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su$TeT-adoc+on mellor ou peor for- 
tuna, os "grandeshas"  que agru- 
paban ao feminismo: anficonceptivos, 
-7 

divorcio, aborto, igualdade formal an- 
te a lei ..., alguen poderia pensar que 
car&ce de sentido que as mulleres nos 
s i g a m ~ - ~ P d o  na defensa dos 
nosos dereitos e intereses, 
máxime nas actuais circuns- 
tancias nas que vivimos un 
claro retroceso de todos os 
movementos sociais, e can- 
do o feminismo institucional 
é algo aceptado e asentado 
desde hai bastante tempo. 

Pero a realidade resulta 
ser ben distinta, porque nun- 
ca como nestes momentos 

tres mil mulleres, se xuntaron en Ma- vida privada, son mulleres as primei- 
drid para debatir, ningún outro movi- ras en ser despedidas, e as que ocu- 
mento social consigue hoxe reunir a pan os postos de menor remunera- 
tantas persoas. ción, a d'obre xornada segue sendo a 

Pero para quen busque resultados realidade máis común para as que tra- 
prácticos e a curto prazo, de todo es- ballan fóra da casa, tampouco dismi- 
te florecemento, a realidade pode ser nuiron as violacións nin os acosos se- 

xuais contra as mulleres. 

apareceron tantos e tan di- 
versos grupos de mulleres, 
grupos que abarcan todo un 
amplo espectro social: mu- 
lleres empresarias, mulleres 
rurais, colectivos de coedu- 
cación, amas de casa, nais 
contra a droga, nais de pre- , 
sos, mulleres separadas, co- 
lectivos profesionais de mu- 
Ileres, grupos de estudio so- 
bre a muller en universida- 
des, secretarías da muller en 
todos os sindicatos, e o equi- 
valente dentro dos partidos 
políticos, as mulleres do 
PSOE propoñendo crear un 
grupo de presión para a defensa dos 
seus intereses, debates na prensa so- 
bre a existencia ou non dunha escri- 
ta feminina .... e todo isto sen falar dos 
"grupos feministas tradicionais", por 
chamalos dalgunha forma. Máis de 

Hai dez, quince anos os 
Jances se palpaban, entre 

d j  mulleres feministas había 
entusiamo, as metas non pa- 
recían estar demasiado lon- 
xe. Pero hoxe todo acontece 
de forma máis calada e avan- 
zar resulta moito máis difícil, 
porque xa non se trata de 
cambiar as leis, o que temos 
que conseguir agora é cam- 
biar mentalidades, e este ca- 
mino sempre acaba sendo 
moito máis espiñento. 

Tamén dentro do feminis- 
mo se palpa esta dificultade, 
os debates sobre prostitución, 
pornografía, transexualismo, 
publicidade ..., reflecten pos- 
turas enfrentadas. O sexo 
sempre polo medio, tal vez 
porque, parafraseando a Ali- 
ce Schwarzer, esa "peque- 
na diferencia con grandes 
consecuencias", o sexo e a 
posibilidade de parir das mu- 
Ileres, é o que está detras de 

bastante descorazonadora: seguen todo. 
sendo os homes os que marcan as Polo momento, os embarazos dos 
pautas da sociedade, as mulleres que homes non pasaron da ficción publi- 
chegan a postos de responsabilidade citaria e os disfraces do entroido, así 
son dcmasiado poucas c moitas vcccs que non convén desesperar, o asun- 
a costa de grandes renuncias na súa to va¡ para longo.., 



A m;n;sfra de Asuntos mesma. Porén, de aí a que Unha familia d ve lh  vo cla infanta Elena a quen 

$Otjgj~, Cr;sfha Ajherd; a família sexa unha balsa usanza que inantén os reis xa deron o visto 

l lLin~l~,  entrevista para a re- de  aceite de oliva da millor intactas as tradicións S 

Mujeres del Instituto ' calidade, média un mundo. e as propriedades Non ia ser un . 

de la Mujer de Madrid, nQ Mulleres maltratadas no na província de 

11,1993, pax. 4, dicia entre seo da familia, crianzas Soria. A finca dunha escola de  

outras lindas cpusas: que reciben malleiras e :<Garrejo" arren-. 
falllília é agora un níl- csianzas violadas polos dada é a prin- 

cleo de soliclarieclar-Je, de proxenitores, división de cipal fonte das dunha família 

respecto l l l í l~io.  A autosi- papeis segundo os sexos suas rendas e 

dacle de antes, a xerarquia, talnén para fill0.5 e fillas, ... mais un palá- 

xa non existen; a falnília seguen senclo notícias de  cio no centro 
ten-se convel-tido nun lu- actualidade e segue tamén da cidade. 

clc convivéncia, soli- o siléncio botando O seu No corazón 1' tor servizos ou 
cl;iiictlatle, de lil~erdacle." veo S013re unha porción mesmo da tal fa- 

~ c ~ í  clile as nornean mi- moi grande de famílias on- mília, católica, Como mandan 

njslras c a n c l ~  colllezan ver de a liberdade é para eles, monárquica e nahi- as leis e os reis, as 

tan ia1.a~ cousas ou corile- a solidariedade non sem- ralmente aristocrática, tradicións e as cabezas 
xin ver tan raras cousas pre se practica con elas e a jaime de Marichalar o noi- coronadas. A 

cando as nornean minis- convivéncia está baseada 
tras? no traba110 silencioso e si- 

Unha cousa é que as mu- lenciado das sempiternas 
lleres teñainos cambiado. segundonas: Elas. 
Tarnén o noso papel na fa- Sr Ministra, Convira-lle 
niília e portanto a família pór lentes? A ,-. 
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cle Xaneiro ria que os 
uorn:ilistas chseclue 
sen excepción cubri- .!osé Luis Sampedro, ese estupendo escritor e 

ron-se cle grória -OU economista que se atreve a dicer ben en alto que o 

1nercl:i- segundo oh- capitalismo é anacrónico porque hoxe non resolve 

ser\ adores, proriun- problemas como a destrucción do meio ambente, o 
cioli o afrirnaclo paro ou o desenvolvimento económico do  Terceiro 
Tose i\l,lria Mundo, porque non é o millor xeito de  afrontar os 

C:irrasc:il. problemas desta sociedade que non é a do 
século XVi, etc. 
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Ese país fantástico 
que 6 USA. Democrático, 
respectoso dos direitos hu- 
manos, defensor da liber- 
dade e das liberdades, adi- 
couse por tempo de trinta 
anos, alomenos, a facer ex- 
perimentos en e con seres 
humanos: 800, embaraza- 
das submetidas a ferro ra- 
dioactivo para comprobar 
os efeitos no feto (Univer- 
sidade de Vanderbilt entre 
1945-1950; 18 personas in- 
xectadas con plutónio na 
universidade de Chicago cos de ambos sexos, en la- 
sen o seu consentimento. boratórios estatais, nas pri- 

sións ou en institucións de 
experimentación médica 
moi prestixiosas. Algúns 
pacientes eran postos ao 
corrente (que saberia un 
analfabeto do plutónio en 
1965 poño por caso?); fir- 
mando autorizacións das 
probas ás que se lle sub- 
metia. Outros, non obstan- 
te, somella claro que non 
sabian res. En troques Ei- 
senhower, Roosevelt, Tru- 
man e Kennedy fican salfe- 
 idos por este escándalo 
que se descobre agora. A 

Anos 1945-1947; 67 presos 
de Oregón submetidos a 

e- - 
altas doses de raios X nos 
testículos para analisar a 
produción de esperma, a 
cámbio de reducir as suas 
penas, anos 1963-1971; 64 
prisioneiros de Seatle, sub- 
metidos a radicións en ex- 
perimentos sobre a esterili- 
dade masculina 1963-1970; 
explosións en zonas po- 
voadas.. . 

Estos extraordinários ex- 
perimentos segredos fa- 
cian-se da man de científi- 

Be tty Friedann, afama- 
da feminista USA que nos 
comezos dos 60 publicou 
A mística da feminidade 
un libro ben interesante, 
ven de publicar agora 7;Se 
fountain of age, cerca do 
tema da vellice no que ba- 
te na mania por demais es- 
pallada de disimular as en- 
rugas, a vellice, as canas e 
tratar a xente vella como se fora enferma, amén de lle 
mudar o nome. De xente vella ou anciana a terceira 
idade. A . 

Elmyr DfHoryf h. ungaro, 
afamadísimo falsificador de 
arte. Mesmo se lle ten de- 
dicado algunha exposición. 
Obras de Picasso, Cliagall, 
Modigliani ... que, eran da 
sua autoria. Tanta qualida- 
de e perfección que os au- 
tores orixinais, confirma- 
ron, nalgunha ocasión que 
forón consultados, que as 
obras eran das suas pale- 
tas. Asi Elmyr pudo estafar 
varios miles de millóns. 
Bueno, estafa ou non esta- 
fa que iso é outra discu- 
sión. Non obstante aristó- 
cratas, políticos e financiai- 
ros teñen invertido miles e 
millóns en pintura pensan- 
do que tiñan un auténtico 
Picasso na casa, por exem- 
plo e tiñan un marabilioso 

1 Elmyr D'Hory. A 

'fEstou fondamen te 
desgostada e estanda- 
~ ; z Q ~ u ~ ~  dixo Diana de 
Gales cando o grupo Mi- 
rror (xornalismo sensacio- 
nalista) roubou imaxes de- 
la nun xinásio para publi- 
car. Está ben que defenda 
a sua intimidade porén xa 
ten largado abondo aos 
médios de comunicación. 
En realidade algunha xente 

estamos mais ben fartas. 
Ademais estamos á espera 
de que se escandalice por 
vivir con cartos do erário 
público. 

Inútil, seguramente, a 
nosa espera. A 



O PAPA CONDENA A. CARTA 
EUROPEA SOBRE HOMOSEXULIDADE 

Juna Pablo 11 fixo unha dura crí- 
tica á Carta Europea sobre homose- 
xcialiclade dicinclo que o Parlamen- 
to Europeo ao aprobar surídica- 
mente os seus dereitos lexitima a de- 
sorcle moral. Di tamén que a reso- 
lución a favor dos matrimónios en- 
tre homosexuais, con dereito mes- 
mo a adoptar nenos é un ataque á 

Curiosa é a nova que chega da 
Universidade Católica de Roma, on- 
de expertos en ~ ioé t i ca  recomen- 
dan o emprego dun "vibrador" pa- 
ra provocar a exaculación nas do- 
acións de esperma. Afirman que es- 
te instnimento non provoca sensa- 
cións calificadas de "anormais". Se- 
giinclo os investigadores, no em- 
prego do vibrador están ausentes as 
corilpoñentes do acto masturbató- 
rio que segue senclo considerado 
practica "inaceptable moralmente", 
ou sexa auséncia de intencionali- 
dade, auséncia de estimulación di-- 
recta do órgano xenital e auséncia 
das sensacións eróticas. En conse- 
cuéncia o "vil->radorn é plenamente 
aceptable desde o ponto de vista 
ktico e sicolóxico. Seguro que con 
este invento os bancos de esperma 
de Roma van ter superávit no pre- 
sente ano. A 

verdadeira família e a eses nenos 
aporta-se-lles un perigoso dano: 

Por que teñen que concordar mo- 
delos de familia católica e non ca- 
tólica???. Que saberá el de fillos?. 
Que sabe de parella?.'Será que pa- 
ra o Papa os homosexuais e as les- 
biana~ non teñen alma?. A 

"ROMEO Y 
JULUETA". 
Descaradamente heterosexual. 

Por que educar escolares segun- ' 

do un único modelo?. Jane Brown, 
reponsábel dunha escola.pública en 
Hackney, rexeitou a oferta de levar 
o seu alunado ver esta obra teatral 
por ser "descaradamente l-ieterose- 
mal", respondendo que "Até que li- 
bros, cine e teatro reflectisen todas 
as formas da semialidade, non per- 
mitiria que os seus alunos e alunas 
se relacionasen coa cultura hetero- 
sexual". 

Pena que nese colectivo non ha- 
xa máis educadores asi de respec- 
tuosos. Difícil foi para John Major 
explicar este caso que chegou até a 
Cámara dos Comuns. A 

MENSAXES SOBRE 
MORAL SEXUAL 

Distintas atribucións toma a mé- 
dica de Serós (Lleida) quen distri- 
buiu a través dos alunos da escola 
pública unha mensaxe sobre a trans- 

"Un traxe para dous." Brassa t i .  

ANDA!NA 6 

misión de certas enfermi- 
dades por via sexual ex- 
tra-matrimonial. A nota fa- 
la da trasmisión da hepa- 
tite B e explica : "Todo o 
mundo pode contraer es- 
ta enfermidade ... por iso 
quero advertir que todo 
contacto sexual fóra do  
matrimonio é moi perigo- 
SO, tanto para o que o 
practica coma para a sua ' 
parella". .. "Se unha persoa 
está casada ha de lembrar 
que debe fidelidade á sua 
parella e non lle pode de- 
sexar ningún mal." 

Tamén fai referéncia 
aos solteiros que teñen re- 
lación~ sexuais, di-lles: "O 
perigo existe para todos 
se non se toman medidas. 
Do mesmo xeito que se 
contrae a hepatite B, con- 
trae-se a sida, e ,  a sida, 
non o esquezamos, é 
mortal". A 



en modelos de Chanel 
Que opinaria Juan Pablo 11 se Ca- 

ludia Shiffer lucise o Novo Testa- 
mento en estampados "pret a por- 

- ter"? 
Insultadas sentiron-se as autori- 

dades indonésias invitadas a un des- 
file que organizo~ a firma Chanel 
en Paris o pasado mes d e  xaneiro. 
Cla~idia Shiffer lucia un modelo on- 
de os brocados e arabescos que o 
'diseñador creu ser figuras abstrac- 
tas, resultaron ser versos do Corán. 

Suporian que ninguen saberia ler 
árabe??? 

De nada servia a casa Chanel pe- 
dir a fotógrafos e reporteiros que 
destruisen negativos e vídeos, de 
nada tentar clarexar tal erro coa co- 
munidade musulmana internacio- 
nal. O escándalo está servido. 

Os Indonésios xa fixeron a sua 
protesta e chamaron ao boicoteo da 
famosa firma. A 

UNHAS TANTO E OUTRAS T A N ~ U C O  
E mentres unhas famosas mostran fabulosos modelos de sedas, 

brocados en ouro ou peles, outras coma Kim Bassinguer ensina o 
seu corpo nu sumando-se xunto co seu home Alec Baldwin, á 
campaña contra as prendas de pel. O seu lema é "Non hai pel 

máis fermosa cá dun mesino". 
Pronto veremos'nas vallas publicitárias un cartaz coa famosa actriz 
completamente espida no que subliña: "A beleza non está en levar 

o abrigo doutro". 

t 

O EX-DIRECTOR DA 
GA RDA -CI VIL 
xustifita o intremento do , >  
seu putrim6nio. 

= S - 
-, t3 

"O meu patriinónio inmol~ilíárb f *  
t d  

?; 
,?', é producto de vinte anos de tra- . . 

<- 9* 
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l~allo". DLXO don Luís Roldán, ne- . 
gando que o seu património in- , 
crementa-se en 400 inillóns de pe- ; 
setas. Aclarou que antes de se in- 

\ corporar ao seu cargo en 1986 xa 
posuía un piso en Zaragoza. un 
chal6 en Carnbrils e várias parce- ‘ r* 

las no inesmo lugar. Declarou ta- 
mén que se as datas de compra e 

'i 
\ 1 
" 
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inscripción das propiedades non 
coinciclian foi por,probleinas dos te1 a doíis arcluitectos amigos seus 
vendedores e xustificou a inedia- e ao cuñado dun destes.'E segun- 
ción doutras persoas por c~iestións do publica Diario 16, nengún de- 
de manter o anonimato das suas les tiña experiéncia neste tipo de 
residencias. const~~iccións. 0 s  honor5rios reci- 

Despois cle ser nomeado direc- bidos por estes traballos superaron 
tos xeneral da Garda civil inercou os 300 inillóns de pesetas. 
un piso en Navarra e outro en Ma- "Agora vou retiras-me ílefiniti- 
drid con hipotecas de 15 e 43 mi- vamente da política". dixo. Pois 
llóns, levantadas, segundo cleu a non- faltaba máis!. Quen se atreve 
entender, coa herdanza recibida a dar-lle un cargo?. Está ~ ~ i s t o  que 
do pai. nloitos fan-se "l>olitic~uii¡os" para 

O que 11011 se xustificou foi a encher os petos e clespois ... a vivir 
adxudicación de várias casas cuas- que son dous dias. 



'%UNTAS E A 
POR TODAS'' 

Tres mil m~illeres en 
Madrid, tres mil feministas 
de todas as "famílias" e 1~1- 
gares, dispersaron-se en- 
tre os ináis de cincuenta 
gnipos de debate e obra- 
cloiros que ofrecian as 
Xornadas. 

Dúas mesas redondas: 
Sexualidade e xé~zero, Di- 
versos enfoqzles da teoria 

a feminista, for.madas maio- 
ritariamente por mulleres do mun- 
do acacléinico, intentaron aproxiinar 
os seus debates ás mulleres que alí 
eslabarnos. 

procura de comida e traballo. A con- 
taminación aumentará, os recursos 
diminuirán e a catástrofe méclio-am- 
biental será unha realidade. 

A crise non pode ser unha escu- 
sa, segundo este colectivo bastaria 
con dedicar ao clesenvolvento: 

n O 10% dos salários dos Con- 
gresistas, Senadores e altos car- 
gos. 
n O 50% dos gastos de repre- 
sentación e publicacións de ca- 
da Ministério. 
m Todo o incremento sobre o 
exercício do  93 do presupos- 
to do Ministério de Defensa. 
p?ii Dispoñer dos 11 .O00 milllóns 
corrrespondentes á débedü da 
Igrexa Católica pola liquidación 
do IRPF do 91, 92 e 93. 
Estas persoas recibiron o apóio 

de case cincocentas organizacións 
e mesmo a ONU enviou un repre- 
sentante a visitar aos folguistas. Des- 
.pois de 29 dias de folga de fame 
conseguiron que o Governo se com- 
prometera a acelerar a consecución 
do obxectivo do 0,7%. Bonitas pa- 
labras, está por ver aincla eri que se 
concretan. A 

6 
?. 

Dicio 

Fo<ul<nn or rn*oiii?ur 
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Mnr<rii: 

O pasado mes de novembro se- 
te homes e unha muller puxeron-se 
en folga de fame para pedir que o 
Governo destine o 0,7% do Pro- 
ducto Interior Bruto ao desenvol- 
veintno do Terceiro mundo. 

Na sua exposición sobre a situa- 
ción actual coinciden co manifesto 
firmado por 1.500 científicos, entre 
eles 99 Prémios Nóbel: 

a 3/5 partes da l-iumanidade vi- 
ve empobrecida. 
n 1.000 millóns de seres hu- 
manos pasan faine. 
n 40.000 nenos e nenas morren 
de faine cada dia. 
n Nos próximos 7 anos 200 rni- 
llóns de persoas morrerán de 
fame. 
Mentras, os paises ricos seguen 

lanzados na sua liorta armamentis- 
ta, loitan por elevar o seu nivel de 
consumo. 

Nun futuro non tan lonxano, os 
pobrcs do planeta veran-se obriga- 
dos a emigrar aos paises ricos na 

Por priineira vez discutiu-se so- 
bre tran~e~nialismo; Charnan-me Pe- 
pe, sintorneildal-ia, en aulas cheas a 
rebosar, outros temas tainén foron 
tratados desde prespectivas nove- 
closas; A sit~racióu das nais lesbia- 
?7as, S017 p~rta. e qtre?, Azrtoestima 
para / n z í  llere.~ xoues, Destape de Cris- 
ths.. . . . Preocupacións de priinerísi- 
rila acn~aliclacle; Noso co??szrmo con- 
sr r ine o plan teta, As 1n1rIleres e O tein- 
po de enlpi-ego, o emprego do temnpo 
das m I 1 /le/-es.. . 

I~i~posil->le asistir a todo pero que- 
dará constancia cando se publiquen 
as ponéncias, de por onde vai ir, a 
piques de renmtar o século, isto que 
chamamos feminismo. A . 



Este ano inagurou-se coa exal- 
tación da familia desde distintos 
estamentos: a ONU declara o 94 
como Ano da Familia; o Papa pu- 
blica unlla carta sobre a Verdadei- 
ra Identidade da Familia; o Sr. Fra- 
ga crea a Conselleria da Fan~ilia ... 

Pero, que modelo de família se 
propaga??. Fainília tipo Cola-Cao, 
modelo superfatnília numerosa de 
lQ, de 2", de honor.. . 

E por que non nos preguntaron 
se estabamos contentas coa fa-mí- 
lia?. 

A prensa publíca cada dia moi- 
tos exemplos da vida en fainília, 
asi: en Son Servera piden 11.000 
anos de cadea para un violador 
dunha nena de 7 anos filla da sua 
coinpañeira. A Audiéricia de Cuen- 
ca condena un hoine por un de- 
lito de cornipción de menores na 
persoa da sua filla de 16 anos. En 
Huesca 5 rapaces sufrian os malos 
tratos do seu pai quen lles golpe- 
aba cunha antena de coche reves- 
tida de arama para que mancase 
ináis. En Santiago denúncian a vio- 
lación de duas nenas de seis e se- 
te anos polo seu tio. Un neno de 
11 anos acusa ao seu pai de abu- 
soso se,mais. En Barcelona un ho- 
me morre dunha emhólia despois 
de tnatar a golpes a sua muller. 

E continuariamos rnáis e máis 
exeinplos cluns modelos de famí- 
lia que non nos serven. Non po- 
dernos quedar impasibles ante tan- 
tos actos de violéncia que ocorren 
ao noso lado. Como lles dixo Ki- 
riat Sl-ieinonia, unha muller israe- 
li, aos seus viciños despois de ma- 
tar ao seu hoine: "Que miracles?. 
Durante 20 anos golpeou-ine e 
non fixestes nado ao escoitar-me 
chorar polas noites, e agora vos 
acordades de vir". 

Os estamentos oficiais iniis que 
- propor modelos de parella, níi- 
tnero de fillos, tipo de convivén- 
cia deberian ofei-tar máis inédios, 
máis axudas 5s vítimas da violén- 
cia doméstica. Mulleres como Ki- 
riat Shemonia, s a  cncontraron a 
resposta. 

8 DE MARZO '94 

I , 
1 1  

- /  j 

X'&N &A 
ASOCIACI6N MULLERES DE REDONDELA 

Organizaci6ns feministas, 

culturais, Concellerias da Muller, 

Concellos, centros de ensino ... deron 

conta da celebración dun novo 8 de 

marzo con diversidade de actos: 

conferéncias, debates, exposicións, 

manifestacións, ~oncentra~ións.. . 
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Carecen de vergonza e, ademáis empregan un sadismo 
especialmente refinado . Aí están os últimos anos de sen- 
tencias por violación, abusos sexuais ou todo o que implique 
agresións feitas á muller. Disfrutan humillando, e eu diría que 
torturando, pois dous anos tiveron que pasar ata que o Su- 
premo revocase unha das suas sentencias máis tristemente 
"famosas1': a da violación da nena de As Pontes. A sala s e  
gunda da Audiencia de A Coruña non Ile basta coas nume 
rosas mobilizacións, que as houbo en toda Galicia, eles con- 
tinúan coa práctica irracional de asañarse coa víctima. 

A violación da nena de As Pontes, é unha das moitas que 
se cometen diariamente, a maioría das cales rematan no es- 
quecemento popular. Non embargantes, algunhas sentencias 
si temos o deber de lembralas. Temos inevitablemente que 
lembrar a indefensión da muller (neste caso nena], cando se 
atopa con mentes tan deformadas como a destes forenses e 
xuices de A Coruña, e temos que indignarnos porque eles, 
nunha condena colectiva a tódalas rnulleres, froito dun mar- 
cado prexuizo, condenan por estrupo a unha nena na que 
viron (i!) un consentimento ardoroso por parte da menor e, 
tamén viron, que os "cardenales" e laceracións que presen- 
taba eran resultado da paixón. Cando esas mentes se per- 
miten analizar determinados comportamentos sexuais plas- 
mandoos nunha sentencia (eles xúlgannos co seu prexuizo 
por riba da Lei), nós deberíamos plantexarnos seriamente a 
vonveniencia de esixirlles unha valoración psicoloóxica-psi- 
quiatrica previa ó exercicio de tan digna profesión, co ob- 
xecto de poderlles .diagnosticar as posibeis desviacións se- 
xuais, ou de outro tipo, que máis tarde poden levar ás vícti- 
mas a situacións como a que estamos a denunciar. 

