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. do, o sabemos de sempre e non sei por qué as ve
ces esquecemos que a procreación, agás a da vir
xe e a que agora comeza ser posíbel coas Novas Tec
noloxias Reprodutivas, ten algo que ver __,_por pou
co que sexa- co sexo. 

Pois é por esto polo que pensamos que vivimos 
-ÁNDIDO,o de Voltaire, cismaba estar no mi- no millar e mais xenial dos mundos. Carregarse todo 

llor dos mundos posíbeis. Nós, cuns poucos un calendario laboral porque os bispos se enfadan ... ! 
-........anos mais enriba coidamos que e imposíbel Qué pasaria si nas XORNADAS FEMINISTAS 

un mundo millar; que este que nos toca viviré, de CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA que irnos cele
certo, xenial. brar en Santiago os días 3, 4, 5 e 6 (era o 5 festivo, 

Non é pola política económica do governo que lembrades?) e ás que van vir mulleres de todos os 
merece, por certo, o repudio dos sindicatos e que povos do Estado Español e xa nós tiñamos amaña
leva a chamar á folga xeral (pudorosamente algúns do hoteis e locais e bla bla bla ... tamén nos enfa
chaman-lle paro de 24 horas) polo menos a CCOO damos? 
e UXT para o 14 de decetnbro. Bobaditas de nenas. O dito: o millar dos mundos. 

Non é tampouco a cuestión do Reitor da Univer- e 
sidade galega que ten por aí unha cátedra ambu-
lante porque sí, porque é un señor moi dinámico e 
o do inmovilismo non lle vai. Non é tampouco por 
un membro dese tribunal da cátedra que vai e ven 
que seica non podia estar no tribunal e tiña-o aga-
chadiño i eso que non entendia o galego ... 

Non é xenial o mundo porque M.a Luisa Núñez 
teña morto en extranas circunstancias en Camba
dos e aquí non pase nada. Os pause malleiras das 
que morreu non mereceron detencións, investiga
cións, etc. porque ao cabo é unha muller-algo
me no s-I i sta-que-o- normal- i-estaba-separada-do
m arido-i-rexentaba-u n-bar!'Som brita'!de-mal-tono-i ... 

1 non o dicimos porque a política de subvencións 
que ten a Adeministración -nen a central nen a 
autonómica- en materia de feminismo, que é o que 
m illor coñecemos, (out ro día talaremos desto polo 
miudo) sexa delirante. 

QUIA! A cuestión é polo da INMACULADA. 
Que a igrexa católica vive ainda colgada do Con

cordato aquel que tiñan o Estado Vaticano e o Es
tado de Franco ... 

E o governo psocialista que se empeña en dar
nos de comer que o seu é laico. 

E non sei por qué non o tiñamos pensando de
nantes. Que teñen razón. Que sí. Que tal día celebra
se o misterio que atinxe vitalmente a homes e mu
lleres: O misterio da CONCEPCIÓN INMACULADA. 
Que a virxe concebiu sen obra de varón (que era 
unha feminista separatista de tomo e lomo!) e ela, 
a diferencia de todas as mulleres do mundo e den
de logo de todas as galegas ... non pecou nen lle pu
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DENUNCIAS E CO 

A.G.M- Ourense 
--------------------------

ecentemente levouse a cabo en 
Ourense o xuizo pola violación e asasi
ñato de Sonia Abellás. Algunhas mulle
res da AGM estivemos ali presenciando 
o acto e, como xa suspeitabamos, éste 
discurriu por un ha can le de duas beiras 
nidiamente marcadas: 

U nha representada polo avogado
defensor do acusado, tentando demos
trar que a vítima era un ha chica de "más 
costumes", "que xa tivera relacións con 
outros homes" ... e todas as preguntas 
ian nesta via. 

Por outra banda, a acusación particu
lar da vítima e o fiscal do Estado manti
ñan a posición contraria, é dicer, que a 
rapaza era ben boa e 'pudorosa' "que 
sempre chegaba pontual á casa", "que 
se era virxe" ... en resumo uns e out ros 
tentando demostrar si Sonia era unha 
puta ou era unha monxa. 

Perante este aldraxe para as mulleres 
mesmo ás portas do século XXI, convén 
preguntarse pola concepción que se se
gue tendo das mulleres e de que xeito 
se nos considera. Visto esto non pode 
surprendernos que moitas mulleres non 
denuncien as violacións po·r temor a ser 
consideradas 'as culpabeis', polo medo 
de que. a denuncia non valga para nada, 
pola vergoña, polas preguntas vexatorias 
e insidiosas que se tan nos xu lgados e 
na policía. 

Esto cando hai xurisprudencia aban
do como para cons iderar que a liberda
de sexual da muller como un ben a 
protexer fronte á concepción mais trad i
cional e dominante que segue conside
rando -na teoría ou na practica- este 
tipo de delitos como un atentado contra 
a honestidade da muller. e 

.. 
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UNHA SORDIDA HISTORIA 

María Luisa Núñez de 21 
anos, co-propietaria do bar 'Sombrita' en 
Castrelo-Cambados mataron-na. E 
mataron-na a golpes, como eses que re
cebia a eito do Peixoto (o socio na pro
piedade do bar) e Manuel Falcón (ex
marido de M.a Luisa). 

Todo nesta historia, a historia desta 
muller que era e xa non é, é escuro, sór
dido i terribel. 

A Asamblea de Mulleres de Arousa, 
que se ten movido na denuncia deste ca
so, na esixencia de esclarecimento das 
circunstancias que arrodearon este asa
siñato, plantexa a necesidade de que a 
xusticia i os forenses consideren a M _a 
Luisa ciudadán sen facer eses distingos 
aos que estamos tan afeitas de xente de 

• 

1.a, de 2.a e de 3a e para a xente que 
pertence ao último vagón con chapucear 
informes some!la que· chega. 

Pois ao lucero da alba vai chegar, que 
estamos cansas de tanto descaro. Elas, 
as feministas arousans teñen decidido 
promover a acusación popular, amén da 
particular. Para esclarecer todo e para 
que se castigue aos culpábeis, sexan es
tes os que mataron a M. a Luisa o u se
xan tamén aq u eles que por desgán , ne
glixencia, puritita complicidade mascu
lina (que de todo hai) ou non querer me
terse en líos, deixaron que todo pasara 
como si nada tivera acontecido. 

E o resto das organizacións feminis
tas galegas tamén temos decidido res
paldar a axudar en canto faga falta ás 
valentes irmáns de Arousa. e 
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Asamblea Mulleres de Arousa 

ouvos a contar un canto 
que é unha realidade. O 26 
de abril deste ano, eu ca

sada con OVIDIO ALFONSO TO
RRES e con tres tillos, denuncio 
a este por: 

- Abandono da familia. 

- Por non pasar nengún tipo 
de axuda económica para a 
manuntención dos mesmos. 

Despois de pasarse unha tem
porada sin aparecer por casa , 
reaparece un día pretendendo le
varse os nenas con él. Aproveita 
para discutir conmigo e pegar
me, torturame, retorcéndome os 
braxos e inmovilizándome botan
dome as mans a gorxa até que 
me deixa sen respiración. Disfru
ta facendo o valente porque co
ñece a sua forza bruta. 

Pero o peor de todo, o máis 
grave é que estaba abusando se
xual mente da nosa filia de 8 
anos cando e u non estaba na ca
sa. A nena contame que cando 
eu estaba na panadería e os 
dous nenas estaban xogando ou 
mirando a tele él a metia na na
sa habitación, atrancaba a por
ta con a coqueta e a violaba. Es
to repetiase cada vez que tiña a 
oportunidade de topar a nena 
soa; si non era na cama era no 
cuarto de baño ou no coche. 
Cando eu tratei de talar con él 
deste tema, amenazoume con 
que si decía algo me mataría. 

Cando xa non poiden aguantar 
mais foi o día do Antroido que 
chego a casa, quera entrar na 
nosa habitación e dame coa por
ta nas narices. Dempois de va
rios forxeceos logro entrar e ve
xo que el está despido e a nen 
esta deitada encima da cama 

' 
desnuda chorando e con visibeis 
mostras de abusos. Deciame: 
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DENUNCiAMOS 

1 1 

PUBLlCAMENTE 

A 

POR: 
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1 A 8 U S O S ·SEXUAJS NA: SUA FJLLA 

DE .8 ANOS E NOUTRAS MENORES. 

t MALOS TRATOS 

SCLtm 

"Mamá yo no quería pero él me 
obligó". lntentei collera nena e ir 
a poi icia, pero él vol ve u a amena
zarme con que mataba. Uns días 
dempois conseguín escaparme e 
presentei denuncia na Comisaría 
de Vilagarcía. 

No mes de maio puxenme en 
contacto coa Asamblea de Mu
lleres, e conteilles o que me es
taba pasando. Denunciamolo pu
bl icamente, na prensa e con car
teis coa sua fotografía nos luga
res que él frecuentaba: O Grave, 
Portonov, Sanxenxo, Den a e Cam
bados. 

• 

, 
A SUA MULLER. 

