


ando hai quince anos xurdiron os prime iros 
grupos feministas, e as mulleres nos 
empezamos a organizar, entusiasmadas coa 

forza que nos daba ver-nos a todas xuntas, as cousas 
parec1an-nos moito máis claras. 

A necesidade de autoafirmación primaba sobre 
as posíbeis diferéncias e interrogantes, 

. reclamábamos un espácio e un tempo para rachar 
coas ataduras que nos ligaban ás casas, a unha 
sexualidade insatisfeita, a unha imaxe da muller 
cousificada, a un "segundo papel" na vida. As 
frontes de loita estaban aí:Despenalización dos 
anticonceptivos e do adultério, lei de divórcio, aborto 
libre, campañas contra as agresións ás mulleres e a 
utilización do corpo da muller ... 

A maioria seguen hoxe vixentes, e 
posibelmente seguirán durante bastante tempo, 
pero nen todas dicemos o mesmo, nen ternos os 
mesmos plantexamentos respecto dalguns temas 
hoxe que hai quince anos:o aborto é unha agresión 
pero tamén un direito; a obxeción de conciéncia 

dos médicos debe respetar-se, ou é unha forma 
de limitar ese direito; a pornografía é duramente 
atacada por alguns sectores do feminismo, e dende 
outros descobren-se-lle aspectos positivos e 
liberadores; a prostitución debe despenaliza-se, ou 
legalizar-se; é defendíbel, ou non, o direito dunha 

. . , . 
muller a exercer a prost1tuc1on se as1 o quere; o 
lesbianismo é unha forma máis de manifestar a 
nosa sexualidade, ou é a forma máis "coerente" 
de manifestá-la; debemos encamiñar as nosas 
reivindicacións e loitas dentro das posibilidades 
legais e institucionais, ou enfrontar-nos 
abertamente a todo intento de institucionalizar o 
feminismo; a liberación da muller está, ou non, á 
marxe das loitas contra outras formas de 

. , 
opres1on ... 

Quince anos é moi pouco tempo para unha 
experiéncia nova, como é o feminismo. lniciamo-la 
cargadas de ilusión, pero tamén de toda a nosa 
bagaxe cultural, moral e ideolóxica, con todos os 
nosos afectos e desafectos, e algunhas, tamén coa 
experiéncia doutras militáncias. 

En todos estes anos, caben moitos "por 
ques" e moitos "cornos", e das respostas que se 
lles dan, xorden posicións diferentes e, ás veces, 
enfrontadas, pero iso, máis que preocupar-nos, 
debemos ve-lo como positivo, porque é un índice de 
que o feminismo segue vivo. 

Non se trata de dar a ninguén "aval" de 
feminista, senón de ir desbrozando o noso 
razonamento de todas as "moralinas adquiridas" e 
"esquemas aprendidos", porque esta é a única 
forma de seguir avanzando. 

Nen tampouco é cuestión de facer un 
feminismo que se mire o embigo, senón que debe 
partir da realidade. Da realidade das mulleres deste 
país que son moitas e diversas. 

Só asi, poderemos construir un feminismo 
activo, con capacidade de presión e resposta, que 
non caia na tentación do desánimo ou a 
impoténcia. Trata-se de non quedar paradas, de 
seguir avanzando no camiño da liberación da 
muller e na construcción dunha sociedade máis 
xusta e solidária, ainda que non sexamos capaces 
de concretar en que se pode traducir todo isto. 

Este é tamén o obxectivo desta revista, e por 
iso, as páxinas de "Andaina" están sempre abertas 
a todas as posicións e plantexamentos feministas e 
nelas deixamos constáncia dos debates que 
mantemos dentro do movimento feminista galego e 



Conmemorando o día 8 de 
marzo, fixemos en A Coruña a cea 
anual coa Secretaría da Muller de 
CC.OO., que xuntou desta volta a 

. máis de noventa mulleres dos 
diferentes sectores vencellados dun 
ou doutro xeito, á loita pala 
liberación da muller. 

Na mesma, celebrouse a 
consecución i por fin ! do local para 
a Asamblea de Mulleres, o que 
facilitará as nasas actividades. 
Sitúase na rúa Cantábrico 10 baixo 
(esquina Adelaida Muro) . 

O propio día 8 houbo unha 
proxección da película "TOLA" de B. 
Streissand, no Ateneo. A proxección, 
que contou coa presencia dunhas 
cincoenta mulleres, provocou un 
longo e intenso debate entres as 
asistentes ó acto. 

Asamblea de Mulleres de A Coruña 

Si. este 8 de Marzo, o das ceas 
foi o broche; masivas e festivas. 
Centos de mulleres acudiron ás citas 
das diferentes organizacións de 
Gal iza. Constatamos con iso que xa 
é "máis normal", que xa se ve 
mel lar, que nos poidamos xuntar, 
cear, estar de festa, bailar, ... en 
definitiva, pasá-lo ben , sen a 
presenza masculina "protectora". 
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Outros actos locais fixeron que 
toda a semana estiveramqs 
celebrando este dia Unha exposición 
de fotos, durante 15 dias; un ciclo de 
charlas na Universidade, toda a 
semana; unha manifestación local en 
Vigo; ... até as de A Coruña 
celebraron o conseguiren o local 
para xuntaren-se! 

Co apoio maioritário das forzas 
políticas e sociais da nasa nación, 
celebramos a tradicional 
manifestación nacional, baixo o lema 
"Que non se queden contigo, move-te 
con nós". Contra as agresións 
sexuais; aborto libre e gratuito, a 
muller decide; postas de trabal lo para 
as mulleres, ... berramos no naso . 
recorrido palas ruas compostelánas. 
Consignas vellas que ainda é preciso 
berrar. 

Ao remate, o Grupo Galiata 
representou na Praza do Toral unha 
obra, este ano adicada á eleizón de 
"MISS MACHO", co que pudemos rir 
á esgalla. Nese dia, 5 de marzo, 
iniciamos o proceso para a 
apresentación do Proxecto de Lei de 
Aborto, elaborado polo Movimento 1 

Feminista Galego, no Parlamento 
Galego, co que lago fariamos unha 
forte e interesante campaña polo 
dereito ao aborto libre e gratuito, na 
rede sanitária pública, á decisión da . 
muller. • 



ABORTO: A LEI FEMINISTA 
NO PARLAMENTO GALEGO 

Mada. 

Dende Marzo até hoxe vimos 
desenvolvendo toda unha campaña 
por un aborto libre, gratuito e a 
decisión da Muller na Rede Sanitária 
Pública. Exiximos unha lei que non 
faga culpábel a toda aquela muller 
que queira decidir por ela própria 
cando quere facer uso da sua 
maternidade; unha lei na que sexa 
ela a que decida se quere ou non 
apandar cun embarazo non 
desexado; miramos que a lei 
despenalizadora apresentada polo 
governo socialista é unha lei inxusta 
que disfrazada do máis diverso 
aparello democrático deixa fóra a un _ 
97% das mulleres que en moitísimas 
ocasións ven-se na abriga de abortar 
de forma clandestina e fóra da lei 
expoñendo-se a perigos físicos de 
saúde, psíquicos e tamén legais. 

Estamos por unha lei totalmente 
despenalizadora, unha lei na que non 
se teñan en canta prazos para 
abortar, na que non se teña en canta 
a idade, a raza, a condición social; 
exiximos a legalización do aborto 

porque queremos defender o dereito 
de nós coma mulleres a ter ou non 
tillos. 

Dende entón ainda que non só 
dende Marzo fixemos denúncia da 
actual lei en manifestacións, 
pegadas de carteis, recollida de 

: si naturas e tamén a petición á deputada 
do Bloque, dona Pilar Garcia Negro 

. de nos ;apresentar a nasa lei· ante o 
Parlamento Galego que foi aceita 
como proposición pala sua banda e 
exposta o pasado dous de maio. 
Foron moitas as mulleres que ese dia 
estábamos ali, unhas dentro e outras 
fóra. A situación en todo caso 

chamativa, tan só sete votos a favor 
da lei apresentada polo MF, todos os 
demais encontra, PSOE e Partido · 
Popular. Pero non só isto, tamén 
represión e violéncia fóra e dentro 
do recinto parlamentário. Dentro, 
expresada a través da "non 
liberdade de expresión" que 
afortunadamente non puderon afogar 
a pesares de intentá-lo e fóra a 
través da agresión física das 
mulleres que ali estábamos. En fin 
un grande cachiño de agresión e 
violéncia democrática e moito por 
facer , loitar e exixir. 

• 
-·-·-·-·-·-· • ·-·-·-·-·-·-·-· ., 

O Ll 
O xoves 24 de Maio a prensa de Ga

liza recollia a notícia do encadeamen
to de Yolanda Martínez por un aborto, 
prévia denúncia apresentada polo 

xinecólogo aoque acudiu ao presen
tar unha pequena hemorráxia. 

Nos dias posteriores, as "informa
cións" dos xornais son máis contra
dictórias, falan xa de infanticídio. 

. 
O xinecólogo delator cuxo nome 

non aparece nas informacións dos 
xornais (non asi o da rapaza), fai unhas 
declaracións na rádio onde se declara 
partidário do aborto e fala de que os 
síntomas que presentaba Yolanda 
eran de un embarazo ao "término". 

Ela, cuxo nome, dados persoais e 
"delito" apareceron publicados con 
todo luxo de detalles, non podia dicer 
nada. 

ITE DA SOEDADE 
A "xustiza" como unha lousa era a 
encarregada de silenciar a sua voz. 

Pero ... , ten voz Yolanda? 

Falamos cos profesores que lle dan 
clase e a forman intelectualmente. 
Coa sua família que a quere, cos avo
gados que a defende. 

Os profesores e a família non repa 
raron na sua preñez, nen que experi
mentara ningun cám~io de humor 
(todos coinciden en que "é tan pouco 
taladora e animada ... "). 

Non ten amistades e salvo un ligue 
ocasional do que só sabe que se cha
ma Pepe ... , ninguén. 

Resulta difícil para calquera de nós 
meter-se na sua pel. 
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Empreñar e non poder contá-lo a 
ninguén por saber que estás soa; ser 
tan pouco importante para o mundo 
que nen un cámbio que experimenta 
o teu corpo sexa apreciado. Acudir a 
un médico a o que nunca foche e 'logo 
de ,cobrarchet consulta denúncia-te 
Que te quite da casa a garda civil co
ma se foses unha alimaña perigosa. 
Que te metan nun xulgado a declarar, 
que te leven a un lugar chamado ca
dea ... Que o teu nome e onde vives 
apareza nos xorna1s. 

Ti que nunca foche importante 
para ninguén, que pesa sobre ti a maior 
das iñoráncias sobre o que pensas, o 
que che gosta, sobre os teus pro-

-· 
xectos; estás de boca en boca no teu ) 
povo e moito máis lonxe. 



Distintas organizacións de Ferrol, · 
. , . 

feministas, sindicais e san1tanas xun-
tamonos para tentar de facer, ou me
llor de de$facer tanto lio. 

O xinecólogo delator (Costoya Pi
ñeiro) que pese ás suas declaracións 
nos médios informativos a favor do 
aborto, é obxector na rede pública, 
xa ten pechada a sua privada (medida 
interesante xa que cando menos de 
momento non poderá denunciar a 
ninguén máis). 

Cos compañeiros/as de Yolanda 
fixeron-se asembleas para explicar 
como se atopa ela e denunciar a falla 
de información sexual e anticoncepti
va que hai nas escolas. 

Ela está a receber telegramas de 
apoio na cadea. Xeito cativo pero o 

máis dereito para dicer-lle que ten 
colectivos e persoas que se preocu-
pan por ela. 

Carteis na rua recordan que "pre
suntos" violadores están soltos e con 
Yolanda non houbo nunca "presun
ción" de inocéncia e a si está na cadea . 

Porque ás veces o límite da soeda
de queda tan perto para moitas mulle

• 

• • O rei Balduino de Bélxica seica · 
sentiu repugnáncia a sancionar coa 
sua sinatura unha lei de aborto para 

• as belgas polo que, alegando a 
cláusula de conciéncia, fixo 
deixación da coroa só por 36 horas. 

• t laio que o monarca non sinta 
repugnáncia ás condicións de 
clandestinidade nas que viñan 

• abortando tantas mulleres ou 
mirando-se na abriga de traer ao 
mundo filias non desexados. 

• Tampouco a sua conciéncia lle 
permite observar con maus ollas a 
própria institución da corq_a que lle 

• reporta un bo soldo do erário 
público. 

Por iso non dimite definitivamente. 
• 

1 
Non por 36 horas senón de por vida. 

' 1 E pensar que hai alguns que o 
saúdan coma un herói! 

• 

res que casos como o de Yolanda fan- • 
nos reflexionar sobre o concreto da 
nosa loita, sobre a sua tremenda im
portáncia, xa que esa iñoráncia, des- • 
précio e vacic__sobre as nosas vidas, 
cómpre-nos só a nós enché-lo de fra-
ternidade. . • 

A.G.M. 
Ferrol 

• • 

• George Bush, Dan Quayle 
(vicepresidente) e James A. Hickey 
(arcebispo de Washington) animaron 
o sábado 28 de Abril a cáseque 
200.000 manifestantes en Washington 
a seguir a sua "cruzada" en favor da 
vida e contra o aborto. 

A su a sensibilidade non chega 
para se manifestaren, por exemplo, 
contra a pena de morte que se. vai 
cobrando vidas humanas 
(normalmente de negros), nos seus 
democráticos e humanitários EE.UU . 
de Nordeamérica. 1 é que, coma todo 
o mundo sabe, a pena de morte non - . -

atenta contra a vida senón que a 
protexe mentres que un ~borto ... 



-

• O aborto clandestino que se vén 
cobrando a vida de, alomenos, 
125.000 m.ulleres/ano, incluidos os 
países ande a interrupción do 
embarazo está permitida por lei , 
segundo Marc Belsey, xefe do 
programa "Nai e Nena" da 
Organización Mundial da Saúde 
(OMS) con residéncia en Xenebra, 
estima que co actual estado de 
coñecimentos poderian salvar ao 
95% das mulleres que marren nesas 
condicións. 

O "alomenos" deste funcionário da 
OMS é ben ridículo se consideramos 
.as investigacións' levadas a eteito 
por Yolanda Correa Castro , socióloga 
da Universidade Autónoma de 
Queretaro, México, quen di que a 
mortalidade provocada por 
interrupcións de embarazo, proibida 
na lexislación mexicana,. supera en 
máis da metade á de países 
desenvolvidos e que constitue a 
segunda causa de morte feminina no 
seu país. 

