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EDITORIAL 

Dempois do primeiro plato de mal gusto có que nos convidaron ao movemento feminista os Sres. socialvaróns do Goberno do 
PSOE - ese raquítico proxecto de reforma do Código Penal sobor do aborto que non vai· solucionar nada-, agora veí'len de 
aderezárnos un pouco máis para ver si deste xeito pode alcanzar unha cota máis houta, si cabe aínda, de mal gusto. 

Falamos do anuncio de que esa reforma que nun principio íbase tratar pola vía de urxencia, agora vanno facer por vía normal. 

¿Podería ser que desta nova maneira pretenderan facer un ha boa campaí'la de información e concienciación sobordo tema do 
? . aborto .. 

Non, nada máis lonxe da súa intención. 

Tal cambeo veu motivado porque á santa, aliancista e hipócrita dereita deste estado non lle deu tempo a argallar o seu tinglado 
todo o ben que ela quixera e "solicitou" que se retrasara a discusión dese proxecto. 

E como estos Sres. do Goberno -e seguimos reafirmándo no de Seí'lores- son tan condescendientes con algúns que outros 
grupos, que non con todos, concedéronlle tal solicitude. . , 

•• . 1 ' 
~ ... -., !, 

Aplausos e máis aplausos. Unha política moi hábil esa. Contenten primeiro a dereita que ao fin e o cabo o principal é que 
"Espaí'la funcione" -o caso é pra quen funciona- e xa sabemos que as mulleres a vostédes importámoslle pouco. 

Denlles tempo a todos eses escuadróns da dereita para formar e alinear perfectamente as súas filas baixo o lema "Pola Patria, 
contra do aborto" que tal parece podería ser. Eles sí que non van perder a ocasión. 

Dende os púlpitos non cesan as proclamas antiabortistas e as amenazas de excomunión incitando ao público presente, e ao 
non presente tamén porta a porta a manifestarse e·colaborar con tan "desinteresada" causa. 

Ao mesmo tempo, e como saídas das alcantarillas xurden asociacións "fecunda vidas" por eiquí e por acolá compostas 
curiosamente por bastante personal baí'lado en brillantina, e capitaneados polo OPUS DEl, F.n., AP e tódolos ultras fascistas que 
siguen a poblar ainda estas terras. 

E así, con folletos, pegatinas, carteis, e manifestacións nun sitio e noutro van pisando forte contra do aborto, aínda que ese 
seña xa o tema en sí que menos lles importa. O que lles importa en realidade agora, e baixo esta disculpa, é facer "de prietas filas" 
para algún día meternos a todas, e a todos tamén, baixo as súas botas. 

Pro si a "habilidade" do Goberno neste tema nos deixou perplexas -que non quere decir de boca pechada e de pes quietos- qué 
vos podemos decir de cómo nos sentou outro tema da Reforma do Código penal: o da violación. 

Dende fai tempo o movemento feminista vimos denunciando os centos de violacións que día a día, se cometen na máis total 
impunidade. 

Resulta que deica agora todo violador perdonado pola súa víctima voltaba isofacto pra súa casa e sin ningún tipo de castigo. A 
nova proposta de Reforma recolle o tema matizando tan soio quedito perdón "non extingue a acción penal". 

E nós, nos preguntamos: si o perdón non vai a influir na sentencia. ¿Pra qué demo se cita?. 

E como moi ben seguía a decir Rosa Montero non fai moito tempo na prensa: ¿que significa eso? ¿Significa acaso que aos 
perdonados váiselles a rebaixar a condena, a casar coa violada, ou a conmutar a pena por tres enérxicos capóns de gracia?. 

CONCURSO LITERARIO PARA MULLERES. Do concurso de contos e poesías 
convocado por ANDAINA no derradeiro n. 12 , resultou elexida a poesío e o conto de 
Margot Chamorro de Vigo. Por razóns de espacio só podemos publicar a súa 
poesía de lema "MULLER". Esperamos poder publicar no vindeiro n. 12 o conto 
premiado que leva por tíduo: "O OlA DE DESCANSO". 

----<¿_~ 

CON ANCEIO INCERTO 

Pobo valdeiro 
nicharos onde aniñan mulleres 

que aló, no fondo rincucho da ialma, 
con anceio incerto 

agardan ouvir a voz lostregante da Historia 
que as chama a se erguer e camiña 

polos sulcos fecundos da vida. 
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O día 15 de Abril, centos de milleiros de homes e mulleres 
de todas as edades ocupaban as ruas de Vigo fartos xa de 
aturar nas suas costas as consecuencias dunha crise capita
lista. Mulleres e homes -asalariados, amas de casa. ensinan
tes, mocedades, estudantes, etc- que demandaban un ha e 
outra vez postos de traballo e que acrise a pague o capital. 

Nestes berros repetidos unha e outra vez. poucas voces 
salientaron reclamando, nesa esixencia xeneral, a necesidade 
de postos de traballo para as mulleres. 

Algunha xente pensaría que, ao reclamar postos de traba
llo, dábase por suposto que tanto se pedian , para uns como 
para outras e polo tanto facíase innecesaria tal demanda 
específica. 

Outra xente, tal e como a Coordinadora Feminista de Vigo 
denunciaba na sua folla, pensa que: 

""Os tempos están malos e hai que repartir" .. . "Con que traba
He o cabeza de familia xa chega"; "as mulleres xa tedes bas
tante co traballo da casa e o coidado dos nenos"; "só quera
des traballar para ganar mais non porque o precisedes" ... ". 

Tais posicións, son mostra nidia da incomprensión de que 
histories e actualmente a división do traballo en función do 
sexo, a asignación a homes e mulleres de tarefas diferentes 
relegando ás mulleres á esfera doméstica, ten servido para 
manter a dominación masculina e a opresión das mulleres. 
Ten sido factor de división entre traballadoras e traballado
res. Ten servido, coma reforzo obxetivo do orde capitalista e 
patriarcal que quixéramos ver vasoirado das nosas existen
cias. 

Non comprenden tampouco que a lingoaxe non expresa 
mais que o que a realidade define. porque sabemos que 
cando na historia se ten reclamado libertades non se incluian 
nen pensaban libertades e dereitos específicos das mulleres 
(tais que a libertada de non ser violadas nin agredidas 
sexualmente, a de decidir, sen obstáculos. á maternidade ... ). 
E, cando se reclaman postos de traballo, as mais das veces, a 
historia amosa que se pedian exclusivamente para os homes, 
mesmo negando a inserción da muller no traballo asalariado. 

Así, non é parvada por parte do Movemento Feminista e 
das mulleres exisir do conxunto de forzas populares que 
berren e demanden de xeito expreso POSTOS DE TRABA
LLO PARA HOMES E MULLERES; que non haxa ningunha 
discriminación nos salarios nen na contratación, que o traba
llo doméstico sexa socializado e aquel derivado da conviven
cia cotidiana o compartan os seres que habitan na casa. 

E, p/ra que se comprenda millor o que vimos de escreber, 
queremos sacar a luz, capítulos da hestoria do Movemento 
Obreiro que poderian enrubescer ao mais pintado, capiduos 
que talan da oposición, resistencias, e loita do Movemento 
Obreiro masculino contra a incorporación da muller ao traba
llo asalariado, contra a afiliación ás organizacións obreiras e 
sindicais das mulleres que, apartires da Revolución Indus
trial, encheron fábricas e talleres, as resistencias a que a 
muller deixara o fogar para realizar traballos considerados 
masculinos mesmo en tempos de guerra. 

.. 

' 

TRAZOS NEGATIVOS DO MOVEMENTO 
OBREIRO VERBO DO FEMINISMO 

Os obreiros e sindicatos no século XIX ven ás mulleres, as 
mais das veces, coma competidoras dos seus postos de traba
llo. 

Irnos levar os olos un pouco atrás, aos tempos da revolu
ción industrial, aquela revolución que mudou os xeitos de 
vida e traballo de mulleres e homes dende finaís do sec. XVIII. 

A revolución Industrial arratrou a toda a xente -hor- . 8~. 
mulleres e infancia- ao mercado de traballo . De feitos -:.s pri
meiras fábricas empregaron masiva e maioritariam~; : :e man 
de obra femenina e infantil. O feito de que est~ e aquelas 
poideran ganar un salario ao marxe dos homes, socavou as 
relacións de autoridade, ao tempo que reduxo todos 0~ sala
rios . Kautsky, en 1892 expresábase do seguinte xeito : (1) 

"Cando a muller e os tillos do obreiro son capaces de coidar de si 
mesmos, o salario do 1"1ome pode ser reducido tranqu ilamente hastra o 
nivel das suas necesidades personais sin o risco de interrumpir a cons
tante oferta de man de obra . 

O traballo de mulleres e nenos, ademais, ten a ventaxa adicional de 
que estos on menos capaces de resistir que os homes. e a sua incorpo
ración ás filas dostraballadores fai medrar enormemente a cantidAde 
de traballo que se ofrece a venda no mercado. 

Por conseguinte, este traballo de mulleres e nenos disminuie 
tamen a capacidade de resistencia do obreiro. por canto satura o mer
cado. Debido a ambalas duas circunstancias , reduce os saiarios dos 
obreiros ". 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

"O sistema capitalista de producción na meirande parte dos casos 
non desfai o fogar do obreiro, pero o priva de todo o que non sexan os 
seus trazos mais desagradábeis. A act ividade da muller hoxe nas 
empresas industriais siñifica incrementar a sua vella cárrega cunha 
nova. Non se pode servir a dous amos. O fogar do obreiro resíntese 
sempre que a sua muller ten que axudar a qanar o pan de cada dia . 

Declaracións coma esta trolecian por todas partes . Pero, 
non se limita a declaracións. Hai e obreiros que van á folga 
pedindo que se despida ás mulleres . 

En Francias. (citado no libro de Evelyne Le Garree "Las 
Mensajeras") entre 1890 e 1908 o númaro total de folgas deste 
tipo chega a 56, sobranceiramente na Federación do libro na 
que as mulleres cobraban idéntica tarifa que os himes. 

Dirixentes socialistas. comunistas. anarquistas , lembran 
-agás excepcións que posie a ser importantes non chegaron 
ter gran transcendencia práctica cousas tais como 

1 " ... O papel social da muller é o de alimentar e coidar dos tillos . o 
mesmo que o papel do home é o de mirar polo sustento da familia . Por 
iso resulta absolutamente anormal ver nais que, por non abandonar a 
seu posto na fábrica, recen paridas, deixan a carne da sua carne en 
mans mercenarias. Que den por seguro que, mais adiante . os seus 
tillos hanlle sido feitas pola naturaleza, o de alimentar ie ducar aos 
seus cuncho do seu corazón por non ter comprido co seu úneco e 
autentico deber, para o que teñen tillos elas mesmas· (Daniel Seurin 
nun artigo no xornal La voix du peuple. 1920) . 