Na actualidade estou vivindo 
na casa dos meus pais (él xa non 
está por suposto) e coa disculpa 
de ver os nenas segue amena
zandome e perseguindome. En 
concreto un día que eu non es
taba presentouse alí coa POLI
CIA!! e coa disculpa de que tiña 
que coller uns papeles que lle fa
cian falta entroue na mirla habi
tación e colleume os cartas que 
tiña ali. 

Hoxe esto u esperando que se 
celebren tanto o xuicio de sepa
ración como o de abusos se-

• xua1s a nena. e 

l 
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emedios Pozo Borrajo que 
leva dende que ten uso de razón dando
lle ao lixo coa vasoira na casa salta ás 
páxinas dos xornais por andar coa va
so ira na rua recollendo os lixos. E g ra
cioso non si? 

Remedios ten agora ocasión de cismar 
no raro mundo que habita : si barre en 
casa non lle tira a vasoira a ninguén e 
ninguén lla disputa. Si barre na rua con
tratada e cobrando por elo está deixan
do sen pasto a un home ... que ainda ten 
ouvidos para ouvir o que alguns lle din. 

O Concello de Ourense do que Reme
dios é a primeira barrendeira municipal 
da historia contribue a disuasión dando 
a Remedios un traxe de faena que ela 
mesma dicia que estaba pensado para 
homes ten do que amañalo el a propria. 

Que sí chicos, que andamos na liña 
de ir-vos deixando sen ruas que barrer, 
que tedes que andar atentos que calque
ra mañán sen darvos canta id es ficar es
pidas, como Adán, sen vaso1ra e sen 
traxe. 

O . 1 u en av1sa.. .. e 

Denuncias 1 Comentos 

.._ ~ staban emocionados José Luis 
Corcuera -Ministro del Interior- e Ja
vier Sáez Coscuellas -Ministro de 
Obras Públicas- presidindo os actos en 
honor da patrona do carpo da Guardia Ci
vil ... en Logroño cunha sección de mu
lleres guardias civiles. formada por 39 
xóvenes das 200 que fai un par de me-

, 

ses entraron na escala de Ubeda (Xaen). 

Elas, as xóvenes guardias civiles apa
receron por 1.a vez en público con tri
corn 10. 

¡ Monísimas, están rnonísimas! dician 
os Ministros. Pasarán en breve a propos
ta aos deseñadores de moda -tan en 
boga nos últimos tempos- de que in
corporen ao tocado civil-feminino o tri
cornio ... que fa\lorece a mar e libera mui
to ... e 

CON PERDON ... 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE 
PONTEVEDRA non fai mais que confir
mar a suspeita de que as institucións 
desta sociedade non poden merecer das 
mullres outra causa que condena e 
repudio. 

María Torrado, por denuncia de viola
cións ao seu ex-marido Xosé Prado Cam
pos (Matalobos-A Estrada). A Audiencia 
absolve a este vinlador e condena-o por 
allanamento de morada ... que resulta ser 
mais importante que allanar un carpo si 
este é de m u ller. E absolve-o malia de
clarar probado que lago de abrir un fu
rada na parede que lle permitiu meter a 
man e abrir a porta da viven da ... 

"Ti ro u as botas, o pantalón , os cal
zóns, meteu-se na cama de María, tiran
dalle as bragas e realizando con ela o ac
to sexual. María Torrado d ixolle que se 

fora da casa, que non quería ter relación 
sexual, protestando verbalmente 
pero sen oporse físicamente", 

Porque para a Audiencia Provincial de 
Pontevedra unha muller só é violada non 
cando ela di NON , senon cando demos
tra feridas, ro tu ras o u ben está xa mar
ta ... por oporse FISICAMENTE. 

Que as palabras i desexos das mulle
res non valen nada, nen hai que darlles 
creta que elas son mentireiras, non sa
ben o que queren e din NON cando en 
realidade é SI . 

A Audiencia Provincial de Pontevedra 
amasa así a sua complicidade co viola
dor XOSE PRADO CAMPOS i manifesta 
nidiamente o terribel machismo da xus
TICIA ESPAÑOLA. 

Sí, con perdón , a Audiencia Provincial 
de Pontevedra debería ser xulgada pero 
POR OUEN? e 

. 
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EN MALPICA E TAMEN 
NECESARIO DISPUTARSE 

O INFERNO 

n troques de conquistar o ceo, 
homes e mulleres seguimos ainda ten
do que disputarnos o inferno. 

Dicianno hai dous anos as feministas 
asturianas cando tantos homes das mi
nas, dos sindicatos, da sociedade astu
riana en xeral, ensinaron as unllas por
que unha poucas, catro, mulleres gaña
ran unhas plazas na mina i estaban dis
postísimas a traballar alí, no duro, peri
goso e insalubre mundo da mina. 

Dicímolo nós agora, cando os maris
cadores de Mal pica acordaron en asam
blea que elas, as mulleres, non vaian 
buscar percebe ás illas Sisargas e só o 
recollan na costa. Porque o traballo é du
ro , é perigoso, é arriscado... é o 
INFERNO. 

Xosé Manuel Vi la, segredario da co
frad ia, sinalaba as vantaxes prácticas de 
manter ás mariscadoras sen ter que adu
cir a o inferno: ·'se marido e muller van 
á m aré, na casa ficaba todo sen facer' ': 
e nós coidamos que este é, de certo, o 
argumento porque duro, arriscado, pe
rigoso é o trabal lo: para eles e para elas. 
E porque mesmo senda así, non haberá 
m u lleres que prefiran arrincar o perce
be en Sisargas que !impar, barrer, fre
gar e facer camas? 

E non poderia ser que houbera algún 
abnegado traballador do inferno que qui
xera quedar 'tranquilo' facendo a faena 
da casa? 

Non poderiamos mulleres e homes pe
lexar, xuntos, por millorar o inferno que 
habitamos namentras loitamos, xu ntos, 
por alcanzar o ceo? 

En Malpica e para coller percebe, é 
preciso disputarse o inferno. e 
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MARCHANDO ... UNHA DE COLEGAS 

Colectivo de Malleres Feministas 
Donicela 

ODAS as mulleres tememos 
a violación. Algunhas ate o 
punto de odiar a todos os 

homes, ós cales consideran, sen 
excepción, violadores en potencia. 
Outras non saen nunca de noite. 
Moitas mais, bloquéanse mental
mente co meigallo de "a min non 
pode ocurrirme". Pero, o certo é, 
que lles ocurre a demasiadas mu
lleres para ignoralo. E para ignorar 
a reacción doutras persoas diante 
da violación, tanto familiares, ami
gos ou profesionais a quenes ha
xa que acudir en busca de conse
llo e axuda. 

O que pretendemos contándo
vos esta experiencia, é, que cada 
persoa atope valor para contar a 
propia, porque, contar o que te 
aconteceu é o primeiro paso para 
a propia recuperación, e tamén é 
o primeiro paso na nasa loita co
lectiva contra as agresións. 

• 

,- _.,.:., ·==---.. -

' -···-:; ----~~ •' . 

O lugar no que aconteceu o fei
to que imos contar, é a Guarda. Pe
ro isto non quere dicir que histo
rias semell antes non ocurran to
dos os dias en todos os sitios. Sa
bemos tamén, que este non foi un 
caso excepcional, e que no mesmo 
marco no que se desenrolou esta 
violación, produxeronse outras, no 
mesmo día, que non foron denun
ciadas palas mulleres que as so
freron. 

"Ro si estaba na Festa do Viña, 
bebendo viña. Como estamos to
das e todos nas testas. Como ta
men estaban catro 'colegas' aos 
que ollou e cos que foi talar. Xur
deu a idea de ir a dar unha volta 
polos arredores. A Rosi non /le mo
lou demasiado a idea, polo que 
preferiu seguir na testa, ademais 
topárase nese mesmo intre con 
outros dous colegas, un mozo e 
unha moza cos que prefería talar 
un chisco. 



• 

1 

Un pouco mais tarde, os catro 
rapaces apareceron de novo e Ro
si despedíuse dos últimos. 

Os primeiros, seguiron manten
do a súa proposta de ir dar unha 
volta, e, aínda que a ela non /le 
apetecía demasiado, acedeu. Sen
táronse nun tronco dunha árbore, 
e un dos catro tíos comenzouna a 
bicar. Ela, non quería ser bicada, 
polo que o deixou claro. 

A partir de aí, as causas cambia
ron moito. A empuxóns, tiraronna 
a o chan, e violáronna un a un, a te 
chegar a tres. Cando o último de
les, o cuarto, quixo tamen facerse 
partícipe da 'testa', non puido, por
que o 'xefe da tribu" non o deixou, 
non sabemos moi ben porque ra-

, 
zons. 

O caso é que, Rosi; despois de 
que os colegas marcharan, non 
podía facer mais que irse ate á sua 
casa, tentar dormir un pouco, e 
pensar qu,e facer. Sentíase coma 
ca/quera se pode sentir despois 
dunha historia igual: Destrozada. 
Confundida. 

Ao día seguinte, contou//e a súa 
nai o que !le acontecera, e a nai, 
decidiu ir denunciar ca tilla o ca
so a Guardia Civil de A Guarda. 

No cuartelillo recolléronlle a de
nuncia, non sen deixar de facer co
mentarios tales como que nas tes
tas xa se sabe, sempre acontecen 
causas deste tipo, e hai que ter 
coidado, e hai que ir ben acompa
ñada, e hai que mirar ben con quen 
se anda ... 