Segundo os dados do Instituto 
Mexicano do Seguro Social (IMSS) 
hai uns 400.000 abortos ilegais/ano, 
que a Asociación Mexicana de 
Povoación calcula en 600.000 e a 
lgrexa Católica nun millón. 

Dunhas ou outras estimacións, o 
que si é coincidente: as 260.000 
mulleres mexicanas que marren ao 
ano por cumplicacións post-aborto. 
De 125.000 mulleres no mundo ás 
260.000 só en México, o "alomenos" 
é espeluznante e máis séria se 
tivé-ramos estudos rigurosos de 
todos os países do mundo. 
· As cifras espantan-nos. As 
realidades vivas que podemos 
imaxinar atrás da cada Cifra ; máis. 
Muito máis. 

100~0U) .. 
seu país 
que deixe 
de m o í' t •n '± 

gaseando, aos 
tantes, kurd 
· 9e de' Ha 

e ARXELIA ... CRISE, CÁMBIOS 

N o mes do Ramadán hou,bo un ha 
oleada de ataques sobre obxectivos 
consider9dos ofensivos para muitos 
musulmáns: discotecas, muUeres 

·divorciadas, mulleres que non visten 
o chador .. . 

Todos os ollas s-e pausaron no 
Frente Islámico de Salvación (FIS), 
principal partido de opOsición que 
agrupa aos seitores fundamentalis
tas máis activos. 

A sociedade arxelina acha-se nun 
importante proceso de cámbio 
político-económico-social. Cámbios 
como a cita do 12 de Xuño para as 
primeiras eleizóns municipais con 
participación oe diversos partidos e 
organizacións populares desde 1962. 
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O desmoronamento de réxime de 
partido único e a preséncia, de vez 
en vez máis activa de diversas 
organizacións convocando 
movilizacións populares. A 
manifestación, de 80.000 ou 100.000 
homes contra o paro e a inflación, de 
Abril, tivo a sua réplica e 
contraofensiva na masiva 
manifestación do 10 de Maio: 300.000 
persoas (homes e mulleres), 
convocada por 4 partidos da 
oposición e organizacións populares 
e feministas arxelinas en defensa da 
democrácia e en aberto desafio ao 
integrismo islámico. 

Soplan ventas en Arxélia da 
"revolución islámica de Teherán" que 
preocupan a centos de miles de 
arxelinos e arxelinas. 



e AS MULLERES DO PARTIDO 
COMUNISTA ITALIANO 

Comenzaron o 20 de Marzo, unha 
recollida de sinaturas (precisan 
300.000) para apresentar ao 
Parlamento unha proposición de Lei 
para unha vida máis feliz: "As 
mulleres cámbian os tempos ... 

Entre a publicidade da campaña, 
hai anúncios que interrogan: 

"O peso do traballo, o peso da 
casa, o peso dos horários. Quen son? - . 
Corres no mundo do traballo como 
un home e, ademais, levas ás tuas 
costas o peso da casa. Vén-che 
enriba a carreira, tes que facer 
prácticas, tes que coidar dos nenos, 
do marido, dos irmáns, dos pais. 
Mentres ti alixeiras a sua vida, todo 
che pesa: poucos servizos e 
funcionan mal, horários incómodos e 
o traballo, a profisión, as 
aspiracións non che permiten un 
respiro. Todo isto voltaria tolo a. 
calquera. Que facer'? Renunciar a 
unha parte de ti ou conquistar o 
direito ao traballo, aos feitos , ao teu 
espazo sen máis esforzos 
sobrehumanos e loitas contra o 
tempo? Non é un soño, é un 
proxecto ... " 

Un proxecto de lei para facer r:náis 
humanos o tempo laboral, os 
horarios da cidade, o ritmo da vida . 

·· Atinxe a todos, homes e mulleres. 
Para viver a vida na sua plenitude e 
non resíduos de vida. 

E nese proxecto contemplan-se, 
por exemplo: un ano sabático por 
cada 7 traballados; permisos 
retribuidos ao 50% dun mes por cada 
ano de traballo (a maiores das 
vacacións); control estrito das horas 
extraordinárias e, caso de traballá
-las, pode-se exixir o pago en tempo 
libre e non en metálico; cursos 
destinados aos homes onde se 
ensinen traballos domésticos, 
pedagoxia e algo de psicoloxia. 

Utopia, afirmará algunha xente 
para "descalificar" a iniciativa e a 
loita que comporta. 

E nós pensamos que non será sen 
Utopias como lograremos cambiar 
este inxusto mundo e a estresante 
sociedade que nos toca viver e ... 
ademais, tampouco esta proposta é 
un cámbio de mundo!. 

actual 
dos os 

e PONFERRADA, ABRIL 90: 
PROSTITUCION OBRIGADA 

Conseguiu fuxir do clube onde a 
abrigaban a exercer a prostitución. 
Puxo denúncia. 16 anos e 
nacionalidade portuguesa. 

Tres homes e duas mulleres foron 
detidos e acusados de corrupción de 
menores e proxenetismo. Adicados 
eles e elas a apañar mozas, 
raparigas, de nacionalidade 
portuguesa, caboverdiana e 
brasileiras que introducian 
ilegalmente, e con enganos, para 
obriga-las exercer a prostitución. 
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e VIl MÉDIO MARA TON DE VIGO: 
CATEGORIA MASCULINA -
CATEGORIA FEMININA, PRÉMIOS E 
TROFEOS NADA IGUALITÁRIOS 

Asamblea de Mulleres de Marin 
denunciou a diferéncia nos 
prémios en metálico do dito Maratón 
vigués. Cantidades superiores para 
categorias masculinas e inferiores 
para as·femininas. O 1 o clasificado: 
100.000 pts; a 1a clasificada: 50.000. 

Ademais, 42 trofeos para homes e 
9 para mulleres. 

O certame estaba patrocinado polo 
Concello de Vigo, a Deputación 
Provincial, a Xunta de Galicia e a 
Caixa Galicia. 

Un digno elenco institucional e 
empresarial a gastar cartos públicos 
(e privados tamén) en fornecer a tan 
igualitária idea de que eles, valen, e 
elas, todo o máis, a metade de 
aqueles. 

Por emendar a inxusta situación 
que xa pregonaba a cantiga que 
dicia: "as mulleres a peseta e os 
homes a patacón". .. 

Noraboa recén nacida Asamblea 
de Mulleres de Marin!. 

_& -.- ' .-·- ~ 1111 ·.·.-~ 
. ... . ·.· ' 



CHISMES PARLAMENT 

La reta 

Axitado andivo o Parlamento Gale
go a canta das mulleres e por asuntos 
de mulleres nos últimos (e tamén 
primeiros) meses. 

Unha Cámara que, de seguir asi, 
merecerá pasar á história ·por se o
cupar e preocupar tanto das xa non 
esquecidas galegas. 

O tiro de saída deu-no o PSG-EG 
ao apresentar na terceira vegada a 
"Proposta de criación do Instituto 
Galego da Muller". 

Corría Marzo, e martes 27. Xan 
López Facal agora, ao igual que os 
seus antecesores Martínez Randulfe 
no 88 e Teresa Conde Pumpido no 
verán 89 (que defendeu a iniciativa 
popular avaliada por 22.000 sina-

. turas), non conseguiu que a Cámara 
votara favorabelmente a sua propos
ta . Muitas xentes sentían-se desgas
tadas de que a amplísima maioria da 
Cámara non dera vía libre a esta ini
ciativa á primeira vegada, nen á se
gunda. 

Cismando que "á terceira vai a 
vencida" o d~putado López Facal ten
tou-no, e outra vez comprobou o 
absoluto fracaso. 

Á marxe das importantes diferén
cias que a respeito deste proxecto 
ternos e que expresamos abondosa
mente, unha causa non podemos 
deixar de suliñar: a teimosia do PSG-

• 
EG en facer valer o seu proxecto e a 
sua iniciativa. Máis teimados -que 
non teimosos- foron os deputados 
do Partido Popular. Cando estaban en 
ampla minoría no Parlamento (1989), 
manifestaron-se prolives a esta ini
ciativa, votando, de feíto, favorabel
mente. Agora, Marzo 90, coa sufi
ciente maioria, cambiaron de tercio 
e dixeron que non, que eles teñen xa 
un critério próprio e que apresenta
rian o seu texto: "Proposición de Lei 
de criación do servizo galego de 
promoción da igualdade do home e 
a muller" para aprobación da Cámara. 

E así foi. O 29 de Maio, Manuela 
Besteiro, en nome do Grupo Popular, 
defendeu este servizo e, naturalmen
te, votaron-no, aprobando-o. Non 
precisan siquera argumentar. Con 
votar, abonda-lles. 

Nós, nen o benefício da dúbida ao 
servizo de marras. 

"Decepcionante", dixo Facal. Que 
agardaria el?. 

E Sánchez Presedo, sen asomo de 
rubor, aproveitou para dicer que no 
PSOE están a favor da igualdade de 
oportunidades non só entre home e 
muller senón tamén entre Parlamen
to e médios de comunicación. (Como 
se non lle acordara nada do que fixe
ron e deixaron de facer no tempo do 
se u mandarinato, ·sen ter que remitir
mo-nos ao governo español. Nada. 
Anésia absoluta). 

Entre médias outros debates: 

Unha proposición non de lei des
tinada a facer cumprir, por parte do 
Governo Galego, aos médios de co
municación de titularidade pública 
(rádio, televisión, revista da CRTVG), 
o principio de non discriminación 
no tratamento da imaxe da muller, 
a cárrego de Pilar Garcia Negro. 

E a Lei do aborto libre, gratuito, 
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na red e sanitária pública e á decisión 
da muller elaborada polo Movimento 
Feminista Galego que a deputada do 
BNG, Pilar garcia Negro, se aveu a 
defender, no nome de aquelas, na 
Cámara Galega. 

-

Un pleno, o do 2 de Maio, que ficará 
na memória de quen ali estivemos, 
só de comprobar a elemental falta de 
cortesía da que fixeron gala deputa
dos do PP (Fraga incluido), e deputa
dos do PSOE (Laxe, Antolin, Príncipe, 
Rodríguez Pardo ... ). Tamén Vitorino 
Núñez, presidente, que máis nada 
subir á tribuna Garcia Negro, aban
doaron a sá. Total para o que hai que 
ouvir, pensarían eles ... Tampouco era 
mellar o panorama dentro: lectura de 
xornais, de boletins oficiais, feitura 
de crucigramas, Rosa Miguélez que 
ultimaba a sua intervención, etc. ) 



Chegado o tempo límite da inter
vención i11icial, comezou o reingreso 
das "suas señorías" ás cómodas 
cadeiras. 

Non contentos, talvez, con eses 15' 
de "recreo", Vitorino, concedeu 5' 
máis após irados tentos de restabele
cer a tradicional e aburrida fisono
mía do local e non conseguir tirar a 
pancarta que unhas pouquísimas fe
ministas tiñan conseguido pendurar 
ali dentro. Unha pancarta reclamando 
"Aborto libre, xa". 

E tan inocente acto de liberdade 
de expresión conseguiu o escándalo 
da cáseque totalidade dos deputados 
que habían pensar que aquilo era o 
sancta sanctorun e torre de marfil 
onde ficar a salvo da "barbárie" do 
populacho". 

Unha "chusmita" de tres ou catro 
mozas, insolentes, eso si, conseguiu 
alterar a tranquilidade das "suas 
señorías" por unha "pancartita de 
merda" (con perdón). 

En troques, mulleres denunciadas 
por abortar (Yolanda Martínez, 21 
anos Cedeira-Maio 90, por exemplo), 
mulleres que abortan clandestina
mente e tendo que dispór, alomenos, 
de 40.000 pts : e unha outra longa 
ristra de agrávios,inxustizas, htJmi
llacións, agresións, subordinacións 
(expresións todas da opresión que as 
galegas padecen), non alteran NADA 
da cómoda vida, da tranquila concién
cia e dos retóricos discursos parla
mentares da cáseque totalidade dos 
deputados. 

Unha pancarta "de menos de mé
dio pelo" dentro do sacrosanto recin
to alporizou-nos máis que cousa 
ningunha. ' 

(Cundirá abondosamente o exem
plo, por ver se lles dá un síncope e ao 
cabo se enteran?). 

E neste talar_ e voltar fa lar; réplica 
e contra-réplica; alusións e outros 
entretenimentos como "votos SI", 
"votos NON", "Abstencións", trans
corre o tempo que os señores deputa
dos botan na Cámara. 

No entanto, fóra, milleiros de para
das e parados, mendigos que se con
tan por centos, mulleres que sofren 
agr~sións sexuais, unha língua que 
non pode avantar privada de estímu
los e atrancada por decretos; salários 
mínimos para amplísimos sectores da 
clase traballadora que nen multioli
cados por tres se aproximan aos sol
dos das suas ilustrísimas ... 

É unha constatación agardada: 
O Parlamento e a vida das xentes do 
campo e da cidade están a muitos 
anos luz. 

Por muito que agora teñamos un 
servizo galego de promoción da igual
dade do home e a muller. e 

SOPA DE 
SENTÉNCIAS 

Pilar Pérez Rey 
(Comisión Antiagresións 

de AGM-Santiago) 

Ultimamente saíron á luz, a través 
de xornais e outros médios de comu
nicación, notícias relativas a agre
sións sexuais nas que destacan sen
téncias que poñen de manifesto o 
machismo reinante no corpo xudi
c;:ial. É de resaltar que o feíto de tal 
publicidade é boa proba do medre da 
conciéncia social con respecto a este 
tipo de delitos; a destacar fiscais e 
médios de comunicación que se fan 
eco disto. Pero o primordial segue 
sendo o das mulleres que son quen, 
cada vez máis, de apresentar denún
cias e concluir até o final o proceso 
longo e certamente bochornoso. co 
que a cotio teñen que se enfrontaren. 

·· - . 

Comentarei aqui algunhasdasapa
recidas nos xornais no período que vai 
de 1 O de maio até o 27 do mesmo 
mes, pola importáncia que teñen as 
senténcias, actitudes dos agresores, 
loitas e mesmo trata mento da prensa. 
Son notícias recollidas en 5 xornais 
diferentes nos dias sinalados. 

