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fl aberá quen lem- 

/ , bre nesta metade 

I 
I N l d o  95 aqui lo de 
1 

"Aborto l ibre e ! 1 , gratuito"?. A con- , 
I signa chega-nos 

: con ecos de nos- - tálxia, de cando o 

I feminismo estaba 

en primeira plana 

e as ruas se en- 

chian con voces 

N de mulleres. Ho- 
I 

xe as manifesta- 

cións non pare- 

cen estar na mo- 

da (as de mulleres non son ex- 

cepción), mais tal vez conve- 

ñ'a sacar do  armário esta ve- 

Ila reivindicación. 

Pasou unha tímida reforma des- 

penalizadora do aborto coa que, po- 

la via de facer a vista gorda nas clí- 

nicas privadas, solucionan-se par- 

te dos problemas. Mais os poucos 

casos acollidos na rede pública du- 

rante estes anos, poñen de manifesto 

a incapacidade da lei actual para ga- 

rantir en igualdade de condicións, 

a interrupción do  embarazo a todas 

as mulleres que a demanden. Pe- 

rante esta evidéncia, xa denuncia- 

da no  seu dia polas organizacións 

feministas, chegou a promesa dun- 

ha reforma. Daquela parecia que o 

ún ico problema era decidir entre 

ampliar a despenalización cun cuar- 

to  suposto económico-social ou  

transforma-la nunha lei de prazos, 

as Señoras Ministras e Deputadas do 

PSOE dixeron aos catro ventos que 

por menos non pasaban. 

Pero agora, co  PSOE a piques de 

perder o governo, acordan que hai 

problemas máis urxentes e se util i- 

za este direito para comprar outras 

fidelidades. Din-nos que non se tra- 

ta de esquecer a reforma da lei de 

aborto, senón de esperar tempos me- 

llores. 

E ás mulleres, como sempre, to- 

ca-nos esperar. 

Esperamos pola reforma da lei de 

aborto, e tamén nas colas d o  de- 

semprego esperamos polas faragu- 

Ilas dos traballos a tempo parcial, 

esperamos nos últimos postos das 

listas electorais, nas casas espera- 

mos a que os homes compartan o 

traballo doméstico ... 

Cansaremo-nos algún dia de es- 

perar? 

0 s  bos desexos "a secas" nunca 

serviron de moito. As reclamacións 

de igualdade no  reparto de poder 

e traballos caen en saco roto a mei- 

rande parte das veces, e se ben ho- 

xe declarar-se feminista non está mal 

visto, e mesmo proliferan os grupos 

de mulleres, o feminismo máis rei- 

vindicativo cofre as consecuéncias 

d o  retroceso xeral da sociedade e 

perde adeptas sen que chegue a pro- 

ducir-se o necesário relevo xenera- 

cional. 

Será cuestión de esperar, unha vez 

máis, a que cl-iegue a fartura das mu- 

Ileres, seguro que virá con novos fol- 

gos e miras máis altas, o horizonte 

está ainda por descobrir. B 



Carmen Salanueva, 
exclirectora xeral do Bole- 
tín Oficial do Estado (BOE) 
aclicou-se nos seus tempos 
de directora a estafar a 
pintores de sona. Mentan- 
do-lles os nomes da raiña 
e de Carmen Romero -mu- 
ller do presidente do go- 
vernc- dicinclo-lles que os 
seus cadros ian ser colga- 
dos nas paredes da Zar- 
zuela e da Moncloa. Anun- 
ciaba-lles que acudiria ao 

Carmen Salanueva. 

estudo do pintor acompa- 
ñada (dalgunha das famo- 
sas damas?), inventando-se 
exposicións itinerantes con 
motivo do 5" centenario do 
descubrimento de América 
nas que deberian de figu- 
rar obras deste, daquela e 
daqueloutro que logo que- 
darian para o patrimonio 
nacional.. . foi conseguindo 
cadros, doacións que ela 
agradecia con tarxetóns 
oficiais das casas real e 
presidencial. 

Veleiqui un estético re- 1 A espantosa política esta- 
'trato dunha dirixente socia- ba inspirada no ingles Gal- 
lista. ton (1883) e foi moi do  

Ademais, após ser pro- 1 agrado dos nazis que ta- 
cesada por presunta 1 mén a puxeron en práctica 
malversación de fundos 1 e mesmo avantaxaron aos 
públicos, suborno, pievari- 1 seus mestres na percura da 
cación e fraude, foi rein- millora da raza. 
corporada á Administra- De feito as autoridades 
ción da que recebe un sol- 
do  do máximo nivel na es- 
cala f~incionarial. Asi se 
premian os sewizos em- 
prestados! 

Lynthburg fixo-se famoso 
en 1980 carido saiu á luz a 
terrorífica política euxené-, 
sica practicada nun centro 
institucional do Estado de 
Virxinia (USA) 

De 1927 a 1972 se esteri- 
lizaron por centos e por 
milleiros -até 8.300- per- 
soas que "non eran aptas" 
para a reproducción: po- 
bres, xordos, cegos, coxos, 
mancos, criminais, por ca- 
recer de  domicilio, epilép- 
ticos, deficientes mentais 
ou calisquer outros que o 
Estado considerara "inade- 
cuados". 

O xulgado autorizou as 
esterilizacións e o Tribunal 
Supremo USA terciou nal- 
gun caso dando o visto bó 
dos médicos da institución 

de Lyncliburg saudaron a 
lei de  Hitler que aplicaba o 
bisturí con vigor e chegou 
esterilizar a 225.000 perso- 
as en 3 anos. "Os alemáns 

1 nos están batendo no noso 
1 proprio xogo" se escoitou 
1 no centro. Após a 2- gue- 

rra mundial non mingua- 
ron as esterilizacións, o 
que' mudou foi o xeito de  
falar en público e o pro- 
grama seguiu até 1972. 

Asi, no democrático e ci- 
vilizado país USA. 

Na concesión de sub- 
vent;ÓnS convocada pola 
Orde da Conselleria de  Fa- 
milia Muller e Xuventude' 
do  17-3-1994, pola que se 
acordan as liñas de actua- 
ción e estímulo á forma- 
ción das mulleres naquelas 
profisóns nas que se ato- 
pan sob-representadas na 
Comunidade Autónoma.. . 
encontramos financiamen- 
to para cursos tais que: en- 

a pro1 da esterilización for- 1 fermeria xeriátrica, enfer- 
zada con tan peregrino ar- 1 meria pediátrica, modistas, 
gurnento como que o prin- 1 corte e confección, tapice- 
cipio que sustenta á vaci- 1 ria, reposteria, auxiliar de  
nación obrigada, pode 
sustentar, tamén, a elimi- 
nación das trompas de 
falopio. 

a q d a  a domicilio, cultivos 
baixo abrigo, xardinaria, 
auxiliar administrativo, co- 
ciña galega, restauración 

de mobles. Unhas poucas 
de informática de  xestión e 
informática básica e car- 
pinteiro de ribeira. Cursi- 
ños que nun 90% foron 
promovidos por Asocia- 
cións de  Amas de Casa e 
de Mulleres Rurais. 

Tamén se engade no lote 
os dados de concesión de 

' 

subvencións concedidas ao 
abeiro da orde 17-3-94 da 
Conselleria de Familia Mu- 
ller e Xuventude que se re- 
parten entre: Asociacións 
de  amas de casa, asocia- 
cións de  mulleres rurais, 
algúns concellos -sobre to- 
do  do PP-, algunhas aso- 
ciación~ de viuvas, asocia- 
cións de  empresarias e al- 
gunha que outra asocia- 
ción explicitamente femi- 
nista perdida polo medio. 
É un bo xeito de  repartir 
os fundos públicos: ecuá- 
nime, igualitario, promotoi 
da igualdade e da xustiza 
distributiva e ,  desde logo, 
animado? a que as mulle- 
res sallan dos papeis domi-. 
nantemente femininos. 



John Salvi un fanático 
antiabortista USA que tiña 
no seu camión unha foto- 
grafia dun feto, foi detido e 
acusado do asasinato de 
Shannon Lowneg de 25 
anos, recepcionista dunha 
clínica e de  Leanne Ni- 
chols, de  32 anos, empre- 
gada cloutra clínica na mes- 
rna nia da cidade de Broo- 
kline. Foi detido cando dis- 
paraba cun rifle automático 
calibre 22 desde o aparca- 
mento posterior doutra clí- 
nica para interrupción vo- 
luntaria do embarazo. 

Todo pola defensa dos 
fetos que, ao que se ve pa- 
ra John Salvi valen máis 
que as vidas das persoas. 

Ruben Gur e os seus co- 
legas cla Escola de  Medici- 
na de  Pensilvania (Filadel- 
fia, USA) realizaron unha 
investigación en 36 zonas 
cerebrais e encontraron di- 
ferencias significativas en- 
tre ambos sexos en 17 de- 
las. "Os resultados son 
consistentes coa hipótese 
de  que diferencias en pro- 
cesos cognitivos e emocio- 
nais teñen unha base bio- 
lóxica" ... e veñen engadir 
que as mulleres amén de 
ser mais guapas, cousa que 
xa sabiamos, tamén son 
máis listas, cousa que sus- 
peitabamos, e que agora 
avanta imparabelmente até 
ver-se confirmado. 

Filomena Antuña 
de 70 anos declarou-se autora do escuartexamento e 

enterro clandestino en 1993 do  cadavre do ancián co que 
convivira os últimos 10 anos, Rosalino Gutierrez de  69 

anos, porque necesitaba seguir cobrando a sua pensión. 

Filomena Antuña no xulgado. 

Margare t Burbidge, 
pioneira na dirección do 
Royal Greenwich Observa- 
tory (Reino unido). Fixo 
aportacións relevañtes á te- 
oria revolucionaria que en 
1957 explicou a orixe $os 
elementos químicos nas es- 
trelas. 

Sempre teimou en atraer 
a máis mulleres á astrono- 
mia e tirar as barreiras que 
impeden ou dificultan o 
acceso das mulleres á 
ciencia. 

NOS seus comezos, can- 
do quixo acceder aos ob- 
servatórios da Institución 
Carnegie en California, que 
eran os mellores do  mun- 
do, respostaron-lle que as 
prazas eran só para homes. 

A respecto da teoria do 
Big Bang sostén que "hai 
indicacións de  que proba- 
belmente a teoria precisa 
modificacións, sobre todo 
cando se refire a antes da 
grande explosión. Non sei 
por qué precisamos un 

1 acontecimento de criación". 
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Francisco Alonso, psiquia- 
tra, no discurso de apertu- 
ra do  ano acaclémico da 
Real Academia de medici- 
na, alertou sobre o medro 
das novas patoloxias: adi- 
ción aos alimentos, ao se- 
xo, ás compras, ao xogo, 
ao traballo e á televisión. 

As persoas que paclezan 
estes males hai que os 
considerar como verclaclei- 
ros doentes e consiclerou a 
máis preocupante, a telea- 
dicción pola sua incidencia 
na saude mental que ade- 
mais, incrementa a conduta 
violenta sinaladamente nos 
nenos. 

As.psicólogas Srauss e 
Lenn0x de Nova Iorque 
investaron e patentaron un 
novo xeito de  atender aos 
pacientes aqueixados de 
adición ao traballo. En f~ir- 
gonetas preparadas para 
realizar a consulta ao tem- 
po de trasladar ao executi- 
vo ao traballo, ao aeropor- 
to, á cita cun cliente ... 

Seguro que seguirán apa- 
ñando clientes e facendo 
cartos. O que non está ga- 
rantido é que lles curen 
dunha adición tan estre- 
sante como a de non saber 
facer outra cousa que tra- 
bailar. 
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o tíinpa >me polo que foi 
conden tro dias de arres- 
to e unli,~ illulLn de 65.000 como 

A Asociación de Pais de 
Familias Separados pediu 
a todos os homes que es- 
tén nesta sihiación familiar 
que cleixen de pagar as 
pensións, tanto as vitalicias 
cowo as compensatórias, 
as suas ex-mulleres 5s que 
califican de "parásitos so- 
ciais". 

~~Mesmo estamos dispos- 

das lesií: 
Zr, sen 

bns do n 
necesic 

, o n n c l  

iarido 
lade cle 

autora ( 

Mullc 

DUAS BROSrITUTAS D E  
]tina) dt 
Ln mozc 
- , a : + " l 7 ~  

tos a ir ao cárcere por ne- 
garnos a pagar, porque é unha tre- 
menda inxustiza que nós teñamos 

,rb~cir~ 
i anos, f 
"--o 

a (Arxer 
artas d~ 
, -  "" -e 

Cit. 1U i l l lU3 U C L C  c13 C ~ U I L ~ L C L L I ~  

que mante-las canclo xa teñen outra 
parella)) clixo aos medios de comu- 
nicación o vicepresidente Angel 
Fuentes. 

Alicia Martínez del Burgo, vocei- 
ra de Nais en Acción de Vigo cha- 
rnou a estes pais mentirosos. Rexei- 
tou que houbera pensións vitalicias 
(o 40 % das pensións que pagan no 
Estaclo Español son inferiores 5s 
15.000 pts; Un 45% oscila entre as 
25.000 e as 40.000 e só un 5% supera 
5s /í0.000). Propúxo que a fiscalia ac- 
ni:iia "cle oficio" por se tratar d ~ i n  de- 
lito público. 

Isto por se non abondaran os da- 
dos que clispón a organización se- 
gundo a que entre o 80 e o 85% dos 
pais incumpren as senténcias que 
lles obrigan a pagar a pensión a sua 
muller e aos seus fillos. 

A polémica está servida, maxima- 
mente porque na Comisión de Xus- 
tiza do Congreso dos Deputados, o 
PSOE introduciu varias reformas a 
Lei de Divorcio e Separacións. 

- -  - 

tnentre 
que se 

s traba1 
mastur 

. . 

) 

1 

unha lección: Convicia- 

laban a( 
baba, d 

. ,  - 

3 tetnpc 
ecicliror 

. .  

Elias Yánes. 

É PARA BOTAR-SE TREMER á sua ca 
se e bot; 

.sa. Indu 
aron-lle 

. . -  

ciron-nc 
auga fei. 

vencio polos xenitais. r 
ticlas pola policia. Elias Yánes, Presidente da Con- 

ferencia Episcopal, anunciou no re- 
mate do ano 94 que a muller será 
protagonista principal do próximo 
ano para a Igrexa Católica. Dixo que 
a Igrexa xa bautizara 1995 co lema: 
"Ano da Muller como mestra e edu- 
cadora da paz". 

Estupendo. Agora temos a misión 
de mestras e educadoras da paz, 
cousa que, por exemplo non se lle 
pide aos homes. E isto, amén da sa- 
gra misión aparellada de ser espo- 
sas e nais. 

Grácias, bispos, millor que nos 
deixedes en paz vosoutros a nós. 
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Dos 45.503 internipcións volun- 
tarias de embarazos realizadas no 
Estado Español en 1993 nos centros 
legalizados a tal efeito, só un 2,35% 
delas (1.069) fixeron-se en centros. 
públicos dependentes da Segurida- 
de Social perante o 97,65% (44.434) 
que se fixeron en centros privados 

Segue facendo falta a vella e ac- 
tual reivindicación de aborto livre e 

Mulleres da Asociación "Madres en Acción" gratuito na Sanidade Píiblica. 
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consecuentemente, tenen meilores notas segunao asegura un estudo 
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 res^ a tres questionarios. 
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rapaces avantaxan 5s nenas en 
lade de cálculo. 

elabor: 
escola 

T T .  
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xido por Rebec 
Socola, proresora de Pecliatria i 

Jniversidade de Carolina do No1 
realizado por investigadores dc 

-1 Universidade e do Centro Méui- 
co Albert Einsteii ~ n x ,  Nova 
Iorque, reflecte a )ns de 204 
nais recollidas nuii ~ l u a ~ ~ i ~ a l  e nud-- 
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Grácias, aqui estiveinos fainiliari- 
adas con tal doctrina peclagóxica. 
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O Ministerio de Ecluca- 

ción y Ciencia vai estibe- 
lecer para o próximo cur- 
so unha materia optativa 
dentro do  Ensino Secun- 
dario Obrigaclo (ESO) que 
se vai chamar "Papeis so- 
ciais de Mulleres e Homes" 
que, segundo César Coll, 
director Xeral de  Renova- 
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ulideira e inten ;ión do mil lo n mtais e 

mas de Calicia Lvi icl  i u ~ ~ í ~  ao seu acelerado crescimento de- 

'inais do  XVI e princi- 

i lación galega no seu 

dun 40% entre 1600 e i o n  dependeu única e 

>te do millo, porén a c ración da populación 

iovo cultivo é indubidábel, e a proba diso é a desigualda- 

nentos la rexión no que o seu cciltivo 

S que ig 3 do mil lo (...) 
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ción Peclagóxica, proporcionará ao 
alunaclo de  12 a 16 anos as claves 
para comprender os cambios no pa- 
pel asignado á muller dentro do ám- 
bito familiar, social e profesional e 
fomentará actitudes non sexistas, 
máis coerentes cos roles que ac- 
tualmente clel>en cuiilprir na socie- 
clacle tanto hoines como rnulleres. 

Francamente, se os directores de 
Iienovación Peclagóxica pensan que 
as actitudes sexistas poden trans- 
for11i:ir-se ciinha materia! 

I I l a 1  ILII 

mogrC 

pios d 

ifico ap 

lo XVII. 

ós un p 

Ainda 

eríodo 

que o r 

de cric€ 

nedro c 
- - -  

3 entre i 

Ja p o p ~  

nto foi 1 

IJV1U 1 

de do! 

se esp 

; crescir 

alla e a 

entre as 

;noran c 

N áreas c 

cultivc 

(...); 

abona 

: as con 

losa e n 
- .  . 

secuen 

i i l lor re 

mográf 

foron o 
nri3 1- 

icas du 

medro 

do tan- 

l i no  é r 

iaño da 

noito m 

familia 

áis baix 

., a emi 

:o que r 

3 maior 

vidade, 

ación F 

grande 

V I  XORNADAS DE 
SERVICIOS SOCIAIS 
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butras áreas eu- 
Terán lugar os días 6, 7, e 8 d e  

Abril en  Lugo. Están clirixidas aos 
Diplomados en traba110 Social e ou- 
tros profesionais dos Servicios So- 
ciais e a responsabeis políticos des- 
tas áreas. 

Os obxectivos xerais destas xor- 
nadas son : 

Poñer en relación aos profesio- 
nais deste medio para facilitar o in- 
tercambio de  experiéncias 

Estudiar a Política Social actual 
e a sua repercusión no  Medio Ru- 
ral. 

" Coñecer a incidéncia da Unión 
Europea neste medio. 

" Prof~inclizar nos aspectos técni- 
cos e n~etodolóxicos utilizados po- 
los profesionais do Medio Rural. 

Elaborar propostas que faciliten 
aos responsabeis institiicionais a to- 
ma de decisións. 
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k«Pena de mórte 

para todos aqueles 

que cometan cri- 
p7. c - 

3 I mes contra a xente 
"7, : , , - S  n 

.'.P 
j honesta, os ino- 
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centes e os ani- 

_ x l S 0  . , 
" ;,y&G ' mais>> porque o Pai 

de Roma é fraco e 
feble co aborto. É 
imprescindíbel un- 
ha liña máis severa. 
Asi, como a prota- 
gonizada por Fran- 
co Zeffirello, di- 
rector teatral e ci- 
neasta nascido en 
Florencia en 1924. 

«Todo o que sexa emancipar, promocionar, dar 

á muller igualdade de oportunidades, tirar-lles dis- 

criminación~ legais de cualquer tipo, iso é bo. Po- 

rén decir-lle: "oia vocé, enfronte-se ao home, su- 

bleve-se" etc... pero que coño é iso? con perdón ... 
Que quere vocé? Que se fagan Iésbicas? Que se cor- 

ten o peito para disparar frechas contra os homes? 

Iso é absolutamente ridículo.. . >> 

Pois asi o dicia Manuel Fraga a Carlos Sentís en 
1977. 

Duas lésbicas converteron-se en nais legais dun- 
ha nena de 3 Kg de peso. O pai natural, é un ami- 
go da parella, homosexual, que aceitou doar o seu 
esperma a Natalie Wilson. O reverendo David Ho- 
lloway que non o podia suportar dixo: «O que fi- 

xeron estas mulleres non pode estar ben. Hai evi- 

dencias de que os nenos deben educar-se con un 

pai e unha nai». 

p Clinton no seu discurso no Congreso asegurou 
que se ian tomar medidas contra os abusos da imi- 
gración: «Os ilegais están quitando postos de tra- 

ballo aos cidadáns americanos e aos imigrantes 

legaiw. 

