelente investigación que 
é ao tempo ·unha impresionante 
testemuña humana, valiosa para o 
feminismo interesado en coñecer os 
mecanismos da construción social e 
cultural do «Ser muller·· na nosa 
sociedade; valiosa para o feminismo 
que non se conforma coa cómoda 
atribución "de todos os males que as 
mulleres padecen a un ahistórico 
Patriarcado··; interesado en non 

xeralizar a subordinación social das 
mulleres facendo-a cair de igual xeito 
e con idénticas consecuéncias para 
todas as mulleres; un feminismo capaz 
de apreciar os cámbios que se produ
cen no xeral (a desintegración da 
cultura tradicional galega) e ver como 
estes atinxen ás mulleres; cada vez 
menos proclive a estereotipar ás 
mulleres nun Muller ou Muller Galega 
que, ao cabo só fai que poidamos 
percibir vagamente á muller abstracta 
e descoñecer á de carne e oso ou que 
vexamos o bosco sen poder distinguir 
se se trata de eucaliptos, carballos, 
castiñeiros ou faias. 

Valioso tamén para aprender a 
considerar que «O feminismo dos feitos·· 
é tan feminismo, e de idéntico rango, 
como o que procede da conciéncia e 
utilísimo, sen dúbida, para considerar 
a dó, en calquera das suas vertientes, 
como unha escola de aprendizaxe. 

Un rigoroso estudo que se entalla, 
como ben explica Nieves Herrero no 
Prólogo, nunha iqvestigación máis 
ampla sobre a morte na cultura tradi
cional galega ( «Romeiros do Alén" 
Xerais, Vigo, 1989) e que permite 
examinar a descomposición desa cul
tura tradicional e os «custos 
psicolóxicos e sociais da 'moderniza
ción e do progreso' (e sabemos moi 
ben que se refire sempre a un 'de-
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terminado tipo de modernización e de 
progreso). Por iso o seu traballo non 
nos oculta tampouco as dictaduras 
que sobre as mulleres exerce a tradi
ción, "a dictadura de xénero••. 

·A obra aporta en definitiva ele
mentos fundamentais non só para o 
estudo da construción cultural do 
feminino senón tamén para unha teoria 
da dó e para unha teoria do cambio en 
xeral, na que o autor vén traballando 
desde hai anos." (N .H.: 11). 

Ao cabo, unha obra merecente de 
estudo e reflexión, que aporta muitos 
e interesantes ingredientes para pen
sar-nos e pensarás mulleres na nosa 
común subordinación e na enorme 
varianza e pluralidade de estilos, ideias, 
recursos, posibilidades, condiciona-

/ . 
mentos, ... , as1 como os mecamsmos 
que a nosa sociedade ten ido tecendo 
ao longo de séculos e que as mulleres 
ternos ido interiorizando. Os cámbios 
que se producen así como os novos 
modelos que van facendo luz e con
testando, conscente ou inconscen
temente, a ese «Ser muller" imposto.+ 

* GONDAR, M.: ,Mulleres de martas". Cara 
a unha antropoloxia da Muller Galega. 
Prólogo de Nieves Herrero. Ed. Xerais , 
Vigo, 1991. 



11PLACERES11 

Barbach, Lonnie. 
Colección «La Fuente de Jade», 
Alcor. 
Ediciones Martínez Roca, 
Barcelona, 1989. 

B.O. {ASAMBLEA DE MULLERES DE 

A CORUÑA) 

De "Placeres" hai moito que talar, 
cáseque cada relato precisaría dunha 
reseña, mais no global, direi que é un 
libro erótico, vibrante, que contén esti
los, xeitos de escribir e experiencias 
moi variadas porén, por riba de todo, 
que incita á práctica ademais de se ler 
con gasto. É un libro escrito por mulleres 
que tala sobre cómo viven o sexo as 
mulleres. A m in paresceume especial
mente liberador xa que nada ten que 
ver con eses textos, algúns deles dun 
éxito impresionante, que están asinados 
por mulle res que describen preferente
mente esquemas de sexualidade mas
culina. Polo que eu vexo, escoito e 
observo ás mulleres de cada día sobre 

, . . 
as suas experenc1as persona1s, as 
experencias gratificantes referidas á 
sexualidade feminina, a súa paixón, os 
seus desexos, a satisfacción, van na 
liña que recollen precisamente os rela
tos que conforman "Placeres". 