. . ... 

-"Mata á sua muller, tras cortar-lle 
a língua por chamar-lle impotente. 
!quitos, Peru". El Mundo, 11 de maio. 
Argumenta o marido que "non podia 
suportar máis a infidelidade e que 
todo o povo estivera a talar da sua 
. , . , , 
1mpotenc1a . 

- "Condeado a 15 anos por estran
gular á sua esposa, tras unha dis-

cusión. O alcoolismo foi considerado 
atenuante". Segovia. El País, 12 
de maio. 
Sen entrar en que a condea tora de 
máis ou de menos anos, iso do alcoo
lismo si que nos sona. Só comentar 
como se pode considerar atenuante 
para os agresores cando para as 
vítimas é mesmo xustificativo do 
delito, é dicer, unha muller soa, de 
noite, e outras cousas (remitimo-nos 
á senténcia de Pontevedra, a da "vida 
licenciosa" na que se recollia que 
ainda que a muller inxerira alcool 
non estaba privada das suas facul
dades mentais). 

- "Un funcionário condeado a 12 
anos . por pedir favores sexuais a 
cámbio de axilizar trámites". Santan
der, La Voz de Galicia, 16 de maio. 

., . . ~ . --
Un funcionário dun xulgado exercia 
chantaxes denunciadas por duas mu
lleres que estaban a tramitar separa
ción e custódia dos tillos. Para que 

. ~-- ---- - · 

logo nos talen da defensa da Xustiza. 

- "Amores que matan. Movilización 
feministas contra a senténcia dunha 
suposra violación dunha oligofréni
ca". Granada, El país, 16 de maio. 
"Un xuíz de Granada considera que 
as lesións dunha presunta violación 
foron consecuéncia dunha "explo-
sión amorosa" Granada. El País ) 
23 maio. 



"Perfil. Eduardo Rodríguez. O xuíz da 
. 

"explosión amorosa" ere que a pren-
sa desinformou sobre a sua polémica 
senténcia ". -
parece ser que o Sr. Xuíz, famoso 
primeiro pola senténcia dictada en 
Semana Santa onde absolve a Jesu
cristo dunha série de acusacións, qUe
re figurar no_Guiness palas "famosas 
senténcias". Bromas aparte, queda
nos unha incógnita por resolver: 
Que será iso de "explosión amoro
sa"? Non se referirá á sua "sexua
lidade irrefreábel"? (O de sua, quera 
dicer a do agresor e a do xuíz). 
A Asamblea de Mujeres de Granada 
fixo actos de protesta e solicitará ao 
"Consejo General del Poder Judicial" 
que destitua aos 3 maxistrados pola 
senténcia que dictaron. 

- "A presidenta dos Fiscais Progre
sistas, Angeles García, di: "Os fiscais 
e os XUices tamén son machistas". 
Pede mellar cualificación dos delitos 
sexuais. El País, 16 de maio. 
Constatamos, grácias ao labor destes 
anos elevado polo Movimento Femi
nista, o importante cámbio que se ten 
producido neste colectivo. Como di
damos, estas declaracións e o sacar 
á luz as senténcias machistas, son 
proba diso. E para que logo tampouco 
nos · quedemos coa tocata de que 
todos son iguais. 

-"Unha muller denúncia ao seu ma
rido por violá-la duas veces no mesmo 

dia". Vitoria. El Mundo, 17 de maio . 
Recolle tamén a notícia El Sol 17 de 
maio, La Voz de Galicia, 23 de maio. 
En realidade estaban separados. 
Levaban un mes. E isto si que nos 
soa, son dados que coñecemos: desde 
o momento de iniciar o trámite de 
separación, muitos homes acosan, 
agreden, violan, ... chegando incluso 
a matar á muller. Como sabemos que 
a lexislación actual non ten preocu
padóns, non cria medidas urxentes 
e necesárias para rematar coa situa
ción, para que as mulleres non teñan 
que pasar por isto. Sabemo-lo, e asi 
o recollemos nas nasas exixéncias 
lexislativas e sociais fronte ás agre
sións machistas. 

- "Xulgado en Oviedo un home 
acusado de violar á su a muller a pun
ta de navalla". La Voz de Galicia, 17 
de maio. 
"Peden 15 anos para o home que vio
lou á sua muller en Gijón; separados 
e en trámites de divórcio". El Mundo, 
17 de maio. 
"Catorce anos de cárcere por violar 
a sua própria esposa" El Mundo 22 
de maio. Recolle tamén notícia El 
País 22 de maio. 
"Cando o violador é o marido" El 
Mundo: 7 días, 27 de maio. 
Un ha senténcia de importáncia e que 
senta precedente o feito de de~car
tar o "erro de proibición invencíbel" 
(actuar coa crenza de tacé-lo corree-

10 

taniente) causa que si fora utilizada 
hai poucos meses no primeiro xuízo 
por violación matrimonial que se ce
lebrou no Estado Español, curiosa
mente na mesma Audiéncia de Ovie
do. 
As movilizacións feministas axuda
ron aos xuices a ve-lo con máis cla
ridade: Concentracións diante da 
Audiéncia a diário. 

- "Absolto de delito de violación 
, • 11 , 

porque a v1t1ma so se opuxo ver-
balmente" . Lérida. La Voz de Galicia, 
24 de maio. 
Igual notícia, El País, 23 de maio. 
"Argumentos xurídicos sobre a vio
lación: "a muller resiste-se ao prin
cípio, pero acaba tolerando a rela-

ción" (Josep Gual, Presidente da 
Audiéncia Provincial de Lérida). 
"Un ha muller resiste-se ás relacións, 
incluso ás consentidas" (o mesmo Sr. 
Gual). El Mundo, 25 de maio. 
Volvemos a lembrar con tristura, 
pensábamos que xa estaban esque
cidos, aqueles argumentos de demos
tración de "resisténcia heróica " 
para que se contemple o delito de 
violación. Segue a considerar-se 
que cando as mulleres dicemos NON 
pode ser SI, que en realidade non 
sabemos o que queremos, o que nos 
gusta, ... que non temas capacidade 
para decidir... que, en definitiva 
non ternos cerebro que é o que lles 
gustaria dicer. 
Outra Audiéncia que fai méritos para 
ser famosa; que non lle bastou coa 
senténcia de "minisaia". 
Outros comentários do Sr. Presidente 
non teñen ningun desperdício, onde 
considera a senténcia como "progre
sista" polo feito de condear ao de
mandado como autor dun delito de 
estupro, a un ano de prisión e 200.000 . 
Ptas. de indenización, todo por crer 
que · "mantivo relacións sexuais coa 
ch1ca, valendo-se da sua superiori
dade"; critica á prensa tamén, por 
terxiversar casos de violación e ou-
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tras agres1ons sexua1s _como a po-
lémica da "minisaia", senténcia 
dictada tamén por el. 

¡ 

- "Un motorista mata dunha puña-
lada a un ha mullerque daba un paseo 
en bicicleta porque se resistiu a ser 
violada". Alcorcón-Madrid. La Voz de 
Galicia, 19 de maio. 
"Manifestación en repulsa polo as?'
sinato de Eugenia Martín". El Mundo 
27 de Maio. 
Unha vítima máis das agresións, 
morta só polo feito de se resistir a 
ser violada! 
Con qué dereito se crerán os agre
sores que poden asasinar a unha. 
muller se se resiste a ser viol~da? ) 
Non parece que poda estar claro o 



xeito "ideal" de se comportaren as 
mulleres, segundo os xuíces: se non 
nos resistimos, violan-nos e logo din 
que non houbo resisténcia física; se 
te resistes corres o risco da puñalada 
mortal. Haberá que perguntar-lle aos . 
xuíces da Audiéncia de Lérida que 
lles parece, que nos pode aconsellar 
o Sr. Presidente. 

-:--- "Petición fiscal de 167 anos par.a 
un mirwiro acusado de violar a 13 
mulleres en 4 anos en Gijón". El País, 
12 de maio. 
"Solicitan 167 anos para un minei
ro ... " El Mundo, 18 de maio. 
"O "Violador das estacións" de Gijón 
condeado a 142 anos de reclusión 

. menor". El Correo Gallego, 24 de 
. 

mato. 
"O "violador da estación" recebe a 
maior condea por este tipo de delitos, 
142 anos de prisión". La Voz de Gali
cia, 24 de maio. 
Máis notícias, El Sol, El País, 24 de . 
mato. 
"Cartas ao director: Pena de viola
ción" . El País, 23 de maio. 
Unha muller escrebe neste xornal, 
bastante irritada pola declaración 
dun maxistrado de Oviedo na que di 
que a pena para os delitos de viola
ción é excesiva. Comenta o xuíz que 
ademais o resto dos países do entor
no ·non castiga tan ríxida e severa
mente. 
Esta muller manifesta que a pena 
debería ser moito maior, que logo as 
condeas non se cumpr~n siquera na 
sua totalidade. Incluso chega a dicer 
que se eles (os maxistrados) recibiran 
"non unha senón várias agresións 
sexuais e que foran das máis brutais 
dentro do xénero" seguro que toda 
pena lles parecería pouco. 
Privar ás persoas da sua liberdade, 

no cárcere, é de por si un acto a pen
sar responsablemente por xuíces e 
maxistrados; nas suas mans está 
tanto a defensa das mulleres agredi
das coma o futuro dos agresores. 
As condeas poden ser, efectivamen
te, moi altas, tendo en conta que esa 
privación non axuda a resolver nen 
ese problema nen outros. Non é o cár
cere sitio onde a xente que delinque, 
asasina, viola,... poda reflesionar 
sobre os seus actos, onde poda pen
sar que ao sair emprenderá unha 
nova vida, que terá facilidades para 
iso, que poda corrixir certos com
portamentos, onde selle vaia prestar 
o0 uda para entender por que se com
p<.. . ta asi, ... Onde poda mudar, ad
quirir conciéncia sobre iso. 
Pensar o contrário non nos levaría 
a entender, como di esta muller na 
sua carta, que cando saen do cárcere 

. os agresores volvan a violar. Tampou-
, 

co e xusto pensar que os agresores 
son aqueles que xa naceron asi con 
ese estigma, que non hai Qutra razón 
que explique o seu comportamento, 
que esta sociedade non poténcia e 
xenera a violéncia machista. Ninguén 
nace, fai-se. Como se constrúe, 
tamén se derruba, nada é perpétuo. 
Desde o Movimento Feminista dei
xamos constáncia de que coas penas, 
de máis ou menos tempo, non irnos 
rematar coa violéncia que sobre as 
mulleres se exerce; pensamos por 
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outra parte que exixir castigo non é 
máis que para deixar patente de que 
é un delito grave, que asi se conside
re socialmente, por homes e mulle
res, para avantar nesa conciéncia 
social e loitar asi con máis forza 
contra deles e contrarrestar os seus 
efectos. Nós si que pensamos que a 
conciéncia muda, tanto para as mu
lleres (que si ten mudado nos últimos 
anos) como para os homes. 

- "O reitor da Universidade de Ali
cante pasou onte un mal trago ao 
prestar declaración sobre a denún
cia interposta por 5 alunas por un 
presunto delito de acoso sexual, con
tra el. "Non teño nada que ver" de
clarou. "Atopo-me plenamente am
parado pola Xustiza." 
Creo que razón leva no de que está 
amparado pola Xustiza . Evidente
mente . 

- "O Supremo ratificou a senténcia 
da "minisaia". Lérida. El Correo Ga
llego, 24 de maio. 
"O Supremo confirma a senténcia 
da minisaia". El Mundo 24 de maio. 
"O Supremo non se pronunciou sobre 
a "senténcia da minisaia" senón que 
rexeitou un recurso do condeado. 
Malestar no alto tribunal pola difu
sión da falsa notícia" . El País, 25 de 

. 
mato. 
É dicer, non admitiu a trámite o recur- ) 
so de casación apresentado polo 



encausado. Ouere isto dicer que con
sideran ·que a senténcia está ben 

- -
como está, non admitindo que nin-
guén remexa nela? Pois máis ben 
debe ser iso. 

- "Profesores denúncian presións 
a unha aluna violada. Sta. Comba". 
El Correo Gallego, 22 de maio. 
" Denúncian violación dunha xoven 
de 18 anos de Santa Comba por un 
aluno do Instituto de Ensinanzas 
Médias". La Voz de Galicia 22 de 

. 
ma1o. 
"A xoven de 18 anos violada en Santa 
Comba foi despedida do seu traballo". 
La Voz de Galicia, 23 de maio. 
"A xoven violada o dia 12 en Santa 
Comba foi despedida do seu traba
llo para non dar "má imaxe". La Voz de 
Galicia, 24 de maio. 
" Segue a polémica en Santa Comba 
pola xoven violada". El Correo Galle
go, 24 de maio. 
A muller violada segue a ser mal vista 
socialmente. No urbán pasa máis 
desapercibido, pero cando acontece 
nun povo pequeno as consecuéncias 
son terríbeis, coma neste caso en 
Santa Comba. Argumentar que por 
ter sufrido unha agresión podas dar 
"ma imaxe" nun posto de traballo . 
é algo de difícil conprensión. A co
nexión entre este xeito de verás mu
lleres agredidas e a de que elas son 
as causantes e non as vítimas da 
agresión, está no fondo deste tipo de 

. , 
argumentac1ons. 

Outras noticias caberia destacar o u . 
comentar: aquela de Donostia ondeo 

violador asasino dunha nena de 5 
anos, que logo de apuñalá-la a tira 
pola fiestra, "porque tiña medo" 
(o fiscal pide 41 anos de cárcere e 
está pendente neste momento de 
dictar senténcias); un xefe de estudios 
dun coléxio público de Valladolid acu
sado de abusos desonestos ás alu
nas (solicitan 4 anos de cárcere e 
100.000 Ptas. de indenización); 
petición fiscal de 14 anos para un 
militar U.S.A. acusado de matar a 
unha prostituta en Rota, Cádiz; Au
diéncia de Barcelona que sanciona 
con 5 dias de arresto e multa de 

, . 
100.000 Ptas. a un empresa no por 
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tocar as nádegas e peitos a unha em
prégada, por calificar o feito como 
"unha leve intromisión na sua inti
midade" e non abuso sexual (chama
da esta a senténcia dos "senos"); 
condea de 27 anos a un home que 
logo de matar á muller violou á sua 
cuñada "para vingar-se da sua so-

" 
- . - . 

gra , ... 