Para que a presentación da de
nuncia fose válida, e para poder 
conseguir o recoñecemento por 
parte do forense, tiveron que reco- · 
rrer aparte do dito cuartelillo, os 
Xulgados de Guarda de A Guarda 
e de Tui . 

Por fin, en Tui foi malamente re
coñecida por un forense que nen 
tan siquera tiña o material necesa
rio para facer un ha exploración. O 
que si tiña, menos mal, era un bo
li e un papel para extender un cer-

tificado, meramente burocrático. 
Con todo isto, a única maneira 

de ter unha "atención medica" foi 
tendo que desplazarse ao Hospi
ta 1 X eral de Vigo. 

Todos estos trámites, idas e vol
fas, e perdidas de tempo, aos que 
estivo sometida Rosi, para poder 
conseguir que o seu caso fose 
atendido e escoitado, levaronna in
cluso, a plantexarse se realmente 
merecía a pena seguir adiante coa 
sua denuncia. 

O feíto de que ela topase apoio 
nas mulleres do Movimento Femi
nista, e o seu propio interés, en 
que a sua historia non quedase ar
quivada como tantas outras viola
cións, animáronna a levar adiante 
o xuicio contra estos tres violado
res, os cales adicáronse a vanaglo
riarse da sua "tazaña" ante algúns 
com pañeiros. 

Agora, o sumario está aberto, e 
existen probas definitivas que se 
son atendidas como é debido, che
garán á demostración da culpabi
lidade destes suxeitos. 

Eles, adicanse agora, a escribir 
anónimos, á xente que demostrou 
á súa indignación co caso, tentan
do convencer que o que pasou foi 
porque Rosi quixo". 

Unha vez mais, demóstrannos 
que os violadores non sempre es
tán nas esquinas oscuras, baixo o 
gabán e o sombreiro negro; non 
sempre son maníacos sex~ais, 
nen desequilibrados mentais. 

As formas que adoptan son moi
tas, incluso poden ter forma de 
"COLEGAS". e 
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EN FAVOR DA PILDORA ABORTIVA 

A.G.M. 
Ourense 

ESPOIS de moita controver
sia, foi legalizada en Fran
cia a libre circulación da 

píldora abortiva. 
• 

De tódalas reivind icacións femi-
nistas amáis impopular é sen dú
bida a legalización do aborto libre. 
Pasarán moitos anos ata que a no
sa sociedade recoñeza o dereito 
das mulleres a gobernálas suas vi
das, e na historia dese logro será 
un factor importante e crucial o es
forza de concienciación por parte 
do feminismo militante. 

Esforcémonos pois en facer 
unha analise das motivacións tem
peramentais e ideolóxicas que al i
menta a desestimación do aborto. 

Debemos escomen zar por d ivi
dir as opinións en contra, en duas 
bandas a opinión aducida polos 
católicos e a que, sendo tamen ne
gativa, non se basa nun sentimen
to relixioso. Hai que suliñar o fei
to de que vivemos nun país no cal 
a moral laica ainda está constre
ñida ou limitada pola moral relixio
sa e isto debese á asociación das 
mesmas que fai un amplo sector 
da sociedade. A mística apropiase 
dos termos ética e moral, de xeito 
que as persoas educadas no pla
no relixioso non conciben unha 
moral aparte da contida nel, nen 
valores humanos aparte dos que 
"Deus manda". Nembargantes fai 
moito tempo que a Etica e o Derei
to independizaronse dos códigos 
da mística e xá podemos abrigar 
a defender unhas leis non basea
das moralmente senon dogmática
mente, na educación relixiosa que 
todas e todos padecemos. 

8 

O argumento aducido poios ca
tólicos é o seguinte: "o aborto é un 
asasiñato porque se mata a un ser 
humán e non se pode matar a un 
ser humán porque so Deus da a vi
da e soio il a pode quitar". Este ar
gumento podese refutar da manei
ra seguinte: primeiro, o aborto non 
é un asasiñato senón a destrución 
dun feto dentro dunha vida xá rea
lizada que quere existir libremen
te. Segun do, o aborto é un paso 

. 

ad iante en relación co anticoncep
tivo de xeito que éste proibe na 
mesma medida que aquel, a for
mación dun ser novo. 

A isto os místicos mais ancla
dos no medievo -lease Opus 
Dei- din que efectivamente o an
ticonceptivo é tamen abortivo e da
quela non debería estar legalizado. 
Enton diremos en terceiro lugar, 
que non se pode proi bi r nada ba
seandose na verba dun deus que 
non existe, un fundamento cuia 
existencia non se pode probar non 
se pode fundar nada. En definiti
va, ningunha institución relixiosa 
pode instar a sociedade a respetar 
os seus codigos morais. 

Un segundo argumento empre
gado por católicos e non católicos 
é o seguinte o aborto é antinatu
ral, contradi a natureza. Falso, a 
natureza non prescibre normas de 
ningun tipo. Certamente hai leis na 
natureza, leis físicas mais non hai 
lei de obedecelas. Pensemos nesa 
avestruz africana que pare d u as 
crías e mata a un ha del as ¿contra
di esta femia as leis naturais? Pa
ra a natureza todo é xusto bo e be
lo -en verbas de Heráclito e os 
panteístas en xeral- ataismos e 
enfermidades tan naturais como a 
saúde porque iso é a ciencia: o 
progresivo dominio -que non de
bería ser destrución- do ser hu
man sobre a natureza, un dominio 
que obedece a necesidade de de-

tenderse contra as agresións natu
rais. Un terceiro argumento basea
se no direito de todo ser humán a 
vivir, posta agora a vida non como 
valor relixioso senon simplemente 
humán. O feto é un ser novo e a 
muller só un instrumento que fai 
viabel a sua aparición no mundo. 
A isto respostaremos coxa dito a 
proposito dos anticonceptivos e 
debemos engadir o seguinte: a 
muller non é un instumento ao ser
vizo da especie, é un ha persoa que 
ten un corpo, e este corpo non ten 
a obrigatoria función de procrear 
senon que e parte esencial dun ser 
intelixente que como tal quere de
senrolar a sua vida. Só a muller ten 
lexitimo direito a decidir si ese pro
ceso de xestación dun ser humán, 
que se esta a cumprir no seu pro
pio ser, siga adiante o u non. Velei
qui o fundamento que debemos re
cuperar o dereito román: a auto no
m ia e 1 ibre expresión do no so co
ropo (lus in corpis). 

A píldora abortiva supon un 
adianto mui importante en re la
ción aos anticonceptivos. Sabido 
de todas é o perigoso que estes 
son para moitas mulleres. Razone
mos pois contra os intereses de 
mercado e o infantil misticismo, e 
deixemola nosa voz na esperanza 
de que neste país coma en todos , 
un día o avance da ciencia benefi
cie a tódalas mulleres que non 
queiran ou non poidan ser nais. e 

• 



UITAS veces, ou al
gunhas polo menos, 
temos escrito ou fa

lado da repercusión da crise 
económica para as m u lleres, e 
mais concretamente da preca
rización e o intento de alonxar 
ás mulleres do mercado cen
tral do emprego, apoiándose 
como sempre na división do 
traballo en función do sexo. 
Sen embargo poucas veces te
m os analizado dos dados es
tadísticos que poderian avaliar 
as nosas reflexións. 

A política de precarización 
continua, e neste outono esta
se a talar do moderno plan do 
PSOE para "fomentar" o em
prego xuven i 1, que, xu n~o cos 
cursiños do INEM (prioritaria
mente para menores de 25 
anos), contratos en prácticas 
e outras medidas semellantes, 
supoñen un claro atentado pa
ra os dereitos de toda a clase 
traballadora, un regalo para o 
empresario e unha brutal agre
sión para a xente mais nova. 

Segundo dados do Ministe
rio de Trabal lo e Seg uridade 
Social, no ano 1986 fixeron-se 
en Galiza 62.567 contratos, de
les un 91,6% foron temporais, 
a tempo parcial, en prácticas, 
para a formación, e para xóve
nes (menores de 26 anos), 
mentras que tan só un 7,3% 
foi en base a convenios. 

Sen embargo cumpriria que 
nos parásemos a reflexionar, 
coas estadísticas na man, qué 
significado poden ter estas 
medidas de cara as mulleres, 
sobre todo para as mais xóve
nes xa que son prioritariamen
te as mais afectadas e as que 
supoñen unha porcentaxe 
mais alta dentro da povoación 
activa (1) feminina. 

9 



Esta distribución pon de 
man ifesto as diferencias entre 
homes e mulleres a nivel labo
ral. As mulleres consideran-se 
activas maioritariamente no 
periodo de 20 a 29 anos, alcan
zando a cuota máxima do 
54 ,78% entre os 20-24 anos, 
mentras que os homes alcan
zan as cuotas mais altas entre 
os 30-49 anos (do 97,4% ao 
93,68%). 

