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as múltiples manifestacións contra a droga que se estan a producir nos 
Ultimos meses a figura da muller, da nai, ocupa un lugar protagonista. A 
mensaxe chega clara e directa: "Non queremos ver morrer aos nososfillos por 
culpa da droga': É un berro que nace da impoténcia e da desesperación de 
ver como se vai consumindo a vida de quen viches medrar dia a dia, 

D velaches enfermidades e sonos tranquilos e para quen concebiches 
esperanzas e promesas. O sofremento das nais que conviven con este 
problema ou simplemente o medo a que algo asi poda ocorrer é capaz de 

esde o primeiro nú- 
movilizar e sacar á rúa a mulleres de todo tipo e condición, mesmo 

mero desta revista, aquelas que nunca antes pensaron en protagonizar situaccións 
sacado con moito semellantes. O sentimento de maternidade ou de protección que se 

máis entusiasmo que medios, manifesta ante esta situación é tan forte e primário que resulta tamén 
vai xa para nove anos, os facilmente manipulábel. 
cámbios son bastante eviden- Se ben non todas as movilizacións contra a droga son iguais, non son 
tes. lsto xa de por s i  poderia comparábeis as manifestacións diriiidas contra os grandes traficantes 
considerar-se un récordf.non como Oubiña ou Charlín e os sucesos acontecidos no bairro valenciano 
só sacar unha revista feminista da Malvarrosa, de algunha forma este sentimento de maternidade invoca- 
nos tempos que corren, senon se tamén na xustificación de accións tan macabras como as protagoniza- 
ademáis conseguir mellora-la das por patrullas cidadáns dedicadas á caza de drogadictos e camellos, ou 
a medida que avanzan os nú- para fomentar actuacións e sentimentos racistas contra os xitanos, mesmo 
meros. o governo utiliza-o para recabar a aceptación do seu proxecto de lei de 

Pero somos ambiciosas e "Seguridade Cidadán", lei que dito sexa de paso, será un novo mazazo 
queremos máis, queremos ' contra todos aqueles homes e mulleres que viven no filo da 
facer de ANDAINA un ponto marxinalidade, indixentes, emigrantes, xitanos, drogadictos e toda persoa 
de encontro de todas as voces que non poida demostrar unha existéncia acorde coas "normas 
e tendéncias, ademáis de estabelecidas". 
testemuña dos acontecimen- Hoxe este conflicto traspasa todas as capas sociais, é case imposíbel dar 
tos, actos e denúncias que cunha persoa que non teña alguén cercano que pasou ou viva esta 
protagonizamos as mulleres situación porque estamos ante un problema xenerado pola própria 
deste país e queremos poñer sociedade na que vivemos, que idolatra o consumismo e a 
esta revista nas mans de todas competitividade e deixa sen expectativas dun futuro desexábel a gran 
as persoas interesadas en sa- parte da poboación. 
ber que dicemos aquí e agora A solución non está en tratar aos drogadictos como apestados, crear 

'1 
as mulleres. patrullas cidadáns ou sacar máis policia ás ruas. Póde-se penalizar o 

Con este obxetivo inaugu- consumo e eliminar o tráfico do centro das cidades para que istos queden 
ramos esta nova época de lustrosos de cara ao 92 pero está demostrado que con isto só se consigue 
ANDAINA, con máis páxinas, traslada-lo aos bairros máis marxinais incrementando a miséria e o 
novas seccións e tamén cun descontento que xa existe, pode que co medo á sida, a xeringuilla e a 
novo formato para facé-la máis heroina queden marcadas como símbolo de morte para as novas 

l 

: :  

atractiva ás nosas leitoras e xeneracións, pero ai- está a cocaina presentada como droga da xente 
leitores. 'guapa' e triunfadora. 

Para conseguilo contamos Sexan benvidas as campañas de prevención, ainda que cheguen 
co esforzo de todas as que demasiado tarde para algúns, reclamémos máis centros de rehabilitación 
escribides, colaborades, difun- para cubrir todas as demandas de prazas que hoxe existen, esixámos que 
dides e a leedese criticades. A se faga efectiva a condena contra os grandes narcovaficantes, pero non 
todas queremos hoxe felicitar busquemos chivos expiatórios descargando todo o noso descontento 

I 
1 

I 

porque esta "andaina" mere- sobre aqueles que están por debaixo de nós porque con isto só consegui- 
ce a pena. mos embrutecer-nos e aumentar a inxustiza desta sociedade.) 

D 
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Margaret Thatcher val 
recebir o título de Condesa após 
as próximas elecións xerais. O 
acto terá lugar na Cámara dos 
Lores. (Costume este de nomear 
condes aos primeiros ministros 
retirados, que ven de 1955). 

O seu fillo herdará o título e 
iin posto na tan democrática 
Cámara. 

De sangue ou de culler, a 
aristocrácia segue sendo a 
aristocrácia, e as revoltas e 
revolucións que traballaron e 

Manolo Veiga, xornalista de 
"A Nosa Terra", clecidiu conquistar 

derramaron sangue para abolir tan 
a medalla  bendito ti entre todas 

estúpicla clivisión humana, poden 
as mulleresn. Conseguiu-no após 

voltar poñer asuntos destos na 
os esforzos que fureron posíbel o O Centro de lnvestigacións 

ortle do clia. A igualdatle segue 
caderno "AS MULLERES SOMOS" SociolÓxicas difundiu os 

senclo unlia proclama lúcida.+ 
(Cadernos "A Nosa Terra" de resultados dunha enquisa feita 
Pensamento e Cultura. NqO, entre 2.500 persoas de ambos 
Xullo 1991) sexos. (46% solteiras e o 23% 

O número fatídico de 13 casadas). Entre outras interesantes 
mulleres circulando polo caderno averiguacións poidemos coñecer 
houbo decidir ao supersticioso que Isabel Preysler é a muller 
cidadán a incluir-se. Como máis coñecida pola sociedade 
entrevistador, como colaborador, española. Un 27%, seguida de 1. 
como asinante El só sob o título Pantoja (21%); Carme Romero 

"El Correo Gallego" incluíu dito: "As mulleres somosn.+ (18%); Lola Flores (17%); Isabel 
no tempo estival unlia seción Tocino (14%); e a raiña Sofia 
nova: ~~Galicia Vacaciones~~. 
Señoras, chicas. mozas e rapazas Rosa Conde e Matilde 
destetadas ou tetadas, espidas ou Fernández, aprestan-se a pedir o 
cobertas Fotos cun breve Carlos Luis Rodriguez, seu traslado para a direción xeral 
comento ao pé. Sen especial (Como se pode saber si Thomas de espectáculos, protocolo e 
imaxinación, senso periodístico ou o conselleiro son culpábeis de revistas do corazón.+ 
nen carácter de novidade. As fotos acoso sexual, cando ninguén Heidi Brennan, directora de 
non eran moi artísticas tampouco. definíu en que consiste exacta- Mothers at Home (Nais en casa) 
Após un mes de seguir-lle a pista mente? E unha palabra, un ollar, asociación estadounidense que, 
a conclusión de repe, repe, repe. unha insinuación, unha coación, como o seu nome indica, persigue 
Como se o autor -ou autores- só unha chantaxe, un comento convencer ás mulleres que é Alfredo Conde, coñecido 
tiveran no cerebro pemas, cús, pornográfico? Non se saben mdlor ficar na casa e adicar-se ás escritor, ex-Conselleiro de Cultura 
tetas. Sega vostede con atención a tarefas do fogar que ir traballar da Xunta de Galicia ... surpresou a 

Conseguirá a recén criada nosa revista e poderá clarexar-se fóra. Porque non é posíbel te-lo próprios e extranos viaxando a 
Faculdade de Xornalismo introdu- algo ( mesmo pode suscreber-se). todo: ser unha boa profisional e Cuba no séquito de Don Manuel 
cir nos cerebros das novas Se a tivera seguido até o presente unha boa esposa. en calidade de .experto en 
promocións de xornalistas máis non teria dúbidas tan Dilema Harnletiano. Versión asuntos caribeñosn. 
curiosidades que esta?+ existenciais.Tena outras.+ moderna, yanqui e en feminino.+ Mambo? Salsa?+ 
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Joseph Colombar, frances 
de 44 anos, rexentaba un particu- 
lar negócio: Unha rede 
internacional de venda de nenos 
por catálogo. Albumes con fotos, 
idades e características dos nenoi 
circulaba por diversos paises do 
planeta da man dos membros da 
mafia que entraban en contacto 
cos pais-nais debecentes de 
adoptar unha crianza. Naturalmen 
os nenos proviñan do rapto, 
secuestro ou compra. Xa no 
número 24 de ANDAINA 
comentabamos a denúncia de Luis 
Bambarém, bispo de Chimbote 
(Perú) sobre o tráfego de nenos. 
1 é que unha nova orde mundial 
dominada polo Libre Mercado 
supón que os seres humanos, e a 
carne infantil en particular, entran 
con plenos direitos neste xogo da 
oferta e a demanda.+ 

Belén Sio, coordenadora de 
~~Mulleres Xoves, Centro de 
Empregom asociación ubicada en 
Santiago, consideira normal a 
existéncia de 'dirixismo' desde 
Madrid xa que a maior parte dos 
ingresos que disfroitan proceden 
do Ministério de Asuntos Sociais. 
Matilde Femández considerou 
favorabelmente as suas peticións 
dixo ela. 

No B.O.E. do 1/8/91 pode ver- 
se como, efeitivamente, a 
Asociación Mujeres Jóvenes 
recibia 12.500.000 ptas. 

Matilde Fernández non fixo o 
mesmo con outras asociacións 
que nen son alevíns da ministra 
nen queren que en Madrid, nen 
en ningunha outra parte, lles 
decidan que facer ou como face-lo. 
A prestixiosa revista ANDAINA 
que solicitou subvencións do 
mesmo departamento que 
Mulleres Xoves, recebiu unha 
comunicación denegando 
calquera posíbel peseta. 

A Autonomia das organizacións 
de mulleres e feministas segue 
necesitada de defensoras. E a 
distribución de subvencións 
dunha limpeza.+ 

I A policia inglesa desbaratou 

a carreira de Sir Allan Green, quen 
houbo de renunciar á xefatura dos 
fiscais que viña exercendo naquel 
reino cando o cacharon solicitan- 
do, nun bairro de prostitución de 
Londres, os servizos dunha .puta 
barata.. 

Abolir a clientela das prostitu- 
tas ? Evitar a promiscuidade social 
non perrnitindo que señores 
comme il faut se codeen con 
señoras de má nota? Promocionar 
os servizos de putas caras? 

A sociedade inglesa é todo un 
modelo de puritanismo e 
hipocresia.+ 

Manuel Fraga, .Desgraciada- 
mente La Ria no está tan 
contaminada como para no 
bañarse. Ya quisiera yo que lo 
estuviera, pues seria signo de que 
hay mucha industria. Pero todavia 
no la tenemos. Ya quisieran todos 
tener las playas tan 
descontarninadas y limpias como 
mi Rian. 

Textual, e así, en castelán 
ainda que era para "Play Boy" e 
preguntaba Del Arco.+ 

A Asociación Galega de 
Muller de Santiago leva un par 
de meses afanando-se en atopar o 
xeito de agradecer á Conselleria 
de Traballo e Benestar Social da 
Xunta de Galicia a xenerosa 
subvención concedida. Nada ináis 
e nada menos que Duascentas mil 
pesetas. O que escoitan: 200.000 
ptas. 

Gil Sotres, acosado polas 
distintas organizacións e 
asociacións que fan algo de 
traba110 social, decideu repartir 
cun rigoroso critério de 
ecuanimidade. 

(A revista "Andaina", tampouco 
tivo sorte por aquí e quedou a 
duas velas)+ 

Mqesús Sáinz, concellala 
do PP en Compostela propón que 
o Concello dicte un bando 
penando o consumo de drogas en 
público. "O obxectivo do bando 
que propomos é lograr a 
soberania dos espazos públicos 
hoxe secuestrados pola droga". 
Propón a concellala e senadora o 
peche dos locais onde se expende 
esa nociva droga que é o tabaco 
para que as prazas non estean 
atufadas de fume? E do alcool? Por 
fin pillaremos sitio neses bares 
cheios de bebedores de caña, 
chiquitas, coñás, etc! Menos mal 
que alguén se deu de conta que 
non hai piores destragos que os 
que causa a maldita droga do 
alcool. 

Grácias dilixente concellala!+ 
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ENTRETER A05 
MARINES IANQUIS 

O ministro arxentino de 
Defensa, Erman González, deu 
~~rnarcha atrás. sobre o compro- 
miso de enviar unha primeira 
remesa de 400 inulleres prostitu- 
tas para entreter, na cidade do 
Mar da Plata, aos 7.500 marines 
ianquis que participan no 
operativo UNITAS XXXII xunto 
a unidades navais uniguáias e 
arxentinas. 

Tiña-o decidido pero botou- 
se atrás ao ser interpelado sobre 
a contratación de prostihitas de 
parte do rninistério por Sirnón 
Lázara, deputado socialista. 

O problema non é que o 
ministério contrate estes servizos 
sesiais. O problema é face-lo 
clandestinamente e rnesino 
participar da posición dun 
governo que estigmatiza a 
prostihición e manten-na en 
sihiación contrária ao que 
calquera traba110 demanclaria.) 

"HOMES GOLIAT" 

VIOLACIÓN NO MATRIMONIO 
Un preceito legal de 1736 sentenciaba que un home non podia ser condanado por 

violar á sua lexítima esposa. Ao casar, a muller concedia direitos sexuais irrevocábeis ao seu 
marido. 

Esta lei estivo vixente até Ochibro de 1991. 
A Cámara dos Lores (a máis alta instancia legal daquel país) ven de sentenciar, por 

unanimidade, que a violación marital constitúe delito. O matrimonio agora é considerado 
un acordo entre iguais. A muller xa non é propriedade do marido. 

Ten chegado o tempo en que a lei declare que un violador -dixo lord Lane, presidente 
da máxima instancia xudicial- é un criminal e polo tanto ha submeter-se á lexislación 

criminal calesquera que sexa a sua relación coa vítima. 
A vella, xa, lexislación reflexaba unha orde social diferente -dixeron os lores- e o direito 

consuehidinário ten de evoluir de acordo co desenvolvimento social, económico e cultural 
do país. 

Nunca é tarde para millorar e a nova lei que equipara ao Reino Unido con paises como 
os escandinavos, Polonia, Checoslovaquia, Canadá, Nueva Zelanda, Francia, Israel, a ex- 
Unión Soviética e algúns estados das federacións norteamericana e australiana, pode con 

xustiza ser saudada corno un tninfo do labor feminista desenrolado naquelas terras.) 

A rnaior ilusión da sua vida? Conseguir o tíhilo de ~~Home máis 
forte do  mundo^^. Son capaces de tirar dun camión de 6.5100 Kg 
durante 20 metros OLI arriar da auga un yate con rnotor fora borda 
tirando dunha corda.. . 

8 aspirantes ao tíhiio para os que non rexe outro código que 
<<A lei do ináis fortel~ (EE.UU., Canadá, Austria, Islandia, Holanda, 

Finlandia, Reino Unido e Dinamarca) estiveron en Tenerife o 
domingo 6 de Ocnibro. E teñen história. O ano pasado tiveron 
unha final en Finlandia. 

Vale, machos, a ver se conseguimos substituir a máquina de 
vapor pola vosa graciosa apostura! Despois de todo a revolución 
industrial e todo o que se fixo encheu de porcallada, contamina- 
ción, expólio e abuso o Planeta. Millor así, musculitos!) 



EE.üIí. (le Norteaniérica é o 
13;iís qiie 11iiis clelincuentes suvenís 
esecutou após Iralce Iián(Anulistia 
Internacional). Esecutar a nenos é 
i in  claro incuinpliiiiento cle i n -  
Ilortantes noriiias internacionais 
tliie EE.LlL1. asinou 13cro non 
~i t i f icou.  O governo de EE.UU. 
;icortlou en 19SO que esta pena cle 
morte era pcrinisíl?el. Actualiiiente 
iiiríis cle 30 iapaces norteaiiierica- 
nos ag:ircl:in no pa\cillón tl:i inorte. 

A cscciición niríis recente clun 
clelinciientc s i~ \~en i l  foi en hlaio 
(lo 90.I):ilton l'rciean, que patleci:~ 
esqiiizofrénia, foi iiiantlatlo rí 
catleir:~ eléctric:~ no est:iclo tle 

Luisiana. Dalton estaba na linde 
tla cleficiéncia niental e saira clunha 
institución -contra as recoinen- 
cl:ició~is dun niéclico- porque non 
habia rnáis cartos para o seu 
coitlatlo. Seis meses após matou a 
i in policia. Foi conclenado a nlorte. 
E l  er:i o noveno soven esecutaclo 
en Luisiana no que vai de século. 

Totlos os esecutatlos foron de 
raza nesi.;i. estahan acusaclos do 
auisiñato cle vítimas hlancas e foron 
concl;inados a niorte por suraclos 
formatlos na sua totalidacle por 
~ ~ u s o ~ a s  1~lancas.B 
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"Ser ric luro como ser pobre" 
Xa o sabiamos. HOS 150 millóns de nenos menor 

cinco anos que sofren desnutrición no mundo I-iaber, 
decir-llo. Os 100 millóns cle persoas que carecen de 
vivenda oii os 800 millóns que pasan fame a cotio (c 
clo recenie informe do Programa de Nacións Uniclas 
o 
r( 

a especie ~ L ~ I I I ~ I I I ~ .  viiiiri iiicuiinua c I ~J I IU~ I  ICIICAIUII L N X I  

rico é tan d~ pobre consorte baronesa Thys: 
Para a próxi na recibiremos o parecer sohre 
máxima filo -aiña Isabel II cle Inglaterra e as 
irmáns Kopiowitz qiie segundo informou a revista 
"FORTUNE" forman nese cativo exército das 202 maiores 
fortunas da terra. 

Como será cle duro que de 182 as maiores fort~inas 
en1 990 cliegaron a 202 en 1991 ! 0 s  pobres meclran a 
muita máis velocidade. 

5 cliie 

lados 

ar o 
entre 
/..eri,. 

;en. 
esta 

"Cuando el hombre prescinde de Dios cae 
en la autonomia arbitrária, el egoismo y la 
esclavitud". 

Cando non prescinde non, por suposto. A escravitude 
foi cousa de descreidos. O egoismo tamén, natiiralniente. 
Autonomia arbitrária? Claro! «permisivismo sexual, 
clivórcio, aborto, maiiipiilación xenética ... » Autonomia ... 
só a que arbitre o Papa. 

"Consuelo no era mujer que se dejara dar 
palizas". 