N o  caso da violación da nena de As Pontes, resulta i n e  
vitable apreciar un tácito entendemento ou comunión ideo- 
lóxica entre xuices-forenses e violador. , 
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FA incansábel Pitita Ridruejo afir- 
maba de forma contundente no pro- 
grama de rádio TAL-CUAL: 

"O papel da muller é ser nai e o 
aborto é un crime" 

Esquecimo-nos de preguntar se 
foi despois diso cando se lle apare- 
ceu a virxe. 

,Destacamos do Sr. González a se- 
guinte afirmación : 

"O meu governo foi un dos máis 
honrados en toda a história de Es- 
paña" 

"Enterei-me de Filesa polos mé- 
dios de comunicación". 

Quizais ainda non leu o resto da 
prensa onde lle comunican os casos 
de Juan Guerra, Luís Roldán, PSV ,.... 

FA homosexualidade é unha en- 
fermidade, esta frase, coñecida vol- 
ta saír a luz nun artigo que publi- 
ca a revista italiana "Studi cattolici". 
Esta revista, próxima ao Opus Dei, 
inclue no seu último número un ar- 
tigo firmado por un sicólogo ho- 
landés que sostén que a homose- 
xualidade é unha "neurose" que po- 
de ser curada. As tendéncias sexuais 
poden ser corrixidas. Mesmo para 
os homosexuais máis graves -afir- 
ma o sicólogo- a liberación é a loi- 
ta para corrixir as suas própias des- 
viación sexuais. 

,Don Jorge Semprún despachou- 
se a gusto no programa :Dias de rá- 
dio" de Concha Garcia Campoy, dei- 
xando clara a sua antipatia polos Srs. 
Guerra: 

"O que é inadmisíbel é que sexa 
irmán do vicepresidente, que teña 
un despacho oficial e que se faga ri- 
co, as tres cousas seguen sendo ob- 
xecto da crítica social" ... 

"Para Guerra (Alfonso) todo o 
mundo é de dereitas. Mais se Gue- 
rra encarna con Carrillo a esquerda 
deste país, Deus nos colla confesa- 
dos". 

,O Sr. Corcuera nunha das suas ú1- 
timas comparecéncias fixo célebre 
a cuestión do aceite. Pode que des- 
pois de deixar a carteira o vexamos 
anunciando algunha marca. Xulga- 
de, a frase non ten desperdício, se é 
pos ou pre-moderna: 

"Alguen podeme dicir que son 
pouco fino. Son moito menos fino 
que Pablo Sebastián, que cando es- 
cribe firma como "Aurora Pavón". 
Da-me o mesmo un có outro. Por- 
que ademais a min co aceite non me 
gosta esvarar coa perda de aceite". 

Non sei se é cuestión de finura ou 
de intelixéncia, mais a min a frase . 

non me cadra. 



A.VV. DE LAVADORES 

PP-t 

A Vocalia da Muller da A.W. de 1 Pontenciar a idea de que "can- 
Lavadores, comézou a sus Andaina ta máis cantidade de informacion, 
como tal no ano 1991. Certamente maior capacidade para elexir". 

isto, ainda é un esbozo, un cami- 1 Fomentar as habilidades sociais 
ño iniciado hai pouco ainda que te- para o desenvolvemento diario de 
mos xa constáncia da nosa laboura, cada muller. 
porque malia que coma vocalía so- I Coñecer e tomar conciéncia da 
mos recentes, na Asociación sem- identidade como muller. 
pre destacou o traba110 da muller, 1 Aprender a ubicar-se e sentir- 
ocupando cargos relevantes cpmo se coma parte integrante de un en- 

denta e te- torno (bairro) . 
soureira, e na organización da Na avaliación continua que vimos 

maioria dos actos lúdicos-cultu- facendo tiramos as conclusión do 
grao de eficácia do noso programa 

A partires do ano 1991, e de actuación, asi os cuestionários 
a raiz dunha invitación da nos que se reflecta a crítica ou sa- 
titular da Concelleria da tisfacción das participantes axúda- 
Muller, Ana Gandón, a for- nos a reconsiderar a liña de acción 

mar a Vocalia, o noso intere- a seguir. 
se centrouse nos problemas espe- Seguimos traballando animosa- 

cíficos da integración e desenvolve- mente, conscientes de que se fai ca- 
mento da muller na sociedade, tendo miño ó andar. 
en conta a marxinación á que nos te- 
ñen sometidas. 
Comezamos por animar ás mulleres 

á particiáción na A.VV.: Fixemos en- 
quisas entre as mulleres do bairro para 

saber o que demandaban, e dese punto par- 
timos facendo cursiños ocupacionais e char- 
las informativas, que pasaron a seren o pon- 
to de encontro para fomentar a relación 
entre todas nós. 

Pouco a pouco, buscando a metodoloxia 
adecuada fomos desenrolando os principais 

1 Implicar a cada muller na súa própia forma- 
ción persoal e cult~iral. 



Un proxecto de saúde mental para mulleres do Salvador 

I mais, a formación feminista de 20 xectos productivos e este evidente- 
psicólogas salvadoreñas para que, mente non o era. Dificuldades, ta- 

contaban comi unha vez rematada, puideran elas mén para atopar a 100 mulleres que, 

1 
facer-se cargo de continuar a expe- máis alá do interése xeral que lles 

podia despertar a idéia, estiveran dis 
ban buscando finan 'ae%para po- 
der ofrecer a ba. 2 ntes integrantes 
do movimentqde mulleres un es- 
pácio onde puideran eldorar as vi- 

popular e na que as mulleres foron 
parte activa nunhas proporcións im- 
portantes. A proposta incluia, ade- 

A mina sorpresa viña do feito de 
considera-lo un proxecto demasia- 
do ambicioso, con moitas dificul- 
dades para leva-lo á práctica. Difi- 
culdades para conseguir a financia- 
ción necesária pois, non se me es- 
capa que, xeralmente, as axéncias 
financieiras europeas tenden a fi- 
nanciar, para Latinoamérica, pro- 

postas, durante unha semana, a dar- 
se tempo para remover os senti- 
mentos máis íntimos e as experién- 
cias máis doorosas. 

A marxe da sorpresa, o proxecto 
atraia-me vitalmente e conseguiu re- 
mover, tamén, o meu "gusanillo" 
profesional. O Salvador non me era 
un país descoñecido. Seguira a súa 



história a través de escritos e de char- 
las que membros do FMLN deran 
aqui. Simpatizaba totalmente coas ,,, wllnd 05 m e u ~  @$ou(EI~~(~?~s  
nulleres e os homes que se com- 
prometeran na loita revolucionária 
que se desenvolvera nestes últimos 
12 anos. Enchia-me de entusiasmo 
a idéia de poder aportar aínda que 
só fora un granciño de area solidá- 
ria, á nova realidade que os dife- AClll 

Mt L t Y  

)ES "MA 
- - -  rentes sectores populares, neste ca- 

so un sector de mulleres, se están ACEPTAR, SEN MAIS, TODO O QUE 
empeñando en construir e que tan- iGARA DAS MULl 
to sufrimento lles coinportou. Pero 
era un entusiasmo non exento de 
prevencións. A primeira delas : a de 
que os meus esquemas 
europeos e, para máis 
precisión, o ser "des- 
cendente de Colón" xo- 
garian-me unha má pa- 
sada nun clobre sentido: 
be11 porque me levaran 
a actit~ides "maternalis- 
las'' de aceptar, sen 
mAis, todo o que che- 
gara das mulleres salva- 
doreñas (levada por 
culpas ancestrais) ben 
porque me levaran a ac- 
titudes prepotentes e 
eurocéntricas de pensar 
que os meus esquemas , 

mentos persoais e o enriquecemen- 
to que este traballo reportou ás par- 
ticipantes ... Quizáis, para poder fa- 
lar destes últimos aspectos, será ne- 
cesário deixar correr un pouco máis 
de tempo, pois as pegadas que dei- 
xan intensas experiéncias vividas en 
curtos espácios de tempo son difíci- 
lis de percibir e de valorar de in- 
iediato. 

Intentar facer un artigo sobre un- 
ha experiéncia de traballo tan in- 
tensa ten, tamén, a dificuldade de 
ter que seleccionar sobre que escri- 
bir co que se corre o risco de sim- 
plificar. 

* - -- Non obstante, bo será 
9 -  

que pase xa a detallar en 

1 I que consistiu este traba- 
110, centrándome funda- 

de referencia son os 
únicos válidos ou os máis avanzados. 

Outra das miñas prevencións es- 
taba relacionada coa conciéncia de 
que a miña experiéncia vital xamais 
incluiu de maneira directa moitas 
das problemáticas que nos grupos 
de mulleres con toda seguridade, ian 
a xurdir: nunca f~ in  víctima directa 
de situacións de violéncia tan forte 
como as sufridas por unha parte im- 
portante da povoación salvadoreña 
a mans do exército. Por outra parte, 
o meu compromiso social nunca me 
levou a coller as armas e ser execu- 
tora ou espectadora de tanta mo 

Aínda que estas prevencións esti- 
veron presentes durante os meses 
nos que desnvolvín este traballo, non 
me impediron comprometer-me a 
fondo coa experiéncia e deixar-me 
zambullir pola voráxine de senti- 
mentos contraditórios que durante 
esta se me despertaron, Entusiasmo, 

rábia, gozo, dor, esperanza, frustra- 
ción, ... forman parte da intensida- 
de de sentimentos que me acompa- 
ñaron nestes meses. 

Calquera reflexión por escrito 
dun traballo desenvolvido ten desde 
logo, as súas vantaxes: permite dis- 
tanciar-se da inmediatez de sensa- 
ción e emocións e elabora-las ; po- 
sibilita, tamén, deixar por escrito 
-aínda que sexa nun curto espácio 
como é o deste artigo- parte dunha 
experiéncia da que outras persoas 
poden servir-se ... Pero ten, ó mes- 
mo tempo , os seus invonvintes xa 
que se corre o risco de non trans- 
mitir fielmente os afectos, as expre- 
sións da alma das mulleres que com- 
partimos este traballo. Máis difícil 
aínda resulta falar da pegada que es- 
te proxecto puido deixar, das ex- 
pechtivas abertas, os problemas des- 
velados e non resoltos, os instru- 

mentalmente no realiza- 
do de grupos de auto- 
apóio. 

Os grupos de auto- 
ap6k 

Estes grupos tiñan co- 
mo obxectivo que as par- 
ticipantes compartiran e 
elaboraran -na medida 
do posible- unha pro- 
blemática emocional co- 

mún: as súas vivéncias en torno á ma- 
ternidade, a violéncia, mortes e de- 
saparición~ que non puideron ser 
choradas, as renúncias que lles im- 
p l i c o ~  tomar parte activa no con- 
flicto armado ... Trataba-se, en defi- 
nitiva, de facer conscientes as pro- 
blemáticas de xénero, moi mediati- 
zadas por unha subxetividade cons- 
truida en época de guerra, e que ho- 
xe comporta sufrimentos e inade- 
cuación~. En ningún momento se 
pretendia facer un labor terapéuti- 
co, en sentido clásico, senón máis 
ben preventivo. 

Os grupos estaban compostos por 
10 ou 12 mulleres cada un deles. A 
metodoloxia empregada dinámica, 
participativa e vivencia1 está basea- 
da fundamentalmente na expresión 
oral co apóio dalgunhas dinámicas, 
exercicios físicos, masaxes, técnicas 
de relaxación, "collages" ... técnicas 



todas elas encamiñadas a servir de 
apóio á expresión de sentimentos, 
ansiedades e afectos. Con cada gru- 
po traballou-se durante 3 dias des- 
de as 8 da maña até as 6 da tarde 
nun local alugado especialmente pa- 
ra este traballo. En total desenvol- 
veron-se catro grupos durante o mes 
de máio e outros catro no mes de 
agosto, todos eles con mulleres di- 
ferentes cada vez. 

As que participaron nos grupos 
estaban todas relacionadas dunha 
ou doutra maneira co movimento 
de mulleres, aínda que o seu nível 
de compromiso e participación va- 
riaba moito dunhas a outras: unhas 
eran dirixentes de organizacións de 
mulleres, outras acodian a actos or- 
ganizados polo movimento; unhas 
declaraban-se abertamente feminis- 
tas, outras, a pesar de actuar como 
tal en moitos aspectos da súa vida, 
non se identificaban co feminismo. 
As idades oscilaban'desde os 18 anos 
até os 60, aínda que a maioria ato- 
paba-se entre os 25 e os 45 anos. 

Os níveis culturais e as condicións 
sociais eran tamén moi diversos: mu- 
lleres que apenas sabian ler e escri-r 
bir compartiron durante tres dias as 
súas preocupacións con mulleres 

universitárias; mulleres de San Sal- 
vador xunto con mulleres campesi- 
ñas que viñeran das zonas de repo- 
voación como Chalatengo, Cabañas, 
San Vicente ... (zonas habitadas na 
actualidade pola xente que duran- 
te a guerra estaba en campos de re- 
fuxiados de Honduras ou Guate- 
mala ou que foron zonas baixo con- 
trol político e militar do FMLN. 

As condición materiais (local, co- 
midas, coidadeo de nenas/os, etc. 
estaban garantidas por Mujeres por la 
Dignidad y la Vida "as dignas", o gru- 
po promotor do proxecto e que é 
un dos núcleos máis dinámicos do 
movimento de 'mulleres salvado- 
reño. 

O local, ámplio e espacioso, ro- 
deado dun magnífico xardín con 
mesas para sentar-se a comer; as cria- 
turas permanentemente atendidas 
noutro local habilitado especial- 
mente para iso; as mulleres que vi- 
ñas das zonas disponían da casa das 
"dignas" para quedar-se a durmir ... 
todo iso garantia que as mulleres 
que participaban nos grupos dispu- 
xesen das condicións necesárias pa- 
ra despreocupar-se dos aspectos ma- 
teriais e con total comodidade po- 
der-se dedicar a reflexionar sobre 

elas mesmas. Esta situación en si 
mesma provocaba xa reflexións nos 
grupos pois as mulleres, en xeral e 
particularmente no Salvador, están 
moi pouco acostumadas a que ou- 
tras persoas se ocupen delas e as coi- 
den. A situación contraria é a máis 
frecuente. 

Para o traballo destes grupos de 
auto-apóio tivemos en conta as apor- 
tación de Pichon-Riviere en relación 
cos grupos operativos e fundamen- 
talmente as aportacións da teoría fe- 
minista. Especialmente aquelas que 
fan referéncia á subxectividade fe- 
minina e particularmente a siste- 
matización que Clara Cona fai da ex- 
periencia dos grupos de reflexión de 
mulleres. A idéia fundamental é a 
concepción do grupo de auto-apóio 
como un todo en interacción, onde 
cada participante é axente da súa 
própia aprendizaxe, do seu própio 
cámbio. O propósito xeral dos gru- 
pos era o establecimento de ansie- 
dades básicas, a socialización dos pro- 
blemas, a elaboración de dós, a po- 
sibilidade de manexar a rábia e ir en- 
tretecendo unha conciéncia do "no- 
soutras" baseada no respeto á diver- 
sidade, creando lazos solidários fun- 
damentados non na fusión dunhas 



con outras, senón nunha verdadeira 
empatia, é dicer, crear a posibilida- 
cle de ser quen de "poñer-se na pel 
da outra" de axuda-la e comprende- 
la sen perder os própios límites, sen 
deixar de ser consciente de que se é 
alguén diferente á outra. 

Empregar un concepto como o de 
"identidade de muller" pode dar pé 
a malentendidos, xa que é algo o su- 
ficintemente abstracto como para 
que nos atopemos con diferentes in- 
terpretación~. Vexome obrigada, 
pois, a clarexar cal é o sentido que 
Ile clou a esa expresión. 

A teoría feminista, a diferéncia 
cloutras teorias sociais, apela á mu- 
llcr non só como unha categoria so- 
cial tamCn referinclo-se a unha sen- 
sación do eu, a unha identidade sub- 
sectiva culturalmen te condicionada 
ou construída. Esta énfase que des- 
de os primeiros momentos do mo- 
vimento feminista se puxo nos as- 
pectos subxectivos do "ser muller" 
dou lugar a interesante; aportacións 
e permitiu romper unha certa tra- 
dición de sobrevaloración dos as- 
.pectos matetiais e sociais co subse- 
p in te  olvido e desconsideración dos 
aspectos psicolóxicos e subxectivos. 
Pero, a pesar da riqueza de análise 
que conlevou o contemplar a iden- 
tidade feminina, iso non impediu 
que presupoñer a existencia dunha 
identidade común ás mulleres non 
deixe de ser algo bastante proble- 
mático. (De feito, boa parte das 
idéias tradicionais que manteñen ás 
mulleres nunha posición de subor- 
dinación basean-se na presuposición 
dunha identeidade feminina dife- 
rente e complementária á masculi- 
na e 5s que se lles conccede carta de 
natureza). Tamén desde algunhas 
correntes do feminismo e cun áni- 
mo evidentemente contrário ó an- 
terior, se recorre á noción de "iden- 
tidade de muller" presupoñendo un- 
ha identidade común para todas as 
mulleres. Esta idéia, desenvolvida 

fundamentalmente polo feminismo 
italiano e algunhas correntes do fe- 
minismo francés adoece, ao meu xui- 
zo, dunha visión excesivamente mo- 
nolítica e un tanto esencialista das 
mulleres. Esta visión q u e  puido, qui- 
záis, servir para construir movimen- 
to nun momento e nunhas condi- 
cións determinadas- non ofrece ins- 
trumentos teóricos, nen serve como 
marco de referéncia para entender, 
en toda a súa complexidade, o fe- 
nómeno da identidade, tanto desde 
un punto de vista individual, como 
colectivo. 

A identidade, desde o meu pun- 
to de vista, é de feito un logro pre- 
cário: a individual, dá-se como unha 

. complexa intersección de múltiples 
identidades sociais que coexisten 
nunha mesma persoa, en función da 
orientación sexual, a clase social, o 
nível cultural, a idade, a étnia, as 
idéias políticas, relixiosas, etc. ... O 
que resulta de todas estas intersec- 
ción non é unha identidade homo- 
xénea e sen fisurtas, senón algo que 
construimos cada dia, aínda que ha- 
xa núcleos máis resistentes á cámbio 
que outros. De aí' que, nalgúns mo- 
mentos da nosa vida, teñen máis pe- 
so uns elementos ca outros, e isto é 
variábel, dependendo das nosas múl- 
tiples maneiras de inscribir-nos e de 
estar na sociedade. 

No Salvador hoxe, o feminismo é 
unha lamarada que está prendendo 

con forza en múltiples sectores de 
mullleres. O sentimento de perten- 
za ao xénero feminino está sendo re- 
valorizado por moitas mulleres que 
atopan niso novas enerxias para se- 
guir loitando, un novo entusiasmo 
para vivir nunhas condicións sociais 
e políticas moi duras. Convocar ás 
mulleres a un proxecto para "re- 
construir a nosa identidade de mu- 
ller" provocou tal entusiasmo que 
a demanda foi superior ao que o 
proxecto podia asumir, quedando- 
se moitas mulleres sen poder parti- 
cipar nos grupos. 

O traba110 desenvolvido nestes 
meses puxo de manifesto que os ele- 
mentos comúns que as mulleres te- 
ñen entre si por pertencer ao xéne- 
ro feminino están prafundamente 
interrelacionados con outros ele- 
mentos froito dos anos de guerra, 
violéncia, polarización social e pe- 
núria para amplios sectores da'po- 
voación. Tamén se puxo de mani- 
festo que aínda que a guerra e a vio- 
léncia tiveron custos emocionais e 
materiais para o conxunto da povo- 
ación - especialmente para aqueles 
sectores que participaron máis di- 
rectamente no coflicto armado-, es- 
tes custos adquiriron para as mulle- 
res un significado especial. Os des- 
garros producidos polas separacións, 
desparicións ou mortes de fillos/as 
e familiares próximos, as renúncias 
afectivas, a imposibilidade de ela- 
borar -na maioria dos casos- os dós 
de persoas queridas, o pospoñer, en 
definitiva todo o que ten que ver co 
coidado emocional e afectivo á loi- 
ta pola supervivéncia ... todo iso sig- 
nifico~ para as mulleres contravir un 
mandato de xénero profundamen- 
te interiorizado na maioria dos ca- 
sos e, en consecuéncia, desgarros no 
sentimento de identidade. Desga- 
rros difíciles de recompoñer se se 
ten en conta que moitas veces os va- 
lores machistas, imperantes tamén 
nas forzas de esquerda, levaban a 
que a maioria de mulleres que se in- 
corporaron á guerrilla seguiron de- 
sempeñando nesta papeis subalter- 
nos. Hoxe seguen-se dando situa- 
cións de fortes discriminacións por 



exemplo, no reparto de terras. Non 
parece que estes temas sexan os que 
máis preocupan ós asinantes dos 
Acordos de Paz ... 

O prototipo de feminidede 

A subxectividade feminina en so- 
ciedade patriarcais vai-se organi- 
zando con elementos diferenciais a 
como se organiza a subxectividade 
masculina. Os prototipos vixentes 
culturalmente sobre a masculinida- 
de e a feminidade inflúen podero- 
samente na construcción da iden- 
tidade de homes e mulleres. O cal 
non quere dicer que ambos repro- 
duzan tal cal eses prototipos. Pero, 
en maior ou menor medida, segun- 
do as condicións particulares de ca- 
da cual, o que si parece é que estes 
prototipos funcionan como puntos 
de referéncia, ben como modelo a 
imitar, ben como modelo negativo 
ao que non nos queremos parecer. 
O prototipo de feminidade vixente 
no Salvador considera a maternida- 
de como unha meta fundamental 
para as mulleres e esta convertiu-se 
nun dos eixos principais sobre os 
que se articula a identidade femini- 
na. Como exemplo pode-se consta- 
tar, nas Últimas estatísticas, que a ta- 
xa de medre de povoación manten- 

'se a pesar dos miles de mortos que 
estes anos de guerra comportou. O 
que significa que os nacementos fo- 
ron moi numerosos. 

Así mesmo, o coidado afectivo e 
.. emocional -ademais de material- 

dos demais segue sendo un dos ele- 
menos que desde ben pequenas se 
desenvolve nas mulleres, máis se te- 

eu feminino, é un eu-en-relación, 
un eu que se autovalora e adquire 
estima en función, non tanto dos lo- cdofl~~rrsolntPe$ b"'R bUR s@ 
<gres ou da capacidade operativa, se- - 
nón en función das relacións que se 
é que de establecer. Esta dinámica 
subxectiva está reforzada polas con- 
dicións materiais nas que se desen- 
volve a vida das mulleres, a maioria 
ten catro fillos ou máis e en situa- 
cións de pénuria económica, o que 
leva a que moitas fillas maiores pron- 
to exerzan o papel de nais cos seus 

NA SUA MAIORIA, TOMAI 
OPCIONS CUN NIVEL D 

LIBERDADE INDIVIDUAL BAS 
10: MOITAS DELA 
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DECID 4RON PARTICIPA1 irmáns. 

1 CONFLICTO A sexualidade está, en xeral, máis 
reprimida nas mulleres que nos ho- 

QUE ISO LLES mes. Por exemplo, utiliza-se con bas- 

ACTIVAN 
ARMADO 

SUPUXO, NALG~NS CASÎ " tante fi-ecuéncia a palabra "puta" co- 
IURAS A' mo insulto e ameaza a aquelas mu- RUPl 

I I 
FECTIVA! 
NTFC. lleres que se mostran máis activas ou 

que levan a iniciativa sexual. Nas mu- 

mos en conta que no Salvador exis- 
te unha alta porcentaxe de irres- 
ponsabilidade no exercício da pa- 
ternidade por parte dos homes. Es- 
ta capacidade de coidadoras emo- 
cionais -que seria desexable que se 
desenvolvese en todos os seres hu- 
manos- potencia-se de maneira uni- 
lateral nas mulleres, cercenando ou- 
tras posibles cualidades e habilida- 
des. De tal xeito que o núcleo tnáis 
íntimo da subxectividade, é dicer o 



lleres salvadoresñas, maioritaria- 
mente, a posibilidade de pracer e go- 
ce sexual aparece frecuentemente 
unida ás relacións afectivas estábeis. 
A parella heterosexual e monógama 
segue sendo un ideal para a maioria 
de mulleres e homes. 