As diferencias claro está te
ñen unha explicación: o aba
dono do posto de traballo ou 
as expectativas de buscalo 
das mulleres casadas: 

TAXAS DE ACTIVIDADE POR SEXO E ESTADO CIVIL 
(1985) 
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Persoas casadas 

Sen embargo as cousas están cambeando, din. Pero, con ser 
certo que hai máis mulleres que teñen un emprego ou o buscan , 
tamén o é o feito de que o paro afecta máis as mulleres: 

Taxas de paro por grupos de idade e sexo 
- - · - ---

Homes Mulleres 

De 19 a 19 anos 47 ,2 56 ,5 
- - --------- - ----·-- - ------

De 20 a 24 anos 40,7 46 ,7 

De todas as idades 19,2 25 ,4 
-- -- -- - - ----



E o que é máis grave é que a tendencia acentua-se cada día 
un pouco máis: 

Evolución das taxas por desemprego por sexo 

Homes Mulle res 

1981 13,8 16,5 

1982 15,1 19,3 

1983 16,4 20,6 

1984 19,2 23,6 

1985 20,1 25,7 

1986 19,0 26,0 

Se no ano 81 había unha diferencia do 2,7 en contra das mu
lleres no 86 xa subira ao 7. 

Todo esto, xunto co dado de que un 57,4% das mulleres que 
están desempregadas buscan o primeiro emprego, frente a un 
31 ,5% dos homes que se atopan nas mesmas circunstáncias, 
dara-nos unha idea do que nos espera, ou millar ainda, do que 
xa temas diante. 
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-CURSINOS DO INEM, 
CONTRATOS E PRÁCTICAS, ... 

e o u tras plagas 

Para absorber a toda esta 
manchea de mulleres xóvenes 
que todavia non teñen "asumi
do" o "seu" papel de amas de 
casa, qué millar que ilas acos
tumbradas a un salário de 
complemento? Algunhas per
soas protestan, pero as mulle
res xóvenes terán que apren
der na práctica que os homes 
son os "cabezas de familia" e 
os que teñen dereito a atopar 
un posto de traballo, para as 
mulleres quedarán os contra
tos por horas, a tempo parcial, 
poucas pelas ... por exemplo ... 

Cursiños do IN EM: 

- Eu queria facer un cursi
ño que me servira despois pa
ra atopar un curre, por exem
plo de mecánica ... 

- Para calquer cursiño tes 
que anotarte previamente, e 
seleccionarase as persoas 
mais axeitadas ... 

- E cómo se seleccionan? 
- Mira-se o curriculum, é 

dicer os estudios que tes, a ex
periencia, o tempo de paro ... 

- Eu aconsellariate que es
colleras o de confección por
que se non tes formación pro
fesional, van-te rexeitar. 

- Pero, no cursiño este no 
que hai só homes, non é 
ilegal? 

- Mira neniña, o cursiño 
esta aberto a "todas as per
soas", pero se hai persoas que 
xa teñen experiencia previa, 
non van facer o " parvo" ensi
nando-te algo do que non sa
bes nada, ademais, despois 
un ha muller non vai atopar tra
bal lo nun taller ou na cons
trucción ... Porque non te ano
tas na "escala-taller"? 

- Qué os axuntamentos 
aproveitan-se a través destes 
cursiños para arranxar os xa
ríns, as ruas, etc. e que a xen
te xoven traballa tan só por 
15.000 pesetas. 

- Qué millar que o Conce
llo aferre cartas e que teña a 
xente xoven distraida. Mira 
que tí tes cada cousa? Total os 
gastos teus os tes cubertos, 
non vives cos teus pais? Qué 
queres independizarse-te? Qué 
to leria .. . 

Contratos en prácticas 

- Chamaron-me de AL: 
CAMPO. Van abrir un novo su
permercado e van coller xente. 

- Antes de seleccionar ao 
persoal, tacemos un cursiño 
para que a xente saiba o traba
l lo antes de facer o contrato. 

- E, en qué consiste o 
cursiño? 

- O cursiño é en colabou
ración co INEM. Nós ensina
mos-te e o INEM te paga . 

- Canto? 
- 5.000 pesetas. Tí terás a 

cambeo que facer un número 
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de horas de traballo en con
cepto de prácticas durante un 
mes. Nós ademais de daremos 
tamén unhas clases teóricas. 
Ao final , se vemos que traba
llas ben podemos facer-te un 
contrato por horas ... 

Qué tal en ALGA M PO? 
"Maravilla". Cobro 5.000 

' 
\ 

\ --

OFICINA 
DE 
E tv¡p LE 11 

SUMERGIDO \ 

pesetas que malamente me 
dan para o bus, teño que cu
rrar 8 horas diarias, sábados e 
domingos incluidos, non teño 
tempo tan xiquera para comer 
na casa, non sei os horários 
por adiantado, e por se tora 
pouco entereime que ALCAM
PO cobra do 1 N EM por "ensi
narme". 

,..._ 
' 
' 

'-------·· . 
1 

Contratos a tempo parcial 

Xa conseguin curre! 
E cómo? 
Colleron-me no hiper. 
E qué tal? 
Contrato de 60 horas, é 

dicer, a empresa decide qué 
dí as e qué horas trabal! o, se
gún as necesidades da empre
sa . Teño que estar local izable 
para as "emerxéncias", non sei 
nunca cando vou ter tempo !iv
re, algunhas veces terei que 
comer alí porque non me da 
tempo para vira casa ... e inda 
por riba din que así poderei ter 
tempo para facer a compra .. . 

- Qué panorama .. . 
Como vedes esta segunda 

parte vai sen estadísticas, po
deredes pensar que afecta a 
ti as e tios, pero seguro que ta
mén ten trampa, cando teña
mos os dados talaremos polo 
miudo. • 

' . 

Notas 

1. Povoación activa considera
se a xente que ten emprego ou es
tá anotada no INEM , é dicer, que 
o busca ou está a expectativa de 
algún. 

2. Os dados manexados son do 
86 ou 85, pero garantizamos que 
a tendéncia é para pior. 

3. Utilizamos estadísticas ofi
ciais do Estado español, as da 
Xunta casi nunca separan homes 
e mulleres e fai mais dificil a 
análise. 



CONVERSA CUNHA NA/ DA ''PRAZA DE MAJO'' 

Reme 
A.G.M. (Ferro!) 

ISA é un ha m u ller ferro lana 
que marchou hai bastantes 
anos para Arxentina. 

Teceu nese país a su a vida e foi 
o golpe militar fascista quen lle ra
cho u este proxecto. 

Hoxe volta a sua terra a recabar 
solidariedade para a causa na que 
trabal la e retornará en breve ao lu
gar que esco lleu para seg uer a fa
cero que algúns empeñaron-se en 

• esnaqu1zar. 

P. Cómo comenzachedes a tra
ba/lar na "Asociación de familia
res de presos e desaparecidos"? 

R. A raiz da desaparición do 
meu filio. El e a sua compañeira fo
ron secuestrados polo exército e a 
policia o 15 de maio de 1976. Eles 
traballaban en barrios obreiros e 
de miseria en Tigre (Zona norde de 
Buenos Aires). 

Estiven soa durante muito tem
po percurando-os polos cuarteis e 
comisarías e alí coincidín con 
outros familiares. 

Foi a "Liga Argentina polos de
reitos do home" quen nos presto u 
un local na Capital para xuntarnos 
a finais de 1976. 

Na zona norde onde eu trabal lo 
prestaron-nos unha igrexa e alí foi 
onde esconmenzou a funcionar o 
primeiro organismo de afectadas. 
Oeste organismo xurdiron co tem
po diversos grupos (Nais e Aboas 
de desaparecidos, etc.). 

En abril de 1977 escomenzamos 
a acudir á "Praza de Mayo", foi 
nunha pelegrinaxe feita a Lujan 
onde naceu o pano branco como 
sinal de identificación (era un pa
ñal das nosas filias). 

P. Que obxetivos tedes na aso
ciación? 

R. Os obxectivos iniciais eran 
encontrar con vida aos nosos se
res queridos. Até 1978 apareceron 
algúns con vida, contando torturas 
tan horrorosas que, para evitar a 
ang uria que nos "quebraba", pen-

b " " sa a ... ao meu, non . 
No ano 1981 escomenzamos con 
a Marcha da resistencia (24 horas 
de marcha), que este ano cumple 
a sua edición 8.a. 

Seguimos a esixir a reaparición 
dos desaparecidos, o desmantela
mento do aparato represivo (que 
segue intacto), a devolución dos 
nenos ás suas lexítimas familias 
(de aqueles que foron adoptados 
polos asasinos dos seus pais; non 
dos que foron adoptados de boa 
fe.) 

Loitamos por toda Latinoaméri
ca e para que non haxa mortanda
de infantil. 

O noso obxectivo é continuar e 
levar adiante a loita que iniciaron 
os nosos tillos loitamos tamen pa
ra que NUNCA MAIS SUCEDA. 

P. Tiñades algunha conciencia 
social prévia ou foi-se facendo a 
partires da vosa experiencia per
soal? 

R. A maioría non éramos mili
tantes e tomamos unha concien
cia social logo da nosa experien
cia persoal. 

(Neste ponto Nisa me suliña). 
Deixa claro que defendemos a 

democracia e é neste sistema no . . 
que queremos v1v1r. 

P. Pensas que a represión adop
to u algunha características pecu
liar cando recaeu sobre as mulle
res? 

R. A represión estaba totalmen
te estudiada. Por idades, as per
soas máis represaliadas foron as 
comprendidas entre 20 e 30 anos, 
independentemente do seu sexo. 