Ai se fora muller que se deixara dar palizas! Daqiielas 
si. Forrado, forraclo estaria Jesús Angel Guijarro, xuiz de 
Daimiel acusado de niatar na Noiteboa do 89 a Consiielo 
Rincón con cluen estaba casado. 

Teiman agora en falar en todas partes cle mulleres 
maltratadas. Se lles baten oii mallan é porque elas son das 
que se deixan. As cliie non se deixan, nacla. Como a finada 
Consuelo casada con este extraorclinário xiiiz. 

Agora os maxistrados da Aucliéncia Provincial de 
Cidade Real, exercenclo o coleguismo de corpo condean a 
Guijarro a iin ano de prisión menor por iin delito cle 
((impruclencia temerária~. 

"A lexislación actual tivo un alto grao de 
eficacia". 

Dixo-o Virxílio Zapatero nos coinezos de Agosto sobre 
a lei de ahorto que aprobara o governo do Psoe no 85. 

No estiiclo financiado polo Instituto cle la Mujer de 
Maclrid incluiclo no programa especial cle Reprocluión 
Humana da OMS, aseguraba-se clue no Estado Español 
rexistan-se unha rnédia de 105.000 aborto1 ano dos que o 
71 % son ilegais. Esta ilegalidacle xiinto coas 83 causas que 
por aborto tramitaron os tribunais (34 en fase cle 
instrución; 20 con resultado absolutório e 29 con conde- 
na) son proba, ao que parece, cl;l I eficácia. 

o compo "...O difícil é entender rtamentc 
feminino das lesbianas". 

Pensaria acaso Francisco José Rubia, director do 
Departamento cla Faculdacle de Mediciña da Univers 
Complutense que as lesliiaiias pertencen a oiitro xént 
distinto que o feminino? Estaria enganado 1 
eran unha espécie híbrida entre varón e fer 

Neutro? Común? Ambiguo? Epiceno? 

~ensanclo ( 
nia? 

que 



"Mulleres somos, mulleres seremos... ptro na casa non nos quedaremos", Para elas, para 
todas as que co seu esforzo e ilusión levan á práctica esa vella consigna abrimos 

este espacio de ANDAINA. 
Varian os obxetivos concretos e as formas de organizarse, pero todas teñen 

algo en común: O seu traballo a favor da muller. 

b 

ASOCIACION DE MULLERES 
"A LAGOA" 

-7SF 

A Asociación de Mulleres "A 
Lagoa" naceu no mes de febreiro deste 
ano-por iniciativa dun grupo de 

Y 
mulleres do bairro de Vite -Olga, 
M. Carmen, Conchi e outras-que 
xa estaban traballando noutras 

I Asociacións de bairro pero busca- 
ban unha alternativa própria. Na - 
primeira reunión xuntamo-nos 
unhas 20 mulleres nun local que 
nos deixou a APA do Colexio de 

4 i Vite, ali surxiu o nome da Asocia- 

\ \  ción, proposto por Conchi, e en 
relación coa Lagoa que nos esta- 
ban a poñer diante do Auditorio. 
Na seguinte reunión xa fomos 
cercade cincuenta mulleres. Isto 
eraun indício de que as mulleres 
estábamos na  procura de 
algunha via fóra da cociña. 

Hoxe a Asociación abrangue 
a zona Norte de Santiago, con- 

tando entre as suas sócias mulleres 
1 

I 
doutros bairros,VistíiAlegre, Guadalupe, 

I San Caetano, Basquiños, etc. A maioría de 

\ nós somos "amas de casa" pero tamén 

\ temos que traballar fóra da casa. 
O noso obxetivo ao crear esta Asocia- 

\ > ción foi o de intentar dar alternativas ás 
mulleres desta zona, animá-las a deixar un 

"ouco a rutina diária, fogar, televisión e 
v esta Última é un reto importante a ter en 

conta. En Santiago hai actividades de cara aos 
estudantes, tamén para os nosos fillos. Fan audicións 

% 
paraos poucos aos quevan destinadas no Auditório 
ou no Principal, pero nós non temos moitas 
oportunidades fóra do traballo e a casa. Acertar 

, con esas alternativas, agora, ao princípio resul- 
ta-nos un pouco difícil xa que só contamos coas 
motas das sócias, non temos local nen nin<gun 

..PO de subvención. 
Ao principio utilizábamos para as reunións o 

local da AF'A do Coléxio de Vite, pero agora vimos 

usando o local da Asociación de vecinos 
de Vite e ali facemos tanto as reunións 
como as asambleias aínda que nos que- 
da moi pequeno e ademais temos que 
compartí-lo con outras 11 entidades. Iso 
dificulta moito o desenvolvemento das 
nosas programacións. 

Das actividades feitas cabe destacar 
dous talleres, un de costura e outro de 
ganchillo que foron dirixidos por Mer- 
cedes e Olga, duas sócias f~~ndadoras 
que brindaron asua experéncia e axuda 
de forma totalmente desinteresada. Para 
este outono tiñamos en perspectiva un 
curso de Formación de Adultos para o 
que solicitamos unha subvención á 
Xunta pero lamentabelmente veu-nos 
denegada. Ainda asi tentaremos de leva- 
lo adiante igual. Actualmente estamos 
facendo un curso de Ximnásia de 
Mantenemento que é todo un éxito. 

A nosa pelexa agora está en conse- 
guir un curruncho no Centro Social 
que o Concello "montou" en Vite, para 
poder ter un ponto de referéncia de 
cara ás Mulleres que queiran pedir in- 
formación, solicitar axuda, apuntar-se 
ás actividades, etc. Mentras tanto aquelas 
que queirades asociar-vos ou que 
esteades interesadas en saber algo máis 
da nosa Asociació n podedes dirixir-vos 
a: 



ACOSO SEXUAL 
raíz do caso Thomas & A Hill en EEUU un 
tema ten saltado á palestra: O acoso sexlial 
nos lugares de traballo. Perante quen pensa 
que como non está tipificado este tipo de 
delito, non se pode xlilgar máis que batendo- 
se con pantasmas ou muiños devento, outros, 
con millor vontade e máis desexo de investi- 
gar unha realidade que aflixe a centos de 
niles, millóns de mulleres de todo o planeta, 
decidiron tirar adiante uns inquéritos que 
deron resultados de grande interése que paga 
toma-los en consideración. 

Tampouco é un tema novo. As feministas 
de diversos paises do mundo levamos tempo 
pelexando para denunciar e esclarecer este 
tipo de comportamentos difíceis de probar 
na maioria dos casos-. Neste faenar temos 
ido conseguindo que algúns sindicatos 
coinecen colle-lo nas suas mans. Hai proxectos 
de lei sobre o asunto, e seródia ou cedamente 
conseguiremos que o acoso senial se con- 
sidere-delito socialmente e que as mulleres 
que traballan fóra da casa teñan armas e 
amparo colectivo para denunciar e enfrontar 
tais sihlacións. 

Dos paises européios, só Francia ten 
tipificado no Código Penal o acoso sexlial 
coma delito autónomo. 

Nos debates que temos ido facenclo as 
feministas galegas parece-nos importante 
diferenciar ben entre acoso sexual e chantaxe 
sexual e non nos parece unha cuestión ba- 
ladí. Non nos metemos agora niso. Temos 
escrito sobre o particular, teinos proposto 
medidas políticas, laborais e sociais para 
paliar tan machista facer de compañeiros de 
traballo e de superiores laborais. 

Tampouco somos partidárias de estabe- 
lecer un código de conductas acosadoras. 
Unha mirada, un aceno, unha frase, algunha 
alusión ao sexo, o encher de fotos, calendários 
e cartaces de señoras espidas a oficina, etc. 
Cousas coas que unhas mulleres se senten 
molestadas e outras non. A reiterada obstina- 
ción e teimosia en plantexar os desexos 
sexliais cando tamén persistentemente teñen 
sido denegados non é igual que *un primeiro 
ensáio., etc. Os debates son muitos e de 
interése. Non van diso estas notas. Aquí e. 
agora queremos nada máis e nada menos que 
dar conta duns poucos dados que i t '  r inxen ao 
Reino Unido a Xapón e ao Estado Español, 
que teñen sido publicados recentemente nos 
xornais. 

The Indepencle~zt 012 Stinday, xornal 
londinense publicaba o 20 
de Octubro unha enquisa 
feita pola empresa National 
Opinion Poll en entrevista 
persoal a 1047 persoas. Un 
64% de mulleres e un 60% (le 
liornes entrevistados pensan 
que o acoso senial no posto 
tle traballo é na actualiclacle 
iin problema grave. 

Os resultados do mues- 
treo eran os seguintes: 1 de 
cada 6 traballadoras británi- 
cas ten sofriclo algún tipo cle 
acoso sexual. 

Na enquisa convidaba-se 
a avaliar algunhas situacións. 
Velaquí algúns resultados: 

Anifa Hill culpou 
ó xuiz Glarence Thomas 
de acoso sexual, 
durante os anos que 
traballaron xunfos. 



- --- - - 

A Oficina de Adeministración Laboral de 
GRAVE Xapón nunha ación sen precedentes nun 

organismo oficial, remesou 3.000 cuestionários 
el" 96% 2% a traballadoras. Nas respostas recibidas, o 

47,1% denunciaba comentários libidinosos 
86% 10% sobre os seus corpos, un 42,6% queixaba-se 

de tocamentos e un 354% dixo que tiñan sido 
molestadas con palabras obscenas. 

Os causantes do acoso sexual eran: 

: di qiie rn 

i sefe con 

le ascende 

vída-me a 

Seito con I 

ilas porno 

"O ineu xefe acoi 
algún traballo" 

lo me enc 

._ . ._.A "Un comnañeiro picic-IIIC cinl-ia cita e riuri i~ceir 
Xefes iinediatos superiores 32,8% a negativa 
Superiores de outras s e c c i ó n s 2 6 , 7 %  "Un coi 

-*..ll , .-  
que se diri 

"tos cárregos 21,1% 

i sefe soe opinar en )m pañeiros 15,7%. 

Un 17,1% das enquisadas protestaron 
publicamente do acoso padecido. 

obre o mt 
I 

:u aspeito 

,v l L t > L 3 :  non saoe ou no11 respostan, 

As miilleres pregiintou-se-lles se padeceran 
persoalmente algún tipo de acoso sexual no 
seii emprego: 

3%: a eito. 
13%: ocasionalmente. 
76%: nunca. 
Entre as que si tiñan padecido algunha 

caste de acoso, dominaba a franxa de idade 
superior aos 35 anos. 

As respostas afirmativas extrapoladas á 
povoación traballadora feininina clo Reino 
Unido, segindo o xornal, daba como resulta- 
do 1,7 rnillóns de mulleres. 

fl7e Szr~zdq iri'mes, publicaba o mesmo 
dia unha enquisa feita no mesmo senso a 200 
lnulleres das que 100 teñen cárregos de 
responsabilidade na política, nos negócios 
o11 no mundo da arte. O resultado?: Un 40% 
das consultadas afirinou ter sido obxecto 
nalg6n momento de acoso senial no traballo. 
Similar porcentaxe deron os sondeos que 
publicaba, o rnesmo clia o Nezus of the World 

Para educaraos homes e previr ás rnulleres, 
a compañia "Meiji Muhial Life Insurance", 
produciu 10.000 cópias dun vídeo demons- 
trativo das sihiacións de acoso. 

(Algunhas afectadas tiveron duas ou máis 
reacións. De aí que as respostas non sumen 
100). 

Unha porcentaxe nada despreciábel cis- 
ma que a responsabilidade é das mulleres 
(comportamento, xeito de vestir...). Un 56% 
de ambos sexos avalian esta afirmación como 
errónea. 

O priineiro proceso legal en Xapón por 
acoso senial é de Ochibro de 1787. Unha 
muller hoiibo de renunciar ao seu traballo 
porque o seu xefe arniinou a sua reputación 
espallando nimores sobre a sua vida senial. 
Denunciou ao seu xefe e á empresa. O caso 
presentou-se por acoso e discriminación 
sexual. A senténcia ainda non foi fallada. 

Maria Xosé López non quere, hoxe, saber 
nada do tema. ~[Fiq~iei totalmente fnistrada 
coa senténcia.~~ Con todo segue pensando 
que as mulleres deben denunciar este tipo de 
casos, porón cómpre face-lo por via laboral. 
Polos tribunais non se consegue nada. Só dar 
publicidade ao asunto e que, ao cabo, o saiba 
todo o mundo De ser unha secretária acosada 
por un xefe, ten-se convertido nunha muller 
acosada polos inédios de comunicación para 
que relate unha vegada e oiitra vegada o seu 
caso. O seu xefe, entre outros comporta- 

Como te defendi-che do acoso? 
enfrontaron-se verbalmente co 

"acosador". 
queixou-se á direción. 
queixou-se diante dos seus 
compañeiros. 
acudiu ao sindicato. 
emprendeu acións legais 
deixou o emprego. 
non fixo nada. 



Cinco dasfirncionarias que denzlnciaroiz a José C 

nientos, dixo-lle qiie ~ a e  acceclia aos seus 
desesos lil->idinosos, prorrogari3lleo contrato 
e proteseria-a clun xeito  especial^^. Após leva- 
lo :los tribunais, oxaiz de Lleida que contlenou 
rio empresário Jairiie Fontanet, explicou que 
o scito cle vestir da elenunciante ~provocou 
este tipo tle reación no seu ernpresário, quen 
non piiclo conter-se.)> 

I'sperrinz:~ Vivar, alicantina, levou ao seu 
sefc :los trihiinais en 1988, por molesta-la 
sesii:iliiiciite. 171 esplicrii.a-lle que er:i normal 
qiic;issccietári:is rn;inti\~cian relaciónssex~iais 
c.os sciis superiores e qiie ~ a e  queria seguer 
triil~ill:intlo tiñ;i qiie se  sacrificar^^ Hose tli que 
non voltriria frice-lo c~porque non se consegue 
n;icl:i e atlciiiáis acaba sabenclo-o toclo o 
miintlo~~. Ao igual que ela pensan as 
tiahall:itloras que clenuncian acoso ses~ial 
nos sinclicatos (30 no que vai cle ano en 
CC.00. cle Madritl). 

Segil11 iin estiiclo feito poh U.X.T. en 1988 
o 40% das españolas que traballan teñen 
sofritlo acoso ses~ial (le xefes, na ~ilaior parte 
dos crisos, o11 cle compañeiros no ámbito 
laboral. Nos casos n ~ i s  flagrantes concorrian 
tres circunstáncias: Mulleres xóvenes, traballos 
teiiiporais e ter cárregas familiares. 

Estas mulleres teñen rneclo a denunciar: 
corren o risco cle ser denunciadas por difama- 
ción e :i certeza tle que perderán o posto de 
tral~allo se denuncian. O inaxistrado do Tri- 
biinal Siipremo José Augusto de Vega, que 
teimri en que se tipifique o clelito de acoso 
como tal. calificou-no de ~~niedo histórico e 
Iriboial~~. Quere i~iipicler, por via legal, que a 
lil~crtl:itle da ~iililler <<para ser coqueta, pór 
minisáia ou vestir tan escitantemente coino 
Ile pete .siipoñ;i iinlia patente tle corso ao 
Iioiiie qi~e quera sustificar niso o seu acoso á 
muller~~. 

En 1989 clictou-se unha senténcia sen 
prccetlentes na Surisprucléncia espafiolri: o 

:abello, Alcalde de Alburaya (Valencia). 

fallo de un acoso sexual como un accidente 
laboral. O Trihunal Superior de Xiistiza de 
Castilla-A Mancha, condenou á Acleminis- 
tración sanitária a recoñecer o direito da 
enfermeira Maria dos Anxos Montero, do 
ambulatório de Tomelloso (en Cidade Real), 
a cobrar o 10% da pensión de invaliclez os 26 
meses que duróu a sua incapacidade física 
por causa do asalto sexual do que fora 
obxecto de parte dun coinpañeiro cio centro. 

6 fiincionárias do Asuntamento de 
Alboraya (Valencia) querelaron-se no pasado 
X~iño contra o alcalde, José Cabello, por 
acoso sexual reiterado. Aunión destas rnulleres 
fixo a sua forza. A última cliegou decir-lle que 
(oe non se cleitaba con el non conseguiria 
nacla~~. O alcalde titiliza todos os méclios 
posíbeis para deteriorar a imaxe destas seis 
mulieres e, nahlrairnente, paralisaron todas 
as suas reivindicacións laborais. 

Maria Jesús Pinto sindicalista de CC.00. 
en Barcelona e eshldosa destes telilas coida 
que hai que pór nláis énfase na autoconfianza 
e apoio colectivo entre as mulleres que na 
penalización. Se algo ten importáncia é a 
própria resposta das rnulleres. Estudar de que 
xeito sonlos quen de dar unha resposta ao 
agresor. Todo intento penalizaclor debe 
consideirar a subxectiviclacle, a clifici~lclade 
de delimitar -ademitindo diferéncias na 
sensibilidacle e percepcións culturais-a gama 
posíl~el de alusións seniais que a uns nioles- 
tan e a outros non. O acoso semial debe 
considerar-se como atentado á liberdacle sen 
estabelecer consideracións sobre o que debe 
molestar o11 non. Aqui, todavia as alusións ao 
sexo molestan 111áis que outras cousas.) 

Unhas fans dos parlamentares galegos que 
clehateron ( 6  un dices) este tema a r;iiz (le que Gil 
Sotres, coiiselleiro cle Traballo, se puxera de 
iiiocla. 
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que deixa entrever-las condición~ de 
clesigiialdacle que estamos sofrinclo ó pé 
do século XXI. 

Segunclo os datos facilitados por cliver- 
sos organismos oficiais dos EE.UU., cacla 
18 segunclos unha muller recibe maus 
tratos físicos. Máis do 50 por cento das 
mulleres norteamericanas son víctimas 
da violencia sexual cloméstica, e por riba 
de 200 estínianse as asasinadas cada ano 
nese país a máns dos seus maridos ou 
parellas. N u n  só estado, o de Texas, tense 
evaluado en 650.000 o número de 
mulleres maltratadas anualmente polas 
súas respectivas parellas. 

Esta crecente violencia que está afec- 
tanclo á sociedade estadouniclense, e que 
fai "diana" na muller, non pode ser con- 
siderada como u n  problema específico 
dese país. Trátase, máis ben, dun proble- 
ma internacional, e así a ONU xa ten 
recoñecido, por fin, que o maltrato ás 
mulleres é o crimeencuberto máis nume- 
roso clo mundo. 