Os doce anos de guerra compor- 
taron para as mulleres experiéncias 
que rompen cos imperativos tradi- 
cionais dos que antes falei. Nalgíins 
casos estas rupturas foron vividas 
conscientemente, como unha op- 
ción voluntária que aínda que com- 

NSTRUlR UN MOVIMEMTO 
DIVERSO E BASEADQ NA 

RIÉNCIA VITAL REAL DAS 

portaba custos, pagaba a pena. As 
tensións que iso provocou son facil- 
mente supeábeis nun marco onde 
se poda socializar a experiéncia e en- 
contrar novas rnetass para o desen- 
volvemento persoal. Pero en moitos 
casos estas rupturas foron o débito 
obrigado, o prezo que era necesario 
pagar por levar adiante un compro- 
miso militante ou, simplemente, a 
consecuéncia dunha situación onde 
o imperativo da sobrevivéncia fron- 
te á represión deixaba pouco tempo 
para a reflexión. Nestes casos as vi- 
véncias son incíis contradictórias, as 
culpas, as dificultades para estable- 
cer os própios desexos, a rábia e a 
frustación que moitas veces enmas- 
cara incluso experiéncias enrique- 
cedoras ... todo iso necesita un es- 
picio e, sobretodo, tempo para ser 
elaborado. 

En xeral, un tema subxacente a 
todas as problemáticas que foron sa- 
índo nos grupos de auto-apóio é a 
particular forma de construcción da 
identidade nestas mulleres. Son mu- 
lleres conscientes de que se atopa- 
ban nunha situación discriminada 
con respecto aos homes e que, na 
súa maioria, tomaron opcións cun 
nivel de liberdade individual bas- 
tante amplio: moitas delas decidiron 
participar activamente no conflicto 
armado aínda que iso lles supuxo, 
nalgUns casos, rupturas afectivas im- 
portantes. 

Na história destas mulleres e so- 
bretodo no proceso da construcción 
da súa identidade, xogaron un pa- 
pel importante corno puntos de re- 
feréncia identificatória, diferentes 

modelos femininos, algúns deles 
contradictórios. 

Por un lado, a identificación máis 
primária co modelo materno que re- 
flicte, en boa medida, a feminida- 
de tradiconal. Unha feminidade ba- 
seada na maternidade, na ética dos' 
coidados e nunha sexualidade he- 
terosexual e monogámica, onde a 
virxinidade aínda goza de conside- 
ración social. Por outro lado, o mo- 
delo da "guerrilleira": un modelo ba- 
seado nunha certa asimilación de ca- 
racterísticas própias da masculini- 
dade, pero que eran permitidas ás . 
mulleres na situación de guerra (por 
exemplo, a promiscuidade) ou in- 
cluso exixidas para ser consideradas 
aptas para determinadas tarefas (por 
exemplo, a racionalidade, non mos- 
trar abertamente os sentimentos, d~i-  
reza, competitividade ...) . Finalmen- 
te, o modelo "feminista" que incor- 
pora valores novos, que hoxe supón 
unha forza renovadora importante 
pero que, a pesar da síia xuventude 

'como movimento organizado, xa 
deixa sentir un certo olorciño nor- 
mativo do estilo do que tivo o noso 
movimento nos primeiros anos de 
andadura feminista. 

Estes diferentes modelos operan 
nas mulleres participantes dos gru- 
pos de auto-apóio, con maior ou me- 
nor forza un ou outro, segundo o ca- 
so e tiveron os seus aspectos positi- 
vos e tamén aspectos conflictivos. A 
necesidade de dar-se tempo para re- 
flexionar sobre unha mesma foron 
quizáis das cousar que quedaron 
máis patentes ó longo do traballo. 

E xa para acabar, quixera resaltar 
a importáncia que, desde o meu pun- 
to de vista ten que unha parte do mo- 
vimento feminista salvadoreño se atre- 
va a lanzar-se a esta experiéncia. Creo , 
que esta iniciativa é unha das moitas 
expresións da vontade que existe por 
parte dalgúns colectivos feministas 
(Mujeres por la Dignidad y la Vida e 
o Colectivo Sihuhuet) de construir 
un movimento rico, diverso e basea- 
do na experiéncia vital real das mu- 
lleres. É unha aposta que, aínda que 
a veces sexa máis dificultosa e doo- 
rosa que mover-se con xeralidades, 
paga a pena a todas luces. B 



Coñecímonos aIá ano 1 __/ - -" 

85, cando Teté era estudante 

de psicoloxía e soñaba xa 

con adicar a súa vida a 

escena. Pasou o tempo e 

abandoou a carreira 

universitaria para entregarse 

totalmente ó mundo da 1 
imaxe,  referentem mente ó da 1 Teté, {Sempre a escea? 

televisión, e él na 

actualidade unha das caras 

que con máis constancia 

aparecen na codea 

Si, sempre tiven o gusanillo do es- 
pectáculo. No colexio xa estaba me- 
tida en tódalas actividades deste tipo 
e tiven algunhas experiencias de tea- 
tro aficionado en Porriño, donde me 
criei. 

a ~t0nÓm i cu . Vi fa 1, 1 E profesionalmente zc6mo comezaches? 

deshinibida e marchosa, Teté 

ofrece na pantalla unha 

imaxe cabal da súa 

personalidade. 

O primeiro que fixen en serio foi no 
ano 86 ou 87 con Daniel Domínguez. 
Era un corto, unha adaptación dun 
conto de Ferrín que se chamaba "Río 
de Sombras" e trataba dunha historia 

1 de contrabando que tiña lugar nun 



nun escenario é un 
veleno corrosivo ser, 

o que !suha 
difícil anaar por aí. 

pobo galego a beira do Miño en re- 
'lación directa con Portugal. Bueno, 
tiña un pouco de misterio, de xogo 
coa vida e a morte, cos soños, coa vi- 
da do pobo, era moi bonito e estivo 
rnoi ben. 
Despois veuno Reixa e charnoume pa- 
ra facer de dona de pensión ruín en 
"Todo está na castañeta", que era un 
capítulo dunha serie que se chamaba 
"Carta de Desaxuste". Grabouse con 
toda a xente que daquela andaba por 
aí: Fernando Franco de periodista in- 
trépido, Siniestros, xente de Resenti- 
dos, un anano traído de Monforte ... 
Bueno, un desquicie destes de Reixa 
moi, rnoi divertido. E a continuación 
a entrei na Televisión Galega, por 
iedio dun casting que fixeran, para 
resentar un programa de ensino in- 
Irmativo destinado. 

rero cando saltaches realmente á fama 
foi coa "Reoca" <non? 

ermarte 
istintos 1 

7 ,  ,-7 . 

do, foi L 

. . 

1 

inha ex] 

Si, foi o que me lanzou. Ademais fa- 
-<a un persoaxe que era coma min un 

ouco máis esaxerado e calou bas- 
tnte. Este traballo compaxineino cun 

pequeno papel de coro en 'Yerma", 
que foi o primeiro teatro en serio que 
facía. Eu estaba superilusionada e 

ensaba que ía aprender moito. Des- 
ois non foi así: eran un director e 
nha obra bastante ~roblemiiticas pe- 
I con to periencia in- 
tresante 
raballei tamen de menhreira no "Su- 

: tamén facíamos de 
es, e despois "Na Ca- 

t . Lanao rematou tiven 15 días de 
escanso e xa empecei con "Café, ca- 
.". Tamen fixen "A Cámara Oculta" 
In Fandiño e de mala da película na 
.lenovela "Compostela sol e lúa". 
o medio destes programas adiquei- 
ie a outra das miñas paixóns dende 
! de EXB en que aprendín a tocar 
guitarra. Chamáronme para cantar 
~ n h a  orquesta bastante especial por- 
ue estaba formada por músicos de 
)ck e tocabamos música de baile, de 
irbena. Foi unha decisión dificil por- 
ue dubidaba de que o meu corpo e 
miña voz aturaran tremebund 
rzo. Por outra parte non tiña c 

_ue me fose ir ben para min e o 
traballo: que des pois 

ningunk 
ara min 
-"v" m, 

non me deran cousa I la de res- 
ponsabilidade. Isto p non ten 
sentido pero sei que ya1 a Illoita xen- 
te é así. A final decidín que ía a iso, 
díxenme, imos empezar xusto dende 
abaixo, porque máis abaixo non se 
pode empezz 

Esta faceta túa resiutaDame descoñeci- 
mo che 
ndín m' 
- -11 - 

foi? 

oitas co 
-. - -111 ."  

anto ur 
. + A L - - -  PUULU IllCllUI, L U l l l l l  IIIUILdS LdUUdS, 

cousa rnoi útil no meu traballo, co- 
ñecín a moitisima xente e cambiei o 
concepto que tiña das berbenas: nun- 
ca irei a unha berbena do mesmo xei- 
to ca antes, agora terei catro ou cin- 
co mil veces máis respeto. Foi durísi 
mo, paseino rnoi mal e tamen mo 
ben. Momentos nos que só pensas er 
marchar para casa polo cansancio ou 
atoparte mal mesmo de saúde, por- 
que durmías pouquísimo. A parte, a 
resposta da xente, que as veces esta- 
ba coma se non estivera. Bueno, ou- 
tras veces parecíamos os Rolling Sto 
nes, eu sentíame xa ina Tur 
ner. Vamos, que disf~ U L ~ U ~  U escena 
rio moitísimo. En fin, que eu quero 
iso pero doutra maneira, empezar 
cun grupo e aí estamos "T. T. Teté e 
os Supremos". Martín, Tino Grandío 
e Marcos Tellería estan facendo as 
cancións. Temos xa dúas grabadas en 
maqueta, e q S facer máis ori- 
xinais. 
En canto as tenarnos, buscaremos mú 
sicos que se adapten máis ó que que 
remos facer e sairemos a rachar poi 
aí. Iso sí, rnoi ben ensaiado, rnoi ben 
traballado e rnoi ben feito. Montar- 
te un grupo cando és coñecida é un 
arma de dobre fío ¿non?, por un la- 
do a xente ten curiosidade por es- 
coitarte, pero tarnen esixen máis. Non 
quero para nada aproveitar o mo- 
mento nin historia ningunha desas, 
porque nin son tan famosa nin tan a 
re per; para que traguen co que 
eu fa5 

Con actividades tan distintas ter& que 
establecer unha orde de prioridades 
{non? O mundo da música tamen re- 
quire moita dedicación. 

Si, pero quero intentalo porque sem- 
) pre m u. Canta scenaric 



é un veleno corrosivo sen o que me 
resulta dificil andar por aí. Os subi- 
dóns, as satisfaccións que sintes can- 
tando nun escenario non chas da na- 
da e quero volver a sentilo facendo 
ademais a música que a min me gos- 
ta que isto é o que vou facer. Mira, Ti- 
na Turner tivo que esperar ós 40 anos, 
imaxínate, o que debeu pasar esa tia 
non o vou sufrir eu. Bueno, se fosen 
saíndo actuacións deixaría moitas 
cousas, aínda que por outra parte o 
mundo da imaxe tírame moito do 
sangue. . 

Es unha persoa que atende moito ó que - - 

lle tira o sangue, coma ti decías? 

Moitísimo, porque se algo me gosta, 
e pásame con todo, son quen de dei- 
xalo absolutamente todo por facelo 
ou realizalo. Cando cantaba coa or- 
questa pasei por situacións polas que 
só pasas se che gosta moito o que fas, 
porque non se fan nin polo que pa- 
gan nin polo espectáculo, con fallos 

nas luces, no escenario, o toldo que 
se chovía era imposible non mollar- 
se, pasarte vacas correndo por dian- 
te en medio da actuación, aturar 8s 
da comisión ... E xa ves, aquí estou, 
pensando en seguir con iso. Ilusio- 
iaríame facer unha comedia musical 
porque podes conxugar distintas fa- 
cetas do espectáculo ... pero agora 
quero cantar Soul. Volver un poco ó 
estilo dos grupos de chicas de finais 
dos 60, unha maneira persoal de di- 
cir as cousas. Muller, encantaríame 
cantar coma Tina Turner, pero coma Son algo popular, 
Tina Turner canta ela. pero neste mundo 

Bueno, parece que tamen vai moito co 
teu caracter, con ser unha muller moi non podes durmirte. 
rachada, moi botada para diante, ;non 
che da inseguridade entrar así noutra II 
actividade distinta á que vifieches de- 
senvolvendo? 

Craro, pero non só por ser unha cou- 
sa nova. Mira, cando me propuxeron 
facer '=Na Casa" non me creía que me 



chamaran a min para facer un pro- 
grama de presentadora dun magazin, 
non de axudante ou colaboradora co- 
mo nos que fixera antes e pasei me- 
do. Cando andaba cantando por aí, 
tivenme que sobrepoñer a situacións 
increíbles. 

Supóñoo, mais polo que contas tiveches 
unha actividade moi continuada dende 
que empezaches e iso supoño que ta- 
men axuda <non? <Pensas que foi unha 
cuestión de sorte? 

Si, creo que. tiven bastante porque . 

fun enganchando dunha cousa nou- 
tra. Cando fixen "Río de Sombras" xa 
me veu Reixa e me ofreceu outra cou- 
sa. Cando empezou a "Reoca" estaba 
facendo bailes de salón e se fixo un 
programa de Xosé Antonio Perozo, 
"As de Ouros", gosteille para facer de 
señorita Teté e alí quedei. Se o miras 
así parece moi doado, pero tamen é 
certo que eu facía bailes de salón cun 
obxectivo preciso, o mesmo polo que 
levaba tempo preparandome con cur- 
siños de teatro, de cabaret, etc. Tiven 
sorte pero tamen o traballei. Agora 

son algo popular, pero 
neste mundo non po- 
des durmirte. O pri- 
meiro día dun novo 
programa o único que 
tes son catro incondi- 
cionais, logo tes que 
volver a gañarte a au- 
diencia. 

E esa audiencia, <qué che 
da? 

Dache a satisfacción 
de ver que lles caes 
ben, que lles das algo 
que os anima. As ve- 
ces, cando saíamos do 
plató entre o público 
de "Supermartes", ve- 
llas que vías que esta- 
ban moi sóas collían- 
me a cara e me fala- 

- ban coma á netiña. 
Con "Na Casa", dicía- 
me que cando estaban 
aburridas ou enfermas 
lles daba moitísima 
marcha. 

E iso de ser coñecida <co- 
mo o levas, resúltache 
cómodo? 

E divertido. A xente 
coñécete e góstaslle 
ainda que non sexas 
unha Greta Garbo. Re- 

, sulta reconfortante. A 
parte negativa é que 
tamén atopas outra 
que se sinte co dereito 
de xulgar, non só o teu 
traba110 senon tamen 
a ti e á mjña vida per- 



soal. Fóra disto lévoo moi ben, por- 
que máis cá da .televisión son Teté, e 
tes de repente un mogollón de co- 
ñecidos que nin sospeitabas. - 

<E a competitividade? A televisión ten 
sona de ser un medio onde se estable- 
cen unhas relacións moi competitivas. 

Eu creo que non hai demasiada. Por 
outro lado, eu a maior parte das cou- 
sas que fixen foron para Galaxia, e 
non tiven un contacto rnoi estreito 
coa xente que traballa para a TVG. 
Tamen teño que dicir, e quizais iso se- 
xa o fundamental, que ?u nestas his- 
torias non entro, non estou aí. 

&res que con respecto á muller as crí- 
ticas son máis duras, ou atenden máis ó 
plano persoal có profesional? 

Mira, a TV é imaxe, nese sentido non 
está mal que teñas un físico agrada- 
ble. O que é absurdo é kontratar a un- 
ha muller moi guapa pero que o fai 
mal. Nas críticas á muller iso mírase 
máis e escoitanse máis comentarios 
do que fai tal tia e cómo. 

Volvendo ó plano profesional, pensas 
que para o que pretendes facer deberí- 
as prepararte máis indo, por exemplo, 
a estudar Arte Dramático? 

Non. Si ir ós cursos que teñas opor- 
tunidade. Hai que moito, 
pero carreiras coma a de María Pu- 
jalte, para min unha das mellores ho- 
xe en Galicia, fixéronse con moitos 
cursos, estudando, collendo cousas 
aquí e ala. Por outra parte tal como 
está o panorama en Galicia, creo que 
é o que conta. 

~Pensas que máiia iso temos unha boa 
canteira? 

Si. Hai xente nova boísima. Lévin- 
no dentro. <De onde saíron xente co- 
ma a de Matarile ou Ollomol?, de ser 
autodidactas, de dedicarse a iso e de 
facer moito Teatro, porque aquí non 
temos moitas oportunidade para 
aprender estudando. 

pode facer cousas, son proxectos de 
moito valor. Tanto coma a xente que 
os creou, porque esixen moita dedi- 
cación e onde eles arriscaron moito. . 

A parte, a Nasa ten o, digamos, Taller, 
que sempre está montando cursos e 
se pode aprender. En Porriño pasa al- 
go parecido coa recuperación do Ate- 
neo por Uxía e un grupo de xente. 

Xa no plano familiar <Como levou a túa 
familia que te dedicaras a esta activi- 
dade? 

Cando empecei aínda estaba estu- 
dando psicoloxía e os meus pais, co- 
ma tódolos pais, tiñan "carreritis", á . 

parte de que eu era moi nova. Eles 

querían para min algo máis seguro, 
pero cando veron que a cousa mar- \\ 
chaba quedaron moi contentos. Non 
deixan de preocuparse cada vez que a a a  non 
quedo sen Laballo ou me meto nalga 
novo.pero foron verme ó teatro e ta- son quen de fater 
men a unha actuación da orquesta, que a cabeza sexa 
e levaron á familia case enteira. .- - 

~Cres que a imaxe esa que das, rachada 
máis torte co 

e vitalista, correspóndese co que real- corazón. 
Ese e outros. Refírome a aparición de mente es? 

corno a ou a Nasa que dan Creo que son unha Cáncer con as- 
a oportunidade de representar e ver cendente Leo, e como Cáncer lunáti- 

II 
moito máis Teatro. ca, .soñadora e intuitiva, mesmo estou 

Efectivaiilente. A Galán, máis de mi- arriba coméndome o mundo que, de 
norías, e a Nasa onde todo o mundo súpeto e por unha chorrada, derrúm- 



bome e caio na máis profunda das de- 
presións. Ou ó revés. O de rachada 
venme de Leo e de Malpica, que dalí 
son por parte de pai, así, da Costa da 
Morte, vamos, algo pesca. E de cativa, 
ata que me revirei, -dame raiba dici- 
lo-, era unha nena boíña e obediente 
aínda que, iso si, algo lercha. 

E a vida afectiva ;como a levas, ben, 
mal.. como é: monógarna, polígama? 

Unha desfeita. Teño unha rara habi- 
lidade para sair dun souto e meterme 
noutro. Para min iso de "clzico coñece 
chica, van cear, regálalle flores ..." non 
sei o que é nin vai moito conmigo. No 
de monógama ... cando me enamoro 
de alguén son incapaz de ter relacións 
extraparella. Cando non, pois bueno, 
a min os mozos sempre me gostaron 
moito. Cústame moito enamorarme 
pero cando me pasa pode ser cuestión 

a parafernalia, entras de 5 minutos, e digo, jxa a fastidia- 
clie!, porque son das de contigo pan 

no campo e está cheo e cebola, desgraciadamente. - 

de enerxía, ten A parte, a min o corazón arrástrame, 
se estou enamorada ando activísima, 

moitisima marcha. vexo á xente marabillosa ... mais se as 

II 
cousas van regular ou mal sufro moi- 
tísimoe e todo se volve gris ... 

Bueno, iso é bastante xeral pon? polo 
menos entre as mulleres. 

Si. Os tíos tenden moito a meterse no 
traballo, parecen máis racionais. Eu, 
aínda que pense que algo me está fas- 
tidiando non son quen de facer que 
a cabeza sexa máis forte có corazón. 

Nas relacións persoais, <es unha muller 
con iniciativa? 

Dicididamente sí. Os homes non lles 
gosta moito, asústalles un pouco. Pe- 
ro Ós que máis l l e ~  gosta son os máis 
guais. Bueno, tampouco penses que 
son rnoi descarada, entre outras cou- 
sas porque me encanta o xogo, a se- 
ducción é rnoi divertida ... sempre ena- 
morando, conquistando ... pero non 
en plan argalleiro. Góstanme os ho- 
mes que saben chorar cunha canción 
e ós 5 minutos dánche un meneo que 
che deixa tola. Os homes rnoi homes, 
non no sentido machista, senon que 
igoal que choran por algo, sabes que 
contas con eles para chorar se o ne- 
cesitas. ¡Vamos! deses que non hai. 

E vives soa. ~Góstache, como levas a so- 
edade? 

Moi ben, estou contentísima. Penso 
que ten vantaxes e desvantaxes, pero 
o positivo supera o negativo. GÓstame 
estar sóa e cando quero xente saio e 
a busco. Ademais, como levo unha vi- 
da tan movida, cando estou na casa 
quero tranquilidade. E teño unha ca- 
sa rnoi ordeada, contrariamente ó que 
pensa a xente véndome. A desorde es- 
tá fóra, a orde, dentro. Cando estou 
confusa ordeo algo, ó tempo que vou 
poñendo orde nas cousas, póñoo ta- 
men no meu interior. E non creas que 

. é fácil porque eu o gardo todo, son 
rnoi fetichista. iFíxate, ata teño gar- 
dada a bolsa de pipas que me comín 
a primeira vez que fun ver xogar Ó 

Compostela! 

~Tamén forofa do Compostela? 
Dende o primeiro día que fun, en- 
gancheime. Góstame a parafernalia, 
entras no campo e está cheo de ener- 
xía, ten moitísima marcha. Pero son 
unha forofa que os apoia mesmo can- . 

do van mal. Penso, ó mellor, cousas 
que o resto da hinchada non, por . 

exemplo o que pasa pola cabeza dun 
futbolista nunha determinada xoga- 
da ... Bueno, non son o que se dí unha 
afeccioada ó fútbol senon ó Compos- 
tela, nas súas virtudes e nos seus de- 
fectos. 

Ben, xa para rematar, dime unha letra 
das túas cancións. 

Dúas letras que teñen que ver moito 
conmigo. "Dame máis, agora que me 
bicache, cariño, quero máis" que aín- 
da que é unha canción referida a un 
tío, refréxame no sentido de que nun- 
ca me conformo co que teño. A ou- 
tra, "de todas esas cousas que sinto 
que me estou perdendo" que se refi- 
re a unha sensación rnoi miña de que 
sempre estou perdendo o tempo. ¡ES- 
tou desexando empezar a cantar, me- 
terme en fariña, e estou nervosa por 
cómo vai saír! 

A ver, é toda unha aposta. 
Si, pero agora vou apostar por min. 

Pois que haxa corte. 
E se non a hai, buscaréina. 

Ela é así. B 
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oubo un tem- como ppr ensalmo, reservadas aos 
po, longo tem- sacrosantos espazos de igrexa e ca- 
po, en que as sa (entenda-se tamén a casa cain- 
mulleres "eran pesiña cos leiras circundantes), e 
pensadas" po- dentro da igrexa sob a autoritas do 
los homes. Os sacerdote e na casa sob a autoritas 

asas 5s suas preocupa- Raiña do fogar, Raiña dos meus 
cións cerca dos úteros, pensamentos, Nai e Señora, Terra 
a pequenez e mesmo Nai, Naiciña ... nominacións, estas e 
ruindade dos cerebros outras, para un único oscar: nega- 
delas, dos ovarios, das ción do espazo público. 
almas femininas, do se- Veu logo un tempo en que ELAS 
xo, a maternidade, os en número significado ousaron fa- 
partos, do equilibrio/de- lar en nome próprio, pensando, es- 
sequilibrio ovarios/ce- crebindo en folios, muros e pare- 
rebro e cerebro/útero ... des. Comezaron comentar-criticar- 

Asi foron elas pensa- questionar o que ELES tiñan escri- 
das como seres pouco to-falado-pensado delas, as mais das 
valiosos, inferiores aos veces sen ningún empacho, ou, de 
pensantes, incapaces de preferir unha linguaxe mais pom- 
creación e mesmo de posa, sen ningunha conciéncia da 
comprensión intelecti- J determinación sexual de si próprios 
va. Aptas, si, para os como suxeitos pensantes. Desmon- 

"Esposa", simboliza as funcións afeitos, tenrura, calor familiar e es- tando elas a suposta neutralidade 
honorabeis da rnuller. Relevo do trono pecialmente concebidas para amor- daquel pensamento que nos últimos 
Ludovisi, c. 460-450 a.c. tiguar as tensións que a dura loita douscentos anos insistia en se al- 

pola vida (alimento, espazo, viven- cumar de xeral-universal-obxectivo- 
da...), na que eles deixaban os fol- científico. 
gos. Criticando asi o pensado e o xei- 

A abondosidade de bibliografia to de pensar dos suxeitos pensan- 
de autoria masculina amosando a tes, convertindo o anteriormente 
preocupación por ese ser chama- pensado en pensante e voltando, 
do MULLER, contrasta coa des-pre- a esta nova luz, pensar o pensado, 
ocupación pola heteroxeneidade de acuña conceitos e categorias, ex- 
seres -mulleres e homes- que for- plora, critica e obriga a unha revi- 
maban e conformaban as socieda- sión conceih~al nas ciencias sociais 
des, participaban nas loitas -avan- -pouco mais que comezada-. 
guarda ou retaguarda-, contributa- Pensando -ELAS- e ocupando es- 
ban dun modo ou outro á econo- pazos públicos, reclamaron igual- 
mia, ás linguas ... dade colocando ao único suxeito -o 

Aqui non, aqui ELAS desaparecian home- como modelo, como para- 
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os tempos que corren, 
de desconcerto e inse- 
guridade teórica, é fre- 
cuente oir lamentacións 
sobre a perda de antigas 
seguridades, nostálxia 

clunlia época na que o diagnóstico 
da situación, as súas orixes, os mé- 
dios cle loita e o obxectivo final es- 
tal->an suficientemente claros. 

