


EDITORIAL 

Benvidas todas: 
Outra volta, ao fin estreamos outono, aliviadas de deixar tras de 
nós a febre estival, as danzas vaticanas palas negras, doridas 
terras de Galiza: 

eh ego u condeando o sexo que non esta dentro da arde 
establecida por el, condea na que están moi de acordo os 
conservadores nos EEU U que decidiron censura-las fotografías 
de Mapplethorpe (fotos de homosexuais negros espidos ... do 
peor, vaia!) e proibir subvencións á ''arte obscena'' (1 ); nesta 
nova caza de bruxas non só está Mapplethorpe, están tamén o 
caso Serrano, Cher, Madonna, Tina Turner, a arte alternativa, 
marxinal, etc. 

Lexitimando ese poder que, ao mesmo tempo, está metendo na 
cadea as compañeiras de Vigo, en vez dos violadores, que 
encadea os insumisos só por non querer servirlles de man de 
obra gratuita, e larga ás traballadoras da fábrica de conservas 
ODOSA sen retiro por non teren cotizado suficiente, ainda que 
leven casi toda a vida traballando para eles. 

Aprobando ese governo que mira de brazos cruzados como se 
queima o monte, namentras non tora o do Gozo ... 

Ü outono tróuxonos coma sempre a apresentación da moda 
outono/inverno que non poderemos mercar, tamén dúas racións 
de elecións un pouco indixestas, aínda que a eles non parece 
sentarlles moi mal, e se non pensade nas subvencións que 
están a repartir os chiringos varios da muller, ou a subvención 
que o Sr. Conde de u para facer u nha tese sobre o se u propio 
libro, e para demostrarnos que son capaces de tragar moito 
máis, quedáronse co Kg. que nos prometeron para as pasadas 

' "Xornadas feministas contra a violencia machista". 
Con este panorama só nos que da o magosto e ... seguir loitando._ 

(1) Según a sentencia dictada en 1973 polo tribunal supremo que definía 
legalmente o concepto como ''as obras que provoquen os sentimentos 
libidinosos, que conteñan representacións patentes ofensivas dunha conducta 
sexual específica e que carezan de serios valores literarios, artísticos, políticos 
o u científicos''. 
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A.G.M. de Ferrol 

O día tres de novembro quedou 
visto para senténcia o xuizo por 
ameazas que presentamos as 
mulleres da A.G.M. de Ferrol contra o 
co-propietário da macrodiscoteca ''La 
Concha'', de Ferro l. 

Os feitos remontan-se ao 30 de 
novembro do pasado ano cando 
pegabamos carteis das ''Xornadas 
contra as agresións machistas'' 
celebradas en Santiago. 

O individuo en cuestión 
. (Constantino Caramés) acercou-se a 
nós ameazando-nos con "partir-nos 
as pernas'' e ''dar-nos de hostias' ' 
cando nos pillara soas. Entre as 
lindezas largadas figuraba o de 
pasar-se o feminismo "por los 
cojones" e pinchar-nos as rodas dos 
coches que levábamos na pegada. 

Decidimos poñer denúncia contra el 
por ameazas e agresións. No xuizo o 
Ministério fiscal solicitou 5.000 pts. 
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de multa ou dous días de arresto 
sustitutório (pena mínima nestes 
delitos). 

A pena solicitada non é nada, mais 
esperamos que cunda o exemplo e, 
cando menos, os tíos que van de 
prepotentes e machotes o pensen 

. 
¡ 

l 
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serea e forte da violencia 
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duas veces e os xulgados empecen a 
concienciar-se ao igual que a 
sociedade que as mulleres non 
estamos dispostas a calar. Ainda que 
hoxe para a imensa maioria esto non 
pase de ser considerado unha 
chorrada ou un pataleo. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

A Asociación Galega da Muller "Pan e Rosas" de Santiago invita-te a 
participar na exposición fotográfica baixo o título: "MULLERES: A muller 
vista pola muller". 

As fotografias poderán seren entregadas directamente en: 

ASOCIACIÓN GALEGA DA MULLER 
Todos os luns e mártes a partires das OITO do serán. 
Os envios por Correo deberán ser dirixidos a esta Asociación indicando 

REF: Exposición Fotográfica 
APARTADO DE CORRESOS 1058 
SANTIAGO 

Precisamos dispoñer das vosas obras canto antes; 
A Exposición terá lugar a primeira quincena de marzo na Aula de Cul· 

tura da Caixa Postal. 
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LEILA, FÁTIMA- E 
SAMIRA, OU O 
CHADOR EN PARÍS 

Nanina S. 

Complexo tema a guerra desatada 
na Franza a partires do velo: 
''A guerra do Chador''. 

Xeitos diferentes de entender a 
escala, o laicismo do Estado e do 
aparello escolar, os sentimentos 
relixiosos e as relixións mesmas, a 
presencia de importantes 
comunidades de inmigrantes .. . As 
ideoloxias e as políticas de uns 
grupos e outros arenxan-se 
afervoadamente. 

Atrás desta polémica encobren-se, 
a eito, xenofobia, racismo, 
intolerancia. 

Agachan-se, tamén, crencias, 
dende trincheiras católicas ou 
protestantes, sob a relixión 
musulmana. Ela non é a Verdadeira e 
deben ser afogadas as suas 
expresións mais molestas; ideas de 
que toda relixión é fanatismo 
abolindo-a por leí, sufocando e 
sancionando á xente que a practica 
en público; xeitos de valorar a 
"propria cultura" como óptima a 
respeito de outras tradicións, hábitos, 
costumes, expresións culturais, unha 
miga inferiores e merecentes de 
críticas. 

O asunto é, de certo, complexo. 
Son muitos os debates que palpitan. 
Algo mais que un ha lida de "un velo, 
si-un velo, non''. 

A reflexión dende os diversos 
ángulos denotados e outros mais, 
impon-se para as xentes que 
teimamos que o uso do Chador de 
parte da comunidade musulmán 
feminina ~alí e ande esta esté
non é diferente ao uso de outras 
prendas proprias de calisquer outras 
culturas ou comunidades. 

Propoñen, por acaso, nalgún 
claustro de profesores francés, a 
expulsión das escalas daquelas nenas 
que penduren do seu colo unha 
cadea cun crucifixo ou unha virxe? 

Cada pavo, cada comunidade ten o 
direito de decidir sob a sua vida e só 
dende dentro (pertencendo dalgún 
xeito a esa comunidade) é lexítimo 
tentar alterar ou mudar eses 
costumes, hábitos, tradicións. 

O exercicio da crítica, da opinión, 
do debate, ha ser alentado en todo 
tempo e lugar. A represión, as 
medidas sancionadoras, as 
imposicións, son outra filosofía. 

As xentes que cisman que o 
Chador é algo intolerábel, pensarán, 
tamén, que as comunidades indias da 
América Centro e Sul ''deben ser 
civilizadas palas culturas mais 
avantadas'' e que os negros de Africa 
(probes tribus de cafres) teñen de 
ser vestidos, tecnificados e pasados 
pala Civilización. "A Civilización". así, 
con maiúscula; ''A'' por excelencia, 
en troques da 'civilización ocidental', 
a nasa, a dunha porción de 
habitantes do planeta e, en tantísimas 
causas, odiosa. 

Cal é, ao cabo, a diferencia? 
Mesmo sen ir tan lonxe e ainda 

que o exemplo somelle diferente 
(todos o son, nada é igual). Non 
temas eiquí, na Galizá, un asuntito 
coa lingua (a galega, a da xente 
paleta, a da aldea, vaia)? Unha lingua 
que tantos de Alén-Padornelo e 
cuantos de Padornelo- Adentro 
quixeran resolver, dunha vegada, coa 
Lingua por excelencia? 

Pensar é saudábel. Facelo sen 
muitos preconceitos é-o muitísimo 

. 
ma1s. 
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TVG ... 

Afeitas estamos a que na tele 
utilicen os carpos das mulleres unha 
e outra vez como reclamo pu bl icitário, 
obxecto decorativo, etc. pero que se 
atrevan a utilizar -sen 
consentemento da muller- imaxens 
recollidas en Barra e as repitan a 
cámara lenta é demasiado, sobre todo 
se van precedidas dunha entrevista (á 
mesma tia vestida) ca que é 
perfectamente recoñecibel , e convirten 
unha acción habitual ·nunha praia 
nudista -a de espirse totalmente
nun strip-tese? involuntário, 
ralentizado e público. 



QUENTURA DE 
MULLERES 

Oue ultimamente nos andaban 
poñendo de moda xa o sabiamos. 
Tiñamolo dito e mesmo denunciado. 
Porque a nós, non nos gasta que 
''nos poñan'' de moda coma si 
foramos unha saia, un modelo, unha 

• x01a. 
Veñen as eleccións ... Pasaron as 

Europeas e tamén as Xerais. Seguen 
as Autonómicas, virán Municipais ... e 
teremos outra tanda imparábel de 
ofertas-promesas-rabaixas etc. 
Viremos comprobar outravolta, si 

Carme Romero, Cristina Almeida, 
Isabel Tocino, Matilde Fernández ... 
E las, non son ''As M ulleres''. E las 
foron, e son, unha parte insinificante 
dun cobizoso 52% do electorado que . . 
xogaron, qu1xeron xogar, a ser 
'reclamo' para "tirar" do voto 
feminino. 

As mulleres, na sua amplísima 
maioria, seguian prendidas ás 
cociñas, ao mercado coas cestas ou 
carriños, nas portas dos colexios, 
garderias ou paradas do autobús, 
limpando mesas, alacenas, o televexo, 
facendo camas, fregando pratos ... 

E mentres, nos programas, 

t. ~o,,.._"' 

calle, a degradación morai ou ética, 
da ''política'' e dos ''políticos''. 

"As Mulleres" estiveron en 
candeleiro, arrastados dunha imaxe 
falsa da que se deixaron prender os 
medios de comunicación (e na que en 
parte presaron-nos) ao tomar a parte 
polo todo. 

discursos, mitíns, non se talaba de 
que ELES, os homes, teñen que facer 
o 50% do traballo doméstico e 
paternal, preocuparse a metades da 
anticoncepción, que a sexualidade 
non é ese monótono e aborrecido 
exercicio de meter e sacar o pene na 
vaxi na (caso de relacións entre 
home-muller). 

Ninguén falou nidiamente de que o 
aborto ten de estar garantido para as 
mulleres que queran interrompir un 
empreñe non desexado sempre, en 
todos os casos, na sanidade pública 
e de xeito gratuito. 

Tampouco houbo voces a denunciar 
a reconversión encoberta que se está 
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facendo no sector da conserva 
(maioritariamente ocupado por 
mulleres), das mulleres que están 
perdendo os empregos, das 
dificuldades das que os buscan, da 
subalternidade da cáseque todas no 
sector servicios e na Adeministración. 

Da situación carente de todo direito 
das mulleres que se ven empurradas 
a exercer a prostitución, e tampouco 
foi asunto eleitoral, a violencia sexual 
que bate contra e sob as mulleres, 
milleiros de mulleres de todas as 
idades e condicións e en todos os 
ámbitos: doméstico, na rua e lugares 
de ocio, nos lugares de traballo e de 

• ensmo. 
Moitos dos graves problemas que 

aqueixan ao colectivo feminino non 
existiron durante as elecións nas que, 
noustante, estabamos de moda. 

A cuestión: Falar dunhas poucas a 
bombo e pratillo facendo crer ao resto 
que 'estamos andando, xa, polo bo 
camiño'. As mulleres, segundo eso, 
podemos acougar. As feministas, mais 
que ninguén. 

- "eso é todo unha propaganda" 
dicia unha na tenda, coa sabencia 
dunha vida gastada nun monótono 
traballo de limpar-fregar-mercar-
coci ñar -coser -coi dar-aturar-ser 
recipiente dunha semente que se non 
quereria que frutificara e dába ano 
tras ano ... 

Contribuir a construir organizacións 
de mulleres, axudar a espertar as 
conciencias tantas vegadas 
anestesiadas das mulleres, conspirar 
para facer medrar a rebeldia nas 
casas, nas camas, nos postas de 
traballo (tamén no traballo 
doméstico), no interior dos partidos e 
sindicatos. Alentar a mais e mais 
mullere~ a exercer a sua 
persoalidade, a afirmarse, a confiar 
en si proprias ... Esto ten mais a ver 
con ''dar trigo''. · 

O outro ... segue a ser o púlpito, 
agora en versión laica e vestido de 

. 
sa1as. 

Non é que unha non desexe ver 
mulleres nos postas de 
responsabilidade da política -homes 
tamén- ocupando-se dos problemas, 
muitos e inumerábeis, que aflixen ao 
colectivo feminino. Ogalla! 

E que unha vai tendo sabencia 
para discernir cando é de verdade e 
cando todo é só, "un ha pura 
propaganda''. 
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, 
"PRESUNTAS" VICTIMAS 

Victoria Ballesteros Rei 

· "SOBRE LAS TRES DE LA 
MADRUGADA DE AYER INGRESÓ EN 
EL CENTRO MÉDICO 'POVISA' UNA 
JOVEN VÍCTIMA DE UNA PRESUNTA 
VIOLACIÓN". 

U nha máis. Un ha "presunta" 
víctima máis, e estará lonxe de se-la 
derradeira. 

Aparece nas páxinas dos xornais 
como unha morbosa noticia dun 
suceso calquera, entre unha ensalada 
esperpéntica de atropelos, accidentes, 
roubos, etc ... Despois poderá merecer 
algún comentario entre os habituais 
do ''bar de abaixo' ' ; poderá ser 
citada en conversas de veciños; 
poderá ser tema de debate entre un 
grupo de amigos, e mesmo haberá 
algún taxista que nos dubide a 
historia. Todo o mundo estará 
enterado -a páxina de sucesos 
sempre tivo éxito-, e, sen embargo ... 
"LA JOVEN, QUE RESPONDE A LAS 
INICIALES M.M.L.C., FUE 
INTERVENIDA EN EL SERVICIO DE .. . . . 

URGENCIAS DEL CENTRO 
HOSPITALARIO QUEDANDO 
INGRESADA PARA SU OBSERVACIÓN" 

A maior parte da sociedade seguirá 
a admitir como algO' absolutamente 
natural o medo de moitas de nós a 
sai rmos soas pala noite, a viaxarmos 
soas, a darmos soas un simple e 
solitario paseo. Así como tamén 
seguirán a admitir como consecuencia 
absolutamente natural o feito de que 
nos agredan se decidimos facer algo 
disto, á fin e ao cabo ''parece que o 
estabamos buscando''. 

Xa non é pertinente a mesma 
explicación cando unha muller é 
asaltada e violada ás catro da tarde 
no elevador da súa propia casa, ou 
cando a agredida é unha nena, ou 
mesmo cando o agresor resulta se-lo 
pai ou outro familiar. Mais, está claro, 
será que os pobres violadores sufrían 
algunha enfermidade e para que 
darlle máis voltas. 
"EL PARTE MÉDICO SEÑALÓ QUE LA 
PACIENTE SUFRÍA UNA HERIDA 
INCISO CONTUSA Y UN HEMATOMA 
EN LA ZONA GENITAL". 