Unha tortura moi extendida con
tra as mulleres embarazadas foi a 
"picaña eléctrica"; metianlle unha 
cu ller na vaxi na para que o feto re
cibira tamén a descarga. 

Violacións sistemáticas e filias 
maltratadas diante delas, unha 
constante. 

P. Que valores novas, se os hai, 
atopaches nesta militancia que 
practicas? 

R. Ser moi solidaria con a dor. 
en calqueira parte onde haxa al-

g u en que sofra a in xusticia. 

P. Que pensas que habería que 
destruir e que construir para facer 
un mundo feliz? 

R. Destruir todo o que sexa ar
mamento, construir tecnoloxía para 
curar e viver millor. Distribuir os ali
mentos para que cheguen a todos. 

P. Queres mandar/le algunha 
mensaxe ás mulleres que trabal/a
mos no Movimento Feminista na 
Galiza? 

R. Penso que é bó que haxa un 
Movimento Feminista. Teño a con
vición de que as mulleres ternos 
que participar a tódolos niveis. 

Desexo que sigades adiante xa 
que quen afloxa, perde. e 
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O POVO MAPUCHE 

Vitoria 
(Vigo) 

o mes de out u bro, coin ci
d indo co refererídum chile
no, estivo en Galiza unha 

m u ller mapuche - Raihen, que 
foi presentada no noso país como 
Rosa Zurita, mapuche chilena exi-

" 
liada en Alemania. 

Inda que publicamente -non fixo 
fi ncapé neste xeito de presenta
ción , a Raihen non lle fixo muita 
gracia. O povo mapuche -
coñecido na literatura universal 
polo nome imposto polos conquis
tadores: "araucanos':_, leva perto 
de cincocentos anos loitando pola 
su a própria identidade e, inda que 
a maioria vive en território "oficial
mente" chileno (existen algunhas 
colectividades na fronteira arxen
tina) , loitan nestes momentos po
la sua autonomia e auto-determi-

. ' nac1on. 

A SOLIDARIEDADE 

Raihen tiña unha teima nesta vi
sita: conseguir un maior grau de 
solidariedade co seu povo, que 
concreta nun rexitamento activo 
contra a celebración do V centéna
rio do "descu brimento" de Améri
ca , e no apoio dalgún dos proxec
tos que a sua organización "Ad 
Mapu" (representativa do povo ma
puche xa que non existen opcións 
partidistas) pretende impulsar, tais 
como envio de sementes para as 
comunidades, centros de apoio e 
formación as mulleres mapuches 
que viven nas cidades, etc. Consi
dera que dentro da solidariedade 
internacional existe tamén discri
minación cara as etnias se _ se 
compara co apoio internacionaf ao 
povo de Chile, ou ao nicaraguano, 
por exemplo. 

N esta solidariedade que deman
da inclue de xeito especial ao mo
vimento feminista. Para Raihen, as 
mulleres estamos millor situadas 
para entender a loita dos povos ét
nicos xa que as duas opresións te
ñen pontos comúns: a ocultación 
da própria história, o menosprecio 
e a infravaloración, e a alternativa 
da asimilación aos valores domi
nantes cando esiximos unha par
t icipación social en pé de igoal
dade. 
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AS MULLERES MAPUCHES 

Esta visión, tan achegada aos 
nosos pontos de vista , contrasta 
sen embargo coa inexisténcia dun 
movimento feminista dentro da or
ganización mapuche, inda que sí 
existe unha organización de mulle
re_s que se ocupa básecamente de 
apoiar as mulleres mapuches que 
traballan nas cidades e que son 
duramente discrimiñadas. Para 
Raihen ten una razón de ser: nas 
comunidades mapuches non exis
te a discriminación: a linguaxe non 
é machista, nenas e nenos com
parten os mesmos xogos, homes 
e mulleres fan as memas tarefas, 
teñen os mesmos deberes e derei
tos, e participan por igoal na toma 

de decisións que se. fai de xeito 
asambleário. Mesmo é unha mu
ller a "machi" (inda que existen al
gúns homes "machis") a encarre
gada de aconsellar a colectivida
de. A "machi" é a portadora da tra
dición e a história colectiva, a mu
ller sabea, a coñocedora da cos
moloxia e a mediciña, a que ten o 
papel dirixente nas ceremonias 
(hoxe convertidas en manifesta
cións) __: •guiatum':.._ que se cele
bran ao son do "cultrum" -
instrumento que só tocan as ma
chis e que ben a representar a tra
vés dos seus debuxos, a todo o 

• universo-: 
Despois de m u ito insistir, xa que 

nos parecia inconcevibel unha so
ciedade non patriarcal, Raihen ma
tizaba que sí eran as mulleres as 
que se ocupaban da cerámica e o 
tecido (tarefas que esixían mais 
creatividade), e que coidaban mais 
das criaturas debido a lactáncia, 
tarefa que tamén supoñía unha 
menor porcentaxe de mulleres 
dentro das tare fas organ izativas 
fora das comunidades, insistindo 
sen embargo en que a representa
ción de mulleres era muito maior 
que en calquera dirección dos par
tidos políticos, mesmo dos mais 
progresistas, tanto en Chile como 
en Europa. 

Sen embargo, a sua sensibilida
de cara o feminismo era patente e 
non o usamos indagar demasiado, 
a pesar do noso interés "descon
fiado", por medo a resultar "dema
siado europeas", tendo en conta 
que a realidade que nos espoñía a 
todos os niveis eran tan alucinan
te. Despois de conversar sobre as 
relacións personais e sentimen
tais, nas que dixo non existían os 
problemas dos ciumes, comento u 
que a prostitución, a violación nen 
os maus tratos se daban no povo 
mapuche, matizando que a viola
ción, en caso de darse, seria seve
ramente castigada. Despois, supo
ñemos que para non parecer esa
xerada matizou: "estou talando 
das comunidades mapuches onde 
non chegou a evanxelización". 

Esta situación varia sen embar
go nas cidades onde ademais de 
sofrir homes e mulleres mapuches 
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unha brutal discriminación, pola 
infravaloración étnica, tendo que 
facer os piores e mais duros traba
l los, as mulleres, na sua maioría 
empregadas no servizo doméstico, 
viven unha situación abraiante, re
saltando un ha alta porcentaxe de 
violacións por parte dos patróns, 
e unha situaciónde desigoaldade 
respecto dos homes que, segundo 
Raihen, aprenden rápido a exercer 
os seus privilexios. 

AS COMUNIDADES MAPUCHES 

Despois desta pequena aproxi
mación ás mulleres mapuches, 
non podemos deixar de recoller 
outros aspectos básecos da sua 
sociedade e da sua história coñe
cida e manipulada a través dos es
critos de m isioneiros e historiado
res que, indudabelmente, non lle 
tan muita xustiza. 

Mapuche no idioma mapudung u 
quere dizer "xente da terra". Esta 
definición é baseca para entender 
a sua cultura xa que para este po
vo aterra ten caracter sagrado e a 
consideran fonte de vida. Desta 
concepción parte todo un estilo de 
vida igoalitario e comunal xa que 
as terras non son privadas senon 
comunais, e non existen xerar
quias de tipo social ou económi
co, nen traballo asalariado. 

Á chegada dos conquistadores 
españois, as comunidades mapu
ches eran totalmente independen
tes unhas das outras a pesar do 
idioma e da cultura común. Sen 
embargo tras o exterminio de va
rias comunidades conseguiron al
zamentos comúns, nacendo orga
nizacións de caracter militar os 
"h uichanmapus", con mandos xe
rárq uicos, que desaparecen en 
tempos de paz. 

A guerra contra os conquistado
res españois durou 300 anos, des
tacando a sublevación de 1655 
contra a escravitude, que estivo a 
piques de destruir toda a obra co
lonizadora feíta en siglo e medio, 
e o alzamento de 1558/59 que dei
xa ao povo mapuche dividido en 
dous, o sector dominado polos es
pañois, sometido as encomendas, 
e outro sector livre, ao Sur do río 
Bio, Bio. 

Dada a combatividade deste po
vo (denominado araucano polos 
conquistadores pola sua rebeldía 
-auca que re dizer en mapudung u 
"rebelde'~ desde a metade do sé
culo XVII ao XVIII, realizaron-se os 
parlamentos, tratados de paz, es
tablecendo u nha frontei ra semi
legal izada, no río Bio Bio, vivindo-

se en permanente clima de hostili
dades. 

Para non aburrir con reseñas 
históricas, destacar que o povo 
mapuche participou na loita pola 
independencia de Chile, canse
guindo a igoaldade xurídica pero 
non o fin das prácticas de domina
ción, e as loitas posteriores son o 
producto dun intento de coloniza
ción planificada polo Estado co fin 
de reducir e exterminar ao povo 
mapuche -1859, 1861, 1868, 1871, 
1880, 1882~ 

No ano 1979, Pinochet aprobou 
unha lei, e!abourada polo bispo da 
Araucania Sixto Pazinguer, que es
tablece que as terras mapuches 
serán divididas e deixarán de ser 
mapuches. A lo ita comez de novo, 
cria-se a organización Ad Mapu pa
ra conseguir unha maior unidade 
na loita, e consiguen recuperar 
20.000 has. a pesar da represión 
brutal con tanquetas, helicopteros 
e outras medidas ... 