Lúdica lectura, despois sabrosos 
comentos e lago, o que cadaquén poida 
ou queira practicar ... ben meresce 
"Placeres" un lugar na nasa lista de 
libros de cabeceira. ~ 

11LA MUJER EN CIFRAS11 

"Instituto de la Mujer". Ministerio 
de Asuntos Sociales. Madrid, 1991. 

Caderniño de 7 4 páxinas que resposta 
doadamente a o título con dados actua
lizados: Demografía, traballo, Educa
ción, Saude, Política e Servizos sociais. 

LIBROS 

Un conxunto de dados a eito duros 
de consultar e expurgar que aquí, en 
táboas e gráficos coreados e ben 
ordeados con textos breves e de letra 
grandeira, resultan de moi fácil aceso 
mesmo para quen non acostuma se 
adentrar na estadística. 

As estadísticas non o explican 
todo.Naturalmente que non. Pero 
aportan m u ita luz para afacer-se un ha 
composición de lugar das realidades 
ás que se que re aceder e sobre :as que 
se quere traballar. . 

Nelas poden apreciar-se mudan
zas i evolucións (que queren necesa
riamente ser interpretadas i este non é 
sempre un labor fácil), así como proble
mas que remanecen. Elas axudan 
muitas vegadas a desmontar precon
ceitos sobre os sexos e a analisar m u itas 
das manifestacións de diferente 
natureza da marxinación e subordina
ción das mulleres a respeito dos homes. 

Ficar nas estadísticas é un malsín
toma. Prescindir delas non é muito 
millar. 

1 este folleto ten a grácia de que 
pode contribuir a familiarizarás mulleres 
pouco dadas a tal exercício. 

1 é unha grácia que consegue por
que non pretende outra causa e porque 
está didacticamente concebido e reali
zado así.~ 
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MUJER Y EDUCACION 1984-1988 

Bibliografía analítica. 
Cuadernos Bibliográficos del 
Instituto de la Mujer. Nº 3 
Madrid 1989. 

Un ha extensa recopilación bibliográfi
ca sobre o tema que clasifica segundo 
os seguintes apartados: Estudos 
psicolóxicos; Aprendizaxe e rendí
mento; Teoría e historia da educación; 
lgualdade de oportunidades diante da 
educación, Sistema educativo e muller; 
Sistema educativo: Ensino Superior; 
Coeducación no ensino; Sexismo na 
escala; Formación e mercado laboral e 
un décimo apartado de obras de refe
réncia con tres índices: Autores, des
criptores e de publicacións periódicas. 

Unha introdución de Coro Prieto 
explica os criterios do Catálogo Biblio
gráfico froito «da colaboración entre o 
Instituto de la Mujer e o CIDE. Acordo 
que consistiu en recabar, por parte de 
cada centro, toda a documentación 
existente nos fondos respeitivos sobre 
aqueles aspeitos que condicionan e 
caracterizan a educación da muller 
nunha perspectiva internacional» 

O catálogo fai-se sob as normas 
ISBD. 

Este caderno bibliográfico ven-se 
sumar aos dous anteriores. 

As mulleres na História de Espa
ña. Séculas XVIII-XX. Bibliografía Co
mentada e A muller na bibliografia 
española. 1984-1988. 

Cadernos que resultarán de 
abrigada consulta para investigadoras, 
curiosas e outros especímenes. 