Advertíronnolo unha vez os señores 
res pon sables de "protección civil", 
aconselláronnolo a través das súas 
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maravillosas e sempre perfectas 
fontes de información que son as 
caixas de mistos: 

• NON VAIA POR SITIOS 
ESCUROS. 

• VAIA SEMPRE ACOMPAÑADA, 
MELLOR DUN HOME. 

• NON SAlA DE NOITE. 
• NON FAGA AUTO-STOP. .. 
Oeste xeito non sei se evitaría 

algunha violación, o que está claro é 
que seguindo os seus consellos 
perderiamo-la pouca liberdade que 
puidemos acadar. 
"AL PARECER, LA JOVEN FUE 
ASALTADA EN LA PLAYA DEL BAO 
POR DOS INDIVIDUOS QUE LA 
MALTRATARON Y VIOLARON". 

Unha máis. Unha "presunta" 
víctima máis e non é, de certo, un 
caso illado. A sociedade quere 
presentárnolo así tentando ocultar ou 
disfrazar todo o que existe detrás de 
cada agresión, detrás de cada 
''piropo'', detrás de cada abuso 
sexual contra as mulleres. E mentres 
nós temas que dar explicacións sobre 
o naso tipo de vida, as nasas saídas, 
a nasa maneira de vestir, os 
agresores séntense seguros e 
protexidos dentro desta sociedade. 

Ese día, esa noite, tocoulle a ela, 
pero puido ocorrerlle a calquera 
outra. 

Ü pasado 24 de xuño unha moza 
de Vigo sofriu un intento de violación 
en Caldas -ao mediodia e ao borde 
da estrada- da que poido sair ben 
parada gracias á axuda duns turistas 
italiáns que pararon o coche ao ver 
que se topaba en apuros (outros 
muitos coches pasaron por diante sen 
deter-se). 

Pero o comento ben agora: Cando 
se presentaron no "Cuartelillo" da 
Garda Civil a presentar a 
correspondente denúncia, un dos 
"verdes" aconsellouna non presentar 
a denúncia para non "desgraciar-lle" 
a vida a un pai de familia "sen 
antecedentes'' ... 

Afortunadamente ela mantivo a 
denúncia e o xuizo -se se fai
será en Vilagarcia. 



SOBRE OS 
MAUS TRATOS 

Comisión Antiagresións 
(AGM-Santiago) 

T endo en canta que os maus tratos 
domésticos que sofren as mulleres 
cáseque non se denuncian, nen se 
fan públicos, pensamos que é un 
avance empezar a face-lo. 

É importante que a meia de 
denuncias presentadas nas 
Comisaría'3 e Postas da Garda Civil 
supuxeron en Galiza no pasado ano 
cáseque dúas diarias: 570 en total. 
No que vai de maio a agosto deste 
ano, supón MAIS DE DUAS 
DIARIAS, senda en total 263, que 
corresponden á provincia de A 
Coruña, 133; Lugo, 21; Ourense, 30 e 
Pontevedra, 83; todas elas referidas a 
maus tratos físicos, psíquicos e 
físico-psíquicos. Nas provincias de 
Lugo e Ourense é moito máis baixo o 
nível de denuncia, froito dun maior 
atraso respecto ás outras provincias. 

-Cada muller que fai público o u 
denuncia maus tratos, supón que ven 
padecéndo-os días, semáns, meses, 
... ANOS, na maioría dos casos. 

, 
"E ... ATOPAMONOS 
COA XUSTIZA" 

Colectivo de Mulleres Feministas 
"Donicela". Vigo 

Durante a campaña contra as 
violacións e demais agresións sexuais 
que se ven desenrolando en Vigo ao 
langa deste último anos, as 
feministas quixemos deixar patente o 
carácter eminentemente machista da 
maioría dos tribunais de "xustiza", 
pois somos conscentes de que un 
dos aspectos que ''favorece'' 
claramente aos violadores é a 

imunidade que lles concede, en 
moitos casos, o poder xudicial, xa 
que lles aplica todo tipo de eximentes 
e xustificacións. 

Asi foi que, baixo o lema 
"Violadores culpables. Xuztiza e 
policía cómplice", a finais de agosto 
un grupo de mulleres dirixímonos ás 
dependencias do Xulgado de Vigo 
para manifesta-lo naso desacordo coa 
forma en que os delitos de violacións 
son "investigados", "xulgados" e 
"setenciados". É curioso que en 
moitísimas ocasións ningún destes 
procesos se leva a cabo debido á 
ausencia de denuncia, xa que a 
muller agredida non se atreve a 
colocala sobre a mesa do xuiz. Teme 
ao proceso que, á fin e ao cabo, 
vaina xulgar a ela fundamentalmente. 

Pois ben, para tentar loitar contra 
isto, atopabámonos pechadas, pondo 
de manifesto as nasas 
reivindicacións, cando de pronto 
atravesa a sala a figura do xuiz ... 
que, primeiro extrañado -¿que fan 
estas aquí?-, despois ofendido -
alcanzámolo no seu ''talón de 
Aquiles':..._, e por último resolutivo -
¡que se marchen de aquí esas tolas! 
¡como se atreven!-, ordena a 
represión do acto. • 

Resultado: tócalle a Menchu, unha 
muller do colectivo feminista 
''Don ice la'' que é detida. Póñena en 
liberdade sen declarar coa abriga de 
se presentaren cada oito días no 
xulgado. 

Actualmente está pendente de 
xuizo, acusada de ''rebeldía'', 
"agresións contra as forzas da arde 
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pública'', polo que o fiscal fai unha 
1 petición de sentencia de dous meses 

de arresto maior, cen mil pesetas de 
multa máis o pago das costas do 

• 
X U IZO. 

-É ofensivo! Inaudito!- Tódalas 
mulleres alí concentradas "alucinan": 
¡Resulta que frente as nasas 
protestas, a xustiza res posta .coa 
represión policial e coa detención 
dunha muller! 

Mais ... ¿Onde están os violadores? 
¡Continuan en liberdade! ... 

Á semana seguinte, novamente un 
grupo de mulleres diríxese ás . 
dependencias do xulgado dispostas a 
se encadearen e a continuar berrando 
as súas consignas, ás que agora hai 
que sumar a protesta polo 
procesamento dunha manifestante. 

Mais -¡é que non aprendedes!. 
Ben, ímolo explicar mellar- din eles. 

Tócalle a Pili, outra muller de 
"Donicela" (realmente por pura 
casualidade, xa que na protesta 
atopábanse mulleres de distintos 
grupos de Vigo). 

Esta vez, o xuiz decidiu que as 
"acusacións" que pesan contra ela 
merecen unha de prisión preventiva e 
mándana á cadea de mulleres de 
Ponteved ra. 

¡Cada vez entendemos menos! 
(¿Ou máis?). 

Lago de dous días na "Parda", a 
Pili poñena en liberdade, aínda que 
tamén terá que presentarse cada 15 
días no xulgado n.o 3 de Vigo. 

Está acusada de chamar 
''sinvergüenzas'' ás forz.as da arde 
pública e de agresión a un policía. 
Como castigo, o fiscal pídelle dous 
meses de arresto maior, cento trinta 
mil pesetas de multa, máis o pago 
das costas. 

Mais ... ¿Onde están os violadores? 
¡Continúan en liberdade! 

Por terceira vez, un grupo de 
mulleres diríxese as dependencias do 
xulgado ... 

Esta vez, quizais, ¿por prudencia?, 
a decisión é a de garda-las porras e 
saca-lo sorriso cínico torcendo a 
boca; mentres que, iso sí, un 
membro da benemérita anotaba 
escrupulosamente no seu bloc as 
consignas coreadas palas mulleres alí 
concentradas. É posible que nesas 
anotacións descubran que do que se 
trata é de castigar ós agresores e 
non ás mulleres. 
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O REPARTO DOS CARTOS EN "ASUNTOS DE MULLERES" 

Paga que voltemos ao asunto de 
reparto de subvencións que dende os 
governos (de Madrid e Galego) se 
fixo no ano 1989 entre as 
Organizacións que traballan en 
'asuntos de Mulleres'. 

No Governo de Madrid estas 
subvencións -que saibamos
dependen do Ministerio de Asuntos 
Sociais, criado ex-profeso para dona 
Matilde Fernández (contribuindo así á 
famosa cuota do 25%). Do BOE do 
25 de xuño do 89 temos expurgado 
para esta revista uns botonciños de 
m ostra do "1 nstituto de la Mujer" 
que dirixe dona Carme Martínez Ten; 
do "Instituto de la Juventud" que 
dirixe dona Magdy Martínez Solimán; 
da Subdirección Xeral do Ministerio 
en mans de dona Carlota Bustelo. 

Quixemos tamén, expurgar as 
subvencións concedidas polo Governo 
Galego. A Dirección Xeral de 
Xuventude e deportes da Conselleria 

Rosa Miguelez, responsábel da 
Comisión lnterpartamental da Muller 
da Xunta de Ga/icia. 

de Cultura e Deportes que dirixe don 
Alfredo Conde e mais a Conselleria de 
Traballo,e Benestar Social que, para o 
asunto que nos ocupa está en mans 
de dona Rosa M iguelez, asesora do 
Conselleiro de Traballo e responsábel 
da Comisión 1 nterdepartamental da 
Muller da Xunta de Galicia e tivemos 
un problema gordísimo: 

Non fixeron públicas as 
subvencións, non teñen pensado 
publicalas no Diario Oficial de Galicia 
(DOG) nen e ningures. Logo de muito 
buscar acá e alá, de solicitar á 
Consellería esta información (AGM 
Santiago fixo-o) ... só conseguimos 
informacións extra-Oficiais anque 
totalmente fidedignas e de creto nas 
duas casas. 

Que criterios foron empregados nun 
caso e noutro á hora de repartir os 
cartos públicos? 

Nen as de Madrid nen en Galiza 
explicaron ren. Nós, após un ímprobo 
traballo, xa sabemos cal foi o criterio 
fundamental e, é tan básico como 
impresentábel en sociedade. 

1 redes vendo polo mi u do (e 
voltamos insistir que se trata só dun 
botonciño de monstra) . 

Sabemos mais, muito mais do que 
podemos dicer eiqui por razóns de 
espacio. Temos un amplo dosier para 
quen aspiredes a coñecer unha miga 
das cloacas do poder político nas 
variantes masculino-feminina. 

Por exemplo, hai organizacións que 
non precisan apresentar todos os 
papeis que se lles esixen a outras; 
unhas poden chegar tora do plazo 
que tampouco pasa nada; outras 
teñen a sorte de que as suas 
solicitudes se fagan directamente nas 
consellerias ou organismos 
concesionarios. Ai daquelas que coma 
nós -todas as que, por exemplo, 
contribuimos a esta revista- temos 
que cumplimentar ao milímetro toda a 
burocratada que se nos esixe! Mesmo 
así, nalgun caso tiveron a ousadia de 
denegar a subvención por ''non 
apresentar toda a documentación e 

._ por falta de presuposto' '. 
• Carme Martínez Ten, 
repartiu un total de 218.288.000 de 
pesetas en suvencións. 
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Matilde Fernández, Ministra 
de Asuntos Sociais. 

Para Investigación de traballos 
sobre a muller: 14.878.000 pts. entre 
8 titulares: 4 chicas e 4 chicos (unha 
magnánima cuota do 50%). Eles 
levan, en total, 8.207.000 pts. Elas, 
reciben , en total, 6.671.000 (comente 
cada quen segundo preferencias). 

O reparto 'por mapa': 69,28% 
en Madrid; 0,83% en Galiza; 6,14% 
en Catalunya; 0,63% en Euskadi ; 
0,36% en Canarias ... 

Por afinidades políticas: 
"Asociación de Mujeres progresistas" 
e ''Asociación de mujeres jóvenes'' 
(un par de disfraces lilas do PSOE): 
22.500.000; Coordenadora de 
Organizacións Feministas do Estado 
español (mais de 35 organizacións de 
toda parte da xeografia do Estado: 
9.600.000) . 

O exemplo galego: 
"Alba" de Santiago, 300.000; 
"Asociación Cultural C. Arenal" de 
Ares (patria chica de Rosa Miguelez), 
300.000; "Escuela de Mujeres S. de 
Beauvoir" de Ferrol , 300.000; 
"Dorna" de Vigo, 300.000; "Mulleres 
rurais" de Deza, 300.000 e ... 
AGM-Ferrol , O pesetas; ANDAINA, O 
pesetas; AGM-Santiago, O pesetas; 
Grupos de mulleres de Universidade, 
O pesetas. 

E, amén de muitos, muitísimos 
mais exemplos de tenor somellante, 
para a "Comisión consultiva de 
seguimento do Plan de Acción para 
igualdade de oportunidades'', 
8.112.000 de pts. Unha pregunta 
estúpida: Para que igualdade? 



• Magdy Martínez Solimán, 
reparte 265.086.000 pts. 

Asociación mujeres Jóvenes'', 
18.500.000; "Juventudes Socialistas", 
22.654.000; "Nuevas Generaciones 
del PP", 14.700.000. 
''recuerde el alma dormida 
avive el seso y despierte 
contemplando .. .'' 
até aí Jorge Manrique, agora nós: a 
''Asociación de Mujeres Jóvenes'' 
repite. X a levaba polo 1 nstituto de la 
Mujer 9.600.000 (o que vai facendo 
un total de 28.1 00.000 de pts.), léde 
de vagariño: vintaoitomillóns de 
pesetas. · 

• Carlota Bustelo, 
reparte 449.775.982 pts. para 
diversos programas entre os que se 
incluen a igualdade entre os sexos, 
as mulleres en graves situacións 
familiares ... Cáritas, leva 48.754.000 
( quen, por certo, interpuso recurso) e 
CCOO; 21.615.000. O resto dos 
cartas: 379.406.982 pts. foi repartido 
entre distintas familias do PSOE: o 
irmá mais vello e a irmá mais nova, o 
primo a tia e mais unha nora porque 
é un interesante asunto social. 

Carlota Bustelo, Subdirectora Xeral 
do Ministerio de Asuntos Sociais. 

Rosa Miguelez, repartiu 28.000.000 
de pts. Ouserve-se que si as suas . 
colegas madrileñas teñen poucos 
cartas, o de eiqui resulta do mais 
ridículo. 

A AGM de Santiago, 1.200.000; 
Asamblea de Mulleres de Pontevedra, 
500.000; a Coordenadora Feminista 
de Vigo, 300.000 (o que suma un 
total de 2.000.000). O resto, é dicer. 

Carme Martínez Ten, directora do 
"Instituto de la Mujer". 

os 26.000.000 de pts. restantes, 
Onde foron? lmaxine quen lé en que 
dirección terán camiñado eses cartas. 
Seguro que acertas. 