Pero, se patéticas resultan as cifras 
apontaclas, aínda é máis tráxica a certexa 
de que os datos clivuljiados refírense 
unicamente a aquelas mulleres que, por 
iinha ou outra causa, viron sair a súa 
sitiiación á I L I Z  pública. Cabe preguntarse 
ata oncle se elevaria a estatística oficial se 
nela tivese caliida toda a violencia que se 
vive en moitos fogares a porta pechada; 
todas esas surprendentes situacións de 
servidume e siimisión que non poucas 
mulleres están dispostas a soportar e a 
manter en secreto presionadas polo te- 
mor. a veraoña e, o máis dificil de acep- 

lnto de culpa que arras- tar, pol 
tran. 
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do, as estatísticas. "made in USA" danlles 
oiitra labazada: o ano 1990 foi o peor 
para a nluller americana, xa que se teñen 
baticlo récorcls de violacións en 29 dos 50 
estados da Unión.) 



pasado 14 de xuño as por enci 

A muller 
en suiza 

ma os patróns poden "facer de casa ou mulleres divorciadas que - 
mullei-es suizas manifestáronse polarúa delas o que lles peta", pois nestes luga- non tiveron anteriormente un salario 
e fixeron un día de folga xeral para res a explotación non ten fronteiras e é remunerado apenas perciben pensións 
esixir fundamentalmenté a igualdade do máisbrutal. Están sen seguros sociais que lles che&en vivir.. Un dos 
de dereitos e o seu recoñecemento so- 
cial a través dun traballo digno e igual 
de remunerado có dos homes, así como 
a non descriminación sexual, laboral e 
familiar que están a sufrir no seo dunha 
sociedade caracterizada pola orde e a 
riqueza e que ademáis está considerada 
como o paraíso do capitalismo europeo. 

Todo isto sucedía precisamente o 
mesmo día en que se cumplían os 10 
anos da promulgación da lei que 
recoñecía a igualdade de sexos, as 
mesmas oporhinidades para todos/as, 
e así abríase unha porta de esperanza 
para as mulleres, pero os progresos con- 
seguidos por esta lei que nada ten de 
verdade foron nulos, porque a muller 
suiza hoxe en día continúa a ser discri- 
minada e explotada tanto no seu entor- 
no laboral como no familiar, ata o pun- 
to de que facendo o mesmo traballo cá 

e sen ningún tipo de convenios polo puntos que reivindicaban na folga era o 
que non gozan de ningunhaprotección recoñecemento dos anos adicados á 
nin dereito. educación dos nenos/as, para que se 

Nas empresas sucede practicamente 
o mesmo, as mulleres traballan nas acti- 
vidades onde os soldos son máis baixos, 
e isto é causa do baixo nivel cultural que 
non se da por azar, pois tan axiña coma 
acaban na escola obrigatoria as diferen- 
cias deformación aparecen claras. Ainda 
hoxe un 16% das mulleres non reciben 
ningún tipo de formación. As aprendi- 
zaxes diríxense tradicionalmente ás 
vendas, coidados corporais e oficiñas. 
Son menos longos que ós dos homes e 
desembocan en oficios menos pagados 
onde as posibilidades de perfecciona- 
mento e ascenso son mínimas, incluso 
aquelas mulleres que chegan a facer 
unha carreira quedan na maioría dos 
casos, relegadas a postos de menos 

un home cobra un 30% menos, diferen- responsabilidade. 
cia que tende a acentuarse na medida 
en que o nivel cultural é máis baixo e 
tamén na dificultade e nas trabas que lle 
poñen ás mulleres para acceder apostos 
máis altos e cualificados. 

As condicións das empregadas nos 
supermercados son desastrosas, infra- 
humanas, calificadas polos sindicatos 
de tercermundistas, porque traballan 
un montón de horas para obter un sol- 
do que apenas Ile alcanza para vivir e 

Nos casos de atropellos ou acoso 
sexual que tamen se dan, as mulleres 
están indefensas pois os empresarios, 
fan oidos xordos a este problema e ante 
a posibilidade de intentar solucionalo, 
aínda ó fomentan, se algún caso deste 
tipo se presenta defenden ó acusado e 
algunhas veces é a muller a que está 
despedida. 

Tamén na S."ocial existen discri- 
minación~ inxustificadas, onde as amas 

lles concedera unha prestación social, 
así como unha axuda social benévola 
(no caso de que coiden algún ancián). 

No seu medio familiar tamén existen 
diferencias considerables, xa que na 
maioría dos casos o reparto das tarefas 
domésticas é totalmente despropor- 
cionado. Segundo datos da Oficiña Xeral 
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unha muller casada traballando a xornada completa 
fóra, adícalle ós labores da casa unha media de 19 
horas semanais, mentras que o home nas mesmas 

condicións, adícalle 4 horas". 

de Estatística unlia muller casada 
traballando a xornada completa fóra, 
adícalle ós labores da casa unha media 
de 19 horas semanais, mentras que o 
home nas mesmas condicións, adícalle 
4, isto demostra claramente anecesiclade 
de que as mulleres se organizen e loiten 
para que o sistema cambie, para que o 

reparto tradicional de roles poida evo- 
lucionar e se consiga unha transforma- 
ción importante das mentalidacles onde 
logo exista un reparto máis equitativo 
das tarefas domésticas e familiares. 

E así, dez anos despóis, de que se 
ratificara un referendum popular a apli- 
cación do art. 4.2 da Constitución, o 
famoso artigo que proclamaba a 
"igiialdade", as inulleres clecidiron sair 
á rúa a protestar, a pó-lo berro no ceu e 
facerlle ver á sociedacle que o sistema 
ten que cambiar porque elas telleri ra- 
zón e van a esixilo que lles corresponde. 

Un 50% das traballadoras seguiron o 
paro e unhas 200.000 acudir011 ás 
manifestacións que o mencionado 14 
de xuño se celebraron por todo o país 
enchendo as rúas de cor de rosa e baixo 
o lema: "Mulleres de brazos cruzados o 
país tropeza". Había un ambiente máis 
ben de festa, alegre, desenfadado, de 
triunfo, onde se luciron pancartas 
suxeitas a escobas, berrában-se consig- 



Dqerentes monzentos da 
folga o 14 de xuño. 

doutro tipo de presións por parte dos 
patróns, para os que a folga equivale 
máis ou menos a un atentado terrorista. 

Non faltaron caras de pasmo, insul- 
tos e miradas incrédulas por parte dos 
sectores máis carcas e antifeministas do 
país, ante o atrevimento das mulleres a 
manifestarse esixindo o que "é seu" e a 
sociedade machista lles arrebatou. 

Esperemos que este gran paso dado 
polas mulleres helvéticas, lles sirva de 
revulsivo para seguir loitando por unhas 

nas como: "Dez anos de igualdade no 
papel", "As mulleres queremos a lei", 
"Igual traballo, igual salario", etc., houbo 
interpretacións teatrais a cargo dun 
grupo de mulleres que representaba11 
nun plano irónico a súa machacada 
condición de mulleres, e non faltaron 
pequenos concertos onde se cantaron 
cancións de protesta. 

A folga, dada a baixa porcentaxe de 
sindicalización e a pouca tendencia das 
mulleres a formarse en grupos, foi un 

éxito rotundo, máxime se temos en conta melloras condicións de vida pois nas 
que Suiza 6 u11 país ande, a pesar de que súas mans está a posibilidade de que o 
O dereito da folga está recoñecido na sistema cambie, e á hora de facer as leis, 
constitución, non existe legalmente, se pense nos dous colectivos por igual: 
polo que hai un gran número de Mulleres e h0mes.D 
convencións que prevén sancións para 
os traballadores que se atreven a facer 
un paro laboral. 

A incidencia puido ser máis elevada 
se non fora porque houbo moitas 
traballadoras que non poideron asistir á 
folga debido ás amenazas de despido e 





profsionais entre quen realizou un mesmo 
traba110 non poden considerar-se como a 
xustificación, senón anles ben, como a 
orixe e instrumento m,esmo a través do cal 
se formaliza esa discriminación velada". 

Desenvolve pois, o Tribunal Consti- 
tucional, o concepto introducido pola 
Directiva do C.E. '75/117 relativa á 
non discriminación entre 
traballadores masculinos e femeninos 
en matéria salarial de "traballos de 
igual valor". Este critério fai que se 
poida entrar nos supostos de desigual 
valoración de traballos non estricta- 
mente iguais, pero equivalentes ou de 
igual valor desde o punto de vista da 
natureza e condicións de prestación, 
na que a sua desigual valoración sexa 
o elemento determinante o sexo ou 
factores vinculados ao mesmo, 

a participación femenina é menos acusa- 
da". 

Paralelamente denúncia o Tribunal 
a existéncia de discriminación indirecta 
referente á valoración dos postos de 
traballo, nunha liña que recolle a 
xurisprudéncia da C.E. ao entender 
que existe discriminación en canto se 
dá mais valor a cualidades predomi- 
nantemente masculinas (esforzo 
fisico) descoñecendo outras caracte- 
rísticas do traballo, máis meutras, en 
canto ao impacto en cada un dos 
sexos (responsabilidade, asiduidade, 
atención,. . .) co que "o critério dominante 
de valoración (. . .) se corresponde única e 
exclusivamente con u n  estándar do 
traballo varón, que deste xeito se transfor- 
ma en patrón. de medida das modalidades 
de prestación de stllvizos máis apreciados". 

Pola Sección Sindical, 
M" XosÉ AEuíN ALvAREz 

(INTG) 
REIS GONZALEZ NOVOA 
(CXTG) 

Sección Sindical tla C.I.G. - ay Sanidade da Área Sanitária de Compostela, 

congratCíla-se coa senténcia dic~ida polo 
Tribunal Constinicional de s~illo de 1991, 
oncle fai referéncia á reclain:ición interposta 
polas traballadoras da linipeza clo Hospital 
"Gregorio Marañón" de Madrid. Recorie- 
céiido-lles o direito a percibir por igual 
trahallo igual cabrio, e non a irifi;ivalor3ción 
quepor rafinscde seso lles marcaba o seu 
convénio. 

Paréce-nos grave qiie niin "Estado tle- 

concluindo que ilese caso "a En definitiva, esta é unha senténcia 
feminización da caiegorin sepegada (. . .) e que ven a resaltar a importáncia 
a asignación a esta ú.ltima dun nivel interpretativa do Tribunal Constitu- 
retributivo infm'or (. . .) pmnite szifio6er, cional fronte a u11 lexislativo que se 
máis alá de toda dúbida, que non se limitou a introducir normas máis 
persi'gue ozitro obxeclivo ou resultado que vistosas que efectivas respeito á 
minusvalorar o traba110 prestado nz1n.h~ discriminación no plano laboral.) 
área de smizos con dom.Znanfe onlpación 
femenina, sen que existan razóns 
obxectivas que permitan soster o 'desigual 
valor' a respeito doulras categorias nas que 

niocrático" se sigan asinanelo convénios 
que discriininan á inuller polo feito (le 
se-lo. sa non só econoiuicamente senón 
na própria denoniiriación de postos, pois 
se toclas/os deseinpeñan as inesmas f~in- 
cións, deherian-se c1i;iiiiar liiiipadoias/es. 
peonaslpeóns. 

Aseinade ciitic:iiiios :lo Tril>uii:iI Cen- 
trril de T~ihallo, que en aras do seu 
macliisn~o, revoca a senténci:~ clicL1tl:i an- 
terioriiiente pola M:isistr;itiir;i tlc tral,allo 

e Madricl, qiierecoñecia o direito clestas 
;iballacloras, e obrigándo-as a ter clue 
:currir ao Tribunal Constitucional; 

clenioráiiclo-lle o recoñecimento (los seus 
direitos por un período de dous anos e 
inéio. 

Desde esta Sección Sindical faceinos iin 
cliarnamento ás centrais sindicais da 
Coinuniclacle Autónoina de R~ladrid, así 
conlo ás do resto do Estado. para que 
reseiten e clenuncien totlos os convénios 
onde se cliscriiiiine á niiiller, sa  que a clase 
traballadora forináino-la todas los^ iiiulleres 
e hoiues. 

Esperamos cliie esta sentí-ncia sente 
prececleiite, e aniii-ianios a tod:is as rnulleres 
a qiiecleniincien a discriil.iinación qiie 
sofren nos seus postos de traballo, así 
corno os acosos sexliais. 

l)aradosicailierite, na Galiza a S~inta 
crea o Seniizo Galego de Promoción da 
Igualclade do Home e c1;i A~luller, ciiio 
Presiclente é o Sr. J.A. Gil Sotres, iiiisiino 
responsiáhl da Consellerki de Trahallo e 
Servizos Sociais. Consellerí:~ onde prcsun- 
taniente as iuulleres sofrcn :icosos sesuais. 
sendo isto de coñecimento púl~lico.) 



¿Cómo foron os ini- 
cios? 

No Instituto d e  
Ferrol represen- 
tando Assuplicantes 
de Esquilo. Tiña 
como compañeiraa 
Elina Luaces e diri- 
xía Eduardo Alonso. 
Logo no Jofre fixen 
Os vellos non deben 
nnmorarse que moitos 
anosdespoís repe tín 
no Centro Dramá- 
tico Galego aínda 
que fixen unha per- 
sonaxe diferente. 
Eduardo e máis eu 
marchamosaMadrid 

Luma Gómez nace en Ferro1 e aií traballamos co grupo independente 

baixo a influencia do Touro. "Pequeno Zoo". Foi unha etapa difícil, pero 
con moito ambiente, o que dá a ilusión de Está casada director estar traballando pola cult~ira, por un tempo 

teatral EdWWdo Alonso e ten mellor. Faciamos moitas f~incións en 
unha fiiia, Eva, de nove anos, 

Confesa non ter habilidade 
manual nin predilección polo 

exercicio físico. Gustalle o 

Colexios Maiores, Universidades. Lembro 
Oprincipiñona que eu era o principe para o 
que tiven que corta-lo cabelo e tingui-lo de 
loiro; e tamén a representación escénica 
dos Poemas de Rafael Alberti. 

cine, a música, ler, sair.,. e A túa familia ¿cómo respondeu a idea de 

,,Or riba de todo o TEATRO, querer dedicarte ó teatro? 
1 Máis ben mal. Preocupo~illes porque a do que se pode vida dos teatreiros era moi dura. Eu tiña 

con dificultades, facendo moita ilusión e plantei os estudios en sexto 
malabarismos. Luma traballa 

no País na recuperación do 
tempo perdido niinha boa 
época para a creatividade. 

Lima rebelde, Luma humana. 
Liima impiilsiva, Lima tenra 

e emotiva. Luma, a nosa 
MEDM. 

de bacharelato: Ó principio fixen un tan- 
teo profesional; pero Eduardo e mais eu 
planeamos vivir do teatro. Foi cando mar- 
chamos a Madrid, etapa difícil pero bonita. 
Valorabamos moito traballar naquilo que 
nos gustaba. Iso compensaba de tódalas 
carencias. 

{Foi unha etapa combativa? 
Si. Lémbrome dunha Asemblea do Teatro 

Independente moi dura, na que se pedían 
esencialmente dúas cousas: subvencións 

dignas para o teatro independente e 
Seguridade Social paraos que traballabamos 
nel. Era o momento do accidente de Dorotea 
Bárcena que tamén estaba por Madrid co 
grupo "La Picota" con Xulio Lago. 

{Non sentías nostalxia de Galicia? 

Moita. A morriña, unida o cansancio que 
me producía Madrid fixo que voltara. 
Atopeime cun panorama bastante deso- 
lador. Só dúas compañias Antroido e Troula. 
Fixen Lentaraigamde Francisco Taxes. Malia 
non haber moitas compafiias si había moita 
mobilización cultural. As Asociacións facían 
moitas cousas, organizaban un feixe de  
actividades. O teatro tiña un papel pre- 
ponderante. Ó emerxer da  Autonornia 
reforzouse moito a cultura. Fíxate, iso é algo 
que boto de menos. Agora perdeuse moito 
daquela actividade, daquela ilusión.. . Nos 
últimos anos lembro con especial agarimo 
tres obras: O enfmo imaxinario; Medea e Os 
Xustos. 

Malia a experiencia 2tes medo ó inicio dunha 
representación? 

Si e moi forte. A primeira idea que me vén 
á cabeza é "non vou poder falar. Vou quedar 
sen voz". É unha sensación desagradable. 
Son uns primeiros minutos terribles. O píi- 
blico dá moito medo. 

O teatro galego ¿ten algunha característica 
especial? 

Eu falaria de grupos que en Galicia fan 
teatro cunhas características rnoi especiais, 
moi propias: Moucho Clerc, Dorotea 
Bárcena, Ollomol, Chévere, Xulio Lago.. . 
Nós, os teatreiros galegos, nun principio 
tentamos recupera-lo tempo perdido. Facer 
todo aquilo que non se fixera. Fumos do 
tenebroso á comedia e mesmo á liña musical. 

{Que opinas da obra de Camus Os Xustos e da 
suspensión da mesma? 

O texto é mqnífico. A traducción de Beiras 
espléndida. E unha obra moi actual. Fala da 
violencia ou non violencia na etapa 



O teatro compensa de todas as carencias. 
Esta é unha etapa de deterioro. 

prerrevolucionaria rusa. A miña personaxe, 
Dora, é o mobil moral da obra. É unha 
muller segura que endexamais seven abaixo 
aínda que ó final está moi doida. Sacrificase. 
Pídelle a Boris, o xefe, que lle deixe botar 
unha bomba. "Non queremos mulleres na 
primeira liña" contéstalle; e Dora pregunta. 
¿Son unha muller agora? 
Só puidemos representa-la dous días. A 
Consellería de Educación prohibíunos a 
obra -que se estaba a representar no Insti- 
tuto Xelmirez- por non permiti-lo cobro 
das entradas; pois sería competencia des- 
leal para os empresarios. E entón xorden 
dúas preguntas: tHai empresarios teatrais 
no País? <Se é competencia desleal e non se 
poden representar nos Institutos, entón, en 
toda Galicia, xa case non volveremos ver 
teatro porque o facemos habitualmente nos , 
centros de ensino, non si? 

<Cómo quedaron os ánimos? 
Polo chán. Fixemos un traba110 moi forte 
para a estrea. Preparamos exposición de 
fotos, vestuario, vídeos, músicos, bar, nun 
local do propio Instituto que o público 
recibiu moi ben, os dous únicos días que 
dura a representación. Quedamos todos 
tirados física e psiquicamente. Tiñamos 
preparados debates para despois da fun- 
ción sobre temas históricos e políticos con 
persoeiros do País e de fóra. Investimos 
varios millóns.. . Beiras e Nogueira fixeron 
interpelacións no Parlamento para que se 
levantara a suspensión.. . 

O comento na rúa era que a suspensión se 
debeu a motivos políticos; que o Poder tivo 
"medo" de tanto debate para un público emi- 
nentemente novo. :Que cres ti? 

É posible. A verdade é que a suspensión se 
produciu antes das eleccións. 

{Non é un luxo montar unha obra para 3 ,5  ou 
9 representacións? 