' , . 
E curioso pero agora as sentenc1as 

teñen nome, aparte do número de 
. , . 

dilixéncia e esas cousas: sentencia 
da minisaia, da vida licenciosa, de 
non opoñer resisténcia física, dos 
senos do violador da estación, do , . , 

erro de proibición . invencíbel, ... 
, 

Para que se rematen estas senten-
, 

cias e outros abusos que se estan a 
dar, para rematar coa violéncia ma
chista, exiximos que se faga unha 
profunda reforma do Código Penal 
onde se recollan as demandas do 
Movimento Feminista en matéria 
lexislativa; exiximos que se contem
plen outras medidas de carácter 
social. 

Todas as senténcias que se están 
, . 

a dictar, confirman esas necesanas 
exixéncias que de vello exixe o Movi
mento Feminista . 

• 

Tamén quixera resaltar que cada 
vez se denúncian máis os maus tra
tos: segundo un informe da Dirección 
Xeral da Garda Civil, denunciaron-se 
en Galiza no pasado ano 89 434 
casos de maus tra~os, sendo as mu
lleres as que máis denúncian est.e 
tipo de delitos, ocupando Galiza o 7 · 
lugar dentro do conxunto de povos 
do Estado Español. (En concreto 196 
casos son denúncias de mulleres 
por maus tratos domésticos). e 



DA MARXINACION OFICIAL 
E A LOITA POLO PROTAGONISMO 
COMO MOVIMENTO FEMINISTA 

Vitória Iglesias Molares 

D ia a di a o Estado vai aperfeizoando 
os mecanismos para silenciar aos 
colectivos que lles resultan máis in
cómodos, entre eles, como non, o do 
movimento feminista. 

Pero sabendo que a represión non 
é sempre o camiño máis doado para 
desartellar un movimento, utilizan 
métodos cada vez máis sutis. Asi, e 
a pesar de levar adiante unha guerra 
xorda . contra os grupos feministas 
máis nidiamente desvinculados da 
política institucional, permiten-se 
facer declaracións oficiais a prol do 
asociacionismo, da participación das 
mulleres na vida pública, da igual
darle, etc. 

A asunción por parte das lnstitu
cións do discurso feminista, por par
cial e mal intencionada que estexa, 
ten algunhas ventaxas: un maior eco 
social de certas reivindicacións, un ha 
maior expectativa de igualdade das 
mulleres mais xóvenes, etc., pero ten 
un claro inconvinte: a mensaxe de 
que a discriminaCión das mulleres 
está a piques de desaparecer, coa 
evolución "natural" da sociedade, e 
que a millor forma de avantar é 
"estar" dentro das lnstitucións, o 
que representa a perda dun espácio 
político e o arrinconamento tanto 
nos médios de comunicación como a 
nível social das posturas máis radi
cais ou enfrontadas co Estado. 

Un exemplo ben claro foi o xuízo 
de Pamplona, onde a pesar da forte 
preséncia do movimento feminista, 
o protagonismo nos médios de co
municación correspondeu-lle en boa 
medida a representantes institucio
nais ou de partidos parlamentários. 

A nível local as cousas non están 
millor. De cotio aparecen novas orga
nizacións, feitas "a medida" da polí-

tica institucional, que captan rapida
mente as subvencións e que, grácias 
en boa medida a ese "proteccionis· 
mo" organizan actividades públicas, 
relegando as organizacións feminis
tas ao papel de convocar manifesta
cións, protestas, etc. 

Quizás nas nosas actividades pri
men as manifestacións sobre os actos 
culturais e as discusións internas e as 
pequenas charlas sobre os grandes 
actos públicos. A experiéncia ten-nos 
demostrado que non é un mal método 

. , . 
para avanzar, tanto na concrencra 
soéial como na auto-estima indivi
dual, pero pouco lle importa a certas 
institucións o avance da loita de libe
ración das mulleres. Co argumento 
<le que "todo" é necesário, priman 
as organizacións ou as actividades 
máis acordes cos seus intereses, ne
gando o u dificultando as subvencións 
se non se conta co "beneplácito" das 
. . . , 
1 nstrtucrons. .. 

Se todo iso non resultara suficiente 
para dificultar o mantenimento dun 
mínimo espácio, o número cada vez 
maior de colectivos de mulleres, fai 
case imposíbel delimitar as señas de 
identidade do movimento feminista. 

Porque, que grupos forman parte 
do movimento feminista? Deixando á 

· marxe aos grupos coñecidos tan só 
pola facilidade coa que receben sub-
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vencións (Mulleres Progresistas, 
Area, etc.) e cos que as diferéncias 
poden estar máis claras xa que o seu 
único obxectivo semella serb de ser
vir as lnstitucións para facer compe
téncia "desleal", o certo é que a res
posta a esta pergunta non é doada. 

A experiéncia de Vigo, onde se ten 
dado un certo grau de unidade entre 
a Coordenadora Feminista de Vigo e 
Don ice la (grupos que formamos parte 
da CNOF) e Alecrín, MNG, e as Secre
tarias da Muller de CC.OO., CXTG., 
INTG., e SGTE., tanto cara o 8 de 
marzo como no último ano en campa-. , 
ñas concretas contra as agresrons, 

• 

ten-nos demostrado que existen 
pontos de coincidéncia que permití
ron nalguns casos unha maior pre
séncia social dalgunhas reivindica
cións feministas, ,pero non é menos 
certo que esa unidade -algo forza
da- foi a costa de que a Coordena
dora Feminista e Donicela perdesen 
a "exclusiva" de seren "o" movimen
to feminista de Vigo, sen que por 
outra banda estexa claro se eses 
outros grupos se senten parte do 
"movimento" feminista . 

É hora de valorar os límites e as 
avantaxes desa unidade de acción, 

· tendo en conta a forte competéncia do 
discurso institucional por unha 
banda, e a perda de protagonismo 
com movimento feminista por outrae 



AS TRABALLADORAS DO SERVÍC/0 
DOMÉSTICO NON TEÑEN DERE/10 O 

''BONO-OBRE/RO'' 

Reme (A.G.M. Ferrol) 

Dende hai máis de catro meses na 
Casa do Concello de Narón un nume
roso grupo de mulleres (nalgunhas 
asembleas chegan a xuntarse 200) 
están a reclamar a tarifa reducida nos 
autobuses urbanos, o chamada 
"Bono-Obreiro". 

A situación é certamente curiosa, 
Elas, que traballaban maioritaria
mente no Servício Doméstico, descu- · 
briron que non selles recoñece a súa 
situación de traballadoras por ser 
un traballo que ten unha lexislación 
laboral "especial", que ten uns sala
rios "especiais" e un trato discrimi 
natorio idem. 

"A partires disto convócase unha 
asemblea de afectadas, á que acoden 
sobre 200 mulleres, e comezamos a 
buscar apoios da AA.VV., das Corpo
racións Municipais (a liña do autobús 
circula por tres concellos: Neda, 
Narón e Ferrol), e dos partidos políti-

" cos . 
Entran a formar parte desta Comi

sión negociadora o Alcalde de Narón 
que chega a dicir "que o 15% de re
dución ofertado pola empresa é un ha 
oferta aceptable". · 

Temas que ter en canta que a me
dia dos salarios ronda as 30.000 pts. 
e que o bono-obreiro supón un aforro 

'Tiñamos moito interese en saber 
se consideraban a súa loita como 
feminista e a súa resposta foi: "Con
siderámonos discriminadas como 
mulleres traballadoras; se foramos 
homes o problema teríase mirado 
doutro xeito". 

Na actualidade a Delegación Pro
vincial de transporte prometeulles 
falar coa empresa de autobuses para 
darlle unha saída ao tema . 

A empresa négase a negociar con 
elas. E dados os "delicados" meca
nismos de concesións de liñas, non 
saben se poderán utilizar outra em
presa para desprazarse. 

Manifestación e concentración diante da Casa Consistorial de Narón. 

Falamos con dúas mulleres desta 
Comisión e explicáronnos como na
ceu esta plataforma reivindicativa: 

- "Comezou senda un malestar do 
que se falaba no autobús e o primeiro 
paso foi que un grupo de mulleres vai 
enterarse á "Oficina do Consumidor" 
para saber se temas dereito ao bono
obreiro. Na oficina dinnos que temas 
que falar directamente coa empresa . 
Falamos co presidente da AA.VV. de 
Freixeiro (é onde están as oficinas 
da Comañía) e acompáñanos á entre
vista cos directivos da empresa. A 
resposta da compañía de autobuses 
é que está disposta a facer unha re
ducción sobre a tarifa ordinaria dun 
15% pero o resto da subvención teno 
que poñer a Casa do Concello". 

ao mes de 2.300 pts. (o que para 
unhas mulleres supón ir á peluquería, 
para estas é o presuposto de tres días 
para xantar. Se lle engadimos que a 
media de idade está entre os 45 e 65 
anos, vemos que a grande maioría 
traballa para cotizar e dispar dunha 
pensión na vellez. 

Sobre os problemas cos que se 
atoparon sinalan: • 

' - "Ao principio tiñamos problemas 
: cos homes, cando faciamos os cortes 

de tráfico, pero agora xa non". 
Outro problema -din- é a cativa 

experiencia organizativa. 

- "De todas, só unha estivera orga
nizada anteriormente o que fixo que 
a meirande parte do traballo recaera 
sobre ela". 
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As propostas da asemblea son as 
de seguir cortando a saída dos auto
buses das cocheiras ás 4,30 da ma
drugada e, de non facerlles caso, 
corta-lo tráfico diariamente. 

No ánimo da comisión está o de 
mante-la asemblea en pe ata o mes 
de Novembro en que se ten que nego
ciar novamente a concesión da liña 
de autobuses. 

- "Pedimos tamén, amais do bono, 
a ampliación do recorrido e mellaras 
como a limpeza dos autobuses". 

Xa chegando ao remate din: 
- "A conclusión que tiramos desta 
loita é que paga a pena seguir aínda 
que non se conquira nada. O impor
tante é que polo menos unha vez na 
nosa vida, nos temas xuntado tooas'. 

• 



' 

Anabel Álvarez Teixeira 
AGM - Ourense 

. . . Un tílulo certeiro, 
aínda que pareza que o ob
xecto de debate no M.F. é a 
legalización da prostitución 
e non este fenómeno social 
en si mesmo considerado, 
é dicir, en toda a súa ampli
tude. Non podemos ficar na 
superficialidade dunha 
cuestión de si ou non ó re
coñecemento iegal dunha 
realidade tan complexa 
como é a prostitución. O 
feminismo na súa activida
de teórica de análise non 
pode limitarse ós reducidos 
contidos que se manexan 
nos medios de comunica
ción, os cales recollen o pro
blema dende a ignorancia e 
a falla de inquietude que 
existe na sociedade polo 
mesmo -coma por tantos 
outros. 

Podemos escomenzar 
plantexando que é e por que 
existe a prostitución. Se é 
a utilización do propio corpo 
con fins lucrativos, dubido , 
moito que se poida atallar 
algún día. Pero as prostitu
tas que sofren a súa condi
ción, as que son explotadas 
e vexadas, as que morren 

calquera día en calquera 
parte, non pretenden, non 
poden pretender máis que 
sobrevivir. 

Cal é o significado desta 
prostitución? O instinto se
xual do ser humano e a súa 
capacidade intelectiva para 
aprehende-la realidade e 
transformala defínense de 
xeito moi diferente. O tra
ballo -cando non é alienan
te- realiza as potencialida
des non instintivas do ser 
humano e introdúceo nunha 
estructura · social como 
membro operante. A prosti
tución converte a mull~res 
en obxecto, anula as súas 
necesidades de realización 
como individuo social, nega 
o seu instinto sexual, que _ 
debe ser libre, e redúcea en 
definitiva á pura animali
dade. 

''Non podemos ficar 
na superficialidade 

dunha cuestión 
de si ou non ó 

recoñecemento legal 
dunha realidade 
tan complexa .. 

Cales son as causas que 
o explican? Saída dun medio 
familiar agresivo, coacción, 
trata de brancas, drogode
pendencia ... , máis que cau
sas, son concausas da ver
dadeira orixe da inxustiza, 
que é a indefensión da mu
ller ante a violencia do ho
me, o sometimento histórico 
á súa vontade, a concepción 
da mes m a como obxecto das 
necesidades masculinas, 
coma sexo débil, cuxa exis
tencia non se explica fóra 
da súa utilidade para o ho
me. Tódalas feministas sa
bemos que. esa e non outra 
é a razón histórica e actual 
da prostitución. 

Defende-la lega 1 ización 
non significa por forza de
fende-la sua existencia, pois 
pódese contemplar como 
mellora práctica inmediata, 
mell~ra que se traduce en 

· asistencia sanitaria, asocia
cións sindicais, etc. Pero a 
legalización da prostitución 
é a consecuencia lóxica dun 
esquema baseado en tópi
cos sexistas e dalgún xeito 
supón acepta los: que a pros
titución é un oficio -o máis 
antigo do mundo- que cum
pre unha función social e 
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que debe estar regulado 
coma calquera outro oficio . 

Pero non é ningún oficio, 
ningunha clase de traballo, 
senón a negación do traba-
llo, que debe ser unha acti-
vidade de realización per
soal. Defini-la prostitución 
como oficio é un xeito de 
amosa-la concepción sexis
ta de que a muller .é, ante 
todo, obxecto sexual e coma 
tal pode vivir. E o grave é que 
moitas o eren e renuncian a 
loitar por un oficio que de 
certo o sexa. Non cumpre, 
tampouco unha función so
cial. Esta afirmación tradu
cea convicción de que a se
xualidade masculina é vexa
toria por natureza, que non 

• 

necesita a reciprocidade do 
desexo sexual da muller é 
que eles son os auténticos 
suxeitos sexuais, xa que 
para as mulleres non hai ca
sas de alterne nin tratantes 

• 

de brancos. 
Non hai prostitutas, hai 

mulleres prostituídas, e a 
esixencia que plantexo á so
ciedade como feminista é 
que deixen 'de selo. Non á 
consolidación dunha inxus
tiza senón á súa desapari-
ción. · • 



·DEFENDER 

ÁS PROSTITUTAS 

Nanina Santos 

A prostitución, as mu
lleres prostitutas están no 
candeleiro. A criación e lega
lización da primeira asocia
ción de prostitutas de Ma
drid (é a P legalizada no Es
tado Español), ten contribui
do fortemente a promover o 
debate e á tomas de posi-. , 
CIOn. 