O malo das teorías nas que todo 
caclra é que non soen coincidir coa 
realidade e,  sobre todo, se falta un- 
ha peza, clerniinl->an-se e deixan-nos 
á inteinpérie. 

Así pasou con ~noitas das teorias 
soci:iis e así p:isou coa teoria que o 
inovimento fetniiiista do Estado Es- 
~->:iñol adoptara un tanto acritica- 
inente. 

Naqueles primeiros momentos, 
pode que fose suficiente. Habia tan- 
to que faces 1121 práctica que os de- 
Ixites teóricos parecian case unl-ia 
perda de tempo, próprio das "aca- 
dérnicas", non dun movimento acti- 
vo. Metitres conseguiainos unha lei 
de divórcio, a legalización dos anti- 
conceptivos, loitabarnos polo abor- 
to libre e gratuito, contra os niízos 
por ter abortado, contra as viola- 
c ión~ ,  . .. podiainos manter unidade 
de acción sen demasiadas coinplica- 
cións teóricas. 

Pero a actividade do inovimento 
coinezou a modificar-se. Por unlia 
parte, fixo-se inoito menos intensa: 
inenos obxectivos inobilizadores, cer- 
to cansáncio, clesniobilización so- 
cial, ... Por outra, comezou a diversi- 
ficar-se. Algíins grupos cambiaron 
a sua orientación e surdiron outros 
novos, a veces vinculatios ás instihi- 
cións (Instituto de la Mujer, conce- 
Ilos, governos autónomos), a veces 
froito de preocupacións concretas 
clun bárrio, clun povo, dun sector de 
mulleres ... A Universidacle creou en 
diversas partes Seccións de Eshidi 
cla Muller e a investigación e pi 
ducción teórica fixo-se rnáis ahu 
clante e prestisiada. 

De pronto, demo-nos conta de 
que as polémicas teóricas tiñan que 
ver coa nosa práctica, que adoptar 
unha ou outra postura poderia ter re- 
lación coa orientación da nosa acti- 
vidade e que a própria modificación 
e diversificación do movimento exi- 
xia unha reflexión séria e rigorosa. 

En realidade, a auséncia de deba- 
te non fora completa. É difícil de es- 
quecer a intensidade que chegou a 
alcanzar a polémica igualdade/dife- 
réncia, que tivo o seu cénit nas Xor- 
nadas de Granada. Xa entón poide- 
inos percibir que a polémica traia 
consigo unha orientación práctica di- 
ferenciada, entre un feminismo máis 
reivindicativo, e proclive a alianzas 
con outros sectores contestatários e 
un feminismo máis partidário da "au- 
toconciéncia", a agnipación de mu- 
lleres como fin en si e a reivindica- 
ción da chamada "culhira feminina". 

Foron, cecais, as xornadas de San- 
tiago as que puxeron sobre o tapete 
un debate-que tiña unha importante 
repercusión sobre o modo de con- 
cebir o fe~nínismo e o que aínda cha- 
inabainos o patriarcado e a libera- 
ción da m~iller. Refiro-me 5 discusión 
sobre pornografia. 

O debate sobre pornografia im- 
plicaba unha diferéncia radical sobre 
a concepción da sexualidade e,  en 
última instáncia, sobre a considera- 

ción da muller e do home na nosa 
cultura. 

A senialidade seinpre foi un mo- 
tivo de preocupación e de activida- 
de no moviinento feminista. Presen- 
te xa no feininismo deciinonónico, 
converte-se en preocupación central, 
aínda que non exclusiva, nas refle- 
xións e actividades do "noso movi- 
mento". 

As principais diferéncias nas posi- 
cións sobre a cuestión poden resu- 
mir-se -obviamente simplificanclo- 
nas seguintes: 

1. A importáncia que a senialida- 
de ten para a opresión e a discrimi- 
nación das mulleres. 

Para unha destas tendéncias, a re- 
presentada polo que se chamou o 
"feminismo culhlral norteamericano", 
a opresión, abuso e represión da se- 
xualidade das mulleres é o funda- 
mento e a explicación de  toda a 
opresión da m~iller. 

Para a outra tendéncia, a opresión 
da senialidade nas m~illeres é un fac- 
tor grave, ás veces causante de gran- 
des sufriinentos (violación), pero non 
é o único, nen o que explica. todos 
os deinais e, en ocasións, nen siq~iera 
o máis importante. 

2. A, concepción da sexualidade 
feminina e da sexualidade inasculi- 
na. 

Para o feminismo cultural, na se- 
nialidade radica precisamente a di- 
feréncia. A sexualidade masculina 
centra-se na xenitalidade, é agresiva, 
violenta e irresponsable, mentres que 
a sexualidade feininina é suave, pa- 
siva, dif~isa, sensual; busca a reci- 
procidade e a intimidade e non o do- 
mínio e a violéncia, coino a mascu- 
lina. 

A outra tendéncia rexeita esta vi- 
sión da sexualidade por considera-la 
inaniquea e bioloxista. Considera a 
sexualidade como unha constnicción 
social, diferente ao longo da história 
e das cuihiras e non admite que ha- 
xa unha división tallante entre os ho- 
mes e as m~illeres polo que se refire 



ao modo de experimentar a sua se- 
nialidade. Aínda que recoñecen que 
na sexualidade masculina se expre- 
sa hoxe unha gran dose de agresivi- 
dade que, en casos extremos, chega 
á violación. 

3. A estreita vinculación que a pri- 
meira tendéncia establece entre se- 
xualidade masculina e violéncia e en- 
tre heterosexualidade e coacción le- 
va á consideración do sexo como pe- 
rigo para as inulleres e á presenta- 
ción de calquera imaxe de carácter 
pornográfico como incitación á vio- 
lación. 

Outras feministas discuten que o 
sexo sexa só perigo; afirman que a 
sexualidade, tanto a lésbica como a 
heterosexual, é pracer e afirman que 
o feminismo debe reivindicar ese 
pracer, sen establecer normas sobre 
o que é sexualidade boa e outra má, 
rexeitando só a opresión, a sexuali- 
dade forzada. 

O debate sobre pornografia foi o 
reflexo destas duas posicións máis 
ou menos matizadas e puxo de re- 
lieve tácticas moi diferentes ante a 
cuestión. Para unhas é preciso com- 
batir e exixir a desaparición e/ou 
proibición da pornografia porque sig- 
nifica unha manifestación extrema 
do abuso sobre as mulleres e unha 
incitación á violación. Para outras, 
a pornografia non é rexeitable por si 
mesma, pode incitar ao pracer in- 
cluso ás mulleres, ten máis que ver 
coas fantasias sexuais de  homes e 
mulleres que coa realidade, o que 
non quere dicer que, en casos pun- 
tuais, cando unha manifestación por- Detención de Mrs. ~onkhurst, maio 191 4. 
nográfica concreta (exemplo, unha 
película) apareza denigrando ás mu- 
lleres, non deba ser denunciada. 

Despois das xornadas de Santia- 
go, o debate sobre sexualidade des- 
prazou-se da pornografia á prostitu- 
ción. Nesta cuestión, a maioria do 
movimento adoptara posturas tradi- 
cionais, sen maior profundización: 
condear a prostitución, pero non ás 
prostitutas; a prostihlción deberia de- 

saparecer, pero mentres tanto, de- 
bemos defender as que a exercen. 

Pero a nova posición ante a se- 
xualidade, xlinto co coñecemento de 
formulacións moi diferentes por par- 
te de organizacións de prostitutas le- 
varon-nos a cambiar de punto de vis- 
ta e comezamos a ver a prostitución 
como un traba110 e ás traballadoras 
do sexo como outras traballadoras, 

non máis explotadas nen discriini- 
nadas que outras moitas traballado- 
ras na sociedade de mercado. Esta 
posición "revolucionária" cuallou nas 
últimas xornadas de Madrid, nas que 
prostitutas e travestís asombraron e 
encantaron a miles de ointes. 

Pero a reflexión sobre a sexuali- 
dade trascende estes debates con- 
cretos e leva-nos a encarar a cues- 



tión da iclentidacle, a própria 
identiclade como mulleres. Nas 
últimas xornaclas de Madrid, a 
feminista holandesa Dorelies 
Krrakman leva a cabo unlia 
clestrucción da oposición se- 
xo/xénero, en tanto que en- 
tendida como oposición natu- 
reza/cultura, demostrando que 
o próprio concepto de sexo, a 
sexualidade e ,  polo tanto, o 
corpo, son todo construccións 
históricas, cuihirais. Sinala que 
se no feminismo se insistiu ca- 
se xeralrnente en que a femini- 
dacle e a masculinidade son 
constniccións cuihirais, por que 
deter-se no corpo?. 

Queda así aberta a cuestión 
da identiclade. Porque se a 
identiclade fetninina repousaba, 
en última instáncia, na cliferén- 
cia biolóxica, pretendidamente natu- 
ral, clos corpos e da sua senialidade, 
se admitimos a diversidade desa 
construcción cultural, se rexeitamos 
toclo significado cla cliferéncia bio- 
lóxica, que é o que constitúe o noso 
ser iniilleres?. 

A ciicsti0n cla iclentidacle é unha 
clas in5is interesantes fortnuladas nes- 
tes momentos no inovin-iento femi- 
nist:i, así como noutros movimentos 
cle oposición baseados na diferéncia 
(cliferéncia' que parece ter soportes 
"naturais": raza, sexo, incluso na- 
ción,...). A ela cliegamos desde a re- 
flexiót-i sobre a sexualidade, pero 
chegou-se desde a reflexión que fa- 
ciamos máis arriba sobre a diversi- 
clacle e a diferéncia. 

No rnovitnento feminista, obvia- 
mente, nunca se ciiestionara a exis- 
tencia clunl-ia identiclade feminina, de 
un ser rnuller. Poderiamos dicer que 
postular unha identiclade feminina 
era unlia clas condicións para a exis- 
téncia do movitnento. 

Ren é certo que sobre a cuestión 
existiron diversas teorias, en cons- 
tante polémica. 

Desde as feministas que conside- 
raban o obxectivo fundamental do 
movirnento a afirmación dunha iden- 
tidade fetninina: poderianios situar 
aqui as diferentes versións do fetni- 
nistno cla cliferéncia; até as feminis- 
tas que poderiamos cl-iamar da igual- 
dacle, que claban por sentado a exis- 
tencia diinha feminidade, de un ser 
t-iluller construido culturalmente po- 
lo patriarcado e que derivaba desa 
cotníin opresión milenária que nin- 
gién poñia en cuestión, pero que po- 

Marylyn Monroe. Fotografía de P. Halsrnan. 

ñian o obxectivo na superación de- 
sa feminidade en aras do ser huma- 
no do futuro. 

Pero non pasa moito tempo sen 
que entre as mulleres se alcen as vo- 
ces de protesta ante tan pretendida 
uniformidade ou comunidade de in- 
tereses. Son as lesbianas, unhas ve- 
ces, outras veces as negras ou his- 
panas,. .. As mulleres que loitan en 
procesos de liberación popular sin- 
ten-se incomprendidas polas femi- 
nistas dos paises desenvolvidos e as 
m~illeres islámicas abren-nos os 0110s 
a outra cultura, a outra forma de en- 
tender as relacións sociais. ' 

Prudentemente, o movimento fe- 
minista, os textos académicos, co- 
mezan a modificar a linguaxe. De "a 
opresión da muller" pasa-se a "a 
opresión das mulleres", e incluso a 
"as opresións e rnarxinacións que so- 
fren as mulleres". E de aí pasa-se a 
recoñecer que as mulleres son ca- 
paces de adscribir-se a distintas iden- 

tificacións, ademais da de mu- 
lleres: raza, nación, relixión, po- 
sición social, ... xunto cos ho- 
mes. 

No mundo académico cues- 
tións parecidas debatian-se des- 
de hai anos no campo da teo- 
ria, da filosofia, da arte, das 
ciencias sociais. A chamada cri- 
se da modernidade e a influén- 
cia de pensadores posestnichi- 
ralistas viñan poñendo en cues- e 

tión a misma noción de suxei- 
to, as teorias globalizadoras, a 
razón universal. A teoria femi- 
nista entrou na polémica mo- 
dernidade/posmodernidade con 
posicións próprias e de gran in- 
terese. 

De feito, o próprio feminis- 
mo contribuiu coa sua crítica á 
razón ilustrada por patriarcal e 

a pretendida universalidade do  su- 
xeito, por masculino. Desconfiara e,  
en parte, desenmascarou os proxec- 
tos ilustrados e liberais, primeiro, e 
os socialistas, posteriormente, por 
non comprender a opresión das mu- 
lleres. 

No estado achlal da cuestión, da- 
da a diversidade de identificacións 
que se recoñecen nas mulleres e a 
achlal posta en cuestión do suxeito, 
no seu sentido forte, parece que che- 
gamos a un punto no que podemos 
postular a existéncia dunha identi- 
dade feminina permanente; un su- 
xeito universal feminino ao que re- 
ferir-nos. 

Agora ben, é posible a práctica fe- 
minista sen reestablecer dalgunha 
maneira a identidade de xénero (do 
"ser rnuller")?. Incluso as feministas 
máis entusiastas coas posibilidades 
teóricas que se abren na posinoder- 
nidade manifestan a importáncia da 
práctica, da actividad6 feminista e po- 
lo tanto da necesiclade dalgíin tipo 
de identificación que confira unida- 
de a esa práctica. 

Diana Fuss, por exemplo, propón 
construir unha identidade política en 
torno a situacións concretas e ade- 
cuada aos obxectivos que perse- 
guimos. Frangoise Collins, pola sua 
parte, fala de situar a cuestión da 
identidade fóra da teoria, na orde da 
praxe. 

Derrumbaron-se antigas segcirida- 
des e certezas; disolveron-se grandes 
teorias que todo o explicaban ... Pe- 
ro unha cousa seguimos tendo clara: 
non podemos renunciar ao pensa- 
mento crítico. B 
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"Dentro do marasnzo de hoxendiapodense 
atopar dzias saidas. Unha sería (será, ou o é 
xa) 1112 retorno con forra doJilosoJisnzo, e en- 
tendo por tal t~nha.filosofia que se confz~nde 
coa propia apoloxía e non uai múis alá. A ou- 
tra consista'na en negarse a entrar no xogo da 
doniiización teórica, reco~ieceizdo que hui un- 
ha diversificación das ~naneiras racioizais de 
pensar, dlue?s(ficación que hai que ter en con- 

\ Aportacións e 
debates na(s) 

ta e toaiar en serio sen conceder a nosa que- 
rida d~sciplina tin ualor superior a esos dife- 
rentes ?modos de pensar e sen postular que é a 
chave nlaestra de calquera arquitectura das 
racio?zalidades elaboradas nos diversos cam- 
pos: cient~icos, artísticos, xzl?-ídicos oupolíti- 
COS. " 

Michele Le Doeuff v m-x0sE 

on é doado presentar 
nunhas poucas liñas o 
entramado teórico-prác- 
tic0 dos desenvolve- 
mentos recentes do Fe- 
minismo. É, non obs- 

tante, máis importante suliñar a gran- 
de viveza e riqueza que nos últimos 
vinte anos ven de acadar o Feminis- 
mo na investigación e na teoría. Se- 
xan cales sexan os presupostos e 
planteamentos teóricos e prácticos, 
xa se produxeron e estanse a pro- 
ducir efectos salientables en todas as 
disciplinas. Dispónse agora dun cor- 
pus textual, dunha extensa literahl- 
ra, que senre de referencia e de ba- 
se para o traba110 e a investigación. 
Neste senso, diríamos, hai un amplo 
consenso en que o desenvolvemen- 
to do feminismo no campo da teo- 
ría, do pensainento, do coñeceinen- 
to, é quizáis un dos feitos máis ano- 
vadores deste século. Provoca un de- 
bate sobre os conceptos, categorías, 
métodos.. . tradicionais nas diferen- 
tes disciplinas. É, pois, un feito in- 
negable que o Feminismo deste sé- 
culo, amáis dos efectos sociais e po- 
líticos, produciu efectos no campo 
do coñecemento. Agora, si ben é cer- 
to que o desenvolvemento destes ú1- 
timos anos contribue dun xeito de- 
cisivo á teoría feminista, tamén é cer- 
to que na Academia e nos respecti- 
vos ámbitos a recepción e o ache- 
gamento á problemática e xeito de 
facer da(s) teoría(s) feminista(s1 non 
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acada, nin moito menos, o nivel que conta o dito ata aquí, podemos ver manifesto a súa aparente neutrali- 
sería desexable, resultando ainda di- agora, moi sumariamente, algúns dos dade,. somete-las a unl-ia análise pro- 
fícil operar cambios siñificativos. O aspectos sobre os que se están a cen- funda que traia á luz os compromi- 
proceso e o "progreso" é lento, as re- trar os esforzos teóricos e nos que o sos latentes nas teorizacións -incluí- 
ticencias van unidas, amáis, ás acos- debate é fructifero desde a perspec- das as feministas-, compromisos que 
tumaclas canelo se trata de enfron- tiva teórica: modernidade, postmo- se perciben na asunción das dicoto- 
tar a "novidade". demidade; igualdade, diferencia, mis- mías, dos d~ialismos da filosofía mo- 

Outro aspecto importante é que a tiza; ciudadanía e política democrá- derna: natureza-cultura, razón-senti- 
teoría feminista, o seu potencial crí- tica. mento, público-privado, corpo-men- 
tic0 e analítico non se presenta de Qué dúbida cabe que o falarmos te7 etc.. 
forma compacta, quérese dicir, a di- de teoría feminista a pregunta que Suliña Moira Gatens que a rela- 
versidade é unl-ia característica que se nos presenta é é teoría fe- ción entre feminismo e filosofía é un- l 

acompaña a(s) teoría(s) feminista(s). l-ia relación productiva. Unha rela- 
Como nos dí R. Braidotti, o pensa- ción que cuestiona o purismo e a 
mento feminista non pode ser siste- non participación. E dicir, resulta di- 
matizado neste momento I-iistórico, fícil ~nanter a tendencia a definir 5s 
o que non debe levarnos a pensar, mulleres coma completamente ex- 
sen embargo, nun feminismo teóri- 
co clisperso ou despistado, nen tam- 1 

pouco a quedarnos cá idea de que lleres -amáis do risco, políticanien- 1' 
as teorías feministas non teñen nada , te importante, de confirmación do  1 

I 
en comíin. Mais ben, habería uns 1 mito patriarcal que alinea as mulle- 1 
puntos mínimos compartidos por to- res có antisocial, que comporta aque- 
clas que pasan pola pescuda de es- la posición-. Dende Foucault, can- 
pacios cle libei-tacle para as mulleres, J do menos, non podemos falar de ex- I 
polii eliminación e denuncia da su- ' clusión sen máis. Así pois, as teóri- 
l->ordinación, cla opresión clas mulle- J 

i 
cas feministas, na medida en que ela- 

res. Neste senso habería, xa que lo- boran unha crítica do entramado te- 
so, iinlia iitopí" tilínirna compartida. 1 

órico mesmo, sitíianse no terreno da 
O :irnplo consenso teórico hoxe ra- filosofía, terreno que se diversifica 
dica tia necesidade de asumir a ca- nas súas estratexias concretas. Mais 
tegoría sexo-xénero coma categorí do que se trata é de tomar en serio 
f~indamental, entenclendo que tant a diferencia sexual. 
O sexo coma o xénero son cons- Non irnos entrar na exposición das 
tiuccións, rebasando a dicotomía na- diferentes teorías, interesanos sobre 
hireza/culhira, ou sexo (bioloxía, na- todo recoller os problemas. Ós efec- 
tureza), xénero (cuihiral, simbólico). tos, estamos de acordo con R. Brai- 1 
Así pois, as teorías feministas coin- dotti en destacar dúas posicións, a 
ciclen en destacar que as diferencias I que ela chama posición reformista e 
semiais e xenéricas responden a un a posición radical. A primeira man- 
proceso histórico, social e cultural, tense basicamente no  esquema li- 1 
en definitiva, o cuestionamento da beral. A segunda, centraría os seus 
oposición de sexo-xénero supón que I 

a sexualidade mesma é unha dife- tora non desdeña o papel desenvol- 
rencia constt~iída. Esta categoría se- vido pola posición reformista, a súa I , 
xo-xénero e a que guía analítica e contribución é importante, máis hai l 

metodolóxicamente as teorías femi- un punto que a posición reformista l 

non está disposta a asumir e que I 

A partires destes presupostos co- marca a cuestión a debate, isto él  a I 

inúns, as teorías feministas ofrecen crise da filosofía, a crise da moder- 
saídas teórico-prácticas diversas, que nidade. A posición radical, pola con- \ 

enriquecen o debate actual e amo- minista?, pregunta que para poder tra, adopta unha forma de teoría crí- 
san o potencial crítico, analítico e contesta-la hai que vincula-la cá Fi- tica que recoñece a crise e pon os 
anovador do feminismo, cando es- losofía, co marco categorial e con- seus esforzos epistemolóxicos, éti- 
te toma os medios de interpretación, ceptual que constitue iso que se da cos e políticos a pro1 d~inha nova su- 
de coñecemento, de pensamento. As en chamar teoría ou filosofía femi- xeitividade. Agora ben, o recoñece- 
teorías feministas adoptan unha cla- nista. Esta cuestión, como deciámos, mento da crise non quere dicir que 

I 

ra posición política, o feminismo ten non é doada. O obxectivo neste mo- as teorías feministas que se encadran I 

unha natureza política: coma crítica mento é, xustamente, mostrar que as na posición radical -isto él aquelas 1 
e interrogación sobre a nosa exis- teorías non só non son semialmen- que toman en serio e en toda a súa 1 
tencia teórica e práctica. Tendo en te neutras, senón tamén poñer de  extensión a diferencia sexual- coin- 

A N D A l N A  32 



cidan co discurso da crise da mo- 
dernidade filosófica. 