' 

USURPACION DA TERRA 

--- .. -l 

1 

r 
1 

Hoxe a organización Ad Mapu 
ten un ha proposta de autonomía e 
autodeterminación para o povo 
mapuche. 

Esta proposta de autonomía en
ten den-na como un xeito de con
querir unha sociedade chilena 
poli-etnica e poli-cultural, na que 
sexa respetada a sua identidade. 
Non conciben sen embargo a libe
ración do povo mapuche sen a li
beración do povo chileno. Raihen 
comenta que nengunha sociedade 
capitalista as comunidades étni
cas conseguiron a su a autonomía, 
facendo un chamado aos partidos 
revolucionários do continente 
american para que teñan en con
ta aos movimentos étnicos e adap
ten as suas formas de lo ita a un ha 
realidade poli-etnica e poli-cultu
ral. Cando se lle pregunta por 
alianzas con out ros partidos co
menta que só farán alianzas estra
téxicas con aqueles que recoñe
zan o seu dereito a autonomía e 
autodeterminación. e 

- - -- "). - - ---- ---
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DAS NOVELAS FEMININAS, DE MULLERES, 
PARA MULLERES ... 

Carme Corbalán 

-oNFESO que o méu interes 
pala literatura feminina, "de 
mulleres" -permitide que 

fuxa do calificativo "feminista" pa
ra non liar a causa- ten sido e si
gue a ser contrad itorio. 

A revalorización da narrativa fe
m in in a que acompañó u os últimos 
anos 70 foi unha moda vencellada 
á auxe do feminismo e apertóu a 
moitas mulleres á literatura pasan
do as veces moi por ri ba da cal i
dade: o aspecto que primaba era 
sinxelamente a autoría feminina 
da obra. O "feminino" púxose de 
moda e un certo xeito de entender 
o universo das mulleres enchéu as 
novelas. O discurso segun do o cal 
só as mulleres poden escreber o 
singular universo feminino tomóu 
carta de natureza en multitude de 
ensaios, artigos .. . etc. 

Neste contexto recuperóu-se a 
un ha certa V. Wolf (aí os argumen
tos de autoridade!) en parte para 
respaldar o d iscuro e da su aman 
fixáron-se os temas e a linguaxe 
" proprios" da narrativa feminina. 

Non me parece in u ti 1 dende a 
desexábellonxanía e ecuanimida
de que o tempo debe dar, volver 
agora sobre o tema: ¿Existe unha 

' 
literatura feminina? ¿E esta litera-
tura algo mais que a obra literaria 
escrita por unha muller? 

Outra volta a V. Wolf, aos seus 
ensaios e críticas verbo deste 
asunto, sitúa como fundamental o 
seu intereses polo desenvolve
mento social e histórico da fun
ción de escritora. Con grande tino 
estabelece as coordenadas nas 
que o trabal lo criativo é posibel. A 
sua conclusión é clara: precisa-se 
unha habitación propia, ou o que 
é o mesmo, espazo-tempo e cartas 
propios. Só cando se dan estas 
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' 
PROLOGO DE : 
GERMAINE! · 

GREER : 

condicións na historia -e pouco 
tempo hai delo- as mulleres te
ñen aparecido en número aprecia
be! e con no mes proprios no mun
do 1 iterario; antes era o anon ima
to e mesmo o sinónimo masculino. 

O oficio de escriber sae dos sa
lóns aristocráticos só cando as 
condicións -socio-económicas fa
ron quen de facilitar esa habita
ción propria a mais m u lleres. 

E ... ¿Que teñen escrito esas m u
lleres? Escribiron do que coñecían 
e do que lles preocupaba: dos 
seus sentimentos, do fogar, do 
amor, da familia, do mais persoal 
e privado, do que "a cativez das 
suas experencias sociais lles per
mitía"( ... ) porque "¿podría Tolstoi 
escriver a sua Guerra e Paz sen ter 
acumulado unha ampla experien
cia vital"? 

' 
E dificil tirar conclusións mais 

aló; do dito non saca Wolf nengun 
tipo de sanción nen positiva nen 
negativa senon a constatación do 
peso da bagaxe vital, diferente pa
ra cada un dos sexos, na criación 
literaria. ¿Define esa experiencia 
vital un mundo de valores, un 
mundo 
masculino ou feminino do autor/a 
ben delimitado? 

Ao meu xeito de ver esa é preci
samente unha das características 
do feito criativo, que certamente é 
un feito individual: a deglución no 
corazón e na cachola do contido 
da equipaxe, e a sua expresión es
crita, pintada ... 

V. Wolf forma parte dun círculo 
intelectual, Bloomsbury, no que un 
determinado marxismo estaba en 
boga xunto cun grande apego ás 
teorías de Freud. Digo esto porque 
afirmacións tan pouco matizadas 
como "a situación social determi-



na a natureza da obra que se pro
duce" son debedoras en boa me
dida de estas influencias como 
moi ben suliñaba Michéle Barreta 
no seu prólogo a edición de 1981 
do compendio de escritos de V. W. 
"As mulleres e a literatura". 

Cando V. W. se mergulla á per
cura da caracterización da escrita 
feminina, introduce supostos do ti
po "cada sexo se descrebe a se 
mesmo", "as primeiras verbas coas 
que se descrebe a un home ou a 
unha muller bastan polo xeral pa
ra revelar o sexo do autor"; a pre
ponderancia da consciencia indi
vid ual/femi ni na sobre a represen
tac ión "realista"/masculina, e no 
e ido formal a construcción da "fra
se psicolóxicamente masculina ou 
feminina", son outros tantos ele
mentos cós que V. Wolf reforza o 
seu plantexamento. 

O feíto para min claro de que 
homes e mulleres compartamos 
non poucos elementos da cultura 
e da ideoloxía que nos arrodea 
(elementos moitos deles nada libe
radores para nos), capacita-nos, 
poño por caso, para viver a felici
dade producida por un ha múseca, 
a desesperación dun abandono, a 
ledicia do xogo, a soedade ... , dun 
xeito non moi extrano, non moi lon
xano. Ou polo menos non mais lon
xano do que o vive un quetxua dun 
samoano. 

O ángulo de mira feminino ou 
masculino plantexa o problema 
nuns termos esencia listas que te
ñen a vantaxe de facilitar a com
prensión do liado conflicto dos xé
neros vencellando-os oa sexo físi
co, pero ten a desvantaxe que a 
sua falsedade mostra-se con moi
ta desvergoña para quen quera 
leer con ollas proprios numerosas 
obras literarias de antes e de 
agora. 

Que a peripecia dunha novela 
ten que ver coa bagaxe vital coa 
que o autor o u a autora se enfren
ta ao papel branco é obvio e pare
cen razonabeis as observacións de 
Virxinia W., pero non penso que se 
deba indentificar literatura exterior 
(ou "realista", ou "de aventuras") 
coa escrita masculina, nen litera
tura intimista con literatura femi
n í na. Persoaxes fe mininos con 
m o itas das características o u va
lores alcumados de femininos, en 
sentido positivo e negativo quepa
ra todo hai, teñen saido de plumas 
masculinas na historia da litera-
tura. · 

Con este nivel de xeralidade seí
ca se poded icer out ro tanto verbo 
da presencia de universoas mQ.s-

~· 

B I B LI O T ECA DE B OLSILLO 
' 

cul in os excelentemente tratados 
por escritoras. Propóñovos o se
guinte xogo: que as Emma Bobary, 
Ari ane de" Be la do Señor", o capi
tán Penderton de "Reflexo no olio 
dourado", a Holly Boliglitly de "Al
marzo en Tiffan is", o Heatchcl iff de 
"Cumes Borrascosas", o Adriano, 
a Colometa ... a Matilde de "Roxo 
e Negro" ... etc. atopan o coerente 
sexo dos seus Capote, Yorucena , 
Carson McCullers, Bronte, Rodare
da ou Flaubert. 

Non estóu dacordo que os resul
tados nos permitiran, de non estar 
marcadas as cartas polo previo co
ñecemento, facer algunha caste de 
lei definitiva do tipo: "cada sexo 
descrebese a si mesmo". En todo 
caso as opcións son diferentes se 
se escrebe dende o sexo con po
der: a gama cromática é maior, 
pode-se elexi r mais, hai mais op
cións ¿non é? Pero algo semellan
te o corre no deporte, na pintura o u 
en calq u era outra actividade hu
man, a non ser a xestación e o 
parto. 

A práctica social concreta ten 
sexo como ten clase e mesmo ra
za, e non hai dúbida de que a de
sigualdade marca, pero a resultan
te non é uniforme e, se se está a 
talar de algo tan individual como 
a criación artística ou literatira 
neste caso, afirmacións como a 
anterior e as suas variábeis do "pe
culiar ángulo de mira feminino" 
soan de xeito somellante a "os ne
gros feden" ou "os brancos non 
poden facer bo jazz" ou "todos os 
xudeos/as son sionistas" ou "os e 
as yankees son incultos". Bó ésa
ber porqué acorren as causas pe
ro non para carretar con elas se
nón para millar transforma-las. 