E aspiran a: 

" Nin que decir ten que todos os intentos de miilorar a s1tuac 1ón f1S1ca e 
moral das traballadoras !abrís han ser 1nútis agás que as suas horas de 
traballo sexan materialmente reducidas De fe ito. ousanamos dec1r que a 
muller casada estaría moito millor ocupada en facer as faenas domést 1cas 
do fogar que seguindo o incesante movemento dunha máqu1na Agarda
mos. pois. que non esté lonxe o dia en que o marido poda manter a sua 
muller e a sua jamilia sin ter que envialos a soportar o duro traballo dunha 
fábrica de te¡idos de algodón " (Declaración en 1846 do Ten -Hours Advo
cate) 

Día que efectivamente non estaba moi lonxe. pois os homes 
da clase traballadora e os homes da clase burguesa manifestan o 
seu acordo naquela conquista deles que fo i o SALARIO FAMI
LIAR. 

O traballador reclama o salario familiar porque desexa reter os 
servicios da sua esposa no fogar. As mulleres. non só eran com
petencia barata senon que ademais eran as suas proprlas 
esposas e non podian "servir a dous amos" . 

De certo, aquela conquista do salario familiar, resulta boa 
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aos homes que xa non van ver minguada a sua autoridade 
familiar porque, o tema exclusivo da baixa de salarios que 
sofren coa masiva incorporación da muller, podían e debian 
resolvéla cunha loita común por mili lores salarios. Pero a vida 
familiar rota era, en verdade, irresolúbel. 

Foron pois as relacións socialis patriarcais as que dividí
ron a clase obreira. 

"A tendencia dos obreiros masculinos a pensar neles 
como homes (polo tanto poderosos) mais que como traballa
dores (membros dun grupo oprimido) xenera un falso sentido . 
de forza e privilexio. Unha identificación co mundo do home 
que inclue o do patrón. A dictadura mezquina que a meirande 
parte dos homes exercen sobre as suas mulleres e as suas 
familias desenrola unha coartada e incapacita y para ventilar 
esa ira i esa frustación por camiños que poñan en perigo a 
quen en realidade os oprime. O papel do home na familia 
reforza o individualismo agresivo, o autoritarismo, as rela
cións xerarquizadas, valores que son fundamentais para a 
perpetuación do capitalismo". (Kathy McAfee e Myrna Wood. 
"Bread and Roses"). 

• 
Pero para quen pense que esas prácticas e ideas son 

decimonónicas e pertenecen ao pasado, quixeramos ache
garnos mais a traer, da man do libro de Mary Nash "Muller e 
movemento obreiro en España. 1931-1939", outros exemplos 
mais próximos. 

~ 

PELUQUERIA 

M.a BERDIALES, 21-1.0 IZO. 
TELEFONO 218398 V 1 G O 

~-----------------------~0 
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Teoricamente, os partidos de esquerda comparten a nece
sidade de igoaldade salarial e de incorporación da muller ao 
traballo, pero as resistencias á hora de concretar esa teoriza
ción ou de levala á práctica saltan aos ollos. 

Anque en medios anrquistas, socialistas e comunistas 
existiron mulleres que se negaron a ocupar ese lugar reser
vado ás mulleres, posicións 'oficiais' dos seus partidos siguen 
pensando que o papel fundamental da muller é o de ser espo
sas e nais. 

Vexamos se non coma defenden a incorporación da 
muller ao traballo asalariado duas destacadas dirixentes: 

Carmen Juliá, secretaria xeral da organización femenina 
do C.C. do PSUC, na sesiónde clausura da 1.a Conferencia 
nacional de mulleres do PSUC en marzo de 1937 

«Compre que os homes non vexan na sustitución, afans de 
dualismo e de competencia por tratarse dunha cousa pura
mente transitoria e que cesaría no momento en que eles vol
taran do frente». 
(Obsérvese que o principal é tranquilizar aos home sobreiros 
que sospeitaban unha futura competencia das mulleres no 
campo laboral). 

Margarita Nelken, do PSOE que insiste na necesidade de 
medidas proteccionistas para a muller obreira. Prevé que as 
tarefas domésticas sexan da exclusiva incumbencia da 

• 

muller, tirando toda a responsabilidade aos homes neste tra
ballo. E certo que plantexa a incorporación das mulleres ao 
traballo, pero non o fai seguindo aqueJa premisa clásica do 
marxismo que ve nela a medida chave para a emancipación 
das mulleres, senon coma contribución indispensábel ao 
mantenimento da familia obreira. 

Outra ocasión haberá de deternos mais pormenorizada
mente nas posicións do POUM que iba algo mais aló que as 
posicións anteriormente citadas na cuestión femenina e mais 
da CNT que ten unha curiosa evolución dende as caverníco
las posicións Proudhonianas (1. 11 Congreso Obreiro, Barce
lona, 1870) a posicións bastante avantadas da Organización 
Mulleres Libres en 1936. 

Mais, as organizacións obreiras presentes daquelas no 
panorama político, mesmo si faJamos de Galicia, dos sindica
tos galegos ou con presencia en Galicia, (foran urbans ou 
agrarios), non cuestionaban a división do traballo en función 
do sexo dende a raíz e, en consecuencia non propoñían solu
cións cabales. 

E esto ten sido asi na historia pasada e na presente porque 
as relacións sociais patriarcais existiron e existen . Porque os 
homes, tamén os obreiros, teñen privilexios a costa das 
mulleres e na historia do Movemento Obreiro nunca houbo 
un plantexamento consecuente contra a opresión da muller e 
polo tanto tampouco un ataque as raices da explotación e 
opresión nas que se asenta o poder: un poder patriarcal e 
burgués. 

Non é allego o feito de que os protagonistas da historia 
escrita do M. Obreiro sexan cáseque inexcusabelmente 
homes . 

-oOo-

E si tiveramos que mencionar xa os trazos mais importan
tes da tradición sindical negativos respecto do feminismoe da 
liberación da muller, recolleQdo aspectos moi importantes da 
ponencia presentada por María Jesús Pinto presentada ás 11 
Xornadas Catalanas de la Dona, fariamos mención dos 
seguintes: 

* 

* 

* 

* 

A tendencia a considerar a actividade feminista como un 
foco de división no seo da clase obreira. (Este xeito de 
considerar a cuestióne squece ou agacha o feito real de que 
na clase obreira hai desigoaldade e opresión das mulleres, 
e que non é a actividade destinada a facer avantar a causa 
de liberación das mulleres a que desune senon os privile
xios e a dominación dos obreiros homes). 

A tendencia a identificar feminismo con "luxos burgueses" 
ou con libertinaxe" que ten pesado poderosamente nos 
receios, desconfianza e prexuicios do M. Obreiro hacia o M. 
Feminista. 

A consideración -clásica no M. Obreiro- de que a liberación 
da muller sería consecuencia automática da destrucción do 
capitalismo. En lóxica con isto, toda atención dirixida ás 
mulleres é para que se sumen e apoien a chamada loita 
xeneral. 

O peso das ideas dominantes polas que se considera que 
sindical ou relativo ao M. Obreiro son os temas "dos obrei
ros". Os temas sindicais nada teñen que ver coa división 
sexual do traballo viven e sofren as mulleres asalariadas, 
coa doble xornada laboral, cos primeiros despidos en tem
pos de crise, cos salarios inferiores e pi ores categorías; cos 
privilexios que na sexualidade os homes das clases popula
res exercen sobre as mulleres ou co aborto (blancos ou 

-voluntarios). 

Non, nada desto ten aparecido como asunto sindical xunto 
a eses outros chamdos 'grandes temas'. Así, anide debe 
asustarse cando mulleres feministas falan de que sindica
lismo segue a ser un termo masculino. 

/ 
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A clase obreira -tora das mulleres loitadora, as activistas 
sindicais que, aparte de ser expección, teñen sobresaido 
deixando de lado a sua condición de mulleres para encher 
as fileiras dos sindicalistas- semella composta exclusiva
mente por homes e naide debe pensar que son moi outras 
as razóns da baixa incorporación das mulleres á organiza
cións obreiras. 

Mais grave ainda é que non só non se ten posto en cuestión 
o papel asignado á muller pola sociedade -de esposa e nai
senon que se ten contribuido obxetivamente a afortarlar 
reforzando á familia -lugar principal de construcción do ser 
social e cultural muller- e, derivado desto concorren a que a 
inserción desta no mundo laboral siga determinada polas 
estructuras parentais. Dito de outro xeito, contribuien aque 
a sua incorporación se faga en condicións conxunturais (de 
temporalidade) e de subalternidade (diferencias salariasia e 
de categorías, así como que se deprecien traballos ocupa
dos por elas), porque: 

-as diferencias salariais entre mulelres e homes, en desfa
vor daquelas, reforzan á familia e consolidan o doméstico 
como traballo da muller ao incitar a estas a ficar na casa. 

- porque a doble xornada leva a moitas asalariadas a 
abandonar os postos no mercado de traballo para adicarse 
ao fogar. Esto faise patente ao ter o 1.2 fillos. 

- porque o seu meirande 'absentismo laboral' por coidado 
e atención dos tillos e da Gasa -raramente compartido polos 
homes- axuda a xustificar os piores postos e salarios, des
pidos e categqrias subalternas. 

-oOo- • 

Si os obreiros masculinos cambearn de actitude, si os sin
dicatos maiormente masculinos dedicaran aproximadamente 
ao problema das mulleres traballadoras (asalariadas e amas 
de casa) con forza e vontade de avantar na sua resolución de 
certo que encatarian a entender moitas cousas e que estas 
mudarían . 

su teca 
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E o 1. 11 paso para conseguir que eses trazos p::.::r1arcais 
presentes nunha mais que centenaria tradicións si,¡dtcál des
aparezan, compre que aquel principio eneunr:iado polo 
Movemento Feminista de organización autónoma das mulle
res, tamen dentro dos sindicatos,se leve autónomaa efecto: 

Para que medre a conciencia das mulleres asalariadas 
sobre as discriminacións, sobreexplotación e opresión que 
padecen polo feito de ser mulleres. 

Para que esa conciencia se exprese na práctica contra o 
poder patriarcal da burguesía e contra os privilexios masculi
nos dos homes da clase traballadora. Para conseguir que a 
unidade e reforzamento da clase obreira se faga sobre a 
incontestábel realidade de que está formada por mulleres e 
homes. Para conseguir, ao cabo, que ese divorcio lamentábel 
vivido entre M. Feminista e M. Obreiro remate en unidade, 
unha unidade asentada sobre un proxecto cabal de rematar 
coa sociedade burguesa e coa dominación masculina. 