R. Braidotti dinos que hai unha 
necesidade política urxente no dis- 
curso teórico feminista pero diso- 
nante, non consonte có discurso da 
crise da modernidade filosófica. O 
carácter desconstructivo da teoría fe- 
minista que coincide cá crise de le- 
xitimación da filosofía e ca crise do 
suxeito, ca desconstrucción dos mo- 
dos de conceptualización e repre- 
sentación, non pasa de  ser unha 
coincidencia. O discurso da moder- 
nidade non ten necesariamente as 
mesinas implicacións para as femi- 
nistas que para os filósofos. Os fins 
e obxectivos difiren e, en grande me- 
dida, conlevan diferentes direccións 

da morte do  Home) pode 
discurrir cara a súa disolu- 
ción nunha cadea de siñifi- 
cacións ou ben cara a situa- 
lo no contexto das diversas 
prácticas sociais, lingüísticas 
e discursivas sen poner en  
cuestión o proxecto de  
emancipación, nen de auto- 
nomía, nen a racionalidade. 
Dito doutro xeito, tentar 
abordar a crítica da concep- 
tualización do  suxeito mo- 
derno, da autonomía e da ra- 
cionalidade, leva consigo o 
abandono cleste proxecto, a 
desconstsucción do  mesmo 
ou, pola contra, hai que des- 
construir, pero tamén re- 

teóricas. Dito doutra maneira, a po- e recOnce~hlaliza- Mulleres fiando. Debvxo de F. Pradillas, 1873. 
lérnica nirde sobre a posibilidade ou l o  O problema 6, se se OP- 

non dunha alianza entre feminismo ta pola versión forte, jten 0 feminis- diferencia fronte á homoxeneidade. 
e postmodernidade. mo posibilidade como proxecto de Tanto feminismo coma postmoder- 

Moi resumidamente, e correndo o nismo coínciden nesto, mais a cues- 
risco de caer na simplificación, ve- A tese da morte da Historia é moi- tión é si por esta vía, aliandose co 

mas que entre feminismo e post- to menos problemática, o fin das postmodernismo, é posible ou fica 

modernismo hai un punto de con- grandes narrativas e a crítica da idea cercenada a posibilidade dc articu- 

fluencia no que se refire á crítica das de progreso, central á inodernidade, lación teórica das aspiracións eman- 

grandes utopías, dos metarrelatos, é compartida. Outro punto refírese cipatOrias das mulleres, lugar 
pero hai importantes cuestións en á morte da metafísica, ó abandono a unha heteroxeneic'ac'e e Pa- 

discusión. A crítica do  suxeito (tese da filosofía en aras da narración cul- ralizante desde punto de yista te- 

tural, poética ou órico e práctico. 

dunha forma de  Desde esta óptica tainén se abor- 
socioloxía do co- da a discusión sobre a igualdade e 

+ ,  . ., 
,. , ñecemento. O pro- a diferencia. A crítica a homoxenei- 

,. , _, blema derivado dade, Ó carácter l-iomoxeneizante da 
deSta cuestión e si concephialización moderna, permi- 
é posible ou non a te pensar a(s) diferencia(s1 e abrir 
crítica social sen fi- novas tensións teóricas e políticas. 
losofía e,  sen críti- Neste senso é particularmente iin- 
ca social, se o fe- portante non caer en reduccionis- 
ininismo sería  OS e tratar de  contextualizar as 
sible. D~~ diferen- moitas dimensións da igualdade e a 
tes respostas ós de- diferencia. O que sexa igualdade e 
vanditos proble- diferencia non esta determinado 

mas xurde posi- dunha vez e para sempre, tanto un- 
bilidade o~ non de ha coma outra teñen sentidos su- 
que feminismo e xeitos a cambios sociais e históricos 
postmodernismo e segundo o seu emprego por dife- 
sexan aliados con- rentes persoas ou nas diferentes si- 
ceptuais e politi- tuación~.  Asumir isto (requise non 
cos. En terinos xe- deixarse levar polos estereotipos, 
rais podelnos clicir, -que tamén son propios do  femi- 
0s puntos comíins nismo- e que conduce a clasificar 
levan a unha con- incluso por paises as cliferentes po- 
fluencia no que s ición~ teóricas (p. ex.: feminismo 
respecta á critica italiano= feminismo da diferencia; 
do "falso universal feminismo anglo-americano= femi- 
lismo", dos gran- nismo da igualdade). 
des metarrelatos, ó Igualdade e diferencia non poden 
recoñecemento da ser examinadas ou defendidas dico- 



tómicamente, de feito así foron usa- 
das tradicionalmente, tanto unha co- 
ma outra, contra as mulleres. Que- 
re isto dicir, o debate hoxenclía está 
na posiibliclade de superar esta di- 
cotomía, de pensar a igualdade e a 
diferencia de xeito que non se pro- 
duzan exclusións, sen caer na ho- 
moxeneización e en falsos universa- 
lismo~, pero tamén sen derivar na 
heteroxeneidade ou particularismo 
que abre as portas a disolución e a 
paralización de calquera proxecto 
emancipatorio. De resultas, esta ten- 
sión aplícase internamente ó femi- 
nismo, o problema xa non é só 
iguais ou diferentes dos homes, se- 
nón tamén entre as mulleres. Hai ou 
non, e esta sería a cuestión, unha 
apelación privilexiada as "mulleres". 
Traducido en termos políticos, o fe- 
minismo, obviamente, ten a necesi- 
dade política de falar como e para 
as mulleres, mais ¿qué contido ten a 
categoría cle mulleres? ié a iclentida- 
de o punto de partida? ¿qué quere- 
mos designar cando decimos "mu- 
Ileres"?. O risco de respostar sen as 
clcl>iclas cautelas 6 o de voltar a po- 
sición~ escncialistas, hornoxeneizan- 
tes e, en últirna instancia, excluíntes 
p:ira as propias mulleres, ou ben ir 
por uns derroteiros nos que a l-iete- 

teneidade e a diferencia impidan 
quera posibilidade de contesta- 
)n política. O problema é, antes 

que nada, un problema político. 
Así pois, atendendo as análises te- 

óricas desenvolvidas nestes últimos 
anos o reto está na posibilidade de 
ir máis alá da igualdade e a diferen- 
cia, de rebasar, de novo, esta dico- 
tomía, entendendoa relaciona1 e non 
excluintemente, contextualizada- 
mente -isto él prestando atención a 
nosa realidade, non importando po- 
lémicas pouco axeitadas ó noso con- 
texto- no horizonte teórico-práctico 
no que -segundo a teoría femhista 
radical- o interese centrase na ex- 
ploración dunha nova suxeitividade, 
resultado da crítica da conceptuali- 
zación moderna e que require des- 
construir os siñificados tradicionais 
ó uso e abre as posibilidades de re- 
construir uns novos. A crítica femi- 
nista, polo tanto, non leva a aban- 
doar toda noción de yo (eu), nin 
moito menos a esquecerse da xus- 
tiza, como indica Jane Flax. O .des- 
prazamento, o rebasament 

cotomía igualdade-diferencia intro- 
duce nunha parte importante da te- 
oría feminista a discusión sobre a 
xustiza e a crítica da tradición da 
mesma, máis concretamente da con- 
cepción liberal. Segundo nos di Ja- 
ne Flax, é necesario asumir que a 
xustiza xorde das complexidades da 
vida humana e nunca é un proceso 
acabado. 

A xustiza, pois, ven a canalizar 
grande parte das reflexións, moi es- 
pecialmente, como é lóxico, no te- 
rreno da Filosofía moral e política. 
O debate e a crítica sobre da xusti- 
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za inscribese. nun dos desenvolve- 
tnentos máis fsuctíferos do lema "o 
persoal é político. A necesidade de 
cuestionar a tradicional dicotomía pú- 
blico-privado(doméstico) e de mos- 
trar a estructura xenerizada da so- 
ciedade, poñen no punto de mira as 
teorías da xustiza. que se presentan 

claramente delimitadas ó espacio pú- 
blico, introducindose o tema da xus- 
tiza na familia, no ámbito persoal. 
Dito doutro xeito, as teorías da xus- 
tiza ó uso privilexian o espacio pú- 
blico-político, negando carácter po- 
lítico ó espacio privado-doméstico, 
iñorando ou sustentando unha gran- 
de parte das desigualdades sexuais 
e demáis. As críticas das teorizacións 
da xustiza mostran que os individuos 
que aparecen nas diferentes teorías 
da xustiza -clásicas e actuais son in- 
dividuos varóns, adultos, cabezas de 
familia. A utilización, por parte das 
teorías actuais da xustiza, dunha lin- 
guaxe neutral non fai máis que con- 
firmar que non se toma en seno a di- 
ferencia sexual coma diferencia po- 
lítica. Acochándose tras grandes 
construccións, a xustiza e as cues- 
tións derivadas da esfera doméstica 
adoptan unha perspectiva parcial, 
cando do que se trataba era de pre- 
sentar un criterio universal. 

Ó fío da problematización da xus- 
tiza aparecen outros problemas re- 
levantes desde un punto de vista m e  
sal e político: a contraposición entre 
unha ética da xustiza e unha ética do 
coidado, xustiza e vida boa, dereitos 
e responsabilidades, a polémica o re- 
dor da intervención do Estado, etc.. 
Autoras como Caro1 Pateman, Susan 
Moller Okin, Iris Marion Young, por 
citar só algunhas das máis citadas no 
campo da Filosofía moral e políti- 
ca, critican o entramado conceptual 
e político da tradición liberal-con- 
tractual da xustiza, aportando dife- 
rentes perspectivas coma resultado 
de non asumir o privilexio teórico 
do público e, polo tanto o exclusivo 
ámbito do político, e de introducir 
na súa reflexión a relevancia do pri- 
vado coma político. As consecuen- 
cias teóricas e prácticas son funda- 
mentais, a familia, o tradicional es- 
pacio privado, tamén é político. 
cuestionase, asimesmo, a suposta 
imparcialidade e neutralidade das 
concepcións da xustiza, mostrando 
que están sesgadas, ampliando o 
conxunto de temas e problemas, e 
resaltando que, segundo esas con- 
ceptualizacións, as mulleres quedan 
fora, están excluídas, non se lle apli- 
can os criterios de xustiza. 

Desde a crítica feminista, abordar 
a xustiza implica pensar a(s) dife- 
rencia(~), as dependencias, cómo tra- 



tar ós desiguais, ós diferentes, cómo 
pensar nun criterio de xustiza que 
permita mudar as inxustizas. O én- 
fase porase, segundo as diferentes 
propostas, nun aspecto ou noutro, 
máis' básicamente o que se critíca e 
un modelo de xustiza que única- 
mente se ocupa dos aspectos distri- 
butivos, da distribución de bens ma- 
teriais pero que non vai ó fondo dos 
problemas. Para Iris Marion Young, 
por citar un exemplo, o concepto de 
nistiza é coextensivo ó de política, 
e unha teoría da xustiza ten, ó seu 
entender, que plantearse no terreno 
da opresión -opresión que ten di- 
versas caras: explotación, marxina- 
lización, impotencia, imperialismo 
cultural, violencia-. O conxunto de 
problemas e o debate aberto a pro- 
pósito das teorías da xustiza é un bó 
exemplo da interpelación e da in- 
terrelación entre o feminismo e a fi- 
losofía moral e política. 

Vinculado con este mesmo ámbi- 
to de reflexión non podemos pasar 
por alto outro dos aspectos máis sa- 
lientables da posta en cuestión da 
dicotomía público-privado, político- 
non político, referimonos ó proble- 
ma da participación política e da ciu- 
dadanía democrática. Evidentemen- 
te este é un problema complexo e 
que está en función do marco xe- 
ral no que nos sihiemos. Non obs- 
tante, a interrogación que se deriva 
da crítica feminista é cómo pode 
transformarse o presente. A cuestión 
non se resolve unicamente opoñen- 
do á democracia liberal á democra- 
cia activa, participativa. O entrecni- 
zamento de feminismo e democra- 
cia leva a unha redefinición das es- 
feras pública e privada desde pará- 
metros non marcados pola diferen- 
cia sexual-política. Se isto plantea 
problemas complexos á hora de 
pensar a política nun sentido xeral, 
tamén é certo que os plantea Ó pro- 
pio feminismo. Dada a complexida- 
de do problema e pouco espacio do 
que dispoñemos, só quixera poñer 
a reflexión de todas as palabras de 
Anna G. Jonasdottir: 

"Debido ás profundas ataduras so- 
ciais de clase, raza e sexo existentes 
entre as inulleres, creo que é rea- 
lista non supoñer' unha irmandade 
xenuina entre todas elas; incluso nen 
sequera solidaridad. Quizáis a única 
unión realista a larga escala é a alian- 

Simone de Beauvoir. 

As alianzas limitadas, sexan defen- 
sivas ou ofensivas, poden conside- 

O sai8aesaarxmsasaa4~ , rarse coma a unión mínima entre to- 
das as mulleres". 

de feminismo e l Para rematar, pois, unicatnente in- 

democracia leva a 
: sistir que o obxectivo destas liñas era 

, .  ' dar conta das aportacións e debates 

unha redefinición das , máis importantes e ricos no seno das 
teorías feministas, só espero que o 

esferas pbb$ica e privada pouco espacio e o moilo dicir non 
trivializen demasiado os problemas e 

desde parámetros non permitan seguir a discusión aberta. B 

i / 
, marcados polo diferencia : 
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za para certos temas. A irmandade, 
concebida coma un lazo afectivo de 
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v 
ary Wollstonecraft na- inediata cun panfleto cl-iamado De- os sexos, Masy redacta en seis se- 
ce en 1759 en Ingla- fensa de los derechos de los hombres manas, en 1792, Vindicación de los 
tersa. Primeiro desde no que destaca que os dereitos do derechos de la mujer. Pese a que 
unha escola de Lon- indivíduo son sagrados. Asi mesmo Vindicación pode ser acusado dun 
dres e despois escri- sinala que a liberdade civil e reli- estilo literário pouco coidado, a sua 
l3indo unhas Refexio- xiosa son dereitos fundamentais, ao sólida argumentación abre-se en di- l - 1 

nc.7 s o h ? ~  la educación de las niñas mesmo tempo que defende a igual- ferentes direccións: a defensa da 
e11 1787 combate a favor dun tipo dade e condea a discriminación de unidade da espécie e, como conse- 
de ensinanza no que non se pro- que eran obxecto as mulleres. cuéncia, da igualdade entre os xé- 
cluzan discrirninacións coas nenas. Animada por Thomas Payne e neros, a loita radical contra os pre- 
Unha apoloxia de Catherine Ma- tras publicar Condorcet, en 1787, as xuízos, a exixéncia dunha educa- 
Caulay, titulada Cartas sobre la edu- Cartas de u n  burgués de Newhaven ción igual para nenos e nenas, a re- 
cació??, sirve-lle para denunciar a e Sobre la admisión de las mujeres clamación da cidadania para a mu- 
distinta eclucación que se imparte al derecho de ciudadanía nos que ller ... O tono apasionado e a con- 
aos nenos segundo o seu sexo. Un a igualdade política entre vicción con que está concibido e es- 
aspecto importante desta crítica es- crito non deixa impasíbel a ningún 
tá centrado non só na orientación lector nen, sobre todo, lectora. Tra- 
moral que se dá ás nenas para di- ta-se dun dos textos fundacionais 
M-las cara ao rnatrimónio senón ta- do feminismo a partir do  que este 
rnén no escaso aprécio que se ten , último poder5 desvincular-se da 
das suas faculdades intelectuais. , Ilustración. 
Nestes textos sobre educación ato- I En 1797. tras unha estada en 
pa-se o xeremolo das ideas que des- \ ( / Fráncia, despois de estudiar a Re- 
pois aparecerán en Vi?zdicación de 

1: / volución e tomar contacto cos re- 
los derechos de la mujer. , volucionários -sobre todo xirondi- 

Cando en 1789 estalla a Revolu- , / nos-, e escribir, a consecuéncia de 
ción en Fráncia, Mary e todo o cír- j j 1 iso, un Análisis histódco y moral de 
culo dos radicais apoia-na e asumen i / la Revolución Francesa morre en 
coa convicción de que dito suceso , ' Londres. Se habitualmente se fala da 
poíieria fin á opresión. Burke, de i ,  estreita relación entre a vida e a 
opinión contrária, publica en 1790 

' 1  
obra de calquera autor, no caso de 

as suas Reflexiones sobre la Revo- Mary Wollstonecraft, como no ca- 
Irfción hnnceua, onde mostra o llo- ) 1 so de Rousseau, ámbalas duas están 
rror e desagrado que lle produciu a í unidas por própria vontade. Nesa 
violéncia revolucionária. Wollstone- dirección sinalaba Brailsford con res- 
craft contesta-lle dunha forma in- 

1 

- - -. - - - - ,, pecto a Wollstonecraft que "a vitali- 
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dade das suas ideas proviña das 
suas experiéncias persoais"1. En 
efecto, a preocupación das mulle- 
res estaba firmemente arraigada na 
sua prória vida, na que a sua con- 
dición de muller foi un gran obs- 
táculo para o desenvolvemento vi- 
tal e profesional. Asi mesmo, salta 
á vista a vinculación entre as suas 
preocupacións educativas e os seus 
anteriores traballos como institutriz 
e profesora. Neste contexto debe si- 
tuar-se a crítica que Mary Wollsto- 
necraft fixo a Rousseau. Esto non é 

1 

un filósofo elixido ao chou por 
Wollstonecraft, ao contrário, a cau- 
sa desa elección reside na releván- 
cia do pensamento rousseauniano 
con respecto á conceptualización 
do novo ideal de feminidade e da 
nova familia patriarcal. 

Non obstante, a autora inglesa 
non critica exclusivamente a Rous- 
seau senón tamén a cantos escri- 
tores conceptualizaban un modelo 
de muller que contradicia á nature- 
za mostrando-a como un ser artifi- 
cial, débil e inferior ao varón. A crí- 
tica de Mary Wollstonecraft dirixe- 
se ao capítulo V de El Emilio' no 
que Rousseau teoriza o novo pa- 
radigma de muller. Como se sina- 
lou, a muller de natureza, é dices 
Sofia, expresa con gran exactitude 
o contido de dito paradigma. A im- 
pugnación de Wollstonecraft a ROLIS- 
seau realiza-se desde o mesmo sis- 
tema dicursivo rousseauniano, uti- 
lizando as mesmas nocións e in- 
cluso os mesmos paradigmas que 
utiliza Rousseau, pero dando-lle-la 
volta, mostrando as suas próprias 
contradiccións, opoñendo conti- 
nuamente ao deber ser de Rousse- 
au un "é" concreto e real. Mary 
Wollstonecraft, coñecedora da Ilus- 
tración e ferviente partidária das LLI- 
ces, toma nocións de Rousseau pa- 
ra dar-lles un contido diferente e, , 

II incluso, contrário. Estado de natu- 

' ¡  reza, virtude, máscara, ed~icación,. . . 

1 '  son conceptos utilizados pola au- 

1 tora inglesa nun sentido radical- 
mente ilustrado. ' 

I A primeira observación de Mary 
Wollstonecraft consiste en explicar 
que Sofia é un esquema ideal de 
muller que habita na imaxinación 
de Rousseau pero que carece de re- 

Mary Wollstonecraft. 

alidade histórica. Sofia non repre- 
senta ás mulleres nen as mulleres 
se comportan como Sofia. A artifi- 
cialidade do esquema feminino é 
unha das reiteradas críticas de 
Wollstonecraft: "A estructura artifi- 
cial de Rousseau contruiu-se con 
tanto inxénio que se me fai nece- 
sário ataca-la dunha maneira minu- 
ciosa e realizar eu mesma o seu es- 
hldio"3. 

O argumento do misóxino res- 
pecto a que a superioridade do va- 
rón descansa na sua maior forza fí- 
sica en tanto que lei inmutábel da 
natureza é respondido por Wollsto- 
necraft como unha alucinación da 
razón rousseauniana. A autora in- 
glesa razona da seguinte maneira: 
se todos somos fillos-de Deus non 
é razonábel pensar que a mitade 
dos fillos estea sometido e oprimi- 
do pola otra mitade. Este argumen- 
to é criticado por Wollstonecraft po- 
la sua irracionalidade. Para ela, as 
mulleres, ao igual que os l-iomes, 
son iguais en tanto que pertencen 
ao xenérico humano. Sen embargo, 
para entender en toda a sua exten- 
sión Vindicación e para compren- 
der con precisión a refutación ás te- 
orias de Rousseau é necesário ex- 
plicar o concepto de razón de 
Wollstonecraft. A sua noción de ra- 
zón é similar ao bon sens cartesia- 
no pero coa nova virtualidade que 
xa lle aportara Poullain de la Barre: 
o bo sentido opera no espazo so- 

l BRAILSFORD, H. N,: Shelley, God- 
zuin y su círct~lo, México, FCE, 1986, p. 
149. 

Asi mesrno hai que sinalar que M. 
Wollstonecraft non estudiou só El E777i- 
lio: coñece toda a obra de Rousseau. 
Entre os seus n~últiples e apasionados 
escritos, encontramos unha crítica 3s 
Co7.r.fesiol.r.e~ de Jean Jacq~ies. Da ini- 
nuciosa lectura crítica cleste texto con- 
cluiu que "todos os erros de Roussea~i 
parten da sensualidade ... Canclo razo- 
nou, fixo-se clesapasionado e a refle- 
xión inflainou a sua irnaxinación en lu- 
gar de iluminar a sua intelixéncia. In- 
cluso as suas virtudes se descarriaron 
aínda máis lonxe porque, nacido cun- 
ha constitución sensual e vitalmente 
fantasioso, a natureza conduciu-no ca- 
ra o outro sexo con tal gusto que ca- 
eu na lascívia. Se dera paso aos seus 
desexos, o lume extinguiria-se de xei- 
to natural, pero a virtude e o seu tipo 
romántico de natureza, fixeron-lle asu- 
mir a abnegación (...l. El entón buscou 
a soedade, non para durmir xunto ao 
home natural, ou investigar sosegacla- 
mente as causas das cousas baixo a 
sombra na que Isaac Newton se aban- 
donaba á contemplación, senón para 
dar rienda solta aos seus sentimentos. 
E pintou con tanto calor aquelo que el 
sentia con forza, que, interesando o co- 
razón e inflamando a irnaxinación dos 
seus lectores en proporción 3 ampli- 
tude das sua fantasia, chega a pensar 
que as suas mentes se convencen can- 
do o Único que sucede é que simpa- 
tizan cuns escritos poéticos ... (Cfr. M. 
Wollstonecraft, Vindicación de los cle- 
rec/70.~ de la mujer, Madrid, Debate, 
1977, PP. 168-169). 

3 WOLLSTONECRAFT, M.: op. cit., 
p. 147. 

Ibidem, p. 172. 
j Ibidem, p. 173. 



cial como desenmascaramento de 
prexciízos, tradicións, costumes e va- 
lores éticos e políticos. A razón d e .  
Wollstonecraft é unha razón com- 
pletamente ilustrada, concibida co- 
mo un .instrumento de desenmas- 
caramento das tradicións. 

Os prexciízos son, precisamente, 
un dos obxectos susceptíbeis de ser 
desmontados pola razón, sobre to- 
do cando ditos prexuízos lexitiman 
prerrogativas inxustas ou despotis- 
mos inmorais. Mary Wollstonecraft 
pon a razón ao servizo da crítica dos 
perxuízos que impiden a emanci- 
pación da muller: "... pero, ao ata- 
car as cacareadas prerrogativas do 
horne ás que categoricamente po- 
demos denominar como o cetro de 
ferro da tirania e o pecado orixinal 
dos déspotas, declaro-me en contra 
cle todo poder baseado en prexuí- 
zos (...) Se a submisión que se exi- 
xe se l->asea na xustiza non hai ne- 
cesiclade de reculrir a un poder máis 
elc.v:ido porque Deus é a nistiza en 
si ruesi-iin. Permita-se-nos entón, co- 
rno fillos que somos dos mesrnos 
pais, e se o feito de nacer rnáis tar- 
cle non nos convirte en fillas bas- 
tardas, razonar todos xuntos e 
aprender a someter-nos á autorida- 
cle cla razón cando a sua voz se dei- 
xe oir con claridade. Pero se se che- 

gara a demostrar que este trono de 
priviléxios só descansa sobre unha 
masa caótica de prexliízos que ca- 
recen dun principio inherente de or- 
de que os manteña en coheréncia ... 
entón, aqueles que se aventurasen 
a desafiar as consecuéncias pode- 
rian escapar sen cometer infracción 
legal de ningún tipo e sen pecar 
contra a orde das cousas"4. E con- 
tinúa máis adiante: "As mulleres en 
particular, das que a sua virtude se 
edifica sobre prexuízos mutábeis, 
raramente alcanza esa grandeza de 
espíritu; e deste modo, convertindo- 

critica de 
l 
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i Wollstonecraft a l 
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l i / Rousseau consiste en 
l : poñer de manifesto 
1 que a muller natural 1 
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I rousseauniana é, B 
l I 

I en realidade, a muller ; 
i social. 

1 

Parisienses marchando cara Versalles en outubro de 1789. 

se nas escravas dos seus próprios 
sentimentos, poden ser facilmente 
soxulgadas polos outros. Até tal 
punto se degradou a sua razón, a 
sua nebulosa razón, que a empre- 
gan máis en dar brillo as suas ca- 
deas que en intentar face-las esta- 
llar en mil pedazos!"j. 