Un ha partida cuantiosa a 
"Mulleres Progresistas" (que xa 
recebian do Instituto de la Mujer
Madrid unha cantidade mais que 
respetábel). Outro pelisco nada 
pequeno as "Mulleres Xóvenes Area" 
(a versión galega de Asociación de 
Mujeres Jóvenes que chuchou do 
Ministerio de dona Matilde un total 
de 28.100.000 como xa dixemos) e 
que por si tora pouco a Dirección 
Xeral de Xuventude e Deportes de 
don Alfredo Conde deulles por alí 
1.450. 720 pts; out ro pouco nada de 
despresciar foi a ALBA-Santiago. 

E por si acaso alguen non ten ben 
collidos os fios explicamos un par de 
pistas mais: 

As "Progresistas" son as chicas 
do psoe cun dos seus vestidos lila, 
as Xóvenes AREA están presididas 
por Anabel Santos (alguen se tomou 
a molestia de ler todas as persoas 
que integraban as candidaturas do 
PSOE ás últimas Elecións·Xerais, por 
exemplo pala provincia de A Coruña? 
De ser así terá algo andando porque 
tamén podera lembrarse de Carme 
Feteira quen resulta, tamén, ser a 
presidenta da Asociación ALBA de · 
Santiago). Por certo: As Area e as 
ALBA comparten un piso en Santiago 
moito perendengue e xa quixeramos 
saber quen lle lo puso, que 
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Consellería o pagou ou lle lo segue 
pagando. .. 

E ... non pensades que da todo esto 
para preguntarnos por un tema tan 
de moda como o seguinte. 

.. . Será que as chicas que ocupan 
postas de poder (poderciño) e que 
están na política (nas institucións do 
Estado e do Governo Galego e 
Central) fan, cuarta arriba-cuarta 
abaixo, igual que os homes que están 
tamén no poder (e podercito) e na 
política esa das 1 nstitucións como por 
exemplo don Alfredo Conde co famoso 
e desvergoñado afaire de sufragar con 
cartas da Consellería que malversa, 
traballos para que investiguen a sua 
propia obra (a obra do escritor 
Alfredo Conde!) 

Son exemplos edificantes e 
alentadores de como se exerce o 
poder público. Realmente alentador! 

Gracioso resultou, tamen, o afaire da 
subvención ou financiación que a 
Xunta de Galicia ia facer ás 
"Xornadas Feministas contra a 
Violencia Machista" que celebramos 
en decembro do 88. 

Daquelas, as da AGM solicitaramos 
entrevistas en distintas Consellerias e 
departamentos. Tivemos unha 
entrevista con D. Pablo González 
Mariñas o 9-XI-89 quen se 
comprometeu a dar-nos un millón 
(1.000.000) de pts. con cárrego aos 
presupostos do 89. 

Era para nós vital. Avaliabamos uns 
gastos non inferiores aos 17.000.000. 

Ao dia seguinte a Consellería de 
Presidencia remeseu nota aos medios 
de comunicación dando-se pote de 
feministas e dicindo que ''A Xunta de 
Galicia subvencionaba as Xornadas". 

Lago dun ano completito de 
tolearnos, facernos facer papeis, 
rexistros, entrevistas que ficou do 
millón? 

En ... en 200.000 miserábeis 
pesetas. 

Que podemos pensar nós, á vista 
de todo este compendio de inxurias e 
inxusticias da Adeministración 
Pública? 

Que pensaredes, vos, lectoras e 
lectores? 
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UN DINOSAURIO E 
OS DEREITOS 
HUMANOS 

Nine 
Grupos de Mulleres da Universidade 

Era-se unha vez que se era, un 
profesor de dereito ... nunha faculdade 
dun pais moi lonxe, moi lonxe ... , O 
devandito era unha excelente persoa 
que defendía os dereitos humanos, 
estaba pala vida e procuraba que o 
seu alunado recebira unha forte 
impresión nas suas clases, impresión 
que non se lles borraría no que lles 
quedara de vida. IIAsi, -pensaba
serán personas de orden y 
provecho" ... Tal que asín ideou unha 
fórmula que lle aseguraba un amplo 
auditório ás su as ideas: "Ya está,! 
Escribiré un libro sobre los derechos 
humanos y de esa forma será más 
fácil que sepan todos quienes los 
tienen y quienes no" ... 

abrigado memorizalo para poder 
aprobar) e que o alunado recebira 
unha forte impresión. Para que vos 
fagades unha idea do impacto que 
produciu (e segue a producir) 
velaaiquí uns botonciños de mostra: 

( ... ) "Tenemos derecho a la vida 
porque es un don que Dios nos hace, 
imponiéndonos la obligación de 
aceptarlo y hacerlo fructificar, 
obrando de conformidad o 
adecuadamente a su conservación, su 
promoción y su expansión ( ... ) Un 
ataque especialmente grave, en la 
actualidad, contra el derecho a la 
pervivencia es el constituido por el 
aborto ( ... ) la necesidad de denunciar 
y erradicar esta plaga tremenda de 
nuestro tiempo ( ... )". 

"( ... ) textos monográficos en que 
se aborda la consideración de la 
mujer ( ... ) bien protegiendo 
activamente a la mujer de las 
situaciones en que se manifiesta su 
inferioridad real (1 ). Estas son las 
relacionadas con la maternidad: la 
regla o menstruación; el embarazo; el 
parto; el puerperio; la lactancia; y el 
cuidado de los niños y pre
adolescentes, asi como el de otros 
miembros adultos de la familia, en 
casos de anomalía o enfermedad 
emergente ( ... )". 

"(. .. ) la sodomía es la tendencia de un ser humano 
a mantener refacción carnal con 

animales de especie no humana.'' 

E asín o fixo, traballóu até rematar 
tres vol u mes sobre "DERECHOS 
HU MANOS 1 1

: económicos, sociales, 
culturales, civiles, políticos ... , enfin, 
unha chea de dereitos. Pero aí non 
quedou a causa, pois seguíu 
pensando (xa vos decatades que era 
un home que pensaba moito) e 
chegóu á conclusión de que o millar 
seria editalos pala sua canta e 
obrigarllelos a mercar aos alunos: 
aseguraba-se de que efectivamente o 
leran e, de paso, conqueria uns 
cartas extra ("es que el sueldo de 
catedrático hoy en día no llega a 
nada, el gobierno nos mata a 
impuestos, ya nada es como antes"). 

E consegueu o que se propuña: 
que lle mercaran o levro (xa que é 

E por se non estaba claro: 
"( ... ) debemos considerar el 

segundo aspecto antes indicado: el 
relativo a la existencia de 
anormalidades sexuales (2), o 
de personas con el sexo relativamente 
indefinido ( ... ) de tales conductas, 
unas son leves, o efímeras, o 
producto pasajero de hábitos viciosos 
o situaciones existenciales
infrahumanas ( ... ) Pero hay otras, con 
muchas e importantes secuelas 
behaviorales, procedentes de 
dotaciones cromosómicas o códigos 
genéticos anormales. Y esto no es 
problema de policía, sino de 
medicina. Pues es el hecho, que hay 
personas que carecen de sexo en 
absoluto. Y otras que lo tienen doble, 

1 o 

los hermafroditas. Y otros que lo 
tienen indefinido. Este tipo de 
combinaciones originan la existencia 
de la homosexualidad, el lesbianismo, 
la sodomía ( ... ) la sodomía es la 
tendencia de un ser humano a 
mantener relación carnal con 
animales de especie no humana. 
Pues bien , todos estos 
anormales sexuales son 
también seres humanos, con 
derecho a que se respeten su 
dignidad humana y sus derechos 
humanos. Y cuando reclaman ese 
respeto, tienen razón. Ahora bien, eso 
reconocido, no menos cierto es que 
las reivindicaciones de los 
movimientos gays, por ce, como en 
las reivindicaciones de los 
movimientos feministas, por be, no 
pocas veces se pierde la razón, por 
la extralimitación en dos direcciones: 

a) Por la provocación con que 
exhiben sus anormalidades. 

b) Y por la manía de querer 
despenalizar conductas perversas 
para todos, y no discriminatorias para 
nadie: y, sobre todo, por la manía de 
querer desnaturalizar instituciones 
necesarias para todos ( ... ) Y como el 
derecho de uno acaba donde empieza 
el de los demás, nadie tiene 
derecho a imponer a otro una 
exhibición provocadora de sus 



anormalidades. ( ... )" . 
"( ... ) Un harén es algo contra

natura ( ... ) despenalizarlo es lo que 
sería discriminación ( ... ) cosa 
parecida ocurre con la reciente 
reivindicación feminista de la 
despenalización del aborto, alegando 
que se discrimina a la mujer no 
dejándola abortar, respecto al varón. 
¡Ni que el varón estuviera 
autorizado legalmente a 
abortar!. Por lo de mas, para ser por 
ahí consecuentes, habría que 
legalizarse el aborto de fetos machos, 
porque el de fetos hembras no se 
dirá que beneficiaría a las hembras 
-al menos a las asesinadas 
abortivamente- ( ... )". 

( ... ) El tiempo se agotó ya y no 
hemos dicho nada sobre los 
documentos eclesiales en materia de 
discriminación e indiscriminación por 
razón de sexo. Qué le vamos a hacer. 
Pero ya que yo no puedo hacerlo, 
lean ustedes cada uno por su cuenta, 
si quiera uno de los últimos 
mensajes importantes sobre 
los derechos fundamentales 
de la mujer. Me refiero al contenido 
de los 22, 23 e 24 de la ''Encíclica 
familiaris consortio" del 22,11. 1981, 
en donde Juan Pablo 11 ha 
resumido muy apuradamente el 
magisterio conciliar, y el de sus 
predecesores, sobre esta materia''. (3) 

Qué tal vos quedou o corpiño? 
Por si alguén atopa algún parecido 

coa realidade do inclito profesor 
Francisco Puy, catedrático da 
Faculdade de Dereito da Universidade 
de Santiago de Compostela, pode 
apostar e acertará, que non é pura 
coincidéncia, e que o devandito 
dinosaurio da erase en 1.0 e 5. 0 de 
Dereito, e que se vai ver nas paredes 
da sua faculdade, na prensa e na 
boca de todo o mundo. A ver cómo 
lle queda a él o corpiño. 

(1) s os su son 
( 2) Son citas te~tuais do livro: 

Hu . 1 
lá 
.Francisco Puy. 1 

Compostela, 1983. 
O de 

tgo. de 

para non se p~rda o máis • nimo 
~ 

matiz, mesmo nen dos que se pederían 
ter Qf~gpcido no < ·•· de lí .. · 

ONCE ASASIÑADAS 
MULLERES? NON. , 

"MA REPUTADAS" 

Once mullers, din as axencias de 
prensa de Bogotá-Colombia, foron 
asasiñadas nos últimos dias do mes 
de Outubro. 

Guapas, xóvenes, elegantemente 
vestidas, colombianas, adxectivan ás 
once mulleres que é o sustantivo. 

Prostitutas?, relacionadas ca tráfego 
de drogas?, adxectivos 'ocupacionais' 
que comezan des-sustantivizar a 
M U LLERES para se converter eles en 
sustantivos. 

i . 
de r, 

De 11 má reputación", de 11 m á 
nota" segundo as fontes policiais. 
"Encaixan estes asasiñatos no padrón 
de 'limpeza social' que escuadróns 
da morte non identificados soen 
perpetrar contra delicuentes comúns, 
drogadictos, homosexuais e nenas 
vagabundos" eran explicacións da 
policia colombiana. 

O procedimento informativo ao que 
de vez en vez nos van acostumando 
é, de certo, dramático. 

1 1 
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Aos nasos 'pordentros' vai 
escoando lene, paseniño, ese xeito de 
ver as causas, de ler as causas mais 
terribeis como aceptábeis, como 
'normais'. 

A realidade non é que once 
mulleres taran asasiñadas. Non. 
Fa ron asa si ñadas 11 prostitutas, 11, 
relacionadas ca tráfego de droga?, 
once guapas, xóvenes, elegantemente 
vestidas. Once de "má reputación", 
de "má nota". 

Como aquela galega violada por 
dous violadores porque tiña ela unha 
''vida licenciosa'', sentenciaron os 
xuices; como Rutina Sanz, 
escuartexada nun hotel de Madrid 
polo executivo· nordeamericán David 
Baxter, porque era prostituta. 

Vealí a cuestión: somos 'boas 

mulleres' (o que nos da boletos paJa 
que o proprio marido nos malle na 
casa) o u somos 'más mulleres' 
(eiquí o premio da loteria oscila: 
asasiñato, violación, escuartexamento ... ) 

Somella que estas sociedades 
ademitan que se mate, viole, malle, 
escuartexen prostitutas, chicas de má 
nota, má reputación vida licenciosa 
ou amas de casa histéricas e 
neuróticas. Sempre que non sexan 
mulleres! Así, mulleres a secas. 
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YVES SAINT 
LAURENT E A 
ULTIMA MODA 

lsaura Graña 

Daquelas, todo era pecado. Pecabas 
de pensamento (acuso-me, señor 
cura, de mirar aquel cú que abanaba 
diante de min); pecabas de obra e de 
palabra. 

O SEXTO MANDAMIENTO era o 
mais mandamento de todos e todo 
estaba cheo de sexto mandamento. 
Unha presencia enorme, grande coma 
o mundo soñado. Nen mentalo 
siquera. De sobras sabiamos. Era o 
andacio. 

E os vestidos e os carpos, axente 
directísimo do pensamento, da 
palabra e da obra, tiñamos que 
vestilos con pudor e recato. De 
botarse a tremar cando o don Antonio 
predicaba os domingos adevertindo
nos do 'mundo, demonio y carne': 
" vais por un camino, encontrais a 

una mujer escotada: ¡ahí está!, ¡Ahí 
está!, Ahí está!'' acompañando esto . 
último con saltos que puñan muito 
énfase no perigo de encontrar a unha 
mullr descotada ou un descote 
calquera. Habia ser terríbel!. Carpo, 
descote, muller, camiño, don Antonio, 
domingo e sexto rnandamento. 

Todo pecado, todo. Era o certo. O 
demo estaba en todo: a beillar e a 
tentar ás parexas, nos descotes e nos 
beizos pintados, nos magostos e 
praias, nas vendimias e segas, os 
domingos e os dias da semán. Non 
tiñamos descanso! 

O esforzo de bulrar ao pecado era 
tarefa ímproba porque o olio de deus, 
valado nun triángulo, espreitaba, e 
após, aturar a conciencia roendo e a 
condenación rondando. 

Ouh, que alivio! Menos mal que 
finou aquel tempo. Os modistos teñen 
feito por guindalo o mais lonxe de 

, 
nos. 

Podemos mirar e ú s, desexar 
apalpalos. E unha tetiña á vista? Era 
de compensar aquel recato todo, 

aquel racionamento (cartillas, 
descotes, sexos, cus, pecados)! 

E de ver que me gastan as tetas e 
os cús e outras causas que non darei 
talado. Ou si? Estrevereime? Digo-o. 