Convido-vos ao cabo deste meu 
desafogue a que lle botedes unha 
ollada a esta novela: "A terceíra 
boda" de C. Taktsis (Ed . Alfaguara). 
É unha novela escrita por un home 
grego que ven de morrer malfada
mente. Axeita-se formalmente a 
moitos dos tópicos da "literatura 
fe m in in a": o monólogo interior 
desplazándo-se dende a concien
cia dunha muller, Nina, á outra, 
Ecavi; ámbalas duas comparten a 
mais canalla das relacións, nora e 
sogra. O cotián, o privado volve-se 
importante e domina ao púbrico 
até facer irrelevante o mesmo feí
to da guerra; o círculo doméstico 
envólve-as impermeabilizándo-as e 
protexendo-as na comprensión 
mutua e mesmo na complicidade. 
O resultado é inquedoso como in
quedante é o escomenzo: 

"Que se leve o demo aos que me 
impediron abortar. .. " e 
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"TRAMPAS E 
CLAVES SEXUAIS" 

Monserrat CALVO ARTES 

Ed. Icaria. Barcelona 1987 

A sexualidade como eido 
privilexiado para o coñeci
mento, pracer e crecemen
to da persoa, e poi a contra, 
tódalas trabas que dificul
tan a utilización dos recur
sos para conquerilo, en es
pecial aqueles conddicio
nantes que máis directa
mente afectan as mulleres. 
Este é o tema central dun 
peque no (120 páx.), e a o 
rnesmo tempo grande, libro. 
Onde a importancia non 
ven dada tanto poi a navida
d e de contidos senón polo 
labor profisional que avalan 
as opinións desta sexóloga 
catalana. 

A autora comeza clarifi
cando as trampas máis co
múns que cumpriría evitar. 
A primeira, a "productivida
de" e "idealización" ligadas 
a conceptualización da se
xualidade. Onde ésta con
virtese nun "medio" ao ser
vicio do "deber cumprido" e 
a "imaxe desexada". Tradi
cionalmente o home estuvo 
condicionado pola frecuen
cia dos seus coitos, agora 
é a muller a obsesionada 
pola "normalidade" dos 
seus orgasmo. A autora es
tima que a calidade do or
gasmo ven determinada 
por cuestións que xeneral
mente se menosprecian, 
como a aceptación do pro-. . ' 
pno carpo, sensac1ons pre-
vias a propria excitación, ni
vel de comunicación coa 
parella ou capacidade para 
disfrutar dos praceres co
t i áns; por citar alg úns 
exemplos. Aponta que o de
terminante na sensación 
de fracaso o u incapacidade 
sexual non é tanto o proble
ma de seu senón a reac
ción frente ao mesmo: Unha 
soc iedade de rendimentos, 
onde non cabe o erro como 
fonte de aprendizaxe, que 
nos impón "metas oficiais" 
de todo tipo, cobranos o 
seu tributo. A cotío, nesta 
sociedade a muller depren
de a asociar pracer sexual 
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e ansiedade, a autoraT pro
pón "desaprender" este me
canismo e sutitui-la ansie
dade por un ha nova posibi
lidade. 

Outra trampa que trata é 
a da 'actividade-pasividade', 
despoís da suposta libera
lización da muller, onde a 
autora coas suas proprias 
verbas conclue: "persoa e 
muller sexualmente activa 
é aquela que sabe dicir SI 
pero tamén é capaz de di
cir NON, aquela que pode 
negociar sexualmente por
que os seus desexos poden 
trocarse en función domo
mento, lugar, a mesma re
lación de parella e factores 
varios. Muller e persoa se
xualmente activa é, en de
finitiva, aquela que sabe 
dar, pero tamén sabe reci
bir, porque fuxindo do sotil 
veleño das esixencias e 
autoesixencias que matan 
o desexo i enturban a rela
ción, non vive tanto do or
gullo de dar como do pra
cer de compartir". 

Outra trampa cotián que, 
segun do a autora, d ificu Ita 
o aceso a unha sexualida
de máis gratificadora se
rían as diferencias de ritmo 
nas respostas sexuais mas
culina e feminina. Neste 
senso, un dos erras radica 
no xeito de contemplar o 
"tempo erótico": as presas 
da vida cotián acarrexan 
que non adiquemos un 
tempo ilimitado, nen seque
ra opcionalmente, á rela
ción sexual. A autora invita
nos a unha desxenitaliza
ción" da sexualidade, a 
"reubicala" é para iso é ne
cesario o coñecimento do 
proprio carpo e de tódalas 
su as posibi 1 idades, así co
mo a transmisión deste co
ñocimento ao outro ou 
outra. 

A autora fai especial fin
capé no coñecimento co
mo unha das claves para 
achegarnos á sexualidade, 
onde nos amasa unha con
cepción orientalista na va
lorización que fai a este 

respecto: O dualismo oci
dental entre carpo e con 
ciencia, amor e sexualida
de, pagase moi caro, susti
tuese o coñecimento do 
carpo polo control. Expón 
que quén coñece o seu pro
prio carpo pode coñecer 
out ro e o mundo que o arro
dea. Senda o principal ca
miño para este coñecimen
to a masturbación, vivida 
como pracer en sí mesma. 

Condicionantes históri
cos e culturais dunha so
ciedade que só valorou e 
valora a sexualidade en 
función do home, fixo re
caer sabor das mulleres a 
mensaxe de negación co
mo "corpor erótico" contri
bu indo a que a muller teña 
máis atrancos -que non 
menos posibilidades- pa
ra integrar os seus proprios 
xenitais no seu esquema 
corporal e, daquela, para 
darse pracer co seu proprio 
carpo. 

A grande importancia 
dunha vivencia sexual gra
tificante, ben na intim idade 
o u compartida con alguén, 
ven suliñada porque "é qui
zais a úneca comunicación 
humán na que poden inter
vír tódolos circuitos cere
brais superiores de inteli
xencia, vontade e creativi
dade, e tódalas percep-

. , . . 
ctons sensonats ao mes m o 

' 
tempo". E a actividade por 
excelencia que posibilita 
ao organismo a participa
ción plena de todo o seu 
equipo cerebral. 

A autora conclue a modo 
de epilogo, o que nos axu
da a comprender mellar os 
seus plantexamentos, que 
"moita da opresión no cur
so da historia baseouse na 
división presuposta entre 
pracer e coñecimento". 
Temoslle que agradecer a 
autora a craridade na expo
sición das suas ideas e o 
pracer de ler este libriño. e 

A.H. e C.L. 
Pontevedra 



TRACY CHAPMAN: 
A VOZ DA CONCIENCIA DOS '80 

lnma Gigirey 

E é certo que os 80 son os 
anos do consumismo, da 
americanización, teríamos 

que dar gracias por unha vez poi a 
invasión cando é dunha voz e un ha 
música como a de Tracy Chapman; 
é un placer. Nestos tempos de fri
volidade e música sistematizada. 
escoitar a esta muller é revivir, as 
súas letras son fortes mais son pu
ra poesía, non ofrece concesión de 
ningún tipo. Fai críticas contra do 
racismo ("Across the lines"), a vio
lencia do marido sobre a muller 
("Behind the wall"), a falta de es
peranzas para unha xuventude sen 
i 1 usións que busca fuxir, 'voar' 
("She's got her ticket"). 

Tampouco quere Tracy Chapman 
deixar pasalo tempo, busca a ac
ción , a loita que reaccione contra 
todas estas cadeas, ("Talkin bout 
a revolution"), e incluso chégase a 
preguntar por qué seguen a ocurrir 
estas cousas sen que ninguén o 
impida ("Why?"): 

"Por qué os nenos pasan fame 
cando hai comida para todos, 
por qué cando somos tantos 
hai xente que está soa, 
por qué os misís son chamados gardas 

da paz) 
can do o se u obxetivo é matar, 
por qué a m u ller inda non está segura) 
na súa propia casa". 

Mais sabe Tracy Chapman que 
xa chegou o momento de que al
guén dea resposta a todas estas 
cuestións. 

Xunto con todas estas letras 
con pretensión de protesta social, 
tamén hai suficiente sensibilidade 
nesta muller para facernos conmo
ver coas súas fermosísimas can
cións sobre o amor ("For my lo
ver"), ("For you"), ou sobre a inco
municación dentro da parella 
("Baby can 1 hold you"): 

.. 

"Síntoo, é o único que non sabes dicer, 
os anos pasan e aínda as palabras non 

te saen fácilmente] 
como síntoo, síntoo .. . 
Perdóame, é o único que non sabes 

dicir, .. . ] 
Pero sí sabes d icir nena podo abrazarte 

esta noite?] 
se d ixese as palabras xustas ó se u 

tempo) 
serías meu. 
Quérote, é o único que non sabes 

d icer .. . ] 

Non podo deixar de talar das 
músicas, compostas, ó igual que 
tódalas letras, pola propia Tracy 
Chapman, cuns arreglos de guita
rra acústica que...e la mesma toca, 
e que merecen en todo á catego
ría da súa voz, forte e inquedante 
pola entrega que fai en cada mo
mento. Atopamos alg un has melo
días con toques cálidos de percu
sión que record a á tan de moda tJI
timamente música africana o u qu i
zais ó reggae mais pop, en can-

• 

cións como "Mountains o' things", 
onde o contido é unha clara de
nuncia contra o consumismo, que 
fai que aqueles que teñen 'monta
ñas de nada ó nacer' soñen cunha 
vida chea de 'montañas de cousas'. 