PJohn Osborne, drama- 
turgo inglés, tiña-se ga- 
bado en público de duas 
gracias celestiais: «ter si- 

do inglés e heterosexual» 

e agora resulta que o de 
inglés sí porén o de he- 
terosexual non, que ao 
longo de 40 anos unl-ia 
relacións con Anthony 
Creigthon que acaba de 
revelar a nova para de- 
nunciar a hipocresia de 

0 escritor falecido, Osborne que era clara- 
John Osborne. mente bisexual. 



COORDINADORA 

FEMINISTA BNICELA 

I 
% 

Na Coordinadora Femi- 
nista Donicela, ante todo so- 

l 

mos un grupo de mulleres 
con ideas. 

Desde hai anos cada sema- 
na xuntámonos nun localii- 
sito no centro da cidade, 
aquí onde traballamos as i 
as, onde lles damos forma. 
As reunións son o berce dos 
nosos proxectos. Son tarnén, 
a nosa canle comunicati~ 
de expresión. Son o noso 
pacio, onde brotan as no,,, 

P Cursos de autodefensa 
para mulleres. Porrque non 

queremos seguir sendo víc-' 
timas das agresións e pa- 

ra potenciar os nosos recursos \ e romper a imaxe de debi- 
1 lidade que sempre non in- ' culcan. ' 

r Taller de escritura, para 
vencer o "medo" á palabra. . 

r Elaboración da revista "Donicela", 
que xa está a sair do forno, definida co- -- proxecto aberto ás mulleres. 

idemais. temos na mente outras Dro- 

a rraballar a historia oral das mulle- 
res de Vigo para recuperar a nosa propia 

historia. 

fl T Facer amplas tertulias, iniciando coas po- 
nencias, que escollemos entre todas, d o ~ i -  
bro das Xornadas Feministas. 

O que máis nos gusta do numeroso gru- 
po que somos é que traballamos desde as no- 
sas relacións individ~iais, respetándonos e con- 

siderando as opinións de todas. 
Como humanas que somos, e habitantes des- 

ta cidade da terra, interésanos toda a problem?: 
ca vixente. 

... E tamén queremos falar, pen- 
sar e repensalo todo. Sempre aber- 
tas a tódalas vosas participacións, co- 
laboración~, ou sinxelamente ganas 
de darlle ao maxín todas xuntas, pb- 
lo que aproveitamos este espacio pa- 
ra animarvos a traballar con nós. 



esque por primeira vez se 
puxo en práctica a fecun- 
dación asistida miles de ne- 
nos teñen nacido no mun- 
do gracias a esta técnica. 
Moitos dos receos que se 

manisfestaron ao comezo foron es- 
morecendo fronte a unha realidade 
que amosaba uns resultados tan ro- 
tundos. A terapia en cuestión non re- 
sulta especialmente perigosa nin pa- 
ra a muller nin para o futuro fillo. O 
tratamento é incomodo e nalgúns ca- 
sos pode presentar complicacións, de- 
rivadas da estimulación hormonal ne- 
cesaria para provocar unha ovulación 
controlada. Sen embargo, malia estes 
problemas, a práctica da fecundación 
in uitro tense imposto completamen- 
te en gran cantidade de, países nos 
que as mulleres que recorren a ela se 
contan por milleiros cada ano. 

Pero a pesar desta evidencia in- 
contestable, os debates sobre as con- 
secuencias éticas dalgunhas variantes 
da fecundación asistida non desapa- 
receron en absoluto. Nos últimos me- 
ses un dos focos de controversia re- 
s u l t o ~  ser a posta en práctica en Ita- 
lia dunha aplicación consistente en 
facilitar o embarazo a mulleres post- 
menopáusicas mediante a doazón de 
óv~~los que, unha vez fecundados con 
espermatozoides dos seus respectivos 
homes, serían implantados no í~tero 
destas mulleres para que puideran dar 
a luz un fillo. 

A polémica non foi suscitada pola 
técnica en si, que non ten ren de no- 
vidosa, xa que a dóazón de óvulos é 
unha práctica bastante corrente na fe- 
cundación asistida, senón polo feito 
de seren os suxeitos da mesmas mu- 
lleres menopáusicas con idades su- 
periores aos cincuenta anos. A clase 

médica concordou en condenar ca- 
se unanimemente a aplicación da te- 
rapia a estas mulleres, facendo espe- 
cial fincapé no problemático que re- 
sulta esta idade para ter fillos. 

A meirande parte das críticas ao fe- 
nómeno das nais-avoas refirense aos 
perigos que entraña o embarazo a un- 
ha idade tan elevada e sobre todo aos 
problemas que para o futuro fillo se 
derivarían disto. Resumidamente os 
argumentos poden sintetizarse nos ca- 
tro seguintes: 

1. A xestación a unha idade tan 
avanzada pode entrañar perigos para 
a muller. 

2. Querer ter un fillo a esta idade 
pode significar unha fuxida cara adian- 
te para colmar algunha necesidade psi- 

colóxica: "Trátase dunha maternida- 
de irresponsable". 

3. Unha muller con máis de cin- 
cuenta anos non pode asegurar os coi- 
dados necesarios para o neno: "Hai 
que pensar no fillo. Un fillo necesita 
a estimulación maternal, e a unha ida- 
de de avoa a nai non pode prestarlla". 

4. A posibilidade de ficar orfo a cur- 
ta idade é alta, en calquera caso a or- 
fandade producirase case inevitable- 
mente na adolescencia. 

Como corolario, a maioría dos mé- 
dicos que se amosan críticos pensan 
que debería poñerse un límite de ida- 
de de entre 50 e 52 anos para os casos 
de fecundación asistida. 

Os dous primeiros argumentos 
enunciados fa11 referencia á situación 



fisica ou psicolóxica da muller que em- 
prende o tratamento. Evidentemente 
esta ten que ser informada dos peri- 
qos que entralla pero a decisión uni- 
camente debe correponderlle a ela no 
tocante a exponerse a estes riscos. Máis 
clelicaclo é o tema da situación psico- 
Ióxica e das motivación5 que moveri a 
iinha persoa a querer ser nai a unha 
iclacle tan avanzada. Tal vez nalgúns 
casos sexa certo o argumento esgri- 
mido de que se trata dunha f~ixida pa- 
ra colmar algún baleiro psicolóxico, 
pero a xeralización de que en todos 
os casos sería unha maternidade irres- 
ponsable parece excesiva. Ademais de- 
terminar o que resulta irresponsable 
ou non é moi esvaradío. <Que dicir, 
senón, de moitas adolescentes con- 
frontadas a un embarazo non desexa- 
do e que "optan" por ter o fillo sen ter 
plena conciencia das consecuencias 
que vai suponer para as súas vidas?. 

Evidentemente, neste caso trátase 
clunha intervención programada e 
asistida medicamente que podería ser 
motivo dalgíln tipo de regulaciÓ1, a 
diferencia dos embarazos nahlrais que 
ciiii-;in dentro do campo do estricta- 
I I ICI I~C privaclo. O caso que serviu pa- 
rñ I;~nz¿~r a polémica nos medios de 
coiniinicación reílicte perfectamente 
cstc posible conflicto. 

A italiana Rosanna della Corte tivo 
un fillo aos 63 anos, mediante unha 
fecundación in vitro cun óvulo doado, 
practicada polo médico Severino An- 
tinori. Rosanna acudiu á consulta "pa- 
ra tratar de encher o baleiro que lle 
deixara a morte do seu único fillo nun 
accidente de circulación"2.. Segundo 
as súas palabras "apenas vin ao neno, 
recollecín na síia face a viva fasquía do 
seu irmán morto, e por iso púxenlle 
o inesmo nome, Ricardo. Só agora a to  
pei a serenidadeV8. Quen pode ser que 
non atope a serenidade tal vez sexa o 
infeliz Ricardo, condenado a ser o so- 
sia do seu irmán desaparecido. 

Quizais nun caso como este sexa 
clesaconsellable levar a cabo o trata- 
mento, sobre todo pensando no que 
pode esperarlle a u11 neno obrigado 
a responder á expectativa de cubrir o 
espacio do seu irmán morto. Pero un 
caso particular, por discutible que se- 

. xa, 11011 permite establecer unha pau- 
ta sexa aplicable a todos. As motiva- 
cióils persoais, as situacións psicoló- 

_- __ -_ -------- --- superada a adolescencia. Con ser re- 
al esta crítica, non ten por que ser ne- 
cesariamente así na maioría dos casos. 
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a morte dos pais non se producirá al-  
tes de que o-fillo acade-a maioría de 
idade. Ademais, a idade de defunción 
tende a alongarse. En calquera caso, 
a idade da nai no momento de parir 
resulta crítica. 

Este é un problema real que debe 
ser tomado en consideración. Pero, 
agás en casos extremos, tquen, máis 
que os futuros pais, poden tomar a de- . 
cision?. De non ser así as mulleres que, 

in por motivos profesionais, ben por 
~zóns de Saúde (enfermidades, ta- 

xicas e o estado de saúde físico poden 
ser moi diversos e variar notablemen- 
te dunhas mulleres a outras. 

O terceiro argumento centra a aten- 
ción nos coidados que precisa o fillo 
e que a nai, a esta idade, non podería 
darlle. Dise que o neno necesita a es- 
timulación maternal. O que non se di 
é por que unha muller en idade avan- 
zada non pode proporcionarlla. An- 
tes e agora moitos nenos foron e son 
criados polas súas avoas, sen que nin- 
guén considerase isto unha eiva para 
o desenvolvemento do neno. É máis, 
os homes poden ter fillos sen practi- 
camente ningún límite de idade e así 
personaxes célebres como Picasso, Pau 
Casals ou Ives Montand foron pais con 
máis de 70 anos. Sen embargo, non 
atraeron as críticas polos problemas 
que a súa madura paternidade podía 
producir nos seus fillos. (Non hai aquí 
un trasfondo machista que considera 
o coidado dos fillos responsabilida- 
de directa das mulleres?. A capacida- 
de para realizar unha crianza axeita- 
da non deriva directamente do sexo 
nin está necesariamente asociada ao 
mantemento da fertilidade. En todo 
caso, podería depender da conserva- 
ción, por parte da persoa en cuestión, 
das facultades físicas e mentais sufi- 

vaquismo,etc.), ou calquera outros 
motivos, estean sometidas a un maior 
risco de mortalidade tampouco de- 
berían acceder á fecundación asistida 
independentemente da súa idade. 

Neste caso volve a aparecer o mes- 
mo problema que comentabamos an- 
teriormente. Os homes que deciden 
ser pais cando xa son vellos e están na 
última fase da súa vida non son criti- 
cados por someteren aos seus futuros 
fillos a unha orfandade irremisible a 
unha corta idade, aínda menor que 
no caso das nais debido á maior es- 
peranza de vida destas últimas. Non 
se trata evidentemente de negarlle aos 
homes maduros, por esta razón, o de- 
reito a poner en práctica a súa capa- 
cidade reproductiva senón da valora- 
ción moral que se pode derivar des- 
te proceder. 

Esta distinta consideración da pa- 
ternidade e da maternidade amosa, 
como xa se dixo, un evidente ma- 
chismo arroupado do que en filosofía 
se coñece como falacia naturalista. Es- 
ta consiste en considerar moralmen- 
te desexable aquilo que a natureza 
consagra, confundindo o que "6" co- 
mo que "debe serw5. A bioloxía re- 
productiva das mulleres fai que estas 
perdan a capacidade de ter fillos an- 
tes dos cincuenta anos a diferencia dos 

cientes para afrontar esta tarefa. homes que a conservan practicamen- 
O último argumento crítico seme- te durante toda a vida. As mulleres se- - 

lla apoiarse nunha evidencia dificil de guen a ter trompas e útero funcionais 
negar. Ter un fillo a unha idade su- pero deixan de ovular, o que aconte- 
perior tios cincuenta anos podería im- ce no período da vida que chamamos 
plicar que o neno fique orfo a penas menopausa. 



A diferencia entre a bioloxía re- 
productiva dos sexos non implica nin- 
gún xuízo moral sobre a convenien- 
cia de que o comportamento repro- 
ductivo deba establecerse a partir des- 
ta constatación, dando por boa a pa- 
ternidade na vellez e deostando a ma- 
ternidade á mesma idade. Tan discu- 
tible desde o punto de vista dos valo- 
res humanos é que un home teña un 
fillo aos sesenta anos como que o te- 
ña unha muller. No caso das mulleres 
este problema antes non se presen- 
taba porque non podían parir despois 
da menopausa. Pero desde o mo- 
mento en que a fecundación asistida 
permite esta posibilidade a falacia na- 
turalista aparece para segregar mo- 
ralmente os dous comportamentos e 
consolidar así un valor claramente se- 
xista que nada ten que ver coa natu- 
reza senón cos distintos papeis que a 
sociedade atribúe aos sexos perante o 
coidado da prole. 

Parece razoable que as mulleres 
que desexan someterse á fecundación 
asistida a unha idade elevada, sexan 
cales sexan os motivos, teñan que pa- 
sar un control que determine se están 
en condicións Esicas e psicolóxicas pa- 
ra afrontar esta situación. A vontade 

libremente expresada das mulleres ( 
bería ser decisiva sempre que non er 
tan causas de forza maior que acc 
sellasen outra cousa. E dicir, a von 
de da interesada debería ser o critéi 
fundamental, pero non o único. 

Esta relativización da liberdade de 
elección pode resultar discutible, pe- 
ro non se trata soamente dun intere- 
se persoal senón tamén público, xa 
que neste caso poden verse afectadas 
terceiras persoas potenciais. Pensemos, 
senón, nunha situación que presenta 
algunhas analoxías como é o caso da 
adopción. As solicitudes son avaliadas 
co fin de garantir que o neno adop- 
tado poida gozar das máximas garan- 
tías para levar unha vida digna no no- 
vo entorno familiar. Curiosamente a 
regulación da adopción no Código ~ i -  
vilG non pon ningún límite superior 
para a idade dos futuros adoptantes li- 
mitandose a establecer unha idade mí- 
nima de vintecinco anos e, como mí- 
nio, catorce anos máis que o adoptado. 
Resulta sorprendente esta diferencia 
de tratamento entre a adopción e a fe- 
cundación asistida, <por que non se es- 
tablece un límite de idade no primei- 
ro caso e se considera tan importan- 
te o seu establecemento no segundo? 

ie- 
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m- t; 
ta- fc 
no tc 

Calquera cuestión que poda supo- 
er conflicto entre intereses enfron- 
idos sempre é dificil de resolver. A 
xundación asistida debe formar par- 
: da contribución da medicina ao be- 

nestar das persoas, neste caso a que 
aquelas mulleres que presenten pro- 
blemas de infertilidade poidan acce- 
der á maternidade que arelan. Even- 
tualmente poden presentarse situa- 
cións en que sexa necesaria a inter- 
vención dos poderes públicos para ga- 
rantir o interese social, como por 
exemplo a prohibición da selección 
do sexo do futuro fillo. 

Indubidablemente todo o referen- 
te á fecundación in vitro e ás súas apli- 
cación~ presenta características pro- 
pias que deben ser tratadas dun xeito 
específico e non soamente con nor- 
mas extraídas doutros eidos. O que 
non parece xustificado, sen embargo, 
é que se apliquen criterios moi dife- 
rentes para fecundación asistida dos 
que se aplicarían a situacións análo- 
gas fora desta terapia. O caso das nais- 
avoas non é o Único 110 que se mani- 
festa esta disparidade de criterios pe- 
ro resulta ilustrativo, polo menos nal- 
gúns dos argumentos empregados, da 
ideoloxía que a sustenta. B 

1 De certo todo o referente á técnicas 
de fecundación i n  uiiro é regulado pola 
Lei de Fecundación Asistida aprobada po- 
lo Parlamento español en 1988. 

2 y El PAÍs, 29 de setembro de 1994 
4 No Estado español os datos rnáis re- 

centes indican unha esperanza de vida 
media ao nacer de 74,4 anos para os va- 
r ó n ~  e de 80,3 anos para as mulleres, un- 
ha diferencia non desprezable de  5,9 
anos. Hai que ter presente que a espe- 
ranza de vida non indica a idade á que 
morre a maioría da poboación. Esta vese 
influída pola mortalidade que se produ- 
ce nos distintos tramos de idade, polo que 
unha esperanza de vida media ao nacer 
de 80 anos non quere dicir que a proba- 
bilidacle de supervivencia aos 60 sexa de 
20 anos, senón que, con toda segurida- 
de, será algo máis elevada. 

Francisco J. Ayala. "Origrn J m o l u ~ ó n  
drl homl7re". Alianza Editorial, S.A. Madrid 
1980 

"n materia dc aclopcións as Comu- 
nidades Autónomas poden ter normati- 
vas propias que inclíian outros reqiiisitos 
-incluída unha idade ináxiina- para as 
persoas solicitantes cliinha adopción. 



as Xorna 

S dias 8, 9 e 10 de De- 
cembro celebraron-se en 
Loion as 111 Xornadas Fe- 
ministas de Euskadi. Pa- 
saran 10 anos desde as 
anteriores Xornadas e to- 

das estábamos desexosas do que 
nos ian proporcionar estas xorna- 
das. Eramos conscientes que nes- 
tes 10 anos cambiaran moitas cou- 
sas, tanto para o conxunto das mu- 
lleres como para o movimento fe- 
minista (m.f.) de Esukadi. Dous fo- 
ron os temas centrais elixidos para 
debater: "Situación e perspectivas 
do m.€. vasco" e "Muller e Poder". 
Ademais, abordarian-se en dife- 
rentes talleres outros temas como 
Demografia, Educación, Traballo, 
Sexualidade, etc. En total apre- 
sentaron-se unhas 50 exposicións 
e talleres. 

O proceso de organización das 
Xornadas tivo as suas dificuldades. 
O m.f. vasco é un movimento plu- 

ral onde coexisten grupos femi- 
nistas como as Asembleas de Mu- 
lleres ou a Coordenadora Femi- 
nista de Navarra, coordendos na 
Coordenadora Estatal de Organi- 
zación~ Feministas, xunto a Lan- 
broa ou o Grupo de Independen- 
tes de Donostia pertencentes á Co- 
mente Independente, asi coma Egi- 
zan, organización de mulleres da 
Coordenadora KAS ou o Forum 
Maria de Maeztu, unido á corren- 
te do feminismo socialista. Ademais 
nestes 10 anos apareceron e con- 
solidaron-se outros grupos femi- 
nistas coma as Secretarias da Mu- 
ller dos diferentes Sindicatos ou as 
Áreas da Muller de Partidos como 
Esquerda Unida ou Herri Batasu- 
na. 

A iniciativa de organizar as Xor- 
nadas partiu das Asembleas de Mu- 
lleres que a extenderon a outras or- 
ganización~ feministas e propuxe- 

ron que as Xornadas fosen orga- 
nizadas por todos os grupos de mu- 
lleres que o desexasen. Para o no- 
so asombro, tanto Egizan como 
Landroa e o Grupo de Mulleres In- 
dependentes de Donostia se ne- 
garon aducindo que só deberian 
organizar as Xornadas os grupos 
feministas "autónomos". Para evi- 
tar que as Xornadas se malograsen, 
renunciamos á nosa proposta, ain- 
da que quedou claro que calquer . 

muller ou grupo podia apresentar 
exposicións como asi se fixo. 

Duas semanas antes da celebra- 
ción das Xornadas (o proceso de 
organización iniciara-se habia un 
ano), Egizan deixa a organización 
das Xornadas, ainda que manifes- 
ta que participará nelas con expo- 
sición~ e talleres. Os argumentos 
que expoñen na rolda de prensa 
son dous: o seu desacordo coa ce- 
lebración de duas mesas redondas 



sobre os temas centrais que, desde 
o seu ponto de vista, limitan a par- 
ticipación das mulleres, e o non 
respeitar o marco de Euskadi (a 
unha mesa esta convidada Lidia 
Falcón). 

Neste ambiente algo enrarecido 
chegamos ao 8 de Decembro e a 
Aula Magna vai-se enchendo de 
mulleres. Xoves e non tan xoves, 
organizadas e non organizadas, 
mulleres de todo tipo interesadas 
en coiíecer o que hoxe é o m.f. vas- 
co. O máis positivo destas Xorna- 
das, sen dúbida, foi a ampla parti- 
cipación (unhas 1500 mulleres) e 
a diversidade de mulleres que acu- 
diron a Leioa. E dentros diso, a ele- 
vada preséncia de mulleres novas. 
Nestas Xornadas coincidiron nais 
e fillas, mestras e alunas, xunto a 
moitas mulleres que, como Ana 
Ereño que abriu as Xornadas, par- 
ticipamos nas anteriores Xornadas 
Feministas de Euskadi (1979 e 
1984). 