Neste camiño, o Movemento Obreiro debe recobrar para 
sí, e desenrolar cpíduos da sua propria histeria bosquexados 
por tantas anónimas loitadoras da Revolución francesa, ans 
revolucións europeas de 1848 na Comuna de París, na Revo
lución Rusa, na guerra española do 36. Por mulleres coma 
Flora Tristán, Jeanne Deroin ou aquelas obreiras do textil de 
Massachusets que en 1912 portaban unha pancarta na que 
exisian PAN E ROSAS. 

Todas elas albiscaron que a muller ten necesariamente 
que loitar por "pan e rosas" porque o aspecto material da sua 
explotación e/ou opresión, está íntimamente relacionado con 
propria conciencia do que ela é. 

E, nesta loita, os sindicatos e partidos de tradiciónsocia
lista non poden seguir gardando resquemores baixo a grave 
re§ponsabilidade de que os intereses patriarcais escurezan as 
ml>i positivas ideas socialistas e emancipadoras que tamen 
teñen estado nas tradicións dese Movemento Obreiro. 
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FALANDO 

DE LESBIANISMO 
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Hoxe. eiqui e agora. ver a alguen pola rua 
e non saber a ciencia certa o seu sexo, 
resu lta " molesto ". violento ... Mais de un non 
sabe q que se ater diante de tal ambigüe
dade . como si non supera que actitude tomar 
d1ante dun ser humán do que descoñece a 

' sua opción sexual. 

No mesmo senso xa estamos todas acos
tumadas a escoitar expresións do tipo 
" 1cómo va1 esa . semella un home! ". 

A necesidade de manter "normalizada" a 
determinación sexual . mirase por exemplo 
no artígo de 01az Plaja "Los Gay" aparecido 
no dom1n1ca1 do Pais do 3 de Abril de 1983. 
Alí . entre outras cousas afirma: 

" Pues b1en . yo no conozco a ningún 
hombre "de verdad" que ame o desea a otro 
hombr..e S1empre hay uno de los dos que se 
transfcrma aparentemente (. ) y lo mismo 
ocurre con las parejas de lesbianas. donde 
una de las hembras se esfuerza -senos aplas-

Historia: 

;1/0í!CI Aj 

Do 

A Asociación de Mulleres do 
Salvador, naceu en 1978 e quedou 
legalmente constituida o 3 de 
Setembro de 1979 nunha asamblea 
que levou o nome de "ISAURA 
GOMEZ" en honor a unha compa
ñeira e a sua filia de 12 anos que 
foron asesiñadas polos Carpos de 
Seguridade salvadoreños. Nesta 
Asamblea nomeouse a primeira 
Directiva Nacional da Asociación. 

AMES naceu como resposta as 
condicions de discriminación e 
miseria a que están sometidas a 
maioria das mulleres salvadora-

-- --~ 

ñas. Ames e unha entidade socio-
política, ampla e democratica, cons
tituida exclusivamente por mulleres, 
sin distincions de relixión, clase 
social e educación. 

tados, pelo corto , paso decidido- en pare
cerse lo más posible a un hombre". 

Pero que pasa Sr. Plaja, ¿é preciso levar 
peitos acuminados para ser unha auténtica 
muller?. ¿Irnos renunciar ao pelo corto para 
conservar a feminidade? ¿a santo de qué si 
amasamos as nasas enerxias cun paso deci
dido, expoñemonos a ser tildadas de viriloi
des e outras etiquetas? . 

O Sr. Díaz Plaja semella recuperar clasifi
cacións que se tan por ahí das lesbianas 
entre as que diferencian dou tipos: sáficas e 
tribais. "As sáficas son as lesbianas pasivas 
que presentan un xesto femenino; a busca 
do placer fanna or excitación buco-xenital. 
Xeralmente é a esposa na maridaxe, acepta 
as ardes e acostumbra a ficar na casa a che
gada da outra. E terribel cando se sinte 
celosa . 

As tribais sona s activas, de ademánas 
viriloides , altas e corpulentas . Visten con 
xeito roupas masculinas. As mais das veces 
son enérxicas e intelixentes e actuan coma 
os homes mesmo sexualmente : gozan de 
libido forte e consideran o seu clítoris como 
un órgano masculino" . 

Parémonos detidamente a comentar as 
características destas clasificacións : Asig
nanlle ás tribais a representación do papel 
m¡isculino. Afirmación que só pode ser feíta 
si se acepta , apriori , que o papel masculino 
consiste en levar a iniciativa e pola contra . 
ser pasiva correspódese ao papel femenino . 

Afirmación tamen que asiña aos sexos 
unhas pautas de comportamento determi
nado. Pautas que non estáne stipuladas sin 
fisioloxica nen bioloxicar'hente polo sexo. 
Mais ben ¿non lle parece? habería que talar 
de costumes, roles, tradicións fondamente 
arraizadas e con dominación incluida pola 
banda do homes. Mais en absoluto sonno 
"por natureza" comoa moita xente semella 

pensar. 
Si hai mulleres que non queremos asumir 

ese rol estereotipado e pollticamente feme
nino ¿porqué clasificarnos de viriloides?. 

Se nos pon chata ás lesbianas de ter unha 
libido forte, como si tora un ha deshonra para 
a muller gozar dunha boa ración de libido. 
Polo visto só compre ser simple receptora da 
fortísima libido do home. 

No colmo do paroxismo, din que busca
mos un contacto entre os nasos xenitais 
porque consideramos ao clítoris como un 
órgano masculino. Non é dificil comprender 
que busquemos un contacto co clítoris : Sin
xelamente por que é unha parte do noso 
carpo extraordinaria, sensibel, hi persensual 
i excitante; e, entre outras causas , por razóns 
antomofisioloxicas. Non precisamos consi
deralo masculino para usalo. ¡Fallaría mais!. 

¡Cómo se pode decir que un órgano que 
teñe·n as mulleres, todas as mulleres e só as 
mulleres pode ser masculino!. 

Nós, como mulleres que tamen buscamos 
e desexamos placer , usamos con moito 
orgullo o naso clítoris e o resto do naso 
corpo de muller , e toda outra cons ideración 
é un índice de cretinismo masculino. 

Ao ·Sr. Díaz Plaja, como aos tantos con
xéneres que andan saltos, gostarialles que 
non r.oubera mais que mulleres "de verdade" 
e homes " de verdade" (deses que coñece el 
de toda a vida) . Xuntos pero endexamais 
revoltos, por aquelo de que así. él , seguría 
disfrutando dos seus privilexios de varón
macho-home . 

Sepa que lesbianas, vostede non as 
coñecerá, pero habelas hainas. E se non 
eiqui, nesta comisión ten unha cativa pero 
importante mostra. 

Comisión de Lesbianas da A.G.M. 
Santiago. 

A M E S (ASOCIACION DE MUJERES DEL SALVADOR) 

Actualmente AMES componse 
por milleiro de mulleres entre as 
que se cantan amas de casa, cam
pesiñas, estudiantes, profesionais, 
obreiras, mulleres dos mercados, 
etc. que fixeron seus os principios 
obxetivos da Asociación. 

MAES pasanos o seguinte comu
nicado: 

A Asociación de Mulleres do Sal
vador denuncia ante a conciencia 
1 nternacional e específicamente 
ante a conciencia da muller o asa
si ñato perpetrado polo exercito do 
actual governo salvadoreño, da 
compañeira Marianella García Vi las, 
Presidenta da Comisión de Derei
tos Humans do Salvador. 

Ela acompañada por xornalis
tas, relixiosas e xente da poboa
ción civil foron asasiñadas nemen
tres realizaban investigacions na 
zona de Suchitoto sobre a viola
ción dos Dereitos Humans e a uti
lización de fosforo branco polo 
exercito salvadoreño. Distas inves
tigacions tiñan por obxetivo elabo
.ra( !Jn informe que se iba pres~ntar 

nos vindeiros dias a Comisión de 
Dereitos Humans das Nacions 
Unidas reunidas en Xenebra. 

A Asociación de Mulleres do 
Salvador condena este asasiñato 
dunha das mulleres mais valiosas 
do pobo salvadoreño e pedimos 
que todas as mulleres do mundo 
amosen o seu repudio as autorida
des salvadoreñas e norteamerica
nas. O mesmo tempo chama a pre
sionar as institucións políticas e 
sociais do seu país pra que se 
manifesten en contra deste atrope
ll-o e esixan o seu esclarecemento. 

' 
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MULLER E LITERATURA 

"Andaína" artellaba o pasado 28 de abri l unha 
mesa-debate, na asociación da prensa de Vigo, que 
presentou e moderou a xornalista M. Xosé Porteiro 
quen presentou así as participantas: 

Margarita Ledo, xornal ista; M. Xosé Queizán, profe
sora de Língua e Literatura; Carmen Blanco, profesora 
de Literatura e Camiño Noia profesora de Ungua 
Galega teñen colaborado na prensa de Galicia tra
tando da problemática relacionada coa mu!ler. M. X osé 
Queizán sabedes que ten ensaios sobordo feminismo, 
Carmen Blanco adícase nos seus artígos ás mulleres 
que escribiron e escriben, Camiño Noia fixo as anota
cións á reedición de "Néveda" , Margarita Ledo é tamén 
autora e creadora. O tema da mesa, "Muller e Litera
tura" á amplo e irnos facer algunhas preguntas que nos 
motivarán pra debatir após. 

A primeira pregunta, dirixida a Margarita Ledo, refí
rese á presencia da muller, á sua conexión, cá van
garda literaria. 

Margarita Ledo.- A literatura galega naceu como litera
tura diferente á literatura dominante, naceu contra o 
sistema cultural de dominio, o español, e na sua evoli
ción chegou a convertirse nun símbolo nacional 
galego. Pero os símbolos, muitas veces, reducen os 
significados dos procesos internos e quizaves por iso 
na literatura galega non se teña analizado os elemetos 
que dentro dela diferencian ás autoras nen a actitude 
que estas adoptan como creadoras. Neste senso e no 
que se entende por vangarda literaria voume fixar nas 
posicións, por exemplo, do Golmann que fai intervir 
nas vangardas a relación forma-contido pra observar 
que deberá estar presente na literatura de autora tanto 
máis que no feminismo sempre houbo a preocupación 

• 

-

-
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polo vencello entre actitude e opinión de cara a pensar 
que os presupostos teóricos que se defenden teñen 
que ir aplicados a nivel de actitude -na creación ou no 
cotidián-, por iso o feminismo reivindica a ~..;entralidade 
do corpo e por iso hai debates entre o reminismo da 
" igualdade" (cos homes) e o feminismo da diferencia. 
Entendo pois, que a literatura feminista soio o será se é 
vangardista, se se fai con determinadas formas comu
nicat~vas igual que considera . que non podería 
moverse en formas retóricas ou tradicionais. Ainda así. 
na literatura de autoras hai semore unha marca. Estou • 

pensando en novelas de hai doce anos, como a de 
Xoana Torres, que a pesares de centrarse nun dos 
temas que de seu informafon a toda a literatura galega, 
o da emigración, o seu personaxe máis perfilado, a 
rapaza que nos fai o relato, enfrentase coa xerarquía 
de valores patrilinial, machista, que tefl a aboa e que 
sintetiza na frase "deberas nacer neno que era millor" . 
Pola contra, penso que na literatura galega de autores 
hbmes, en xeral, os personaxes rnuller están pouco 
definidos, ou actuan sobre as pautas viriles agás 
cando cubren papeis de apoio como o da nai ou o ca 
puta. 