Por suposto e iso non o pode soportar 
ningunha Compañia, ninguén. Pensa que 
alomenos tardas uns cinco meses en pre- 



parar unha función. Poder en Galicia ~Cómo valoras o teu paso polo cine? 
representar máis devinte veces unha obra Paréceme un medio fantástico. Fixen O 
é case un milagre. bosque animado, Urxae a serie Celia para TVE. 

I {Qué falla no noso País? O cine ten maxia, moita maxia. Repetiría. 
4 LUhi!- A A - .- Coido que o actor, si puidera, debería 

lítica e cOncre- traballar en tódolos campos. Enriquece - - m , - - -  

ta. Preocupación polo teatro afeizoado, ,,ito. obstante o teatro frente ó cine 
que meSrno, se ten en conbe e a TV é como os alicerces para un edificio. 1, 

I 

Falla unha pol 

Ten que existir un Centro Institucional Zhepenocheste algunhaveide ter voltado a 
de teatro que debe funcionar ben, con Galicia? coherencia, sc- ---L.:-- - - - - + - - + - O  no 

:II C ~ I I I I J I U J  ~ u l l a L a l l ~ c a .  UL- , Non. Non é fácil, en n i n c n h a  parte. Hai /I 
bería establecerse unna poiiuca clara par-a máis oferta que demanda.   es de logo se 
as compañías na producción, 11a distribu- buscas a fama, proxección maior, teste que 
ción. Iso produciría perspectivas. marchar. Depende dos obxectivos que te 

marques. Eu o que quero é traballar aquí. E I 
1 '  -- - .  - non me vou mover. Traba110 polo País. Eu 11 
.L alla unha política teatral 

clara e concreta. Preocupación 
polo teatro afeizoado, que 

agora mesmo, non se ten en 
conta". 

aquí son motor diin proxecto, decido sobre 
o que fago. Fóra só sería unha peza. Que- 
dándome creo que teiío unha responsa- 
bilidade maior. 

$3 un atranco para as mulleres actrices ter 
fillos, sobre todo cando estades de xira? 

En certo modo si. Económicamente é difi- 
cil. Eu non deixo de ser unha privilexiada 
porque Eduardo é da profesión e axucla 
moito. Participa en todo. Tratamos de que 
a nena leve uilha vida "normal". 

Volvendo ó teatro ;qué opinas da contratación 
de directores de fóra? 

Pode ser enriquecedora sempre que 
garanta que os actores imos aprender; pero 
atrévome a dicir -ainda que me chamen 
resentida-que os de aqui deben dicir cousas 
e deben darlle unha oportunidade. 

<Gustariache d i ?  
Nin estou preparada ni11 inspirada. Asumi- 
la responsabilidade dirn espectáculo non 
mo propuxen. Estou cómoda sendo 
dirixida por Eduarclo e outrog directores. 

ZAxuda a TVG ó teatro? 
Houbo unha despreocupación total. Agora 
están gravando algunha obra. ATVpoclería 
axudar moito a promociona-lo teatro. 

~Fixestes algunha proposta? <Qué opinas da participación política da 
Si, a través da Asociación de Actores; pero muller? 

non Iixeron tc 

por' 
relacioii~ curi 
nisino que fa1 
hr,lla+ V,,.,o.7 

I ainda estamos a esperar -desde Iiai moito Ás mulleres l,on se lles ofrece estar 
telnPO- mha resPoSta da CO1lsellel-ía. postos relevantes. A muller nunca debe 

I Cando o PSOE estaba no Poder as coiisas renLlnciar 5 súa realización e profe- 
íaii mellor. eran mAis tratables, aínda que sional. cargas familiares clebell repartirse - 

)do tiñan que facer. entre os membros da Familia. Un nivel cul- 
I Na actualiclacle non son moi optimista tural alto 6 íllc-ice ,-le liberdade e tamén de 

.1ue O IGAEM, que debería establecer rnaior particinación das mulleres. . . -. - - - - - .- todo o teatro, ser un orga- 
cilite o fiincionainento do <Cal é a túa opinión sobre a violación e os 

U C L I I L L ,  I \ ~ I V L L I  Orquestra.. . non o fai. malos tratos? 

I Avánzase inoi pouco. Eu diría que damos A falta de respeto, a violencia, o atentar 
dous pasos acliante e catro atrás ... Esta é contra a persoa e contra a súa digriidade e 
iinha etapa de deterioro e non por culpa a súavida é inadmisible, é unha atrocidade. 1 
dos teatreiros. Hai unha falta de estructura Prodúceme consternación, dolor, impo- 
total. tencia. 



LIS mderes non se iies ofrece estar 
en postos relevantes. A mder  nunca 

debe renunciar á súa realización política e 
profesional". 



&res que é difícil o entendemento, aamizade Aborto. 
entre mulleres? Estou a favor. Debe estar permitido en 

No teatro hai mulleres moi válidas, moi tódolos casos. Cada muller debe poder de- 
loitadoras. E mentira que sexamos cidir por ela mesma. 
insolidarias. Teño moi boas amigas no 
teatro. Traballamos tranquilas. Luma emociónase por moitas cousas; pero 

Galicia e ambiente 2Conxúgmse os  roblem mas aue máis a conmoven son as . - 

ben? 1 1 

inxustizas que padecen os máis cativos. 
Neste País estanse a facer as cousas moi sóbranlle motivos para á rúa a mani- 

neste debería haber festarse. É unha muller cos pés na terra, 
máis celiilOsas. O Peor ven Para aqui. concienciada; ciin desexo profesional: es- 

<Qué opinas do tema dos cz~seiros hist61-i- tablecer, con claridade, as relacións coas 
COS? 

O desaloxo paréceme unha barbaridade. 
l? moi forte. Peor que se estiveramos na 
Idade Media. 

Terceiro Mundo e V Centenario. 
Ímonos aburrir. A realidade latinoameri- 
cana non se pode xulgar desde a 
perspectiva de Europa. Cuba que está a 
sufrir iin graride acoso e derrubamento 
pode padecer pobreza; pero no resto da 
Latinoamerican hai MISERIA. 

Mulleres, servicio militar, obxección e 
insubmisión. 

Digo, non, ó sei-vicio militar paraos homes 
e polo tanto NON tamén para as mulleres. 
Estou por un Exército profesional. 

personaxes do xeito máisauténtico. Esta muller 
que admira a Nuria Espert e Marlon Brando 
confesase rebelde, humana, ambivalente, moi 
apaixonada, o que a fai deixarse levar polo 
impulso, máis do que quixera. Dise débil e 
insegura; pero cando toma un ha decisión levaa 
ata o final. É a nosa Medea. LUMA-MEDEA, 
sempre terávoz, unhavoz que vai ser necesaria 
no noso teatro.) 



A nova modalidade de abandono de familia 
do art. 487 bis do Código Penal: 

expectativas e realidade 

~ e r n b o  de 
Xustiza e Sociedade 

A profunda modificación 
operada no Direito de 
Família en virtiide da Lei 

30/81 de 7 de xullo, posibilitou a 
apertura da sociedade española aos 
mecanismos de suspensións e diso- 
lución do vínculo matrimonial 
próprios dos ordenamentos de- 
mocráticos, vixentes desde vello 
nos avanzados países do noso en- 
torno, pero artellando unha nor- 
mativa que non ten parangón na 
nosa história xurídica (se excep- 
tuamos o bréve período que sep iu  - 
á promulgación da Constitución 
de 1931). En aplicación desta lei xera- 
ron-se diversos efectos xurídicos 
practicamente descoñecidos entre nós, 
sendo de destacar no contexto deste 
traba110 a imposición de prestacións 
económicas periódicas en favor dos fillos 
ou do cónxugue do separado ou divor- 
ciado. 

Precisamente ese carácter novedoso 
explica que o resto do ordenamento 
non contemplara nun princípio esta 
figura, ficando pronto ao descoberto a 
necesidade dunha normativa penal que 
reforzara o precepto civil e estabelecera, 
en tutela e com~lemento do mesmo, a 

típicos do abandono de família tra- 
dicional, ao ficar excluida a malícia 
no abandono do domicílio q u e  
precisamente ven-lle imposto pola 
sentenza ou polo convénio-, non 
ter como causa necesariamente 
unha conducta desordenada, e 
sobrepasar esta clase de pensións a 
limitada "asisténcia indispensbbel 
para o suslento"que integra o tipo 
cualificado do art. 487,2'. 

Foi esta lagoa lexislativa a que 
en parte motivou a tipificación da 
conducta, que se f ~ o  absolutamente 
necesária ao desenvolver-se unha 

6 6 dinámica comisiva na que pronto ficou 

a patente unha xeralizada actitude de 
incumplimento,  favorecida pola 

O O O escasa apli- impunidade na que se refuxiaban os 
debedores, que alcanzaba incluso ao 

cación da que veu sendo ámbito de resarcimento privado, pouco 
1 

apropriado para a reclamación destas 
Obxeto supuxo llnha fonda débedas. A nova figura foi entendida 

decepción, ao contemplar polo lexislador como constitutiva dunha 
modalidade de abandono de família, 

como casos de flagante radicando a sua especialidade con res- 
pecto ao tipo básico na condición 

incurnplimento e abandono obxectiva de penalidade que contén, ao 
ser aplicada aos supostos na que a obriga 

malicioso teñen como incumplida veña imposta por convénio 
1 

sanción aplicábel a sua inobserváncia. destino máis probábel OS 
regulador xudicialmente aprobado ou 

Non bastaba o coñecido art. 487, dado resolución xudicial. Esta evidente consi- 

que o impago da pensión en que consis- estantes do arquivo". deración (a sua introdución como art. 

te a conducta á que nos referemos non bis do 487 dá ideia de anexo a un pre- 
se integraba exactamente nos supostos cepto que o engloba), basta para 



Icxitirníir ;i pciia privativa de liberdacle 
coi1 q11c w c;tslipi, [rente as frecuentes 
:iliisiOiis 5 proihición da prisión por 
tlí.bcc1as con qiie se atacou a sua 
iipific;iciOiis. E 6 que aquí non sp castiga 
o im/)q~r, da dbl,~(la, sPnon o A B M O N O  
DISIYi\/lll,M, qiie chega en ocasións ao 
odioso extremo de deixar ao ex- 
coiixiiguc e aos próprios íillos ao borde 

da caridade pública, con desprecio 
consciente clos mais elementais deberes 
inherentes á pátria potestade. 

Ante esta situación, no seu dia 
recebeu-se con esperanza a inclusión 
do novo precepto no C. Penal. Non 
obstante, a escasa aplicación da que veu 
sendo obxeto supuxo unha fonda de- 
cepción, ao contemplar como casos de 

flagrante incumplimento e abandono ' 
malicioso teñen como destino máis 
probábel os estantes do arquivo. Neste 
sentido, é significativa a iniciativa máis 
usual entre muitos fiscais, que se apresu- 
ran a pedir o sobreseimento ante a mera 
alegación de insolvencia polo deman- 
dado, sen profundizar mais na sua 
realidade ou causas. E pola sua banda os 
xuices, que através do pleito civil saben 
da existéncia dunlia conducta que revis- 
te os caracteres do delito que tratámos, 
tampouco fan uso das suas faculdades 
ordenando a incoación das correspon- 
dentes dilixéncias penais. 

Como consecuéncia, vai prendeido 
a resignación ante o incumplimento, e 
se extende a desconfianza na eficácia 
clos mecanismos xudiciais, á vez que no 
outro lado, o potencial infractor vé que 
ten como único obstáculo á conducta 
morosa a sua própna conciéncia. Deste 
xeito, o Direito Penal alonxa-se da ideia 
de prevención xeral e especial que 
constitúe a sua eséncia e a razón de ser 
da pena, que perde así o seu carácter 
intimidatório, co que desaparece por 
completo a eficácia da tipificación. En 
consecuéncia, na práctica resulta que 
ao final deste proceso voltámos a estar 
como antes: Sen delito nen sanción. A 
cámbio, só queda a esperanza de que se 
recapacite e persiga eficazmente o peor 
dos comportamentos insolidários, aquel 
que afecta aos próprios fi1los.D 
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Nós dependernoc.. . 

N on hai moitos días, lendo o 
comenzo clun libro atopaba alí un 

plantexarnento que resumia a consigna 
da persoa s a  valerse por sí mesma evivir 
por sí mesma; de tódolos xeitos, as auto- 
ras do libro clicían tamén que na vida 
toclos imos buscando alguén.. . que 
axude a neutraliza-la nosa inseguridade 
para poder "ir tirando" en vez de asumi- 
la nosa identiclacle e vivir cos clrmnir. Este 
modo de plantea-lo obxectivo dun 
traballo terapeútico (caso do lihro cita- 
do) fíxomc reflexionar sobre a cuestión 
dadcpcndcnciaou da interdependencia 
quc se prodiice entre as persoas e de se 
iiñainos qiic combalila con forza, como 
tlcfcndía o libro ou asumila como algo 
que ten qiic vcr coa nosa propia 
itlenii(líidc. Aloiiiciios cu fixenme esta 
~)rcgiiiii¿i ;scri ;i tIcpcn<lciicia algo a 
coiiil)aiir oii scia iin1i;i das característi- 
cas qiic tlcliiicn á persoa liiiinana? 

Posta a pciisar iiisto, seguramente sería 
1" ;icil .' coiicliiir qiic, C real a dependencia 
iiiterpcrsoal, e qiic a propia condición 
huniaiia de vivir cii socicdacle pon de 
maiiifesto a iiecesidade cle contar cos 
cleiiiais, precisar cleles e aportarlles tamén; 
qiiiiais o miolo da ciiestión residía na 
frase do libro que eu lía "vivir cos dpmnis" 
ou o qiie eii formulaba corno unha i-iova 
prcgiiiltqata onde a dependencia e 
aceptable e onde einpeia a constituir un 
problerna (de saíicle) para as persoas? 

Caiido eii tello revisado o tema de 
Psicolosía E~~olutiva, iias cuestións do 
clesen~~ol~~cinento dos iienos e nenas, a 
niiiido atopo a referencia ós seres Iiu- 
manos como iiii grupo que establece 
fortes vínculos entre os seiis membros, 
\riiiciilos de dependencia, debidos á 
propia iiiiiiadurei inicial e qiie se van 
iuaiiter niáis tcriipo para a nosa especie 
que pira calqiiera outra. Polo tanto a 
ciicslióii da clependeiicia non é algo 
doaclo cle sol\~eiitar, é algo que nos afec- 
ta protiiiitlarnente porque se fiso pre- 
seiitc niin moiiiento moi dificil da esis- 
tencia (o priiicipio), caracteri~ado 

ademáis polo primitivismo da persoa. 
Así mesmo, non podemos esquecer que 
esta característica global da dependen- 
cia é a que dalgún modo nos humaniza, 
xa que nos permite incorpora-la 
realidade circundante, aprender dela e 
madurar dende tódolos puntos de vista. 
Esta maduración vainos permitir acadar 
habilidades bastantes como para 
incrementar-las posibilidades de sermos 
independentes, entre outras cousas. 

Daquela, o problema non é propia- 
mente ser interdependentes, que o so- 
mos, senón ?cómo a expresión e os 
matices da dependencia condicionan as 
nosas actividades e sobre todo o noso 
modo de relación interpersoal?, e como 
conseciiencia disto ;cómo condicionan 
as relacións de poder entre as persoas? 
de todas estas reflexións se11 contesta- 
ción inmediata xorde unha nova ;por 
qué as mulleres desenvolvemos máis no- 
toriamente relacións de dependencia 
que os varóns? ou tainén, como está 
constatado en moitos textos ;por qué 
somos máis dependentes que osvaróns? 
non sei se non se tratará máis dun pro- 

W problema no 
propiamente ser 

interdependentes, que o 
somos, senón {cómo a 
expresión e os matices 
da dependencia condi- 

cionan as nosas actividades 
e sobre todo o nosl 
modo de relación 
interpersoa 

blema de calidade que de cantidade, é 
dicir ;ata qué punto os modos de expre- 
sión da dependencia condicionan as 
noas relacións intersexo e matizan as 
relacións de poder? 

Moitas teorías psicolóxicas teñen 
tentado dar explicación a estes fenóme- 
nos ós que me refiro, como sucede case 
sempre, con palabras ben diferentes e 
mesmo desde presupostos discrepantes. 
Estas explicacións tenden a confluir no 
que eu me atrevería a sintetizar como o 
resultado da asimilacióil de modelos 
sociais, que desde logo, trascenden ó 
grupo familiar estricto e atinxen a todo 
o conxunto social que contribúe a con- 
forma-las actitudes das persoas que se 
desenvolven no seo da mesma. 

Así e todo eu creo que o problema 
non é se somos máis dependentes as 
mulleres que os varóns. Seguramente 
analizado este suposto caería polo seu 
propio peso. Tense constatado repeti- 
damente o dependente que pode ser u11 
varón incapaz de valerse por sí mesmo 
en moitos aspectos da vida cotián. Máis 
ben o problema está ila cualificacióii 
social que finalmente define as relacións 
de poder entre os sexos, xa que remata 
delimitando unha figura dependente 
ou subordinada e outra dominante, 
exercedora do poder. 

Situada no poder, como problema, 
véñenseme á cabeza exemplos varios de 
chistes, anécdotas, comentarios que 
acostuman a provocar hilaridade e que 
soen contalos os varóns. Neles ponse de 
manifesto que aínda que oficial- 
mente=socialmente, é o varón o que 
manda, en realidade queii goberiia é a 
muller. Tal como eu teño vivido este 
tipo de situacións, osvaróns contan estes 
chismes en impersoal, xeralizando. 
Trátase duii asunto que afecta a todos 
en xeral e a ningun en particular ... 
;acaso porque neses contos se evidencia 
que o poder exercido pola muller é un 
poder encuberto?, ;ou porque non 
aceptamos de boa gana ter que exerce- 



Eles tamén dependen 

lo poder?, ou será que {mulleres evaróns 
enfrentarnos con serias dificultades o 
exercicio do poder? 

Outras situacións que lembrei ó falar 
do poder, son aquelas que se refiren ás 
parellas heterosexuais e nas que se intúe 
que, quen ten o poder é a muller. Nor- 
malmente esta intuición connota nega- 
tivamente a ámbolos dous membros da 
parella: á muller por xogar un papel 
que socialmente non lle corresponde e 
ó varón por non asumi-lo papel social- 
mente adxudicado. Para min que esta- 
mos de novo ante os modelos sociais 
asumidos que teñen unha longa 
traxectoria e que por esa razón son moi 
difíciles de modificar. 

Desde logo é ben difícil dar conta dos 
comportamentos humanos, pero non 
deixa de ser curioso que unha cuestión 
tan importante, como é a do poder, 
provoque tantos movimentos en senti- 
do positivo e negativo, e se manexe con 
tantísimas dificultades; porque tamén é 
certo que, se como diciano principio do 
artigo a persoa sá e a que vive cos demais, 
o poder sán e o que se exerce desde a 
flexibilidade que permite que o mesmo 
sexa usado indistintamente polos dife- 
rentes elementos dun grupo (parella, 
familia, amizades,. . .) 