As mulleres prostitutas 
están tartas de sofrir toda 
clase de atropelos e aldra
xes e traballar sen ter ga
rantido ningun dos direitos 
que asisten a amplísima 
maioria dos colectivos de 
traballadores e traballado-

ras: Seguridade Social co 
que comporta de atención 
sanitária, pensións de xubi
lación, invalidez, baixas por 
enfermidade, pensións aos 
tillos e filias caso de morte, 
etc. 

Ademais suportan nas 
su as costas todo o peso dun
ha moral fondamente hipó
crita que non ten reparo en 
estimular a prostitución e 
logo denigrá-la e condeá-la 
ao máis escuro dos ostracis
mos e ao máis sórdido dos 
ghettos. 

Unha moral que ao longo 
de séculos ten promovido 
(coas varianzas, grandes en 
ocasións, segundo culturas, 
xeografias, relixións, tem
pos históricos ... ) unha ima-

xe normativa da muller, da 
·condición feminina: 
"honesta" nai-esposa e ama 
de casa. E á muller só lle 
queda ser do modelo ou non 
se-lo en absoluto, en cuio 
caso é repudiada, e esta é 

mitir, a inferioridade econó
mica e social das mulleres é 
a _responsábel da prostitu
ción" (3). 

Agora que as mulleres 
prostitutas organizadas co
mezan provocar á sociedade 
ao lle dicer de fronte: "so-un ha das razóns polas que a 

imaxe da muller ten un posi
tivo e un negativo. Unha ima
xe escindida en duas, en ne
gro e branco: Virxe Maria e 
muller escarlata; anxo mise
ricordioso e prostituta; com
pañeira amábel e intolerá-

. mos prostitutas, non nos a
vergoñamos e non quere
mos seguir agachadas na 
noite que vós nos impoñe
des", muitos sectores sociais 
escandalizan-se . 

bel marisabidilla; fada e 
bruxa ... 

Non é fácil expurgar os 
mecanismos que permitiron 
e axudaron a tecer este mito, 
imaxe da muller que disco
rre pola história coñecida: 
Eva, bruxa, demo, conspira
dora, vampiresa, prostituta, 
liberada, como o negativo de 
virxe, nai, abnegada espo
sa ... ('1 ). 

Emma Goldman no seu 
ensaio 'Tráfico de Mulleres" 
publicado en Nova Jorque 
en 1917, expresaba que a 
situación que deixaba ao 
descoberto a hipocresía do 
sistema era a das prostitutas, 
as mulleres máis explota
das. Elas eran unha expre
sión ben requintada do pro
blema feminino. (2) 

1'- "Non existe un so lugar 
onde a muller sexa tratada 
en base á su a capacidade de 
traballo, senón ao seu sexo. 
Portanto, é cáseque inevitá
bel que deba pagar con favo
res sexuais o se u direito a e
xistir, a conservar unha po
sición en calquera aspeito.) 
( ... ) 
• Ainda que os nosos refor
madores non o queran ade-

De qué? 
De que o até agora consi

derado 'cloacas' selles guin
de á par dos seus cómodos 
' ' pazos 

-Sectores que non están 
dispostos a aceptar en ab
soluto que a prostitución 
é un traballo (4) no que as 
mulleres prostitutas se 
ven privadas de todo direi
to, explotadas polos chu
los e redes diversas de 
proxenetismo, timadas 
por muitos clientes, a eito 
acosadas pola policía e 
sempre denigradas pola 
"sociedade honesta". 

-Sectores que estiman 
intolerábel que sexan as 

, . . 
propnas prostitutas quen 
talen e expresen as suas 
demandas e organicen a 
sua loita. 

-Sectores a os que, como 
a prostitución non lles 
gosta e mesmo a conside
ran un horror, prefiren 
practicar a política do aves
truz: meter a cabeza soba 
, , . 
a e namentras, as prosti-
tutas que as parta un raio, 
por máis declaracións, re
tóricas todas elas, de que) 
hai que "erradiar" a pros-

-
Agora que as mulleres prostitutas organizadas 

comezan provocar á sociedade ao lle dicer 
de fronte: "somos prostitutas, non nos 

"" . avergonamos e nop queremos segu1r 
agachadas na noite que vós nos impoñedes", 

muitos sectores sociais escandalizan-se. 
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titución e acabar con ela. 

Detesto esta sociedade de 
princípio a fin. 

Horror se me pón no cora-
, 

zon e na cabeza de ver millei-
ros de homes e mulleres gas
tando as suas vidas en tra
ballos diários a cámbio dun 
salário que non dá para sa
tisfacer necesidades e aspi-

. , 
rac1ons mentres outros se . 
arnquecen a sua conta. 

Horror de tantísima xente 
parada, das bolsas de pobre
za e de analfabetismo que 
atinxen a mulleres e homes 
de distintas ida des. 

Horror de pensar nos cár
ceres e como se extínguen 
no seu interior as vidas e as 
almas de centos de presos 
carentes das mínimas con
dicións humanas. 

Horror de sentir cómo se 
incita a un consumo desme
dido cando a ampla maioria 
dos bolsillos non poden ace
der a el. 

Horror de ler e escoitar boa 
parte das senténcias dos xui
ces en matéria de agresións 
sexuais. 

Horror de sentir a miséria 
moral, espiritual e material 
, 
a que se nos condea desde 
quen ten poder e desde quen 
o administra aos distintos . . 
n1ve1s. 

Odio, detesto, volvo odiar 
con todas as vísceras, que 
se sega violando a mulleres 
ou bourando-lles dentro ou 
fóra do matrimónio. 

Eu quisera que as viola-. , . . 
c1ons non ex1st1ran nunca 
máis. Entregar parte da mi
ña vida para que esto sexa 
así, non mefai esquecerque 
seguen existindo. Nen pedir 
leis que digan "Fica erradi
cada a violación" resolveria 
tan dramática realidade. 

Non desexo por nada do 
mundo que miles de mulle
res se vexan empurradas ao 
exercício da prostitución 
contra a sua vontade, de i
gual modo que tampouco 
desexo que milleiros de mu
lleres se miren obrigadas ao 
matrimónio e á maternidade 
'porque a vida dunha muller 
é así'. 

Detesto as redes e as má
fias de carácter nacional ou 
internacional que con enga
nos e de xeito ilegal sacan 
dos seus países a mulleres 

que buscan a sobrevivéncia 
(a eito dos países máis po
bres), e obrigan-nas a se 
pro~tituir, e detesto, con i
déntica forza, aos empresá
rios e executivos (da pública 
ou da privada) que chanta
xean sexual mente, con máis 
ou menos sutileza, ás traba
lladoras para manteros seus 
postos de traballo, ver me
drar os seus salários, cate
gorias ou conseguir contra
tos fixos en troques de even
tuais. 

Detesto as condicións en 
que traballan as emprega
das do servicio doméstico e 
a tirania e servidume que 
centos delas teñen que su
portar de parte das mulleres 
e homes que as contratan. 

Horror me seguen produ
cindo as persoas que en uso 
do se u poder e dos seus be
nefícios despiden á xente 
traballadora deixando-a na 
rua, que fan todo o posíbel 
para abortar as xustísimas 
loitas de colectivos que pe
lexan os seus direitos, ou 
que teñen mando sobre cor
pos de represión elle dan or
des de cárrega sobre folguis
tas e manifestantes ... 

Talvez todo isto o ternos 
integrado na nosa paisaxe . , 
cot1a e ternos perdida a no-
sa sensibilidade e capacida
de de sufrir cosque sufren e 
de odiar a quen oprime, tor
tura e exeree despotismo e 
tirania . 

Non sei por que a prosti 
tución é mais horror que ou
tros centos de exemplos dun
ha sociedade organizada so
bre a máis fond~ desigualda
de, inxustiza, explotación e 
opresión ainda que logo a 
encubra e lexitime con 'To
dos somos iguais ante a lei" 

11 • • 

ou ex1ste 1gualdade de o-
portunidades e quen vale 
sobe e quen non sobe é que 
non vale". 

Pasa, quizais, que a pros
titución atinxe a o sexo, a ese 
subconscente agachado que 

nen por nada queremos ter 
diante dos ollos para poder 
desfacer esa barreira enor
memente puritana entre 
"dec_éncia", " honestidade" 
e tantas acepcións de "dig
nidade" e "indecéncia" . 

1 

"desonestidade" e "indigni - · 
dade". 

Tal vez tampouco quere
mos a prostitución diante 
das nosas cómodas concién
cias e tranquilos ollos para 
non ter que defender as mu 
lleres prostitutas até o final. 

Nos seus direitos indivi
duais e colectivos. Nos que 
elas demanden, exixan e 
consideren necesários; no 
direito a abandonar a pros
titución se e las queren e dis
pór de alternativas reais pa
ra poderfacé -lo e, no direito, 
tamén, a poder exercer a 
prostitución se elas queren 
sen que as moleste a pol icia , 
os chulos, os clientes. 

É realmente unha exixén-
. 

c1a e un reto que ternos quen 
nos ubicamos no feminismo 
e, polo tanto, na defensa das 
mulleres, de todas as mulle
res e da liberdade para poder 
facer o que a cada unha lle 
veña en gaña, na pequena 
marxe de eleizón que nesta 
sociedade posuimos a am
plísi llla maioria das persoas.~l 

Non sei por que a prostitución é máis horror 
que outros centos de exemplos dunha 

sociedade organizada sobre a máis fonda 
desigualdade, inxustiza, explotación e 

opresión ainda que logo a encubra e lexitime 
con ''todos somos iguais ante a lei" ou 

"existe igualdade de oportunidades" 
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O QUE NOS FALOU 
CARLA CORSO 

CARLA CORSO ten estado en Santiago convidada pola 
AGM e os Grupos de Mulleres da Universidade para talar 
da prostitución e as prostitutas o martes 5 de Xuño nunha 
sá do Araguaney. 
Ela é membro do Comité polos Direitos Civis das Prostitutas 
de Italia. A sua charla parece u-nos interesantísima, así que 
decidimos publicá-la nesta Andaina para que podades co
ñece-la. Porque pensamos que ninguén millor que as pró
prias prostituas para talar dos temas que lles atinxen. 
A sua intervención, en italiano e que nós traducimos bu lin
do ao galego, foi a seguinte. 

Queridas Compañeiras: 

Q momento rebelde do 
feminismo, ten convulsio
nado m u itas verdades e é un 
feito incontestábel que soba 
sua influéncia de reflexións 
e debates naceron os pri
meiros comités de loita das 
prostitutas nos países do 
Ocidente industrializado. 

O noso interese encontra 
as suas razóns máis fondas 
no medro que algunhas de 
nós vivemos no interior do 
movimento polos direitos ci
vis cando comprendimos 
que existia un amplo sector 
da sociedade civil que vive 
e valora sen vendas ideoló
xicas e que está disposto a 
levar á luz e tratar de resol
ver as suas contradicións. 

A esperanza, como mulle
res, de poder ser confundi
das coas outras porque, de
positárias dunha comun cul
tura de opresión e a convi
ción que está na mente de 
muitos, a vontade, de rexei
tar cada limitación á livre 

_ disponibilidade de si, ten
-nos dado a forza de sair da 
marxinalidade á luz. 

Amosar-nos e talar de 
nosoutras abertamente ten 
sido o momento máis difícil 
e duro, como agora é difícil 
suportar o peso da curiosi
dade cando non está respal
dada da solidariedade e o in
terese. 

O madurecimento ten du
rado alguns anos nos que 

ternos ido, aos poucos, a
bandonando a mentalidade 
opresiva e a o mesmo tempo 
consoladora do rol de mar
xinadas, e estamos conven
cidas da necesidade de exer
citar o direito da provoca-. , 
CIOn. 

Para nosoutras ten sido 
importante sair da clandes
tinidade da noite para emer-

" xer non como pantasmas 
que infunden medo ás con
ciéncias tranquilas senón 
como persoas que se decla 
ran publicamente prostitu
tas. 

Ternos feito a escolla da 
fórmula de Comité aberto a 
prostitutas e garantes dos 
direitos e da liberdade por
que non tentamos transfor
mar a nosa batalla nunha 
defensa de categorias, se
nón que insistimos sobre a 
testemuña de vontade de li
beración, non tanto da pros
titución como do medo á 

' . . , 
prost1tuc1on. 

Pedimos: a revisión de al
guns pontos da Lei que re
gula a prostitución que rio 
noso país é somellante á lei 
española. De feito, co feche 
dos burdeis, a intención dos 
lexisladores non era abolir 
aquilo que nunha socieda
de como a nosa non se pode 
suprimir, é dicer, o mercado 
do sexo, senón que foi a de 
recoñecer a existéncia da 
prostitución tirando-a da es
fera do delito, non xustifi
cando as limitacións á liber
dade persoal que a aplica-

ción da lei ten inducido nas 
condicións das prostitutas, 
como a proibición do exercí
cio en lugares abertos ao pú 
blico, ou tamén, a condea á 
soidade para evitar que as 
persoas am1gas ou compa
ñeiras de vida sexan acusa
das de encobrimento. 

' 

Discriminatório é, tamén, 
a aplicación ás prostitutas 
de leis sobre orde pública 
que nos asimilan, por trata
mento, aos delincuentes co
muns e habituais, coas con
secuéncias, en muitos ca
sos, de terminar perigosa
mente no ambente do mun
do criminal do que dificil
mente se sae. 

Queremos, tamén, mudar 
os mecanismos de culpabili
zación de boa parte da socie
dade que produce a nosa 

. . , 
marxmac1on. 

Nós estamos voluntaria
mente expostas á curiosida
de da sociedade que a eito 
nos constriñe a estereotipos 
inaceptábeis: O u das disgra
ciadas turbadas polo sent ido 
de culpa, ou dos inmorais 
vendedores de sexo, sen va
lores. » 

Todo isto por confrontar-
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nos seriamente sobre este 
argumento "A Prostitución ", 

. , ' 

que por extens1on e lmpor-
táncia envolve a unha gran
de parte da nosa sociedade. 

Quixéramos abrir un am
plo debate para chamar a 
atención da sociedade, so
bre as nosas condicións de 
vida e de traballo . Conside
ramos un deber pedir a to
dos, e sinaladamente ás mu
lleres, que loiten ao noso la 
do para axudar-nos a sair do 
ghetto no que o prexuizo atá
vico e a moral católica que
ren confinar-nos. 