M. Xosé Porteiro.- María Xosé Queizán poderá 
falarnos da muller no ensaio , como autora e como 
obxeto de análise. 

. ' 

M. Xosé Queizán.- O ensaio é un xénero serodio den
tro da nosa literatura con algúns autores da xenera
ción Nós e, despois, cós ensaistas de Galaxia. 

A literatura galega, baseada no ruralismo, no cos
tumismo, no folklorismo, contrasta bastante con un 
xénero como é o ensaio, que é un xénero científico e 
obsetivo. A literatura está chea dun sentimentalismo 
do que apenas conseguimos sair, por exemplo, penso 
qua a nova narrativa supuxo no seu momento una rup
tura con este sentimentalismo; pero de feito hai moito 
camiño que andar aínda. 

libraria 
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Polo tanto, dentro dun xénero obxetivo como pode 
ser o ensaio, é difícil moverse pola falta de tradición 
que acabo de explicar, e tamén pola língua. O tópico 
de sempre é que ternos unha lingua axeitada para a 
poesía, moi bonita, encantadora prá facer poesía dos 
sentimentos íntimos ou prá aspectos reivindicativos. 
Tanto nun caso como noutro, .tanto nunha poesía 
lírica, como nunha poesía reivindicativa, en ambolos 
dóus casos estamos no eido do sentimental. Entón, hai ' 
unha grande dificultada, dentro da lingua galega, para 
abordar o ensaio. De feito xa hai unha dificultada prá 

\ 

' 

\ 

Carmen Blanco.- Sempre se fala de inexistencia de 
crítica literaria galega. Practicamente a principios do , 
século vinte e cando se empeza a traballar neste sen
tido no Seminario de Estudos Galegos e partir de ahí 
hastra os anos sesenta no se volve a retomar. O que se 
pode é reflexionar un pouco sobordo papel que xoga 
a muller dentro deste conxunto, da pouca ou casi nula 
crítica literaria que existe en Galicia. Podaríamos pen
sar no curiosas que resultan, por exemplo, as palabras 
que decía unha escritora medieval francesa, María de 
Francia, alá polo século doce. Nestas palabras mos-

fÍ\ 

abordar a narrativa e moito máis o ensaio. Quero acla
rar que todas as lingür,.:; do mundo son aptas pra todo, 
o que ocurre é que no noso caso hai un ha tradición de 
emprego cultural na poesía, en cambeo falta esa tradi
ción noutros eidos literarios; por exemplo Torrente 
Ballester díxome a min que non escribía novela en 
galego porque a lingua galega non lle servía, non 
estaba traballado para iso i enton requería un doble 
traballo: o traballo normal da creación e o traballo 

traba un ha autoafirmación intelectual que, aínda ho;<e ____ _ . --
• 

sobre a lingua. 

Escreber en galego sobor de diversos temas, temas 
universais parece que é algo recente, e implica unha 
grande independencia de criterios, unha maioria de 
edade en relación coa nosa terra e a nosa lingua que 
naturalmente é a que compe ter, porque aínda agora 
hai xente que opina que o galego hai que reservalo 
para determinados eidos e que prá outros mais cientí
ficos, maís serios, máis de lonxe, está o castelán. Pre
cisamente por eso, é outra razón máis para que o 
ensaio sexa poco cultivado dentro da nosa literatura. 
Aínda máis, o ensaio longo, require un traballo de 
investigación, e é un xénero que está alonxando deso 

_que se chama inspiración, di so que pode ser a espon
taneidade ou a improvisación. Xa referido ás mulleres, 
o que poden ser atrancos xerais para o ensaio dentro 
da nosa literatura multiplícanse. Sendo o ensaio, polo 
que acabo de decir, un xénero racional, é lóxico pen
sar que esté limitado aos homes, que son os que teñen 
a razón. E dicer, dentro dos esquemas xerais creados, 
os homes son a razón, as mulleres somos os sentimen
tos. Os homes son a razón, as mulleres somos a natu
raleza, nós o natural, eles o elaborado. Así están repar
tidas as cousas e polo tanto, creo que os homes prefi
ren, admiten, toleran e mesmo lles agrada que escre
ban as mulleres, xéneros máis axeitados có que se 
pensa que é a femenidade. Entón claro, dentro da poe
sía está moi ben que as mulleres participen, pero xa 
non, dende logo, dentro do ensaio. ben, si pensades 
algunha vez, facer ensaio feminista, entón estades 
perdidiñas. 

Gostaríame rematar cun verso de Rosalía que ven a 
conto de todo o que acabo de decir: 

"Daquelas que cantan as pombas e as froles 
todos din que teñen alma de muller 
eu que non as canto, Virxen da Paloma 
de que a terei". 

Como vedes Rosalía entendía perfectamente ben o 
problema. 

M. Xosé Portelro. Agora falamos con Carmen 
Blanco da presencia da muller na crítica literaria 
galega, e das mulleres investigadoras da Literatura 
Galega. 

nos parece sorprendente, nunha muller, que puxera 
iso ó frente da sua obra. Decía: "Si se che déu o don da 
elocuencia e unha boa erudición, non debes ocultar, 
nen calar nada, debes facer públicos os teus talentos". 
A m in resúltame curioso por que eu penso que hoxe, a 
muller ten que vencer ademaís dos atrancos físicos, 
por exemplo o papel de ama de casa, a educación 
enfocada; non precisamente cara a cultura, os atran
cos pxicolóxicos que son moito mais invisibles e que a 
veces se pensa que non existen, pero que son moito 
mási persitentes e moito máis difíciles de desbotar e 
mesmo unha muller que pensa chega a pensar que 
non os ten. Estas dificultades psicolóxicas, son as que 
aínda hoxe fan que mulleres preparadas nos distintos 
campos da investigación non rindan ao máximo do seu 
esforzo ou mesmo que non se dan a coñocer. Penso 
que aquí hai moita cousa desta, aparte dos atrancos 
sociáis. Esto xa ocurría, por facer un pouco de historia, 
polo século dezaoito en Galicia. Sabemos polos escri
tores masculinos, que había mulleres, nesta época, 
que empezaban con inquietudes, mulleres como Fran
cisca De Isla e Losada, a irmán do Padre Isla, que era 
unha muller de grandísima cultura e que asesoraba o 
séu irmán, ou mesmo ao Crego da Fruime, e en cam
beo ela non deixóu nada escrito. 

Camlño Noia: o~~ meus datos din que mandóu 
queimar tódolos seus escritos antes de morrer. 

M. Xosé Q.: Eso tamén o dixo Rosalía. ¡Por que 
queren queimálos sempre todas! 

Carmen B.: Eu me refería en galego, de feito ten 
poesía en castelán. E o mismo facía outra muller desta 
época, María Teresa Caamaño. Sa no século XIX e no 
XX, antes da guerra, poucas son as mulleres que hai no 
galeguismo. Entonces, poucas son as representantes 
que hai na Literatura Galega. Moitas menos aínda son 
as que investigan sobre estos temas, naturalmente. E 
debido, entre outras cousas, a que a muller non tiña 
unha formación universitaria como tiñan os homes en 
maior medida. De todos xeitos, hai cousas moi curio
sas: as primeiras feministas do Estado Español que se 
citan sempre, son de orixe galego e son tamén das 
primeiras tratadistas de temas xurídicos e de temas 
literarios. Son Concepción Arenal e Emilia Pardo 
Bazán. Estas mulleres, de orixe galego que tiveron un 
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papel fundamental tanto na investigación como nos 
tratados de diversas temáticas, literarios o xuridicos, 
tef\en a súa obra absolutamente en castelan. Esto 
deixa ver claro cómo actúa aquí o fenómeno da diglo
sia, o problema entre as dúas línguas que hai en Gali
cia e como actúa de xeito moi especial sobre a muller. 

O mesmo ocurre con outra muller excepcional 
desta época que sempre se cita ao lado das outras 
dúas que é Rosalía de Castro. Rosalía de Castro sí fixo 
un ha obra que sí que está inserta na cultura galega, no 
terreo da poesía, e ahí ten unha importancia funda
mental e podemos decir que é o poeta por antonoma
sia galego, o poeta de todos; pero o que está claro é 
que a súa obra narrativa tampouco está en galego, e o 
ensaio que ten feito, o ensaio que podíamos dicir 
"feminista", por unhas ideas na línea de defensa da 

. muller ou de ser consciente do papel da muller neste 
sentido, e outros de crítica literaria como é por exem
plo a carta a Eduarda, tamén está en castelán. Ouseña 
que un pouco estas mulleres, excepcionales galegas, 
neste sentido, enste terreo, no se poden meter dentro 
da cultura galega. E curioso que despois, tamén a pri
meiros do século XX a única figura que podemos xa 
dicir que ten un pouco cultivada a crítica literaria é 
Francisca Herrera Garrido, e curiosamente esta 
muller, que fixo simplemente un prólogo a unha edi
ción de "Cantares Galegos" de Rosalía de Castro, é 
das ideolóxicamente máis tradicionalistas. Máis que as 
anteriores que foró'n · citadas, moito máis tradiciona
lista e mesmo retrógada en concepción da muller, pero 
millar, ao súa condición de muller soltería posibilitou 
que se adicara bastante de cheo o seu traballo literario 
e de feítos fixo certas causas no ensaio, mesmo no 
ensaio con temática da muller que non é ensaio femi
nista pois é un ensaio antisufraxista; vese que a ela 
preocupáballe o tema que se titula "a muller galega". 
Entón un dos primeiros estudos en galego que se fixe
ron sabor da muller galega foi feíto por unha protago
nista e esto é moi interesante. Lago entrando na época 
de posguerra, xa as causas cambean un pouco; a par
tires dos anos 60 sí empezan xa a proliferar as investi
gacións e eu podo fiar da crítica literaria porque as 
investigacións en xeneral da mulelr noutros terrenos 
no son demasiadas. 

Cinguíndo á crítica literaria e a investigación litera
ria o que destaca en primario lugar son os traballos 
que fixeron as propias escritoras desta época, que de 
vez en cando aparte das súas obras de narrativa ou 
poesjía facían algunha causa. Mesmo M. Xosé Quei
zán, Luz Pozo Garza ou Xoana Torres, por decir uns 

Montero Ríos, 50 == SANTIAGO = 
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· nomes, tef\en feíto e analizado certas cuestións neste 
sentido. Logo xa máis adiante, a medida que avanzan 

· os anos 60 e 70 proliferan moitísimos nomes e hai 
ensaio xa de moitisimas mulleres. Aquí vese a influen
cia da foro:@ción universitaria na muller. Podíamos 
citar entre outras a Pilar Vázquez Cuestas, Camif\o 
Noia e M. Victoria Moreno Márquez. De todos xeitos, a 
posición da muller sigue a ser minoritaria neste sen
tido con relación ao home. 