É de supoñer que, cando se parte 
dun modelo social que ten tan perverti- 
do o uso do poder, ata o punto que 
conforma un perfil sexual tan diferen- 
ciado, e que conduce a que todo 
exercicio do poder por parte da persoa 
dependente ou subordinada ten que 
ser realizado de modo sibilino, sen que 
oficialmente=socialmente sexa reco- 
ñecido, tamén estarán pervertidos os 
papeis sociais dos diferentes sexos. 
Tampouco non podemos esquecer que 
a formulación de dependencia é algo 
tan complexo que unha lectura desde a 
perspectiva sociolóxica exclusivamente 
pode resultar cando menos reduccio- 
nista. Retomo aquí o que antes dicia 
sobre a complexidade dos compor- 

tamentos humanos para rematar 
plantexando tamén que as profundas e 
auténticas dependencias que poidamos 
obxectivar en nós mesmas, teñan que 
ver non só con definicións sociais, como 
vimos ata agora, senon tamén coa nosa 
historia persoal amplamente entendida, 
e tamén que desas profundas e auténticas 
dependencias son tributarios eles, os 
varóns, xa que parece que ás depen- 
dencias non podemos escapar ninguén. 
Outra cousa é que a expresión e a 
detección das mesmas se faga desde 
unl-ia perspectiva que non favorece ás 

mulleres; de tódolos xeitos iso xa sabe- 
mos a que se debe. 

Quero rematar dicindo que, máis que 
conclusións, o que hai son preguntas 
formuladas ás que cadaquén pode 
respostar. Eu, pola miña parte, penso 
que temos que asumi-las nosas depen- 
dencias para poder resolvelas e temos 
tamén que supera-los papeis adxudi- 
cados para repartírno-lo exercicio do 
poder sen tabús que impidan o noso 
desenvolvemento como persoas.) 



Afecto, cariño, 
recoñecimento.. . 

"Si tu me dices: 

ascia a Asociación Galega da Muller alá polo 
1976 e un fato de mulleres disconformes co 

papel que se supón debiamos xogar, ferviamos de 
entusiasmo coa nosa nova criación. 

Unha organización só de mulleres, ideada por 
nós, para debater de nós mesmas, dos problemas 
que nos atinxian en calquera orde da vida. 

Un dos debates de primeiro rango naquel entón 
era xustamente a ((Autonomia das Organizacións 
de Mulleresn ou «Por que llomes NON*. 

Nas primeiras asembleias da Asociación en 
Santiago' houbo algúns homes que, témeros de 
seren desprazados, fixeron acto de presenza para 
convencer-nos da importáncia de ((loitar xuntos 
homes e mulleres~. 

Tivemos debates agres. Vimo-nos na obriga de 
bota-los, de non nos deixar seducir polas suas 
proclamas políticas nen organizativas e consegui- 
mos algo ben valioso: Dotar-nos a nós inesmas das 
nosas organizacións. Só de mulleres e para 
mulleres. 

Eramos conscentesxa de que apelexa non seria 
pequena nen curta no  tempo. Que os priviléxios 
deles e a subordinación nosa non eran desde logo 
moco de pavo. 

Ficabamos desvalorizadas aos nosos próprios 
0110s porque historicamente se nos viña tratando 
como seres secundários. Así que tiñamos que 
comezar por construir a nosa própria estima, ou o 

((ven)) lo dejo todoVo,o que é o mesmo, a nosa consideración de ser seres 
valiosos. 

Construir o noso orgullo de mulleres perante a 
tradicional «disgraza» de pertencer ao feminino. 

Crebar a enorme dependéncia que as mulleres 
tiñan do xuizo masculino. Ao cabo interesado. 
Xuiz e parte. 

~ e ~ r e n d e r  a pór-nos sobre os nosos próprios 
pés e camiñar pola nosa conta, afastando e 
arredando de nós as muletas sempiternas (pai, 
fillos, noivo, marido, irmán, compañeiro, xefe ...). 

Construir-noscomo seres livres. Mulleres livres. 
Livres. Desamarrando cadeas, coutai~clo a 
submisión e desatando dependéncias. 

Que dependéncias? 
Á hora de analisar e falar das dependéncias que 

mantiñan coutadas ás mulleres considerabamos 
dous aspeitos non totalmente independentes 
porén be11 diferenciados: 

Adependénciaeconórnicadaamplísimamaioria 
de mulleres ((obrigadasn polo costume, a tradi- 
ción e as ideias en uso a exercer como amas de 
casa. Sen traba110 remuilerado quen de lle propor- 
cionar algunha autoiiomia económica e polo tan- 
to persoal. 

' Cómpre lembrar cliie a ASOCIACION GALEGA DA 
MULLERera, adiferCnciade agora,unhaorganización de 
ámbito Nacional. 



~de~endéncia emocional e psicoióxica. 
Educadas na desvalorización e na maior 
valia dos homes; socializadas como seres 
depenaentes, certamente incapaces de se 
valer por si; vivindo a cotio nunha 
sociedade que nos fai saber de mil xeitos 
que ((valemos menos. que ((necesitamos 
deles., que .yo sin su amor no soy nada)). 

Fora por influéncia de correntes de 
pensamento, con muito peso naquel 
entón, que concedían ao factor económi- 
co un grande peso2; fora por coñecer 
pouco da psicoloxia e do subconscente 
como asunto báseco na construción do 
ser humano; fora por ter recéios ao emo- 
cional e afectivo porque viña sendo un 
lastre que definia as mulleres pexo- 
rativainente arespeito dos homes (amuller 
é máis afecto e o home é máis raciona- 
li~lade)~; fora de todo un pouco, na prác- 
tica concedimos máis importáncia ao 
asunto económico, ánecesidade de dispór 
de cartos próprios e niso puxemos o 
acento. Construir-nos como seres libres, 
autonomos, independentes, sen ataduras 
emocionais, viña da mal1 -pensabamos 
entón- da independéncia económica. 

Así, á hora de plantexar a nosa deinan- 
da dunha lei de divórcio', dabamos por 
suposto que se as mulleres cuio matri- 
mónio non marchara ben dispuxeran 
dalgunha fonte de ingresos razoábel, non 
vacilarian á hora de emprender a separa- 
ción e avantar ao divórcio, desconsiderando 
outros factores, outras dependéncias na 
nosa vida de mullereP. 

Por outra banda, o convencimento de 
que a meirande dependéncia emocional 

? O empeño en demonstrar que a opresión da 
muller chaiitaba sobre bases económicas o que 
somellaba dar-lle maior categoria, era, sen dúbida, 
iinha expresión de tais iníluéncias, checadas a 
riós da man de diversas correntes do  marxismo i, 
en particiilar, das feministas-marxistas. 

'' Ademáis as emocións son pertiirbacións 
inecesárias do án imo  q u e  t ras tornan a 
raciorialidade (estoicos); Os afectos deben ser 
dominados pola vontade porque sempre levan a 
mal porto (agustinianos); As emocións, ao  cabo, 
son xeitos inferiores da acti~idade intelectual ... 

" Daquelas a posibilidade de divórcio non 
existia. As Organizacións feministas Galegas ela- 
boramos, ao alimón con organizaciónsfeministas 
doutrospovos do estado español, un proxecto de  
lei en 1979. 

' A forza da socialización das mulleres como 
~iaise esposas e ainteriorización individual de  tal 
110rma. Así a creba radical que se produce nas 
vidas da ampla maioria d e  rnulleres cuio 
matrimónio fracasa, coaconseguinte dificuldade 
-enorme- para aceitar tal feito copvertido en 
eixo da própria existéncia, fai-nas remanecer 
apegadas a unha relación destrutiva sen ser quen 
de pór-lle ponto final (tipo de  relación que 
descrehe ben o relato de Simone de  Beauvoir A 
inztllrr rota). 

das mulleres dos seres que lle arrodean 
facia-nos seres máis desiguais pois ((todo 
aquelo que teñamos de máis ou de menos 
que eles vai en detrimento noso)) (Car- 
men Sáez de Buenaventura, 1990), levou- 
nos a estabelecer uns certos códigos im- 
plicitosque, por oposición «ao tradicional)), 
se erguian como o óptimo, o desexábel, o 
millor: 

Millor non ser nai, non ter fillos; millor 
non ter parella estábel; millor non se deixar 
seducir por ningún home; millor ser 
lesbiana e millor, faltaria máis, non de- 
pender de nada nen de ninguén pois xa se 
sabe que tal asunto vai, sen máis, en de- 
trimento da posibilidade de construir-nos 
como seres limes6. 

A teimosia en coñecer a realidade das 
mulleres, a exploración nas raices da nosa 
opresión e marxinación e o noso 

dos homes). A socialización dos sexos se- 
gundo pautas sociais, culturais e 
psicolóxicas diferentes que conforman iso 
que damos en chamar ~masculinidade)) e 
a «feminidade» e como cada persoa 
intenorizamos e vivimos as normas sociais. 

Repensar as 

dependéncias 

O contacto coas mulleres maltratadas 
abriu-nos a chola muito máis que todos os 
discursos e teorias. Iamos constatando que 
muitas mulleres que padecian maus tratos 
eran incapaces de separar-se. Mulleres que 
denunciaban aos seus maridos, que 
acudian a casas-refúxio e voltaban, unha 
vegada e outra, con eles, conscentes, des- 
de logo que a sua vida era un inferno. 

madurecimento colectivo levaron-nos a 
ver as cousas dun xeito un tanto diferente. 

O contacto coa vida de centos de 
mulleres e o aprofondamento en temas 
como os maus tratos e avioléncia, fixeron- 
nos máis capaces de entender millor a 
nosa construción psicolóxica (e tamén a 

Entre as lecturas que tiveron eco e que 
contrihuiron a posicións deste teor suliño o sim- 
pático libro de SUSAN BRGGGER: Y libranos del 
amor. .. Caralt editor. Barceloria, 1978 

Desvalorizadas, témeras, incapaces de 
sentir outra cousa que frustración e 
minusvalia, sentian que a sua vida carecia 
de todo senso. Que o eixo central da sua 
existéncia (o seu matrimónio, o seu home, 
o seu marido), non tiña alternativa, susti- 
tución posíbel. E isto acontecíaasí, tainén, 
en casos onde si clispuñan de recursos 
económicos próprios. 

Mulleres, tamén, que ao emprender 
procesos de  separación e divórcio 
atopaban dificuldades particulares. Muito 



máis no caso de ser ou [[sentir-se 
abandoadas))'. 

Que era, logo, o que pasaba? Q ~ i e  
importáncia tiña para as mulleres o mun- 
do dos afectos? Cais eran, ao cabo, os 
valores atribuidos ao feminino? Só as 
mulleres consicleral~amos importante o 
mundo clos afectos? Só as mulleres 
dependiamos einocionalmente clos 
clemáis? No noso esforzo por construir- 
nos como seres autónomos, que 
co~~traclicións vivimos coas iiosas próprias 
dependéncias emocionais? Unha muller 
livre é unha muller sen dependéncias de 
n ing~~nha  caste? 

Estas e outras preguntasveñen ocupan- 
do as nosas reflexións desde hai algúns 
anos. Diversas lecturas e debates -e as 
nosas próprias viclas- fixeron-nos ver o 
tema das dependencias afectivas dun xeito 
clistinto. 

Como ponto de partida constatamos 
que polo Seito de ser persoas -11omes ou 
iniillcres- soinos seres precisados de afec- 
to, aprécio, recoñecíinento, etc. Isto é 
caract<:rística de todo ser social e non 
prctcndcmos, desdc logo, un iniindo sen 
cs;is tlcpcndcncias (seiitiinentos, cariño, 
;ipóio ...) Por siiposto que non é iso o que 
110s prc:o(:iip;i tla vicl;i das mulleres. 

O que nos preociipaha e preocupa é 
iriiis hcii por qiic ;is iiiiillci-cs soinos seres 
iiiiis tl(~pciitl<tiiics o11 tlisiintíiineiite 
tl(~l~ci~(lc~iicsqiic oshoiiicsoii tlito doutro 
xcsiio, poi. que (:II tiint;is O C ; I S ~ ~ I I S  as 
iniillcrcs soinos inc;ipaccs de ser e Sacer se 
no11 6 en liinci6n cle outro, en liinción do 
riictlo a ser abaiidoaclas. 

Algiinhas das nosas 

fontes de inspiración 

S. Orbach e E. L. Eichenbaumho 
analisar a dependencia en mulleres e 
homes plantexan que a nena deprende 
cedo qiie debe reprimir as suas próprias 
i-iccesiclacles e modificar os seiis pulos de 
independéncia e autoexpresión ao ser 
ecliicadas, e nisto a nai xoca iin papel de 
peso- para coiclar dunha familia, para que 
os oiitros clepeiidaii dela para o seu 
coiclaclo sen poder agardar que os oiitros 
se ocupen dela. A caréncia converte-se 
moi logo 11~111 factor básico das suas vidas. 

As siias necesidades afectivas pasan a 

' Nori nic rsioii rckriiiclo agora ;I clificiiltlaclcs 
cx(:oiicíiiiic;is ncii iaiiipoiico ÍI respcito dos fillos. 
li<~lirn-iii~ ;io riiiiñiiiaclo corazcíii-cabeza tecitlo 
~)olo \.cnccllo eiiiocional c a clcpcndí.iicia cIc esa 
1~rsn:i (la que iciii;is iirrcdar-tr. 

"i/ci((' quii,rrii l rs  trri!jc~r/~,s. Ecl. 12evoliición. MÍI- 
tlrid 1!)87 

un segundo plano e as necesidades dos 
demais están sempre en primeiro lugar. 
Ao non ter cobertas as elementais necesi- 
dades viven con sensación de valdeiro, co 
sentimento de caréncia e conf~lsión que 
as fai sentir fracas e febles e fai que 
propendan a esiarnunha relación com/~ulsiva 
coa ouLrafersoa. Os homes-seguen falando 
elas-ao ter as necesidades cobertas, poden 
desenvolver-se con maior liberdade e 
independéncia. 

Este libro e as idéias alí expostas fixeron- 
nos reflexionar sobre os resentimentos 
emocionais das mulleres a partires da 
análise intrapsíquica. 

Estudos psicolóxicos sobre o proceso 
de adequisión dos papeis de xénero 
(feminino e masculino) aportaron-nos 
tamén, valiosos elementos. Estudos que 
conclúen como as experiéncias vividas 
desde o nascimento e as expectativas que 
se crian nas persoas segundo se pertenza a 
un  sexo ou  a outro,  coildicionaii 
importantemente o comportamento de 
xénero. Non é polo tanto ((natural)) nen 
unha determinación biolóxica o que asig- 
na un feixe de f~~ncións para as mulleres e 
outras, distintas, para os homes. E o tipo 
de estrutura , de organización social. 

Por exemplo, no proceso de socializa- 
ción de llenos e nenas o papel da nai 
(porque a nai é a que ten na nosa cultura 
o papel prioritário no coidados das crian- 
zas) vai ter consecuéncias psicolóxicasben 
distintas. Ela representa inicialmente para 
LIIIS e outras o modelo de ideiltificación. 
Porén no caso do lleno, para estabelecer a 
sua identidade de xénero, ten que crebar 
esta identificación. O neno ha realizar un 
proceso de separación da nai. A nena, en 
troques, segue identificada coa nai por- 
que non contravén co papel que debe 
asumir. 

A psicanalista Dio Bleichmar explicag 
como a masculinidade se define a partires 
da separación da nai mentres que a 
feminidade fai-no desde o apego á mesma. 
Remanecer dalguil xeito veiicellada á nai 
favorece a organización dunha feminidade 
com~encional lexitimada pola nosa cultura. 

!' 1:'l j:niinis?rio esl)onIcineo de 10 Iiislcrin. 
ADOTRAF, Madrid, 1985 

"' Hai iin libro de interése para as mulleres 
iiesta matéria. Un libro destinado a qiie as 
mulleres deprendamosa afirmar os nosos desexos 
e iiecesiclatles. Qiie deprendamos a liberar 
sentiinentos que temos reprimidos -en  particu- 
lar a cólera c oiitras expresións da agresividade-, 
que cleprendamos a clicer NON sen rodeos e SI 
con decisi6i-i. Asiia lectura individual e o traballo 
en grupos qiie se raga con el pode senrir de 
asiicla. 

ANNE DICICSON: Ln mujer- s ~ t s  dererlros. Ecl. 
Pirániide. Rilaclrid, 1982. 

Esta identificación non teria por que 
ter consecuéncias psicolóxicas de non ser 
pola desvalorización da nai, no entanto 
que muller, na nosa sociedade. 

Posteriormente, o papel que van xogar 
homes e mulleres nesta sociedade e as 
expectativas que se abren a un e outro 
sexo, contribuirán a que siga chovendo 
sobre mollado ou a que uns e outras poidan 
compensar -especialmente ás mulleres- 
as caréncias, dificuldades, etc, suliñadas. 

E plantexo isto porque as análises 
intrapsíquicas e as aportacións sobre a 
construción psicolóxica a partires da dife- 
rente socialización son importantes porén 
non abondan para explicar ben os xeitos 
de depender diferentes de homes e 
mulleres. 

Non son das que penso que mesmo 
contando con esa desigual construción, 
non podamos as mulleres percurar fontes 
de autoestima, aprécio, valoración e ser 
quen de afirmar as nosas necesidades en 
troques de estar sistematicamente pre- 
ocupadas por cubrir as necesidades dos 
demais"'. 

Acaso a independéncia e o equilíbrio 
dos homes se basean unicamente no feito 
de ter as necesidades afectivas sempre 
cubertas por algunha muller? 

O papel social atribuido aos homes 
non lles oferece, ademáis muitas outras 
posibilidades de realización, valoración e 
aprécio? 

Se a estrutura social abrira ás mulleres 
espectativas importantes (e non como 
actividades «subalternas ao casar e ter 
fillos))), na profisión ou oficio, na  
criatividade, no mundo de relacións, etc ... 
alomenos, as fontes de  aprobación, 
recoñecimento e valia (aspectos da própria 
estima e manifestacións de afecto) terian 
máis campos onde exercitar-se. 

Neste camino andamos. As mulleres 
están mudando a respeito do pasado e xa 
non son a aplastante maioria de hai anos 
as que fican fechadas na casa atendendo 
ao marido e aos fillos. Os espellos onde 
mirar-se hoxe nenos e nenas se teñen 
diversificado e oferecen máis modelos de 
identificaciói~. As posibilidades sociais para 
as mulleres tamén teñen medrado. 