Para Mary Wollstonecraft, o prin- 
cipal erro de Rousseau radica en 
que analiza os costumes e os hábi- 
tos das mulleres como se fosen ras- 
gos innatos ou facultades naturais. 
O rnisóxino non ten en conta que, 
desde que nacemos, os nosos gus- 
tos están socialmente dirixidos e que 
esta socialización dirixe ás nenas ca- 
ra a coqueteria e o artificio: 

"Resumindo, eran tratadas como 
mulleres case desde que nacian e 
non escoitaban máis que cumpridos 
en lugar de recibir instrucción. Nes- 
te debilitamento da mente, supoñia- 
se que a natureza actuara como un- 
ha madrastra cando configurou es- 
ta segunda idea de creación, a da 
muller1'6. No capítulo 111 de Vindi- 
cación, Wollstonecraft pon de ma- 
nifesto que a educación das nenas 
consiste en face-las dependentes e 
que cando isto se conseguiu decre- 
ta-se que a dependéncia é natural. 
No mesmo sentido, critica a opinión 
de Rousseau, quen di que os gustos 
no xogo dos nenos e as nenas de- 
mostran a sua nahireza diferente. A 
este respecto, sinala Wollstonecraft 
que os nenos e as nenas xogarian 
xuntos os mesmos xogos se a dis- 
tinción dos sexos non se lles incul- 
cara antes de que a natureza mar- 
case as diferéncias. 

O concepto de nahireza aparece 
na obra de M. Wollstonecraft como 
unha idea regulativa. O indivíduo, 
na sua orixe, non é unha tabla rasa, 
como pretendia Locke, senón que 
é portador duns dereitos naturais 
que teñen a sua xénese na razón. 
Neste sentido, Wollstonecraft é ius- 
naturalista e dito iusnaturalismo sir- 
ve-lle para afirmar a unidade da es- 
pécie: se ámbolos sexos teñen os 
mesmos dereitos naturais, ámbolos 
dous deberan ter os mesmos derei- 
tos sociais. Ao postular a uniade da 
espécie, está postulando a igualda- 
de entre os xéneros. A principal crí- 



tica de Wollstonecraft a Rousseau 
consiste en poñer de manifesto que 
a muller natural rousseauniana é, 
en realidade, a muller social. A ope- 
ración de Rousseau, a xuizo da au- 
tora inglesa, é a seguinte: primeiro 
establece os deberes de cada sexo 
e ,  despois, sobre ditos deberes 
constríie as inclinacións naturais. 
Por tanto, o seu concepto de natu- 
reza ten unl-ia orixe social. Para 
Wollstonecraft, o sometimento a 
causa dos coshimes e os hábitos so- 
ciais contniiu unha segunda natu- 
reza que Rousseau confunde coa 
verdadeira natureza das mulleres. 

Por unha parte, unha das cuali- 
dades máis importantes que o xi- 
nebrino atribúe ás mulleres, a do- 
cilidade e o sometimento ao varón 
ou ás ideas da humanidade, é con- 
testada por Mary Wollstonecraft cun 
argumento moi ilustrado: os derei- 
tos da humanidade violan-se ao in- 
sistir na obediéncia cega, e pun- 
hializa despois, a non ser que os de- 
reitos máis sagrados da l-iuinanida- 
de só pertenzan ao home7 Se Rous- 
seau, por unha parte, reclama a 
obediéncia da muller ao varón, por 
outra parte, opina que non lle dis- 
gustaria "que se Ile perinitira valer- 
se dalgunha artimaña para librar-se 
da necesidade d e  obeclecer aínda 
que non asi para eludir o castigon% 
A contestación de Wollstonecraft 
ataca directamente o conceopto de 
virtude rousseauniano, inostranclo 
a contradicción entre ese concep- 
to e a sua aplicación concreto 5s 
mulleres: "Non teño intención -di 
Masy Wollstonecraft- de retroceder 
sobre palabras das que o seu signi- 
ficado directo é a mentira e a false- 
dade e contentarei-me con obser- 
var que se calquera tipo de socie- 
dade se constnie de tal modo que 
se faga necesária unl-ia educación 
baseada nas regras non estricta- 
mente deducíbeis da verdade, a vir- 
hide é entón c~iestión de coshime"9. 

Ao concepto rousseaniano de vir- 
hide, M. Wollstonecraft opón unha 
noción de virhide racional nun'sen- 
tido ilustrado. Se a razón é univer- 
sal, a virhide que é a sua expresión 
moral, tarnén será universal. Mary 
Wollstonecraft concibe a virh~de nun 

Gravado francés do s. XIX, "As idades da muller". 

sentido kantiano como autonornia como a aristocrácia respecto 6 po- 
da razónlo. A virtude alcanza a cal- vo oprimido. Desde esta compara- 
quera indivíduo que queira practi- ción arremete radicalinente contra 
ca-la; non se funda en intereses par- esa espécie de aristocracia mascu- 
ticulares ou en utilidades sociais se- lina que condeou 5s tnulleres á ig- 
nón na tnesrna razón. Razón e vir- 
tude constitúen os dous polos so- 
bre os que se asenta Vindicación: 
"Permita-se-nos, queridos contern- 
poráneos, superar estes prexuízos 
estreitos. Se a sabiduria é desexábel 
en si mesma, se o é a virtude, pa- 
ra mercer tal nome, debe basear-se 
no coñecemento; que se nos per- 
mita intentar fortalecer as nosas 
mentes a través da reflexión até que 
as nosas cabezas cheguen a nivelar- 
se cos nosos corazónsl'fl. 

Con respecto á distinción de dous 
espazos de coñecemento atribuidos 
por Rousseau en El Emilio (un pa- 

noráncia". 
Mary Wollstonecraft detecta un- 

ha contraclic~ión esecial no elóxio 
rousseauniano á ignoráncia das mu- 
lleres. Se a muller na obra de Rous- 
seau é a encargada de transmitir os 
valores da virtucle e da cidadania 
aos nenos que rnáis tarde se con- 
vertirán en suxeitos políticos do 
contrato social "de que modo po- 
deria educar aos seus fillos unha 
muller incapaz de reflexionar? Co- 
mo pocleria inclinar-lles cara aque- 
las virtudes coas qmie  non está fa- 
miliarizada e aqueles méritos que 
descoñece?. . . Corno poderia, en 

ra o varón, onde se atopa sihiada a efecto, se o seu marido non está 
abstracción, a especulación e a fa- sempre ao seu lado para dar-lle as 
culdade de crear sistemas, e outro suas razóns?"l-. 
para a muller que contén as facul- 
dades de observación, penetración 
de espíritu e sutileza, recordemos 
que o obxecto próprio de coñece- 
mento das mulleres é o home), 
Mary Wollstonecraft non só critica 
a Rousseau senón que tamén ex- 
tende lucidamente esa crítica á 
apropiación histórica da razón por 
Darte dos varóns. Wollstonecraft 

6 ~bidem, p. 154. 
7 Ibidem, p. 156. 
8 Ihidem, p. 159. 
9 Ibidem. p. 159. 
lo  AMOROS, C.: Se1ni7za?-iopernin- 

lzente Femi~zismo e Ilzutmcióa, Uni- 
versidad Complutense de Madrid, 1991. 
" WOLLSTONECRAFT, M: op. cit.,, 

p. 170. 

propón unha comparación: os va- '2 Ibiclem, p. 163. 

róns comportan-se coas mulleres 13 Ibidem, p. 165. 



A reflexión que fai Wollstonecraft 
é a seguinte: se a muller é por na- 
tureza máis débil que o horne, d e  
onde se desprencleria que é 130 pa- AGRA ROMERO, M q o s é :  "keminls- 
ra ela intentar ser aínda máis débil mo e crítica filosófica", páx 56-62 
do que a natureza quixo?'" A auto- a Rousseau senón da REVISTA DE FILOSOFIA, Narón, 

unha perspectiva moral, toda a obra 
rousseauniana en torno á muller. Se meflte esa crilicai celona, 1 985. 
a igualdade é o rasgo fundamental S. ANDERSON, Bo 
do  estado de  natureza, por que a Judith: Historia d 
muller debe estar socialmente so- historia própria, t. II. (o ~ ~ p i i u i v  U= 

metida ao varón?. Se o modelo po- "Tradicións Rexeitadas. Historia do 

lítico esbozado en El Contrato Social 
Feminismo en Europa", páxinas 379 
a 488). Traducida e editada por Crí- 

pretende restablecer a igualdade do tica, Barcelona, 1 99 1 
estado natural, por que as inulleres HERRERO, Ne~es:~Obxecto de estu- 
clehen ser excluídas da Vontade Xe- dio «Muller ou  feminismo»^, páx 

cativas do  seu século. Só o bo  sen- 
ral que é quen convirte aos indiví- 435-439 da revista A TRABE DE OU- 

tido da humanidade pode poñer fin 
duos en lihres e iguais?. E así, con- RO n" 3, Compostela, 1990 

á situación d e  S U X ~ C C ~ Ó ~  das mU- Prólogo a0 libro de GONDAR, Mar- 
trarianclo a noción de estado de na- lleres: "Apelarei agora ao bo senti- cial: Mulleres de mortos cara unha 
tureza rousseauniana, decide-se que do da humanidade para saber se o antropoloxia da muller galega. Xe- 
as n~ulleres naturalmente son máis obxecto da educación que prepa- rais, Vigo, 1990. 
clélxles e inferiores que OS homes, ra as mulleres para que sexan es- Libreria de Mujeres de Milán: N o  cre- 

por que non estal>lecer mecanismos posas virtuosas e nais a as tener derechos. Ed Horas y ho- 

cle c:ir:icter social ou político para panir do embelesamento da razón 
ras. Madrid, 1991 

compensar a sua suposta inferiori- e a inmoralidade refinada... 6 o que 
PULEO, Alicia: l a  filosofia contempo- 

desde unha perspectiva no 
d:icle natural?. mellor se  estudiou para alcanzar éntrica. Ministerio de Edu- 

I'cro, pregunta-se Mary Wollsto- finsv15. , y Ciencia. Madrid, 1993 
nccrafi, ~01110 pode desmontar-se to- URIA, Paloma: "Igualdade e diferen- 

cla unha concepción peclagóxica que história do Pensarnento Fe- 

aspira a formar persoas virtuosas e ', páx 85-97 da revista VIEN- 

só alcanza a construir seres artificiais 
<, n" 4. Madrid, 1992. 

\ EL, Arnelia: Sexo y filosofia, 
e corrompidos?. Só o bo sentido po- wjer y poder. Ed Anthropos, 
de transformar as concepcións edu- ~ n a  1 99 1 

VV. AA. : Placer y peligro explorando 
la sexualidade femenina selección 
de textos. Compiladora Carol 
S.VANCE. Revolución, Madrid, 
1989. 

, \/V.AA.: Feminismo y teoria del dis- 
Ed. Giulia Colaizzi. Ed. Cá- 

., ,. 
< - Madrid, 1990 

Teoria feminista: Identidad, 
a y Política. El estado de la 
n. Compilación dos X1 cursos 
tno en Donostia dirixidos por 
3 Campos e Lourdes Méndez. 
sidade do País V 1- 

1993. 
iistoria de las mul i- 
XX, tomo V Ed. Taurus, Ma- 
993 teñen interese para es- 
ntos os capítulos das páxinas 
391 e os das páxinas 509 
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armucha é umha mulher galega que 
leva várias décadas trabalhando em 

i Comunidades de Base (CCBB) e em 

\ 

. . . "Eu também continuo 
contenta e normal como é 
a minha vida em estes 
meios. Sigo apoiando aos re- 
fugiados/as guatemaltecas, 
acompanhando ás Comu- 
nidades cristiás e trabal- 
hando corn mulheres a di- 
ferentes níveis. Fum a G~ia- 
temala, alá tivemos reunióm 
corn todas as Mission.eiras 
da minha Orde que estam 
em aquel país. Estando alá 
todas acompanhmos a um- 
ha irmá Quiché-Achí que fi- 
xo o seu compromiso defi- 
nitivo de viver o Evangelho 
e servir ao povo como Mis- 
sioneira. Isto levou-se a ca- 
bo em umha celebrazom 
preparada pola Comunida- 

i 1 estreito contato corn as comunidades i 
1 indígenas de Centro América. Desde 

/ j 
Chiapas e corn data de 20 de 

, Dezembro 1993, ou seja, once dias 
antes do levantamento das diferentes 

étnias que povoam Chiapas, recebimos umha 
carta da qual resumimos ou entresacamos os 
párrafos que vam a continuazom e que 
queremos compartir corn todas vós: 

de Cristiá corn a que a irmá 
comparte a sua vida. Incorporarom 
á cerimónia elementos maias que 
aínda conservam. Todo foi em lín- 
gua Kekchí, cantos, música de ma- 
rimba, adornos: flores, círios e fru- 
tos da terra. Iniciou-se corn umha 
processom cara o templo encabeza- 
da por mulheres incesando. A irmá 
expressou o seu compromiso, o que 
todas apoiamos. Compartimos a Co- 
rnuniom -Pam de unidade- e logo 
hemos  orazom ao Pai e Nai do Uni- 
verso no que estamos imersas, for- 
mando um todo corn Deus. Sina- 
lando os quatro pontos cardinais e 
evocando os quatro elementos: te- 
rra, ar, sol e lua dimos grácias ao da- 

dor da Vida. Ao final houvo comida 
-&males- para todas. Foi umha ex- 
periéncia mui gozosa. Pouco a pou- 
co o Evangelho vai-se expressando 
através destas culturas e asumindo 
as raizes divinas e humanas que exis- 
tem nas mesmas. 

A princípios de Janeiro de 1993 
um primeiro grupo de ~ e f u ~ i a -  
dos/as guatemaltecas RETORNOU 
ao seu país. Agora, a princípios de 
Dezembro fixo-o um segundo gru- 
po. Regressam decididos a fazer va- 
ler os seus direitos, a continuar a lui- 
ta por umha sociedade mais justa, 
digna e participativa. Vam dispostos 
a continuar este caminho longo, di- 

ficil que vamos aprendendo do 
Evangelho. Caminho que os pobres 
transitam corn paciéncia histórica. 
Caminho no que percebemos pe- 
quenos logros fruto de muito esfor- 
zo, sensabores, dificuldades. Fruto 
também do diálogo, do acordo co- 
lectivo, de ilusións, de alegria, es- 
peranza e orazom. 

A chegada do Papa a Yucatán, on- 
de forom convocados indígenas de 
todo o Continente suscitava algum- 
has esperanzas de que a visita forta- 
lecera o Movimento dos povos ín- 
dios ..." 

(...) "Em Novembro xurdeu um 
conflito entre o Vaticano e a Igreja 



de San Cristóbal de las Casas. Atra- 
vés do Núncio pidem-lhe a Dn. Sa- 
muel Ruíz que renúncie "volunta- 
riamente" o seu ministério aqui, na 
sua diócese. Fam-lhe imputazóns de: 
reduccionismo no anúncio do Evan- 
gelho, erróneas bases teológicas e 
polo tanto um governo equivocado 
da diócese. Dn. Samuel defendeu- 
se, dixo norn se reconhecer nas acu- 
sazons que se lhe fam e que norn re- 
nunciará. Dn. Samuel é um dos pou- 
cos bispos que quedam dos que par- 
ticiparom no Concílio Vaticano 11 e 

nas tot 
1, 

ritários 
+a falla 
los con 
, . 

r.rwa r 
rl 

grupos 
mha 
ihol, 

n a sua 
linqua propria e e na que 

que defendem este modelo de igre- 
ja: defessora dos Direitos Humanos, 
dos pobres, servidora, acompan- Resisténcia e dominazom 
hante de processos históricos, im- diversas: un exemplo Chiapas 
p~ilsora de Evangelizazom encarna- Lago de ter recebido a carta des- 
da de cada . POv0 . .  e . que . .  ta mulher que está a trabalhar em 
toma em conta os excluidos: indí- centro queremos amasar- 

genas, mulheres, que vos as especiais características que 
o traba1110 da Diócese molesta em chispas, tristemente famosa 

e em diferentes de Po polas notícias de prensa. Para que 
<ler polílic0 e ~ c o ~ Ó ~ ~ c o .  Vemos tenhades umha somera ideia do que 
qLie 6 este Llm Caso mui especial e aconteceu e o por que deste fenó- 
C O I ~ ~ ~ C X O .  NO país k m  implicazóns meno social, entresacamos da revis- 
político-coxunturais neurálgicas, 
rnais cm este momento no que o Go- 
verno e o Vaticano estabelecem re- 
lazóns diplomáticas. O feito des- 
pertou interese mundial manifesta- 
do em simpatia, apoio e solidarie- 
dade com o Bispo e a Diócese. O 24 
de Novembro o povo crente orga- 
nizou umha peregrinazom a San 
Cristóbal na que participarom mais 
de 15.000 pessoas vindas dos cu- 
rrunchos mais lonxanos desta ex- 
tensa Diócese como apoio a Samuel 
Ruiz. 

Os bispos amigos pidem-lhe que 
norn rení~ncie e dam-lhe ánimo. Há 
grupos de jejum e orazom pedindo 
se clarifique o caso e fazemos muita 
reflexom de como viver este tempo 
que, agora si é de grácia, passo de 
Deus entre nós. (...) Um grupo pro- 
poin a Samuel Ruiz como possível 
candidato o Prémio Nobel da Paz 
para o 95, pola defessa dos Direitos 
Humanos, especialmente os dos po- 
bres. Se vós queredes, apoiade tam- 
bém a Samiiel Ruiz. Unam-se uns 
grupos a outros e manifestem-se. 
Oxalá se veja possível e se faga ..." 

ta mexicana "HOJARASCA" de 1992 
umhas breves notas. 

As culturas índias em Chiapas 
norn só som heterogéneas senom va- 
riadas em consisténcia. A luita está 
basada na cultura e é a sua expres- 
som política organizada. 

Existem 1.200.000 índios aproxi- 
madamente. Nove grupos étnicos 
que aumentarom a once logo que 
chegarom rehgiados guatemaltecos 
escapando da repressom que contra 
eles se desatou no seu país de orige. 

Lacandones, choles e zoques som 
os grupos maioritários. Só umha mi- 
noria fala espanhol, mas todos con- 
hecem a sua língua própria e é na 
que se manifestam. Esto plantexa-se 
como umha forma ,de resistencia á 
aculturizazom. Nom deixam foto- 
grafar-se nas suas festas e ritos por- 
que para os norn índios esto é fol- 
clore e eles o vivem como algo mais 
íntimo: SINAIS DA VERDADEIRA 
IDENTIDADE. 

CONQUISTA SUTIL: O Dr. Gonzalo 
Aguirre, um dos antropólogos mais 
brilhantes que tivo México mantem 
a doctrina que teórica e pratica- 

mente sostem que o índio se integra 
em umha suposta cultura nacional. 
E com este objetivo crea-se o Insti- 
tuto Nacional Indigenista (INI) , o 
seu primeiro centro coordinador co- 
mezou em San Cristóbal de las Ca- 
sas em 195 l. Aí comeza-se a formar 
promotores indigenistas (anteces- 
sores dos profissionais indigenistas 
da actualidade) que seriam os "tranc- 
formadores" dos seus povos. Desde 
esta instituizom infundiam-se os va- 
lores "superiores" da cultura ladina 
em detrimento das índias. Comezou- 
se o ensino de aprender a ler e es- 
crever em línguas índias com o pro- 
pósito de que só puideram ler escri- 
tos em espanhol. Esto creou umha 
categoria social indígena dentro das 
próprias comunidades. 

Este grupo entra em crise na se- 
gunda metade dos anos 70 já que se 
constatava que nos Centros Coordi- 
nadores do INI a categoria social dos 
índios seguiam com mais vida. De aí 
xurde a nova tendencia a valorar as 
indianidades polo que os turistas 
vem de atrativo e exótico: danzas, 
música, artesania ... O seu fim é ail- 
há-lo do seu contexto social e con- 
verter em folclore as manifestazons 
culturais. Esto dá cartos que norn re- 
virtem nas Comunidades índias e si 
nos promotores turísticos e nas ar- 
cas do Estado mexicano em forma 
de divisas. 

A CONQUISTA VIOLENTA inicia-se 
em 1524, há levantamentos em 1693, 
1712, 1867, 1919. Todos eles prota- 
gonizados polos índios contra a do- 
minazom do home branco e todas 
elas por defender a sua identidade: 
ritos, crenzas e propriedade da te- 
rra, chegando a ter que comprar em 
várias ocasións as suas terras comu- 
nais aos fazendados. 

Este levantamento, como os do 
passado, foi de desesperazom: Em- 
pobrecemento forzoso, humilhazons 
constantes, este foi o seu passado 
mais recente e o seu presente. Es- 
peramos que as conversas que hoje 
mantenhem insurgentes e governo 
academ cotas de justiza social recla- 
madas desde a nossa chegada, des- 
de há séculos. , 



cancro de mama é unha enfer- 
midade causada por un crece- 
mento incontrolado de células 
anormais na mama. Existen dú- 

as fases de crecemento do cancro: 
1. Localizado : As células cance- 

ríxenas permanecen na parte do 
corpo na que se desenvolveron nun 
principio. 

2. Metastásico: Cando as células 
cinceríxenas se estenden a outras 
partes do corpo a través do sangue 
ou do sistema lifático. 

SÓ cun tratamento teperán exis- 
te posibilidade de curación. Facen- 
do un tratamento antes de que as 
células se estendan fóra da mama 
a posibilidade de curación é maior 
do 85%. 

O cancro de mamaé o tumor máis 
frecuente entre as mulleres do mun- 
do occidental e a principal causa de 
morte entre as mulleres de 35-55 
anos. 

Nos EUA, unha de cada 11 mu- 

lleres (9%) poden desenvolver un 
cancro de mama 6 longo da súa 
vida. 

En Éspaña, só unha de cada 15 
mulleres desenvolve cancro de ma- 
ma que é o cancro feminino máis 
frecuente e a primeira causa de mor- 
te nas mulleres entre 40-50 anos, ci- 
fras que se poden mellorar moitisi- 
mo cos coidados profilácticos e o 
diagnóstico precoz que hoxe en día 
se pode realizar. 

Profilase e factores de risco 
Para previr o cancro de mama, te- 

mos que coñecer aqueles factores. 
de risco que poidan ter unha maior 
incidencia na patoloxía mamaria, 
como son: 

Idade maior de 40 anos (maior 
frecuencia entre os 40-50 anos) 

" Clase socioeconómica alta. 
Antecedentes familiares direc- 

tos de cancro de mama. 

" Maior frecuencia en mulleres 
que comezaron cedo coas regras e 
ás que se lles retiraron tarde. 

Mulleres que non amamantaron 
ós fillos ou que o fixeron pouco tem- 

PO. 
" Mulleres menopáusicas con ob- 

sesidade, diabetes e hipertensión. 
" A alimentación a base de graxas 

animais e o exceso de peso propi- 
cian o cancro de mama. 

Isto non quere dicir que as mu- 
lleres con estas características vaian 
padecer unha enfermidade malig- 
na nas mamas, senón que teñen que 
vixiarse máis estreitamente que 
aquelas nas que estes factores non 
se dan. 

Dúas cousas deben facer tódalas 
mulleres para un diagnóstico pre- 
coz da patoloxía da mama: auto-ex- 
ploración mamaria e control médi- 
co anual. 

Máis do 90% dos cancros de ma- 
ma son detectados polas propias mu- 



lleres mediante a AUTO-EXPLO- 
RACIÓN que consiste na explora- 
ción do peito pola propia muller un- 
ha vez ó mes, rematada a regra, ou 
se non ten regras, un día fixo do 
mes, fixándose respecto a exames 
anteriores no cambio de algún dos 
peitos, a existencia de secreción po- 
lo pezón, a aparición de algún vul- 
to ou outras alteracións, nestes ca- 
sos deberá consultar ó seu médico. 

É imprecindible un exame médi- 
co anual que incluirá a inspección, 
apalpada, historia clínica e técnicas 
especiais se precisa, a máis frecuen- 
temente utilizada é a mamografía 
a partires dos 40 anos. 

Tratamento 

Unha vez diagnosticado o cancro 
de mama por varios procedementos 
(exploración, mamografia, ecogra- 
fia, citoloxía, biopsia ...) e estableci- 
do o Estaclío clínico da enfermida- 
clc, liai que clixir o tratamento máis 
adccuado a cada caso. 

Ternos varias armas de loita cor 
tra o cancro de mama, como son 
cirurxía, quimioterapia, radioter; 
pia, hormonoterapia ou combin; 
ción de varias delas. 

O tratamento cirúrxico foi evo- 
lucionando nas últimas décadas des- 
de a ciruxía máis radical a trata- 
mentos máis conservadores en ca- 
sos seleccionados e de diagnostico 
temperán. Optando desde a extrac- 
ción da mama (mastectomía) e dos 
ganglios da axila á extracción do tu- 
mor (tumorectomía) e dos ganglios 
da axila máis radioterapia do resto 
da mema naquelas mulleres nas que 
está indicada a cirurxía conserva- 
dora. 