M. Xosé Porteiro. Agora eu quixera, Camiño, que 
talaras das primeiras narradoras en Galicia, da evolu
ción da narrativa galega de autora. . 

Camiño Noia: A muller foi dende sempre depen- "' 
dente, é decir que non tuvo as libertades que hoxe 

De esquerda a dereita: M.a Xosé Porteiro, Margarita Ledo e 
M.a Xesé Queizán. 

gozamos. Refírome en primeiro lugar á libertada de 
elección de destino, p.ois a muller estaba destinada 
cáseque sempre aoque iba facer na vida: a un home, 
ao convento ou a quedarse na casa. Non tiña por 
suposto unha libertada económica, a muller non era 
dona dos seus recursos; mesmo xa moi posterior
mente a finales do século XIX, e dentro dunha clase de 
mulleres, da clase proletaria que empezaron aganar 
cartas, tampouco podían dispar libremente dos seus 
cartas si estaban casada. Outro dato interesante que 
non se dixo aquí, é a libertada de aillamente, este 
poder concentrarse, poder sair solas e mirar as causas 
reflexionando sobar delas; esto non o podía facer a 
muller. Daquelas como xa nolo contaba Virginia Woolf 
no seu ensaio "Una habitación propia", as ulleres nor
malmente non dispoñían de habitación individual_ No 
caso de Galicia esto é moito más grave. As mulleres 
durmiron sempre coas irmans na clase máis elevada, e 
nas clases rr.enos elevadas durmían cos irmáos 
pequen os porque a irmán maior era a que coi daba dos 
irmáos pequenos pola noite. E as causas ainda non 
cambearon tanto. ,.. 

E~to que parece unha tontería creo que é funda
mental para que a muller poi dese ter todo ese material 
de reflexión e abstracción ~reciso. Por suposto non 
tuvo ningunha libertada de acceso ao ensino. A 
comenzos do século XX comenzou a acceder á Uni
versidade, pro lembrade o caso de Concepción Arenal 
que pra poder estudar dereito tuvo que vestirse de 
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home.; Mulleres como ésta foron as primeiras que 
empezaron a rachar con ese mundo tan pechado no 
cal tampouco a muller tiña libertada de expresión. A 
muller estábanlle vedadas certas cousas que aos 
homes lle estaban permitidas: o tipo de linguaxe, á 
muller aplicábaselle certo léxico, de,bía ser máis edu
cada. O home podía decir máis cousas. Por suposto 
tratar temas como a cuestión sexual supoño que sería 
tremendo para un ha mu!ler. E todo esto que en xeneral 
vai dende Inglaterra, a Inglaterra de Virginia Woolf, 
hastra Frncia ou Alemania ou Calquera país, imaxiné
monos en Galicia. Un país tan aillado do resto do Dato, 
mundo e con un número de habitantes tan pequeno e 
cunha concepción tan tradicional do mundo e da vida. 
Nestas condicións non é nada raro que a muller en 
Galicia non producira nin ensaio nen crítica nin nada, 
é dicer fixo o que pudo por sobrevivir que xa é bas
tante. 

A entrada no mundo literaria é moi tardía. Segundo 
os meus datos aparece no século XVI, unha condesa 
filia dos Condes de Lemos, que é a primeira que fai 
poesía en galego. Dempois dase un salto hastra o 
século XVIII con M.a Francisca Isla, da que nos falou xa 
Carmen, que fai unhas poesías moi graciosas que a 
min paréceme que tiña un certo coqueteo có cura de 
Fruime. Tanto a primeira que era unha muller nobre 
como a segunda que era un ha muller de alta burguesía 
tiña un poder económlco houto. 

No século XIX atopamos algunhas mulleres que 
xiran todas en torno á gran figura de Rosalía de Castro 
que escrebe toda a súa poesía en galego pero toda a 
súa prosa en casteián. Creo que por imitación a ela, 
porque ela rompeu con estas dificultades que tiña a 
muller para acceder á vida literaria, escrebe Filomena 
Dato, ourensana, e Carmen Corral. 

O século XX é unha época tamén en Galicia de 
moita efervescencia política e literaria. En Galicia 
créanse continuamente revistas, que morren ense
guida, ("Galicia", "Nosa Terra", "Ecos de GPiicia", "La 
Voz Gallega", "Solidaridad Gallega", "Galic~a Solida
ria" ... ). E a época dos escritores prerrenacentistas, de 
Noelia Gabarela García Barros, os poetas das irman
dades, Cabanillas, Vilar Ponte, que traballaban moito 
en pro do galego, que escreben e fan crítica. Según os 
meus datos en todos estes movementos non aparece 
nir.gunha muller. E a época da editorial NOS, da edito
rial LAR, é a época tamén de Pardo Bazán, anque a 
min paréceme que unha muller como a Pardo Bazán 

non se pode concebir en Galicia. Realmente a súa lite
ratura tiña que estar fora de aquí.Xa sabedes que é 
unha escritora naturalista e que rompe tamén coa lin-

guaxe lírica e melódica que selle apropiaba á muller. E 
un ha literatura con un léxico duro, como correspondía 
ao tipo de novelas que facía e ao tipo de vida que 
levou. Polo tanto non me parece nada ilóxico nin 
anormal que escrebira en casteián. Vivía en Madrid, 
ouseña que tampouco na Coruña podaría ter sentido a 
vida de Pardo Bazán. 

A Primeira narradora é Francisca Herrera Garrido. 
E unha muller que fixo moitas cousas cicáis posible
mente porque estruvo solteira. Unha muller de alta 
burguesía coruñesa que non traballou nunca, que 
viveu e asisteu a moitas tertulias familiares e que 
nunca colaborou, segundo meus datos cós compañei
ros da época. Era unha muller moi mística, moi reli
xiosa e tradicional, tremendamente conservadora e 
que tiña os libros de Rosalía de cabeceira. Adoraba a 
Rosalía, e cando Carmen falou do prólogo a "Cantares 
Gallegos" como obra de crítica, eu sonreinme porque 
realmente o que é, é unha prosa versificada. Todo son 
loubanzas á gran escritora é decir que non é unha 
crítica seria. Polo tanto esta Herrera Garrido esccrebe 
poesías e importante é que é a primeira novelista 
galega con "Néveda". Esto paréceme importante por
que ela que se consideraba discípula de Resalía non 
seguiu nesto a súa maestra. Namentras Rosalía escre
bía a prosa en castelán, ela escrebe a prosa tamén en 
galego. Nas súas obras o papel da muller é un papel 
doméstico. E os seus intereses, son intereses privados, 
da alma, do fogar, e por suposto non teñen ningún 
interés no que pasa no mundo. 

Despois da posguerra, aparece Pura e Dora Váz
quez, dúas hirmáns que escreben poesía en galego e 
en castelán. Compre citar tamén a Luz Pozo Garza, 
poetisa; María Mariño Carou, unha muller que se fala 
pouco dela, que non aparece ainda nos libros de 
literatura. 

Xoana Torres, da que xa se falou aquí, que recibeu 
precisamente no ano 55 un premio literario desta aso
ciación da prensa de Vigo. Publica dempois dúas 
pezas de teatro bastante interesantes, de crítica social. 
E logo a novela" Adiós María" que gana o premio Gali
cia no ano 72, onde fai tamén denuncia social, enmar
cada dentro dac :~ ovas técnicas hispanoamericanas. A 
última obra de Xoana é un libro de poemas "Estación 
ao mar" no ano 80. 

De esquerda a dereita: M.a Xosé Queizán, Carmen Blanco e 
Camiño Noia. 
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Logo hai que citar a M.a Xos~ que escre
beu tamén novela; no ano 65 publica unha novela que 
se enmarca dentro de nova narrativa galega con un 
tipo de narrar novo que rompe coa técnica tradicional, 
e unha novela de tipo surrealista, con estilo do "nou
veau roman" francés que se estaba facendo naquela 
época. Ten ademáis dous libros de ensaio sobre pro
blemas da muller, "A muller en Galicia" e "Recupere
mos as mans" no ano 80 

Outra poetisa e Angeles Penas, da Coruña, que 
escrebe en galego e castelán. 

Margarita Ledo Andión tamén escrebe poemas e 
ten un libro de narración para sair. 

E -logo hai que talar dentro do mundo galego de 
novas xeneracións de poetisas. Finalmente quixera 
nomear polo menos a algunhas mulleres que non son 
galegas e que escreben en galego; unha das primeiras 
é Ana M.a Morris, americana, moi devota de Rosalía 
que da man de Rarnón Piñeiro escrebe un libro de 
poesías na década dos 60; a muller de Carlos Casares, 
que escrebe un libro infantil e Ursula Heinza, alemana, 
que saca unha novela, "O sono perdido de Elvira M." 

M." Xosé Queizán: A xente da mesa parece que quere 
facer algún comentario sobre causas que se dixeron . 

Margarita Ledo: Quería facer unha serie de observa
cións porque coido que, aparte dos datos cronolóxi
cos sobre o papel activo ou non, a presencia física da 
muller na literatura, a altura de hoxe, polo menos a 
nivel de investigación está por definir como obxeto de 
estudo unha lectura feminista. Non vexo que sexa 
hoxe a cuestión falar de atrancos materiais e psi coló- 
xicos porque entón estamos pensando nas mulleres 
sempre como seres subsidiarios, creo que ese é un 
plantexamento que en todo caso pódese describir 
pero non se pode coller como opción . 

Non se falou doutro campo que eu quería tocar de 
pasada: ¿Qué comportamento teñen os medios de 
comunicación respecto da muller en Galicia? ¿qué 
tipos de estereotipos dan do que é a muller? Eu creo 
que é un problema que hai que abordar moi directa
mente porque forma parte da información cotidiana, 
dos elementos que nos informan, e penso que ahí hai 
moito que enfrentar. E referíndome a cuestión da 
investigación gustaríame que Carmen talase un pouco 
de si sería necesario abordar xa como obxeto de 
estudo unha lectura feminista, non xa descriptiva, da 

ane 
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muller na literatura galega, e qué metodoloxía compri
ría establecer, se a pri mei ra sería establecer que se vai 
facer ·t:mha lectura interpretativa dende posicións 
feministas, e si neste terreo hai algo feíto, si se recolle 
documentación, si sabes algo de que se intente abor
dar a literatura non como de autores físicas que señan 
mulleres, senón dende posicións da diferencia que 
representa ser muller a nivel de creación literaria. 