Namentras, as feministas galegas segui- 
mos traballando para facer máis ancha e 
igualmente transitábel a avenida pola que 
cliscorre a vida, sorios, desexos, pensa- 
mentos, traballos e necesidades de  
mulleres e liomes. E... colle agardar que a 
volta de outros 5,10 ou 15 anos esteamos 
en millor posición ainda paravoltar sobre 
este apaixoante asunto das dependéncias 
emocionais.B 



Dependéncias Amorosas 

E NO meu traba110 como Maio de 1990, Emilce Dio Bleichmar sobre o que se acha verda- 
siquiatra e sicanalista vexo-me sicanalista, autora de El Feminismo espontáneo de la deiramente implicado na así 
enfrentada coa intimidade histeria (1985) e La dejresiún en la mujer ( 1991) entre chamada de~endéncia afectiva. 

destas mulleres, cun aspeito da outros traballos, participou nunhas Xornadas de En primeiro lugar, unha reacción 
sua subxectividade, que o fe- fronte á descalificación, con- 
minismo, polo xeral ten en debate organizadas pola Comisión Antiagresións e os duciLl a sorte de inversión, 

conta ~ e r o  de xeito ambi- Grupos de Mulleres de Bairros e POVOS do é dicer, a recoñecer o enorme 

valente e contraditóna: refiro- Movimento Feminista de Madrid. valor da dependéncia afectiva. 

me ao inconscente. Sobranceo A sua intervención sobre DEPENDENCIAS AMO- ~ o n  é posíbel concebir unha 

isto porque considero que ROSAS pareceu-nos interesante para incluir neste relación amorosa na que non 
existen razóns suficintes para haxa dependéncia, entendendo 

que o feminismo manteña 
dosier. porque aporta elementos valiosos para a por dependéncia a necesidade 

relacións conflitivas coa sica- reflexión sobre este tema. A tradución é nosa e que ten todo ser humano, pola 

nálise. Creo que a sicanálise fixemos a escolla de pegar-nos o m& literal posíbel sua condición de tal, de ser escoi- 

ten permitido escoitar ás a sua intervención. taclo, comprendido e recoñecido. 

mulleres e, ao mesmo tempo 
n o n  t en  sabido escoi tar  
acaidamente ás mulleres. 
Mesmo así creo que asicanálise 

I 

l 

segue sendo posuidor dunlia 
metodoloxia doada  pa ra  
acliegar-nos a problemas como 
os que teñen sinalado Ana 
Maria e Carme: Q ~ i e  é o que 
mantén a estas mulleres eii 
condicións de tan escandalosa 
subordinación cando teñen 
silperada a dependéncia eco- 
nómica, e as alteriiativas que se 
lles brinda son tan variadas e 
amplas? 

Nestas ocasións é cando as 
razóns de orde afectiva incons- 
cente se poñen de relevo ou, i 
aloinenos, fan-se suspeitosas. 

f 

Primeiramente, quixera de- 
limitar que ao que cliamamos 
dependéncia afectiva de certo 
é un concepto pexorativo e descalificado. 
A dependéncia é a eito un sinónimo de 
feminidade ou, se preferimos, unlia 
cualidade que a caracteriza de xeito 
estereotipado, taméii é un aceno da 
infáncia, próprio d a  situación de  inde- 
fensión e desamparo. 

En función dista tradición cultural, 
somella obvio que o movimento de eman- 

cipación da muller enarbore a bandeira 
da independéncia, e lexitimamente loite 
contra calqueira xeito de dependéncia- 
iiidefensión-subordinación, xa que estas 
condicións operan en bloque. 

Non obstante, nos últimos anos muitas 
mulleres da esfera da saúde mental, 
vencelladas de diversos xeitos co movi- 
mento feminista, comezaroii reflexionar 

Pero pór de relevo a equiparación en- 
tre dependéncia e relación liumaiia é , 

redefinir a dependéncia  amorosa, 
redefinición que obriga a ver un aspecto 
da realidade humana que até o momento 
tiña sido silenciado e desxerarquizado. 
Fenómeno de observación fi-ecuente en 
todo o pertinente á función maternal, 
f~inción que se consagra, pero que se 
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descoñece nas específicas características calqueira prezo. Trata-se dunha cuestión muller non abandoe unha relación 
da sua práctica. vital, está en xogo a própria estima da ((amorosa*, ainda que teña pouco ou  

Homes, rnulleres e nenos precisan ser muller. Unha muller mide-se pola sua pouquísimo a ver co amor, e sexa 
escoitados, comprendidos e recoñecidos. capacidade de criación (maternidade), desvantaxosa, torturante, humillante e 
Sabemos que mal ou ben toda nai fai isto de desenvolvimento (crianza, amor) e aldraxante. 
cos seus fillos e os homes agardan -a mantenza (parella, familia, coidado de Perante a pregunta ((pero que é o que 
expectativa de rol así o tracexa- que as enfermos) do outro/a. a mantén nesas condicións infrahumanas?, 
rnulleres continuemos esta tarefa mater- 

Tanto a identidade como a autoestima debemos respostar: a sua identidade 
ilal na vida amorosa. As mulleres tamén 

feminina non se conforman arredor do feminina. Porque se esta muller rompe a 
agardamos isto dos homes -o romantismo 

logro persoal, a execución dunlla empre- relación sente que falla como persoa e 
feminino fornece-se desta expectativa-, 

sa, senón que se constitúe e manteñen a mergulla-se nunha depresión. Polo tanto, 
porén os estereotipos de masculinidade non somentes se arreda e perde un través de relacións interpersoais. 
opoñen-se a ista necesidade mutua, crian- vencello, senón que se desequilibra, des- 
do-se deste xeito unha de tantas liñas de Existen traballos de observación sobre organiza e desvalorira completamente, 
fractura entre os sexos. socialización de nenas evaróns que amosan porqLle fallando como persoa. Entan, 

A omnipreséncia do rol maternal que que até a idade de 2 ou 3 anos, namentres esixir-lle a unha muller que crebe unlla 
son criados principalmente nos seus relación é esixir-lle algo somellante a as mulleres exercemos nas relacións hu- 
fogares, tanto as rapazas Como OS rapaces arrincar a pel ou mutilar-se. manas constitiie-se nun dos malestares de 

máis grande magnitude para a vida amo- desenvolven actitudes de explotación do 
Outro dos imperativos categóricos que 

rosa. O labor de contribuirao benestar, de mundo tanto como de contacto afectivo. 
nos definen como mulleres é unha obriga 

procurar coidados e de velar pola boa E a partir do comezo da socialización 
que se trasmite por via materna. Se ben 

saíicle clesta relación afectiva non é para as extrafamiliar que estas actitudes diverxen 
todas as leis ás que estamos submetidas as 

iniillercs só unha tarefa, é a fin última, e é, d e  xei to crecente  d a n d o  lugar  á 
mulleres, que están metidas nos nosos 

;lo inesmo teinpo, a causa de todos os seus re~rOdución do mozas corpos, grabadas no noso subconscente, 
aí'iris. Motivación inicial e meta directriz, tradas no mozos 'unha tarefa son leis de factura patriarcal, sen embar- 
govcrnñ a vida e a mente. Non hai niuller, O" destreza persoal. Diverxéncia que con- go, o coidado do corpo, da relación co 
;iiiitl;i Iiour iio solph-rlo riiilí.iiio. qrie iion a que osvaróns Sexan apreciados, e outro en tanto que ser humano, e 

---- ~- . a responsabilidade polavida, é algo 
que se trasmite por via materna. E 
o imperativo materno, é un impe- 
rativo feminino o que nos leva a 
facer-nos cárrego do coidado do 
outro. 

Non hai dúbida de que se trata 
dunha distribución de responsa- 
bilidades inxusta, pero non pode- 
mos loitar contra a inxustiza se 
dentro das nosas cabezas non 
temos isto claro: que tamén esta- 
mos atacando algo moi fondo da 
nosa própria identidade. 

Entón podemos entender á se- 
ñora que non se quere arredar, 
que non quere deixar aos seus 
fillos, que non quere ser marninada 
e levada a unha casa de acollida. 
Non abandoa o seu fogar porque E 
isto siñifica sentir-se unha muller 
desnaturalizada, é dicer, crebando 

coiisiclcirc ;i relaciBii amorosa o eixo e posteriormente iia vida adulta, alixidos e o suposto pacto coanaturezaque lle impón 
proxecto da siia vida Relación coa nai, amados polas suas capacidades no mun- o coidado do corpo e davida Se isto non 
coa parella, cos fillos, relación á fin. O do, inentres que as nenas serán valoradas ficasuficintemente nítido, rnuitasmulleres 
oiitro oii a oiitra so11 parte no11 só davida polas suas aptitudes para as relacións non poderán dar o salto. 
d a  miillei, senóil d a  siia própria  afectivas e a mantenza da intimidade. E que siñifica dar o salto? Siñifica entro- 
iclentidade. Non é dificil concebir entóil, A luz destes achádegos-por outra ban- nizar outro valor, outro atributo da 
que. 210 ver ameazada a relación, as da sabidos e repetidos até a fart~ira no feminindade que non sexa o coidado da 
~niilleres sera11 capaces de calqueira des- discurso espontáneo das mulleres- non é relación, que seta posíbel qile as mulleres 
atino por consel~a-la. por niante-la a misterioso nen enigmático que unha comecen sentir que é central coidar de si 
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próprias, ser responsábeis do seu próprio 
equilíbrio mental i emocional e que isto 
non pasa exclusivamente pola vida amo- 
rosa. E dicer, se a muller pode ser capaz de 
desenvolver a capacidade de se facer 
cárrego de ela e11 primeiro ligar, enton, 
emancipa-se do seu próprio imperativo 
feminino, que é estar ao servizo e ao 
coidado dos demáis. 

O máis increíbel destas mulleres é que 
din: 

X Eu non me podo arredar, non podo 
ficar soa, porque teño medo 

XMedo a que?, se ti cria-che catro fillos, 
saca-che adiante a tua casa, se eres unha 
persoa quen de protexer a outro. 

XAsi é, polos meus fillos calqueracousa, 
pero por min non son quen, non sei facer 
nada. 

central a considerar. 
O poder das mulleres centra-se na 

afectividade, alomenos iso é o que cremos, 
pero paradoxicamente non posuimos 
suficinte competéncia sobre o noso 
território de poder e sabemos que o 
meirande poder é o que impón a defini- 
ción. Hai que redefinir a dependéncia 
normal, o que é a dependéncia amorosa, 
que non hai relación amorosa sen certo 
grau de dependéncia. E dicer, non hai 
xeito de vivir en relación se non é en 
dependéncia amorosa, porque o amor é 
unha cuestión de dous, e, polo tanto, 
sempre implicará certo grau de negocia- 
ción. 

Pero iinha cousa é a dependencia amo- 
rosa, e outra é a dependéncia que encerra 
a incapacidade para asumir a respon- 
sabilidade coa nosa vida emocional, por- 

1 é certo, son quen de calquera cousa que se para o equilíbrio síquico pensamos 
polos fillos, convirten-se en lionas que que é imprescindíbel que outro/a nos 
loitan, na figura da heroína capaz de faga caso todo o tempo, nos autorice, nos 
calquera agresión, de matar, pero non estimule, se supomos que se nos falta o 
por elas, por elas son incapaces de mover amor todo se desmorona, isto é outra clase 
un dedo, non poden ir á esquina pider de dependéncia. Asi como as mulleres 
traballo, pero polos fillos poden 
pactar co demo. --"<S-' ' - - -"y-- -m--,,.+. ,--,---. - " ? 

Que é isto que fai que as 
mulleres por si próprias non sexan 
quen de facer nada, e polos fillos, 
e polos demáis, unha inorme 
cantidade de sacrificios? 

Algo absolutamente arraizado 
na identidade feminina: a muller 
valora-se polo que fai polos demáis, 
e sente-se egoista, desnatiiralizada 
e unlia m i  muller se se centra en si 
inesma. Unha clave cla cuestión é 
iste malentendido no que estamos 
formadas porque, como diria 
Carme, non é o mesmo o que uilha 
nai inconscentemente agarda do 
seu fillo varón que o da sua filla 
muller. Unha nai endexamáis 
agarda que o seu fillo varón lle 
fagacompaiía ilavellice, que coide 
do seu corpo, que a leve ao médi- 
co, iso agarda-o da sua filla muller. 
Toda inuller seilte que ten unha res- 
ponsabilidade coasuanai e se 11011 acoida, 
ataca-a, entón van sentir inconscen- 
temente que falla. O home polo xeral, 
non sente esta responsabilidade, e coido 
que se hai algo no que podemos contri- 
buir para facer avantar ao movimento 
feminista é incluir os problemas 
intrasíquicos e subxectivos como un tema 

subxectiva. Responsabilizar a outros, que 
non nos dan, que non nos outorgan, que 
non nos deixan, isto constitíie 
dependéncia a secas, non amorosa. 

Para rematar quero deixar claro que 
non estou deixando de lado o feito de que 
se estamos conformados subxectivainente 
deste xeito non é por razóns biolóxicas, 
ou porque as mulleres suframos de 
algunha condición de inferioridade 
xenética. Os valores patriarcais implan- 
tan-se e localizan-se na subxectividade 
conscente e inconscente da rnuller, e 
disgrazadamente é moi difícil a 
reorientación desta situación exclusiva- 
mente por via voluntarista, é dicer, 
decidindo simplesmentes: .Vou-no facer)) 
Non son actosgovernados só polavontade, 
porque se así fora, seriamoito máis sinxelo. 
As mulleres estamos cheas de bós propósi- 
tos, non obstante, desde o noso interior, 
xorden atrancos. 

Temos que saber escoitar todas as nosas 
voces.) 

tivemos que loitar para conseguir o 
sufráxio, houbo que identificar que era o 
que como cidadáns nos faltaba, creo que 
hai que identificar que é o que nos fai falta 
desde o ponto de vista subxectivo, porque 
se seguimos a responsabilizar o home polo 
que nos falta, que 110-10 teñen que 
outorgar, isto constitíie unliadependéncia 
doutra orde, xa non emocional senón 



Dous estudos sobor da dependencia 
das mulleres: 

ou por que os grupos de mulleres son fundamentais 
para o desenrolo da persoalidade da muller. 

terreo fértil que nu- 
trc áriibolos cloiis 
cstiitlos é a iinálise 

tl:~ pux)iiIiid;itle liiiiiián que 
pro~xxcion:i o psicoiinilisis Ie- 
niitiis[i~. Sejiiirido cst:i inter- 
1xr1:wiíin tl:~ cons1riiccií)n (la 
~>cfio:~licl;~tIe o neno c ;i ncna 
clicg;ii.;in a Sorinarsc :i traveso 
(le p~~ccsoscliSuentes. A nena 
conrrúese a traveso dunl-ia 
iclcntificnción coa súa nai e o 
neno ;i tr.aveso de sentirse se- 
paiatlo e diferente dela. As 
tlificultatles de identificación 
cunh:i nai que internaliza a 
inFerior valoración social do 
seu xénero feminino percíbese 
coma o gran atranco para o 
desenrolo tla persoalidade da 
nena e posteriormeiite da 
iiiiiller :itliilta. A maneira de 
ahorclar esta teoría psico- 
analítica en inibolos dous 
estudos é inoi diferente; Colette 
Donrling ahordao a traveso da súa experien- 
cia e necesidades personais (le coñecemento. 
Eiclienhauni e Orhach sirvense clela na súa 
tlilatiitla experiencia en terapia de tnulleres 
en Centros para Mulleres en Lonclres e Nova 
Iorqiie. Esto (la lugar a estuclos que son en 
gran medida complementarios. 

Colette Dowling é unlia escritora que, 
profiinclizanclo nos seiis propios problemas 
vitais. ten escrito dous libros cle grancle valor 

Colecte Dow11~ 
MIqo de Magda Ca(alá 

ELCOMPLEJO 
DE CENICIENTA 

E1 miedo de ías mujeres 
a la lndependencla 

- -  - -J 

i 
I 

Y 

% ,'l ' 
1 
w 

*mr,"/ 

~ 0 n e s I n u n a n a s  
Y==I* 

grijalbo 

dinilgativo; de concenciación da problemá- 
tica feminina relacionada coa dependencia. A 
sua experiencia nun segundo matrimonio 
levoulle a reflexionar, estudar e escribir sobor 
da sua propensidade e a dos seus compatrio- 
tas á dependencia tanto afectiva coma 
económica. No Complejo de Ce~zicientncharna 
a atención sobor do medo que a muller 
experimenta cando se enfrenta coas posibili- 
dades de indepenclencia e de libertade. Máis 

tarde, despois de varios anos 
de éxito de ventas e de confe- 
rencias por todo o país, ten 
que enfrontarse co seu propio 
fracaso coma nai cando a súa 
filla maior, bulímica, decide 
abandonar sos seus estudos 
universitarios. Escribe Mujeres 
Pe~fectns, que é unha especie 
de autoflaxelación pública 
expiatoria rnoi ao estilo norte- 
americano da Letra Escarlata. 
Cecais debido ao enfoque 
individualista, a autora non da 
suficiente peso aos factores 
sociais de estnlchiración que 
producen tais problemas. Esto 
da lugar a excesivos senti- 
mentos de culpa. As mulleres 
son culpables dos seus medos. 
Para nada é a autora crítica dun 
mundo público salvaxemente 
competitivo e despersoalizado. 
O pánico inconscente, os de- 
seos de fuxir, e a incorporación 

nun mundo así non son suficentemente valo- 
rados. En Mujeres Pefectas é excesivamente 
dura consigo mesma coma nai e non chega a 
comprender con suficente profundidade os 
elementos sociais de distorsión que dan liigar 
ao narcisismo feminino nas nais, e máis tarde 
nas fillas, como para perdoar en primeiro 
lugar á súa propia nai e logo a sí mesma do 
intento de ser  mujeres perfectas)). Colette 
Dowling, tal vez influída pola súa cultura 



americana non recoñece suficentemente ao 
ser humán como ser social e aberto. No 
Compkeio de Cenicienta temos a sensación 
que o seu ideal de madurez seria un ser que 
bastase a sí mesrno; que non necesita de 
ningién. Sin embargo, ambolos dous libros 
son buceos valentes da autora nas augas 
profondas da formación da identidade 
feminina. Aínda que ela pretende anidarnos 
a enfrentar os nosos medos e así superalos, so 
hai un atisbo de solución cando fala de <(la 
amiga refleja)) e esta solución non está 
sistematizada. 