Só ao través dunha aná
lise fonda e atenta feita xun
to ás prost itutas, se poderá 
chágar a un coñecimento 
máis amplo do problema e 

-a si superar o medo e o repú
dio que a prostituta provoca. 

Como mulleres eremos 
que todas as mulleres, e en 
particular, as compañeiras 
que combaten en primeira 
liña da loita feminista, de
ben soster as reivindica 
cións das prostitutas, ppr
que compartimos unha cul 
tura que desde sempre nos 
quixo asina lar, marxinar e) 
discriminar. 



Pedimos, entre outras 
cousas, o recoñecimento da 
dignidade persoal e o res
.peto que a eito se nos ten 
negado, e é polo grave defei
to de ser muller nunha so
ciedade masculina. 

A prostitución en cada un 
dos países industrializados 
é sempre e máis frecuente
mente un ha alternativa para 
mi llorar a calidade de vida, e 
de certo, non se pode excluir 
que o consumismo teña cul
pa desta eleizón. 

Desgraciadamente exis
ten na actualidade bolsas de 
pobreza, vellas e novas; a 
vella pobreza feíta de misé
ría e ignoráncia; as novas, 
que na crise de proveito ex
cluen ás mulleres e aos xó
venes do mundo do traballo. 
Cando chegan encontrar un 
emprego, xeralmente é mal 
pagado e pouco gratificante. 

Sempre é máis difundido 
o fenómeno da prostitución 
a médio tempo, practicada 
polas mulleres ql,le traballan 
pero que non gañan salários 
suficientes e se miran na o
briga de incrementar as suas 
entradas oferecendo-se no 
mercado do sexo; a maioria 
destas mulleres forman a 
m esta masa que fornece a. 
vasta rede clandestina das 
casas de citas onde outros 
xestionan o se u traballo, dis
frutando-o. 

Nestes últimos anos no 
, . . , 

noso pa1s a prost1tuc1on ten 
mudado de forma chamati
va.,Sobre todo na rua vai de
saparecendo a figura da pros
tituta profisional, sustituida 

, . , 
por xovenes tox1comanas 
desesperadas, obrigadas a 

este traballo pola necesida
de diária de droga. 

Persoas privadas de toda 
posibilidadé de traballar e 
por desgrácia vergoñenta
mente explotadas polos 
clientes, brutalmente extor
sionadas pola policía e, víti
mas da avarícia dos trafican
tes, que co apoio dos gover
nos cómplices continuan a 
se arriquecer sobre a pel 
destas vítimas. 

Outra figura que emerxe 
na rua está representada 
polos travestís e transexuais, 
que teñen grande éxito en
tre un número máis alto de 
homes que son atraídos po
los Jellos estereotipos da 
muller-boneca, rol negado 
polas mulleres desde hai 
tempo. 

Un fenómeno chamativo 
está constituido polas nu
merosas extranxeiras imi
grantes que veñen de países 
africanos, sudamericanos e 
do suleste asiático, que ve
ñen enganchadas por orga-

. . , . . . 
n1zac1ons 1nternac1ona1s 
que operan en todos os paí
ses europeus, e que obrigan 
a estas mulleres a se prosti
tuir e, moi a eito, a trafegar 
con droga deixando-lles pin
gües benefícios. Tais orga
nizacións non poderian ope
rar en grande escala e livre
mente se non contaran coa 
proteción dos funcionários 

de policía e dos governantes 
corruptos. 

Por desgrácia no noso país 
neste intre, hai unha cam
paña de prensa denigratória 
e racista que acusa a estas 
mulleres de ser un veículo 
para a difusión do SIDA. 

Ao noso xeito de ver os 
culpábeis deben buscar-se: 

En primeiro lugar entre os 
governantes que non teñen 
prommtido campañas axei
tadas de información para a 

. , 
prevenc1on e, 

en segundo lugar, nos 
clientes que, unha vegada 
máis, aproveitando-se das 
condicións ás que estas mu
lleres están submetidas, im
poñen, co poder dos cartos, 
relacións sexuais non prote
·xidiJS, pondo en perigo a saú-

Só ao través dunha análise fonda e atenta 
feito xunta ás prostitutas, se poderá chegar 
a un coñecimento máis amplo do problema 

e asi superar o medo e o repúdio 
que a prostituta provoca. 

• 
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de de todos. 
' Moitos pensan que rea
brir as casas de toleráncia e 
impór o control médico obri
gado poria á sociedade a 
resguardo da degradación 
moral e sanitária. • 

Nada máis falso; de feito, 
as prostitutas co certificado 
de boa saúde darian a posi
bilidade aos clientes de a
frontar unha relación sexual 
mercenária sen preocupa
ción algunha, difundindo un 
clima de falsa seguridade 
que alimentaria a difusión 
de enfermidades venéreas. 

Os clientes, pola contra; . 
. . 

que son os pnme1ros res-
ponsábeis da prostitución, 
deben s~r eles próprios res
ponsábeis da sua saúde e 
practicar relacións sexuais 
protexidos con preservati
vos. 

Desta breve análise, agar
do que saia craramente a i
dea dos vários suxeitos que 

. . . , 
pract1can a prost1tuc1on, pe-
ro quixera gastar outro tem
po p~ra expór os problemas) 
e as necesidades que con-
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cretamente enfrontamos 
todos os días: 

O submetimento a un ghe
tho social que moi a miudo 
nos impede encontrar un 
aloxamento. 

Os prexuizos marxinan 
aos nasos tillos excluindo
os da sociedade e privando
os do xusto direito a se inte
grar. 

A criminalización que su
frimos todos os di as de parte 
da policia, abriga-nos fre
cuentemente a recorrir a a
sisténcia de avogados que 
aproveitan as nasas condi-

' 

cións para explotar-nos eco-
nomicamente. 

O prexuizo moral empu
rra á Maxistratura a tirar.:. 
nos os tillos que abandoná
los nos lúgubres institutos 
privados de toda relación 
efectiva. 

Por outra parte, está-nos 
negada a posibilidade de nos 
reintegrar no mercado de 
traballo tradicional a causa 
dos antecedentes policiais 
que ilegalmente nos marcan 
para toda a vida. 

A todos estes problemas, 
a sociedade, as forzas so
ciai~, as institucións pode
rian dar respostas doadas, 
actuando en programas de 
axuda, facilitando -e en to
do caso non exluindo a cau
sa de prexuizos- a quen se 
prostitue. 

lnstituindo pastos de aco
llida para mulleres sen vi

. venda, facilitando a asigna
ción de casas estatais. 

Axudando ás prostitutas 
que teñen tillos, creando 
servizos de baby-sitter co
lectivos e autoxestionados 
que funcionen nas horas de 
traba llo das prostitutas. 

Animando ás prostitutas 
a frecuentar os consultórios 
sanitários co fin de millorar 
as suas condicións de saúde. 

Distribuindo gratuitamen
te preservativos e xiringas, 
evitando asi o contáxio con .. 

As prostitutas co certificado de boa saúde 
darian a posibilidade aos clientes de afrontar 

unha relación sexual mercenária sen 
preocupación algunha, difundindo un 

clima de falsa seguridade que alimentaria 
a difusión de enfermidades venéreas. 
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el ientes enfermos. 
Selecionando avogados 

dispostos a defendé-las sen 
cobrar o duplo, ou mesmo 

, . , . 
ma1s, so por seren prostitu-
tas. 

Favorecendo o asenta
mento no trabal lo, instituin
do capacitación profisional 
e artesanal, para todas a
quelas mulleres que . dese
xen sair da prostitución, po
sibilidade que debe ser con
cedida tamén ás imigrantes, 
criando asi as condicións 
para sustraer-se a este mo
derno xeito de escravitude 
aoque están expostas. 

Estas son só algunhas i
deas do que se poderia fa
cer para resolver alguns dos 
graves problemas das pros
titutas, pero seguramente 
ainda máis importante será 
o xeito de achegar a estas 
mulleres; non chegará sa
tisfacer as suas necesida
des materiais senón que ha
berá necesidade de muita 
sensibilidade, e non quere
rán ser tratadas con pieda
de, senón que aquilo que 
desexan será unha relación 
igualitária e de respeto por
que só asi chegarán encon
trar autoestima e confianza 
nos outros. 

Esta será unha pri.meira 
etapa para a sua eventual 
reinserción na vida social. 

Carla Corso, polo Comité 
de Direitos Civis das Prosti-
tutas. e ·· 



Gómez 
Grupos de Mulleres Universitarias 

U nha perspectiva supón un ha ti
ranía se non se ere na súa relativida
de, é dicir, na posible existencia dou
tros puntos de vista sobre o mesmo 
asunto. Todos/ -as debemos admitir 
que a nosa visión e interpretación da 
realidade está fortemente condicio
nada pero iso ·non nos impide estar 
convencidos/ -as das nosas observa
cións. Por outra parte é imposible, se 
non se discute, sabe-lo que os demais 
pensan. 

Fa lar sobre algo que compromete é 
sempre unha aventura, dobremente 
aventura se ese algo se chama sexo. 
En maior ou menor medida o sexo ví-

. vese, séntese nembargantes, non 
chega a constituirse nunha práctica 
habitual e fácil de diálogo. Non sem
pre o desexo de liberarse das imposi
cións supera a dificultade de desem
barazarse del as. O exceso de tabús de 
que vén acompañado o sexo sométe
nos a unha proba constante, dema
siada presión pra non sentirnos ine
vitablemente, mediatizados/ -as no 
diálogo. Mesmo podemos ver nel 

unha ameaza, definir a propia sensi
bilidade tórnanos quizais vulnera
bles. Con esta actitude recoñecemos 
para o sexo un status de problema e 
agachámolo, anque conscientes de 
que agachándoo non deixa de ser pro
blema. O sexo existe e existen pala
bras para nomealo e romper con esa 
absurda tradición do silencio que nos 
fai impenetrables. 

A conciencia de que posuimos 
un ha sexualidade aparece con todo o 
peso dunha moral construída sobre 
esquemas, polarizada nos valores do 
ben e do mal, do que se debe facer e o 
que non se debe facer. A liberdade de 
pensar, sentir e actuar vén morrer 
nas máns dunha moral discriminato
ria e tendenciosa. O nacimento da 
sexualidade identifícase erronea
mente coa pubertade, negando ou 
querendo negar así a sexualidade in
fantil. Os cambios orgáni ¡¡os, o ter ca
pacidade de enxendrar tradúcese so
cialmente na perda da inocencia e 
trae consigo perigo, misterio, medo e 
prohibicións. A represión afecta aos 
dous sexos posto que a rixidez dos 
modelos funciona para ambos e des
califica por igual ás persoas que non 
se adaptan á normas. Sen embargo, a 
crueldade da moral, lexitimizada polo 
poder, condena o sexo na muller e ce-
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lébrao no varón. A presencia de se
xualidade utilízase como marca dis
tintiva do xénero masculino e pres
tíxiase a súa exhibición. Da i toda esa 
simboloxía mítica do falo fronte á con
cepción da muller como mater, rexis
trando así o sacrificio da sexualidade 
feminina. Entón di ante de todas estas 
circunstancias . case se xustifica ese 
temor ao diálogo sobre o sexo. incluso 
en persoas descontentas coa real ida
de. Non é difícil teorizar, masturbarse 
colectivamente pero a alarma cunde 
sensiblemente cando o tema deseen
de cara ao persoal. Unha reacción 
frecuente consiste en recorrer ao 
ambiguo concepto da intimidade e 
empregalo como escudo protector. 
Ou ben obviamos sen contempla 
cións ou ben reducimos o tema á con
fidencia. En moitas ocasións a cama 
perfílase como uha prolongación do 
silencio e os desexos e as insatis
faccións gárdanse como segredos. 

Se detectamos desexos non recolli
dos na norma pode vencernos ese fal -
so concepto de desviación entendida 
esta como deformación xenética, vi 
cio, enfermidade, etc. En realidade 
trátase dun recurso creado poi a moral 
para degradar todo aquilo que non se 
axusta aos seus preceptos, todo aquí- ) 
lo que é diferente. 



A sexualidade non debe normativi
zarse, xerarquizar, escoller o eliminar 
posibilidades. Un ha persoa pode ver
se abrigada a conterse, a reprimirse 
pero non pode evitar sentir e pensar 
que sente. Contra os desexos non hai 
defensas. 

A sexualidade tampouco debe go
bernar sobre prioridades impostas, só 
aceptar como criterio a libre vontade 
das persoas. Ninguén ten dereito a 
esixir e ninguén ten o deber de dar 
contra vontade. Asimesmo o compro
miso coa realidade tampouco implica 
fidelidade nesta área da sexualidade, 
non se trata de facer desta outra ideo
loxía. 

Non un exceso líbido senón a re
presión desa líbido é, na maioría dos 
casos, o motivo real das agresións se
xuais, expresando este feito tan puni
ble, a insuficiencia e inutilidade da 
moral vixente. Outras veces é a mes
ma conciencia da prohibición a que 
provoca un mercado esaxerado do se
xo, o morbo, o chiste en que é o modo 
de actuación o que desfigura o sexo 
convertíndoo nun esperpento. O 
prohibido atrae, neste caso excita. 

O conflicto é evidente: por un lado 
a presión da moral que abriga aman
ter unha pose, a garda-las formas e, 
por outro lado, a necesidade de dar 
saída aoque o corpo pide, a necesida
de de incumpri-la norma. En fin ... 

• 
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Noutra ocasión gustaría de abordar 
outro apartado dest~ universo ilimita
do e do que tamén pouco se fa la, es
toume a referir ás fantasías sexuais. 
A ausencia de stops e direccións pro
hibidas non nos pode facer sentir cul
pables se non coinciden coas nosas 
perpectivas reais e, polo tanto, indefi
nidamente máis limitadas. Cómpre 
ter en conta que a fantasía é un campo 
que exploramos en función do pracer. 

~ '. 

Por último. Así como é inevitable a 
doré preciso concederlle á sexual ida
de a importancia necesaria na bús
queda do pracer. 