Yves Saint Laurent fixo así e fixo 
ben. Eu suxiro a Verinno ou 
Dominguez ou calquera galego de 
moda (na cresta da ola, na ponta da 
ponla) que tiren adiante cuns 
pantalóns en sedas eraras, de señor, 
para yuppies, cun aberto importante 
na entreperna, ben rematado, polo 
que saia afora un callón -o direito
e unha miga de pito. ("pito, pito, 
colo rito, con ovo ben redondito''). 

Si é verdade, si se estreven, as 
feministas celebraremos a tan grata 
surprisa (será para a Primavera?) 
nunha manifestación. A do 8 de 
Marzo. Será moi sustanciosa: para 
mirar e ver. Ensinar, desexar a cogul: 
"Teta esquerda - ovo direito - pito". 
Sí, por fin! Pitos maravillosos. Sen 
demos, sen curas nen donantonios, 
sen ollas nos triángulos. 

O CONCELLO DE SANTIAGO, 
, 

TAMEN DISCRIMINA 

Aquí vai un comento con moita 
denuncia, e ata con moita aldraxe, e 
porén con moito rebote, e moito 
máis ... veredes: o Concello de 
Santiago -todo un concello, que non 
é pouca causa- a traveso dunha 
flamante ''Axencia de 
Desenvolvemento Local", convocou un 
cursiño de "Azafatas de Empresas". 
Fixádevos que non di "Persoal ... " nin 
siquera "Azafatas-os ... ", non, está 
nun inequívoco feminino, para que 
vexamos que o naso benquerido 
concello ten a teima de procurar 
canles para as mulleres que se 
queren formar para acceder a pastos 
de traballo. E, ¿que pasaría se 
escomenzáramos apreguntarnos 
moitas causas?, por exemplo: ¿que 
tan as azafatas de congresos 
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exactamente? ¿por que nos deixan 
para nós soíñas semellante privilexio? 
¿por que a inscripción baséase nun 
requisito de sexo (ou xénero, eles 
saberán)? 

Parece que teñen moi claro cales 
son as profesións máis á nasa 
medida -xa sabedes, un axeitado 
"pret-a-porter' ~ o u as que máis nos 
han "realizar", ¿o u é que así 
estorbamos menos? 

Enfin, que este concello tennos coa 
mosca trala orella con tanta 
''promoción''. Por agora seguimos 
investigando, namentras aínda queda 
xente que nos pregunta porque nos 
sentimos discriminadas ante tal 
bicoca. De todos xeitos, a boas 
entendedoras ... 



VI XORNADAS DA SECRETARIA DA MULLER DE CC.OO. 

ULLER, TRABALLO E SAUDE 
Os pasados dias 21 e 22 de outubro celebraron-se en Madrid as 
VI Xomadas da Secretaria da Muller de CCOO. baixo o lema · 

"MULLER, TRABALW E SAUDE" 

Mercedes Garcia 

Como se di na apresentación, 
con estas ~o~na~as uef!!}_nente
mente partlclpatlvas, queremos 
recoller as aportacións que posi
biliten debates e reflexións sobre 
os problemas de saude das mu-
1/eres trabal/adoras, e que pro
movan a busca de alternativas e 
de propostas orientadas a paliar 
os riscos que determinadas si
tuacións /abarais producen". 
Mais, pola própria organización 
e o tipo de participación propi
ciada, poden-se considerar co
mo un início de trabal lo sobre es
te tema, pois o que alí escoita
mos foi mais un a modo de tribu
nal sobre situacións nos distin
tos sectores laborais, un acerca
mento ás condicións de trabal lo 
e de como estas afectan a sau
de das mulleres, que unha discu
sión sobre como estabelecer es
tratéxias, como buscar alternati
vas, para que no sindicato, na ne
gociación de convénios, ... , se 
vaian poñendo as condicións pa
ra mudar a situación; ben o de
mostra que a ponéncia de "Es
tratéxias sindicais en saude la
boral" nen sequera foi apresen
tada a debate. 

OS CONTIDOS 

Plantexou-se nun primeiro mo
mento "que é a saude?", que de
bemos entender por saude para 
poder estabelecer as estratéxias 
de traballq. Falou-se dun concei
to integral de saude, dos elemen
tos que nela influen: aspectos fí
sicos, síquicos e socioculturais, 
plantexando así un conceito dia
léctico, que conleva ideoloxía e 
polo tanto non é neutral: aspec
tos biolóxicos, ambientais, de or
ganización social e económica, ... 

i nfl u en sobre o benestar e a sau
de das persoas. En concreto no 
casó das mulleres o rol social 
asignado, a educación, a incor
poración ao traballo ... , a pertén
cia a un xénero, condiciona espe
cificamente a sua situación con 
respecto á saude. 

Tres son as ponéncias nas que 
se desenvolven fundamental
mente estes temas: "Introduc
ción ao concepto ecolóxico da 
saude", ~~Que entendemos por 
saude?" e "Saude laboral e con
dicións de trabal/o". 

Outro grupo de ponéncias re
callen temas xerais sobre aspec
tos concretos da saude: "Condi
cións de trabal/o e reproduc
ción", ~~Novas técnicas de repro
ducción asistida", "Saude e tra
bal/o nocturno" e "Saude e pros
titución". Rematando así a pri
meira xornada. 

O dia 22 apresentaron-se, ao 
longo de mais de duas horas, -dous grupos de ponéncias que 
anal isaban a situación específi
ca en diversos sectores: hospi
tais transporte, textil, comercio, 
conserva (apresentada pola Se
cretaría da Muller de Pontevedra) 
formaban o grupo de "Estudio de 
factores de risco para a saude 
das mulleres en diversos secto
res laborais", e baixo o título 
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11Precariedade no emprego e 
economía sumerxida: a sua inci-. 
déncia na saude das mulleresll: 
o sector da madei ra, o do calza
do, as xornalei ras en Andal ucia, 
e a muller no médio rural. Ele
mentos como a própria organiza
ción do traballo, as condicións 
nas que se desenvolve, os salá
rios, a inseguridade no traballo, 
as agresións, a doble xornadas, .. 
permitiron-nos coñecer as condi
cións nas que un amplo número 
de mulleres "participan" no mun
do laboral. 

Por último e antes da clausu
ra destas xornadas, apresenta
ron-se tres ponéncias. O suxes
tivo título de ~~Normativa vixente 
e realidade na saude mental das 
mulleresu de Carmen Saez, si
quiatra, transformou-se nun ale
gato á participación nas institu
cións e o duro traballo que hai 
que facer desde alí para transfor
mar a situación das mulleres, xa 
que dou a casualidade que esta 
muller estreaba o pesto de Direc
tora Xeral para estes temas na 
comunidade de Madrid. "A pro
tección de sq.ude na lexislación 
española~~ e 11Estratéxias sindi
cais na saude labora/u pecharon 
as exposicións das Xornadas e 
tumos despedidas un outro res
ponsábel do sindicato que sus
tituiu ao ausente Secretário 
Xeral. 

Ao longo dos debates (a pesar 
das dificultades) foren-se refle
xando as contradiccións entre o 
que alí estabamos a fa lar e a rea
lidade da acción sindical, xa que 
as reivindicacións sobre a saude, 
e mais as que afectan especifi
camente ás mulleres, son as pri
mei ras en "caer" das mesas de 
negociación dos convénios, ou 
sobre os contidos da Proposta 
Sindical Prioritária, recentemen
te firmadas por CCOO e UGT, na 
que non se contemplan medidas 
que incidan nunha mellora real 
da situación das mulleres no 
mundo laboral, mais segundo as 
responsábeis da organización 
das Xornadas, non era ese o mar
co para discutir deses temas. 



CRÓNICA DE ODOSA 
ELAS TIÑAN RAZÓNS 

PARA REBELARSE 

Traballaron toda a vida, dende 
meniñas, para uns patróns que 
as explotaron ao máximo, que fi
xeron carreiras, fortuna, chalets, 
etc. a contado seu esforzo. Non 
cotizaron a S.S. porque non lles 
deu a gana. CHUPARON TODO 
CANTO PUDERON, e agora que 
andan as cousas mal para o sec
tor conserveiro, aos señoritos 
non selles ocorre nada máis que 

botá-las á rua, "xa non fan falta, 
total son mulleres, ¿quemáis dá 
que se queden sen traballo?". 

Pero as mulleres de ODOSA ti
ñan experiencia de out ras loitas, 
sabian que mantendo-se unidas, 
tanto os señoritos da Coruña co
mo o Sr. Piñeiro (xerente da Em
presa) ian te-lo moi difícil para 
acabar con elas. 

O di a 31 de agosto despois de 
moitos intentos de negociación 
na Delegación de Trabal lo ante a 
actitude pechada e chulesca da 

Retirada de barricadas de portas e ventanas. 
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Manifestación só de 
mulleres o día 
da Folga Xeral po/a mañán. 

Empresa, todas as mulleres en
traron na fábrica, na sua fábrica, 
onde estaba o seu posto de tra
bal lo, decididas a non sair men
t ras non se conseguira un acor
de favorábel para todas. 

Ninguén se podia imaxinar 
que aquel peche ia durar 28 di as 
nen todo o que iamos vivir nese 
tempo: 

• Negociacións cansadísi
mas, longisimas e con moitos es
caquees por parte do Delegado 
de Traballo de Vigo, intentando 
desanimar, coa colaboración do 
PSOE da lila e en especial de Si
to Vázquez. 

• As presións familiares, que 
xunto co anterior, provocaron 
momentos de moita tensión den
tro da Fábrica. 

• O recochineo que traian 
coas Xubilacións Anticipadas, 
que non daban querido arranxar, 
a pesar do fácil que era. 

• As frias e longas horas que 
pasamos en Santiago, impoten
tes ante uns políticos que só se 
acordan de nós cando teñen que 
pedir-nos o voto, pero que non te
ñen escrúpulos e deixan que 70 
mulleres entre 25 e 63 anos dur
man na rua esperando por unha 
entrevista con o Sr. Laxe que 
nunca se dignou a aceptar. 



• A folga de fame de 4 COM
PAÑ El RAS que decidiron demos
trar-lle á Empresa ao Delegado e 
aos políticos de este país que as 
mulleres de ODOSA ían loitar 
máis do que eles se esperaban. 

Durante eses 28 di as dentro da 
fábrica vivimos unha experiéncia 
que dificilmente se nos borrará 
da memória e que indudabel
mente deixará marca. As mulle
res eramos as protagonistas da 
história, da nasa história, aqui e 
agora; o mundo cambiou por uns 
dias, xa non somos nós as que 
nos ternos que adaptar a todo o 
que nos rodea, país, tillos, ha
mes, patróns, etc., por unha vez 
son eles os que se teñen que 
adaptar a nós. Non faltaron ho-

mes que intentaron tamén desa
nimar as mulleres, desanimando
as e negando-se a axudar nas ta
refas da casa, que por eses di as 
andaban moi desatendidas; pe
ro eramos moitas e a forza esta
ba aí, na fabrica, todas xuntas. 
Unhas e out ras raibosas sempre 
con algo por diante: aguantar 
xuntas e loitar para seguir ten do 
o pasto de traballo. 

Afortunadamente, entre tan
tas, sempre habia algunhas ani
mando as DESAN 1M A DAS. Foi 
moi bonito compartir eses di as, 

aprenden do, sent indo-te úti 1, 
axudando, loitando, e, como 
non? gañando, despois de 28 
di as conquire-se por fin un acor
do aceptábel palas traballado
ras. A emoción da vitória foi 
grande, aquel di a non só celebra
mos un acordo que se lle arrin
cara a empresa, celebrabamos 
todo o que aprenderamos xun
tas: a confiar máis en nós mes
mas, nas nasas forzas, a enten
der-nos mi llar, a valorar-nos 
máis ... que as mulleres de ODO
SA teñan defendido con tanta va
lentia e tanta forza os seus pos-
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Duas instantaneas ben diferentes: 
a tonga noite pasada en Santiago e 
a alegría de conquerir un acordo 
aceptábel po/as trabal/adoras. 

tos de traballo foi unha gran le
ción para os empresários e os 
políticos que opinan que os pos
tos de traballo das mulleres "po
den-se eliminar facilmente"; pe
ro tamén foi unha grande dose 
de vitaminas para nós, as mulle- . 
res, o comprobar, de novo, que 
rebelando-se vai-se facendo un 
camiño, o naso camiño. 

A história non rematou, son 
tempos difíciles, en especial pa
ra a conserva. Os despidos e pe
ches de empresas seguen (H. J. 
González, EL MARINO, SALTAR, 
etc ... )(*) moitísimas mulleres es
tan senda ameazadas coa pérdi
da do seu pasto de traballo. 

AS MULLERES DO MOVIMEN
TO FEMINISTA TEMOS UNHA 
DURA TAREFA DENTRO DO 
MUNDO SINDICAL, TAREFA MOl 
NECESÁRIA E QUE MERECE A 
PENA FACE-LA. 

(*) H.J. González: fábrica de Vilanova 
que intentou pechar pero que as traba
lladoras, coa su a lo ita e o noso apoio te
ñen conquerido voltar a traballar. 

EL MARINO e BALTAR parece bastan
te seguro que se queren desfacer das tra
balladoras. En EL MARINO parece que xa 
o conqueriron co visto bo dos sindicatos 
CC.OO e U.G.T. 

f 
~ 
, 
.. 

' 

' ' 
' 

1 

1 , 
' ... 

1 

.. , 
:.1 

;i 
j 



CONTROVÉRSIAS 
SOBRE 
A MULLER 
GALEGA 

(TRAZOS PATRIARCA/S DO 
DO PENSAMENTO GALEGUISTA) 

Ponencia apresentada ás 
IV Xornadas Agrarias Galegas. 
(Ourense, outubro, 1986) 

Ramona Barrio 
Nanina Santos 

Nesta segunda controvér
sia topamos, amén dunha 
falsa ou sesgadísima apre
ciación da realidade, uns 
efeitos embelecedores do 
patriarcado, e polo tanto, o 
esvaimento dundos obxec
tivos primordiais da loita de 
liberación feminina. 

Hai entre diversos auto
res un interese esaxerado 
por descreber e caracteri
zar a relación entre os se
xos na Galiza rural (e por 
extensión a toda a Gal iza) 
como "igualitarista" ou 
"privilexiada situación so
cial da muller", por mais 
que entre eles haxa mati
ces importantemente dife
rentes (5). 

Matriarcado, patriarcado 
con igualdade de direitos, 
machismo atenuado, feble 
patriarcado, auséncia de di
visión sexual do traballo 
queren darnos conta dunha 
insólita situación e posi
ción da muller. 

O tema do matriarcado e 
o amazonismo chega a nós 
da man das obras dos auto
res romanos como Strabon 
que se basean sempre en 
informacións superficiais e 
indirectas; a presenza da 
muller nos campos de bata-

lla; a sua adicación á agri
cultura e a filiación matrili
neal, constituian para estes 
autores os trazos mais ca
racterísticos dos povos do 
Norte da Peninsula. 