No traba110 cle Orbach e Eichenbaum "o 
social e o psicolóxico van z~nidos. Os ca~nbios 
1z2ln terreo repercuten noutro': A sua pers- 
pectiva de psicólogas con experiencia clínica 
levalles a considerar que a satisfacción das 
necesidades lexítimas de apoio e afecto están 
estnicturadas de maneira diferente según se 
é Iiome o11 inuller. O hoine ten as súas 
necesidades cubertas priineiro pola nai e 
logo pola compañeira. Así o home non vive 
a carencia e non valora a importancia de 
necesidades que xa ten resaltas. Nemnl~argantes 
a persoa que proporciona os coidados e 
afectos non ten quén Ile coide a ela, moitas 
veces ela mesma non recoñece as súas pro- 
pias necesidades lexítimas, pero pola contra 
síntese carente, vacía.. . Logo no proceso de 
transmisión da iclentidde feminina 'viiha das 
leises sociais críticas qzle zrnha nai tmnsn~ite 
á sziafilla ten qire realizane 110 sezi co~ztexto 
de relclción; no igtral qtre a slia nai, a filla 
debeatopa~se e cofiecelsea símesmcr a tlaveso 
da C O I I I ~ ~ ~ I ~ S ~ G I Z  e a sensibiliclade hacia os 
clemáis; ao i$y/a1 qire a s~ra nai, chegará a 
co~~~pre~~clerq~~eraz~to~~oii~ía 11011 éilnha uía 
pam a iclent iclacle fem ilzina. Atopalzi esta 
i~ienticlcrde a tmzle.yo da szra icIent!'ficció~~ e 
adecz/nción ás necesic1a~Ie.s dos ~le~nais". 

Este fiinclainenta-la iclenticlacle feminina 
sobor clunha base relaciona1 da lugar a unha 
fiisión psicolóxica da nai coa filla que dificulta 
enormemente o proceso tle separación o11 
incliviclualización clas nenas. Porqiie as nece- 
siclades lexítimas da nai non foron satisfeitas, 
o11 están clistorsionatlas, resulta prohleinática 
a capacidade cle esta nai para reflexar ade- 
cuadamente a sua filla, de sanciona-las 
necesidacles sirnultaneas de clependencia e 
iniciativa da nena. 

É evidente que o rol do feminismo ten sido 
clave en romper con este círculo vital infernal 
de transn~isión dunha identiclade ferninina 
desvalorizacla. As relacións entre as inulleres 
son de vital irilportancia no logro dunha 
persoaliclacle feminina integrada. Os gr~ipos 
de mulleres teñen traballaclo arduamente 

ach e 
Eic aum preocul 
do renomeno da compe- 

ter a envexa nas rela- 
ción e: iullere 

para enseñarnos a valorarnos e querernos, 
para reivindicar a nosa dignidade de nliilleres. 

Aclemais Orbach e Eichenbaum non des- 
precian esta base relacional da persoalidade 
feminina. Máis ben recoñecen a sua existencia 
e contan con ela para edificar sobor dela, para 
lograr unha persoalidade plena e integrada. 

No marco das relacións entre miilleres 
adultas podense dar "lazos de zunión qzie 
wcolleza~z as szías ~zecesidadespasadas e as 
carencias Qzleszeíu, e quesati!faga~z asszias 
~~ecesidadesprese~~tes. Porque si as ~zecesida- 
des.foro~z reco~iecidas, a nena i~zte~?orpode~~ía 
n~admrar. A mziIler,.cn no11 se sentiría deses- 

perada e insaciable. A súapet.soalidade non 
tería que estar dividida, senón que podería 
chegar a ser un todo integrado. Desenrola fia 
unha sz~xetividade nzáis segura; 2/71 sentido 
dapropia identidade basado uno ter. e non na 
experie~zcia de #non ter., da p17vació1z; 2/71 

sentido da propia identidade con conticlo e 
entidade propios, non cor~~pz~lsiuar~ie~~te 
relacional': Por esto Orbach e Eichenbaum 
preocupanse do fenómeno da competencia e 
a envexa nas relación entre mulleres. Diag- 
nostican estos fenómenos como típicos do 
desenrolo varonil que adequire as súas señas 
de identidade a traveso da separación, a non 
identificación coa nai. Os atrancos de esta 
maneira de construir a persoalidade tainpouco 
se escapan a estas investigadoras. Ao contra- 
rio que Colette Dowling ven a necesidade de 
transformar un mundo público basado na 
competividade salvaxe; a necesiclade de 
feminizarlpersoalizar este mundo coa incor- 
poración dos valores femininos de relación. 
Pero cando a competividade e a envexa 
danse antre inulleres as valora coma pistas 
cleica a un diganóstico esperanzacior. Son 
reaccións negativas que apostan a que as 
mulleres sufren unha fnistación dun sano 
intento de afirmarse, de autorealizarse. A 
aparición da coinpetiviclacle cleinostra que a 
rnuller ten superado a siia tendencia primaria 
ás relacións de fusión que as autoras conside- 
ran típicas das primeiras épocas do feminismo; 
que está máis cerca dunha persoalidade 



indivicliializacla e separada. A correcta inter- 
pretación destas novas relacións sumidas 
entre as mulleres non deben aineazar as 
capacidades (le empatía, de ofrecer coiclados 
c cariiio e de nianter lazos de unión con 
outras persoas. Si a inuller se incorporase sin 
ináis a iin inunclo in:isculino "izo q~leos régulas 
c/c1 ~lifir~>ncic~, e10 rcingo, e.~/á~z cl~~rclnze~zte 
cleliiizi/a~/ocls e oil~ie I I ~ I I  6posihle ma~lffestar 
uuli~erahiliclacle nin compasión por temor a 
perzkr o posto na escalcí de pronioción. Neste 
t~illnclo loiouo e I~OII-ei~zocionaI, OS IG[ZOS entre 
as innlleres ro~~peiise. No i7izrndo de cada- 

conta cecais do valor sisteinático para o 
desenrolo feminino do recoñecemento, das 
necesidades clas mulleres, que necesitamos 
unhas das outras para pasar dos vínculos de 
fusión a uns vínculos "dende" a separación 
ou individualización. O estudo de Orbach e 
Eichenbaum pódenos anidar a recoñecer a 
necesidacle que ternos unhas das outras nesta 
nova fase do desenrolo clas mulleres, e ésto 
podenos evitar algunhas das trampas para 
conquerir un auténtico desenrolo persoal e 
social. 

De todo o anterior comprendese que 

queda por diante unlia. importante función 
para os grupos de mulleres. Despois de 
aprender a valorarnos e querernos, quedanos 
aínda a difícil tarefa de recoñecernos e 
reflexarnos como seres indivicluais en plena 
libertade coas nosas diferencias, pero conser- 
vando lazos suficentemente forres como para 
sancionar e aprobar este proceso de indepen- 
dencia e liberación ata as súas últimas 
consecuencias. Coma unha boa nai, os gni- 
pos teñen que sancionar as necesidades 
simultáneas de dependencia e de iniciativa 
das fillas.D 

mr1ller-pa,zi-sí-111e.r117a, os uellos sistemas de 
apoio inu/zropoden cleseintegmrse cle<fonna 
clrclmáticcl". En vez de integrarse nun mundo 
así o qiie necesitamos é que este mundo se 
transforme e persoalice coa incorporación 
(las mulleirs. Un número crecente de mulleres 
e Iiomes parecen estar tomanclo conciencia 
cle qiie seguir o carniño tradicional dos liomes 
non contluce 5 satisfacción personal: estres, 
hipertensión, inkirtos a unha corta edade, 
prol~lenias (le nlcoliolisino, distaiiciainentos 
(los filloshs e cla parella son cousas qiie non 
C necesario reproducir. A húsqued- ‘1 c I a auto- 
noinía tlo I~ciicstar e (la incliviclualización 
psicolOsicn, i?ianlcnclo GIO il?(?.$f?zo tewpo ? I I ? S  

11zos do 11 11 i h i  rtl11 ilib1ac1o.s nas nosas 
rcI;iciOiis cos nosos coilip:iñciros/:is, amigos/ 
:is c fiIlos/;is, p;irccc ser iin camiRo qiie orrece 
iiicllorcs pcrspecliv:is pai:i :i s:itiskicción (las 
nccesitl:itlcs de iiiulleres e liomes, nenos e 
nen:is. 1)ero par:i conquerir iinlia situación así 
:is rnulleres sigiien necesitando algo inoi 
concreto iinlias das oiitras. Despois de (lar o 
respeto e cariiio iinhas i s  outras que nos 
permitíti ainarnos a nós niesnias e un avance 
no noso clesenrolo persoal? agora 
necesitiinonos pan i.ecoiiecer e aceptarnos 
coiiio seres indi~riduais e autónomos. Agora é 
posible ser iin ficlel refleso iinlias das oiitras 
sin distorsións causadas pola depenclencia 
excesiva. Neste tipo de relación de muller a 
inuller anclo iinha é capaz de á outra tal 
conin 6 ,  iinha persoa distinta e diferenciada, 
oiicle se recoiiece a miitua dependencia, 
pode Iiaher iinhn entrega que non se basea 
na necesicl:icle nin na iclentificnciOn; iinha 
entrcgi que non se basea na necesidade de 
est:ir ~~iiiculatla coa outra para poder esistir: 
iinlia cntrcga (lile non se apoia nun vínciilo 
tlc liisión senón na c:ip;icitl;itle das ~nulleres 
par:[ sentir empatki, simpatizar, tender uiili:i 
in:iii, interesarse pola outra, coidar rleln sin 
clcixar tle iii:inrer :i siia inclividiialincle separa- 
d:~. Colette Dowling conta o gratificanle qiie 
resulta qiie :iI~iién Ile reconecerri (le esta 
iiianeira n:i "ccrniga r$cjc~': I'ero no sc dou 

@ue quieren las e 
mujeres? 

' ' aparición da 
emost comj ra 

que a mulle do 
a sua tendencia pnmaria 

ás relacións de fusión que 
as autoras consideran 

típicas das primeiras épo- 
cas do feminismo" . . . 

Dowv~r~c, Colette El complejo de Ce~~icienta: 
El miedo cle las mujeres a sua indepen- 
dencia. Ne York, 1981 (Traducido por Ed. 
Grijalbo, 1982); 

- Mujerespefectas: El miedo a la propia 
incapacidad y corno superarlo. New York, 
1988 (Traducido por Ed. Grijalbo, 1989) 

Eicbeinboz~m, E.L. e Orback, S. iQué qnie- 
re71 las mi.jeres?. Londres, 1983. 
(Traducido por Ed. Revolución, 1987) 

- Agl-idz11ce: El amor, la envidia y la corilpe- 
tencia en la amistad entre mujeres. 
Londres, 1987 (Tiacluciclo por Ed. Grijalbo, 
1988) 



erminia, Chelo, Mari e as 
outrasvinte pico estibadoras 
eventtlais.. . teñen un ~ o u c o  

I 

de medo. 
. . . Levan máis de 10 anos traballando 

l no porto Pesqueiro de Vigo. Noite tras 
I noite, xeladas até os ósos, clasificando o 

peixe que os seus compañeiros 
I clescarregan dos barcos. 

Nos últimos tempos van cada vez me- 
1 

nos veces ao Porto. Non é que o boten 
inuito de menos, pero os cartos non 
chegan como an tes e, ademais, empezan 
a escoitar-se voces, cada vez máis insis- 
tentes, de que dentro de nada o peixe xa 
virá clasificado desde os barcos. 

Qué futuro lles agarda? Se polo me- 
nos fosen homes poderian facer outras 
f~~ncións e chamarian-nas algunhas ve- 
ces máis, ainda que viñeran poucos bar- 

l COS.. . 
Falando da estiba con algúns sindica- 

listas e despois de consulta-lo con unha 
organización feminista ven unha saída: 
facer todas as funcións como o resto dos 
seus compañeiros homes, de xeito rota- 
tivo. Non é nengunlia loucura. A divi- 
sión de f~lncións entre clasificadoras e o 
resto dos especialistas da estiba e 
desestiba fai-se en función do sexo, non 
da maior ou menor especialización. 
Serian capaces de  facer os outros 

Crónica de a 
traballos até agora reservados aos homes? 
É certo que nunca os futeron, pero non 
parece tan dificil, elas están afeitas a 
traballar duro, e aclasificación tampouco 
é moco de pavo. 

Non din que as mulleres deben espe- 
cializar-se para poder acceder a u n  posto 
de traballo digno?. . . Todo antes que 
quedar-se na rua. Hai que preparar-se 
para a criación da Sociedade de Estiba e 
Desestiba. 

Decinden-se. En xuiio presentan unha 
reclamación no INEM e na Delegación 
Provincial de Traballo esixindo aunifica- 
ción do Rexistro de Eventuais, en xullo 
aceita-se a reclamación e aproba-se a 
unificación. 

Algúns homes son chamados pola lis- 
ta nova para facer tarefas de clasifica- 
ción; algunhas mulleres empezan a 
traballar no porto comercial ... Os 
primeiros pasos non parecen dificeis. 
Qué tal lles iria aos homes? 

Case non teñen tempo de sabelo ... 
Unha vez máis os empresários e algúns 
traballadores coinciden na defensa dos 
seus intereses: uns -os estibadores- non 
queren que as mulleres traballen nos 
peiraos coinerciais porque terian que 
compartir os dias de traballo e tocarian a 
menos; os outros -empresários- porque 
queren reducir ao mínimo a lista de 

traballadores portuários e non van em- 
pezar cedendo no ponto mais fácil -os 
postos de traballo das mulleres-. 

En outubro, despois de bastantes lios, 
a Administración e os sindicatos, coa 
oposición dos empresários, parecen 
aceitar a lista unificada (xa que as 
denúncias de discriminación son dificeis 
de achantar, mesmo dentro dos sindica- 
tos) e empezase a falar do millor xeito de 
face-lo: cursos de reciclaxe, intercalar 
homes e mulleres para que se vaia nor- 
malizando a situación.. . deciden retra- 
sar o inevitábel e as incluen, pero 
poñendo-as ao final da lista. 

Sen que chegue a producir-se unha 
normalización da situación, e sen que se 
saiba se este conflicto serviu de detonan- 
te, os estibadores eventuais, coa partici- 
pación activa das mulleres afectadas, de- 
ciden iniciar medidas de presión para 
conseguir unha maior estabilidade labo- 
ral, e unha recuperación do traballo de 
estiba e desestiba, esixindo que todas as 
cargas e descargas dos buques que se 
fagan tanto nos peiraos do próprio por- 
to como nos das concesións, sexan efec- 
tuados por traballadores port~iários (su- 
pon-se que incluidas as mulleres) . 

Neste momento a loita é común, pero 
as mulleres non están moi convencidas 
de que este sexa o final da sua batal1a.D 



@Heme, fulanina! 1 
ou a escola mixta 

"É moi tarde, teño que sair un pouco 
antes da casa, senón pillo este maldito 
atasco, e o peor é aturar os vaciles ao 
cliegar.. . Por fin cheguei, ánimo!" 

"A menuda hora chega esta, claro non 
me estraña, co tempo que tardan en 

- Collede o libro de Sociais, hoxe imos 
falar dos homes primitivos.. . 
- ?De que época? 
- ?Que dis, Lola? Non sabes que os 

homes primitivos habitaron sobre a terra 
entre o 8.000 e o 6.000 a. de C.? 

Imos facer catro grupos de seis.. . 

- .  

aclobiarse.. ." 
- iHome, Marta! Menuda hora de 

chegares.. . 
"Deixádeme en paz! Se vos tiverades que 

facer a metade do que fago eu tódalas 
mañáns.. ." 

- iBos días, nenos" 
- ¡Hola, profe" 
- jBos días, Lola! Hai que saudar polas 

mañáns. 
- "O mesmo digo" 

"No grupo de Xaquín vou colocar a 
María porque senón non van traballar nada, 
a este non hai quen o soporte, a ver se ela 
consegue que estea tranquilo". 

Prrrrrriiiii.. . 
-Antes de sair ao recreo hai que deixar 

todo recollido. iSusana, a vosa mesa ainda 
está sen ordear! iPedro, axúdalle a Uxía a 
colocar as cadeiras! Xurxo, para un pouco, 
polo menos non estorbes! 

"Hoxe teño guardia, non me vai dar 
tempo de pedir a vez para Mariña e xa ten a 
alerxia moi avanzada, teño que lembrarme 
de mercar os pañais e a crema de afeitar 
para Paco, e a ver se saco algo de tempo 
para ler o diario que nos últimos tempos 
non me entero do que pasa polo mundo.. ." 
- ¡Profe! Xurxo e Santi non nos deixan 

xogar na pista. 
- iVeña ho, Xoana! Non fagades caso, 

ide vós a xogar para outro sitio, eles necesi- 
tan moito espacio para xogar ao fútbol. 





"Nn nova nntlnrliirn dr 
ANDAINA pnrn q t i ~  S P I ~ ~  

crisol rir i(lriasn 

N estes iiltres, etapa histórica na 
que as persoas que coidamos 
que a vida so é compatíbel con 

iinlia igualclade en liberdade, utopia 
eterna que moveu os resortes da história 
cliiraiilc séciilos enteiros e seguiráaface- 
lo iio dcvalar do í'iituro sempre cons- 
iriiitlocoii irahallo eesí'orzo, alhiscamos 
iio cco iic1)ociros dc iiiqiictlanza; desde 
cscb icbri.co I;iii tliiro rlc ~raballar como é 
ii ~x)líiica, "asiintos da polis" senso 
ciiinolóxico 11a sua orixe greco- 
plaioniaiia, ncsc campo tan apropiado 
c cxercitaclo polos l-iomes secularmente, 
cavilo algiinhas reflexións que quero 
Iacer colectivas; iiestes tempos de certa 
incerteza qiie 11011 derrota para quen 
nos reclamamos da esquerda, cada dia 
máis necesária. 

<De que serve que as mulleres 
abrangamos, despuntemos na política 
se 11011 é para modifica-la para face-la e 
executa-la doutro xeito, tanto na 
ideoloxía como na práctica? Se non é 
coa vagaxe que o feminismo ten xa ela- 
borada en séculos de história própria, 
de inoi pouco sei-ve esta viaxe; porque o 
modelo masculino de poder é tan forte 
que pode devorar ás mulleres que nel 
está11 para transforma-lo, se detrás non 
existe un arroupe, iinha transformación 
social permanente e constante de 
miilleres organizadas que deciden to- 
~ n a r  en man, construir o seu próprio 
destiiio. 

Algúns n~ovinlentos feministas, máis 
precoces no terilpo, como son os de 
Eiiropa do Norde, Noruega, Suecia, etc. 
están a facer iieste intre balanzo da súa 
práctica, da siia história; e na reflexión 

L política 

conxunta plantexan-se estas mesmas 
iilterrogantes que eiquí escrebo. 