Carmen Blanco:Eu penso que eso está prácticamente 
sen facer, ese é o tema que a min máis me preocupa 
realmente, no que estou traballando, o que pasa é que 
é un traballo que hai que ir facendo, sería unha ¡ere: 
doctoral . 

De tódalas maneiras hai dende lago d i s~~ ntas pos- · 
turas na crítica da literatura hoxe. Na crtti(.;a literaria 
feíta por mulleres hai certos aspectos que son tratados 
de maneira peculiar, pois o que fixo Camiño Noia con 
Francisca Herrera Garrido nesa edición nótase que é 
muller, si fora un home non resaltaría o feito da sua 
solteiría . Dende logo é fundamental fa,cer unha lectura 
feminista de toda a cultura galega, de todo o gale
guismo como movemento político i eu penso que hai 
pouco feíto neste terreno. 

M. il Xosé Queizán: Eu teño que decir un ha causa que · 
ao millar non todo o público sabe. 1 é que Carmen é 
nestes momentos especialista en crítica literaria, porque 
realmente, e desgraciadamente, non hai máis mulleres 
q_ue fagan este labor. 

Concretamente o meu libro " Recuperemos as mans" 
ten unha soia crítica en Galicia i é a de Carmen . Era un 
. . 
InCISO . 

M a r g a r i t a Ledo: Outra causa que se afirmou 
aquí e a pouca presencia dentro do galeguismo da 
muller, que non aparecían figuras femeninas. Efecti
vamente , as figuras, como protagonistas, estaban 
marcadas por unha xerarquía e uns arquetipos de 
valores ideolóxicos e sociais que dominaban e domi
nan os homes. Entón eu , o que quería marcaré unha 
cuestión: si se houbo pouca presencia da muller ou 
nula en determinadas épocas do galeguismo o papel 
activo que tiña na sociedade .galega a muller era tal , 
que mesmo o galeguismo reformista do primeiro tercio 
do século, xa no Programa de Lugo, no 1918, mete 
como primeira reivindicación a igoaldade de dereitos 
pra homes e mulleres, e esto non é algo que se lles 
ocurra a eles. Eles intentan liderar ao movemento 
campesiño e como sempre nas crónicas que vemos 
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dunha manifestación si hai tres feridos, dúas son 
mulleres. porque resulta que iban á cabeza, nas feiras 
hai un morto e é unha muller, etc., entón estes feítos 
obligan a que entren estas reivindicacións polo papel 
activo que ten a propia muller. Por exemplo na Repú
blica o Partido Galeguista, partido reformista, reivin
dica o voto para as mulleres, defende o voto para a 
muller cando a esquerda española discutía si era 
comenente ou non darlle o voto. E para ilustrar a cues
tión do comportamento dos medios de comunicación 
hai ésta anécdota: o ano pasado cando se celebrou o 
aniversario do voto femenino ven unha xornalista bar
celonesa Karmele Marchante a falar ao Ateneo de A 
Coruña, e fala de Clara Campoamor dando como dato, 
que fundara unha IC'xia masónica so para mulleres. 
Entón o cronista da Voz que estaba cubrindo aquela 
conferencia ouviu algo, e como sempre se col le o dato 
anecdótico e se ailla, o titular da Voz do día seguinte 
foi: "Karmele Marchante funda un ha loxia masónica só 
para mulleres". Claro esto é realmente o reflexo que 
ten a muller nos medios de comunicación. Ten dous 
papeles, un é o de pinto,·esquismo, ama de casa e si o 
marido é médico millor porque entonces '"le ayuda 
mucho". como a muller do Albor da que veñen unhas 
declaracións polas que, en principio, podíase declarar 
persona non grata ao periodista José Luis Alvite, en 
que a Sra. dí que lle gusta limpar os zapatos do seu 
marido, que non lle preocupa nin lle molesta que 
r:eci ba cartas de amor, e pregúntalle qué fa ría si un día 
atopa un pelo rubio ou nota un perfume diferente e ela 
contesta: Procuraría non darlle importancia, trataría de 
non darme por enterada e esperaría a que selle pasase 
o que seguramente tiña sido só un capricho. Este é o 
segundo papel. 

Eiquí a prensa ten tres eixos. Un é o seu persoe
rismo: só fala de persoaxes, que normalmente están 
nunha institución eclesiástica, civil ou militar. O seu 
localismo: eiquí non existe información nacional, 
existe información local. E despois está a gran fonte 
informativa que son as institucións que suplantan aos 
grupos sociais, ás clases sociais. 

Con este comportamento e dentro da dinámica 
social o papel que poidese cumplir o feminismo nin se 
toca. E só se toca a nivel de suceso anecdótico ou 
escandaloso e ademáis tócase de mal xeito, porque 
para colmo unha cousade hai cincoenta anos de Clara 
Ca m poamor fanllo protagonizar no ano 82 a Carmele 
Marchante, que tuvo que decirlle ao Director da Voz 
que o u rectificaqa aquel o o u que iba a coñocela per
sonalmente, entón decideu correxir e non coñecela 
personalmente. 

Esto si que é grave de cara a ocultar o reflexo do 
que é a muller na sociedade galega, que cumple un 
papel activo tanto a nivel económico como a ni\el 
social, na zona do estado onde hai máis porcentaxe de 
poboación femenina incorporada aos procesos produc
tivos. 

M. e Xosé Queizán: E curioso que neste país onde as 
mulleres xogaron e xogan un papel fundamental, na 
economía, na práctica cotidián do traballo, un país 
mantido por mulleres, pola emigración dende longos 
tempos, é decir un país de mulleres, sexa unha das 
partes máis misóxenas de España. Esto sí que requeri
ría un estudo especial. Esto podría ser xa tema doutra 
mesa redonda. 

• • 
• • ..• ' 

ROUPA PRA MULLER 
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Sin pretender convertir "A Tribuna" nunha novela tras
cendente, si que penso que ten gran importancia no pano
rama da literatura española dende varios pontos de vista. 

·· Nela aparecen as primeiras balbucias naturalistas. Dona 
Emilia que recolle críticamente o naturalismo de Zola, di no 
prólogo á 1." edición que a novela "naceu do espectáculo 
mesmo das cousas". Pero non só se defende das previsíbeles 
críticas dirixidas dende o idealismo senon que pasa ao ataque 
e di "licito é calar, pero non flnxir" declarándose partidaria 
da "dificil vla da observación onde non todo son froles para 
una alma compasiva". 

No seu afán de "delxar os trillados camlños da retórica 
novelesca dlrla para beber no vivo manadeiro das expreslóns 
populares, Incorrectas e desaliñadas, pero frescas, enérxlcas 
e donosas", pasa varios meses asistindo á fábrica de tabacos 
de A Coruña, lugares nos que está ambientada a sua obra, 
observando ás cigarreiras e tomando notas: O xeito de talar e 
vestir, as condicións de traballo e de vida, inclinacións e pai
xóns. o barrio no que a protagonista vive (un barrio a cabalo 
entre o rural e o urbán), a lingoaxe, etc. Observacións que 
trasmite con duro realismo. Non se pode decir que aquelas 
enérxica aristócrata e católica señora galega que era Emilia 
Pardo Bazán, talara "de memoria" o "de ouvidas". 

E a 1.• novela española de claro protagonismo obreiro. 
Amparo, é filia dunha cigarreira alonxada do traballo activo 
por enfermedade, e dun vello barquilleiro que prepara os seus 
barquillos e os vocea polas ruas e parques da cidade Mari
nera. A Coruña no mapa imaxinario da autora. 

Una protagonista que actua nunha sociedade en tránsito 
de industrialización, nos derradeiros anos da década do 60 e 
primeiros dos 70 do século pasado, anos de efervescencia 
política e revolucionaria, nunha fábrica onde mais de 4.000 
cigarreiras a destaxo por un cativo salario desgastan as suas 
vidas no manexo das follas de tabaco para facer cigarros. 

A actividade política de Amparo da conta dunha obreira 
relativamente conscente da sua condición e cunha, matizada, 
conciencia revolucionaria. 

Momentos de discusión entre as cigarreiras ilustran avan
zadísimas opinións políticas sobre a inxusta distribución da 
riqueza e a propiedade insólitas na novelística española do 

· XIX: 

"¿Fixo Deus duas castas de homes, por si acas, unha de 
probes e outra de ricos? ¿Fixo a uns para que paseasen, 
durmlsen, andlvesen rumbosos e fartos, e contentos, e a 
outros para suar sempre e achegar o ombrelro a todos os 
labores e morrer coma cans sin que nalde se lembre de que 
vlfteron ao mundo? ¿Qué xustlcla é esta, retepelo? Uns traba
llan a terra, outros comen o trigo; uns sementan e outros 
recollen; ti, un supofter, plantaches a vlfta, pols chego eu coas 
mlftas mans lavadas e bebo o vlfto. 

"LA TRIBUNA" 

(Emilia Pardo B_azán. 1882} 

(Ed. Cátedra. Madrid, 1978) 

- Pero o que ten o ten -interrumpia a conservadora coma
drexa. 

- Xa se sabe que o que o ten o ten; pero agora imos ao caso 
de que é preciso que a todos lles chegue o seu día, e que 
cantos nascemos igoales gocemos do mesmo. ¡Tan slquera 
por un par de horas! ¡sempre uns folgando e outros estou
pando! Pois non ha durar hastra o fin dos séculos, que 
algunha vez ha mudar a sorte. 

- O que está por baixo, muller, abaixiño queda. 

- ¡Palabras! mira tí: en París de Francia, o conto_ ese da 
Comu' ... ¡Anda si puxeron o de arriba embaixo! ¡Anda si se 
axitaron! Non ficou cousa con cousa ... " 

E unha novela que plantexa aspectos moi importantes 
dunha temática -a da muller- que tivo na autora unha fervente 
defensora, unha militante feminista . 

Ela entende até o final a necesidade da independencia 
económica da muller. Independencia báseca para outras 
libertades, así como as posibilidades de desenrolo da muller 
na vida colectiva: · 

"Pero non tardou en acariñarse coa fábrica, sen sentir ese 
orgullo e apego inexplicábeles que infunden a colectividade e 
a asociación: a fraternidade do traballo ... " "Outra cousa para 
que amparo chegara reconciliarse de todo coa fábrica foi 
atoparse dalgún xeito emancipada e fora da patria potestade 
dende o se u ingreso". 

Hai denuncias explícitas dos privilexios do home e da 
inxusta doble moral sexual que permite a un señorito -neste 
caso-seducir a unha muller que logo vai ser doestada, pola 
sociedade namentras il "¡agora ha de estar sacudindose a 
levita e burlándose ben ... " naquel mar de imprecacións que 
iban" ... contra o eterno nemigo: o home". Mesmo no penun
timo capíduo da novela no que describe o parto d~ Amparo 
(que mereceu do crítico coetaneo de la Luis Alonso un enca
rado comento) compañeiras de fábrica da protagonista que a 
acompañan naquel trance: 

"Entraban un momento, ofrecianse, retlrábanse con ade
máns compasivos ·.C.On resignados movementos de ombros 
con reflexión pesimistas sobre a fatalldade e a lngratltude dos 
homes". 