Os especialistas actuais 
recl u en esta versión ao te
rreo do mitico. Os povos do 
Norte da Península vistos 
polos romanos como bár
baros e salvaxes aparecian 
aos ollas destes adubiados 
con trazos antagónicos do 
que Roma chamaba civili
zación. O máis mínimo pro
tagonismo das mulleres era 
asi esaxerado en contrapo-

sición co patriarcado extre
mo das culturas clásicas. O 
mesmo conceito de ma
triarcado (popularizado por 
Bachofen na sua obta "O 
matriarcado, unha investi
gación relixiosa e xurídica 
sobre a natureza da xineco
cracia no mundo antigo" 
escrito en 1845), é cuestio
nado por carecer até hoxe 
de confirmación científica 
e esta sostido semente a 
partir de informacións par
ciais e perxuiciadas, e sina
ladamente tomando pé na 
mitoloxia grega. 

Na Galiza, J. C. Bermejo 
Barrera ou .Vázquez Varela, 
por exemplo, explican nidia
mente os pontos de partida 
dese mito, a diferenza entre 
fi.liación matrilineal e ma
triarcado, o tipo de familia 
existente, a caréncia de po
der social no caso da mu
ller, a división xerarquizada 
de tarefas segundo os se
xos, etc. (6) 

Seguir mantendo, explíci
ta ou implícitamente, estas 
ideas só pode ser entendi
do como froito da idealiza
ción do pasado, e mesmo 
do presente, orientada a de
fender uns sinais de iden
tidade próprios e os mitos 
fundadores, buscando des
te xeito afortalar os sinais 
de solidariedade e unifica
ción nacional fronte as con
tradicións reais existentes 
entre os sexos, buscando, 
ao tempo, os elementos di
ferenciadores verbo dou
tros povos. 

A atribución da impor
tantísima presenza laboral 
da muller no campo e mais 
esta suposta situación pri~ 
vilexiada de 'feble patriar
cado' ou 'machismo ate
nuado' á "opresión colo
nial" (7) o u ao "senso galai
co" (8) ou mesmo a "dife
rencias raciais da nación -galega" (9) pensamos que 
ten, con diferentes explica
cións, idénticas raices ao 
atribuir a situación das mu
lleres non a procesos histó
ricos e sociais semellantes e 
comparábeis aos de outros 
povos do mundo occiden
tal, senon a procesos espe
cíficos e diferenciados, in
separábeis da história da 
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nazón · galega. 
Os efeitos principais 

desta maneira de analisar a 
situación da muller galega 
é, na nosa opinión e como 
xa o ternos dito, o esvai
mento das manifestacións 
de desigualdade e opresión 
da muller galega. Polo xeral 
non é tanto que se negue 
como que, a forza de facer 
fincapé na importáncia da 
sua presenza laboral, nunha 
suposta inexisténcia de di
visión do trabal lo segundo 
o sexo, esquece-se a real i
dade da opresión. Todo is
to acom pan a do de al u
sións á permisividade se
xual que impera no noso ru
ral, da importáncia da mu
ller na casa, fórmulas de 
herdanza tradicional e a 
eito contraposición coa 
muller vi lega á que se apre
senta, ela si, oprimida e 
alienada (10). 

A muller do campo e do 
mar apresenta-se como unha 
escrava do traballo. Nesa 
escravitude nunca se fai re
feréncia ao trabal lo domés
tico, tampouco aparece 
nunca como escrava do 
home. 

Outro dos efeitos da man 
da atribución da situación 
da muller galega ao feito 
colonial é o acochamento 
do papel do home na opre
sión da muller. Homes e 
mulleres, xuntos, contra a 
opresión colonial causa de 
todos os males (11). 

Ademais, todo ese igua
litarismo ou privilexiada si
tuación da muller resulta 
de todo contraditoria con 
afirmacións tan sonoras e 
rotundas como aquela de 
R. Otero Pedraio cando rei
vindicaba a Galiza tradi
cional: "a familia fortemen
te avence/lada polo amor, o 
respeto á muller e o imperio 
da tradición petrucia" (12). 

Ou Alfredo Vicénti cando 
explica: 

"Al cabo de dos horas de 
trabajo vuelve al hogar se
guro de que su compañera 
ha dispuesto ya el frugal al
muerzo de la familia ( .. .) 
Despues de este los varo
nes vuelven al campo, las 
mujeres descienden al bra
ña/". (13) 



Tamén Prudéncio Rovira: 
"No usurpa a hombre su 

papel de jefe de la casa, ni 
es una marizones despóti
ca y entrometida. Antes al 
contrario muestrase cari
ñosa y dócil, voluntaria
mente sometida al yugo del 
amor y del trabajo; mas no 
se hace cosa sin contar 
con ella y suele ser acata
da la autoridad de su 
consejo". 

"Cuando se trabaja a jor
nal Jos precios corrientes 
son de seis a ocho reales 
Jos hombres y de tres a 
cuatro las mujeres ... " (14). 

Ou cando Nicolás Tenó
rio explica como funciona 
o Concello da aldea na zo
na de Viana do Bolo: 

"La autoridad del mayor 
casado la ejerce dentro de 
la casa bajo la impensión 
de uno a manera de conse
jo de familia tomado por 
Jos varones mayores de 
edad que viven en común 
cuya autoridad se extiende 
a todos los negocios de la 
familia y de la propiedad 
( ... )Las mujeres no forman 
parte del consejo, en lo que 
con ellas se relaciona, cum
plen los acuerdos sin dis
cutirlos" (15). 

Na actualidade, Mario 
Orxales refere-se do se
guinte xeito á Casa, botan
do por terra esa visión co
munitáia, matriarcalista ou 
de feble patiarcado tan ca
ra a alguns: 

"Non é a Casa a que vai 
dispoñer da propriedade 
económica, nen tan siquer 
a familia como forza de tra
bal/o, senon o pai, o cabe
za de familia. Non existirá 
unha propriedade económi
ca familiar no sen so de que 
a producción estea baixo o 
control dos trabal/adores 
familiares; existirá unha 
propriedade económica in
dividual ondea libre dispo
sición do ouxeto e dos me
dios de produción corres
ponden ao petrucio ( ... ) Es
tes (retírese aos traba/lado
res familiares) continuan 
estando suxetos a unha re
lación de servidume persoal, 
se ben ésta xa non é seño
rial, senon doméstica" (16). 

É evidente que un ha aná
lise rigorosa e non prexui
ciada da realidade rural ga
lega pon ás claras os lími
tes das afirmacións 'ma
triarcais', 'feble patriarcado', 
'machismo atenuado' que 
ao noso entender non axu
dan a tracexar as liñas que 
permitan avantar na causa 
de liberación das mulleres. 

O feito de ser o trabal lo 
doméstico exclusivamente 
feminino, a división do tra
bal lo agrícola e gandeiro 
segundo o sexo (17), a iden
tificación da muller co pa
pel de esposa e nai, asi co
mo as proibicións e tabús 
que rixen para o sexo fe mi
nino no rural -ao igual que 

noutras sociedades agríco-
. . 

las- só nos pode levar a 
• 

afirmar a existencia da 
opresión das mulleres cam
pesiñas galegas en tanto 
asomellada e común coa 
opresión que sofren as 
suas irmáns de sexo nas vi
las e cidades galegas. 

Negar esto é esvair o que 

(5) Queizán . . No campo gale-
d sexual do tra-

'"'r"ado pola pro
beza do país é feble" no libro ci-

" uller en Ga/ící 
. : "A posición da na 

casa é semellante a do seu ho
me o que ven ser en reali 
co mais ou menos, o que os et-

--"'-

nólog amar patriarca-
do u de direltos", 
páx. 568 da de Galíza, 

d ro Pedrayo T. l. 
nes de la tie-

iatizados por un machis
uv ... "' . 13'5 de 
acti'JUe·s·. Ed. S. 

rid, 1976. 
rr""' J. C.: "La 

so<~íeciad en la Galícia castreña". 

iza" or· 
i//A 

da Coru-
1986. ' 

Varela: "Lás raíces de 
Ed. Labora, 1980. 

S . e, M.: "As 
u participa-

ción no proceso produtivo, ( ... ) 

·. n lo· 
' 

polo tanto fica evidente que non 
~~be d~~outr~> expli:cación que 
aque se deriva donoso feíto co
l .g.niai"~< Tn "A muller gal~ga po
lasuá'~mancripaciórí" AN[, 12, 
19-20 abri 1, 1978. 

> ~8) M~ntero1 ~-: A gresen~él da 
rn·uller na vidaactiva atribuí-no 
aoque el eh ama o ~<Senso ai-

e << R~ptagq,Qi , , ria 
nde ·· · · etem ida de t::ios tempos 

da raza». Vid. nota 2. 
· • ·(9) RI1!3CO, V,.: Carit:!o fal~ da 
igualdaOe dos direitos para as 

llere .. , di: "pois as nosas se 
~•r" ··.······ deles me recentes" en 

Teo•ria do Nacionalismo gafe
' Pá.~~165 dq,~. 1 qpra cpmple· 

· Akai.;··Madrid, 81.< 
(10) Barreiro Fernández, X. R.: 

. ((.I¡;Jís{oriélc Con~~rnpo(ªnea .Pe Ga
licia". T. IV, páx. 165-166. 
,, "Terrél .. e Tempo", marzo 1984: 
~~Cousas de mulleres" ("isto fa
cilítanos que a mesma proximi
g.~(je ng.tempo de hábitos 97 tra
pallo comunitario compartido 
podan pór as bases para socia
l i+ar .. :'), 

' (11) Fraguelas, S. M.: "A muller 
galega poi a sua emancipación". 
Vid. nota 7. 
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vimos chamando patriarca
do (18) desposuindo ás mu
lleres da ferramenta preci
sa para a loita de emanci
pación que ten que levar 
adiante nunha perspectiva 
liberadora como sexo inte
grante dun povo oprimido. 

(Continuará) 

Pérez Carballo, C.: "ternos que 
formar parte.desa socledade(as 
mulleres) en pé de igualdade cos 
hornes, e ... xuntos, loit~r por ~ns 
obxectivos potrticos concretos e 
por unha sociedade sin clases", 
en Tribuna de ANT, núm. 261, 
17-1-1985;'páx. 14 . 

MNG: "para defender o noso 
derelto a unhavida digna, para 
loitar contra a discriminación 
que sofrimos as mulle~es a todos 
os?hiveis,para defender, en'defi
nitiva, os nosos intereses de cla
s~ que por suppf)to, spn os mes
mas que<os dcis traballadores", 
folla firmada polo MNG do BNG 
en .• Ourense. N!i>Vembro, 1984. 

•. < . 

(,12) En ANT, 1915. "O ser inmo-
rredoiro de GaBela". 

, '13) En "A orillas del U/1811 en 
Aldeas, Aldeanos y labriegos en 
la,, ~alicia trad,i8ional, 1903.,,,,Ed. 
Xuhta de Gallcia, 1984, ediéión 
preparada por Durán, páx. 57. 

414) En "El calj[lpes,ipo gaiJ~go, 
apuntes sobre 'su col'ldicióri so
cial", en Aldeas, aldeanos .. :· páx. 
164 ~ 

(15) En ''La aldea gallega, en 
Aldeas, aldeanos .. :• páx. 194-195. 

(16) Orxales; >P. M.. 'Crise da 
.casa como sistema de produ
ción e mais de'convivencia" no 
libro "A 'Gallcislturalíla encrucí-
1/ada". Ed. Galaxi~, Vigo, 1975, 
páx. 124,, 

(17) Nas tarefas agrrcolas tra
dicionais, tal e como se desen
volvían ~n tempos pasados¡ he
mes e mulleres tif'lan tarefas di
fe.tenciadas, p. exempló, na ma
lla; na vendima; na seítura, no ro
turar e sementar, igualmente nos 
cpidadps do g.é}ndo ~· disto dá 
bóa proba o folklore. Hoxéndia a 
diferenza de papeis no traballp 
agrícola e gadeiro segue existin
do por máis que ten mudado ao · 
compás das varianzas produci
das na produción agrícola. Os 
xornais de homes e mulleres 
asalariados no campo mantef'len 
importantes diferenzas e, o xei
to de ocupar os espazos trsicos 
así como estes mesmos amo san 
importantes diferenzas de posi
ción e mobilidade social entre 
un e outro sexo mesmo perten
cendo a idénticas famrlias. 

(18) ~n pretender que o pa
triarcado sexa uh sistema acaba
do referimo-nos ao exercicio do 
poder en todo o seu senso de 
parte dos varóns así como a di
visión xerarquizada do traballo e 
da sociedade entre os sexos. 



JI XORNADAS LATINOAMERICANAS 
SOBRE FEMINISMO E MOVIMENW POPULAR 

DUAS MIRADAS E SO u·NHA CONCIÉNCIA 
-

Justa Montero 

Nestas xornadas, celebra
das entre o 4 e o 10 de se
tembro, participaron 70 mu
lleres, identificadas cun 
proxecto de construcción 
dun movimento feminista 
vencellado ao movimento 
popular. Mulleres proce
dentes de distintos grupos 
feministas de todos os pai
ses de América Latina e o 
Caribe (exceito Cuba, Xa
maica e Haití) e do Estado 
español. 

Estas xornadas foron a 
continuación das realiza
das en novembro do 86 en 
México (que precederon 
aos IV Encontros Feminis
tas de América Latina e o 
Caribe), nas que un grupo 
de 50 mulleres escomenza
ron a facer unha reflexión 
colectiva, partindo das dis
tintas experiencias locais e 
rexionais, para afondar no 
plano político, ideolóxico e 
teórico do desenvolvemen
to dunha estratéxia femi
nista en toda esta zona en 
relación co movimento po
pular e amplo de mulleres. 

UN EXTENSO TEMARIO 

Nesta ocasión o temário 
era moi extenso; plantexa
ron-se problemas de estra
téxia do movimento femi
nista (MF): a utopia feminis
ta, a autonomia respecto 
ao Estado, aos partidos, 
sindicatos e demais organi
zacións, o traballo nas es
tructuras mixtas, e a rel·a
ción do MF co movimento 
de mulleres. Outro eixo 
agrupaba os temas da de
mocrácia e o poder dentro 

· do movimento e as formas 
organizativas do mesmo: 
os mitos do feminismo, as 

relacións de poder dentro 
do movimento, a concep
ción feminista sobre a 
construcción e o exercício 
do poder. Por último os te
mas relacionados coa iden
tidade e a conciéncia femi
nistas: o corpo como )erri
tórico político, a dimensión 
pública e política de cada 
un dos temas e reivindica
bións, e a reestructuración 
do espácio privado. 

Vista a amplitude do te
mário resulta dificil tentar . , . 
resum1r en pouco espac1o o 
que foron horas e horas de 
debates sobre temas tan 
complexos; asi, o que ten
tei foi recoller os elementos 
que se sinalaron nos resu
mes dos temas e outros 

que se plantexaron en inter
vencións, que poidan dar 
unha idea do debate. 