A pluralidade do m.. f. 
O primeiro dia iamos discutir so- 

bre o m.f. Unha mesa redonda so- 
bre o tema "Que é ser feminista?" 
abriu o debate. Ou, mellor dito, 
intentou abri-lo, xa que na Aula 
Magna non se debateu sobre a si- 
tuación do m.f. vasco nen sobres as 
suas perspectivas de traballo. Fo- 
ron moitas as mans erguidas, mais 
unha tras outra centraban-se en ra- 
tificar as posicións da organización 
á que pertencian. As sque eran de 
Egizan, insistian unha e outra vez 
na tripla opresión (como muller, 
como traballadora e como vasca). 
As de Landroa insistian en que o 
determinante é ser muller e que 
feministas só son as organizacións 
"autónomas'' mentres tanto as Se- 
cretarias da Muller dos Sindicatos 
e demais organizacións de mulle- 
res constituirian o movimento de 
apoio ao feminismo. 

Quizais a palabra máis ouvida 
en Leioa foi pluralidade. O m.f. de 
Euskadi é plural. Ninguén o dubi- 
da. Mais, como se pode falar de plu- 

ralidade en tanto se establecen xe- 
rarquias de feminismo en función 
da corrente en que se enmarque 
cada unha?. Quen se atreve a re- 
petir a etiqueta de feminista?. 

Desde o meu ponto de vista re- 
coñecer a pluralidade esixe aceitar 
que hai opinións distintas mais ta- 
mén considerar que todas son 
igualmente respeitabeis, que res- 
postan a diferentes analises do que 
é a opresión da muller e que non 
existe unhas feministas mellores ou. 
máis consecuentes que outras. 

Xunto á pluralidade, diversida- 
de, escoitamos unha e outra vez a 
necesidade de chegar a acordos, a 
consensos entre os diferentes'gru- 
pos. Se queremos avanzar en con- 

mén patentes as diferentes posi- 
c ión~,  inda que habia un acordo 
común: as mulleres habernos ac- 
ceder a todas as esferas do públi- 
co, mesmo á política institucional. 
As diferencias apareceron á hora 
de discutir as formas de acceso: a 
proposta de crear candidaturas de 
mulleres para diferentes eleizóns 
como Plazandreok (plataforma de 
cara a constituir unha candidatu- 
ra de mulleres ao ~Óncello de Do- 
nostia) foi a que despertou máis 
expectación, mais tam6n houbo 
quen defendeu a via de aumentar 
a preséncia de mulleres nas listas 
dos diferentes Partidos, asi como 
quen propuña a necesidade de 
abordar a análise do poder desde 

seguir melloras para as mulleres 
non hai dúbida que téremos que 
chegar a acordos entre os distintos 
grupos. Mais eses acordos non se 
poden dar sobre a base de que un 
grupo impoña os seus mínimos, se- 
nón que todos os grupos terán que 
facer renúncias. E isto non é algo 
que pareza claro. A preséncia de 
Lidia Falcón nas Xornadas foi pre- 
cisamente fruto do consenso entre 
as organizadoras, xa que debian e s  
tar representadas as distintas co- 
rrentes, feito que non foi com- 
prendido por algunhas das parti- 
cipantes. 

No tema do poder, quedaron m- 

unha perspectiva moito máis am- 
plaque o poder institucional. E to- 
das coincidíamos na necesidade de 
seguir fortalecendo o m.f. porque 
os cambios que queremos as mu- 
lleres dificilmente se van conseguir 
por decreto, senón que precisamos 
un potente movimento que influa 
nos comportamentos das persoas. 

Mirando cara ao .futuro 
A hora de facer balanzo das Xor- 

nadas, as opinións foron moi va- 
riadas. Mesmo 11ai quen pensa que 
non pagou a pena realiza-las. 



Certamente nestas Xornadas 
perdemos a oportunidade de mi- 
rar máis cara adiante e menos ao 
noso embigo, mais penso tamén 
que aprendemos algunhas cousas 
que nos poden ser de utilidade de 
cara ao f~i t~iro do m.f. en Esuskadi. 

EII primeiro lugar, as Xornadas 
foro11 unha imaxe do que hoxe é 
o m.f. vasco, para o bon e para o 
mau. En segundo lugar puxemos 
en cuestión a idea, 5s veces tan ex- 
tendida no m.f. que as mulleres de- 
senvolvemos uns valores "diferen- 
tes" e "mellores" que os dos homes. 
Os insiiltos, o acaparar as palabras, 

o non escoitar as intervención das 
demais, o non deixar falar, com- 
portamentos todos eles que atri- 
buimos aos homes, foron algo co- 
mún nos plenarios. En terceiro lu- 
gar, quedou claro que é imposíbel 
chegar a un acordo global entre as 
diferentes análises da opresión das 
mulleres. 

Das Xornadas surxiron tamén 
iniciativas concretas, como a cele- 
bración das Xornadas Monográfi- 
cas sobre medios de comunicación 
ou as Xornadas de Mulleres Xoves 
de Euskadi e a coordenación en- 
tre os gruos de mulleres de dife- 

rentes populacións para inter- 
cambiar experiéncias. Máis alá das 
diferéncias nas grandes análises 
son moitas as cousas que nos po- 
den unir se realmente temos von- 
tade para iso. 

Con seguridade os acordos te- 
remo-los que facer arredor de rei- 
vindicación~ concretas, ou quizais, 
como decíamos riunha das expo- 
sición~, en torno ao que non que- 
remos, sendo bastante máis difí- 
cil chegar a acordos en positivo. 
Acordos que serán variabeis, un- 
has veces participarán unhs gru- 
pos, outras outros, dependendo 
dos pontos que se propoñan, e 
non sempre serán acordos que 
abrangan a todos os gruos de mu- 
lleres. Os acordos deben respeitar 
tamén o desacordo. 

Posibilitar acordos, desde o meu 
ponto de vista, pasa nestes mo- 
mentos por superar osectarismo e 
a competitividade que se fixeron 
patentes nas Xornadas. Isto esixe 
que cada unha de nós non se atrin- 
cheire no que propoña a sua or- 
ganización. Os grupos feministas 
deben ser instrumentos que pro- 
picien unha acción encaminada 
a mellorar a situación das mulle- 
res. Esquezarnos, por tanto, quen 
fai tal ou cal proposta e fagamos 
anáilise se esta favorece ou non a 
superación de discriminacións que 
vivimos as mulleres. 

Fagamos realidade o lema das 
Xornadas "Sen límites para as mu- 
lleres". Non nos poñamos límites 
entre os diferentes grupos femi- 
nistas. Non poñamos límites aos 
proxectos que as mulleres queren 
desenvolver por si mesmas. A plu- 
ralidade do m.f. non é senón re- 
flexo da realidade plural das mu- 
Ileres. Són múltiples e diversas as 
realidades que vivimos as mulleres, 
realidades atravesadas non só po- 
la contradicción de xénero, senón 
por moitas contradiccións que se 
interrelacionan mutuamente. Non 
hai unha única maneira de ser mu- 
ller, nen hai unha única maneira 
de ser feminista. Aprendemos isto 
das Xornadas?. B 
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tamos agrupar namoramento e amor, 
elevando-o cara ó terreo do espiri- 
hiai e relegando a atracción cara a 
zona dos baixos instintos. En todo 
caso, polo xeral, inclinamo-nos por 
facer descripcións emocionais des- 
coñecendo, aparentemente os mo- 
tivos que nos induciron cara unlia 
determinada elección. 

Sen embargo, na realidade, os 
dous conceptos máis próximos son 
atracción e namoramento; ainda que 
non idénticos teñen a sua base en 
variabeis inoi semellantes. A atrac- 
ción pode definirse como o desexo 
sexual que clesperta en nós unha 
determinada persoa. Nun moinen- 
to concreto percibimos a unha per- 
soa como desexábel e excitante e 
tendemos a iniciar un acliegamen- 
to cara ela. Dependendo de dife- 
rentes factores culturais, sociais, mo- 
rais, persoais.. . . controlaremos ese 
afecto ou expresaremo-lo. 

A atracción pode ter fin nela mes- 
rna, independenternente de onde 
esté ese final. É posíbel que duas 
persoas se sintan atraídas, expresen 
máis ou menos sutilmente esa atrac- 
ción e non continuen o achega- 

mento e tamén é posíbel que teñan 
relacións sexiais nunha ou varias 
ocasións. 

Mais ten necesariamente que dar- 
se algunha outra circunstancia para 
que se produza o nanzoramento. O 
namoramento presupón a atracción; 
isto implica desexo sexual. Mais 
implica tamén outras cousas dife- 
rentes que se deducen facilmente a 
través das respostas que os namo- 
rados/as dan a duas sinxelas pre- 
guntas: 

1. ¿Por que te namoraclie desa 
persoa?. As respostas máis frecuen- 
tes son: "Porque era marabillosa", 
"Porque era diferente ás demais", 
"Porq~~e  era a única persoa que me 
podía facer feliz". . . 

2. ¿Canto tempo pasou até que te 
decatache de que estabas narnora- 
da/o?. O rango medio abrangue de 
7 a 15 días, pasando por aqueles/as 
que sucumben'ao flechazo. Poderí- 
amos obxectar que en ocasións na- 
moramo-nos de persoas que coñe- 
cíamos desde había moito tempo, 
pero o significativo é o modo no 
que se produce: subitamente. Nun 
momento, a outra persoa adquire 

un  novo significado e ,  de golpe, 
atopamos nesa persoa esas carac- 
terísticas diferentes que son as que 
nistamente necesitabamos para ser, 
con eles/as, as persoas máis felices 
do mundo. 

Resulta bastante dubidoso que al- 
guén perciba tan subitamente uns 
rasgos centrais e menos ainda co- 
mo sucede nas formas máis fre- 
cuentes de namoramento ao pouco 
tempo de coñecer-nos. 

En diferentes estudios atopou-se 
a resposta que explica como suce- 



cle. En realidade no narnoramento 
interveñen básicamente duas varia- 
1x4s: o atractivo físico e a inferén- 
cia/fantasía cle certas cualidades per- 
soais. 

Noutras palabras, alguén nosre- 
siilta atractivo/a sexualmente e, a 
partir clalguns rasgos externos da 
siia apariencia e conclucta induci- 
1 7 ~ 0 s  algunhas características perso- 
nais e/ou sociais que son valiosas 
para nós. De aquí a declarar-nos na- 
rnorados/as só media un paso: que 
avaliernos posibi/idac/es de 7-ecipro- 
c ihde .  

Os momentos seguintes para a 
evolución do namoratnento no son 
moi diferentes. Se nestes motnent 
seg~iintes telnos indicios ~ n o i  e. 
clentes de que esa persoa non cui 
pre para nada as nosas expectatit 
clireino-nos que os nosos sen 
inenlos foron "~ in  capricho". Se, a 
cla cliie sexa lixeiramente, se confir- 
man as supostas cualidades que an- 
si:iinos riel ou nela, reafirmamo-nos 
nos nosos sentiinentos e ampliamo- 
los cai.:i ao pasado: estou nainora- 
cl:i clcscle cluc o vín. Noulras pala- 
I>r;i,s, o li-ecl-iazo. 

I1:ic~uelri non hai en absoluto nin- 
giinlia clifercncia entre estar namo- 
r;iclos/as e encaprichaclos/as, é sin- 
xelarnente unlia diferencia semánti- 
ca. As persoas usamos o termo :'es- 
tar namorado/aV para describir sen- 
titnentos achlais, reaiacións que exis- 
ten ou que teñen posibilidades de 
existir. Usamos o termo encapri- 
chamento para describir relacións 
ou sentimentos que existiron nal- 
gun momento pero que non tiveron 
duración suficiente. 

A partir destc momento no que 
un/a se declara namorado/a os sen- 
timentos se desenrolan de forma ca- 
racterística. Unha vez que comenza 
o proceso de namoramento, algo 
aparentemente tan individual e per- 
soal, é moi semellante en todaa as 
persoas. 

A persoa amada presenta-se-nos 
coma única e insustituibel, conver- 
tendo-se no eixo central da vida do 
namorado/a. Produce-se, de forma 
característica un fenómeno que se 
denomina 'po/ariznción de ideas". 
Estarnos todo o día evocando o que 
110s diyo, lembrando o seu sorriso, 

princip j 
ivameni 
--.-- -.-, 

preguntamo-nos que pensaria c 
película que estamos a ver, fant; 
seamossobre o que imos facer xui 
tos,. . . Segundo parece, ao 
estas ideas ocupan relat 
POLICO tempo (aprox. 5%) p c ; ~ ~  ~ J I ,  
gresivamente se chega ao 85% do 
tempo. A consecuencia disto as no- 
sas actitudes polarizan-se centran- 
do-nos nos aspectos máis destaca- 
dos e aumentando a consistencia co 
noso nainoramento. Este fenóme- 
no, a cristalización, refire-se á per- 
cepción selectiva que facemos das 
cualidades doutro/a. Diferencia-se 
da idealización en que a persoa na- 
morada se decata perfectamente dos 

?can te, 

defectos do outro, mais se abando- 
an, por considerar que eses defec- 
tos son simpáticos ou diferentes. 
Ou, no peor dos casos, que non son 
nada en comparación coas múltiples 
cualidades con que a natureza do- 
tou á persoa amada. 

Outra característica é necesaría 
para que se produza o namora- 

ento: a incen'idu?ne. A crenza de 
le realmente esa persoa é a única 
le  nos pode facer felices coloca- 
1s nunha sihiación de temor cons- 
nte pola posíbel perda do outro/a. 
expectativa e o anceio de lograr - 

que nos corresponda ao mesino ni- 
vel e a inseguridade que nos pro- 
voca o non consegui-lo, manten-nos 
permanentemente exaltados. Se che- 
ga a se perder a esperanza de reci- 
procidade, o namorado, con maior 
ou menor dor enfrentara-se coa re- 
alidade. De confirmar-se a recipro- 
cidade o namorainento transforma- 
ra-se noutro tipo de emocións que, 
daquela, denominaremos amor. 

De forma completamente dife- 
nte ao que vimos relatando até 
:ora, o amor non é unha emoción 
[bita e alterante, senón que é un 
*oceso de compatibilidade que se 
abora ao longo do tempo e sem- 

pre unha vez que as persoas deci- 
diron que esa relación vai ter un- 
ha continuidacle. 

Ao principio da relación, a pare- 
lla precisaba algo para se manter 
xunta (a paixón), mentres van sor- 
teando os puntos difíciles do  en- 
contro. No momento que a paixón 
se debilita (nengunha emoción tan 

olenta pode manterse indefinida- 
ente), esta xa foi remprazada por 

,¿itros elementos: Intirnidade e corn- 
promiso. Evidentf a Paixón 
cara á outra persc jesapare- 
ce mais perde a f ~ l L a  c; a preséncia 
total que tiña no  momento anterior, 

A Intimidade inclue aqueles sen- 
timentos e condutas identificados 

>ma coidado, apoio, implicación, 
mexión e vinculación. Constitue 
elemento emocional das relacións 
norosas. 
A Paixón presenta-se como o ele- 

rr~ento motivacional das relacións 
e comprende todas as fontes de 
arousal tanto fisiolóxico coma psi- 
colóxico: sexualidade, autoestima, 
afiliación, entrega, pertenenza, sub- 
misión, domináncia,. . . Xeralmente 
se identifica a paixón e atracción se- 
xual, sen embargo hai que incluír ta- 
mén outras formas de activación que 
nos proporciona a nosa parella. 

O Compromiso inclue, a curto 
prazo, a decisión de amar a outra . 
persoa e, a longo prazo, a vontade 

?mente, 
)a non ( 
,..*" ,7 " . 



de manter esa relación. Ambos ele- 
mentos non se dan xuntos necesa- 
riamente, xa que a decisión de amar 
non implica o compromiso de amor. 
Ainda que poida parecer un ele- 
mento demasiado prosaico para ser 
centro nas relacións amorosas, o seu 
valor radica na capacidade de man- 
ter a relación ao longo do tempo. 
Inevitabelmente toda relación ten 
subidas e baixadas e ,  se non tivé- 
semos algunha certeza de que se vai 
manter a pesar das dificultades que 
aparezan nun momento, dificil- 
mente íamos implicar-nos e esfor- 
zar-nos en desenvolver a intimida- 
de coa outra persoa. Evidentemen- 
te, o compromiso non se refire ao 
feito de "formalizar" unha relación 
senón ao sentiinento de estabilida- 
de, responsabilidade e pertenza a 
unl-ia relación. 

Ata agora, vimos que variabeis in- 
terveñen cando nos sentimos atraí- 
dodas  por alguén, cando nos na- 
moramos e cando decidimos amar 
a alguén. Sempre se supón que o 
proceso é lineal, primeiro sentimo- 
nos atraídos, isto leva ao namora- 
mento e, por último amamos a al- 
guén. Pero isto non sempre é asi. 
Analizando os elementos centrais 
podemos decatar-nos de que é per- 
fectamente factibel amar a alguén 
de quen non nos sentimos namo- 
rados e ,  por suposto, o sentir un 
gran narnoramento non implica que 
a nosa relación amorosa con esa 
persoa sexa máis intensa. 

De todos xeitos si que é frecuente 
que os grandes sentimentos apai- 
xoados nos leven a un maior esfor- 
zo por implicar-nos nunha relación. 
Como consecuéncia, se desexamos 
establecer unha relación amorosa 
podemos facilitar o seu desenrolo 
coa paixón previa. Por iso, é im- 
portante coñecer que variabeis con- 
Alicen ao namorainento, cando é 

)síbe1 nainorar ou namorarse e de 
lelz ou a qzwz podemos seducir. 

Dicíamos que o nainoramento é 
basicarnente atracción e proxección 

de cualidades. Veremos as variabeis 
que conducen a iso. 

-&' O estado do suxeito. A atracción 
-. implica o desexo nunha per- 

soa, é dicir, un estado inter- 
no do suxeito. Segundo certas va- 
riabeis biolóxicas ou psicolóxicas 
estaremos máis ou menos predis- 
postos a seducir ou deixar-nos se- 
ducir. Se unha persoa está triste, gri- 
posa, cansa ou malhumorada a sua 
percepción dos probabeis obxectos 
de desexo estará condicionada po- 
lo seu estado biopsicolóxico. 

que o amor pode identificar-se tan- 
to por experiéncias pracenteras co- 
ma dolorosas. Hai que ter en con- 
ta que a activación fisiolóxica pode 
producir-se por moi diferentes cir- 
cunstancias: activación semial, me- 
do, frustración, alcol, míisica ou por 
unha simple carreira.. . Parece posí- 
be1 que un fenómeno deste tipo ex- 
plique as típicas "decepcións" do  
día seguinte. 

Outros factores persoais teñen 
asimesmo gran influéncia; vou re- 
ferir-me a dous: a situación emo- 
cional e a soidade. 

Hai outros elementos puntuais 
que tamén sesgan a percepción: o 
alcol, en altas dose, drogas estimu- 
lantes ou inl-iibidoras,. . . que facili- 
tan a atribución distorsionado do 
obxecto de atracción. Outras emo- 
c ión~,  a ansiedade, o medo, a ira ,... 
pode conducir-nos tamén a estas 
percepcións distorsionadas. Por ex 
plica-lo moi brevemente, as perso 
as sentimos o que é "apropriado 
sentir; por outra parte, toda emo- 
ción conleva un compofiente fisio- 
Ióxico. Na nosa cultura, sabemos 
perfectamente por quen debemo: 
sentir-nos atraídos/as. Se a activa 
ción fisiolóxica se experimenta er. 
circunstancias apropriadas, etique- 
taremo-la como amor. Isto conleva 
a posibilidade de etiquetar errone- 
amente esa activac plica por 

los senti 
1 

Ambos 1 bastante eviden- 
tes. Poder r-nos átraídos/as 
por máis dunria persoa á vez, pero 
non namoramos de máis dunha. Por 
outra parte, se alguén está manten- 
do unl-ia relación na que a paixón 
está inoi diminuída tenderá a bus- 
car sensacións que provoquen de 
- -vo esa activación. 

Por outra banda, as persoas que 
senten soas estarán dispostas a 

identificar como nainoramento ac- 
tivación~ mínimas que lles produza 
otitra persoa. Pero hai un cuarto ele- 
lento persoal que é definitivo á ho- 
1 de elixir de qzleu nos namorarnos. 