Nesta alternativa de tratamento 
cirúrxico cara á conservacón do pei- 
to afectado serviron de apoio: 

1. A melloría tecnolóxia apareci- 
da na década dos cincuenta, que au- 
mentou a eficacia tumoricida das 
irradiacións con descenso das se- 
cuelas. 

2. A negativa dalgunhas mulleres, 
portadoras de carcinomas de pe- 
queno tamaño, a sometérense á am- 
putación das súas mamas. Nestas, 
*-as tumorectomía e irradiación, os 

resultados foron semellantes ós da 
mastectomía radical clásica. 

Para execución do tratamento 
conservador é fundamental unha e s  
treita colaboración dos equipos que 
o realizan (xinecólogo/ciruxián, 
anatomaptólogo, radioterapeuta e 
oncólogo) . 

Unha vez realizado o tratamento 
cirúrxico, desde tumorectomía e lin- 
fadenectomía axilar a mastectomía 
radical modificada, deben iniciarse 
os exercicios de rehabilitación nos 
primeiros días do postoperatorio 
destinados a recuperar canto antes 
a mobilidade total do brazo. 

ron detectados pc 
propias mullere 

media1 
AUTO-EXPLOWACL,.. 

Extirpar todo o peito, aínda que 
tecnicamente é bastante simple, é 
unha medidaque ten gran impor- 
tancia para as mulleres e merece po- 
lo menos un tempo de reflexión. 

As próteses ó alcance da muller 
non poden camuflar o traumatismo 
que implica a perda duha mama, po- 
la contra, illan aínda máis á muller. 

Certamente hai formas máis ou 
menos mutilantes de practicar a ci- 
rurxía na mama, e as mulleres de- 
ben tomar parte nas decisión tera- 
péuticas. 

Cirurxia Plástica 

As mulleres sometidas a mastec- 
tomía poden optar máis tarde á ci- 
rurxía reconstructora da mama, que 
son todas aquelas técnicas cirúrxicas 
que permiten a devolución da inte- 
gridade corporal ás mulleres mas- 

tectomizadas. Esta alternativa dimi- 
núe o impacto pesimista a cerca da 
enfermidade e fai á muller máis se- 
gura no entorno familiar e social. 
Permite tolerar mellor a privación 
do peito na seguridade de que esta 
situación é temporal, mellorando de 
forma importante a calidade de vi- 
da, e axuda a recuperar a ilusión e 
seguridade en si mesma. 

A reconstrucciÓn mamaria post- 
mastectomía pode facerse de inme- 
diato ou despois dun tempo, entre 
tres e vintecatro meses. Nun segun- 
do tempo, faise a reconstrucción da 
areola-pezón cunha demora de seis 
Semanas a tres meses. 

As asociacións de mulleres ope- 
radas de cancro de mama, que levan 
tempo funcionando en moitos sitios, 
representan unha axuda psíquica, fi- 
sica, estética para superar o trauma- 
tismo que un tratamento deste tipo 
conleva para calquera muller que te- 
ña que realizalo. Contará co apoio 
de especialistas en psicoloxía-psi- 
quiatría, sexoloxía, xinecoloxía, fi- 
sioterapia e cirurxía plástica. 

Para rematar, subliñar a impor- 
tancia de detección precoz de can- 
cro de mama xa que é o máis fre- 
cuente na muller. Por iso importa: 

Que cando o cancro de mama é 
tratado ó comezo do seu desenvol- 
vento clínico (menor de 2 cm.) as 
posibilidades de curacion a dez anos 
son maiores do 85% sen necesidade 
de cirurxía radical. 

Que na auto-exploración de ma- 
ma a muller deberá observar o pei- 
to cos brazos caídos e alzados, de 
fronte e de perfil, a forma e simetría, 
as feridas, vultos, retracción, defor- 
midade da pel ou secreción do pe- 
zón. E deitada na cama, apalpar to- 
do ó redor do peito coa man con- 
traria ó peito que se explora, deter- 
se na axila buscando ganglios. 

Ante calquera alteración, vulto, 
ou dureza, sen austarse ante estes 
cambios, consultar co seu médico, 
tendo en conta que non 90% dos ca- 
sos se trata de procesos BENIGNOS, 
e ter sempre presente que o cancro 
de mama descuberto a tempo po- 
dese curar. B 

Mercedes Santos Castrovieio 

Xinecóloga 



N O  ESPELLO: 
A. Co peito espido e diante do espello, cos brazos caídos, 
mirade ben as mamas de fronte e de perfil. 
A súa simetría e a súa forma non deben modificarse con 
respecto a exames anteriores. 
B. Ningunha secreción debe derramarse do bico do peito. 
Nin presentar ferida, nin, eccema, e mesmo non debe estar 
deformado ou retraído. 
C. Levantade os brazos e observade as mamas no espello. 
Botarvos cara diante e poñédevos logo de perfil. 
En cada unha destas posición as mamas non deben presentar 
nin deformación nin irregularidades locais. 

DEITADA: 
D. Deitada na cama (coa almofada baixo as costas), buscar 
unha tumoración de recente aparición. ' 
E. Facendo pequenos movementos~circulares sobre toda a 
supericie da mama, apalpade a mama dereita coa man 
esquerda e a esquerda coa man dereita. 
F. Cos dedops encorcádos, desplazalos sobre a crista da 
axila. 
Buscar ganglios e, sobre todo, se houbo neles algunha 
modificación. 

SERVICIO DE ASESORAMENTO DAS MULLERES 
I CONCELLER~A DA MULLER I 

P a r a  a atención especifica dos , p a r a  asesorafle nas túas 

problemas que afectan ás dúbidas e buscar unha solución 

mulleres o Concello de Santiago ós teus problemas familiares, 

pon a súa disposición o Servicio laborais, xurídicos e sociais. 

de Asesoramento das Mulleres. 

Estamos a tua disposición na Rúa Acibecheria nQ 16, 2Q. 

I Horario: 
Tódolos dias de 8 a 15 h. CONCELLO DE SANTIAGO 
Teléfono: 57 14 61 Concellería da Muller 
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EN VOLTA DA 
MÚSICA E DAS 

AURORA MARCO 
Fragmento "Campiñas" por Obdulia Prieto Nespereira. 
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A escritora Margarita Astray Rivera, nacida en 
Ourense en 1885, sentiu desde mui nova unha gran- 
de inclinación pola música e pola literatura, activi- 
dades a que se consagrou cando ficou viúva de Sal- 
vador Luccini, poucos anos despois de casar. A mu- 
sica dedicou os primeiros anos da sua traxectória pú- 
blica: deu concertos nas Illas Baleares e viaxou pos- 
teriormente por vários paises, Italia, Fráncia, Suiza, 

ontinuamos neste número a Inglaterra, Portugal. Viveu durante algun tempo en 

lembranza de mulleres Paris. A sua volta abandonou o piano para se dedicar 
ao xornalismo e 5 literatura. Foi colaboradora de xor- 

galegas dedicadas a actividades de nais e revistas, redactora do xornal La T+-ibunade Ma- 
musical, algunhas coñecidas e mui drid e autora de criación de textos narrativos e dra- 

va lorudas pala sus traxectória non só na máticos. Neste último xénero publicou a comédia dra- 
mática Otro beso en 1920 e cuxa estrea tivo lugar no 

Galiza senón fora dela e tamén no mesmo ano na República Arxentina. 
estranxeiro. Mas, como xa se indicou no 
número anterior. a história escrita nada Angeles Nieto. Tiple de ópera nacida na Coruña 

ou pouco di d o  seu traballo. Nesta en 1898 que utilizou o norne de "Angeles Otein". Ac- 
tuou con muito éxito en Roma, Madrid, Buenos Ai- 

tarefa de recuperación da  memória res e outras cidades, distinguindo-se sobretodo na in- 
histórica das muleres en que estamos terpretación de Lackamé, Manon e El Barbero de Se- 

empeñadas recordamos agora a villa. 

algunhas compositoras, cantantes de Ofelia Nieto. Irmá de Angeles, naceu tamén na CO- 
ópera e pianistas. ruña en 1990. Estreou a ópera Maruxa de Arnadeo 



Vives e realizou brillantes actuacións en Chile, Cuba, 
Peru, onde deu a coñecer Parsifnl e outras obras. Mo- 
rreii en Madrid en 1931. 

Eugenia O. de Saunier. De família de orixe fran- 
cés, estabeleceu-se en Galiza e dedicou-se 5 compo- 
sición musical sendo autora de várias obras inspira- 
das no folclores galego, entre as que cumpre citar Mui- 
ñeira e Adiós a Galicia. Casada co Cónsul de Rusia na 
Coruña, participaba en veladas literárias e musicais e 
en homenaxes a personalidades destacadas do mo- 
mento, entre as que cabe citar a dedicada 2 escrito- 
ra galega Sofia Casanova en abril de 1898. 

Obdúlia Prieto Nespereira. Sorpendia-se Eduar- 
'do Blanco Amor, nun artigo publicado en 1928 na re- 
vista Céltiga , de que en Galiza tardase tanto en reve- 
lar-se no campo musical unha figura "de grande alen- 
to". E se<pida amostrando a sua surpresa e satisfación 
ao comprobar que esa personalidade tan agardada, 
que, na sua opinión, deberia insertar a música gale- 
ga dentro da arte'e do interese do mundo -despren- 
clendo-se de módos, a,seu ver, excesivamente popu- 
lares- fose unha muller, Obdúlia Prieto, pianista e 
compositora. 

Obdulia Prieto Nespereira. 

A xenialidade natural de Obdúlia Prieto achaba-se 
felizmente auxiliada por unha grande vontade para 
o estudo e por unha capacidade de traba110 verda- 
deiramente plausíveis. O seu mestre, Conrado del 
Campo, afirmaba da artista: "Tren grande capacida- 
.de e vocación para os est~idos a que felizmente se de- 
dica. Reúne cualidades de sensibilidade en extremo 
delicadas e un gosto refinado que a preserva da vul- 
garidade, o mais terrível inimigo do artista músico. 
Traballadora, seria ... realiza grandes progresos. To- 
do devido ao seu talento, vontade e perseverante es- 
forzo". 

Entre as suas páxinas musicais cumpre lembrar un 
grande poema sinfónico, glosa a unha páxina de Dan- 
te, ou a obra sinfónica para grande orquestra, que le- 
va o título de Saudade, onde está presente o seu liris- 
mo nativo. Paisaje é obra inspirada por un cuadro do 
seu irmao, o pintor Julio Prieto Nespereira. É auto- 
ra tamén de cantos galegos que interpretou a Coral Po- 
lifónica de Pontevedra e de vários liders para piano e 
voz que son un prodíxio de equilíbrio e finura. Frag- 
mentos de outras composicións suas, as intituladas 
Campiña e Canción de cuna, foron publicados en Cél- 
tiga. Con Ángel Lázaro preparaba, en 1928, unha zar- 
zuela galega. 

Nada podemos aportar da sua peripécia vital 

Matilde Vázquez. É unha das mellores sopranos 
que deu Galiza. Nacida en Cambados, comezou mui 
nova as suas actuacións en funcións líricas e relixio- 
sas, interveu en Madrid en revistas musicais como Ro- 
ma se divierte e posteriormente deducou-se 2 zarzuela. 
Estreou obras destacadas neste xénero lírico: Los cla- 
veles no Teatro da Zarzuela en 1942; Polonesa no Fon- 
talba en 1944. Logrou asi mesmo destacadas criacións 
en La Picarona, La moza de Campanillas, La ventera de 
Arlés, La Revoltosa, La Giralda, etc. En América apre- 
sentou o mellor do repertorio da zarzuela española. 
Traballou tamén no cinema. En 194'7 foille outorga- 

. 

do o Prémio Nacional "Ofelia Nieto". Morreu en Ma- 
drid. 

Cristina Vilió Montes (A Coruña, 1818-Milan, 1853). 
Cantante de ópera de grande éxito, era filla dun mú- 
sico de reiximento e xa desde a infancia mostrou un- 
ha grande afeizón pola música. Dotadaldunha fermosa 
voz foi admitida no Conservatório de Madrid onde re- 
a l i zo~  os seus estudos. Aos 18 anos debutou en Va- 
lencia con extraordinário éxito con La Straniera de Be- 
llini. En Zaragoza, Málaga, Madrid o público tributou- 
lle unha acollida entusista. No estranxeiro actuou pri- 
meiramente en Itália. Contratada posteriormente po- 
lo Grande Teatro de Amsterdam, o seu éxito superou 
o obtido até entón. Volveu de novo a Itália e finalmente 
a España morrendo prematuramente cando estaba no 
cúmio das suas faculdades. B 



primeira vez que ou- 
vi o nome de Pagu, 
foi em teatro. Estava 
eu ensaiando um,es- 
petáculo sobre o Mo- 
dernismo no Brasil. 
A segunda vez, anos 
despois, que voltei a 

ouvir falar sobre ela e sobre sua vi- 
da apaixonada e instigante, tam- 
bém foi em teatro, assistindo a um 
belíssimo espetáculo: Noturno pa- 
ra Pagu. 

Pagu, Patrícia Galviio (1 910- 
1962), náo casualmente, era 
amante do teatro. Digo niio ca- 
sualmente porque Pagu era ama- 
dora das artes em geral e é certo 
que dedicou, despois dos anos du- 
ros de militancia política, gran- 
de parte de sua vida ao teatro, tan- 
to como pesquisadora da arte da 
encenaciío, como do estudo críti- 
co-literáno das obras teatrais. Mas 
nao foi exatamente em teatro que 
ela comecou sua vida artística e de 
agitadora cultural. Seu talento se 
fez público já aos 19 anos, ao lado 
do veterano poeta e escritor Os- 
wald de Andrade, na facciio do 
movimento modernista charriado 

de Antropofágico, em sua fase mais 
radical (2Venticao). Seus textos 
e desenhos desta época, que es60 
"longe de condicionamentos esté- 
ticos e literários, criam um diálo- 
go verbal-visual, tirando partido da 
mistura e do atrito de linguagens. 
O texto é atingido pela visualida- 
de, sofrendo um processo de ico- 
nizapio, para funcionar plastica- 
mente". 

Logo após a esta época, Patrícia 
comeea a definir-se politicamente. 
'% revoluciio de 30 sacudia o país, 
e a crise mundial do capitalismo, 
deflagrada pela depressiio de 29, 
acabaria repercutindo na estrutu- 
ra economica da sociedade brasi- 

leira, modificando-a. Pagu e Os- 
wald, juntos, evoluíram rapida- 
mente para posicóes de esquerda, 
'guinada' ideológica que ambos 
tratariam literariamente". 

En 1931, o casal monta o pas- 
quim 'O Homem do Povo', com 
um jornalismo agressivo, panfle- 
tário e humorístico. Depois de oi- 
to nfímeros a redacáo do jornal foi 
violentamente destruída pelos es- 
tudantes de Direito da maior-e 
mais importante escola de advo- 
cacia de Siio Paulo da época. Em 
'O Homem do Povo', Pagu faz de- 
senhos satíricos dos acontecimen- 
tos em pauta,' e assina uma coluna 
feminista: 'A Mulher do Povo'. 



ta Frances e, mais tarde, presa e 
identificada como estrangeira se- 
ria deportada para a Alemanha ou 
Itália, onde serviria de merenda 
aos nazi-facistas, caso nao tivesse 
tido a sorte de encontrar-se com 
o diplomata Souza Dantas que 
conseguiu embarcá-la de volta ao 
Brasil. l 

Despois de tudo, Pagu encon- 
trava-se em péssimo estado de sa- 
úde. Encontra um Brasil demasia- 
damente agitado. O Partido Co- 
munista fracassou em um impor- l 

tante levante. Pagu, uma vez mais, I 
foi presa e ali ficou por cinco anos. 
Ao sair rompeu definitivamente 
com o PC. Havia sido "moída nas 

Nestes textos critica hábitos e va- gu deixa o país. Percorre EUA, ta"- Mas só em 1945 comeea a 

lores das mulheres de Sáo Paulo, Japáo, China, Rússia, Alemanha o PC de forma im~iedOsa, ni- 

tentando jogar por terra o "femi- e Franca. Enquanto viaja, trabalha velando duramente direitistas e es 

nismo pequeno-burgues em voga, como correspondente de impor- querdistas. 
reflexo provinciano do movimen- tantes jornais brasileiros. Náo obstante 5 sua forte crise 
to ingles dos primórdios do sécu- Passando pela China e através existencial, Pagu continuou in- 
lo. Sua visáo é positiva enquanto de suas relacóes de amizade, teve tensamente suas atividades como 
ncgacáo de um feminismo inge- a oportunidade de conversar in- escritora: cronicas, críticas e tra- 
nuo que, desejando transformar a formalmente com o jovem impe- duc6es de textos literarios (fez a 

trut~ira social que engendra esta este pelos jar- 
situacáo. Assim, Pagu quer vincu- dins da re- 
lar as reivindicacóes feministas a sidencia im- 
uma postura transformadora mais perial. Nesta 

ocasiáo recol- 
Militando, entao, no Partido Co- he, a pedido 

munista Brasileiro, Pagu será a pri- do amigo e 
meira mulher brasileira a ser pre- escritor Raul 
sa por motivos políticos. Nesta épo- Bopp, semen- 
ca escreve um romance sob o tes seleciona- 
pseudonimo de Mara Lobo. das do feijao 

Convém destacar a fi-anqueza de de soja e os 1 

Pagu tratando de temas sexuais envia ao Bra- 
sem eufemismos, reclamando sil. Foi; por- 
"uma sensualidade sadia e 'auto- tanto, a res- 
consciente' (o lado esquerdista) , ponsável pela 

neuróticas tem sua origem nao na país. 
livre gratificacáo instintiva, mas sim Em Paris, 
no represamento da libido". com identida- 

( 
Levada ao esgotamento físico de falsa, entra 

causado por sua diária e apaixo- para o Parti- 
nada atividade poític~ulturai, Pa- do Comunis- 
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de Ulisses de Joyce para o portu- 
gues, em 194'7, e um artigo sobre 
Artaud em 1950, "quando entre 
nós poucos o conhecíamos"). 

Pagu tinha un agucado, agudo e 
voraz (embora sempre poético e 
bem humorado) senso crítico. Era 
polemica, verbalmente despudo- 
rada, ousada, e de uma coragem 
pessoal pouco comum tanto na- 
queles dias quanto nos de hoje. 
Uma grande mulher, "talvez a pri- 
meira mulher nova do Brasil da sa- 
fra deste século na linhagem de ar- 
tistas revolucionárias como Anita 
Malfatti e Tarsila, mas mais revolu- 
cionária como mulher. Vivendo in- 
tensamente os grandes debates de 
sua época, foi revolucionária na a- 
te, na política e na prática da vida. 
Passados tantos anos podemos to- 
temizar mais um tabu: P A G U". b 
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E S C R I T A  

De Alice Walker esta vez. Escrita de casamento para duas 
.vozes e coro. Publica e firme a do celebrante do ofício ritual. 

Intima e incerta a de  curso feminino. O coro em surdina. 
' Quem casa é Roselily. Quem o conta já s e  dixo: umha das 

mais importantes autoras da literatu-ra afro-norteamericana 
actual. O livro em que a encontramos: In Love 81 Trouble. 

Stories of Black Wornen (Apaixonadas e Atribuladas. 
Historias de Pre-tas, mais ou menos). Histónas todas do 

melhor. E dedicadas, entre outras, a Zora. 

Meus queridos irmaos 
Sonha, arrastando-se polo mun- 

do fora. Umha pequena vestida com 
o traje branco e o véu da mae, ojo- 
elho levantado até 5 cintura a atra- 
vessar umha cunca de papas como 
se fossem areas movedicas. O ho- 
mem que está ao pé dela nom gos- 
ta desta parada no porche frontei- 
ro da casa, serem casados em meio 
ao barulho dos carros que silvarn na 
autoestrada 61. 

estamos aqui reunidos 
Como algodom para pesar. No Úl- 

timo instante os dedos retirando di- 
ligentemente folhas e raminhos se- 
cos. Sem ignorar que se trata ape- 
nas de umha limpeza superficial. Sa- 
be que ele censura o Mississippi po- 
la forma cortes de os homens com- 
parecerem no pátio, de as mulhe- 
res ficarem i espera e 5 vista, de os 

meninhos serem postos a salvo do 
mal cok  a doutrina de-um Deus fal- 
so. Que olha com ferocidade por ci- 
ma das suas cabecas para os ocu- 
pantes dos automóveis, rostos bran- 
cos grudados 5s promessas de um 
casamento rural, os narizes estica- 
dos como cans a farejarem o rasto. 
Que sente usurparem-lhe o casa- 
mento. 

perante Deus 
Sim, a casa aberta. Assim é como 

gostam os pretos do campo. Sonha 
com nom terjá tres filhos. Aperta as 
flores que segura na mao e abafa 
tres, quatro, cinco anos de vida. Lo- 
go a seguir sente vergonha e medo, 
supersticiosa. Olha por primeira vez 
o predicador, obriga-se a baixar hu- 
mildemente os olhos, como se em 
verdade acreditasse ele ser um ho- 

mem de Deus. Pode imaginar Deus, 
um rapaz preto, puxando pola aba 
do seu casaco. 

para unir este homem e esta mdher 
Pensa em cordas, cadeias, alge- 

mas, a religiom dele. O seu lugar de 
culto. Onde lhe vam pedir para sen- 
tar-se 5 parte com a cabeca coberta. 
Em Chicago, umha palavra que ou- 
ve quando pensa em fume, pola des- 
cricom que lhe fijo do que era a cin- 
za, cinza como em Panther Burn 
nunca virom. Pairando sobre as ca- 
becas dos seus bem asseados vizin- 
hos no pátio de diadte ve pequenas 
partículas negras a cairem, pegan- 
do-se umhas 5s outras, do céu. Mas 
em Chicago. Respeito, a construcom 
de umha esperanca. Tirar por fim 
os filhos da roda do azar. A oportu- 
nidade de subir. Que alívio, pensa. 
Que vista, de tam alto. 



polos sagrados laqos do matrimónio 
O quarto filho entregou-no ao pai 

por ele ter algum dinheiro. Polo me- 
nos um bom trabalho. Fora a Har- 
vard. Nom era mau homem embo- 
ra sim um pouco débil porque se im- 
portava tanto corn as boas maneiras 
que nom conseguia viver corn Ro- 
selily. Nom suportava a TV na sala, 
cinco camas em tres quartos, nada 
de Bach excepto no Domingo de 
quatro a seis na tarde. De xadrez a b  
solutamente nada. A ela nom lhe es- 
quece preocupar-se polo filho viver 
corn a família do pai. Pergunta-se se 
o clima de Nova Inglaterra lhe sen- 
tará bem. Se algum dia baixará ao 
Mississippi, como fijo o pai, para ver 
de endireitar os males do campo. 
Pergunta-se se será mais forte do que 
o.pai. O pai fartou-se de gritar du- 
rante toda a gravidez dela. Acabou 
nos ossos. Sofna de pesadelos, de en- 
joos, caía da cama. Tentou matar-se. 
Mais tarde dixo 5 mulher que en- 
contrara o bebé por uns amigos. 
Que respondia por ele, polas boas 
prendas que haveriam de adornar 
o seu carácter. 

Nom é próprio dela culpar nin- 
guém. Mas também nom está assim 
mui agradecida. Supom que Nova 
Inglaterra, o Norte, deve ser mui di- 
ferente do que ela conhece. Em cer- 
to sentido parece-lhe lógico a gente 
voltar completamente mudada 
quando vai viver ali. Pensa no ar, no 
fume, nas cinzas. Imagina cinzas 
grandes como pedra de granizo; pe- 
sadas, oprimindo as pessoas. Per- 
gunta-se quais os caminhos por que 
essa opressom se mete nos nervos, 
até secar as nascentes do riso. 

sabe-lo. Pergunta-se que fai umha 
corn as velhas lembrancas numha vi- 
da nova em folha. Parecia fácil, até 
ela ter pensado nisso. "Se algum dos 
presentes ... pola qual" ... pensa, e 
nom se pergunta de onde é que vem 
o pensamento. 

quer novidade. Pensa que o homem 
que está ao seu lado deveria casar 
corn umha delas. Sente-se velha. Sub- 
jugada. Como se alguém estendesse 
um braco e puxasse por ela para 
atrás. Pensa em cemitérios e no son- 
ho eterno dos avós conf~lndindo-se 
na lama. Acredita acreditar em fan- 
tasmas. Na terra a devolver o que Ihe 
é entregue. 

estes dous nom devarn unir-se 
Pensa na mae, que está morta. 