"Duas miradas e só un ha 
conciéncia": quizais estas 
palabras resuman o plante
xamento teórico e a meto
doloxia expresadas e que 
eran elementos comúns ás 
mulleres alí presentes. A · 
mirada de xénero e a mira
das de clase, imprescindi
beis para analisar e com-

prender a realidade das mu
lleres, para contextualizar 
as suas necesidades e rei
vindicacións, e a sua tra
ducción nunha só concién
cia desde a que formula
mos o noso plantexamento 
político e noso proxecto 
feminista. 
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AS CUAS MIRADAS 

N un documento apresen
tado a debate sinalaba-se: 
"Como feministas busca
mos chegar a un momento 
en que todas as mulleres 
ergamos as demandas de 
xénero, integradas nunha 
perspectiva que teña en 
conta as demais contradic-. , . . 
c1ons socJaJs, por eso ve-
mos inviábel o tento de 
afastar de xeito artificial a 
loita de xénero das outras 
loitas (como se iso tora po
sí be/) e p/antexamos, po/a 
contra, que a opresión de 
xénero concreta-se e adqui
re particularidades nas rea
lidades de clase, raza, ét
nia, edade, e que estas de
ben reflexar-se nas deman
das e nas estratéxias de 
loita". 

Desde esta perspectiva 
aborda-se a construcción 
do MF, a creación dun es
pácio autónomo no que se 
poida estabelecer e garan
tir un compromiso indivi
dual para unha acción co
lectiva; un espácio no que 
coincidan nos plantexa
mentos e nas demandas de 
xénero distintas organiza
cións de mulleres. As orga
nizacións feministas autó
nomas, os grupos de mulle
res de organizacións mix
tas (sindicatos, povoado
ras, partidos, grupos de 
igrexa ... ), e grupos de mulle
res populares que traballan 
en organizacións de mulle
res. Mulleres que despertan 
e adquiren conciéncia de 
xénero, loitan por unha 
autonomía e pulan deman
das de xénero, ademáis das 
xerais do seu sector, á vez 
que buscan ampliar cada 
unha na sua organización, 
o sector de mulleres con 
conciéncia de xénero; 
coordenando-se cos out ros 



grupos de mulleres e cons
truindo así ese movimento 
social de mulleres cun pro
xecto de xénero, o movi
mento feminista. 

OS OBSTACULOS 

O proceso de "moderni
zación" do Estado e a polí
tica neoliberal dos gover
nos, plantexa novos proble
mas no desenvolvemento 
do movemento. Ademais 
dos particulares efectos 
que para as mulleres ten a 
crise económica e as polí
ticas de privatización e pre
carización que poñen á or
de do dia a sobrevivéncia, 
desenvolve-se desde o Es
tado unha política xeral 
(con diferéncias de país a 
país) cara ás mulleres a 
moi distintos niveis. Plante
xan cámbios, limitados, na 
lexislación; desenvolven 
unha política de inserción 
das mulleres na estructura 
do Estado a partir de comi
sións, institutos, etc. bus
cando tamén a cooptación 
de mulleres do movimento 
ás institucións; desenvol
ven políticas específicas di
rixidas ás mulleres, como as 
de control da natalidade, ... 

''O noso trabal/o cotián, 
, . , 
e a construccwn e 

desenvolvemento dunha 

identidade e conciéncia 

feminista': 

Un reto é pois como en
frentar-se a tan poderoso 
enemigo; retomar o "vello" 
debate de reforma o u revo
lución cun punto de partida 
claro, que "so desde un MF 
autónomo, con toda a sua 
radicalidade, pode-se en
frentar ao Estado". 

Neste debate sinalaron-se 
várias matizacións: 

• A primeira é que se 
tala de dous tipos de Esta
do. No conxunto de Améri
ca Latina o Estado é o no
so enemigo desde o punto 
de vista de clase e desde o 

proxecto de feminismo im
plicado nunha perspectiva 
de clase. Mais o caso de 
Cuba e Nicarágua é distin
to, pode aparecer como un 
adversário, puntual, mais 
frente aoque non nos plan
texamos a sua destrucción. 

• A segunda retire-se a 
que, ainda facendo unha 
caracterización de clase, os 
Estados e governos son 
distintos en cada pais e 
plantexan situacións moi 
diversas que os movimen
tos teñen que considerar 
para estabelecer as suas 
tácticas. 

Mais frente a todos eles 
si hai algo en común: a ne-

cesidade de construcción 
dun movimento feminista 
autónomo, a necesidade de 
acumular forzase formular 
propostas, de ter unha po
sición de forza e poder que 
permita gañar terreo. Este é 
o noso traballo cotian, a 
construcción e desenvolve-

mento dunha identidade e 
conciéncia feministas; a 
estrutura patriarcal da se
xualidade, os elementos 
que inciden na construc
ción da nosa identidade, as 
estratéxias contra a violén
cia e o direito ao aborto, fa
ron temas desenvolvidos 
no debate. 

UN HA REVOLUCIÓN 
INTERNA 

Abordaron-se asimesmo, 
os problemas que plantexa 
o trabal lo nas organiza
cións mixtas dos movimen
tos sociais e dos partidos: 
a autonomía do movimento 

respecto destas estruturas 
e o xeito organizativo das 
mulleres no seu seo. O pro
ceso de organización das 
mulleres nestas estruturas, 
supón "unha revolución in
terna que plantexa tamén a 
transformación dos compa
ñeiros das organizacións, 
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convertindo así o proceso 
de loita de xénero das mu-
1/eres nun proceso humano 
e social, integral, elevando 
sustancialmente a calidade 
interna e a forza transfor
madora das própias organi
zacións sociais e políticas". 

Manifestou-se o cámbio 
producido no MF (cando 
menos nalgúns sectores), 
ao considerar ás mulleres 
feministas de partidos co
mo parte da sua construc
ción; así entrou na discu
sión a forma de organiza
ción interna, o perigro de 
que das feministas que tra
bal len nun partido sexan 
estigmatizadas como as 
especialistas, a necesidade 
de buscar o xeito de impli
car a colectividade partidá
ria para que a ideoloxia, 
teoria e política práctica 
partan dunha perspectiva 
de xénero. 

No resume deste taller 
plantexou-se "que a cons
trucción orgánica e política 
do movimento enfrenta-nos 
a unha série de nós que 
moitas veces se viven como 
dilemas: a democrácia e a 
eficácia, a subxetividade e 
a racionalidade, a militán
cia e o trabal/o pagado. Re
xeitar o liderazgo, por con
cebí-lo como caudillista e 
patriarcal, levounos moitas 
veces a prácticas colecti
vistas e democratistas, e 
por ende caóticas, cun lide
razgo invisibel que resulta 
moito máis autoritário que 
o visibel ( .. .), o intercámbio, 
a socialización, a comuni
cación das diferentes expe
riéncias que cada quen ten 
é algo m oí importante para 
a xestación de novos lide
razgos que garanten o re
cámbio de líderes e a con
tinuidade do movimento. 
Tamén é preciso recoñecer 
a especialización na nosa 
práctica, xa que iso enri
quece, complexiza e afonda 
a nosa acción. 

Como movimento ternos 
que comenzar a plantexar
nos estratéxias a médio e 
longo plazo e superar a ex
periencia concreta, a prác
tica coxuntural que moitas 
veces non permite consti
tuir-mas nunha forza social". 



·As MULLERES TEMOS ALGO QUE DIZER 
ANTE A PROPOSTA SINDICAL PRIORITARIA? 

Vitória Iglesias Molares 

Fai pouco tempo que saiu a lus 
pública, a Proposta Sindical Prio
ritária, asinada por CC.OO. e UGT. 

A unidade de acción entre es
tes dous sindicatos, a partir da 
folga xeral do 14-D, facia casi evi
dente a necesidade poñerse da
cerdo nun programa común, daí 
que m u ita xente reciba esta Pro
posta Sindical Prioritária como 
algo positivo. 

Poucas veces o movimento fe
minista ten-se definido respecto 
as políticas ou propostas sindi
cais, sen embargo ben sabemos 
que a maioria das mulleres están 
afectadas por el as, por pasiva ou 
por activa. 

Por iso, di ante desta Proposta 
que pensamos vai dar que falar 

, . 
nos prox1 m os meses, e sen en-
trar a analisa-la na sua globali
dade, non estaria de mais parar
nos nalgúns puntos que como 
mulleres nos afectan especial
mente xa que a PSP contén pro
postas que consideramos necesá
rio combater e, propón algunhas 

solucións mais negativas que 
positivas. 

Entre as negativas, que afec
tan a out ros colectivos que como 
as mulleres son considerados 
marxinais son: 

• A aceptación do marco legal 
que fomenta a extensión do em
prego precário e eventual, sendo 
o colectivo de mulleres o mais 
afectado neste tipo de emprego. 

• Non se esixen medidas efi
caces e verificabeis na criación 
de emprego público tais como: 

-Reducción de xornadas a 
35 h. xa. 

-Impedimento de realiza
ción de horas extras. 

-A non xeneralización dos 
turnos. 

-A xubilación aos 60 anos. 
-A esixéncia de porcenta-

xes de pastos de trabal! o para as 
mulleres nas empresas públicas 
ou aquelas que reciban subven
cións do Estado. (P-or que non 
funciona aquí a discriminación 
positiva?) 

· -A garantia da formación 
específica para as mulleres que 
teña como obxectivo a incorpo
ración a postes de traballo tradi
cionalmente masculinos. 

-A cobertura para 100°/o das 
persoas paradas, con un subsi· 

2 o 

dio equiparábel ao salário mini· 
mo interprofesional, que sería o 
mais urxente e preciso. 

Ademais destes puntos, non 
recollidos ou que aceptan unha 
realidade penosa para as mulle
res, a Proposta Sindical Prioritá
ria, recolle out ros que rexeitamos 
radicalmente, a saber: 

• A criación do salário sócial 
(ou de beneficéncia) que vai ter 
consecuéncias nefastas para as 
mulleres polo que canten de dis
criminación e afondamento na 
feminización da pobreza, dando 
como alternativa a un dos secto
res mais afectados polo paro, o 
alonxamento definitivo do proce
so productivo, con todo o que is
to conleva. 

• O plus de protección fami· 
liar, que ten como obxectivo o fo
mento dunha política natalista e 
que é ademais unha reivindica
ción machista que perpetua a 
opresión das mulleres, fomen
tando o sistema patriarcal a tra
vés da protección da familia. 

Non poderían propoñer que 
con estes cartos -e outros 
muitos- se crearan garderias, 
comedores, etc.? 

• Excedéncias por matemidade: 
Fai-se unha proposta paternalis
ta no tema da protección á ma
ternidade que pon de manifesto 
o fomento da política natalista 
da que falabamos no punto an
terior. 

En cambio, en toda a PSP non 
atopamos reivindicacións con
cretas e específicas que sí debe
rian estar presentes: 

• lgualdade salarial efectiva. 
• Non discriminación no acce

so ao traballo e nas categorias. 
• Derogación das leis proteccio

nistas. 
• Criación de todo tipo de ser· 

vicios sociais gratuitos. 
• Medidas eficaces para poñer 

fin ao traballo sumerxido. 
• Dereito ao control do próprio 

corpo. 
• Medidas concretas contra ás 

agresións. 



''A U.EI ADA'' 

EN GALIZA 

Carmen B. Sieira 

Demos e bruxas parece que se deron 
cita este verán no monte galego es
capándose dalgún conxuro diabóli
co nunha noite de lúa chea. Daque
la revolaron canto quixeron provo
cando unha "queimada" pero esta 
vez con consecuencias máis tráxi
cas que as dunha simple borracheira. 

Estes macabros persoaxes come
zaron coa manipulación da metereo
loxía, convertíndinos en pobres víc
timas dunha calor asfixiante o que 
propiciaba un incremento notable 
dos incendios forestais, mentras que 
no Sur vivían ameazados coa gota 
fría. 

Sexa ou non cousa de meigas, o 
feito é que o resultado non pode ser 
máis lamentable e deprimente. Saír 
ó monte e velo sen vida, privado da 
fermosura que o caracteriza, parece 
ser preludio dunha inevitable meta
morfose á que Galicia está condea
da. Pero máis lamentable é cando 
ante tal situación non tacemos na
da por evitalo limitándonos a cruzar
nos de brazos ou botándolle a cul
pa ó veciño. Esta pasividade é un ha 
actitude que non podemos tolerar 
pois é un problema que afecta ato-

dos por igual xa que todos vivimos 
na mesma casa. 

Por iso, o máis importante que de
bemos facer é, pri mei ro auto
concienciamos da gravedade deste 
problema, e logo, tomar parte activa 
no asunto. O monte non se salva sen 
a cooperación de todos; non é sufi
ciente con que nos dea "moita peni
ña" e punto. De todas é coñecido ese 
vínculo tan sólido e especial que une 
ó galego ó monte; hai que evitar que 
non se debilite co tempo. Tennos que 
doer cando vemos as chamas devo
rar a un ritmo esquizofrénico todo 
canto se lle pon por diante. 

Con respecto a todo isto, direivos 
que cada vez hai máis xente preocu
pada neste tipo de labor educativo. 
Así, todas coñecemos os esforzos 
de numerosos grupos ecoloxistas 
como ADEGA que están ó pe do ca
ñón desde hai tempo otJ de outros 
máis recentes como por exemplo XE
VALE de Monforte que, baixo o títu
lo "En defensa da natureza", organi
za o primeiro concurso de debuxo, 
fotografía e redacción coa fin de es
timular e concienciar ó sector máis 
novo da sociedade. E como estes, re
pito, moitos máis que se sinten com
prometidos dun xeito ou doutro con 
Galicia. 
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Outra mostra de inquietude e 
compromiso social ante semellante 
barbarie, constitúea a iniciativa que 
tomaron dezaseis alcaldes de distin
tos concellos de Galicia cun "cha
mamento a tódolos galegos" ani
mándonos a participar na manifes
tación que tivo lugar o 15 de outubro 
pasado en Santiago, coma todas vós 
recordaredes. Á xuntanza acudiron 
unhas dúas mil persoas entre as que 
se encontraban os representantes 
dos distintos partidos e sindicatos 
galegos. O lema que os congregaba 
non podía ser máis claro e directo: 
TODOS CONTRA O LUME. Esta ini
ciativa estivo respaldada por unha 
serie de peticióris, nove en total , que 
intentarían remediar no posible tal 
situación . Propóñense solucións in
teresantes (concentración parcelaria 
dos montes, servicios comunitarios 
e integrados seguindo o exemplo 
dos bombeiros voluntarios portugue
ses), advirten da necesidade dun es
tudio que posibilite un maior renda
mento económico das explotacións 
forestais, critican as actuais leis do 
Código Penal no tocante a esta cues
tión promovendo unha reforma do 
mesmo, etc ... Todo isto coroado po
la necesidade de proclamar a Gali
cia ZONA CATASTRÓFICA, a pesar 



da inxenuidade estúpida dalgúns 
que pensan que non hai porqué al
porizarse pois "todavía hai moito 
monte por arder ... ". En fin, a este ti
po de xente un non sabe se invitala 
a un café e tratar de razoar con ela 
a base de bofetadas, ou se darlle di
rectamente de bofetadas sen o de
talle do café. 