Unha Tribuna que recen parida e casi delirando de door e 
ira, escoita as noticias que chegan talando da proclamación 
da República á que dalgun xeito reclama xusticia, namentras 
nega a casar e a que o seu filio sexa recoñecido por un home 
que llo propón -Chinto- ao que ela non ama en absoluto. 

"A Tribuna", novela que espertou moitas iras mesmo en D. 
José Quiroga -marido de dona Emilia- e parece que foi un 
motivo importante na separación amistosa do matrimonio, 
conserva un interás grande dende os puntos de vista que 
tentamos apuntar e que non desmerece ser lida nos tempos 
presentes pesie a unha certa trama folletinesca que alguns 
críticos apuntan cáseque como principal para a sua marxina
ción. 

Emilia Pardo Bazán, debe ter entre as mulleres feministas 
de hoxe mais predicamente do que actualmente goza e, por 
suposto, non exclusiva nen principalmente por esta novela, 
tempo haberá para que as duas ideas e a sua práctica sobre a 
emancipación da muller teñan cabida nesta revista. 
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ENTREVISTA CAS MULLERES DA EXECUTIVA PROVINCIAL DO TEXTIL DE CCOO DA CORUf'JA 

Entrevistamos a Elvira Lebedynski, Teresa Iglesias, Pili 
Servía. Carmela Iglesias e Fina Lois. Elas compoñen a Execu
tiva Provincial do sindicato do textil de CCOO da Coruña, e 
con elas tivemos unha pequeniña conversa dun gran interás, 
que reproducmos a continuación. 

PREGUNTA: O Textil é un sector ocupado fundamental
mente por mulleres, ¿Ten esto algunas repercusións especí
ficas na loita sindical?. 

RESPOSTA: A nosa loita sindical non pode esquecer esa 
realidade. E tan evidente que incluso, algúns convenios 
veñen redactados en femenino, constatando que a ocupación 
é maioritariamente femenina; pero desgraciadamente hai 
moitos obstáculos que ; 11piden que os problemas das mulle
res estén ao orden do día no sindicato, sin ir máis lonxe, 
podaríamos decirvos que a plataforma deste último convenio, 
foi eleborada en Madrid e Barcelona por unha representación 
sindical maioritariamente masculina. ¿Non é chocante que 
nun sector. cunha ocuapación cáseque exclusiva de mulle
res. negocien o convenio os homes?. Xa sabedes. que no 
sindicato. ao igoal que no resto da sociedade os postes de 
maior responsabilidade so'l ocupados por homes e esto 
nótase a hora de esquecer os nosos problemas .• 

PREGUNTA: ¿A qué pensades que é debido o feito de que os 
dirixentes sindicais sexán homes?. 

RES POST A: Primeiro hai que partir das propias 'dificultades 
que conleva ser muller. Asistir a unha reunión non lle é fácil a 
maioría das mulleres. Tede en conta que despois da xornada 
laboral queda todo o traballo da casa por facer e a falla de 
libertade. a falla de tempo para adicarse a calquera cousa, é 
moi grande. Poucos homes, por non decir ningún, teñen en 
conta estas desiguaidades reais para enfrentarnos á loita. Tal 
parece que ter traballo nos situa en igualdade de condicións. 
iSona gracioso! Calqueira de nos, tan pronto se casa ten que 
renunciar prácticamente ao trabal! o sindical. 

Atopámonos con dificultades, tamén. a hora de ter unha 
preparación sindical. Existe no sindicato moi pouca preocu
pación por potenciarnos, darnos cauces de formación sindi
cal . etc. 

P.: Na revisión do convenio, que tivo lugar agora; ¿qué reivin
dicacións botades en falla?. 

R_: Todas. Para empezar hai que decir que o noso convenio é 
mais baixo nas tablas en tódolos aspectos. e eso, como com
prenderedes, non vai ao marxe de que sexamos mulleres. 
Saben. coñocen as nosas dificultades de organización e non 
é casualidade que intenten facernos pagar con todo. A crise 

" estámola pagando os traballadores e as mulleres con máis 
forza. 

Pero é que ademáis se olvidan de que existimos as mulle
res á hora de ter en conta os nosos problemas específicos: 
non se considera a carga que a doble xornada ten pra nós a 
tódulos niveis (nin guarderías nas fábricas, nin comedores, 
nin nada) no hai ningunha medida que faga frente ás discri
minacións que non se escriben no papel pero que vivimos 
tódolos días ... O único marxe é o que da o Estatuto dos Traba
lladores e xa sabedes que non da pra moito. 

En todo caso, sabemos que as reivindicacións están de 
nosa man, dependen da nosa organización e da nosa loita. 
Como mulleres é moi importante resistir, non abandonar, non 
vender o postolde traballo e pelexar. 

P.: Afecta especialmente a crise ao voso sector. Como mulle
res ¿Cómo vivides esa idea tan extendida de que como hai tan 
poucos postes de traballo, os que hai deben ser ocupado!" 
por homes?. 

R. : Mira, na confección (qué é o que existe na Coruña) os 
postes de traballo son ofrecidos ás mulleres po.rque a o fin e o 
cabo trátase de coser e planchar, laboura que dende séculas 
vimos realizando as mulleres e xa dende o menzo da industria 
textil hai unha tradición neste sentido, tamén, como decía
mos antes polo feíto de ser man de obra máis barata. 

En todo caso, por exemplo en almacán son homes; os 
encargados sempre son homes; nas oficiñas os postes de 
responsabilidade teñenos homes ... 

E xa sabedes que inda facendo o mesmo traballo existen 
diferentes categorías. Despois está o das horas extras, que 
excepcionalmente tan mulleres. E así como moitos homes 
teñen doble sueldo e renuncian, insolidariamente, a loita sin
dical. 

Con esto o que queremos decir e que os patróns resúltalle 
moi rentable ocupar a mulleres e xa non digamos a mozas 
menores de edade que barren as fábricas e son obligadas a 
realizar horas extras porque si nón van ao paro. Son contra
tos en blanco. "Eu cando entrei tívome que firmar o meu pai, 
por ser menor e por ser muller, coaccionada a facer horas 
extras sin cobrar nada, con falsas promesas hasta que me 
meteron en plantilla". (dice Teresa). 

De tódolos xeitos, có firmado na revisión do convenio, hai 
un plan de reconversión, que en vez de reestructurar as horas 
que quedan para mantero posto de traballo, son as máquinas 
as encargadas de suplimos. lso leva o perigo de quedarnos 
en paro. 

P.: Confiades en que as mulleres ofrezan resistencia ante 
tódalas agresións das que faláchedes, ante o despido?. 

R.: Confiamos no futuro. Ainda que a situación vos poda 
parecer un tanto negra hai experiencias que nos dan moitos 
ánimos e a nosa pequeniña historia dinos que ante problemas 
concretos de discriminación houbo e hai moi boas respostas. 

As dificultades on as de moitos traballadores. Estamos 
separadas en naves. ternos un horario moi grande -oito horas 
e media tódolos días con tan só 20 minutos para bocadillo
Esto dificulta a unidade. 

Pero pensamos que de tres anos para aquí as mulelres do 
textil avanzamos moito. A última folga, o ano pasado. foi a 
máis destacada aquí en Coruña e a nivel de todo o estado, 
tamén . Conseguimos facer loitas en cada convenio. (Aigun
has conquistas que tiñamos conseguidas foron fustradas cos 
pactos sociais). En calquera caso. a nosa capacidade de loita, 
así como a capacidade de loita das mulleras en xeral ao longo 
da historia é moi grande. 

Acordarvos que aquelas mulleres do textil, mulelres das 
que orgullosamente aprendemos que non hai que baixala 
cabeza, que hai que vencer as dificultades. 

Hoxe estamos traballando co,, entusiasmo. A iniciativa da 
Secretaria da Muller de CCOO está apoiada por moitas mulle
res do textil , todas as delegadas donoso sector. E moi impor
tante que aprendamos a autoorganizarnos, a saber o que esi
xir e apoiándonos unhas nas outras, avanzar. 

. 

' 

Monlserrat Bares Fernández ·~·~~~~ Montserrot Arbones Bares 

DD DO 
~ - DO .DO 
t DDI IDO • Q 

• ~ 
" DO DO u 

T eltfono 41 54 66 

1 ' 1 1 ' 1 
VIGO 



'--------------------------------------------------'Jnrlruno. 1 ~ 

A ARTE DAS MULLERES DE TEIXIDO 

• 

Teixido é unha aldea da beiramar galega, situada nas cos
tas agrestes do norde da Coruña, rodeada por unha banda 
polos montes da Capelada, nos que pacen so cabales bravos 
de propiP.dade comunal, e pola outra banda polo Océano 
Atlántico, cos seus impresionantes rochedos. Nesta aldea 
está o santuario de San Andrés, lugar de pelerinaxe dende 
tempos anteriores á cristianización. 

Pra entrar e saír de Teixido hai que andar a Costa de San 
Andrés, que subiron e baixaron tantos pelegriños. Como di a 
copla popular, "ó subila e baixala a costa de San Andrés, ó 
subila e baixala fíxenme cales nos pés". A vila máis achegada 
é Cedeira, situada a uns 15 kilómetros. 

Condicionadas por este entorno viven as mulleres de Tei
xido, illadas do mundo exterior polos condicionantes físicos, 
que lles van obrigar a recrear o seu propio mundo en función 
do medio natural que as rodea. Así nacerán mitos, de vella 
raíz panteísta: o da auga (coa fonte dos 3 canos, dos que hai 
que beber para conseguir un desexo), e das prantas (coa 
herba namoradeira, que medra entre os penedos da Cape
lada) e outros máis. 

Estas mulleres, que como tódalas mulleres galegas do 
mundo rural e mariñeiro viven condicionadas non só polo 
feito de parir e cuidar dos tillos, senón tamén por cuidar dos 
animais e ocuparse dos labores do campo (os homes son 
mariñeiros, nunha grande maioría) , van ter unha vida que xira 
en torno dos ciclos dos cultivos e o amor polo mar e á terra, 
ós que se senten íntimamente unidas. 

Esta muller vai gozar, na súa comunidade, dun prestixio 
que non posee a ama de casa do mundo urbán, pesto que ela 
é unha sostenedora principal da economía familiar. O mismo 
tempo, vai sofrer moi fortemente os prexuicios da sociedade 
patriarcal, que a aillan nuns costumes moi pechados, impe
díndolle evolucionar ou emanciparse. 