Morta, mas ainda a sua mae. Unir- 
se. Perturba. No seu pai. Um ho- 
mem velho e grisalho que vendia pe- 
le de marta selvagem, de coelho, de 
' raposa a Sears, Roebuck. Está no pá- 
tio, de pé como quem espera o com- 
boio. As suas irmás novas están de- 
trás dela vestidas de verde suave, corn 
flores nas maos e no cabelo. Riem 
baixinho, claro, do absurdo deste ca- 
samento. Sempre prontas para qual- 

que fale 
Na cidade. Ve-a de maneira dife- 

rente. Sabe-o bem, e está-lhe agra- 
decida. Mas será assim tam diferen- 
te? Impossível ser sempre umha noi- 
va virgem, vestindo o hábito e o véu 
talar. Agora mesmo arde-lhe o cor- 
po em desejos de libertar-se do ce- 
tim e o véu, do organdi e os lírios do 
campo. As lembrancas estalam con- 

Se algum dos presentes conhecer 
qualquer razom pola qual 

Mas.é claro que eles o ignoram, 
apenas sabem o que conseguirorn 
apreender no dia-adia. Pensa no ho- 
mem que vai ser seu esposo, a seve- 
ra rigidez do traje negro vulgar tor- 
na-o distante. A sua religiom. Umha 
vida de negro e branco. De véus. De 
cabeca coberta. É como se Ihe ti- 
vessem tirado os filhos. Nom morta, 
mas elevada num pedestal, um talo 
sem raízes. Pergunta-se como fazer 
para botar raízes novas. Impossível 



tra ela. As lembrancas de se sentir 
nua baixo o sol. Pergunta-se como 
será. Norn ter de ir ao trabalho. Nun- 
ca mais trabalhar na fábrica de cos- 
tura. Norn ter de se esforcar por 
apreender a'fazer as costuras direi- 
tas nos fatos macacos dos homens, 
nos jeans, nas calcas. O seu lugar se- 
rá na casa, dixo-lhe, umha e outra 
vez, prometendo-lhe o descanso por 
que tanto rezou. Mas agora per- 
giinta-se. E quando estiver descan- 
sada; o que é que vai-fazer? Farám 
bebés -pensa sem misticismos no 
seu bonito corpo trigueiro, no cor- 
po dele negro e forte. Serám inevi- 
táveis. Terá as maos cheias. Cheias 
de que? De bebés. Norn se sente con- 
fortada. 

agora, 
Gostaria ter-lhe pedido para lhe 

explicar melhor o que queria dizer. 
Mas estava impaciente. Impaciente 
por se ver livre da costura. De ela ter 
de fazer todo para os tres filhos,'so- 
zinha. Impaciente por arredar-se das 
mocas que conhece desde a infán- 
cia, dos scus fillios a crescerem, dos 
seus maridos a esvoacarem sempre 
;i roda dela, já velhos, gastos. Norn 
quer nada deles, nem precisa. Os 
pais dos seus filhos por aí 2 tuna, ace- 
nando uinhas vezes, outras nom; 
lembrancas de tempos que logo há 
de esquecer. Impaciente por ver os 
lados do Sul, onde vam viver e cons- 
truir e ser respeitáveis e respeitados 
e livres. O seu marido vai fazer de- 
la umha mulher livre. Silencio ro- 
mántico. Proposicom. Promessas. 
Umha vida nova! Respeitável, refor- 
mada, renovada. Livre! Com o ves- 
tido e o véu nupciais. 

o11 cale 
Nkm sequer sabe se o ama. Ama 

a siia sobriedade. A sua negativa a 
cantar só porque conhece a toada. 
Ama o seu orgulho. A sua negritude 
e o seu carro cinzento. Ama a forma 
em que entende a condiqom dela. 
Cre amar o esforco que ele vai fazer . 
por a remodelar de acordo com os 
seus desejos. O amor que ele lhe tem 
revela-lhe que pouco a amarom an- 
tes. Isso já é qualquer cousa; mas sen- 
te-se insuportavelinente triste. Me- 
lancólica. Pisca os 01110s. Lembra 

que no fim acabou por casar, como 
as outras raparigas. Como as outras 
raparigas, mulheres? Nota umha ten- 
som a subir-lhe por detrás dos olhos. 
Imagina um rato caído numha ar- 
madilha, encurralado num canto, 
correndo desesperadamente de um 
lado para outro, a espreitar da janela 
dos seus olhos. Quer viver umha vez. 
Mas norn sabe mui bem como é que 
isso é. Pergunta-se se já algumha vez 
viveu. Se viverá. O predicador re- 
sulta-lhe odioso. Tem vontade de o 
correr, de o expulsar da sua luz, ba- 
tendo nele com as costas da mao. Ve- 
o como se tivesse estado sempre 
diante dela, obstruindo-lhe o ca- 
minho. 

para sempre. 
Norn ouve o resto.' Sente um bei- 

jo, apaixonado, acordando, no meio 
da barafunda geral. Chegam carros 
fazendo soar as buzinas. Estalam fo- 
guetes. Da cave da casa saem os cans 
e comecam a ganir e ladrar. A mao 
do marido é como o trinco de um- 
ha cancela de ferro. Recebe os pa- 
-rabéns. Os filhos apertam-se contra 
ela. Olham com medo e aversom 
misturados com esperanca o novo 
pai. Ele mantém-se curiosamente 2 
parte, apesar de a gente se apinhar 
2 sua volta para lhe estreitar a mao 
livre. Agradece a todos com um so- 
rriso mas mantém o olhar'voltado 
para o íntimo. Sabe que norn podem 
entender ele norn ser cristao. Norn 
está disposto a dar explicacons. Sa- 
be-se diférente, ve-se bem que o é. 
As velhas pensarom que era como 
os filhos que por algumha razom ti- 
verom de marchar. Continuam a ser 
os seus filhos, mas já norn o som. 
Som outros. 

Agora pensa como será mais tar- 
de de noite no carro cinzento pra- 
ta. Como irám rodando através da 
escuridade de Mississippi até che- 
garem de manhá a Chicago, Illinois. 
Pensa em Lincoln, o presidente. É 
todo quanto sabe do lugar. Sente-se 
ignorante, desacertada, torpe. Aper- 
ta os dedos atormentados na palma 
da mao dele. Está de pé 2 sua fren- 
te. Entre a multitude de pessoas a 
cumprimentarem, ele norn olha pa- 
ra atrás. B 
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F ederica Montseny Mañé naceu no 
1905 en Madrid, filla de duas fi- 

guras históricas do anarquismo ibérico, 
Juan Montseny (Federico Urales) e Te- 
resa Mañé (Soledad Gustavo], vivendo 
desde cativa a militanza libertária. Non 
asistiu a escola nengunha, aprendendo 
coa sua nai que era mestra. Practica- 
mente autodidacta, comenzou a escre- 
ber e colaborar desde moi nova nunha 
das revistas da que os seus pais eran' 
editores e redactores "La Revista Blan- 
ca" (1 923-1 936). Escrebeu várias no- 
velas; ensaios e milleiros de artigos na 
prensa anarquista e revolucionária : 
"Solidadridad Obrera", "CNT", "Tierra 
y Libertad", e máis recentemente "Ce- 
nit", "Orto" ... actividade que segue a 
desenvolver até o final. 

A sua vida foi unha loita atreu en fa- 
vor dos oprimidos, sendo demoledora 
co explotador . Por iso sempre se fala 
de Federica como a "Indomable", máis 
tamén foi a muller sensíbel que vemos 
nos seus escritos dos anos 1950-1 960. 
A Federica afectaba-lle todo sofrimeri- 
to humano e situaba-se sempre co máis 
débil, preocupada polo avance do ra- 
cismo, cariñosa e solidária cos amigos 
e compañeiros ecompañeiras, contrá- 
ria a todo colonialismo e critica feroz 
contra da pena de morte. 

Foi sempre unha traballadora in- 
cansábel, o que a levou a militar des- 
de moi cedo na CNT e xa no ano 1936 
ademais na FAI. Nos primeiros dias da 
Revolución (como comenta Lola Iturbe) 
pasa semanas nos locais do Sindicato 
na Via Layetana sen apenas dormir or- 
ganizando a resisténcia en Barcelona. 

A difícil situación política do mo- 
mento, levou-na a formar parte, xunto 
con outros tres compañeiros anarquis- 
tas do Governo de Largo Caballero 
(1 936-1 937) ocupando a carteira mi- 
nisterial de Sanidade, convertendo-se 
por este feito na primeira muller en Eu- 
ropa en ocupar tal cargo. Como Mi- 
nistra impulsou e levou a cabao cam- 
pañas a favor do aborto, liberatórios 
de prostitución, apoio sanitario a mu- 
lleres e nenos.:. 

Sen definir-se como feminista cola- 
borou coa organización de mulleres - 
libertárias "Mujeres Libres", con artigos 
na sua revista, participando nos mitins 
e apoiando as medidas que elas pro- 
pugnaban de emancipación, concien- 
ciación e culturización da muller tra- 
balladora. Non estando nun primeiro 
momento de acordo cunha organiza- 
ción de mulleres independente dentro 
do movemento libertário, nun mitin en 
Valencia de "Mujeres Libres" no que fa- 
lou con Lucía Sánchez Saornil e Ma- 
ría Gimeno, apoiou a organización: "A 
tendéncia das organizacións anarquis- 
tas foil até agora, da de non separar o 
movemento feminino do resto do pro- 
letariado; mais ha¡ que rectificar esta 
tendéncia, porque, dado o atras'o da 
muller proletária en España, fui falta un- 
ha organización específica para ca- 
pacitá-la e levá-la ao lado dos demais 
loitadores do proletariado. Á Federa- 
cion de "Muieres Libres" cumpre-lle fa- 
cer un grande labor revolucionário". 

A sua palabra áxil, ardentia, pode 
rosa e vibrante comovia a quen escoi- 
taba. Durante toda a guerra deu cen- 

tos de mitin e conferéncias, actividade 
que non abandonou nunca.- 

A fins da guerra civil parte para o 

exílio francés cos seus fillos e a sua nai 
Teresa Mañé que morre ao pouco de 
chegaren a Franza. Desde ali reorga- 
nizan-se os anarquistas para pór-lle ca- 
ra ao fascismo. E detida polos nazis e 
Franco solicita a, sua extradición, que 
non se chegou a levar a cabo por estar 
preñada. 

Federica desde Toulouse segue a par- 
ticipar en todas as actividades de CNT - 

e a FA1 e a escreber artigos para toda 
a prensa libertária, convertendo-se Tou- 
louse nun importante ponto de encon- 
tro e fraternidade. 

No  ano 1977 regresa ao Estado Es- 
pañol desenvolvendo unha série de ac- 
tividades e mitins : Barcelona, Madrid, 
San Sebastián de los Reyes e, xa ao 
final da transición, A Coruña, onde pu- 
demos admirar a sua palabra solidá- 
ria, reivindicando o direito de asilo en 
Franza para os bascos: "A pesar de 
non compartir as suas ideas, e estou 
ben lonxe delas, defenderei sempre o 
direito de asilo para todos, sen descri- 
minación algun ha .. ." 

Federica foi un espello onde nos mi- 
rábamos e viamos o que nos gostaria 
a moitas de nós ser: solidária, inteli- 
xente, consecuente cos seus ideais, loi- 
tadora, brillante oradora ... e agora coa 
sua morte vemos tamén que é posibel, 
a pesar dos atrancos, chegar ao final 
dunna longa vida sen vender-se, sen ca- 
pitular, sen renunciar as ideas polas que 
se loitou de sempre. D 
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plantígrado. Deixa de facer unha cousa. 

\NDAINA. 
rtnc 

Estollemos olgunhas das tartas que nos teñen thegado á redi 
Animade-vos a escrebir, só vos preaamos que a extensión das ta, ,,, 

non pase I 

A miña tarta quere ser unha felicitación pa- Suxeriria unha páxina onde mulleres que hai Centro de xuventude nen Concellalia 
ra a revista ANDAINA e ao mesmo tem- non somos profesionais da pluma poida- nen nengun lugar onde acudir fóra do Ins- 
po quero expresar a miña protesta polo mos expresar as nosas inquedanzas, de- tituto. 
tipo de revistas. que quitando algunha ex- nunciar abusos dos que somos víctimas Grácias polo vosa axuda. 
cepción, se publican dentro da prensa ou simplesmente intercambiar experien- Tareixa. Noalla. 
chamada "feminina". cias. Nota: 

Son unha muller xa entrada en anos, Agora serei eu quen Ile lembre á miña Se queres podes contactar coas rnulleres 
con fillas criadas e que abda que non te filla que merque ANDAINA. do colectivo de Mulleres Ensinantes do Ro- 

ño estudos non me considero "maruia" Pilar. Arteixo (A Coruña) sa ao Viloleta - os luns de 8 a 1 0 Tfno. 98 1 - 

nen "tonta". Estou farta de ler os deva- 58.81 .O1 

neos de Marta, de coñecer os baños de 
, 

Son profesora de Setundária e asidua lec- 
Isabel, das cacerias do marqués e ex- tora da vosa revista: Traballo con rapa- Atrevo-me a escribir revista para 'Omu- 

perimentar as mesmas recetas durante ces e raparas de 15 a 18 ou 19 anos e ni~ar-lles a grata sorpresa de atopar nas 

anos. gustaria-me que me informasedes sobre librerias unha revista desta calidade que 

. Non foi pola miña iniciativa chegar a algunha experiéncia de educación sexual . nunca ~ensei encontrar non noso país. Le 

esta revista, é unha das miñas fillas quen nos aulas. Non pido tútulos de libros, se-, VO fóra, Por razóns de traballo, vários 

a trae a casa, pero alegrei-me por poder nón formas concretas de como enfocar, anos, e nestas vacacións de Nadal co- 

ler nunha linguaxe compresible para min como chegar aos pais, como resolver dú- ñecin ANDAINA. 

algo máis e mellor do que estaba afeita. bidas sen ferir susceptibilidades, etc. Cons- : Anda que en lifias xerais me agradou 

As mulleres agora teñen outras alternati- ta-me que o meu alunado está desexoso moito, boto en falta algunha sección pa- 

vas, outro xeito de vida que as máis ve- de información pero o Clciustro non que- ra adolescentes, con guias de viaxes de 

llas non nos tocou xogar e ten que haber re nen oír o tema e na APA ás veces che intercambios, libros. 

prensa de información feminina e de de ga terxiversada a información. O meu Unha aperta. 
núncia. Centro está nunha vila pquena e aqui non Irene. Vigo. 



TAROT, ASTROLOGIA, 
CARTOMANCIA, 

QUIROMANCIA ... DE TODO UM 
POUCO NO PARQUE ... 

Saia por firn o sol, despois de vários 
dias chuvosos, frios, húniidos ... A vi- 
da tal clual apresentou-se luminosa urn 
clia de domingo e essa rnesrna rnan- 
ha o passeio central do Parque esta- 
va ocupado por adolescentes ern bicis 
e diversos modelos de patins, pertre- 
chados clas rnais raras e extravagantes 
vestii-i-ientas que, se calliar, soni prote- 
toras das possíveis perigosas caidas que 
possarn sofrer. Vendedoras ambulan- 
tes de pipas, caraniGlos, paloniitas, 
azeitonas, chufas, cliiclets e deii-iais 
larpeiradas. Paiasos, músicos, cantau- 
tor-as ... de todo havia. Pero, o que rnais 
nos charnoci a atenzorn no nosso pas- 
seio matutino, foi a grande q~iantida- 
de de postos de aclivinhadoras corn- 
posto por ~irnha pequena mesa e cluas 
cadeiras. Elas, adivinhavarn o presen- 
te e rnais o futuro das ~isuárias. Erarn 
diversas e cliferentes as mulheres que 
se achegavarn, jovens, maduras e vel- 
has, corn clistintas apariéncias das clue 
podias concluir status e seguramente 
corn cliferentes problemas. 

As "Rappelianas" extencliam as rna- 
os sobre a baralha e falavarn devagar 
e agitando a cabeza de arriba a abai- 
xo ou de esquercla á direita, encolliiarn 
as sobrancellias OLI faziarn acenos corn 
os beizos, gesticulavarn de jeitos di- 
versos, via-se-ll-ies o grao de concen- 
trazom que punharn iia interpretazom 
clac cartas. Norn sabemos se arranja- 
rorn os problemas psicológicos e eco- 
nómicos anunciando urn rápido e prós- 
pero negócio. O11 se por firn conse- 
guirorn que Pepa se separe do seu ho- 
me, por que a engana com urnha aini- 
ga ou n i~ i lher  a ela achegacla. Oci se 
Pilar se vai recuperar dessa adiczorn 
5s drogas e que levou a Encarna, a sua 
nai, a urn destes postos clo Parque. 

Norn importa situar o Parque do que 
estamos a falar. Ern qualquer dos nos- 
sos parques, alarneclas, prazac ou ruas 
centrais clas nossas vilas e cidades, 
inentras norn haja ~ i n i  trabalho digno 
corn un1 salário digno para todas e to- 
dos a "arte de adivinhar" converter-se- 
a ern Lirn trabalho rnais, sem pagar au- 
tónomos nern Seg~iraiiza Social e, se 
alguern se equivocar nas suas precli- 
zons, fazendo que ~ i rn l ia  pessoa co- 
meta ~irnha asneira, que se Ihe pedarn 
resposabilidades ás estrelas ou ao fa- 

. do. Se acaso sejarn eles os responsá- 
veis por "rnintireiros". 

LIBRA (tornade essa.! ) 

xa chegou o tempo dos labores de diferentes entre si. Polo xeral, os 
atención ao noso xardín, horta e acibos medran lentamente, tar- 

dando moitos anos en conseguir 
Marzo é o mes das pódas dos fru- proporcións arbóreas. 

tais e da maioria dos arbustos e de- Non son esixentes nen no chan, 
mais árvofes e da limpeza das pólas nen no lugar de plantación. Á ho- 
afectadas polas xeadas. Tamén é o ra de plantado, engadir-lle un pou- 
momento da plantación das árvo- co de turba. Pode ir ao sol ou á som- 
res e arbustos a raíz espida. , bra(os variegados van ao sol). Á ho- 

Para as que tedes césped, pode- ra de poda-los facé-lo no verán, can- 
des comezar por unha limpeza, ras- do é unha planta singular, nos se-. 
trillando floxo e tamén dar un abo- tos fai-se na primaveira, poden-se 
nado lixeiro. As que cultivades hor- podar moi a fondo, pois non sofren 
talizas podedes preparar o terreo nengún mal. 
para sementar chícharos, tirabe- Se vos mola reproduci-los, tedes 
ques, cenouras, acelgas ... . que acodar as pólas .ou facer pe- 

Neste número imos falar dun ar- quenos esqueixes de uns 8cm. nun 
busto moi noso, aínda que por des- sitio protexido. A época idónea é 
graza moi esquilmado. Pero ainda outono, enraizan moi lentamente. 
se poden ver grupos deles nas pro- E ben, con estes sinxelos conse- 
víncias de Lugo, A Coruña e Ou- 110s e a habilidade dos vosos coida- 
rense. Falo-vos do acibo, chamadp , dos, ás arbores e plantas vos rega- 
tamén cibro, acibeiro s u  xardón larán un. fermoso espectáculo. 
(ilex aquifolium, acIbo común). É Até a próxima. 
un arbusto protexido, mais nos vi- A Xesta 
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U n  novo  colectivo de mulleres 
lesbianas: "NOSOTRAS TAL C O -  
MO SOMOS-Colect ivo d e  Lesbianas 

jientes". Cornunicc 1- 

todas as que  podc 
353 S A N T I A G O  

12 96 

itos dc 

lndepenc 
derezo a 

A p d o .  

I O seu e r  
i interesar 

A CORUNA 

Libreria Couceiro 
Praza do Libro, 12 
Libreria Xiada 
Avd. de Fisterra, 76-/o 
Libreria üidacta 
Avd. Rubine (Galeri-=) 
Libreria Lume 
Rua Fernando Maci 
Kiosko da Casa do 
Kiosko da Praza dc 

'EDRA 

hA:-L-l-.... 

Casa da Muller (Centro Municipal de Asesoramento 
dos Dereitos da Muller) 
Pintor Lugris, 5 S (986) 29 39 63 

Libreria iv~~r~lcici iu 

Rua Mici 

Plataforma de Madres en ~ a i ó n ~  
A CORUÑA Pizarro, 53-5". S (986) 41 79 76 

Libreria Av, 
Rua da Paz, 19 
Libreria Tanco 
Jose Antonio, 70 (Ps 
Libreria La Reaión 
Calvo So 

Asamblea de Mulleres da Coruña 
Cantabrico, 10 baixo S (981) 21 35 42 

Centro de Información dos Dereitos da Muller 
Polígono de Elviña (zona de Birloque s/n) 
S (981) 28 20 44 

S A N T I A G O  

Asociación Galega da Muller - AGM 
Pexego de Abaixo, 29-2" (981) 58 81 01 

Servicio de Asesoramento das Mulleres 
(Concellerio da Muller) 
Horario: moña de 10 a 13 / tarde dos luns, mércores 
e venres de 17 a 19 h. 
Acebecherio, 16 - 2" (981) 57 14 61 

VlGO 

VlLAGARClA DE AROUSA 
aseo) Asamblea de Mulleres de Arousa 

Doctor Carus, 7 - Oficina-G 

PONTEVEDRA 

Asesoría Xuridica Mulle~ 
Asamblea de Mulleres d 
Benito Corbol, 36-1" 
S (986) 86 50 28 
Horario: Martes e Xoves de 

Libreria I 
Repúblicc 
Libreria 1 

Montero . .. . 

touceiro 
3 del Salva' dor, 9 

ribus 
le Pontevec ira 

dbraxas 
Rios, 50 . ~. 

Libreria Artico 
Rua do Villar, 49 
Libreria Pedreira 
Rua do Horne Santo. 55 Xanela 

Aportado 90 
36810 Redondela 

Baba. Ai  

VlGO 
..S . . 

.ea Central 

- .  . OURENSE 

Asociación Galega da Muller 
Apartado 679 
S (988) 22 35 19 / 21 25 27 

Libreria I 
Venezuel 

Coordinadora Feminista de Vigo 
Colon 9-1"Oficina-4 S (986) 20 84 03 

Alecrín 
Centro de Documentación, biblioteca, hemeroteca 
Horario: 10 a 2 / 5 a 8 h. de luns a venres. 
Gorda Borbon, 30 - 5" Oficina-B 
S (986) 43 94 59 

MONFO 

Libreria 1 
Libreria ; 

Mapa 
Yistral 

NOlA 
S.G.P.I.H.M. 
Servicio telefo 
900-400 27 

nico de asesc Libreria Sementeira 
Montero Ríos, n" 2 ~rarnento grc ituito 



1 Fedei Montse Mañé naceu no 1905 en Madrid; fill 
4e duas'fi~&s históricas 6 anarquirmo ibérico,)uar-í Mon"  
Federico Urales) e Teresa Mañé (Soledad.Gustavo).- 

Traballadora incansábel, militou desde moi c e d o ' n a . ~ ~  
3 xa ,no. uno 1936 ademais na FAI. Escrebeu várias navela 
?nsaips e mílldi8ros de artigos na prensa ,anarquista 
evolwcio;iária:. "Solidadridad Obrera", "CNT"', "Tierra 
.ibertadc1 e máis recenteme"te "Cenit". "Orto". '\ : i 

A dificil situación polí!ica do momento,,l~~óu-na a formar 
parte, xunta con outros tres compañeir~s anhr!quistas do 
Governo de Largo Caballero (1 936:1937) ocup@ndo a carteira 
mjnisterial de Sanidade, convertendo-se asi na primeira muller 
ministra en Europa. Desde o seu cargo impulsou e levou a 
cabo campañas a favor do aborto, l i b w  de prostit 

, .,. 
apoio sanitario a mulleres e nenos ... , . . 

A fins da guerra civil parte para o exílio francés coa'su 
familia, al¡ é detida polos nazis e Franco solicita a  su^; 

extradición, que non se chegou a levar a cabo por esthi;' 
preñada: 
1 No anb 1 977 regresa ao Estado Español desenvolvend 
série de actividades e mitin! ; garqelona, Madrid, San Seb 
de lbs ~eqes, A Coruña. 

Morreu o 14 de%aneiro de 1 944 aos 88 dnos en Toulous& 
A sua vida é unhci Aostra de que é posibel, a pesa 
atrancas, chegar ao final ?en vender-se, sen capitulcl 
renunciar Bs ideas palas que se loitou de sempre. ', , .; , 4 

/ r  . . . .  
1 
- 
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