Á vosa disposición para consulta 
podedes solicita-los na Biblioteca da 
AGM de Santiago. ~ 



,, MUJERESu 

O Frente Feminista de Zaragoza aca
ba de tirar o número 2 da sua revista 
Mujeres, monográfico sobre Simone 
de Beauvoir. 

Recollen neste número un ha entre
vista que Alice Schwarzer lle fixera 
Simone, as cartas e o diário de guerra, 
un ha entrevista a Sartre sobre Simone 
e outros apartados de interése. 

É unha revista atractiva, con boas 
fotos en blanco e negro e que invita a 
ler. 

Noraboa para o Frente Feminista 
de Zaragoza. ~ 

LIBROS 

,,DEBATES FEMINISTAS'' 

"" E unha publicación que recolle as 
intervencións das persoas que partici
paron nas xornadas de debate organi
zadas pola Comisión Antiagresiones e 
a Coordinadora de Grupos de Mujeres 
de Barrios y Pueblos do Movimento 
Feminista de Madrid. 

Os temas abordados son aqueles 
máis polémicos dentro do movimento. 
Carla Corso tala da loita polos direitos 
das prostitutas; Raquel Osborne da 
comprensión da prostitución desde o 
feminismo; Purificación Gutierrez, tala 
da sua expriéncia como prostituta. 

Noutro tema ~lémico, depen
déncias afectivas, Emilce Dio Bleichmar 
colle o tema das dependéncias amo
rosas; Ana Mª Pérez del Campo, das 
mulleres e as depenéncias afectivas. 
Tamén Carmen Saéz interven neste 
tema coa aportación: poder, socializa
ción xenérica e dependéncias afectivas. 
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O acoso sexual nos centros de 
traballo é outro dos temas de debate, 
que abordaron Anabel Díez e Mº Jesús 
Pinto. 

Sexualidade, placer e perigo, outro 
dos temas, foron as intervencións de 
Nerea Aresti, Alicia Puleo e Cristina 
Garaizabal. 

Interesante o debate sobre porno
grafía no que Maruja Sarasola fai un has 
reflexións, Monsterrat Olivan pregunta 
por que debatimos sobre pornografia e 
Adelina Arenaga tala da sex-shop da 
que é dona. 

O incesto e as relacións con meno
res, se cadra máis polémico ainda, foi 
abordado por Pilar Cristóbal, Armand 
de Fluvia e María José Devillard. 

Non son moitas páxinas (167) e non 
é dificil de ler. ~ 
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LIBRERIA PAZ 

-LIBROS DE TEXTO 

-TODO EN FORMACION PROFESIONAL 

Cl Peregrina n.o 20 

Pontevedra 

Librerta 

M i eh e 1 'e' n a 
Michelen~. 22 
Teléf. 85 07 46 
P o rr r e ved r :1 

A POLO 

Galerias 
Viacambre 
SANTIAGO 

Puente de La Reina . 25 
Teléfono 56 70 35 

SANTIAGO Entremuros, 13 

1 - -

o 
. -
~ 

...0!:----_....J 

dbraxa.t 
Wollltll lJos . '>O = = SANTlAGt ~ 

Te.l*t.IM SI 03 n -SI 05 87 

• MURALI S MO 
• ROTULACION 
• MAQUETADO 

• ANAGRAMAS • LOGOTIPOS 
• ANUNCIOS 
• CARTEL ES 

1 

' 1 zacarla5 _J 
- -· C REA CIO N Y DI SE NO - FOTOMECAN!CA 

IIERREHIA . 14 2 Tel H40:16!1 PONTEVEDRA :36002. 

entremure8, 12 - Plltiago 

REPUBLICA DE EL SALVADOR. 9 

TELEFONO 56581 2 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 



A MATERIA PRIMA DAS N.T.R. 

NEVES 

Novas Tecnologías Reprodutivas. 
Avan<;o da ciencia cara ao be m-estar da 
sociedade? Poder de elei<;om para as 
mulheres? 