Ah, e olio, o pracer sexual nin é 
delito nin se esgota no orgasmo, co
mo ben sabedes. e 



SEXIS O 
NA LITERATURA 1 

Marga Seoane 
A.G.M. Santiago 

Cando mercamos un livro para 
un neno ou unha nena estamos a 
facer algo má is importante do que a 
simples vista pudera parecer . Tras 
uns textos e unhas ilustracións (por 
moi inofensivas e neutrais que se
mellen) estes livros agachan toda 
un ha sér ie de contidos sexistas e des
criminativos para as nenas (futuras 
mulleres) onde a asinación de roles 
está perfeitamente distribuída para 
o di a de mañá se "integraren" e perpe
tuaren esta sociedade machista e 
patriarcal na que vivemos. É dicer, 
cumpre o gran obxectivo de servir 
com:.:3 o veículo de transmisión domo
delo cultural dominante. 

En canto aos argumentos, dicer 
que o papel protagonista cáseque 
sempre é interpretado por nenos: va
lentes, decididos, dinámicos, líderes 
de grupo .. . son escasísimas as oca
sións onde a protagonista sexa unha 
nena, e ainda nestes contados casos 
este protagonismo é debido a asun
ción de roles masculinos pola sua 
parte sen nengun tipo de cuestiona
mento, cando está claro que non é 
este o modelo máis axeitado para ser 
imitado -pola sua demostrada inefi
cácia para a liberación do ser hu
mán-, e para nada son os valores 
positivos cosque nós queremos iden
t ificar-nos. 

É dicer, non se trata de que haxa 
numericamente máis nenas, senon 
de que estas actuen tendo en conta 
outro sistema de valores, nunha pala
bra que a nena teña a sua própria vi
sión crítica do mundo e non o que lle 
den tal e como viña sucedendo nos 
tradicionais contos de fadas: defensa 
a ultranza da família, matrimónio, da . . , 
SUffiiSIOn .. . 

Por outra parte as ilustracións non 
fan máis que reforzar os estereotipos . 
clásicos: nenas xogando a xogos con
siderados "femininos", mamás fa
cendo a compra ou coidando da casa, 
mestras solteironas etc ... Estas "si
niestras" ilustracións teñen unha 
grande importáncia dentro do livro 
xa que sabemos -e está demostra
do- que o 90% do que percebemos 
entra-nos pola vista, polo que as ima-

xes quedan-nos retidas con maior fa
cilidade. Por todo isto, e ainda que 
de xeito moi sutil, cumpren demasia
do ben a sua función ideolóxica (de aí 
que eu as adxective coma "sinies
tras"). 

Nos últimos tempos e grácias a 
unha maior conciéncia sobre o tema 
dos escritores-as de livros infantis, 
empezan a aparecer nenas coma pro
tagonistas das histórias. Ternos, asi 
o livro de Christine Notlinger "Rosal in
de" co tan significativo subtítulo de 
"Rosalinde ten ideas na cabeza"(1 ). 
Ou ben "Matilda" de Roald Dahl (2), 
sen esquencermos o livro de Ursula 
Haucke "Me puse bizca y papá se pi
có" (3), que conta ademais cunhas 
estupendas ilustracións de Franziska 
Becker. 

Resultaría moi interesante ofrecer
lles aos nenos-as a posibilidade de ler 
e dialogar sobre os livros ondeos ro
les dos seus protagonistas rachen a 
imaxen tradicional que deles se es
pera. Recomendar, neste senso, a trí
loxia da escritora escandinava Maria 
Gripe: "El auténtico Elvis", "Eivis, 
Elvis", ou "Eivis Karlsson" (4) que 

·a inda que o protagonista é un neno, 
racha co seu estereotipo tradicional. 
Elvis é un neno introvertido, sensíbel, 
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FANTIL 

que planta flores para facer a v1da 
máis agradábel, ódia a violéncia, non 
ten amigos da sua edade ... Nesta 
mesma liña ternos tamén o livro de 
Tomie de Paola "Oiiver Button es una 
nena" (5). 

Por todo isto e tendo en conta que 
hoxe en dia -afortunadamente~ os 
nenos-as len cada vez máis livros, 
non estaria de máis escoller minucio
samente aqueles que nós creamos 
que van servir para loitar contra a 
secular condición de inferioridade 
social na que se atopan a maioria das 
nenas ... 

A seguinte escolma de livros está ba
seada en dous critérios : son livros que 
normalmente non aparecen nas bi
bliografías recomendadas e todos 
seguen unha perspectiva progresista 
e non sexista. 

QUEIZAN, M. Xoxé: O sagredo da pedra 
figueira. Ed. Xerais. 

JANER MANILA, Gabriel : lsto que ves é o 
mar. Ed. Galaxia. Colee. Arbore. 

TI MM, Uwe: O Cocho de ,carreiras Rudi 
Fuciños. Ed. Galaxia. Colee. Arbore. 

DOCAMPO, Xabier: A nena de auga e o 
príncipe de fume. Edicións Xerais de 
Galicia. 

FERNÁNDEZ PAZ, Agustín : As flores ra
dioactivas. Edicións Xerais de Galicia. 

VIEIRA, Alice: Ursula amaior. Ed. Caminho 
(portugués). 

VIEIRA, Alice: Rosa minha irma Rosa. Ed. 
Caminho (portugués). 

VIEIRA, Alice: A /ua nao está a venda.Ed. 
Caminho (portugués). 

VIEIRA, Alice: Flor de me/. Ed. Caminho 
(portugués). 

NOTA 
(1 ), (2), (3), (4) Todos eles están na co

lección de Biblioteca Juvenil de Salvat, 
Alfaguara . 

(5) Editorial Miñón . 



XORNADAS DA MULLER DE REDONDELA 
ATENEO REDONDELAN - MARZO 90 

Pilar 
Redondel a 

.... ... - . . 
~ - ~~ 
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. ·.· _:...~ 
Estas primeiras Xornadas adicadas á .. 

salarios de risa, sen seguridade so
cial e coa boca pechada porque hai 
moitas esperando. Mulleres que den
de que teñen 14 ou 15 anos, xa empe
zan a traba llar sen cobrar un soldo e 
teñen que seguir aprendendo a estar 
caladas. muller que fixemos no mes de marzo, ~ ~ · 

están enmarcadas dentro dos actos ·;.:::;\:~ _._.:""1:·. 
que o ATENEO vén facendo ó longo · >_\.~ ~~ 
do ano. As mulleres integrantes, ví- - . . -\ . · / ·. 

. .. ........ 

-.. .. . 

_; ~ <1 ~ · . '< tema é complicado e difícil de sol u-
- ·· - ~ i~\ ;" cionar porque son as mesmas mulle-

mo-la necesidade de fa lar de mulle-· · ·' -•. · · ', . -~~ ~ res as que non denuncian a súa situa -
. - - · t. 

· ;· ~ - .. . ""-. ción, nós quixemos chegar a que se res e para mulleres. 

Os temas que escollemos para as 
charlas foron pensados para as mu
lleres que viven en zonas dunhas ca
racterrsticas peculiares (zonas de 
economía sumerxida). 

O primeiro tema, a cargo de Carmen 
Corbalán, tratou sobre "Co-educa
ción"; sobre "Muller e familia - Tra
ballo doméstico e asalariado", falou 
M. Jesús Pinto; Cristina Almeida, 
sobre "Muller e proxección social"; 
as mozas do Instituto de BUP sobre 
"lgualdade de oportunidades" e, por 
último, ffxose unha mesa redonda con 
organizacións feministas da comarca 
(Coordinadora feminista, Alecrín, Fi
ga, MNG). 

Por que estes temas de debate?. 

Sabemos que hai milesdecousasque 
as m u llares podemos discutir e deba
ter, que son milleiros os problemas 
que nos agardan á volta da esquina, 
pero non podiamos talo todo. 

O tema da coíeducación ademais de 
ser bastante descoñecido non está ó 
alcance de tódalas persoas porque 
dende cativas nos educan para que 
pensemos que non irnos te-los mes
mos dereitos que os nososcompañei 
ros. Por isto, pensamos na posibilida
de de crear unha pequena vía para 
plantexar que é posible un cambio das 
estructuras educativas, poñe-lo noso 
gran de area neste asunto para que, 
polo menos, sexa menos descoñecido 
este tema, xa que son moitas as mu
lleres que pensan que a discrimina
ción é un estado natural, as veces, 
son as propias mulleres as que poñen 
trabas á hora de saír e da-lo primeiro 

, . 
paso para que as suas perspectivas 
non queden mermadas por esta inco
rrecta educación que recibiron. 
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Os homes, por suposto, é máis difícil 
que entandan, porque lles costaría 
perder o se u estatuto, dado que a edu
cación favorece os seus intereses, 
pero hai un grande labor por facer 
coas munares. Moitas aínda pensan 
que a sumisión e o seren criadas gra
tuitas, é consecuencia natural de na
cer muller. Esta maneira de pensar 
está motivada pola educación sexista 
que tomos recibindo dende ben ca
tivas. 

-O tema de Muller e familia- Tra
ballo doméstico e asalariado, vén un .: 
pouco motivado polas circunstancias 
da zona de Redondela, pobo con in
dustria textil, 1.200 traballadoras 
(homes ben poucos), a pesar de contar 
con mulleres que traballan fóra da 
súa casa, nunca houbo un servicio 
de garderías, nin ningún centro de 
atención para a muller. 

O tema que nós quixemos tratar foi o 
problema que ten a muller desta zo
na, e a doutras moitas, cando traballa 
fóra da súa casa: doble xornada de 
traballo pero non doble paga. Sempre 
foi considerado o seu traballo como 
unha axuda complementaria, nunca 
como soldo de primeira necesidade. 
Outro factor que nos levou a este de
bate, foi que a maioría das mulleres 
da antiga fábrica textil, REGOJO, es
tán traballando na economía sumer
xida, con xornadas de 1 O e 12 horas, 
sábados e domingos se fa i falla, con 
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de por qué a maioría das mulle res non 
alcanzan postos de relevancia na vida 
política ou laboral,, por qué e!studian
do ou especializándose, non chegan 
a ter as mesmas oportunidades que 
os homes con iguais condicións e a 

. , 
mesma preparac1on. 

Chegamos a pensar que será porque 
hai que ser como homes, pensar co
mo eles e actuar como "varóns con 
pelo en peito" ou do contrario que
damos sen o noso querido traballo. E 
complicado nesta sociedade machis
ta que a muller que se empeñe en en
trar nos terreos masculinos (traballo 
cualificado, poder político, etc.), non 
teña que esgrimi-los "arames femi
ninos" para chegar, e unha vezalí non 
selle permitirá ser muller, só floreiro, 
e ten a obriga de facelo como o fa ría 
un home, senón non vale. 

Tivemos tamén unha exposición de 
carteis recollidos de organizacións 
de mulleres, de loitas pasadas e pre
sentes. 

O balance das Xornadas foi positivo, 
moi boa acollida por parte dun público 
bastante hetereoxéneo, ningún dos 
días nos que había algún acto a sala 
quedou vacía, máis ben todo o con
trario. Levounos a te-la ilusión de ver 
xurdir unha pequena inquietude nas 
mulleres que nos acompañaron du
rante todo o mes de marzo. 

Non podemos cambia-las cousas dun 
día para outro, non se pode borrar 
dun manotazo a educación que du
rante séculos nos foron inculcando, 
pero a loita cotiá e o vivir día a día, 
sen retrocede-lo recorrido, pensamos 
que xa está dando os seus bos froitos. 



11 ULLERES'': 
Unha experiencia positiva 

Teresa Román. A.G.M. Santiago 

Diferentes medios de comunica
ción como a TVG, a TVE en Galicia e a 
prensa en xeral, adicaron especial 
atención á "Importante -nas súas 
verbas- exposición fotográfica co
lectiva MULLERES" que organizada 
pola A.G.M. de Santiago como parte 
dos actos conmemorativos do Día In
ternacional da Muller, e tomando co
co eix~temático a figura do sexo fe
minino, foi presentada na Aula de 
Cultura da Caixa Postal de Composte
la do 1 ó 5 de Marzo. 

Anxeles Mondelo, Anxeles Casti
ñeiras, Api, Celina Ramos, Catalina 
Victory, Chis Oliveira, Chus Martínez, 
Esther M. Ansemil, Eva Vidal, Gloria 
Soneira, Inés Allanes, Isabel García, 
Kirsten Plathof, Luz Vilas, Mada Car
balleira, Marga Sampaio, Maribel R. 
Perdiz, Mónica Couso, Marisol Cam
pos, Nelly Verde, Nanina Santos, Ni
nes Domínguez, Pilar Pazos, Rosa 
Vázquez, Reyes González e Teresa 
Román, conformaron a amplia lista 
de fotógrafas afeccionadas que, in
cluso dende pontos tas aparentemen
te lonxanos como Londres ou Berlín, 
participaron na experiencia. 

Ouixemos que esta exposición fose 
un xeito de promocionar e fomenta-la 
participación das· mulleres neste, ó 
noso xeito de ver, importante campo 
da cultura, así como achega-lo femi
nismo a uns sectores que descoñecen 
o u non queren coñecer as dificultades 
e escasas oportunidades que xeral
mente atopamo-las mulleres á hora 
de amosa-los nosos traballos. Pare
ceunos unha magnífica oportunidade 
face-lo coincidir con tan sinalada data . 

A pesares do "alto nivel de calidade 
e participación" (e aquí facémonos 
novamente eco dos comentos apare
cidos nos medios de comunicación) 
non pretendemos, nen tampouco 
houberamos podido, amosar nesta 
exposición todo o que as mulleres 
somos e facemos, senón máis ben un 
pouco do que estamos a facer, o que 
se pode facer, e tamén o que queda 
por facer. Ollos de muller, en-definiti-

-
va, atrás do olio da cámara á percura 
dun xeito singular de captar, de que
rer apreixar vidas, rostros, actitudes 

Inauguración da exposición " MULLERES" en Santiago. 

dese universo plural, dinámico e di
verso que somo-las mulleres. Foi todo 
un reto ó que tal vez non estabamos 
afeitas e que hoxe máis que nunca 
sabemos que pagou a pena tentar. 

Coidamos que todas estas mulle
res, tanto as que estaban di ante como 
atrás da cámara, así como aquelas 
que participaron no proxecto dende o . -

anonimato, fixeron e seguirán a facer 
un importante traballo xa polo simple 
feito de participar . no esforzo de va
ria-la imaxe da mulleÍ', tarfto a través 
da fotografía neste caso en concreto, 
como mesmo dende as súas respecti 
vas prácticas cotiás. 