Outro ponto que merece ser recor
dado é a situación de abandono na 
que se atopaban moitos montes. A 
abundante maleza e os fortes ventos 
que en ocasións sopraron favorece
ron este tipo de incidentes. Pero, 
dende logo, se queremos ser francos 
ternos que recoñecer que nena ma
leza nen o vento teñen ponto de com
paración co incansable labor de car
tas persoas que ían ós montes de ex
cursión (probablemente de "picnic") 
algunhas por "amor al arte" e outras 
porque sacaban unhas pesetiñas 
coas que ir tirando ... 

Por último, recordareivo-los resul
tados dunha enquisa efectuada por 
"lntergal" para o programa da TVG, 
"Contrafío". A pregunta era o seguin
te: "¿É POSIBLE EVITA-LOS INCEN
DIOS E DESCUBRIR ÓS INCENDIA
RIOS?". Dun total de 778 chamadas 
procesadas, as respostas femininas 
foron as seguintes: 

• MURALISMO 
• ROTULACION 
• MAQUETADO 

• un 72% NON 
• un 56% SI 
• un 70% NS/NC. O resultado 

final entre homes e mulleres refire: 
• un 84% SI 
• un 8% = NON 
• un 8% = NS/NC. 
Á vista dos feitos evitemos e loi

temos para que non haxa novas 
"danzas macabras" nos nosos mon
tes. Son moi perigosas, en serio. So
bre todo se están "amenizadas" por 
orquestas que teñen tantos coñece
mentos de música como eu de raí
ces cadradas (ou sexa, cero). É ver
gonzoso, pero aí está. Mellor dito; aí 
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están: unha panda de pitufos que xo
gan a ser conselleiros, e que na súa 
fantasía azul pensan cousas tan in
crédulas coma que tres hidro-avións 
son os tres Reis Magos e que Gali
cia é portal de Belén ... E logo ... ¿te
remos que copiarlles a idea de traer 
un "pápa" para ver se nos arregla o 
dos incendios? Porque non me ne
guedes que é un xenio rompendo 
augas: monte que pisa, ou mellor di
to, no que ha de pisar, caen "kilos" 
coma por arte de ceu (¡que curioso!, 
o ceu tamén é azul. .. ) 

(Perdón por tanta alusión relixiosa) 

entremures, 12- santiago 

Cl. Urzálz, 38- 1.0 

Teléfono, 22 83 2'2 
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MARI SE 
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VIAXE DE IDA 

Marina 

Chamábase Irene tanto como Car
me, Mónica, Maribel. .. , vivía na rúa 
de San Pedro, na costa da Camelia, 
na avenida de Lugo, tiña quince, de
zaseis, vinte anos. 

Posiblemente seus pais fosen hu
mildes, aristrócatas, ¿burgueses? ... 

Estudiaría Menciña, Deseño, Filo
loxí a ... 

El é unha sombra que se pasea 
sen nome; ela un ha avelaíña que pro
cura a luz; El, a carta máis alta, só 
abordable nunha atmósfera branca, 
latexante e densa. Néboa. 

Puideron coñecerse en calquer 
bar,· nunha discoteca a noite antes 
dun exame, un día facendo dedo ... El 
aparecería no aire, pintado de eva-
. ' 

SIOn. 

No minuto en que se misturaron, 
as agullas do reloxo da existencia 
trocaron o seu sentido rutinario para 
bu li r opostas ós 1 atexos fe mini nos. 

Ela voaba nas ás daquel cabalo 
branco, por enriba de nubes que a 
aloumiñaban entre flores imposibles 
ó son de ecos imaxinarios, escoitan
do o sangue callarse, saboreando 
con doce paladar o cume que parte 
a vida e a morte. 

Na súa viaxe, os ollos inxectados 
de febre, chispeaban fogo e faíscas 
de dor, mentres os beizos esfamea
ban ansiosos polo oco vacío que a 
anulaba paseniñamente. 

El, unha pantasma branca que se 
desfai no aire, o cerceno dunha pro
fundidade sen fin coñecida, o frío e 
a morte anfetamínica. 

Ela, nada, unha viaxe de ida. 

. ·--=-

• 

A VIDA É UN LONGO RÍO TRANQUILO 

"ROM-RON" 

1985. Lugar: "A Fonte". 
¡Joder!, ¿que fan estes peixes 

eiquí? Seguro que foi idea do sr. al
calde ... Foi o primeiro que pensei 
cando vin eses bichos laranxas co
leteando na fonte da Alameda e ati
borrándose de auga podrida. Só días 
despois enterárame de que esta mo
vida acuática estaba montada en to
das e cada un ha das fontes de San
tiago, supoño que para deleite do 
trauseunte que, cansado de tirarlles 
miolos de pan ás pombas adicaría
se agora a incordiar a esta bohemia 
mariña. 

Sentara na pedra da fonte. Espe
raba a alguén que con toda probabi
lidade chegaría con retraso. Pero non 
importaba porque así disfrutaría da
que! fermoso atardecer de agosto. 
Estaba remexendo no bolso cando 
escoito un "Chsss-chsss". Miro. Un 
tío diríxese a min cunha mirada ga
ratuxeira. Gardo o clinex e chégome 
a el cun sorriso gratificante. Estaba 
contenta. Sempre me gustaron os 
cumpleanos e precisamente aquel 
día estaba de sorte porque facía de
zanove. El debería ronda-los vinte e 

• 
PICO. 

Empezamos talando dos peixes, 
do alcalde, e de libros. Ese día fixé
monos amigos. Tres dÍas despois 
éramos amantes. Un mes e sete dí as 
máis tarde o tren marchaba con el ás 
once menos algo da noite. Voltaba o 
seu país. Entón pasou algo curioso: 
as fontes comezaron a secarse e os 
peixes morreron ... "Ser ou non ser, 
esa é a cuestión", diría tío Hamlet. 
Pero a cuestión foi que eu afoguei 
nun abismo de nostalxia do que ca
se non saio. 
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1989. Lugar: o "Salón Teatro". Títu
lo da película, "A VIDA É UN LONGO 
RÍO TRANQUILO" de Etienne Cha
tiliez. 

¡Joder, canta xente hai hoxe! Se
guro que é boa a película. Procurei 
un sitiño pero era un chisco difícil 
entre tanta tebra mariña. Por fin ato
pei un atrás de todo. Saco de som
breiro. Saco de chaqueta. Pero a co
lumna merovinxia que se cruzaba no 
meu camiño non foi posible. Incor
diar era o seu sino, así que perma
neciu estática alí de pe tal e como 
a proxectara algún arquitecto dos de 
antes (en realidade, a arte merovin
xia espallábase por toda a sala e aín
da hoxe os adictos a este tipo de me
nesteres artísticos poden atopar 
aquí un ha boa excusa para ir ó cine). 

Xa acomodada na miña butaca, 
ollei aquela cabeleira negra, capri
chosamente engominada, que tiña 
diante. Dubideu un instante pero ó fi
nal achegueime á orella e díxenlle 
baixiño: "meu rei, ¿podes agachar
te un pouquirrichiño? é que entre a 
túa cabeza e a columna so vexo 3/4 
da pantalla". 

Tres segundos despois (¿ou foron 
dous?), aquel capricho de cabeleira 
empezou a xirar lentame~te. Mirou
me. Olleino. Tiña a mesma mirada 
garatuxeira, sensual e pacífica ca 
dunha persoa que coñecera catro 
anos antes. ó remata-la película to
mos tomar un priorato ó Málaga. Tres 
días despois éramos "quasi" aman
tes. Onte fixemos un ha pequena tes
ta de casamento ... (un capricho). 

Na entrada da nosa casa, en vez 
da chorrada do cadriño · que pon 
"Deus bendiga esta casa", hai outro 
cunha filosofía máis real que dí: "A 
vida é un longo río tranquilo onde hai 
peixes de moitas cores". 



TENDENCIA A SUPRIMIR CONCORDANCIA 

Gómez 

RA-TA-TA 

As pilas non funcionan. 

Cando pechan desatan liberan linguas 

de intimidade monologada. 

Trona. 

Tronos furan nelas 

taladros perfórañlle os sexos 

e desarman. 

Hoxe, ¿quen chamará por teléfono? 

As bragas son hábitos de desesperanza 

sepulturas, 

gardan séculas de ritmos dormidos 

silencian urxencias 

laranxa. 

Agora entrará ninguén 

petarán dedos de aceite e palla 

ninguén, botas de ante nos pés 

tal ninguén desamordazará portas 

de naufraxios. 

SEXO, PAPA E 
ROCK ANO ROLL 

Se sé 

A luz papal, coma unha terca 
alucinación, non conqueriu -se asi o 
tentou- disipar a escuridade, as 
tebras. Pasou o espíritu do Santísimo 
palas nasas prazas, escoltado por un 
séquito de infantes arrebatados pala 
eufória dardo-papista, conducidos 
ante o altar ao que a nasa dereita e a 
tan temível pseudo-esquerda nos ten 
tan acostumadas. Chegou PAPA e as 
laxes experimentaron nos seus 
adentros ese "algo" inaprensível 
coma o lume que abata as terras, 
coma un pecado capital, 
CAPITALISMO. 

E aqueles que se xactaran de non 
ter-se santiguado ao estrenar no 82 a 
"prataforma da liberación laica" 
atoparon no fondo da sua entrana o 
INCORRUPTIVEL, e guiados e 

Mórrense. 

Ollas que arrastran lastre 

de persianas 

dilátanse 

insoportable escuridade 

a esconderlle 

a escurecer lle 

a escocerlle os labios. 

E las 

labios incomunicados 

labios elas 

animados pala luz, deixaron que a 
terra seguera retorcendo-se na sua 
dof, reconvertidas, especuladas tamén 
as suas almas. 

Surprenderan-se vostedes cando se 
topen con que as ilusións da vella 
usanza xa hai tempo que tan patente 
e púbrica a insatisfacción e o 
descontento de tantas e tantas 
mulleres encantadas de ''perder o 
tempo'' abrindo novas vias e 
rexeitando as adormideiras da 
impotencia que as ataba a sua 
marxi nación. 

E irnos por a chaga ao descuberto, 
alí por ónde lles sanga a vostedes, 
cabaleiros de dereitas, cabaleiros de 
almas, a pouca credibilidade que nos 
merecen cando alardean no Monte do 
Gozo; ainda xa nos teñan retirado das 
pantallas ás Chicas de Ou-ro e, en 
troques, ofrezcan-nos a vostedes 
mesmos, marionetas sen vida 
movidas polos fios dun poder que 
vostedes mesmos subvencionan , 

. ' porque xa n1nguen, no seu sano 
xuizo, o lexitima. 

E qué sinten e quenes son cando o 
virus do Sida tamén está nos seus 
carpos, nos seus pesadelos e nos 
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seus insómnios (A Encíclica Papal 
enganou-nos) agora xa non é doado 
dar-lle ás cotas o nemigo está en 
todos nós, Qué ben se reparte! qué 
ben pode subir ao Parlamento! ou 
comparecer vestido en traxe de galas 
ás portas da Xunta de Governo, tan 
alto coma nas barriadas e nos 
caleixóns dos que vostedes renegan , 
Cómo poder renegar, pequenos 
deuses, da existencia? 

Os Comites anti-Sida, os comites 
populares, sinalan-os primeiramente a 
vostedes, de nada serve acacharse 
tras a bolsa das subvencións, durmir 
con ela debaixo da almofada. 
Vostedes saben que as almofadas e 
as bolsas non vacunan nen liberan do 
contáxio. 

A nasa loita, a loita das mulleres, 
segue o seu camiño, de nada vale 
que nos digan que non existimos, 
que nos silencien, que nos solapen 
na prensa, nos méios de 
comunicación, no pasto de traballo,. 
na casa, nunha en cíclica, namentras 
nós medramos e seguemos a medrar 
e a desmitificar o seu ''feliz'' 
matrimónio -vana máscara- co 
INCORRUPTIVEL. 



"UM DESVARIO" 

Autora: 
Lou Andreas-Salóme 

Ed. Relógio d'Agua. 

Atopeino nunha librería lisboeta, non 
sabía nada da autora, pero tiña tan 
boa pinta que o merquei e o lin dun 
tirón; a forma de escreber érame tan 
cercana que alucinei cando souben 
que Lou Andreas-Salomé levaba 
máis de 50 anos morta. Apenas vén 
información sobre elas na·s encielo· 
pedias, nin de literatura, nin nas de 
inform3.ción xeral, salvo en relación 
con "grandes homes"; a referencia é 
ser unha muller importante na vida 
de homes importantes, e punto. 

"Un desvario" é un libro contado 
por unha muller en primeira persoa; 
dunha muller que reflexiona sobre a 
súa vida, sobre as relacións amoro
sas, dunha maneira pouco común, á 
vez contando episodios moi vívidos, 
á vez meténdonos nos seus pensa
mentos máis fondos. 

Como reflexión sobre o amor par
te dun recordo da sumisión apaixoa
da da súa ama hacia o seu home, 
desde un presente no que pensa na 
imposibilidade de amar así, e na in
terrogante de se será posibel outra 
forma de amar que non sexa sumi
sión, limitación dunha persoa por 
outra. 

Este último que escribín é esque
mático, lede o libro, é pequeniño e 
moi denso. 

LES LIAISONS 
DANGEUREUSES: A OBRA 

Emma Abella 

"A utilidade da Obra ... é a de dar un 
servício aos bos costumes, que é o de 
desvelar os méios que empregan os que 
os teñen maos para corromper aos que 
os teñen bos, e penso que estas cartas 
poderán concorrer eficazmente a este 
fin ... Toda muller que consinte en rece
ber en sociedade un home sen moral, re
mata por ser a su a víctima ... toda mae 
é cando menos imprudente se soporta 
que outro, e non ela, sexa o confidente 
da su a filia'' 

CHODERLOS DE LACLOS, 
no se u '' Prefácio'' 

O cine torna-se escuro e comezo o fil
me. No espácio dunha longametraxe, o 
director é quen de realizar con axilidade 
un ha labor difícil: sintentizar 175 cartas 
sen deixar amasar os contidos, claves e 
finalidade da obra literária na que se ba
sea, nas ''amizades perigosas'' de Cho
derlos de Lacios. 

El quixo reproducir a hipocrisia e o ci
nismo da sociedade da sua época en 
canto á moral, por méio dunha M me. de 
Merteuil tan perversa como intelixente e 
independente que xoga o rol social de 
viúva austera e piadosa mentres trama 
as piares argúcias en complot co Vicomte 
de Valmont. A inocéncia de Cécile e a pu
reza ignorante e feble de M me. de Tour
ve! van ser as suas víctimas. 

O escándalo e o realismo do texto (no 
que cadaquén buscaba nos personaxes 

o referente real) asi como as boas ami
zades do autor (militar de profisión) pro
vocaron o éxito da sua aparición. Elimi
nados certos elementos e cartas dema
siado "grivois" ("subidos de ton"), sai 
á luz no 1782, en Amsterdam, pois o xé
nero da "novela" estaba proibido en 
Franza, ''suspeitoso para os mora
listas''. 