J n  mecanismo definitivo é o que o 
sexólogo John Money denomina " 

o mapa de amor" de cada un/unha. 
Este mapa desenrola-se desde ne- 
nos como resultado de asociacións 



con memhros da família, con ami- 
gos, con sihlacións accidentais ... Es- 
te inapa, delimitado aclemais polas 
convencións sociais sobre a quen é 
zipropiaclo amar, dá forma a unha 
iinaxe icleal da persoa arnacla, que 
6 hastante concreta respecto a de- 
talles da fisionomía, estructura físi- 
ca, raza .. . e máis xenéricos respec- 
to ao temperamento, os gistos e de- 
mais características. Ao atopar a al- ' 

guén que nos parece, encaixa ne- 
sas características, namoramo-nos. 
Pouco importa que esa persoa di- 
fiera porque tenderemos a percibir 
esaxeradamente o que encaixa. De 
aí que "o amor sexa cego". 

A proximidade. Aincla que pa- 
' 

reza unha obvieclade, a acce- 
sil~iliclacle é fonte básica pa- 

ra o namoramento. Inclependente- 
i-nente cle tódalas valiosísimas no- 
ciOns sol->re o amor, a probabilida- 
cle cle que a persoa que te namore 
sexa u n  conipaiieiro/a de traballo 
o i i  estuclo, ou viva á volta da es- 
cli~in:~ í. máis do 50%. 

IJn cstiiclo reciente avaliou con 
C I L I Y I I  se eeil7p;~ellaran numerosas 

personaxes famosas. É moi intere- 
sante darse conta de que estas per- 
soas que tiñan o mundo enteiro pa- 
ra atopar parella remataron elixin- 
do persoas moi próximas. 

Pero nengi~én pode poñer o lími- 
te cle todo o próxima que debe ser 
unha persoa. Leon Feshiiger atopou 
como os arquitectos determinaban 
até que ponto unha persoa tiña éxi- 
to, segundo a colocación dos seus 
edificios no bairro no que vivían. 

Loxicamente, se unha persoa de- 
sexa namorar-se, deberá amañar 
oportunidades para coñecer outras 
persoas. Sen embargo, a meirande 
parte da xente, aferrándo-se ao mi- 
to de  que o verdadeiro amor che- 
gará espontaneamente, non admite 
que están buscando parella román- 
tica e/ou sexual, e buscan-na disi- 
muladamente. 

Pero todo ten o seu límite. Un- 
ha certa falta de familiaridade resulta 
esencial no namoramento e perde- 
se interese sexual por aqueles/as 
que se frecuentan de forma regular. 
O misterio e as barreiras.son fun- 
darnentais para permitir a inferén- 

cia das cualidades pero debe exis- 
tir algunha posibilidade de  satisfac- 
ción para incrementar o namora- 
mento: unha de  cal e outra de area. 

O atractivo físico. Se algo é im- 
d', . 

portante para namorar-se é o 
atractivo físico, non só polo . 

que directamente afecta á atracción, 
senón tamén polos estereotipos de- 
rivados do  mesmo. 

Evidentemente hai uns canons 
sociais que delimitan que é atracti- 
vo e evidentemente tarnén, hai as 
suficientes variacións para que a 
práctica totalidade da huinanidade 
poida emparellar-se. 

A influéncia do atractivo físico so- 
bre outras características das rela- 
cións dase de  tnoitas maneiras: ás 
persoas físicamente atractivas dá-se- 
lles un trato diferente: sobrevaloran- 
se as cousas que fan (máis respon- 
sabeis dos seus logros e menos dos 
seus fracasos). 

A xente, en xeral, non quere re- 
coñecer o atractivo físico como mo- 
tivo básico do comenzo das súas re- 
lación~. Sen embargo, moitos eshl- 
dos demostran que é motivo sufi- 
ciente para iniciar unha relación. 
Hai dous feitos que poden explicar 
esta importáncia: en primero lugar, 
por meras razó-rzs estéticas; a per- 
cepción d e  persoas bellas, por si, 
xenera pracer. Hai unha segunda ra- 
zón con maior poder explicativo: a 
apariencia física proporciona a ba- 
se para inferir cualidades internas 
das persoas, algo que o poderiamos 
etiquetar como "o que é bello é bo". 
Deste xeito considera-se-lles máis 
cálidas, máis fortes, máis sensibeis, 
máis coidadosas, con mellor carác- 
ter e máis próximas sexualmente. 
Ademais, se espera que as persoas 
bellas teñan maior prestixio profe- 
sional, matrimónios máis felices, 
maior éxito social e ,  en xeral, unha 
vida máis satisfactoria. 

Estas expectativas cumpren-se en 
moitas ocasións: non é estrano que 
ante un trato tan favorecedor se res- 
ponda da mesma maneira. Desde 
logo, comprobouse que a autoes- 
tima das persoas bellas era de  ca- 
lidade superior, cun autoconcepto 
moi positivo, maior asertividade e 
confianza. 



Hai unha terceira razón que in- 
duce ao desexo de asociar-se a per- 
soas fisicamente atractivas e que se 
refiere ao prestixio social que con- 
leva. Este efecto produce-se exclu- 
sivamente sobre os varóns dos que 
se infiere maiores ingresos e éxito 
profesional canto máis atractiva 
sexa a sua parella. En cambio ás 
mulleres evaluan-se pola sua apa- 
riéncia. 

As diferéncias entre xéneros res- 
pecto ao atractivo físico non son ex- 
cesivas. Por exemplo, demostrou- 
se que nas relacións heterosexuais 
os homes amosan máis interese por 
ter unha parella atractiva e sinala 
máis facilmente que este é un as- 
pecto central 5 hora de elixir unha 
parella. Parece que nas mulleres o 
interese polo atractivo físico se in- 
crementa despois da primeira cita. 

A explicación desta diferéncia re- 
fire-se a que, ainda agora no início 
da relación son os varóns os que le- 
van a iniciativa, mentres que as mu- 
lleres agardan e respostan polo que 
en princípio non podemos poñer 
demasiadas dificultades se quere- 
mos atraer ao sexo oposto. Unha 
vez establecida a interacción, a im- 
portancia equilibra-se para ambos. 

As normas que rexen o que é be- 
llo están socialmente establecidas e 
cambian segundo o momento his- 

. tórico. Pero existen unha série de 
rasgos que permanecen invariabeis 
ao longo do teinpo e de cuihiras di- 
ferentes. Os varóns heterosexuais 
de todo o mundo gustan dun cute 
tenso; pelo e dentes brillantes, ca- 
deiras marcadas, peitos turxentes e 
pel sonrosada. As mulleres sinalan 
coma atractivos bo ton muscular, 
pelo abundante, ombreiros an- 
chos, ... Parece que a base do atrac- 
tivo físico está relacionada con as- 
pectos filoxenéticos da espécie que 
teñen que ver coa capacidade re- 
productiva das mulleres e coa ca- 
pacidade dos varóns para o mante- 
mento e coidado dos fillos. Proba- 
belmente, o amor teña unl-ia expli- 
cación semellante e nas suas orixes 
servise para manter xcintas ás pare- 
llas o teinpo suficiente para a crian- 
za dos fillos nunha espécie na que 
as crias nacen ~ n o i  inmaduras. 

Pois con todo isto, parece que 

pouco nos quedaría por facer á 
maior parte das persoas, o que es- 
tá claro é que todo o mrindo dese- 
xaría relacionar-se con persoas ex- 
tremadamente bellas. Sen embargo, 
existen abondosas evidencias de 
que as parellas son semellantes no 
grao de atractivo físico (avaliado por 
si mesmas e por xuices externos) 
O que acontece é que a inaioría da, 
persoas nos conformamos con ou 
tras máis ou menos iguais a nosou- 
tros/as. 

a l;l're 

7; con 

?//LecceS e con 

Similitude. Esta variábel vai 
,' - 

amosar todo o seu valor un- 
ha vez que se inicia o ache- 

gamento e vai definir se esa relación 
continúa ou non. 

A similitude parece importante a 
dous niveis: 

B Siinilitude demográfica-cultural: 
idade, relixión, clase socio-econó- 
mica e nivel cultural. 

D Similitude de actihides: sentirno- 
nos atraídos/as por aquelas perso- 
as que manteñen actitudes seme- 
llantes ás nosas e, a ináis, tendemos 
a ver actihides semellantes nas per- 
soas que nos atraen. 

¿Por que? 
Porque nos resulta recompen- 

sante apreciar que o/a outra nos 
confirma a nosa visión do mundo. 

Porque nos sentimos en "uni- 
dade" con elas. 

- Porque anticipamos que nosou- 
tros/as tainéi lles ~istaremos a elas. 

A explicación común é o papel 
que o reforzo produce sobre a atrac- 
ción. Gostainos das persoas que nos 

bn 
I lnn tc 

premian e non nos agradan as que 
nos castigan. É probábel que nos 
agraden as persoas que nos fan sen- 
tir como especiais e marabillosas. 
De igual xeito, se queres que alguén 
te ame, a mellor maneira é conse- 
guir que sexa moi gratificante es- 
tar contigo. Tamén reforzan as per- 
soas que estan asociadas con bos 
moihentos. 

Fai referéncia a un conxunto de 
crenzas. sohre o amor, reprocluciclas 
so'cialmente e 5s que se lles clá un 
valor social positivo. 



- - - -  - _ _  As normas sociais que axudan a 
construír este ideal romántico son 

&ce7qtnn-se 
representadas psicoloxicamente co- 
mo esquemas cognitivos que fan 

hz@iBnBe Be co748n8 que apreciemos os estímulos dun- 
ha forma determinada e que res- 

i1mc<i-itn6eis rUrg7LE se pondamos tamén dunha determi- 
nada maneira. 

Alguns dos elementos dese es- 

n/go Que un a. 27 03 quema f~n-nos  sinalando nos apar- 
tados anteriores: crenza na "unici- 

ni?? ~8th fiÚ~fl BU 7í)USU dade" da outra persoa, idealización 
L/ 

e cristalización, ... Pero hai unha fun- /?rdjlri~ CW~TU/. 
, damental que é a interpretación do 

amor coma unha paixón. Paixón 
significa pasividade: caemos namo- 

rados sen poder evita-lo, somos víc- 
timas do amor. A xente non cre na- 
morar-se activamente, senón que 
cae, é absorvida polo amor. 

O ideal indica-nos, entón, non só 
de quen namorarse, senón, tamén 
de que forma face-lo. , 

As normas emocionais que rexen 
ese ideal son representadas me- 
diante casos paradigmáticos (can- 
cións, novelas, l-iistórias, medios de 
comunicación social.. ,); interpreta- 
mos nosas experiencias de acordo 
con este paradigma e rematamos 
namorando-nos tal e como nos din 
as cancións. 

Pero tanto esforzo por manter es- 
te ideal debe ter algunha explica- 
ción. Eu simpatizo coa explicación 
do enfoque cons~ruccionista que su- 
xire que o ideal romántico é unha 
forma de fomentar o establece- 
mento das parellas mesmo ainda 
que isto supoña tantas dificultades, 
ou sexa contrario ós intereses in- 
mediatos da xente. 

Por unha parte na nosa cultura 
fomenta-se que as persoas sexan in- 
dependentes, autosuficientes eco- 
nomicamente, que se desenrolen 
persoalmente, que teñan unha ele- 
vada autoestima, ... e se propugna 
o poder, a fama e o diñeiro como 
obxectivos "racionais" na vida das 
persoas. 

Pero, por outro lado, a socieda- 
de estimula, sobre todo ás mulleres 
a renunciar xenerosamente ao seu 
próprio desenvolvemento persoal a 
cambio dun rol menos prestixioso. 
A única maneira de facer frente a 
estas duas demandas sociais con- 
flictivas% interpretar este acto co- 
mo independente dunha mesma. 
Aceptan-se infinidade de cousas ina- 
ceptabeis porque se está namora- 
do/a, algo que segundo nos din es- 
tá fóra do noso próprio control. 

As explicacións psicosociais das 
funcións que cumpre o amor son 
moito máis complexas e requirirían 
maior espacio; pero ten gran valor 
coñecer o mecanismo polo que lo- 
gra manter-se ao longo da história 
e máis ainda cando falamos dun 
mecanismo emocional que, apa- 
rentemente, é de difícil explicación. * 

( * )  Psicóloga COF Santiago 



irne unha amiga 
que escreba do 
amor versus po- 
lítica e econo- 
mia. Ela susten- 
ta que é o amor 
-tamén o desa- 
mor, claro- a 

palanca que move as cousas im- 
portantes e que desgrazadamente 
esta ideia é menosprezada ficando 
só en mans das revista do corazón. 
Así, atarefadas en xeral as altas ins- 
tancias dos paises en questións de 
calado: economia, finanzas, bolsas 
e valores, moeda, intereses, mer- 
cado, governos, ministros, etc etc e 
descoidados dos asuntos do cora- 
zón, non son quen de reparar que 
ai é oncle se producen as crebas im- 
portantes. Por exeinplo, que un mi- 
nistro tiña unha amante segreda e 
descubre-se, trenla á nación britá- 
nica, por exemplo, ou á tarnén pu- 
ritana USA, obrigando a dimitir. 

A quen se lle ocorre mortificar 5s 
rnonarquias e poñelas de chupa de 
dómine que non sexa un republi- 
cán impenitente e ninguén lle faga 
caso? Pois non, di-me esta amiga 

nbolic 
tory 

que a rnesma Lady Di, aristócrata, 
guapa, monárquica propriamente Ou non é Lady Di e trata-se de coidado a ese especimen de muller 
dita e ex-aspirante ao trono británi- Camila Parker? mal chamado: "mosquita rnorta" 
co ... por un desamor, uns ciuines, É igual, ainda seren distintas. Os que eu penso que é de certo do que 

iha raiba amorosa, consegue o reitores da sociedade haberian es- queria que eu escrebira esta amiga 
le un batallón de republicans non tar rnais ao axexo aos asuntos do que ine suxeriu a idea de falar da 

aaba feito: que a monarquia daquel corazón se queren p resevr  as suas importancia dos asuntos do cora- 
país .abanee severamente. preciadas instihlizóns e pór especial zón. B 



que cliegas ó 
teu bar favorito e 
pides unlia cerve- 
xa "sen", por que 
nese momento é 
o qiie che apete- 
ce ou3  porclue tes 
que conducir, os  

hon1c.s cliic solicitan o seivicio dun- 
ti:! prostitiit:i atbpanse con que  a 
ofcrt~i sc rcclucc a unha: "sexo se11 
;ilnor". 

Cotiio en toda relación comercial, 
6 iiiesmo teinpo que acorclas pre- 
viamente o tipo de  relación, a can- 
ticlade monetaria, o tetnpo de con- 
tacto físico, etc., podes explicitar o 
que clie gusta que digan durante o 
intercambio ou a necesiclade afccti- 
va que. nese moriiento, buscas cu- 
brir: tneu amor, meu tesouro, qué- 
rote a ni5is non podes, caricias, alou- 
tniños.. . . Ou mestno ":quelas cou- 
sas que a túa t~~u l l e r  niinca che di", 
si~iiplemente porque neses dez ini- 
ncitos o único que  fai 6 pechar os  
(1110s e esperar a qiie remates, ou 
por non clicir algo que non sente, e 
sobre todo, porqiie "a túa", é unha 
muller honrada, e que  non se  1le 
ociirra Faces ou dicirclie cel-tas "por- 
calladas" -caticlo no fondo é o que 
clesex:is pero niincri te atreverás-. 
Pai-ri este tipo de  cousas estjn esas 
outrns tiiulleres, 5s que chegas, pa- 
gas, e con10 pagas mancl:is. Coa mu- 
ller tlun, sempre "sexo con amor", 
jcotilo vai ser senón?. 

a- 
c- 
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¿E que vén pasar cando o cliente 
se nalnora (ou iso pensa el) dal- 
gunha prostituta?. Segue pagando 
os servicios prestados unha, díias, 
tres veces ... pero chega un mo- 
mento en que o peto se resente. O 
problema preséntase cando son o 
corazón e o orgullo masculino os 
que se senten traicionados e ó clien- 
te non ile entra "na cabeza" que de- 
ba pagar de cada vez cando o seu 
amor é tan incondicional. É máis, a 
moza, pensa el, debería sentirse 
compracida e 'o seu agradecemen- 
to teríalle que dar para Facelo de fa- 
vor. Intentona de último rnomen- 
to: "Non sexas así muller, polo me- 
nos unl-ia rebaixa". (Rebaixa = al- 
go debe de quererme, só teño que 
agardar) . 

Unha prostituta é unha profesio- 
nal do sexo que vive do seu traba- 
110. A relación que se establece en- 
tre prostituta e cliente é estricta- 
mente comercial: ofrécese un servi- 
cio senial a cambio dunl-ia cantida- 
de económica. O amor, os favores, 
as rebaixas ... non forman parte do 
servicio, a non ser que sexa a pro- 
pia prostihita quen así o decida, trá- 
tase do  seu negocio. iQuen debe 
decidir como subministrar o servi- 
cio, as prostihitas ou os clientes? Iso 
de que "o cliente sempre ten a ra- 
zón", vai acompañado dun contex- 
to do  que os clientes se apropian 
cando lles convén. Tarnén os dicta- 
dores "sempre teñen a razón". 

É case un argumento de "teleno- 
vela", pero é tamén unha historia re- 
al na que aparecen rnisturados o 
amor e a prostitución. 

Tiña 16 ou 17 anos cando mar- 
c h o ~  da casa. Casualidades da vida, 
coñeceu a un l-iome case 20 anos 
maior ca ela que a introduciu. no 
mundo da prostitución. Co teinpo, 
el pasou a ser o seu chulo e ela a 
síia prostituta predilecta. 

Namoráronse e comenzou unha 
turbulenta historia de amor. Resiil- 
táballes moi difícil compaxinar o tra- 
ballo co amor. El explotaba tamén 
a outras prostitutas e era dono de 
varios prostíbulos, negocios dos que 

sacaba para ir pagando a grande 
cantidade de débedas que tiña e ó 
mesmo tempo, manter á súa muller 
e ós seus fillos/as. 

Finalmente deixaron de lado a 
súa relación proxeneta-prostituta e 
adicáronse de cheo ó amor, man- 
tendo os seus respectivos traballos. 
Ela desexaba establecer unha rela- 
ción de parella estable, pero a ne- 
gativa de el a abandonar á familia e 
as síias sucesivas débedas, alonga- 
ron a relación durante 15 anos. En 
varias ocasións, ela foise traballar a 
outras cidades ó non soportar que 
el mantivera relacións econórnico- 
afectivas con outras prostihitas ó seu 
cargo, pero el sempre conseguía lo- 
calizala e volvía ó barrio con ela 
prometéndolle cambiar as cousas. 
Ela era libre de poder ir onde qui- 
xera, pero o amor moitas veces é 
así de traicioneiro. 

Este outono pasado, un emigrante 
galego na Suíza veu de vacacións á 
cidade, e converteuse en cliente dia- 
rio seti. Ó principio ela utilizábao 
para dar celos ó home de quen se- 
guía namorada, tomábao coma un 

xogo. Pero atopouse cun hotne que 
a apreciaba, que se preocupaba por 
ela e que a trataba como a unha rai- 
ña, e iso si, pagánclolle os seus ser- 
vicios rigurosamente. Foi claquela 
cando mrdiu a chispa entre eles. El 
propúxolle compartir unha nova vi- 
da e deixar atrás o seu pasado que 
el xa coñecía. Aínda que por pri- 
meira vez na síia vida recibía unha 
proposición do máis decente, a res- 
posta ficou no as, r~imiándose. El 
marchou para Suiza. Chamábanse 
cáseque todos os días, pero ela se- 
guía a manter esperanzas de ama- 
ñar a súa relación co home que a 
introduciu no mundo da prostitu- 
ción. 

O novo ano 1995 tróuxolle inoi- 
tas bágoas e un billete de avión pa- 
ra Suiza (só de ida ). Deixeina no 
aeroporto, non quixen marchar an- 
tes de que despegara o avión por 
medo a que mudara de idea. 

Foise sabendo que deixaba atrás 
ó seu grande amor, pero que era ta- 
mén unha posihilidade de empezar 
outra vida distinta e talvez de ser 
menos infeliz. B 



alar sobre o amor 
non é moi com- 
plicaclo posto que 
é seguro que ca- 
se todas as perso- 
as que están a les 
isto sentiron al- 
gunha vez que se 

Ilc sul~ian as coses ao ver o seu ra- 
paz OLI r;113:1z:i, seguro que tainén 
scntiron o formigueo que procluz 
no cstóm;lgo o priineiro I?ico, e tan- 
t:ix o i ~ t l . ; ~ ~  cousas que forinan parte 
clos iiiislérios clo amor, tal1 norinais 
1~c1-0 5 vez tan irilportantes para nós. 