Ou mais bem: toda umha série de 
experimentos encaminhados a selec<;óm, 
controlo, e domina<;óm -por conse
cuencia- das pessoas ... E nas mans do 
Poder: governos, militares, científicos, 
tecnología adequada para influir e m que, 
quando, e de que mane ira se reproduz a 
povoa<;óm ... 

Come<;árom justificando-as com a 
existencia dum 15% de pessoas estéreis; 
nom estando tam claro que todo o 15% 
quixera deixar de se-lo, nem tampouco 
que estejam o suficintemente estudadas 
as altera<;ons que provoca m esterilidade. 
Gastando-se quantidades importantes de 
cartos em investiga<;óns e 
experimenta<;óns quando a sanidade 
pública -a do 15 mais a do 80%- é 
insuficiente, vergonhosa,... cada vez 
menos pública. 

Todo isto fai pensar que no m é só a 
posibilita<;om de embara<;os o que real
mente interessa aos científicos. Nem, 
decerto, aos governos e capitais que se 
movem tras estas Novas Técnicas de 
Reprodu<;óm. A ciencia nom é neutral, 
está supeditada a umha série de intere
ses políticos e económicos; os custes da 
investiga<;óm ham ter -no capitalismo 
que sofremos-u m ha rendabilidade: be m 
económica, be m de poder... As 
investiga<;óns está m case que exclusiva
mente em mans de multinacionais e mi
litares ... 

E resulta que para experimentar 
precisamos corpos de mulheres. Assim, 
se num princípio era a insemina<;óm arti
ficial, parece que inócua para a mulher; 
agora é a fecunda<;óm in vitre com 
transferencia de embrións, embrións 
manipulados e fecundados fóra do corpo 
que som transferidos a este. E de essas 
manipula<;óns chegam a técnicas como 
o doblage, a clona<;óm, a selec<;óm de 
caracteres genéticos. a selec<;óm de 
sexo, ... 

E as cobaias so m mulheres ... Jogam 
com o se u dese jo -voluntário o u induci-

do- de serem nais; submetem-nas a 
longos tratamentos hormonais -
conhecem-se de sobras os efeitos 
perigosos destas-; ao estres; a angúria 
e/ou frustra<;óm que supo m á incertidume 
dum final exitoso: u m bebé normal. Pois 
éxito para os científicos é tres ou quatro 
bebés dum parto -habitual nestes ex
perimentos-, abortos deformes ou 
mortos -também habitual-; nom 
esquen<;amos a porcentage de éxito real 

que vem sendo u m 7-10% dos experi
mentos. A custa de mulheres; como as 3 
no Estado espanhol e as 11 no resto do 
mundo que, no 89, morrerom a 
consequencia dos tratamentos e experi
mentos. lsto no m o publicam e so m cifras 
aproximadas, já que foro m proporciona
das polos seguimentos que algumhas 
feministas estám a fazer destas técni
cas. 

E a legisla<;óm existente que facilita 
a laboura dos científicos m entras a nossa 
dignidade, umha vf!Z mais, pisoteada. 
Na lei do governo espanhol do 20/1 0/88 
sobre regula<;óm das novas técncas de 
reprodu<;óm, as mulheres tenhem a 
responsabilidade do que lhes aconte<;a 
nestes processos já que exime totalmen
te de responsabilidades aos «Sábios» e 
médicos que os ponhem em prática. As 
solteiras podem submeter-se a 
reproduc<;óm assistida, m entres que para 

35 

adoptar u m ha criatura ten he m que estar 
casadas. E se o está m e querem ser nais 
desta forma, exige-lhes a autoriza<;om 
do marido ... 

Com esta mesma lei se autoriza a 
interven<;óm, experimenta<;óm em 
preembrións (óvulos fecundados até o 
14 día), lago do qual conside~a infra<;óm 
moi gráve o nom destrui-los.E dizer, au
toriza-se aos científicos a fazer abortos 
segundo estas técnicas, e as mulheres 
processam-nos por vivelos. Logo, esta 
lei -votada no Parlamento- demonstra 
os verdadeiros intereses que estám de
trás. 