Escea da película "Amizades perigosas". 

As amizades perigosas é, resumindo, 
a historia dunha muller que fai aquilo que 
lle esta vedado ao seu sexo, dominando 
os homes do se u entorno, razón pala que 
é descrita tan cruelmente polo seu cria
dor. Só o visconde de Valmont é o seu 
merecido competidor, mais namora-se e 
M me. de Metéuil fica soa como "má mu
ller" e personaxe negativo da obra (a di
ferenza desas duas marquesas da épo
ca que se supoñen modelos de Lacios). 

É tamén a história das falsas aparién
cias que se indignan ridiculamente ao 
tempo que os seus ollas non son quen 
de alonxarse das páxinas ben organiza
das do libro: ''Pode un sorprender-se 
desta severidade nunha época na que os 
costumes non pasaban precisamente por 
ser mui puritanos" (JEAN M ISTLER, de 
I'Académie francaise). 

Remata o filme e o espectador recebe 
sen dificuldades a complexa personali
dade de Mme. de Merteuil (pala impe
cable interpretación da actriz principal) 
mais fica decepcionado pala moralina: os 
"maos" marren ( enfermidade venérea 
incluída) e a virtude gaña (con mártir 
incluída). 

O que non se ve: no século XVIII, o 
"didactismo moral" era o método máis 
eficaz para amasar a "crúa inmoralida
de" sen medo á censura (ou case) e ga
ñar exactamente o mesmo número de 
ávidos leitores privados como de cínicos 
detractores públicos. 



IV FEIRA 
INTERNACIONAL 
DO Ll BRO 
FEM 1 N ISTA 

N o mes de xuño do vindeiro ano 
terá lugar unha nova edición desta 
Fe ira 1 nternacional, que xa leva tres 
edicións anteriores: Londres (1984), 
Oslo (19-86) e Montreal (1988). 

Desta vegada, o tema que aglutina 

A POLO 

todas as actividades será: ''A muller 
coma credora, transmisora e 
consumidora de cultura na década 
dos 90". 

IV Fira Internacional 
del Llibre Feminista 
Del 19 al 23 de juny de 1990. Barcelona 

Galerias 

Viacambre 

SANTIAGO REPUBLICA DE EL SALVADOR. 9 

TELEFONO 565812 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Daremos-vos mais 
información na próxima 
ANDAINA. Tamén podedes 
escreber a: 
IV FEI RA 1 NTERNACIONAL DO 
LIBRO FEMINISTA 
(Comité xestor: Maria Jose 
Aubet e Mireia Bofill). 
Casa Elizalde, Valencia 
226.08009 Barcelona. 
Tfl.: (93) 4872894. Fax (93) 
2155091 
Conta Corrente: La Sai-Fira, 
o 4 5 7/02/ 0000566-71 
Caixa de Pensións 
(Catalans, 13-17.08940 Cornellá. 
Barcelona) 

BAIUCA 

o CAFE - BAR RESTAURANTE 1 

, _ 
~ ·-
~ 
~!.------' su teca EL REFUGIO Calexón de San Paio s/ n 

Aberto de 9 da mañ6 a 4,30 do serén 
a df' 7 do sarén en adiante. 

Santiago de Chile, 26 Bajo 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tels. 59 96 39 - 59 99 72 

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

dbraxa.t 
llloDIIII lJOI, SO - SANTlAGt -= 

T-.1•11•• SI03n- 510587 

* 

Bisutería Y reoah::s 
" ..z 

R: 'J ij<·¡;· 11 -¡¡:;:.:;;:¡;)'}.u.:;. 1\ueva. .. n-4ldoca .. 1 et :..,o.;r:J:.:i 
sANTiAGO DE COf-<1POSTELA. 

Pu ente de La Reina. 25 
T e l é fono 58 70 35 

. SANTIAGO 

L i r e r 1 a 

i eh e re· o a 
Mich elenJ, 22 
Te le f. 8587 46 
P n r.c:ved r;¡ 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

1 1 

PELUQUERIV 

2.a Fase de Elviña 
Ud . veciñal 3 
Comercial 9 
Teléfono 24 72 61 
A CORUNA 



Pilara's 

Dempois dos perigos do 
vran (de incéndio, de de
tencións de feministas, de 
insumisos, da visita de SU 
Santidad, que non da na
sa ... ) irnos ver os praceres 
do outono que esta vez 
levaran-se secos, con pou
cas choivas, e fortes ven
davais electorais. Cortadas 
por cuotas, mangas estrei
tas para non abranguer 
moito, tamén estreitas mi
ras de superación de Adol
fos (Suárez, Domínguez ... ) 
esta vez todas as mulleres 
lucirán un moderado freo 
no referente á moda e mo
dais. De todos os xeitos . . . 
1ran guapas, mu1 guapas, 
como lles corresponde, con 
praceres restrinxidos de 
entrada. Mais irnos ver co
mo se pode amañar cada 
quen para estira-los un 
chisquiño mais. 

CAPRICORNIA 

Non abuses dos tonos vi
vos, agás os vermellos; 
prescinde dos amarelos e 
os/as rosa. O verde é com
plicado, ambiguo, ... As re
becas sen cenefas e con 
botóns azuis e brancos. 
Descobre como avanza a 
minisaia, cada dia está 
máis arriba. En res u me: 
volta aos vaqueiros, panas, 
mantón sen Manila, refai
xo, xustillo, ... xustiño o 
outro dia vin un modelo 
que nen pintado para ti. 

HORÓSCOPO ALTERNATIVO 

ARIESA 

Esta temporada toca un 
cámbio radical no estilo. 
Frente á liña romántica de 
encaixes cor pase!, as car
neiras van ir, igual que no 
vran, de lá, cunhas líñas de 
vangarda, como as de 
Odosa que van gardar os 
postas de traballo. O que 
non vai gardar o pasto vai 
ser Laxe se Fraga entra cos 
300 gaiteiros. 

' q -bL:w 

PISCISA 

-

Ti tamén podes ... ca ir nas 
redes das cuotas. Pasa nas 
mellares femilias. Lago pa
ra non cair, pasa da fami
lia. Fai-te carneira negra, 
vermella, lila, ... nunca 
ovella. Estira os praceres 
(de paso a pel, fai- nos ca
so). Convén-che a moda 
dos tacos (de xamón, de 
queixo ... ) agás os de Teje
ro no 23-F. Tamén pode 
cair nas redes da policia se 
estás en Vigo e vas con
centrar-te diante do Xulga
do para protestar palas vio
lacións ou adicándo-te ao 
contrabando na Bahía, na 
escala, no traballo, na ca
sa, na rúa, ... 

-V 

o 

TAURA 

Mellar espera ás rebaixas. 
Xa se sabe que en tempo 
electoral todo está en alza. 
Alá por xaneiro as ofertas 
serán máis atractivas. 
Preven-se algunhas: Traba
liD doméstico, cuota de 
participación das mulleres, 
26%; anticoncepción, que 
quedará con menos rebai
xa, un 29%; o coidado dos 
tillos, que sempre está ca
rísimo: (non hai máis que 
ver como se cotiza a cotío 
na Bolsa), baixará a un 
92%. Non está claro a in
da cal será a participación 
no aborto, anque parece 
máis elevada que no resto. 
A cotización no traballo 
asalariado ¡ máis rebaixas 
que en nengún! Calcúla-se 
nun 6,12%. 

LIBRESA 

Emocións intensas de es
pirito, carne, carné xoven, 
bosta de vaca, .. . Desafoga 
na terra e afoga no mar. 
Perdas considerábeis de 
identidade, sentido do ridí
culo, do norte, ... Muda de 
chaqueta. E de pantalón, 
saia, camisa, ... a miúdo. 
Evita polo menos a bosta. 
Hai algunhas que a camu
flan con colónia, como "la
vanda del Gal". Aseguro
che que aPSOEstan. 

o o 

Café 

XEMINESA 

Aínda que s.exas tan adap
tábel, será difícil para ti 
amoldar-te á moda cuotas. 
Estira dun lado, recorta de 
outro ... e lago o modelo 
queda reducido a unha 
Carme. Non che vai esa li
ña. Tampouco os LEWY 
Strauss nen LOIS Pena, 
nen PRIVATA, mellar non te 
prives de nada (xa ves que 
Alfredo Conde non se pri
vou de dar unha forte sub
vención para investigar a 
súa obra) ¡Que medio qui
lo de morros! 

SAXITARIA 

Presenta-se un cadro de 
modas de cadros, crónicos, 
clásicos, cromos, cómicos, 
cónicos, ... Ante os cadros 
agudos aconsella-se mon
turas e non moldes. Mol
des fóra. Toma ben as me
didas (de presión) para as 
crónicas (de impresión) e 
non mudes o ritmo (da 
lambada) para os cómicos, 
lago de comprobar os có
nicos que son máis cósmi
cos que os clásicos cromos 
dos cráneos, ... (Buah! O 
ce-o es-tá en-la-dri-lla
do, ... Buah!) Coida esta tos 
equina, para rematar coa 
peste. 

• 

Rua do Sol, 139. 141 
Telf. 35 31 66 

15401 FERROL 

CANCRA 

Perigos por seguir as mo
das, especialmente a últi
ma colección "Eleccións" 
lanzada nestes meses. 
Mais contra os perigos é 
aconsellábel a auto
defensa, ou a bus-defensa 
se non tes auto. De Rente 
non nos fiamos. De 1 béria 
que che podemos contar 
que ti non saibas. 

o---.... ~ ~ -

ESCORPIONA 

Xa está de moda. Foi un bó 
estrelato. Os agoiros son 
inmellorábeis. De calidade 
suprema. E, o seguinte 
"boom" dempois da lam
bada. lnsuperábel , sen 
"soberano", con "vetera
nas", ... TI podes conseguí
lo !INTENTAD! Le o horós
copo de Andaina (*) . 

VIRGA 

Xa sei que es clásica, pe
ro por qué non has demos
trar como es? ¿Que te po
den tachar de feminista, 
reprimida, ou fea, ou de 
lesbiana ... ? Pois a Barrei
ro absolvérono polo da es
tafa do xogo e non vexo que 
o teu sexa tan grave ... 

LEA 

Hai modas que permane
cen e non por elo son re
comendábeis. Sen ir máis 
lonxe, nen máis perta, a 
moda esta da expoliación 
española en Latinoamérica. 
Levan 5 séculas e queren 
(im)poñer-no-la agora pa
ra o 92 . Hai modas alter
nativas: Anti-V; Anti
Cervexa; Anti-Centénario; 
Anti-Soberano; Anti-ista si
tuación sen remédio impo
ñeremos a moda da aguar
dente. 

ACUARIA 

-¡Oes! Quedou-nos por 
facer o de Acuaria!- ¿Que 
lle poñemos! Algo haberá 
que poñerlle. -Si, un pei
xe dentro; a moda que non 
lles pega nen con cola. 
-¡Pois mira que as ale
tas'- ¡Oes, Oes, ... ! Bip, 
bip, bip ... (Perdón: por un 
erro informático, causado 
polo "Viernes 13" non po
demos predicer se este 
signo levará bonita, merlu
za, peixe espada de Dama
eles o u talón de Aquiles (de 
aquiles que dan nos Bancos). 

( *) Nota das autoras: 
iNóta-se moito que non te
mas avoas que nos alaben? 

\ 
l!iw \ 



PARA POÑER-SE EN CONTACW 
CON NOS: 

ASOCIACIÓN GALEGA DA MULLER 
"PAN E ROSAS" 

Rúa do Vilar, 23-2.0 

Telf. 58 81 01 
Apartado de Correos 1058 
15706 SANTIAGO 

ASAMBLEA DE MULLERES DE 
A CORU~A 

Alfredo Vicenti, 6-1.0 

ASOCIACIÓN GALEGA DA MULLER 1 
FERROL 

Apartado de Correos 344 
15480 FERROL 

Depósito Legal: C-1143-88 
Imprime: GRAFISANT, S.L. -

ASOCIACIÓN GALEGA DA MULLER 1 
OURENSE 

ASAMBLEA DE MULLERES DE 
PONTEVEDRA 

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

GRUPOS DE MULLERES DONICELA 
DE VIGO 

Martínez Garrido 4-5.0 D 
36205 VIGO 

Benito Corbal 19-5.0 Esq. 
Telfs. 84 60 87 1 85 89 57 

GRUPOS DE MULLERES DE UNIVERSIDADE 

. Rúa do Vilar 23-2.0 

Apartado de Correos 1058 
SANTIAGO 

COORDENADORA FEMINISTA DE VIGO 

Colón 9-1.0 
- Oficina 4 

SECRETAR[A DA MULLER DE CC.OO. 
A CORU~A 

Telf. 43 20 55 Telf. 24 27 99 
VIGO 

ASAMBLEA DE MULLERES DE AROUSA 

San Roque 15-1.0 Esq. 

SECRETAR[A DA MULLER DE INTG 
FERROL 

Rua Fontiña, 16 Baixo 
Telf. 31 77 00 Telf. 50 69 10 

VILAGARCIA DE AROUSA 

-

A "GUERRA" DOS PRESERVATIVOS 

O disparo de saída deuno a Xunta de 
Galiza, publicando nos xornais unha 
"campaña" sobre os. "gustos nacio
nais". 

As reaccións non se fixeron espe-· 
rar e todos querian participar. 

O pri mei ro en apuntar-se foi o Sr. 
Fraga que, tentando meter-se dentro, 
afirmou con contundencia: 

-Asi non da gosto! 
Woytila non resistiu a tentación de 

intervir persoalmente nun tema no que 
xa ten tanta experiencia (como logo 
demostraria) e presto colleu o vó 
Roma-Compostela, para chegar a ca
rreira ondeo agardaban con impacien
cia os seus seguidores con Rouco a 
cabeza. 

Os a ni m os, tamén caldeados na sé 
do Sr. Fraga lribarne, fixo que os seus 
golfiños sorprenderan o psoe cunha 
lección de modernidade decindolles 
que o condón non se puña na cabe
za, se·non nos pés ... onde senón? 

Tí, en cal quiera caso, non xogues: 
PREVEN QUE CHE CONVÉN! 


	andaina_ad_19_1
	andaina_ad_19_2
	andaina_ad_19_3
	andaina_ad_19_4
	andaina_ad_19_5
	andaina_ad_19_6
	andaina_ad_19_7
	andaina_ad_19_8
	andaina_ad_19_9
	andaina_ad_19_10
	andaina_ad_19_11
	andaina_ad_19_12
	andaina_ad_19_13
	andaina_ad_19_14
	andaina_ad_19_15
	andaina_ad_19_16
	andaina_ad_19_17
	andaina_ad_19_18
	andaina_ad_19_19
	andaina_ad_19_20
	andaina_ad_19_21
	andaina_ad_19_22
	andaina_ad_19_23
	andaina_ad_19_24
	andaina_ad_19_25
	andaina_ad_19_26
	andaina_ad_19_27
	andaina_ad_19_28