Intentarei explicar da ~nellor ine- 
1ieir.a posíl>el ~01110 sentirnos nós, as 
:iclolcscentes o a~iior. 

Poñarnos un clia calques, vou ca- 
mifiando pola rua e cle repente en- 
contramos a persoa perfecta, gua- 
pa, estatura ineia, e cunha mirada 
iiiipresionante. 

Intento acl-iegar-me, neste caso a 
el, que me mira e sorri. Eu imito os 
seus movimentos. Quizais isto é o 
que cliaman un frechazo, OH! Cu- 
piclo cazou-me, espero non estar 
nioi namorada. 

O a~iior, menucla palabra, pode 
ter t:intas forinas. Amar, amas moi- 
ta xente, lnais o de  estar namora- 
clri de ~ilguén non ten nada que ver. 

O amor fai que te cintas Ixn, ale- 
gre. fai que teñns rniíis seg~iridade 
cn ti mesina, pocle ser a fin clo niun- 
clo, pc)de haber un terremoto, haxa 
o que liaxa non pocle ser tan forte 
como ese amor, ese primeiro amor. 

A nosa formri cle amar é ben cli- 
ferente 5 dos maiores. Por ser a pri- 

meira ve -esulta ináis difícil, 
non sabes o que debes faces e in- 
tentas que todo saia demasiado ben. 
No noso amor o que máis influe son 
os amigos, pois case sempre son o 
noso n~édio.  Nós sempre procura- 
 nos a persoa prefecta, que sexa 
atractiva e simpática mesmo que se- 
xa inoi admirada. Os nosos amigos 
e amigas servirán para achegar-nos 
a ela. 

M i s  profundamente o noso amor 
ten nioitos cambios, un dia podes 
pensar que é a persoa perfecta, o 
home ou a lnuller da tua vida e ao 
dia seguinte parece-che un ogro. O 
noso amor é puro nervo. 

Quizais para os maiores o noso 
amor sexa unha tonteria inais para 
nós é algo ben importante ainda 
que o levemos ás toas, sen pensar. 

Pero ese amor tainén nos trae 
moitos problemas xa que como non 
estamos seguras de nós mesinas en 
canto esa persoa di que NON, po- 
demos coller uns coinplexos e un- 
has depresións bastante fostes, pe- 
ro todo pasa e despois xa virán o 
sesindo, terceiro.. . . quen sabe o dé- 
cimo amor. 

Ben, e quen non lerilbra o seu 
primeiro amor tan bonito e doce, 
pero 5 vez tan amargo xa que co- 
ma todas sabedes nada é eterno. B 



amor na socieBa8e 

cional galega. En 
xeral, os senti- 
mentos son algo 
escasamente tra- 

tado en antropoloxia, pero desde a 
base teórica desta disciplina póde- 
se afirmar que estes non son a ex- 
presión dunha esencia humana uni- 
versal e abstracta, senón que pola 
contra, son sempre resultado .dun- 
ha constnicción social que ten co- 
mo marco relacións sociais especi- 
ficas. Así por exemplo o durkhei- 
rniano Marcel Mauss resaltaba a pro- 
pósito da risa e do pranto a súa na- 
tureza de fenómenos sociais e, co- 
mo tales, sometidos a unha norma- 
tividade social exterior ó individuo; 
segundo Mauss, non se ri ou non se 
chora como resultado da exteriori- 
zación dunha emoción individual 
nahiral, senón "porque se está obri- 
gado a facelo" (Mauss, 1969). Ago- 
ra ben, esta obrigatoriedade non ex- 
clúe sen embargo a sinceridade e a 
e~~ontaneidade;  obriga e esponta- 
neidade non teñen por que ser vis- 
tos como principios contradictorios 
desde unha consideración do ser 
humano como constituído a partir 
dunha cultura particular: o ser hu- 
mano fai seus eses valores, interio- 
rizaos, víveos e exprésaos desde 
dentro. Marcel Mauss refírese máis 
especificamente ó pranto como ex- 

presión de dó pola morte dun indi- 
viduo e as pautas sociais que esta- 
blecen quen, cando e como debe 
expresarse a dolor. 

Este mesmo tema foi estudiado 
no marco da cultura galega desde 
estas mesmas premisas antropoló- 
xicas. Estoume a referir á investiga- 
ción de M. Gcjndar (1991) sobre o 
proceso ,de superación da morte do 
marido por parte das viúvas novas 
na Galicia mariñeira. O traba110 to- 
ma como punto de referencia com- 
parativo unha mostra de viúvos que 
permite observar que estes non so- 
fren o mesmo trauma que as mu- 
lleres e que a recuperación destes é 
moito máis rápida e menos custo- 

sa afectiva e socialmente do que a 
delas. Se efectivamente para as pro- 
pias mulleres istó pode ser visto co- 
mo resultado do "amor" que lle ti- 
ñan ó seu home, para o investiga- 
dor a ieacción diferencial entre ho- 
mes e mulleres é a expresión da si- 
tuación de dependencia e subordi- 
nación na que a muller está na so- 
ciedade. 

En xeral o marco máis idóneo pa- 
ra nos aproximar ó problema do 
amor na cultura galega tradicional 
é o da familia e as relacións entre 
os xéneros. A familia, considerada - 
na tradición antropolóxica como un- 
ha das institucións máis importan- 
tes para o desenvolvemento da vi- 



da social, foi est~icliada en Galicia 
tratando de desentraña-las súas pau- 
tas e características diferenciais. 
Tinos intentar retratar aqui moi hre- 
vernente o estereotipo dominante 
cla familia e clas relacións entre os 
xGneros cla sociedacle galega tradi- 
cional anterior ó boom da emigra- 
ción que ten lugar nos anos 60. 

A iclea inesma de "sociedade tra- 
clicional" é un estereotipo que co- 
mo tal refire a unha pauta ou tipo 
ideal polo cal se  pretende que se 
orienten as conductas, pero que es- 
tas non sernpre reproducen, e que 
na síia fixeza e homoxeneidade en- 
cobre a dinámica seinpre cambian- 
te e heteroxénea da vida social. Po- 
deriamos cleseñar dous estereotipos 
con respecto ós cales situa-la espe- 
cificiclacle da cultura galega respec- 
to 6 tenia que nos ocupa. Teriainos 
110s i~nlia Ixlncla o estereotipo pro- 
pio cla sociedade traclicional victo- 
ri:in:i tia que as relacións heterose- 
xciais con vistas Ó rnatrirnonio esta- 
rían cletern~inaclas polos intereses 
soci:iis e ccon6micos implicados na 
con~iiiii;iciOn da kiinilia o u  grupo 
clomCstico; priin:in por tanto neste 
tipo cle sociedacle os intereses do  
griipc) hoiite 6 inclivicluo de  xeito 
qiie 21 x~tisfacción elos clesexos in- 
clividiiais clue non sempre pode ser 
rcprimicla son vistos e xulgados, 
particularinente no caso das inulle- 
res, baixo a forina de pecado e de 
culpa. Fronte a este tipo cle socie- 
clacle na nosa sociedade moderna 
triunfa a idea do amor romántico e 
da elección individual baseada ex- 
cliisivamente no  sentiinento e na 
atsacción sexual. Pero, do  nlesmo 
xeito que o prinlaclo do  gnipo en- 
cobre ó individuo tan-ién presente 
na sociedade victoriana, esta pri- 
rnacia otorgada ó individualisn-io e 
ó desinterese afectivo na nosa so- 
ciedacle, encol~re en moitas ocasións 
as presións familiares e os intereses 
econóinicos. Digamos que nin o in- 
dividuo queda nunha anulado to- 
talmente a inst:incias do  colectivo 
n:i sociecl:icle traclicional, i-iin tarn- 
pouco o grupo e a cornunidade na 
que estií inserto o individuo na no- 
s:i sociedacle deixa de facer vale-los 
seus intereses ií hora cla elección 
iil;itriii-ioniril, por m5is que os este- 

reotipos disimulen e encubran es- 
ta tensión esencial á vida social. 

Pois ben, entre ambos tipos de  
socieclade poderiamos situa-lo es- 
tereotipo propio da sociedade ga- 
lega tradicional como aquel no que, 
como vereinos, se cleseñan clous es- 
pacios: un espacio matrin-ional re- 
xido polo interese do  grupo do- 
inéstico e no que o individuo se su- 
bordina totalmente a este, e un es- 
pacio prematrimonial no que aínda 
que as relacións se 'establecen en 
moitos casos cara ó matrimonio, re- 
sulta ser ó inesmo tempo un espa- 
cio de certa liberdade individ~ial que 
permite a satisfacción do interese e 
do gusto individual non rexido po- 
los imperativos da casa. Despois 
precisaremos respecto a este punto 
diferencias entre os xéneros. 

A familia tradicional galega só se 
pode coinprender en relación á "ca- 
sa", isto él ó coinplexo que forma 
unha unidade de producción e que 
comprende ademais da propia fa- 
inilia, animais, tersas, instrumentos 
de traba110 e edificacións. Tódolos 
rnembros da familia cooperan no  
 roces so productivo, incluíndo inu- 
Ileres, nenos e vellos, de xeito que 
unha clas fiincións hindarnentais da 
fa~nilja é manter ou aumenta-la for- 
za econóinica da casa asegurando a 
síia continuidade. O estereotipo de - 
familia dominante na Galicia tradi- 
cional foi a familia troncal ou ex- 
tensa formada por díias ou tres xe- 
racións que viven na mesma viven- 
da. O imperativo fiindainental que 
a rexe é sempre a perpetuación da 
casa como unidade de producción 
evitando unha desmembración que 
non faría posible a constitución de 
novas unidades familiares. A evitar 
isto oriéntanse as formas de  her- 
danza, e ináis particularmente a 
"benfeitoría" que ten por obxecti- 
vo fundamental pasa-la inaior paste 
da explotación a un dos seus mem- 
I~ros,  norinalinente o primoxénito 
home, aínda que nalgunlias zonas 
de Galicia pode se-la filla ináis no- 
va, e nos casos en que non se pode 
cumpri-la norma ideal, o fillo ou fi- 
Ila que estea disposto a perinenecer 
na casa. 

Desde estes presupostos a casa 
resulta ser pois un elemento funda- 

mental da configuración da socie- 
dade galega tradicional. En palabras 
de Lisón Tolosana "marca un modo 
de vida" e "actíia colno un paradig- 
ma primordial", como un elemento 
fundamental do  etl-ios galaico" (Li- 
són Tolosana, 1981, 91). Igualinen- 
te e en referencia ós seus inembros 
"la casa es la fuente de la identidad 
personal". O individuo identificase 
pola casa á que pertence, non se  
pregunta "quen é" un individuo, se 
non "de que casa é" (Ibiderri). O in- 
terese da casa está seinpre por en- 
riba dos intereses dos individuos 
que viven nela e isto pola sinxela 
razón de  que a sul~sistencia de to- 
dos eles depende da súa vinculación 
e cooperación. Este principio rexe 
tamén respecto á elección de  pare- 
lla por parte dos seus membros que 
se convesten en auténticas estrate- 
xias orientadas a establecer unións 
que poidan sempre redundar en be- 
neficio da casa. O cálculo econó- 
inico obriga de  nianeira especial ó 
priinoxénito que vai herclar e para 
o cal o pai se encarga de buscar un- 
ha boa esposa cunha dote que per- 
mita engrandece-la casa ou cando 
menos recupera-las perdas causadas 
polo reparto da lexítiina á que por 
lei teñen dereito os outros irmáns. 
Este tipo ideal que estarnos a des- 
cribir é o que está detrás da figura 
institucional do "chufón" que, nal- 
gúnhas zonas de Galicia, como por 
exemplo a montaña luguesa, actua- 
ba como mediador casamenteiro en- 
tre dí~as casas "chufando", isto é en- 
xalzando as cualidades e virtudes 
respectivas de cada parte na casa do 
outro (Ibid. 61-97). Este procede- 
mento substituía o noivado e hai- 
xo criterio exclusivo dos pais esta- 
blecíanse contratos inatrimoniais en- 
tre mozos que non se viran nunca. 
A peculiaridade desta figura e do ti- 
po  de  institución familiar que re- 
presenta, podémola ver na síia opo- 
sición 5 Celestina, a casamenteira 
que actíia como inediadora dos in- 
tereses dos amantes e en contra dos 
pais, a cal está a falar do misdimento 
no Renace~nento dunl-ia tendencia 
individualizante propia dun novo ti- 
po de  sociedade que se manifesta- 
rá tainén como "individualisino afec- 
tivo". (Gicldens, 1989, 422) 



A contrapartida clesta rixidez e su- 
bordinación do individuo ó impe- 
rativo do interese da casa no esta- 
bleceinento de vínculos inatrimo- 
niais, atopámola na perinisividade 
existente con respecto ás relacións 
prematrimoniais e extramatrimo- 
niais, estas últimas exclusivamente 
para os homes. Digamos que esta é 
a válvula de escape que ofrece a so- 
ciedade, non só ós mellorados, se- 
nón tamén ós outros fillos e fillas 
que,, en moitos casos, estarán con- 
denados á soltería dado que non 
contarán con medios económicos 
para formar unha nova familia e de- 
berán permanecer na casa en sit~ia- 
ción subordinada. Este é o ámbito 
no que o individuo pode exerce-la 
súa liberdade de elección e orien- 

tarse polos seus desexos e gustos, 
claro está, dentro de certos límites, 
dado que tamén é o ámbito no que 
se orientan e moitas veces deciden 
os fuhiros matrimonios. 

A pertnisividade sexual foi sem- 
pre apuntada como unha caracte- 
rística da Galicia tradicional que le- 
vo~ i  a considera-la nosa cultura co- 
mo unha excepción. dentro da área 
mediterránea na que impera un con- 
cepto de honor. exacerbado centra- 
do na importancia concedida á vir- 
xinidade feminina (Peristany, 1987). 
Esto unido á relativa aceptación so- 
cial dos fillos ilexítimos resultado de- . 

sas uniones levou a algúns autores 
a falar da existencia dun matriarca- 
do galego, tópico que se repite in- 
cluso hoxe en día en certos secto- 

res pero que desde un punto de vis- 
ta antropolóxico resulta insostible. 
Que a situación da rnuller na socie- 
dacle galega tradicional esté lonxe 
da musulmana ou por poñer un ca- 
so máis próximo, da andaluza, non 
quere clicir que sexa corno algúns 
pretenden superior á do home, nin 
tan sequera igual á cleste (Ménclez, 
1988). Corno ternos visto e quixera 
puntualizar agora, o estereotipo do- 
minante de familia na sociedade ga- 
lega tradicional é patriarcal, basea- 
do do dominio inasculino e na trans- 
misión por primoxenitura, o que en 
terminoloxía antropolóxica se co- 
ñece como patrilinealidade. En de- 
terminadas zonas de Galicia, parti- 
cularmente nas costeiras, &se o ti- 
po de herdanza denomitlada "tna- 
trilineal", isto é, por liña ferninina, 
as razóns da cal están na prolonga- 
da ausencia dos homes da casa po- 
lo traba110 no mar, e que se certa- 
mente parece permitir unha inaior 
autonomía feminina, non implica en 
ningún caso matriarcado. Como os 
estudios antropolóxicos teñen de- 
mostrado dabondo en diferentes cul- 
turas, os principios de clescenclen- 
cia non coinciden cos principios de 
autoridade e as sociedades matrili- 
neais son ó tnesmo ternpo patriar- 
cais. O que aquí estamos tratando 
de deseñar é a especificidade da cul- 
hira tradicional galega que, como di- 
ciamos, non encarna o tipo victo- . 
riano, e que se ben se rexe polo do- 
minio masculino, seguramente a par- 
ticipación da muller en tódolos tra- 
ballos agrícolas nesta sociedade, e 
conseguintemente a súa decisiva 
aportación á casa, neste caso non só 
como reproductora senón tatnén co- 
mo productora, repercute nunha po- 
sición relativamente máis ventaxo- 
sa para ela. 

Na Galicia tradicional determina- 
dos traballos de tipo comunal, isto 
é, para os que non eran suficien- 
tes os membros da casa e esixian 
a colaboración inter-veciñal baixo a 
forma de prestacións recíprocas eran 
un marco de interaccións sexuais de 
mozos e mozas. Refírotne a labores 
como a malla, a fía, a rnuiñada etc.. . 
para as que sen dúbida era un atrac- 
tivo aliciente o espacio de comen- 
salidade e permisividade festiva que 



se creaba unha vez rematados os 
traballos. As ditas interaccións ri- 
hializábanse en formas estereotipa- 
das como por exemplo "os desafí- 
os", cantigas improvisadas lanzadas 
por un grupo que debía ser con- 
testadas polo outro, que Xaquín 
Lourenzo calificou como "torneos 
cle enxeño" (1973, 12) e nas que 
Risco viu "unha forma rural e anti- 
ga cla guerra dos sexos que disimula 
nas súas retesías un secreto fondo . 

erótico" (Risco, 1979, 539): 

-Á porta do fiadeiro, 
mozos, non veñades rondar 
que hai unhas poliñas novas, 
mozos deixainas criar. 

-Disque son poliñas novas 
as que están no fiadeiro, 
mais inans tenras ten que ser 
as que toquen meu pandeiro 

-N& non queremos tocar 
no pancleiro de ning~ién: 
para tocar están os l-iomes 
no pancleiro da inuller. (*) 

Nos grupos pequenos ou micro- 
gi.iil70s nos que todo o inundo se 

"Sen titulo". 1986. Buciños. 

coñece o discurso e a conversación 
non é tanto información coma re- 
presentación adoptando por iso for- 
mas estereotipadas. O ámbito fes- 
tivo e a ritualización permite á rup- 
tura da compostura e das boas ma- 
neiras nas que se integran as alu- ' 

sións eróticas e os contactos físico- 
eróticos como o baile e incluso as 
pelexas. Igualmente a confrontación 
verbal toma sernpre a forma de atri- 
bución en negativo ou inversión dos 
valores sociais dominantes para ca- 
da xénero: 

-Mozo de orellas de burro, 
cala e non fales máis, 
que de sobra saben todos 
que ti es un nugallán 

-Eu non son un nugallán, 
mais ti es mala lingua; 
mala tiña te confiinda ' 

.ou veña un raio e te fenda. 
(. . .> 
-Desafío, desafío, 
polo rabiño de un can 
ós mociños que hai agora 
que non saben traballar. 

-As inociñas que hai agora 
choran e non sen razón 
porque os mozos as desprecian 
de gastadoras que son. 

Outro caso é o dos "parrafeos" 
para o cortexo que non teñen o ca- 
rácter agresivo dos desafíos senón 
que son amorosos e fanse entre un 
mozo e unha moza e en ocasións 
axudados polos seus correspon- 
dentes coros (Lorenzo Fernández, 
1973, 14). Risco refírese ó "cortexo 
colectivo" indicado para uns días 
preestablecidos da semana en que 
os mozos saen a falar (parrafear) 
con el ou entra este ata a cociña. O 
mozo é o que pide "a palabra" a 
moza podendo esta deixarse visitar 
e cortexar por varios á vez sen que 
isto vaia contra a síia honra, senón 
pola contra a favor do seu prestixio. 
Vexamos algunha cantiga Ila que se 
aprecia o xogo desinteresado da 
rnoza así con-io o carácter erótico 
dos encontros: 

Acaba de darme o si 
acaba de darme o non; 
de estar sentada á túa porta 
xa me rornpeu o calzón. 

Ábreme a porta, rapaza, 
senón entro polas tellas; 
teño un rapaz comezado 
e fáltanmelle as orellas. 

Seguen en moitas ocasións unha 
técnica de discurso ambigua, con 
alusións picantes: 

-Ábrete, boca, 
estírate, rabo, 
que o cuarto do medio 
vai acomodado 

Os "parrafeos"'dirixidos ó ámbi- 
to privado do encontro presentan 
igualmente a loita e disputa entre 
mozo e moza, pero permiten tamén 
un ton máis afectivo de expresión 
de sentiinentos: 

-Todo cho perdoo 
se dí-la verdade 
e se casamos 
gangos che hei de dar 

-Gangas che l-iei de dar, 
que eu quérote ben; 
vida como a tíla 
nona ha ter ninguén 

-Serás moi feliz 
e non chorarás; 
sempre á miña beira 
contenta estarás 

-Meniña bonita, 
nena feiticeira, 
olla que como eu 
non hai quen te queira. 