Sabemos, e insistimos, en que non -estiveron representadas tódalas mu-
lleres, e que houbo grandes ausen
cias, ausencias unhas por despiste, 
outras por falta de tempo ou material 
das requeridas, e alguhas -poucas-
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sinxelamente, por falta de fe nun pro
xecto que nunca imaxinaron chegar ía 
a tan bon fin. ¡Outra volta será!. 

Seguiremos coa loita nesta liña 
porque as mulleres non ternos dado 
aínda a nosa propia imaxe e moitas 
estabamos, e seguimos, desexando 
facelo, dar unha volta á nosa vida e 
deixar na cuneta -que xa vai sendo 
hora- esa falsa idea do feminismo en 
xeral, e da muller .en particular, que 
moitos, e moi especialmente no pro
pio mundo da lmaxe, teñen dado. Esta 
exposición constituíu unha pequena 
e aleccionadora victoria nesa loita 
permanente por conqueri-lo noso es
pacio que por dereito esiximos. 

En favor de tódalas mulleres em
barcámonos neste proxecto, en favor 
de tódalas mulleres levaremos a ca
bo outros, e a todas ELAS lle-lci adi
camos. · e 



, 

EXPOSICIONS DE MULLERES 
11 Bienal de Artistas Galegas 

Uqui Permuy 

Q centro de información da mu
ller (Alecrín) e oAxuntamento de Vigo 
organizaron o pasado mes de abril a 11 

Bienal de Artistas Galegas nun estu
pendo marco: o antigo Banco de Es
paña (mellor acondicionado o piso 
superior para exposición que o infe
rior onde é lamentable a escasez de 
1 uz). 

As organizadoras dividiron a obra 
. , 

en tres secc1ons: 

Experiencias Actuais (anos 90) 
Pinturas, esculturas e instalacións 
das mulleres máis consagradas, no
mes máis o u menos coñecidos da arte 
contemporánea ocupaban a planta 
baixa do edificio: Menchu Lamas, 
Berta Caccamo, M. de Bouzas, M. 
Xosé Diaz, Ana Mazoy, María Ruido 
entre outras; mostranno-lo avantar -
das propias creacións actuais, xunto 
cun grupo de nove fotógrafas que ba!-
xo o epígrafe de visións - Muller reú
ne unha gran variedade de expre
sións, estilos e técnicas. 

Obra de Renata Fontenla. 
"Coexistencia, intercambio e equilibrio 

dos contrarios". Unha escultura de "Ex
periencias Actuais" anos 90. 

Tempos de transición (anos 60-
70) Presenta un grupo máis reducido ,l 
depintoras. Encadradas no realismo fi
guran: M. Antonia Dans, M. Victoria 
de la Fuente, Elena Gago, Dolores 
Padin; e nun ~xpresionismo bastante 
persoal enmárcase a pintura de Mer
cedes Ruibal. 
No apartado de escultura é aínda máis 
reducido, tanto, que só destaca nesta 
época a escultora-ceramista Elena 
Colmeiro. 

Obra de Elena Colmeiro. SIT da sección 
"Tempos de transición". 

Homenaxe a Maruja Mallo. Foi, 
quizais, a gran desilusión pola miña 
parte, ao atopar só dúas obras da ar
tista e seis debuxos dalgunhas porta
das da Revista de Occidente, brillando 
nunha sala practicamente valeira, e 
por certo, a mellor ilumittada. 
É saudable todo o que se faga por dar
Ile a esta pintora a importancia e o 
posto que lle corresponde no mundo 
da arte, pero tamén que é merecente 
de moito máis. Se para a xente que 
coñeciámo-la súa obra por fotografías 
(tan rica e variada) resulta desilusio
nante, para quen non a co~ecía di moi 
pouco a obra exposta. 
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Debuxo de Maruja Mallo 

Vista a exposición no se u conxunto 
descóbrense interesantes mostras do 
que fixeron ou están a face-las mulle
res no campo da arte, e o feito mesmo 
de facer un ha exposición só de mulle
res adéntrase no debate aberto nos 
ambientes de crítica da arte actual: 
Fan falta exposicións só de mulleres? 
O u, polo contrario, é.mellor deixar que 
as mulleres artistas se incorporen á 
marcha das vangardas sen impulsos 
e apoios de ningún tipo? 

A compromisaria da exposición M. 
Luisa Sobrino di: "Persoalmente es
tou en contra das "feminalias" indis
criminadas e, por principio, penso que 
só deben existir espacios propios can'
do conteñen propostas sólidas a tra
vés da forza intrínseca das experien- · 
cias plásticas.* 
Por suposto, é máis fácil e efectivo 
potencia-lo xa coñecido, pero córrese 
o risco de caer nas mesmas discrimi
nacións que se intentan paliar. 

Exposicións de mulleres? Tódalas 
que fagan falta, namentras teñamos 
esa congostra tan estreita, e galeristas 
de renome se permitan o luxo de di
cir públicamente que "a arte fe ita po
las mulleres produce vómitos" caso 
do berlines Rudolf Springer e moitos 
máis exemplos poden ilustra-los im
pedimentos que seguen poñendo os 
que en realidade dirixen o catarro .• 

(*) Artigo "Muller, Feminismo e artes 
plásticas" na presentación do catálogo da 
11 Bienal de Artistas Galegas. Vigo. 
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Marga 
(Grupo de Mulleres 

da Universidade) 

A nenez, a xuventude, a vellice. 
O inverno, o bosque, a pintura ... Pero 
tamén a guerra, a natureza desatada, 
o holocausto nuclear. 

Son soños, ou fábulas, ou simples
mente maxinacións e lembranzas 
misturadas por un vello director de 
cine, moi loubado pero non sempre 
cos cartos suficentes para se expre
sar. O certo é que é un ha obra persoal. 
feíta cáseque para el mesmo, sen 
pensar na aceitación (de iso encarga
se o productor, que é Spielberg, non 

W oody Allen asoma-se de novo 
a un mundo xa explorado por el en pe
lículas anteriores. Son as xentes que 
habitan a illa neoiorquina de Manha
ttan, profesionais liberais e as suas 
famílias, xentes da comunidade xu
dea ... 
Outro dato é que de novo aparece 
neste filme o "cine dentro do cine"; 
hai un avispado productor de éxito e 
un solitário do médio adicado a facer 
documentais sobre xénios descoñe
cidos. 

A história son as diversas relacións 
entre estas personaxes, que se van ar
gallando uns cos outros. Os temas 
son o amor, o matrimónico, a infide
lidade, a relixión, a morte, a criazón ... 
xa tratados por este director antes. 
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teñades medo). Un ha reflexión desde 
a experiéncia sobre os que se dan 
en chamr "grandes temas" na per
cura da arte e da vida. E todo a tra
versa de diferentes histórias ... ou o 
que sexan, narradas en distintos tons, 
onde domina a visión poética, até máis 
terríbel (vexa-se "A ventisca"). Des
taca unha fotografía moi coidada e de 
gran beleza . 

Alguns falan de testamento artísti
co, nos esperamos que veñan ainda 
outros filmes, de Akira Kurosawa 
para todos e todas ... 

Pero o filme amosa unha novidade 
na sua forma, no xeito de tratar e 
coordina r eses temas e esas persona
xes. De novo a sinxeleza aparente, 
onde domina o ton coloquial. Os acto
res son os habituais de Allen, e algun 
novo, como Anjelica Huston, Martín 
Landau ou Alan Alda . "Delitos e fal -

. 

tas" é, ás veces, unha comédia de 
costumes ao xeito de "H.anna e as 
sua·s irmás" (tamén filme de perso
naxes e conflictos múltiples), pero 
aquí sobrepasa-se en ocasións ese 
ton para ir máis aló. A narración a
dopta en certos episódios (o asasiñato 
da amante) un dramatismo e unha 
dureza que confere ao filme un senso 
"pesimista", unha visión dura e ne
gativa das relacións humanas, da fa
lla dun código ético no xeito de actuar 
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dalgunhas personaxes que matan por 
conservar o seu rango social , que 
traizoan, menten ou simplesmente 
se deixan levár polo éxito fácil e a fa
ma. 

Así Woody Allen vai enlazando his
tórias e personaxes, o cotián e o dra
mático, nun producto onde todo con 
flue, onde todos rematan relacionan
do-se e as perguntas que se fa i cada 
un rematan sendo as teimas de todas 
e todos. Oeste xeito Allen está a utili 
zar un tipo de organización próprio da 
comédia americana de sempre, pero 
sobrepasando-o con incursións no 
dramático, no tráxico, dando-nos 
unha visión dura e incisiva das rela 
cións humanas salpicada tamén de 
situacións divertidas e frases irón i
cas, ainda que moi escollidas. 



IIGRAND BLEU" 

1 nagotable fonte de pracer, alma
cén de especialidades sutís, frescura 
atónita ... Es tan azul e tan perfecto 
que me lembras a aquel Unicornio do 
que talaba Silvia. 

¡Estremece alma!, porque chegou 
o momento de afogarte no abismo e 
baixar, baixar alá ... posiblemente en 
busca das respostas que ansías coñe
cer dende que existes. · 

¡Palpita alma!, porque vas envol
verte no mundo do misterioso Azul 

' 
ondeos unicornios de ollas purpúreos 
excitan ós humanos con caricias ul
tramarinas. 

Baixar, alá ó fondo ondeos "herois" 
son pequenas gotas de pureza me
rengados de suavísimas escamas 
incoloras. 

Azul, ¡maldito sexas!, es tan in
mensamente atractivo que me fas 
agonizar en coitos de líquida pasión. 

• M URALIS M O 
• R OTU L AC I ON 
• M AQU E T AD O 

Soa unha campá ... dúas ... tres ... 
Ábrese a porta da loucura. Coma unha 
corrente de aire penetro anónima-

. mente na túa barriga . Coma peregri
no intrigado observo todo canto se 
move : ¡Deus! ... ¡É tanto!. .. ¡Hai tan 
to!. .. 

Creo que vou estoupar. Escoito o 
meu corazón latexar ... de medo. Sín
tome realmente soa a pesar dos do
ces ollas que navegan caoticamente. 
Teño medo, sí, ¡que alguén me axu
de!, ¡socorro!, ¡aire!; ¡quera saír!. 

"¿Estás aí?". Ninguén responde ... 
¡Sinto tanta paz agora que mate

rialmente non existo ... ! 
(E pensar que por pouco- non do u 

contigo ... Menos mal que aquel a noite 
alguén me falou de ti.) 

A ti, epitafio do pracer. Océano or
gásmico. GRANO BLUE que me fas 
estremecer . 

(Como dixo meu irmán: "Ti flipas 
con esta cinta, ¿eh?. E a verdade é 
que si .) 

Rao-Rao 
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A LUZADA DO AMOR 

Camiñaba. O ceo amasaba unha 
soidade branca, un ha tristura leda . As 
águias do mencer voaban coma un 
pensamento sinxelo, coma un esque
cemento. Teño a idade de tódalas 
águias que voan esmorecidas sobre 
a miña soidade. Teño o sufremento 
de tódalas árbores que o lume conver
te en cinsa. Teño a pureza de tódalas 
augas que tremelean nas fontes. Nin
guén puido xamais latexar no meu 
corpo. Ninguén puido xamais beber 
do meu sangue. Pero agora camiño 
sobre a miña idade, a miña pureza, 
o meu sufrimento. Agora camiño bai
xo a luzada do amor. Olio a preguiza 
dos meus pasos, feridas pequenas 
que os pes magullan na terra. Lanzo 
coios ó vento. Pero só soa o bruído do 
silencio nas follas amarelas que apo
drecen sen mágoa. 

Camiñaba. A noite puña estrelas 
nos niños dos piñeiros. Mais agora só 
acende as raiolas do meu soño. Non 
hai medos, nin ameazas, nin dúbidas, 
porque non é posible. Quérote. S0 
aluma o amor as meixelas dun soño, 
os aloumiños dun soño, branco e ledo 
coma a miña soidade. Só a tenrura do 
teu corpo que soño espido a carón da 
fiestra, na que o abrente porá as mi
ñas bágoas de luz. E non quero esper-
tar. 

, 

Anabel (A.G.M. Ourense) 

Poema 

Adriana agarda. 
Segue pousada en ti, herba. Deixa cae-lo seu corpo 

na curva que de ti vai facendo a brisa. Vaivos 
levando o vento apegados. 

Adriana segue a respirar da túa atmósfera, tanto, 
QUe case ti poderías respirar aínda da dela, mais 
non a comp~rte, cuspe o que lle sobra. Deixa que 
nun bafo voen os desexos que non dará a coñecer. 
Prefíre que nun alento a anguria torne fume e non 
palabra. Adriana non ama. Amárrase á paixón que 
lle produce sentirse precisada. 

Véxovos moi perto do infinito, arrecende a vos en 
todo, ule a cereixas bicadas a pel das vosas mans. 
A min paréceme que non sodes desta terra que 
pisades, ole enfítase contigo, herba. 

Adriana agarda. 
Fala da túa partida no outono ¿É certo que irás 

1, "7 a en .. 
Fala da fonte das pantasmas, as viaxes. E ti 

partirás cedo, de mañanciña segreda, calada e 
abrigada. Co macuto, mentres verte a lúa a cheúra 
polos vales do infinito. 

A ollarte lonxe, agora. Ela fica. 
¿Non ves nada na forma do seu alento? . . · 
É a única vez que ama unha pantasma, díxome 

onte. 
Durme no espacio que deixaches, quencendo o 

leito da soidade. 
O recordo é sempre escudriñado, a ver se atopa 

algo esquecido. 
Cando Adriana dorme demérxese nas sabas e 

cospe miserias, busca cada noi~e o volume do teu 
corpo, herba, non te atopa e pérdete aínda máis 
porque segue a soñar con pantasmas. 

Xa non me lembro do seu corpo ó ficar contigo 
no desexo. 

¿Viches, herba? Eu tamén estou perdendo os 
teus detalles. Non é bon marchar no Outono. 

Cristina Trigo 
Dic.-89 Santiago C. 
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CAFE - BAR RESTAURANT 

EL REFUGI 
- --

Puente de La Reina. 25 
Teléfono 58 70 35 

SANTIAGO 

A POLO 

GAierias 
Viacambre 
SANTIAGO 

Entremuros, 13 
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R E PU BLI-CA DE EL SA LV A DO R 9 

TE L E FO N O 5 6 5 8 12 

SANTIAGO DE C O MPOSTELA 
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