Nom interesam as consequencias 
para as mulheres que, pola precária 
situa<;óm económicaquevivam, aluguem 
os seus corpos, o u donemos seus óvulos 
a cámbio dumha opera<;óm para esterili
zar-se gratis (!!), como está a acorrer 
hoje em dia. Estám funcionando, 

enriquecendo-se já, nos paises 
chamados civilizados, as agencias de 
aluguer de úteros, as clínicas para a 
selec<;óm de sexo, os bancos -como os 
dos cartos- de óvulos, embrións, 
esperma... (informatizados e tal para 
umha venta máis rápida e tal). 

Tendo e m conta o SECRETISMO e m 
que funciona a ciencia, que só proclama, 
gloriosamente, os experimentos exitosos; 
os militares; os governos cúmplices. A 
FALTA DE CONTROLO SOCIAL, legal 
-casos de duas maternidades, ou tres: 
biológica, donante, legal-. Tendo em 
conta que a ciencia necessita matéria 
prima para investigar, que a indústria que 
florece tras estas N.T.R. necessita, a su a 
vez, matéria prima para el? e SEN DO AS 
MULHERES ESSA MATERIA PRIMA .. . 

Que pensar? Que postura adoptar? .. . 
~ 
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ASOCIACION GALEGA DA 
MULLER 11PAN E ROSAS11 

Rúa do Vilar, 23-2º 
Tel588101 
15706 SANTIAGO 
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' Nen acovillar-se do dia baixo a árvore das trevas 
N en morder no fruto o ensaño do doce verán 

• 
N en bicar longo nos seus lábios fúnebres 

As palavras esvaídas e :vas de ter sido 

N en penetrar , transido no corazón frio das álxebras 

N en chantar no vazio unha máscara sen límite 
N en baixo o olvido mesto deitar a fama 

E derramar a sua nda nun círculo baleiro 

N en rozar, meu amor, a tua boca entregada 

N en queimar (V seu desexo no fogo negro da espera 

N en arrastrar adoren carpo resignado 

N en erguer a o ceu as mans en pena 
Senón levar consigo na noite sen pensamentos 
O oco imenso dun corazón ande sangrou a vida . 
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PARA PoÑER-SE EN CoNTACTO coN Nos: 

GRUPOS DE MULLERES DONICELA 
DE VIGO 
Martí nez Garrido 4-5º D 
36205 VIGO 

ASAMBLEA DE MULLERES DE 
PONTEVEDRA 
Bazar La Casita 
Campiño de Sta. María, s/n. 
Tels. 846087 1 858957 

ASAMBLEA DE MULLERES DE COORDENADORA FEMINISTA DE 
VIGO 

GRUPOS DE MULLERES DE 
UNIVERSIDADE -ACORUNA 

Cantábrico, 1 0-Baixo 

# 

ASOCIACION GALEGA DA 
MULLER/Ferrol 
Apartado 344 
15408 FERROL 

, 
ASOCIACION GALEGA DA 
MULLER/Ourense 
Apartado 679 

els. 223519 1 212527 
' 

'• 

• < ' 
,. '> .-•.' 

Colón 9-1 º - Oficina 4 
Tel. 432055 
VIGO 

ASAMBLEA DE MULLERES DE 
. AROUSA 

San Roque 15-1 º ~sq. 
Tel. 50691 O 
VILAGARCIA DE AROUSA 

Apartado 1.058 
SANTIAGO 

# 

SECRETARIA DA MULLER DE 
CC.OO./ A Coruña 
Tel. 242799 

SECRETARÍA DA MULLER DE INTG/ 
Ferrol .· 
Rúa Nicaragua, 1 0-12 
Entrechan ~- Drta. 
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