O inesmo Risco xa sinalaba co- 
mo a inaior parte destes amores son 
no dicir da xente "para pasa-lo tem- 
pon (Risco, 1979, 561) recoñecén- 
dose asi con-io un ámbito no que, 
aínda que tamén se poden decidir 
alianzas, o grupo pertnítelle ó ho- 

' 

me e en menor medida 5 rnuller, 
-pero en calquera caso a esta en 
maior grao que na sociedade victo- 
riana-, o xogo erótico e a satisfac- 
ción individual. 

Dentro dos coshinles tradicionais 
de moceo é de destaca-lo coñecido 
como "~nocear na cama" que tamén 
nos describe Risco e do  que máis 
recentemente Fernández de Rota re- 
colleu testei-i-i~~ños en parroquias de 
Monfero (1987). O moceo neste ca- 
so consiste no asalto nocturno por 

(*) Tódalas composicións que se ci- 
tan están toinadas do Catztigzlei?,opo- 
p1~1a1. cle Xaquín Lorenzo. 



parte do  mozo que accede pola 
ventá ó cuarto onde dorme ninta a 
familia meténdose na cama da mo- 
za onde ambos permanecen vesti- 

l dos e falando co disimulado e tá- 

i cito consentimento da familia. Os 
informantes de Fernández de Ro- 

P 
I ta, como xa sinala o propio Risco, 

insisten en que "non pasaba nada" 

l 
se ben este antropólogo correlacio- 
na o coshime coas altas taxas de na- 
cementos ilexítimos existentes en 
determinadas zonas e ve nela a ex- 
presión dun dobre xogo: baixo a 
moral tradicional e oficialista que 
obriga ó disimulo, opera unha "mo- 
ral parroquial" mediante a cal as pa- 
rroquias despreciadas de montaña 
pretenden atraer a.mozos de zonas 
máis prósperas que doutro xeito es- 
tarían fóra das súas posibilidades 
nos intercambios matrimoniais. Tra- 
lo consentimento disimulado e tá- 
cito da familia esconderíase unha 
estratexia doméstica encamiñada a 
que un posible embarazo forzase o 

' 1  mozo a contraer matrimonio. A di- 
ta estratexia se ben non sempre re- 

l sultaba exitosa procuraba canto me- 
nos á moza que non contaba con 
outras posibilidades un seguro pa- 

ra a súa vellez, representado no fi- 
110 que, inda que ilexítimo repre- 
sentaba unha forza de traba110 pa- 
ra a unidade doméstica. Poderiamos 
ver neste "xogo amoroso" unha res- 
posta que permite a integración de 
individuos marxinados, neste caso 
as mulleres, ó sistema. 

Esta permisividade do espacio 
prematrimonial desaparece total- 
mente no espacio matrimonial so- 
bre todo para as mulleres. Diríase 
igualmente que o matrimonio im- 
plica tamén unha neutralización do 
xogo erótico-afectivo e vese como 
unha relación para o que o máis im- 
portante resulta se-lo entendemen- 
to e a responsabilidade, e neste sen- 
tido os valores do grupo. 

Diciamos ó comezo deste traba- 
110 que iamos retratar un modelo 
dominante na Galicia rural anterior 
ós anos 60. As ideoloxias e os mo- 
delos cognitivos cambian máis len- 
tamente cás realidades que os ori- 
xinaron de sorte que en ocasións 
iniciativas de cambio e transforma- 
ción chocan con modelos ideolóxi- 
cos herdados do pasado ou resul- 
tan asimiladas desde estes produ- 
cíndose curiosas manifestacións. Te- 

mos en Galicia abundantes exem- 
plos deste tipo de fenómenos; po- 
deriamos pensar no terreo da saú- 
de no que os enfermos combinan 
medicina trasdicional e medicina 
científica mediando a súa relación 
con esta última desde esquemas da 
sociedade tradicional. Algo seme- 
llante ocorre ás veces no terreo eco- 
nómico coa introducción de deter- 
minados modelos como o coope- 
rativismo, etc.. . Non sabemos ata 
que punto no ámbito das relacións 
erótico-afectivas poderia estar su- 
cedendo algo disto. Esas inmensas 
discotecas situadas en zonas rurais 
de confluencia interparroquial, que 
abren exclusivamente sábados e do- 
mingos, ás que se trasladan masi- 
vamente en autobuses e coches os 
mozos e mozas das aldeas de arre- 
dor, ambientadas cunha estética ur- 
bana e posmoderna (música, luces, 
raio láser, etc.. .), contrastan aber- 
tamente co mundo ruta1 cotián, e 
son todo un símbolo de que unha 
mestura particular se debe estar a 
producir alí. B 

* Tirado da revista 
Cadernos. de Psicoloxía n" 1 3 



USOS AMOROSOS 
DEL DIECIOCHO 

EN ESPARA 

zirinen Martin Gaite 
no seu lil2i-o Usos 
a 717 ol*osos do deza - 
oito el1 Bspa~Sa, fai 
~inh:i aniílise dos 
"cambios que hou- 
129 nos costumes 
e particularmente 

no inatrimbnio, coa chegacla dos 
BorI->ónsV. 

Este terna serviu-lle de tese doc- 
toral e no Exórdio Preliminar ela 
mesrna explica as razóns da sua 
eleizbn: "Declucin que se se quere 
saber algo das muleres e da sua sig- 
nificación nunha determinada épo- 
ca, cómpre analisar os patróns que 
lles propuxo esa época e por que 
Ile-los propuxeron". A autora con- 
siclera a literahlra como veículo kin- 
damental para pór en marcha eses 
patróns. 

Frente ao exceso de sobriedade 
que dorniilara até o momento, vai- 
sc conqiiistanclo o clireito ao luxo, 
e frente 5s torrentes de pensarnen- 
to, propensas a preocupacións mís- 
ticas, vai-se iinpondo o direito ao 
pracer, 5 feliciclade terrena. 

Na 1iter:itura :interior, o lil~ro que 
prentendeu fixar a irnaire da inuller, 
La perfecta casada, de Frei Luís de 
León. loiiva 21 reclusión da muller e 
:itaca o ocio feminino pondo o 

1 Carmen Martín Caite 1 

acento na satisfación e pracer que 
debe experimentar unha muller ca- 
sada sendo nai virtuosa, moderada 
no seu adorno persoal e boa admi- 
nistradora da facenda. Por este a; 
iniño, como di Martin Gaite "as mu- 
lleres casadas viñan a colaborar cos 
homes na formación de novas mu- 
lleres obedientes e submisas, repe- 
tindo un traba110 circular, unha es- 
pécie de conto da boa pipa, onde 
os inodelos de conduta se repro- 
ducian sellantes dunha xeración a 
outra". 

Durante o século XVIII as rnulle- 
res da alta sociedade reaccionan 
contra a imaxe da esposa-boa-acl- 

ministradora e comenzan unha po- 
lítica de gasto. O valor que van co- 
brando na época as alfaias, os ves- 
tidos, os adornos son unha proba 
da reacción frente ao anterior. Nes- 
te contexto vai-se abrindo paso a 
moda do cortexol que vén a alterar 
as relacións home-muller. 

Os homes casados comenzan a 
admitir que as suas mulleres teñan 
cortexo so pena de ser marcados 
de provincianos, plebeus e incivis. 
Con iso a idea do honor tan enrai- 
zada na España do Século de Ou- 
ro, empeza a ser desprazacla. E ade- 
mais o cortexo permite aos homes 
compartir con outros homes os 
enormes gastos que o adorno, bai- 
les e o vestido conlevaban. 

As relacións amorosas van to- 
mando caracteres diferentes 5s dos 
teinpos anteriores. Agora vai-se im- 
poñendo o. amor como cousa ga- 
lclnte, como xogo, como frivolida- 
de, ademais de artigo de consumo, 
alonxando-se o cortexo do seu ini- 
cial significado de conversa. 

As reaccións frente a esa moda 
veñen de dous ángulos contrários. 
Un, o dos inimigos da frivolidade 
que non exercen as suas críticas 
desde posicións puritanas, nen des- 
de a defensa da sociedade tradicio- 
nal, senón que deixan entrever 



espreitas de certas costumes como 
estranxeirizantes e afrancesadas, 
opondo o "majismo" que ten algo 
que ver con chuleria, virilidade, des- 
caro no mirar e no comportar-se. Es- 
ta moda comenza a ser recollida a 
principios de século por alguns sec- 
tores da nobreza que a copian da 
populación. 

Un dos aspectos que preocupa- 
ba a este segundo sector, con moi- 
ta influéncia social, era o despresti- 
xio que ia adquirindo a nobreza: a 
sua corrupción, luxo, frivolidade.. . 
Iso puña en eyidéncia cada vez máis 
as desigualdades entre as clases: o 
que podia facer dubidar a fe cega e 
a relixiosidade sobre as que se asen- 
tara a Igrexia católica española. 

"Maquina Corsario ou maneira de axustarse o corpiño". Gravado do Arquivo Municipal de Madrid. 

HQCG~ o, d~5~nvo / t  U ~ G  Q colttexo 

Os matrimónios por. amor non se 
levan. A necesidade de gardar as 
formas é cada dia menor. Vai-se 
substituindo o recato pola desen- 
voltura, e o cortexo tende a se con- 
verter en adultério. 

Comenzan a aparecer opinións . 
que califican de "tirania das leis" a 
indisolubilidade do matrimónio. Ca- 
barrus, director do Banco de San ' 
Carlos en tempos de Carlos N, ou- 
sa defender o divórcio en público. 

A diminución do número de ma- 
trimónios é notória. Isto. comenza a 
preocupar a alguns que falan de co- 
rrupción dos costumes responsabi- 
lizan ás mulleres "polo seu desme- , 

dido afán de luxo" e a perda do sen- 
tido do honor e dos ciumes2. 

"É posibel -pergunta-se a autora- 
que aquelas relacións inauguradas 
baixo tan pobres auspícios, conse- 
guisen enriquecer, nen sequer un- 
ha 'hfirna medida, o espírihi das mu- 
lleres, compensa-las de tanto ence- 
rro e tédio como viñeran padecen- 
do, proporcionar-lles algun tipo de 
pracer?" . 

A resposta, segundo Carmen Mar- 
tin Gaite, é claramente negativa. 
"Textos da época dan-nos unha idea 
de como neste contexto as mulleres 
aprenderan a manexar a arma da 
sua pretendida debilidade. Cumpria 
unhas adulacións e necedades de 
manual para conquistar o amor da- 

quelas atontadas bolboretas. Elas, 
pola sua parte, estaban dispostas a 
facer escravo dos seus humores, das 
suas esixéncias e das suas enxa- 
quecas ao arrogante conquistador". 

En 1637, María de Zayas y Soto- 
mayor, percursora en España de re- 
beldias feministas, clamaba contra a 
inxustiza de que non se dese estu- 
dos ás mulleres "única orixe das suas 
pretendidas diferéncias cos varóns". 

A rebeldia feminina, ante a evi- 
déncia da sua condición pasiva, era 
refreada, sofocada por unha socie- 
dade que non toleraba a instrucción 
das mulleres, pois os seus diverti- 
mentos -xa que estaba destinada a 
ser regalo do home- debian ser os 
labores de agulla, e as tarefas de pa- 
rir e criar, inxuriando até a sacieda- 
de as mulleres bacharelas. 

Frente á petimetra, vana e frívo- 
la muller contrapon-se o modelo de 
muller facendosa e maternal, máis 
que á muller estudada. 

~ o s e f á  Amar Borbón é a primei- 
ra autora desta época que fala asi 
da actitude dos homes: "Como o 
mandar é gustoso, souberon arro- 
gar-se certa superioridade de talen- 
to, e, eu diria de ilustración que, por 
lle faltar ás mulleres, parecen estas 
os seus inferiores (...) saben elas que 
non poden aspirar a nengun em- 
prego nen recompensa pública, que 
as suas ideas non teñen. máis ex- 
tensión que as paredes dunha ca- 

sa ou dun convento. Se isto non 
bastase para sofocar o maior talen- 
to do mundo, non sei que outras 
trabas poden procurar-se". "Cando 
se busca a própria utilidade na ins- 
trucción, ten-se que procurar tamén 
depender menos de outros, e nas 
mulleres sempre é perigoso cultivar 
habilidades que precisen moita 
comparsa". 

E precisamente é con estas pala- 
bras da escritora aragonesa-Xosefa 
Amar Borbón como remata o seu li- 
bro Carmen Martin Gaite "pero fo- 
ron moitos máis anos dos que ela 
sospeitaba os necesários para que 
desarraigase nas mulleres españo- 
las esa tendéncia a cultivar habili- 
dades que precisen moita com- 
parsa, e é unha conquista na que 
ainda quedan moitos e moi serios 
pasos por dar: a da soedade". , 

. 
~ o k e x o ,  espécie de adultério ga- 

lante. Nace unido á noción de  con- 
versa, argumento esgrimido polos 
seus defensores frente ás sospeitas de 
innloralidade. O cortexo en cuestión 
visitaba a muller casada na sua casa 
e estando soa. 

2 Felipe V, 2n 1716, promulgara 
unha pragmática -reiterada en 1757 
por Fernando VI- proibindo os due- 
los e desafios. 



icaela acudía ó seu 
clerradeiro encori- 
tro co heme que a 
tiña nos últiinos dí- 
as engaiolacla . 

Pensaba nunha 
irren~eclial>le des- 
~>edicl:i. Así ás pre- 

sas, scn tcmpo para sahorear o 
;imoi. qiic tanto I>uscai':i. Agora ato- 
p5iíio c tiña que cleixalo escapar por 
non torcer o clestino que parecía o 
único clono da situación. 

Caniiñ;il~n apurada cara 5 Alame- 
cla. Alí qiiedara con el, coma nos ú1- 
timos oito días, onde se viran polas 
tardes , ó solpor. 

Envolta nunha capa negra, con 
gorro a xogo e luvas de  pel, prote- 
xíase do  frío invernal e rnáis ago- 
chal>;i o segredo que ela soa coñe- 
cía en profi~nclidade. A paixón que 
se desatara nela por un clescoñeci- 
do  era clemasiaclo forte para corn- 
p;~rtila con ninguén. 

Quen ía entender semellante an-e- 
hato. Un desatino -fig~irábase ela 
que diríail- propio de rnuller de rno- 
sal distraída. En plena mad~irez e 
1-énclose cuii l io~ne ás agachadas. 

A IvIicaela víñanlle estes pensa- 
mciitos coina chai-ari~uscas acesas 
cli~c morrían 6 instante, porque o 
I > C I I S ; I I I I ~ ~ ~ O  estál>alle tomado polas 
pril:il>i:is que intercaiiibiai-a con Ni- 
cnnor I3eltráii. 

Sentía as 11i:ins frkis menos u11 de- 
do; o pccliieno, que :irdía na luva. 
An-iantacla co111o í:i polris rúas non 

entendía aquela friaxe das rnans e 
aquela singularidade do  dedo mai- 
niño. Despois acordouse que fosa 
nesa man esquerda e nese dedo on- 
de  recibira a primeira atención de  
Nicanor. 

"Gústame ese dedo teu -clixera-, 
e esa uña pequena. Fáltalle , quizá, 
un pase de  lima" -dixo con aquel 
seu toque de dicir sen molestar, pe- 
ro dicir ó fin e ó cabo-. 

Nun principio Micaela pensou 
"pois mira ti que pouco me impor- 
ta a mili esa uña", pero non, non ca- 
eu a frase en saco fiirado ... 

¿Como foi que ela nunca prestara 
atención ó dedo pequeno da rnan? 

Mirárase ó espello procurando o 
peiteaclo acertado; vestía con gusto 
e co~nbinaba as prendas por esi- 
xencias profesionais e sociais que 
aceptaba gustosa, pero no  dedo 
mainiño non repara ata que deu con 
Nicanor. 

Meslno o día que se coñeceron 
levaba o pelo salteado coas canas, 
que brotaban no seu cabelo de aci- 

beche. Nicanor, nun xesto que co- 
lleu a Micaela de sorpresa, insistiu 
en apreciar de  cerca a calidacle dos 
pelos roxos. Coma quen remata na 
guitarra unha peza musical que cles- 
perta o fervor do  público, así el re- 
pasaba coas xeinas dos dedos os 
mechóns de cabelo de Micaela, que 
parecían algo alporizados, para clei- 
xarlle unha caheleira máis rebelcle 
aínda, pero rematadamente atracti- 
va. A cousa non foi a rnáis ese día 
por pouco. Sentiuse inrilohilizada e 
presa de forzas que ían e viñan sen 
contar coa súa vontade; e trerilaba 
coma se fose a caer redonda. A des- 
treza de  Nicanor resolveu a situa- 
ción con~a  se nada pasara sen antes 
tornar unha instantánea con pers- 
pectiva. Cando rernatou a operación 
de recoloque viroulle a cara a Mi- 
caela cun lene toque no queixo; deu 
dous pasos atrás e dixo, coma quen 
toma unha fotografía, así, así, per- 
fecto. E sorriu. 

Aquela noite queclou muda. Sen 
falar voltou a casa coa sensación de 



que os pés non tocaban o chan ó 
andar. Non pegou 0110 pola noite e 
así comezou a semana de amor 
máis posesivo na vida de Micaela. 

A capa, as luvas e o pucho ser- 
víanlle para acudir á súa cita sen 
que a recoñeceran na vila, onde era 
moi popular, precisamente por non 
dar que dicir. Aínda así tiña medo 
de cruzarse con alguén que a des- 
cubrise debaixo de tan aparente 
vestimenta. E así foi. 

Detrás dunha moza que se reti- 
raba do parque cun bebé no carro 
e outro andando da man, viña Tor- 
pedo, o seu veciño. Micaela tivo mil 
reflexos doutras tantas posibles sa- 
ídas que lle poderían anidar a des- 
pistalo. Quería saudcilo correcta- 
mente sen dicirlle a onde camiña- 
ba daquela maneira. Cando se ato- 
pa unha con alguén, ¿que se di?. Ai 
si."Boas tardes". "Deica logo" ou "ai, 
Torpediño, seica vai frío ou.. ." e a 
conversa pode entrar en temas ata 
filosóficos. Entón, pensou Micaela, 
o mellor será non mirar, non ver, 
pero ¿se me aborda? Ben, todo se 
arranxará con dicir "ai Torpedo, ho- 
me, non te vía". E dirá entón "¿e lo- 

go en que pensabas tan seria?". E 
aquí non quería chegar. 

Pero mentres decidía como re- 
solver a situación xa Torpedo che- 
gaba ó seu carón e, para sorpresa 
de Micaela, non dixo nada que in- 
ducira a pedir aclaracións sobre a 
súa presencia na Alameda. Torpe- 
do a duras penas pronunciou un 
"adeus" que se puidera oir e levan- 
tou a man dereita para axudar con 
este xesto Ó que coa voz non se oíu. 
Pero Micaela puido apreciar nun- 
ha mejxela do veciño a pegada de 
dous beizos pintados de vermello 
que deixaron alí a súa impronta. 

Quizá era a razón da présa que 
tiña o home para non parar a falar 
con ela. 

Continuou paso a paso co seu 
discurso interior ¿É isto o amor? Mi- 
caela preguntábase con ansia de 
non ter que darse resposta, porque 
estaba certa de que o aspirado es- 
tado non é máis preciso que o que 
ela presentía. Un renacer primave- 
ral interior que a facía sentirse leda, 
cando todo parecía mesto; a Nat~i- 
reza tiña un brillo especial, cando 
era outono. E a capa, o gorro e as 

luvas dábanlle unha calor milagro- 
sa, mentres a xente tiritaba de frío. 
Sentía coma unha forza allea a ela 
mesma que lle debuxaba un, por 
momentos, sorriso. Pero todo esta- 
ba a punto de esvaerse porque Ni- 
canor Beltrán deixaba a ciciade ó día 
siguiente e ela quedaría soa. 

¿Como volver á rutina de cada 
día? De repente quixo saber o que 
facía antes ás oito da tarde e non 
atino~i. Pensou que esa hora do día 
non existía sen ter coñecido a Ni- 
canor. Unha muller coma ela, ocu- 
pada desde que se levanta ata que 
se deita á unl-ia'da madrugada, e 
non sabe como ocupa o ternpo a 
certa hora do día. Tivo que vir aquí 
el para facer que parase o mundo e 
mostrarlle o significado de certos 
momentos. 

¿Pero quén son eu, a Micaela de 
antes ou a de agora? Pregunt'b a ase. 
Se cadra outra diferente a elas dú- 
as. Porque o amor poida que per- 
dure en min, resolveu, pero a lecli- 
cia de actuar á mame do estableci- 
do remata agora coa sua despedida. 