Para comprobar realmente a ca
lidade e textura da voz desta nova 
cantante chega con escoitala can
tar 'a capella', sen que a canción 
pareza vacía ou falta de senso mu
sical, talé o caso de "Behind the 
wall": 

«A pasada noite escoitei o berro, 
gritos tras da parede, 
outra noite sen durmir. 
Non serve de nada chamar á policía , 
sempre chegan tarde, 
se chegan. 
E cando chegan 
dín que non poden interferir 
en asuntos domésticos entre o marido 

e a muller,] 
mentras sae pola porta, 
as lágrimas asoman nos ollos dela. 
A pasada noite escoitei o berro, 
entón un silencio que me xelou a alma, 
roguei que fose un soño 
cando vin a ambulancia na rúa. 
E o policía dixo: 
'estou aquí para manter a paz, 
disolver a multitude, 
creo que todos deberíamos durmir un 

pouco'».) 

Sei que xa é tópico talar do pri
meiro trabal lo desta muller, o mun
do entero fa la dela, sobre todo tras 
a súa aparición no concerto en 
conmemoración do ?oa aniversario 
de Nelson Mandela, celebrado en 
Londres; pero para mín é un placer 
íntimo saber que xa tiña disfrutado 
da súa fresca e renovadora música 
algún tempo antes, agora só pre
tendo que moita mais xente poida 
descrubríla e compartir o que para 
min foi e cada día segue a ser un 
grandísimo placer. e 
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''S UASH'' 
M a da 

TEATRO 
Título: "SQUASH". 
de Ernesto Caballero 

uas mulleres na percura dun tra
bal lo encontran-se nunha pista de 
sq uash. O xogo vai ser pouco doado, te
rán que facerse inimigas na competición 
na que, ao cabo, van mirar desdebuxa
dos os seus anceios e na que só ficarán 
as frustrac ións. 

Por unha banda a da muller que de
sexa sair do mundo da rua ande ten que 
vender o seu carpo e a dunha viuva á que 
non chegan os cartas para seguir 
vivindo. 

Perante isto a persoaxe dun home que 
malia ser dende o comezo da obra o bra- . 
zo executor dos desexos de outros é, ta
mén , out ro paria amolado polos que en 
ningún intre se ven. 

Ao remat~ xu rde a concienciación e o 
disparo que tentará rematar co xogo. 

E, sen dúbida, un ha crítica moi axus
tada a realidad e social, cu nha presenta
ción boa sobre a problemática actual. En 
xe ral moi boa. e 

' . 
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SUCURSAL • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Canta n.o . . .. . . . . . . . .. .. POBOACIÓN ... .... . ...... . 

• o • • • • o • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • o • • • • • • • • • • 

Sra . 1 Sr. Director/a: 
Prégolle que a partir da presente se sirva abonar a canta da 
miña (1) c/c . ou Cartilla de Aforros n .0 

. ...... .. ........ . 

o importe da subscrición anual a ANDAINA (Revista do 
Movimento Feminista Galego). 

(Firm a da titu lar da c/c) 

(1) Táchese o qu e non proceda. 
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IMPRENTA 

Hernán Cortes, 13 .. 15 (mt.) 
Teléfono 22 10 29 
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pe~ r t--1_ 

indj n 
t ::. ur· c ¡l.l -

J <-:::1 

-G~/7 _. -
-- ' .. 1 • 

_--_ - .•;-":. _-. 

- -_-- --'-0 - ~ _-1 -- -
' •:. - __ ---
~_:: -- - ~ ~ 

T ·;- . 
#"':' ' +i ' • --. 'H 

~ k 
/ ·v:¡ 

/, 
' 

~ ' ' 1 

1 f ' 
' • 
' 1 1 
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~-lc_·o _ _ _ ___ _ _ t_:E'_I f_· __ 4_~_S_4_íJ_6 _ _. ~ra nuell~'uñez , 18 - V-i~d 
:=::=================~ 

A POLO 

Galerias 
Viacambre 
SANTIAGO 

libraria • 
COUCelro 

REPUBLICA DE EL S ALVA DOR. 9 

TELEFONO 565812 

,._,ALFONSO X O SABEO, 4 
TRAVESAS 

VIGU 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

o CAFE - BAR -RESTAURANTE 
·-

su teca EL REFUGIO ~ 
..l)~-~ 

dbraxa.t 
--- -- ----- - ----- ---- ---

---- - ~ ---------------- -

Santiago de Chile, 26 Bajo 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tels . 59 96 39 - 59 99 72 

Woaltre lJcn, )O = = S~NTI~Gt ~ 

Ttlilll• 58 03 n -SI 05 87 

• Roupa e Bisuteria 
• Estrada de Castela, 134 
• Telf: 31 06 60 • FERROL 

• MURA L JSMO 
• ROTULA C IO N 
• MAQU ETA DO 
• ANAGRAMAS • LOGOTIPOS 
• ANUNCIOS 
• CARTELES 

1 

zacarlaS 

* 

--- CREACION Y DISENO - FOTOMECANICA --~ 

lfERHEHIA . H 2 Tel H4f):lt-;~) PONT EVE DHA :woo:.?. 

-~--------

1 

Puenttl de La Rein a . 25 
Te léfon o 58 70 35 

SANTIAGO 

BAIUCA 

Calexón da San Paio s/n 
Aberto de 9 da maft6 a 4.30 do eer6n · 

e dP 7 do Mr6n en adiante. 

SANTIAGO D E COMPOSTE LA 

LIBRERIA PAZ 

- LIBROS DE TEYTO 
TODO Uj >'ORM ACION PROFESIONAL 

C · Pereqnna n 20 

Pon teveclra 

1 



' = 

ULLERES: INSUMISIÓN 
NON Á ILI 

... 
'...J 
1 • .. 

Ji 
• 

"Eu non 

que ro 

ir á mili 
nen con pedro 
__ ...;.:en con pili" 
'~-

f ' 

' 

Antes 

~-. -· ---··------- ------- -· -- ----~ -- --. -- - - ' -.. -0 --~EMATARÁ A TUA VIDA 

LLER RUTINARIA I VALEIRA MU .... 

ENRÓLATE 

NO EXÉRCITO 

... Antes . . Dempois 

• 

• 

p:z6 

PODERÁS DEPRENDER UN OFICIO 

l 
f 

' 
• • 

.lAF,"~t' 
~, . ' --....,.·"" Enxeñeiro 

Técnico 
) ) Especialista 

J1' Sanitario 

j 

=~~;;;;;;::;.;.;--- .:;:.:~-~=· ;:;;;;;;;;;;;_j;;;;U 

f-i:\.. PODERÁS ADICAR-TE EN CORPO I 
~ ALMA AO SERVICIO MILITAR!!! 

Move-te mais recluta 
é un ha orde!!! 

Todo 
pola 

Patria 

FiNALMENTE PODERÁS DISFRUTAR 
DUNHA VIDA INDEPENDENTE! 

A§ lO 

, 

A hora 
de retreta ; 

aquí!! 

E co pr\me\ro 
so\do ., 
grat1s .. 

-,..r 
\ 

\ 

Pintabeizos rn\ 
verde ~ 
OTAN ~ 

M-325 
....... ... --- , . 

Que mms 

' ..... 

lJ.- podo desexar? · __ .. _ ~-

• 

Fabuloso 
regalo! 
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• 

-PARA PONER-SE EN CONTACW CON NOS: 

ASOCIACIÓN GALEGA DA MULLER 
"PAN E ROSAS" 

Rúa do Villar, 23-2° 
Telf.: 58 81 01 
Apartado de Correos 1.058 
15706 SANTIAGO .. 

ASAMBLEA DE MULLERES DE 
A CORUÑA 

Alfredo Vicenti, 6-1° 

ASOCIACIÓN GALEGA DA MULLER 1 
FERROL 

Apartadcf de Correos 344 
15480 FERROL 

ASOCIACIÓN GALEGA DA MULLER 1 
OURENSE 

Avda. de Portugal 86,Bis 2° C 
Telf.: 23 45 81 

GRUPOS DE MULLERES DONICELA 
DE VIGO 

Martinez Garrido 4-5° D 
36205 VIGO 

COORDINADORA FEMINISTA 
DE VIGO 

Colón 9-1° Oficina 4 
Telf.: 43 20 55 
VIGO 

ASAMBLEA DE MULLERES 
DE AROUSA 

San Roque 15-1.0 esq. 1 Telf: 50 69 10 
VILAGARCIA DE AROUSA 

ASAMBLEA DE MULLERES 
DE PONTEVEDRA 

Benito Corbal 19-5° Esquerda 
Telf.: 84 60 87 1 85 89 57 

GRUPOS DE MULLERES 
DE UNIVERSIDADE 

Rúa do Villar 23-2° 
Apartado de Correos 1.058 
SANTIAGO 

SECRETARIA DA MULLER DE CC.OO. 
A CORUÑA 

Telf.: 21 20 30 

• 
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