O que si tan é, como dixemos antes, encher o seu mundo 

AS TRABALLADORAS 

DO SERVICIO 

DOMESTICO: 

INFORMAMOS: 

A situación do sector do Servicio Doméstico é de dobre 
marxinación se o comparamos có resto das mulleres traba
lladoras, por dúas razóns. 

1.11.- Por non estar regulado, sendo un sector que é maiorita
rio dentro da erase traballadoras, e 
2.11 .- Estamos sendo esprotadas pelas propias mulleres; pelas 
burguesas que se liberan a costa de esprotarnos e as mulleres 
que traballan, unhas por imitar as anteriores e outras forzadas 
pola sociedade de consumo na que vivimos, é decir o Servicio 
Doméstico é un elemento mais dentro desta sociedade de 
consumo e non estar regulado o fomenta e o facilita. 

O aillamento qu~ ten iste sector fai que a muller nontome 
concencia de traballadora e rematemos fustrada, alienadas e 
"RESIGNADAS", que é o mais triste que nos pode pasar, pois 
xa non loitamos por sair do pozo en que estamos metidas. 

A situación actual neste intre, dispois da pubricación do 
Estatuto dos traballadores é a seguinte: 

de ritos e creenc ias míticas, que aínda que máis tarde foron 
cristianizadas, pertenecen a un inconsciente máxico que 
remata buscando na propia creación artística un canle para 
cubrir unha serie de necesidades de protección dos seus 
medios de subsistencia, así como para asegurar o amor e a 
propia felicidade . Nacen así as figuras de pan de San Andrés 
de Teixido. 

Estas figuras de pan, feítas con sinxeleza e inxenuidade, 
lembran a arte dos nenes, resaltada coa viveza das colores . 
Están feítas con tódolos materiais que as mulleres podían 
obter no seu medio natural: a masa do pan para facélas e o 
torno da cociña para cocelas, os piñóns formando os ollos 
das caras e, f inalmente, o pintado coas anilinas, primitivas 
pinturas vexetais . 

As formas recordan tódolos elementos necesarios para a 
subsistencia, que precisaban protexer: os peixes do ma~. ?·~ 
barcas dos mari ñeiros (a barca de San Andrés pescé:.r\>r. 
obxecto de veneración), as gaivotas, os rosetóns o u arn ~'P[os 
da boa sorte, con formas que nos lembran as piñas r·~ r;erce
bes e mexilóns, t radicional riqueza de Teixido. 

Os mesmos retablos, moito máis complexo~ n0n son rnáis 
que un conxun to de figuras humáns insertas nun ·¡¡undo 
natural, rodeadas de prantas e paxaros. 

Así foi como as mulleres de Teixido crearon as súas pro
pias pezas, que as protexían a modo de exvotos, ó tempo que 
có sinxelo pan cicido facían unha arte orixinal e propia . 

Hoxendía as f igu riñas de pan de San Andrés de Teixido 
gárdanse xa com o pezas de arte nos museus (está ben clara a 
súa relación con moitas formas da arte moderna, que se ali
menta en tantas ocasións da inxenuidade popular) para que 
quede constancia no futuro do trunfo dunha "arte pobre". 
realizado por mulleres cos escasos medios que tiñan o seu 
alcance e que representa xa unha viva manifestación do 
mellor da nosa cultura popular. 

Asociación Galega Da Muller 
·de Ferrol 

A pesares do compromiso que adequiriu o Goberno UCD 
de regular iste sector non o fixo e deica agora tampouco o 
fixo o Goberno de PSOE, pese as movilizacións e protestas 
que temes feito en todo o Estado español. 

O conquerido deica agora foi unha maior sensibilización 
nalguns sectores da erase E>breira, espresar a nosa situación 
nos medios de comunicación social o traveso do propgrama 
do televexo de VOC ES SEN VOZ, a interpelación o Goberno 
UCD no senado polos partidos de esquerdas e xa por últ imo 
podese reivindicar na Oficina de Emprego as prestacións o 
traveso do Fondo de Desemprego, cando sexamos despedi
das, xa que niste traballo o despido e abondoso e libre. E 
preciso pra solicitar istas prestacións estar inscritas nas Ofi 
cinas de Emprego con dous meses de antigüedade como 
mínimo. 

Neste intre estam os a espera de que o Goberno PSOE 
-que pola boca do seu Presidente no discurso de inv,estidura
se comprometeu a sacar a lei que regule iste traballo, pero 
"ainda non tivo tempo, xa que isto non é polo visto moi impor
tante para o PSOE" . O que é verdade é que un sector de 
traballadoras, o mais numeroso dentro da erase obreira, 
seguimos reguladas pola lei da OFERTA E A DEMANDA, e 
decir, unha relación AMA-ESCRAVA, como se pode ver iste 
sector de mulleres viv imos a dobre esprotación dun xeito 
descarado. 

Por todo o dito, é precisa a regulación laboral do Servicio 
Doméstico, coa consiguente equiparación progresiva en 
dereitos destas traballadoras o resto, de medidas que poten
cien a igualdade de trato e oportunidades. Control do 
emprego clandestino, protagonizado especialmente pelas 
mulleres e convertibili dade a tipos de contratac ión temporal 
ou parcial e integración dentro da negociación colectiva. 

Programas específicos de contratación pra aqueles colec
tivos de mulelres que, en razón das suas responsabilidades 
familiares, se viren abrigadas a abandonar o trabal lo ou non 
se pideron incorporar o mercado laboral. 
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Manifestación do 6 de Marzo celebrada en Santiago a nivel 
nacional polo dereito ao aborto libre , postos de traballo para 

a muller e contra das agresións sexistas. 

Así participaron algunhas das mulleres do Grupo de Mulleres 
de Psicoloxía de Santiago na manifestación do 6 de M,.rzo 

pasado. 

,.--.NOVAS DO MOVEMENTO FEMINISTA--
XORNADAS DE SEXUALIDADE 

A Coordinadora de organizacións feministas do Estado 
Español organiza os días 2, 3, 4 e 5 de Xunio un has xornadas de 
SEXUALIDADE en Madrid , abertas a tódalas mulleres que des
exen narticipar. 

Os temas que están propostos a debate son entre outros: 
Colonización do corpo da muller; violacións; frixidez, anorgas
mia e vaxinismo; Pornografía ; Prostitución; autoerotismo e mas
turbación ; sadomasoquismo; bisexualidades; penetración e 
anticoceptivos; Puritanismo do Movemento Feminista; Celos; 
Lesbianismo-Ghetos; Fantasías sexuales, etc. 

Para maior información poñerse en contacto con calisquer 
organización feminista de Galicia ou ben coa Comisión de 
Aborto de Madrid no Teléfono (91) 468.35.02 os luns e martes a 
partires das 7,30 da tarde . 

CUARENTA E SETE MULLERES 
DESPEDIDAS DA EMPRESA "MAR, S. A." 

LOITAN POLA DEFENSA DO SEU 
POSTO DE TRABALLO 

No mes de abril saltóu a rua a noticia do despido de 
47 mulleres da empresa "MAR, S. A ., ", adquirindo día a 
día a sua loita polo posto de trabal lo un matiz mais com
bativo. 

As accións mais chamativas que levaron a cabo foron 
a sua activa participación nas manifestacións do día 15 
de abril e do 1.2 de maio, así como un corte de tráfico e o 
peche durante unha semán dentro da empresa, pese as 
condicións adversas nas que se realizou xa que atopá
banse nun espacio muí reducido, sen calefac ión nen 
colchonetas, con un forte cheira a amoniaco das cáma
ras, e algunhas noites sen luz. 

Casi todas estas mulleres teñen fillos pequenos e nos 
primeiros días de encerro saían alternat ivamente pra 
atendelos e levalos á escala posto que os seus homes 
non aceptaban demasiado ben esta situación e moitos 
deles estaban levando a cabo tamen accións na rua pola 
defensa do seu posto de trabal lo. Quizás a escasa axuda 
externa e os problemas persoales influiran decisiva
mente a hora de deixar o encerro, pese a que continuan 
dentro da fábrica durante a xornada laboral. 

Esta actitude combativa contrasta coa mantida 
durante o ano no que estaba a decidir sobre os sucesi 
vos expedentes de regulación de emprego presentados 
pola empresa. ¿Cal foi a razón? . 

Dado que as tres primeiras peticións de regulación 
foron denegadas, as mulleres fiáronse, dada a sua pouca 
experiencia sindical e política, da opinión dalgúns 
membros do Comité de Empresa que lie :; recomendaban 
o silencio como millor vía pra obter un resultado favora
ble ao recurso interposto pola empresa contra a última 
resolución da Dirección Xeneral de Emprego. Agora 
saben que non era ese o millor xeito de conseguir a sua 
continuidade no posto de traballo. Quizas sexa dema
siado tarde, pero no por iso deixan de lo itar polos seus 
dereitos contra vento e marea, entendendo iste~ elemen
tos non como causas naturales senon como persoas 
sindicadas que siguen mantendo a opinión de que ante 
os despidos non hai que protesta r violentamente senon 
que hai que agacha-la orella e pactar. 

O mais penoso deste conflicto e que os seus "com 
pañeiros" da fábrica non soio non as apoian senon que 
eles e algt:ms membros do Comité de Empresa, firmaron 
un escrito aceptando o seu despido. Pactaron coa 
empresa a cambeo de non verse involucrados no expe
dente de regulación. 

Este despid" ten visos discriminatorios evidentes xa 
que os homes que traballan na misma sección non foron 
despedíos sencn trasladados, e o último informe do Ins
pector de Trabal!o, que rectifica os que f ixera con ante
rioridade, considera que as mulleres non poden ser tras
ladadas dentro da empresa xa que según a sua opinión o 
traballo que nas outras seccións se realiza non é apto 
para elas. (Despois nos virán a talar da non existencia de 
discriminación laboral ¿cómo se entende entón este 
informe?). 

Esta situación na empresa MAR, non e aillada, esta
mos vendo cada día como milleiros de empresarios que 
se aproveitaron do traballo das mulleres durante anos, 
tentando abaratar o coste da mande obra, (Posto que a 
mais traballadores pedindo emprego, menor salario), 
agora utilizan o argumento de que a función das mulle
res e o codado da casa e dos tillos, pretendendo conse
guir dous ouxetivos claramente satisfactorios pra o capi
tal, ternos de man de obra suplementaria e facer recuar 
o avance de ideas progresistas, facéndonos voltar as 
catro paredes da casa, aillándonos no mundo das tare
fas domésticas e fomentando a insolidaridade entre 
homes e mulleres traballadores. 

Frente a esta actitude é necesario unha vez mais 
facer un chamamento a combater estas ideas reacciona
rias e machistas e loitar solidariamente contra os plans 
da patronal e os seus intentos de cargar o peso da crisis 
sobre as nosas costas, ainda que esta loita nos leve a 
denunciar posturas machistas dentro dos mesmos sin
dicatos de erase dos que formamo~ parte. 

.. 
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