Deu gracias por coñecer o Iín-ii- 
te desa entrega; porque tan altera- 
da como estaba, tiña rnedo de al- 
canzar un punto do que non coñe- 
ce o retorno. Albiscouno co pensa- 
mento, pero non lle deu azos. 

Estaba paralizada e agarrada ó 
respaldo dun banco do parque, an- 
tes de subir as escaleiras, ó final das 
que xa, sospeitaba, vería Nicanor es- 
perándoa. Concedeulle aínda uns 
instantes ó zoar dos seus pensa- 
mentos ó tempo que botaba a man 
á cabeza para que lle remitise o 
amago de mareo. 

Nicanor representaba nese mo- 
mento para Micaela un amor per- 
fecto. 

E non é que tivera gran proba de 
ser correspondida. Se non estaba 
con el todo parecía unha eterna dú- 
bida que desaparecía ó verse na dia- 
na daquela mirada cargada de com- 
plicidade que lle tributaba, ou polo 
menos eso quería crer Micaela. 

Coma cando se coñeceron na 
reunión científica. Nicanor falaba 
abrindo os brazos e entornaba a ca- 
beza baixando a voz tanto que ca- 
se parecía que lle confiaba só a Mi- 
caela o segredo do tema. E ela pen- 
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corneiio, mesmo detrás dela. O mo- 
mento de confusión foi memorable. 
Os dous parecían agradecer a si- 
tuación na que se vían azorados un 
polo outro. A escena duroulle a Mi- 
caela unha eternidade. El aclicou- 
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"Madame Bova y c'est moi". 
(Gustave Flaubert) 

A propósito de Monsieur Bova y> 
de Laura Grimaldi. 

n puñ'ado de per- 
sonajes literarios 
han marcado mi 
vida de manera 
más durable que 
buena parte de 
los seres de carne 
y hueso que he 

conocido". Con esta declaración co- 
meza Vargas Llosa La orgía perpe- 
tua1, interesante esh~dio sobre a no- 
vela de Flaubert. Menciona a conti- 
nuación algunhas destas persona- 
xes pero "ninguno mas persistente 
y con el cual haya tenido una rela- 
ción mas claramente pasional que 
Ernrna Bovary" (p. 14). A impresión 
que a novela lle causa é tan grande 
que, unha vez concluída a lectura, 
confesa: "Ya sabía que escritor me 
hubiera gustado ser y que desde en- 
tonces y hasta la muerte viviría ena- 
morado de Emma Bovary" (p. 15). 

Non será Vargas Llosa o único. A 
verdade é que a heroína de Flaubert 
segue espertando paixóns en escri- 
tores, lectores, estudiosos e mesmo 
directores de cine, século e medio 
despois do seu nacemento. Con ca- 
da nova lectura temos a sensación 
de descubrir aspectos secretos e nis- 
to radica o seu grande poder de 

persuasión. Non estamos ante unha 
obra aberta pero si ambigua na que 
cada lector ou lectora pode cl-iegar 
a unha conclusióndiferente. Tal vez 
fora esta a intencionalidade do au- 
tor, introducindo moi intelixente- 
mente distintas voces na novela pa- 
ra confundirnos. 

Parece que nunca acabamos de 
coñecer a Ernrna Bovary. A súa per- 
sonalidade -escura e inestable- ca- 
da vez nos resulta máis atractiva, 
máis complicada, ó non compor- 
tarse como se espera dela descon- 
céríanos, manténdonos en continua 
alerta.Flaubert crea unha persona- 
xe ambivalente, aí está a súa gran- 
de riqueza. Emma Bovary é impul- 
siva e sentimental pero ó mesmo 
tempo capaz de actuar coa maior 

- - .- - -- - - -  frialdade. Dependendo do estado 
anímico que a situación lle provo- 

&koul>ed czea que pode comportarse da maneira 
máis egoísta cos que a rodean sen 

unkn pezsanaxe deixar de ser caritativa cos que te- 
/ 

ñen menos, cando a ela xa non lle n"'biva'ente, ai queda pr-cticamente nada. Vive 

a s h  gzan8e atormentada emocións estremas, 
contrariadas, pasando continua- 

z~$z~~z:x~.  mente do amor ó odio. No medio, 
o delirio. 0 s  seus logros no terreo 
afectivo nunca a satisfán de todo. 



Por iso non podeconformarse nin 
mostrarse indiferente. Emma é cniel, 
egoísta, sensible e temperamental, 
pero sobre todo rebelde. 

Educada no convento das Ursuli- 
nas, a señorita Roualt recibirá unha 
"boa eclucación", pemclicial para o 
sexo que representa segundo os 
que a rodean. (Non deixa de ser cu- 
rioso que o avogado de Flaubert an- 
te a condena que pesaba sobre a 
súa novela por obscenidade, bote 
man cleste recurso para defendela). 
Avida lectora de novelas románfi- 
cas, que a enchen de fantasías e de- 
sexos, Einrna soña desde a adoles- 
cencia cun vivir similar ó dasheroí- 
nas das súas lecturas; créndose na- 
morada pensa que a solución á súa 
ahurricla vida está no n~atrimonio. 
Pero a emoción que este Ile pro- 
porciona ó principio pronto se con- 
vertirá en aburrimento ó descubrir 
que a mecliocridacle do  seu mari- 
clo nunca lle poder5 proporcionar 
cs:i feliciclacle coa que tanto soñara. 
C1i:irle.s Bovary, oficial de médico, 
chegará :I parecerlle un campesiño 
clctest:il3le sii-iiilar a aqueles cos que 
s;i cotivivit.a nagranxa clo seu pai. 
El non s:il,e proporcionarlle aquilo 
cluc ela máis clesexa, entón deses- 
perase e, curiosamente, será a fnis- 
tración matrimonial a que convirta 
21 Enimri en adúltera. Esta insatis- 
facción, "clespois cle ter intentadb 
cleste xeito sacarlle cl-iispas ó seu co- 
razón sen conseguir arrincarlle un- 
li:~ soa ó seu marido, que polo de- 
mais non era qiien de comprender 
o que ela non sentíax2, faina soñar 
con amores (ter5 dous amantes tan 
superficiais coma despreciables) e 
luxo (rodearase de cousasbonitas, 
intentando compensar o que os ho- 
mes non lle poden dar) que a leva- 
rán á ruína e á derrota final. Emma 
vivisií por riha das súas posibilida- 
des recursindo á nientira e 5 traizón 
sen iinportarlle c1emasi:iclo pero ta- 
m611 acabarJ pagando un prezo moi 
elevado por toclo isto. O abursi- 
mento e monotonía cla súa vida 
corxugal Eirán que busque 110 ad~il- 
terio ese amor ideal que a súa ima- 
sinacióri anhelaba e que a clistrae- 
ría da infeliciclade eorclinariez que 
roctean a sí13 vicla. Pero estas rela- 
cións amorosas levarana ó clesen- 

gano, á decepción e ó desespero. 
Intentará inseri-la fantasía na reali- 
dade (a dici-la verdade ela nunca 
amou a ningún destes homes con- 
cretos senón a figuras ideais coas 
que os asociaba], e neste mundo 
ilusorio acabará Emma sendo de- 
rrotada. 

A pesar da súa fortaleza -Emma 
será capaz de emprender as accións 
máis temerasias para cumpsi-los seus 
desexos- a súa traxedia radica na 
súa falta de liberdade. Pois a rebel- 
día clesta pequena burguesa pro- 
vinciana é individ~ial. Ernma estj soa 
e, como consecuencia desta soida- 
de, a súa é unha loita desigual. A 
nosa protagonista non se conforma, 
é rebelde e activa pero a aventura 
e o soño son algo que lle está prohi- 
bido á muller non só narealidade se- 
nón tamén na literahira. Ela é cons- 
ciente disto e así 110 manifesta a Ro- 
dolfe Boulauger (o seu primeiro 
amante) no transcurso dunha longa 
conversa na que el se lle presenta 
como "unha alma atormentada" ne- 
cesitada de paixóns puras e violen- 
tas, de soños, acción, fantasías e lou- 
curas. Emma considera que el non 
tén motivos para laiarse, pois sen- 
do rico e hoine é libre: "entón ela 
mirouno como quen contempla a 
un viaxeiro que pasou por países 
extraordinarios e replicou: -Nós, 
as mulleres, non tenlos sequera esa 
distracción" (p. 153). 

A nosa heroína preséntasenos co- 
1110 unha personaxe ambigua, capaz 
de reflexionar pero deixándose le- 
var polos sentidos e polo instinto. 
Ernma é terriblen~ente materialista e 
busca o pracer. Este élle negado por 
ser un privilexio masculino do que 
ela tarilén é consciente. Así duran- 
te o seu reencontro con León (o se- 

gundo amante) no capítulo primei- 
ro da terceira parte, non está tran- 
quila por ter quedado en Rouen e 
dirá: "-( ... ) non hai que acostu- 
marse a praceres que unha non se 
pode permitir cando seteñen arre- 
dor mil esixencias ...", e ante a res- 
posta "-Ouh, imaxino ..." de León 
ela continúa: "-iEh! non, pois uos- 
tede non pode imaxinalo porque 
non é unha muller" (p. 244). 

Vargas Llosa no estudio antes 
mencionado chega á conclusión de 
que Emma Bovary é unha Feminis- 
ta Tráxica, porque se, por unha par- 
te ela é consciente da súa situación 
de inferioridade e combate esta 
dunha maneira instintiva e premo- 
nitoria, por outra ela é contradicto- 
ria, busca o que máis rexeita. Ade- 
mais a súa é unha loita individual, 
máis instintiva que lóxica e final- 
mente condenada ó fracaso. Des- 
pois de observar as súas relacións 
coas outras personaxes que a ro- 
dean, Vargas Llosa vai niáis aláafir- 
mando: "En Emna late íntimamen- 
te el deseo de ser hombre" (p.32). 
Pois demostra ter un carácter do- 
minante -que lle impón primeiro ó 
seu marido, personaxe débil, a quen 
acabará anulando, e despois ós seus 
amantes-; intentará que se faga 
seinpre a súa vontade: na súa casa 
encárgase non só da administración 
senón que será tamén ela quen to- 
me as decisións; nas súas relacións 
adúlteras, tamén será ela quen to- 
me tódalas iniciativas, clieganclo a 
asumir roles estrictamente masculi- 
nos: é ela quen se despraza para ve- 
los e lnesmo acaba compartinclo 
gastos de hotel co segundo ainan- 
te. Aclemais Ernma buscará no adul- 
terio "esas virtudes supuestamente 
viriles que no encuentra en su rna- 
sido" (p. 32). 

As marcas exteriores da súa iden- 
tificación co masculino están moi 
presentes desde o cornezo da no- 
vela: van desde o comportamento 
ata a súa vestimenta, descrita moi 
sutilmente ata o máis mínimo de- 
talle. Cando Cl-iarles a coñece na 
grama, Ernma "levaba como os ho- 
mes, pasados por entre clous botóns 
do seu xustillo, uns quevedos de 
cuncha" (p. 23). Observamos tamén 
referencias ó seu penteado: "A miíi- 



ariaba o seu penteado, poñía- 
chinesa, con bucles frouxos, en 
quetes: fixo a raia a un lado da . 

cabeza e recolleu o pelo por de- 
baixo como un home" (p. 37). Usa- 
rá sombreiro masculino, penteara- 
se co pente de Rodolfe e mirarase 
no seu espello de afeitar. E aínda 
máis: "A rniúdo, incluso, poñía en- 
tre os dentes o tubo dunha grande 
pipa que estaba na inesade noite ..." 
(p. 174). 

A medida que Ernina se VT' 1 sen- 
tindo máis liberada (sobre todo das 
ataduras que lle impón o seu matri- . 
monio), volverase tamén impru- 
dente e vaidosa pero sobre todo . 

máis segura de si inesma. Chegará 
incluso a non disimula~lo adulterio . 
e mesmo a provocar: "Polo só afec- 
to dos seus hábitos amorosos, a se- 
ñora Bovasy cambiou de comporta- 
mento. As súas miradas fixéronse 
ináis atrevidas, as súas conversas 
riláis libres: tivo mesmo a inconve- 
niencia de pasear con Rodolfo, cun 
cigarro na boca "como para burlar- ' 

se do mundo"; enfín aqueles que 
aínda dubidaban xa non d~ibidaron 
cando a viron un día baixar da An- 
duriña coa cintura cinguida por un 
chaleco como se fose un l-iome". 
Non nos resulta estraño, pois, que 
o narrador engada: "e a señora Bo- 
va+ nai, C..) non foi a burguesa me- 
nos escandalizada" (p. 202). 

Vemos como a nosa protagonis- 
ta tén conciencia clara da inxustiza 
que lle impón a síia condición fe- 
minina. Só os homes poden levar a 
cabo empresas importantes. Por iso 
cando queda embarazada centra as 
síias esperanzas na inaternidade: 
"Ela desexaba un fillo (...). Sería co- 
mo a vinganza esperada de tódalas 
impotencias pasadas. Un home, can- 
do menos é libre; pode percorre-las 
paixóns e os países, atravesa-los 
atrancos e collérlle-lo gusto ós pra- 
ceres máis distantes. Pero a unha 
muller isto estalle continuamente 
prohibido. Inerte e flexible á vez, 
tén contra ela as branduras da car- 
ne con dependencias da lei" (p. 99). 
Pero destas "impotencias pasadas" 
tampouco agora se verá vingada. 
E non nos resultou incomprensible 
que, ante o anuncio do seu mari- 
do liiÉ unha nena!", Ernma frustrada 

oe que W l c n J o e ,  

, estk n xuqa?: cu kc 

e desesperada: "volvera a cabezj e 
esvaecera". 

Cento cincuenta anos de distan- 
cia non son un impedimento para 
que Laura Grimaldi intente un diá- 
logo -máis ben un enfrontamento- 
con Gustave Flaubert. 

A autora pretende resucitar co 
seu relato a personaxe de Cl-iarles 
Bovasy para "ofrecer una conclusión 
a los hecl-ios tan magistralmente na- 
rrados por usted y de dotar de un 
mínimo de dignidad al hombre que 
usted inrnovilizó en un papel tan es- 
trecho como unha cárcel, como si 
no fuera digno ni siquiera de pro- 
tagonizar su propia vida"3. 

Para levar a cabo esta tarefa vai 
seguir paso a paso a historia de 

Flaubert pero situándose nun pon- 
to de vista diferente, intentará me- 
terse na pel de Monsieur Bovasy. 

A existencia de Cl-iarles aparece 
criarcaila e condenada desde o seu 
nacemento. Educado -corno se dun- 
ha nena se tratase- por unha n ~ '  r ex- 
cesivamente autoritaria, presentase- 
nos como un parvo, incapaz de di- 
rixi-la síia vida, e rnanexado corno 
un figurino polas mulleres que se 
lle crui.;lron no camiño. Estas con- 
vértense en donas absolutas da síia 
vida (a nai por dereito natural e Enl- 
ma cando descobre que tén "un 
xanciño" por marido, e entón pode 
dominalo). As díias experiencias 
matrimoniais serán as que leven a 
Charles á niína. A primeira iinposta 
polx síla ambiciosa nai (coinoos es- 
hidios e o posterior traballo) faralle 
sentir. repugnancia, aborreceinento 
e odio, enfin desexos de morrec Im- 
presionado pola fermosura de Ein- 
mal refinada e culta, pero sen de- 
catarse para nada do carácter ego- 
ísta e dominante desta, cre que a 
soi-te se puxo definitivamente da síia 
parte; Charles é tan feliz como in- 
capaz de percibi-la infelicidade da 
síia muller. Mesmo simulará non se 
decatar de que está sendo un "cor- 
nudo", pois, l-iome xeneroso, capaz 
de comprende10 todo, esfórzase por 
dialogar con ela (exasperándoa aín- 
da máis) e acabará perdoando o im- 
perdoable. Ocuparase da educación 
da síia filla e de tódolos problemas 
familiares (causados pola ruindade 
e l-iipocresía da síia dona que vive 
unicamente para si mesma, sen im- 
portarlle o sufrímento dos que a ro- 
dean). A pesar de que Emma facía 
o posible para "no dejar entrever sus 
pérfidos sentimientos (. . .) también 
a los hombresingen~ios e incapaces 
de comprender las duplicidades les 
llega tarde o temprano el momento 
de abrir los ojos" (p. 58), e Charles 
reaccionará a tempo. Vingarase des- 
ta matándoa como xa o fixera coa 
primeira muller. Así poderá ende- 
reita-la síia vida e retomar "las rien- 
das de su existencia" (p. 121). Char- 
les non se desespera e finalmente 
encontra en Justín, a amizade, so- 
lidariedade e afecto que non lle 
proporcionaron as "pérfidas" mu- 
lleres da súa vida. 



"Sótira sobre os primeiros debates feministas". Gravado do Arquivo Municipal de Madrid. 

L : i i i ~ i  Grimaldi adica este diverti- 
rnento :I "toclos los hoinlx-es rrial- 
ti.:it:iclos por SLIS esposas" e xustifi- 
c:i estc. final porque "( ... 1 a mi me 
giist:~ pensar, cliie las cosas ocurrie- 
ron cle otro moclo y los sufrimien- 
tos que :iquella inujerzuela llarilacla 
13inina Bov:ily sembró a su alrede- 
clor qcicclaron al menos liinitaclos al 
tiempo que duró su vida" (p. 126). 

Ofrécenos así unha interpretación 
~inilateral e reducida clos feitos, emi- 
tindo continuamente xuízos de va- 
lor. A medida que intenta rehabili- 
tar a Charles Bovary vai censuran- 
do despiadadamente os clesexos da 
súa clona e, por extensión, de todos 
aqueles seres que pretendan un des- 
tino diferente ó que lles tocou en 
sorte. Así o podemos les na páxina 
37 referínclose 3 Ernma: "Convenci- 
da de merecer algo más y mejor de 
la vicla que el resto de sus seme- 
jantes (no se salle exactamente por 
clue1". 

A interpretación que k ~ i  da figu- 
ra feininina f superficial, analizan- 
do só o laclo tnáis visible e negati- 
vo clo seu carácter. Einm:i Bovary 
"c:irccienclo totalmcinte no solo del 
senticlo cle la realiclacl sin6 también 
de la intiiición" (p. 831, narnorarase 
do pri~nciro idiota que se Ile pre- 

sente, deixinclose impresionar po- 
la súa vestimenta. Non se pode con- 
siderar para nada, segundo a auto- 
ra, unl-ia revolucionaria (aínda que 
o seu comportatnento fora pouco 
respectuoso cos seus tempos). 

Laura Grimaldi chega á conclu- 
sión de que Flaubert está a xogar co 
lector e que a súa intencionalidade, 
,a respecto de Mrne. Bovary pode 
ser irónica, "de lo contrario unha 
mujerzuela así (definición que de 
Mme. deu Jules Gaultier), esclava 
no solo del hombre, sinó de la idea 
misma del hombre y, para colmo, 
falsa, histérica, y profiindamente 
egoísta, solo puede ser considerada 
como el propio monsieur Bovary 
terminó considerándola: sin ningún 
atenuante" (p. 51). 

Se ben é verdade que ó utiliza-lo 
estilo indirecto libre Flaubert pode 
xogar conscientemente a confun- 
dimos, tarnén vernos como culpa de 
todo 5 fatalidade (frase que pori en 
boca de Cl-iarles). Etnma non podía 
actuar cloutro xeito. Este era o seu 
sino. 

A novela de Flaubert foi conde- 
nada no seu tempo por inmoral. A 
súa heroína escandalizaba a unha 
sociedade provinciana e hipócrita e, 
aínda que ó final morra, nunca se- 

rá perdoada. Considerada unha 
"evaporada" por pretender poñer 
en práctica uns ideais demasiado al- 
tos, e,  o máis importante: satisfacer 
un desexo sexual latente en toda 
a trama, pois será a procura do pra- 
cer o que leve a Emtna á traxedia, 
convertíndoa nun maloexemplo pa- 
ra tódalas lectoras presentes e ~ L I -  
turas. Emma preparase para o amor 
con tal refinamento que mesmo pa- 
recerá unha cortesana ós 0110s dos 
seus amantes. Amor e sexo con- 
fíindense e este último contamína- 
se de relixiosidade. O "máis grande 
bico de amor que xamais dera será 
para o Home Deus do crucifixo" 
cando está a ponto de expirar, xa 
moribunda. A continuación o crego 
coinezou coas súas uncións: "pri- 
meiramente nos ollos, que tanto co- 
bizarantódalas pompas terrestres 
(...), despois na boca que se al->rira 
para a mentira, que xemera de or- 
gullo o berrara na luniria; logo nas 
rnans, que se deleitaban nos con- 

'tactos suaves, e,  en fin na planta 
dos pés, tan rápidos noutro tempo, 
cando corrían a farta-los seus dese- 
xos e que agora xa non camiñarían 
máis"4. 

Non convén xulgar a esta perso- 
naxe feminina tan lnaxistralmente 
constimída por Flaubert. Pois, aínda 
que 5s veces nos resulte patética, 
a súa maior riqueza radica precisa- 
mente nesa duplicidade interior, en 
ser ambigua: capaz de levar a cabo 
as accións máis sublimes e ó mes- 
mo teinpo do máis inesquiñas; re- 
belde pero capaz de simular unl-ia 
docilidade aparente, incrible ós 0110s 
dos deinais; inconformista, excén- 
trica, incoherente, desprezativa co- 
as convencións sociais do seu tem- 
po. En definitiva, Emma foicapaz de 
transgredi-las regras inorais da súa 
época e enfrontarseco seu medio. B 

1 Vargas Llosa, M.,  La o ~ í a p e ~ p e -  
tzia, Brug~iei'a S.A.. Barcelona, 1985, 
p. 13. 

Flaul3ert, G . ,  Afaclan~e Bovaly, 
Galaxia, Vigo, 1994, p. 52. 

3 Grili~alcli, L., Mo17sieti1, Bovai~; 
Anaya, Salamanca, 1994, p. 11. 

.$ Flaubert, G., op. cit.. p. 335. 
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A E S C R I T A  

PROlBlDO 
PAXAROS 

Bom dia, meia-noite 

Regresso a casa 

O dia está cansado d e  mim 

Emily Dickinson 

J e a n  Rhys outra vez e agora a falar de amor. 

Da s u a  ausencia. Dos rigores dessa 

ausencia.  Das máscaras  e equívocos q u e  

esprei tam n o  crepúsculo o corasom 

solitário. Com a escrita subtil e penetrante 

dos s e u s  grandes  romances.   esv velando o 

s e n s o  oculto da história. 

CAGAR 
NO NINHO 

gado que me atendeu e vejo-me 
saindo A rua com o embrulho na 

Iinpossível controlar a memó- 
ria. Um dia descobrimos ser mui 
va%¿ a lembrailca daqueles acon- 
tecimentos tam importantes que 
pensávamos norn iríamos esque- 
cer nunca. Ou norn conseguimos 
recordar aquele rosto tuja ima- 
gem juraríamos ter guardado pa- 
ra seinpre no íntimo de i~ós .  E 
entretanto há pequenos recordos. 
hanais que nos acompanham a 
\ida inteira. Se fecho os olhos sin- 
da vejo o moinho de café Victo- 
ria ria estante da despensa, a vi- 
trina com os seus livros, o atril en1 
que o pai deixava o cachimbo, as 
folhas do buxo, o papel clas pa- 
redes de iim qiiarto nalgum ho- 
tel miser5ve1, o cabeleii-eiro das 
Antibes. É assini que record0 
aqliele clia em que fiiin comprar 
roiipa interior de elegante seda 
inilai~esa, leinbro-ine do einpre- 

mao. 
Comecei a vida confiando em 

toda a gente e agora norn confio 
em ninguém. Por isso tenho pou- 
cos conhecidos e nengum amigo 
íntimo. Talvez para paliar a irre- 
mediável soledade da minha 
existencia 5s vezes dou por mim 
a fazer cousas atrevidas, arrisca- 
das, excessivas mesmo, sem ex- 
perimentar qualquer dúvida ou 
surpresa. Depois fico desaponta- 
da embora estas aventuras norn 
me afectem em nengum sentido, 
nem bom nem mau. Mas norn 
perdo a esperanca de que um dia 
poda vir a acontecer algo melhor, 
ou diferente. 

Há tempos, nem me lembra 
quando, encontrei-me com um 
jovem que me sorriu e com 
quem, logo a seguir um pouco 
de coi-iversa, aceitei sair cear daí 
a um par de dias. Voltei a casa ex- 

citada porque me parecera mui 
atractivo e comecei a planear o 
que havia de por. Tinha um ves- 
tido mui bonito, umha capa de 
noite, sapatos e meias adequados. 
Mas comprovei que a minha rou- 
pa interior norn estava 5 altura 
das circunstáncias. No dia se- 
guinte fum comprar a camisa e 
as calcinhas de seda. 

E aí estávamos já os dous sen- 
tados 5 mesa e ceando; como pa- 
no de fundo mui óbvio um quar- 
to e a sua cama. Era mais jovem 
e mais torpe do que eu crera e 
bem mirado norn tam atractivo. 
Olhava para mim com ar des- 
confiado, confuso. Q~iando aca- 
bámos a sopa e o empregado re- 
tirou os pratos, dixo: "Em reali- 
dade é umha senhora, norn é?", 
exactamente igual que se dixes- 
se: "Em realidade é umha ser- 
pente ou um crocodilo, norn é?" 

"Oh, nom, nom, nada disso", 
contestei eu, mas norn f~incio- 



nou. Trocámos olhares aborre- 
cidos por cima do abismo que se 
tinha aberto entre nós. 

Antes de viajar a Inglaterra eu 
lera muitos romances e cria con- 
hecer bem os pensamentos e gos 
tos dos diferentes tipos de ingle- 
ses. Nesse momento pensei que 
para distrair ou interessar aque- 
le homem devia falar de caca. 

Perguntei-lhe se conhecia bem 
as Indias Ocidentais. Respondeu 
que nom, que norn as conhecia 
bem e daquela comecei a contar 
umha longa historia em que eu 
de pequena me extrai.iava na flo- 
resta dominicana. Nom era.ver- 
dade. Tinha estado naqueles bos- 
ques muitas vezes mas sempre fo- 
ra acompanhada. "Agora já norn 
há papagaios", dizia, "ou há pou- 
cos. Havia-os antes. No zoo há 
um papagaio dominicano, norn 
o viu? Um páxaro mal-encarado, 
deve de ser mui velho. De qual- 
quer forma, ali há muitos outros 
páxaros e fazemos partidas de 
caca. As perdizes estám boas mas 
outros páxaros resultam um pou- 
co amargos". 

Depois comecei a descrever 
partidas de caca inventadas por 
mim sem esquecer nem um ins- 
tante como eram as cousas na re- 
alidade. Umha velha espingarda 
apoiada no canto da sala e no 
centro a mesa redonda onde nos 
sentávamos a f=er os cartuchos, 
primeiro metíamos a bala e de- 
pois calcávamos com um chu- 

maco de papel. E a pólvora? Tam- 
bém devia haver porque record0 
o cheiro. Suponho que confia- 
vam em que os rapazes sabíamos 
ter cuidado. 

A verdadeira partida compun- 
ha-se apenas dos meus dous ir- 
maos, que compartilhavarn o úni- 
co fusil, algum que outro pen- 
dura que sempre ,se agregava e 
eu mesma, sempre fechando a 
procissom porque daquela norn 
admitia por nada do mundo fi- 
car 2 margem. Quando comeca- 

va a caca eu simulava andar de 
um lado para outro como que ao 
acaso até eles me perderem de 
vista e daquela botava a correr, 
agachava-me atrás de um arbus- 
to e tapava as orelhas com as ma- 
os. Nom porque tivesse pena dos 
páxaros, é que norn aturava o ruí- 
do dos disparos, dava-me medo. 
Ao acabar voltava junto dos ou- 
tros. Suponho que fazia todo 
com muito sigilo ou talvez era 
que os meus irmaus me conside- 
ravam demasiado insignificante 
para se preocuparem comigo, o 
caso é que nunca repararom no 
meu estranho comportamento 
nem me importunarom com 
isso. 

Eu continuava a falar, quase 
que a acreditar no que dizia, 
quando de repente me inte- 
rrompeu. "Quer dizer que os seus 
irmaus disparavam aos páxaros 
que estavam no choco?". O tom 
era frio e escandalizado. 

Olhei surpreendida para ele. 
Como dizer-lhe que norn tinha 
a mais mínima ideia contra que 
páxaros disparavam os meus ir- 

maos? Como explicar agora o 
que se passava realmente? Se o íi- 
gesse pensaria que era uml-ia 
mentirosa. E umha cobarde tam- 
bém, no que teria razom pois 
eram muitas as cousas que me da- 
vam medo, norn apenas o ruído 
dos disparos. Mas nessa altura eu 
já norn tinha em absoluto a cer- 
teza de gostar dele assim que ca- 
lei sentindo o meu rosto tornar- 
se tam rígido e hostil como o seu. 

Foi umha cea mui desagradá- 
vel. Ambos evitávamos olhar pa- 
ra o quarto e quando por fim en- 
golimos o último bocado anun- 
c i o ~  que ia levar-me a casa. A for- 
ma em que o dixo deixou-me 
desconcertada. - Depois pensei 
que provavelmente tinha curio- 
sidade por saber onde eu vivia. 
No táxi nem nos dirigimos a pa- 
lavra a norn ser para nos dar as 
boas noites. "Bem, boa noite" 
"Boa noite". 

Tivem pena quando desvestim 
a minha preciosa camisa rosa, 
mas ainda pensei: Talvez outra 
noite, outro tipo de homem. 

Adormecim de vez. D 
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escrito o seu se criadora de Ri -  
romance, Carc 

, irtir de umha ideic 

pirada num feito re( 

impacto que Ihe prc aparente calma 

ziu a presenqa ine seus poucos 

rada de umha elegc essaltos ar- 

mulher loira, "que entais, nos 

recia irradiar luz", no arrebata com 

l meio do ruido e o caos forqa desde o 
que reinavam nos gran- início. E é que 

des armazéns onde ela com umha pers- 
I tra balhava como ven- picácia como a 

\., dedora. Impacto emo- 3 urn talento 

cional que de imediato traduziu -es- penetrante 
sa mesma noite- no rascunho da tra- 
ma completa de um relato esbocado, 

do princípio ao fim, em menos de 

duas horas. 

Feliz acaso pois o que levou um 

dia de finais de 1948 aquela mulher 

de ar ausente e singular atractivo a 
seccom de bonecas onde umha das 

mais inquietantes escritoras dos nos- 

sos tempos ganhava o pam a espera 

de ver publicado o seu primeiro ro- 

mance (recorde-se que Strangers. on 
a train saiu do prelo em 1 949). A p e  

gada que a imagem luminosa de 

aquela descon hecida impressio 

na sua sensibilidade foi o detonante 

e o molde em que pouco depois ha- 
via de vaziar, sob o nome de Claire 

Morgan, a história do amor de The- 

rese e Carol: The Price of Salt. 
Nom precisava de mais nada. Es- 

su forte impressom era tc ' )do quar 

FG 

sua ( 

ta m 

bem 

al e umha arte 
de narrar tam sábia, eram suficientes 

a Highsmith um motivo inicial e uns 

poucos lances que o desenvolvessem 

para capturar a nossa atencom já nas 

primeiras linhas e manter-nos depois, 

ao longo de mais de trezentas pági- 

tensom constantemente aler- 



tu. Urn prirneiro impacto no arranque 

do relato e o eco vibrátil desse cho- 

que ressoando depois ern cada epi- 

sódio, reavivando em cada passo o 

fascínio daquela irnpressom inicial. 

Situando-se na perspectiva da sua 

personagem rnais jovem e inexpe- 

riente -Therese-, Highsmith descreve 

corn certa demora, em vinte-e-tres ca- 

pítulos que aparecern agora flan- 

queados por urn prólogo e urn epí- 

logo da sua própria autoria, essa pri- 

rneira colisom e os ecos que a pro- 

longam: o surto e progressorn do sen- 

tirnento amoroso, a pe,rplexidade da 

própria protagonista ao se descobrir 

sujeito de um amor cuios carninhos 

ignora e a vertigern que essa desco- 

berta entranha. A surpresa de com- 

provar que os desejos rnais profun- 

dos e sinceros norn se harmonizarn 

corn a norma socialmente consagra- 

da. E todo isto narrado corn a mes- 

ma ausencia de enfase que Ihe con- 

hecemos de outras obras, corn essa 

fluidez discursiva e essa capacidade 

tam sua de descobrir os nossos tre- 

mores rnais íntimos sem directamente 

os mencionar. Técnica alusiva de que 

neste romance se vale, norn como é 
habitual no resto da sua producorn 

para descrever o desenvolvimento de 

urn impulso criminal provavelmente 

enterrado ern ernbriom no cerne co- 

rnum da humanidade, mas para as- 

sinalar as estacons que pontuam a 

peregrinagem sentimental de There- 

se, as etapas do caminho que a he- 

roína percorre desde a sua conven- 

cional relacom corn Richard (cuio sen- 

tido se metaforiza na figura cinzenta 

da senhora Robichek) até ao momento 

de ela entrar no vestíbulo do Elysée 

(e a referencia norn será de todo for- 

tuita) ern procura consciente do amor 

adulto e os seus riscos. 

Fases de urn percurso de aprendi- 

zagem cuja identificacom a narra- 

dora nos facilita polo recurso a ofe- 

recer-nos a pintura pontual dos epi- 

sódios e cenários que as significarn : 
a púbere ligacom inexperta que a une 

a irmá Alice (ligaqom cujo sentido se 

exprime nas luvas que-zelosamente 

guarda ao longo dos anos sem nun- 

ca chegar a usá-las); aquele para ela 

imprevisível abalo que experimenta 

quando ve Richard cortar o fio que 

segura a cometa (significante óbvio 

do rnedo a própria independencia); 

a exaltada intuicorn corn que desco- 

bre o sentido da história contada por 

Dannie (a intensa ernoqom da galo- 

pada até ao cimo da colina); o pe- 

sadelo que a devolve a primeira ex- 

periencia de liberdade (a fugida do 

dormitório no internato), sonho con- 

vulso em que tarnbém se prefigura a 

crise do seu ingresso na vida adulta, 

etc. 

Fororn rnuitos os anos que tardou 

.Patricia Highsmith, tam audaz quan- 

do se trata de desvelar as nossas rnais 

obscuras pulsons assassinas, em po- 

der libertar-se da máscara pseudó- 

nima de que se serviu para narrar es- 

ta delicada história de amor, e ern po- 

der recuperar o norne da sua adrni- 

rada heroína, Carol, para o lugar de 

honra que Ihe era reservado. Longo 
período de censura que norn se ex- * 

plica tanto, crernos, por este rornan- 

ce ser, como costurna afirmar a críti- 

ca, o prirneiro relato de amor ho- 

mossexual corn final feliz (afirmaqorn, 

aliás, mui discutível), senom por nele 

se explorar (e implicitarnente defen- 

der) umha atitude que aos censores, 

norn sem razorn, de sernpre pareceu 

altamente perigosa: a atitude de quern 

decidiu norn conformar a sua existen- 

cia a normas arbitrárias ditadas por 

outrérn, a atitude de quern prefere pa- 

gar o elevado preqo que essa ordern 

injusta Ihe exige antes do que sub- 

meter-se e desistir, antes do que re- 

nunciar ao sabor salgado da paixom. 

Este é o sentido, crernos, por que 

a autora orientou o processo das suas 

heroínas, norn a conquista de qual- 

quer incerta felicidade. E este tarn- 

bém o perigo que explica ter sido Ca- 
rol, durante tantos anos, alvo da cen- 

sura editorial. 

Patricia Highsrnith, terrorista apai- 

xonada, ternperava a escrita corn o 

sal que fertiliza a terra. Com a ale- 

gria da vida. E. S. 
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Dirección: K e n  L o a c h  

Guión: R o n a  M u n r o  

Nacionalidade: Gran Bretana 

Duración: 102 min., 1994 

I I elícula inspirada nun feito 

t i  real na que se narra a his- 

! tória da pelexa de Mag- 

I I  gie, a protagonista, para 

manter aos seus fillos con 

ela perante a poderosa institución da 

Asistencia Social que considera a 

Maggi unha nai pouco doada, ina- 

xeitada ou, falando en prata, unha 

ma nai á que é menester tirar-lle os 

fillos. 

A história é desgarradora e. rnen- 

tres suceden as imaxes, vemos unha 

muller inestable, pouco equilibrada, 

marcada polos traumas da infancia, 

coa que imos simpatizando através 

dos seus sofrimentos na sua pelexa 

por formar unha familia, por poder 

manter aos seus fillos e a relación sen- 

timental con Jorge, un refuxiado pa- 

raguayo. 

Ladybird é a primeira película da 

guionista Rona Munro, orixinaria de 

Edirnburgo quen comentaba a pro- 

pósito da história e do guión: 

«Para min a historia de Maggie 

obriga a enfrontar rnuitos interro- 

gante~. Un deles é o de saber qué é 

unha boa nai e quen ten direito a de- 

finir como deberia de ser "unha boa 

nai" (...)D. 

Cando vin a Maggie por prirneira 

~ e z ' ~ e n s o  que cáseque desexei en- 

contrar unha razón, algo que xustifi- 

case o que estaba pasando. Maggie 

é unha nai amante e paciente. Ten 

a mesrna idade ca rnin. Eu teño un fi- 

Ilo, ela tivo nove. Se alguen tentase 

tocar un so pelo do meu fillo, corta- 

ria-lle o brazo. Maggie perdeu a seis. 

N o  cabo do dia, esa é unha pelicu- 

la difícil.de suportar, rnoito menos de 

comprender. Só puden suxerir a qué 

se parece. Só  espero ter consegui- 

do comunicar algo disto» . 

E certarnente s i  comunica isto. A 

película vai-se tornando máis e rnáis 

dificilrnente suportábel ao ternpo que 

a institución da Asistencia Social tei- 

ma en arrincar a Maggie un fillo atrás 

de outro. Consegue que odiemos a 

tan poderosa institución que impón o 

seu poder sobre unha,cidadá vítirna 

da violencia e da pobreza á que en 

troca de axudar para mellorar o seu 

nivel de vida e o dos seus fillos, a des- 

troza. 

Porén a película consegue, tarnén, 
*( 

trasmitir-nos unha rnensaxe alentado- 

ra: a forza e enerxia de Maggie, de- 
cidida a que non Ile ganen a partida. 

Crissy Rock, a intérprete da nosa 

Maggie é unha recén chegada ao ci- 

ne. A sua interpretación sentiu-na co- 

mo unha experiencia física e erno- 

cionalmente esgotadora. Está base- 

ada en facer ese tipo de humor que 

estabelece complicidade coas es- 

pectadoras namentres resulta incó- 

modo aos varóns. O chileno exiliado 

en Londres, Vladirnir Vega, interpre- 

ta o papel de Jorge quen entre outras 

cousas declaraba: «Desde que che- 

guei a Inglaterra, non conseguin en- 

tender verdadeirarnente a rnentali- 

dude destas institucións que poden 

ser tan frias, tan carentes de escrú- 

pulos e tan crueles». 1. G.  



stamos aquí de novo 

coas prantas e os seus 

coidados. Neste mes 

xa se sinte a cl-iegacla 

da primavera e con ela 

o remate do inverno. 

A pesar que aínda l-iai 

perigo de xiadas e frí- 

os fortes, xa a terra 

nos pide atencións. un 

dos labores é revisar as 

árbores e os arbustos 

que resultaran dana- 

dos nas polas a causa 

do mal tempo no inverno. 

Outra cousa que aíncla estamos 

a tempo de facr é seguir pran- 

tando árbores e arbustos de folla 

caduca. Nos días soleados, pode- 

mos tamén podar os frutais. 

Tamén convén pulverizar cos 

tratamentos antiparasitos inver- 

nais (aceite invernal). Hai pro- 

ductos ecolóxicos. 

É o mellor momento (se a choi- 

va o permite) dos labores de abo- 

nado, de arranxar os alcorques, 

podar os sotos e-limpar o con- 

xunto en xeral. 

No que se refire á horta, é ta- 

mén o momento (sempre que 

nos deüe o tempo) de prantar os 

allos, as fresas, o pirixal, os chí- 

charo~ e máis os tirabeques. 

A prantas de interior seguen 

aínda en reposo, polo que os re- 

gos deben ser moi espaciados. 

Hai que pulverizalas con auga 

con frecuencia sobor de todo 

naqueles sitios onde haxa cale- 

facción. '. 

Ben, rapazas, xa vos decatades 

que hai unha chea de cousas que 

podedes facer no voso curruncho 

de natureza, máis polo momen- 

to penso que chega de abondo. 

Deséxovos a vós e máis ás vosas 

prantas unha primavera esplén- 

dida e prometedora. Chao. 

A Xesta  
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