A elaboración ideolóxica, producida 
pola análise da práctica para abrir novos 
espazos de traballo, que permitan inte- 
grar a cada día rnáis mulleres conscentes 
e loitadoras na sua própria emancipa- 
ción é bó e necesário, porque aincerteza 
do presente non pode facer-nos esquecer 
o camiño xa andado, conquerido grácias 
a invadir o público, o político, o reserva- 
do en propiedade exclusiva ao masculi- 
no; só asi pode seguir estando no hori- 
zonte a estrela brilante da utopia 

liberadora da "igualdade libre" con 
moitas mulleres feministas traballando 
en política por un modelo social dife- 
rente a este de miséria, de pobreza, de 
explotación, de violéncia, de despilfa- 
rro e de consumismo; un modelo social 
adecuado á humanidade solidaria que 
chegue ao mundo enteiro desde este 
Occidente marítimo que Galiza repre- 
senta. Este património é futuro só da 
esquerda, a única configurada por 
homes e mulleres libres, de corpo e 
mente; a única que segue a apostar e 
traballar pola ut0pia.D 



Esc~i~o~~surafr icana. Blanca, 68 anos. e Militante antiracista. Prémio nóbel 
de Literatura 1991. De nai inglesa e pai lituano, 
emigrados a Suráfrica. Publica a sua primeira 
novela en 1952. Acreedora por tres vegadas do 
prémio literário CNA, o de maior prestíxio do 
seu país. Membro do 
Congreso Surafricano 

Y' -- ' 
de Escritores, clo Grupo 
de Ación Anticensura e 
do Congreso Nacional 
Africano. 

O seu propósito: 
Tratar de escreber ben, 

1 
I tentar chegar ser unha 
1 escritora. E... como ser 

1 humán que escrebe, 
non refugar as respon- 

1 sabilidadesque houbere 
menester canclo a lite- 
ratura non chega. 

Gordimercontesta 
á sua época a través da 
escrita, cla criación 
literária. 

«O xeito en qiie 
escrebimos ten milito 
a ver coa conciéncia 
que se ten iclo forman- 
do non só por onde 
vivimos senon polo 
noso próprio tempo)). 

Coas suas obras e 
coa sua actitucle com- 
prometida, ten pro- 1 

vocado as iras clac cla- gs 
ses reitorasda sociedade 
surafr icana e dos 
intelect~iaissurafricanos - - -  

blancos, acomoclaclos 
nasua posición de priviléxio. 0s seus libros teñen 
estado sistematicamente proibidos. En particular 
A filla de Burger(1979) que foi freada antes de ser 
publicacla porque os mandamases e censores 
consideraron-na un ataque á República a grande 
escala. 

Hai tempo xa se viña barallando o nome 
desta escritora como posíbel nóbel e desde o 87 
poden atopar-se, traducidas ao castelán: El 
Conservador; La hija de Burger; Huésped de 
honor( as tres en Ed Tusquets); Ocasión de Amar 

e El último mundo burgués ( Ed. Versal). 
Nas cuas novelas, algunhas clelas de exce- 

lente factura, percibe-se a unha intelectual do 
seu tempo ocupadae preocupada polos conflic- 
tos que aflixen e atinxen a homes e mulleres do 
seu tempo: o poder, o amor, o desamor, os 

conflitos raciais, ocompromisopolítico, odesexo 
de trascendéncia, o desconcerto, a morte, a 
fraxilidacle dos pequenos seres humáns ... 

As suas persoaxes non son seres dunha 
peza, unívocos, feitos clun só material. Neles 
latexan as dúbidas, as contradiccións, os fraca- 
sos, os éxitos, que os fan seres próximos, 
pertencentes á condición humana. 

Agora, nunha sociedadeen tránsito, decidi- 
da a eliminar a segregación racial, Nadine 
Gordimer segue teimando no seu compromiso 

na loita polas liberdades e tentando explorar as 
posibilidades de criación dunha cultura post- 
apartheid. 

A nosa autora, unha sinxela e lúcida escrito- 
ra insatisfeita, fala a favor do idealismo: «Se non 
hai idealismo non hai esperanza algunha de 
cambiar nunca o mundo. Debemos agarrar o 
noso idealismo e pelexar por el. Se se acacla un 
chisco cada 100 anos, xa é importante)) 

Namentres non deixa de amosar a sua 
gratitude para a coraxe de outros: «Que 
extraordinário é viver nun país onde hai Iheróis, 
onde hai xente que vai ao cárcere por defender 
idéias democráticas)) ((Como surafricana -non 
como escritora- teño que dicer con toda 
homildacle, que a miíia coraxe provén da es- 
pléndida coraxe cle outros)) 

Que ela teña merecido o nóbel cle literatura 
é unha boa nova para as amantes da boa lite- 
ratura, para cluen se opón ao racismo e a 
xenofóbia, para qiien cré que ser unha escritora 
comprometida, conscente cle que «ser escritor 
non Ile absolve a un de ter que facer o qiie 
calquera outro é capaz de facer))' é algo mag- 
nífico rnesrno cando o que se estila agora neste 
grémioéopesebrismo. Paraqiien cremos, tamén, 
qiie hai mulleres que con todo merecimento 
teñen direito a ser recoñecidas nas suas activi- 
dades profisionais e de criación, por máis que os 
prémios, e o Nóbel entre eles, gocen de 
desprestixio entre sectores importantes da 
cidadania do mundo polo uso ((político)) qiie se 
ven facenclo cleles. m 

N.S.C. 

' Según expresaba na entrevista que o escritor 
brit6nicoAntony Sarnpson fixo-lleen Johanesburgo 
en Abril do87 eclue publicaba oxornal ElPaíso 121 
411 987. 

Dos 87 premios Nóbel de literatura, 
velaqui o elenco feminino: 

Selma Lagerlof, sueca, en 1909. 
Gracia Deledda, italiana, 1926. 

Pearl S. Buck, 1 938. 
Gabriela Mistral, cl-iilena, 1945. 

Nadine Gordirner, Surafricana, 1991 



ACTIVISTA birmana, 46 anos, que 
leva dous anos de arresto 

domiciliario pola sua oposición á rexime 
dictatorial, dirixente da Liga Nacional 
Democrática partido que gañou as 
elecións de Maio de 1990 (392 dos 485 
escaños) pero que non chegou a formar 
governo e mesmo sufriu forte represión 
pola graciosa actitude da Xunta Militar 
daquel país. Filla de Aung San, herói 
popular birmano que liderou a loita contra 
o colonialismo británico e morreu 

asasiñado en 1948, educouse na filosofia 
da non violéncia bebendo no pensamento 
de M. Gandhi e de M. Luther King. 
Decideu incorporar-se activamente á 
política en 1988 cando fora reprimido 
violentamente a revolta dos estudantes. 
Segue mantendo, ela e a organización da 
que é dirixente, a necesidade da loita non 
violenta. Premio Nobel da Paz 1991. 

Hla Pe, portavoz da Liga Nacional 
Democrática en Bangkok dixo que «a 
concesión do prémio é dunha inestimábel 
axuda moral para nós, pola repercusión 
que ha ter a nivel internacional)). 

Aung San Suu declaraba hai uns dias 
que «o medo é o normal na vida cotiá nun 
sistema que nega a existéncia dos direitos 
humanos máis fundamentais».- 

«Non obstante, as mulleres, por ser Sexolóxicos de Euskadi)) en 1980), adiantaba 
mulleres, non son millores que os homes. un ponto de vista inovador para o nosofeminis- 
Tamén elas son fustrigadas polos valores mo sobre sexualidade e pornografia: 
morais da nosa crvilizacrón, tamén poden 

aHai homes que soñan coa revolución e 
sentir-se fascinadas polo poder, pola ánsia de 

cunha relación igualitária coa muller. Porén 
domínio e de opresión cara outros seres máis 

non se comportan asína cama. Hai mulleres 
febles, tamén poden competir entre elas e ser 

que loitan pola sua liberación, en troques crueis e inxustas. A única diferéncia é que 
buscan ser azoutadas e abaixadas na cama. non tiveron as mesmas oportunidades, na 
As idéras non corresponden cos nosos pulos. história, que os homes)). 

CONSIDERACI~NS coma esa forman * Darte do ca~itulo ((Cara un novo 
liumanismb» do libro 'O Feminismo que da 
pluma cle M. Roig publicaba Salvat en Barce- 
lona en 1981. 

Escritora, lúcida e comprometida, militante 
a pro1 da liberdade vivili Montserrat Roig e 
morreu, no Outono do 91, teimando ainda que 
era posíbel traballar para facer verdade ((0 
miragre da tenrura)). 

Foi-se para esa viaxe que endexamais retorna. 
Ela, coma outras, contribuiu á criación da 

clúvida e á necesidade de reflexión como xeito 

deempurrarofeminismo. Contribuiu, tamén co 
próprio exemplo, a alentar ás mulleres a non 
ficar quedas, mudas, silenciosas. 

«Nena mimada das letrascatalanas», din. A 
sua vida coñeceu os aloumiños e coñeceu o 
traballo esforzado, o desvelo, os fracasos, a 
soidade, a enfermidade, a dor. Tamén a morte. 

As suas obras fican entre nós. O tempo será 
quen de agachar ou manter as cuas aportacións 
no ensáio e na criación literária. 

Quero lembrar agora "EROS EN 
LIBERDADE" unha ponénciacoaqueMontserrat 
Roig (apresentada á ((11 Semana de Estudos 

Sen sexo a vida é terribelmente aborrecida. E 
perante este dilema non vexo outra saida 
que, ou ben suprimir as arelas de revolución, 
ou ben tentar que o subconscente dos nosos 
netos teña sido modificado. E eu, a verdade, 
quedo-me coa segunda. E seguirei vivindo co 
meu subconscente, sombrizo e vergoñento, 
pero que me dá máis horas de lecer que a 
auséncia do sexo)). 

A folla da sua árbore caeu após locir as 
belas cores que só o Outono posue. Tamén 
houbo violeta.- 

I.G. 
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A Casa da Parra: 
MAIKA NOVOA 

I v Pmom 

" Galiza, tradición 
l e deseño" 

\ 

! 
1 

I urante os pasados meses 
de agosto e setembro, 
puidemos pasear polas 

1 
Casa da Parra onde se 

exhibia a exposición "Galiza: tradición 
e deseño", que se completabano Museu 

~l do Povo Galego. A mostra tivo unha 
xenerosa apresentación por parte de 1 
Consellería de Cultura, xa que non se 

1 

N I  escatimaron os materiais para a correc- 
; l  

l ta instalación. 

Dado o extenso da exposición 

1 1  
centrarei-me só na parte concerniente 

1 á Casa da Parra: 
' 1  A exposición foi instalada, como 

l dixen, con alarde de meios, dando o 
1 brillo e a importáncia que pretendian 

para esta exposición: os paneis que 

' 1  "empaquetaban" o local, revestidos en 
metal, pretendian dar un ar case 

1 minimal, mui adecuado parao deseíío. 
1 1  O "forrado do espazo" quixera, talvez, ii menos obxetos na exposición xa que o 

relativo entre "espazo minimal" e a 
ocupación do mesmo quedaba roto. O 

11  
l vacio lograria un equilíbrio entre o 

1 material amosado e a forma en que era 
i mosado. producto, e todo esto fará-se dentro de festas ou actividades lúdicas, logo 

En canto á temática da exposición clun marco de profesionais da rama do abarcarán todo o campo da nosa cultu- 
! 
I temos de advertir que hoxe seria deseño, sexa gráfico ou publicitário a ra: política, férias ou inauguracións e 
~8 impensábel, para calquer indústria con nível de imaxe e son. por suposto tamén como propaganda 

un nível médio, lanzar-se ao mercado industrial, recollidos polo comércio. 
1 
I 

sen ter-se plantexado antes, a forma na No campo da publicidade, os Este é o primeiro obxetivo. A entra- 
que o producto vai ser apresentado. cartaces ou a propaganda gráfica da da da mostra podíamos coñecer os 
Por tanto a indústria estará sempre en indústria, permitiu-nos vér con nomes dos deseñadores gráficos e a 1 contacto co deseño. Pensará-se antes transpariéncia desde o seu nível eco- sua obra. A coiltiiluación, no centro, 
nun logotipo que dé persoalidade e nómico até o cultural ou o seu bol1 ou deseñadoresindiistriaisexpuñan pezas 
bon gosto ao seu nome. Ademáis des- mau gosto. Os cartaces, por exemplo, de inobiliário. Ao fondo unha sá que 
envolverá unha campaña publicitária foro11 sempre o meio de difusión mais rompe co resto e nos dá a coñecer un 
para apoiar o coñecemento do seu socorrido. En xeral veñen do reclamo discurso sobre Sargadelos. 
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Esta última zona reúne toda unha 
historia da empresa galega que foi 
abastecendo, nos seus inícios, cos seus 
cleseños c productos á sociedade 
galega. Descle Iouza e cerámica, até 
matcriais de runclición en ferro: 
I~alconaclas ou productos metalúrxicos 
para o cxército. Despois clun período 
clc iiiactividade, desde o ano 63 comeza 
a fiincioiiar como o Laboratório de 
Formas da Galiza, como a coñocemos 
na actualiclacle. Hoxe hai na sua 
activiclacle verlentes cara o deseño, ou 
cara a recopilación de dados, así como 
tamén unha activiclacle de divulgación 

através da editorial própria: Edicións 
do Castro e o Seminário de Sargadelos. 
Este é o segundo obxetivo, unha infor- 
mación detallada da primeira empresa 
de deseño galega: a história do noso 
deseño. 

En canto aos artistas do deseño ac- 
tual podémos destacar a obra de: 
Permuy Asociados. Empresa f ~ ~ n d a d a  
e dirixida por Alberte Permuy, que 
desde unha estéticamui actual dirixe o 
seu código visual ao público. O desglose 
desta estéticaxurdido na teoria da arte 
das vangardas, callou á perfeición no 
deseño de hoxe de forma case esque- 

mática; influindo no coñecemento e 
na culturavisual do espectador. Perm~iy 
desenvolve o seu traballo, cos organis- 
mos oficiais: Xunta e Concello. Son as 
ruas do Casco Vello compostelán o seu 
campo de batalla, lugar de desen- 
volvimento do seu sentido estético. 

Fernando Blanco, Xan Casabella e 
P.C. Bellas presentaban móveis de es- 
tética igualmente vangarclistas, con 
presupostos de funcionalidade e sim- 
plificación de formas. 

Moncho Amigo coa sua habitiial 
concepción da luz, desde un ángulo 
moi persoal. E Eloi Lozano ou Revisión 

que desenvolven entre outros a 
sua actividade no mundo da 
publicidade da empresa. 

Non podia faltar Luis Carballo 
co clesei~rolo da mascota "Pe- 
legrín", que nos representará no 
Xacobeo 93. 

Hai que salientar o traballo 
de deseño arquitectónico apre- 
sentado no Museu do Povo 
Galego, que se fixo dun xeito 
afinado. Con forma coerente 
entre o que é o espazo en que se 
exhibia a mostra, o que ali se 
expuña e a forma de presenta- 
ción. Pero aqui trataba-se ante 
todo da Casa da Parra, e este 
seria outro comentário, que por 
falta de espazo, deixarei no ar. 
Non quero despedir-me sen 
deixar de recomendaros que nos 
vosos paseis artísticos sigades 
ampliando o circuito cara ás zo- 
nas mais lonxanas e menos visi- 
tadas, como poden ser o Museu 
do Povo Galego, porque todos 
esperamos que Santiago se 
converta dentro de moi pouco 
tempo nun amplo circuito artís- 
tico que haxa que recorrer, con 
aclicación e tempo.) 



PRESÉNCIA D E  
V IRGINIA W Q O L F  

(no cincuentenário do seu pasamento) 

estes cincuenta anos que van desde 
que V. Woolf decidíu mergullar-se 

nas augas do Ouse, a sua figura e a sua 
obra ten atravesado a escuridacle do 
esquecemento para rexurclir de novo máis 
clunha vez, da man volúbel da moda e da 
crítica literária. O que hoxe nos queda 
dela é unha preséncia indiscutíbel na lite- 
ratura inglesa contemporánea e un papel 
fundamental na crítica literária na escola 
feminista. 

A autora de As Ondas forma parte de 
ese elenco de escritores que no s. XX teñen 
facilitado a preséncia femenina na crea- 
ción literária. E isto polo menos por duas 
razóns: a primeira delas é a própria 
calidade da sua obra narrativa, unha obra 
rachadora e singular. A outra é a sua 
teimosa reivindicación da escrita como 
ofício feminino. 

V. Woolf, muller de refinada ecluca- 
ción, asiste desde a posición privilexiada 
que Ile proporciona a sua pertencia o 
grupo de Bloomsburyl, á liorta sobre ética 
e estética de entreguerras. Contemporá- 
neo dela, Joyce, decididamente oposto ás 
limitacións da narrativa tradicional, pu- 
blicaoseu "Ulises" no ano 1922 mudando 
a concepción da novela e abrínclo-a ás 
posibilidades ilimitadas do xogo da 
linguaxe. As aportacións de Joyce non 

' Nome dun bairro lonclinense no que V. W. 
vivíu. As cuas casas foron lugar de encontro clun 
nutriclo grupo de intelectuais, de 1907 ao 30, 
entre os que se pode nomear a Foster, Eliot, B. 
Russel, Keynes ... Vanessa Woolf ... e un longo 
etc. Nelesdeixóu-se sentira influéncia clofilósofo 
G.E. Moore, as corrientes socialista e as teorias cle 
Freud, entre outros. 

LAS MUJERES Y LA 
L I T E R A T U R A  
V I R G I N I A  W O O I J F  

foron ignoradas polos escritores do "fluxo 
de conciéncia" correnteda que V. W. é un 
bon exemplo. 

Ela tamén pretende liberar á novela 
inglesa da ganga da traclición e o formalis- 
mo. Intenta unha "novela do futuro" 
pescudando na sua narrativa o que 
Marguerite Yourcenat describíu como 
"biografías de O Ser". Xa non son os tipos, 
nen os personaxes nen a história o cerne 
da narración senon a transformación das 
conciéncias "o halo misterioso, a envoltu- 
ra semitransparente que nos arrodea do 
comezo ao cabo do noso estado de ser 

cosciente", nas suas 
verbas. 

A dificultade de ser 
é o centro da sua aten- 
ción, ese ser qcie 
Virginia quere apren- 
der a traveso de certos 
instantes reveladores - 
as migallas- e que 
técnicamente resolve 
cos monólogos inte- 
riores, os pensamentos 
íntimos ... 

Como escritora das 
vangarclas, non é unha 
novelista fácil: a des- 
consideración da 
trama, da história, o 
tratamento do tempo, 
a simboloxía cada 
vegacla máis presente 
na configuración do 
personaxe (Orlando, 
Entre actos ... ) até o 

punto mesmo de clestruilo, constitúen 
atrancos obxetivos para a sua lectura. 

Hai outras Virginias máis accesíbeis: a 
V. Woolf ensaista ecrítica literária. E édaí, 
penco, de onde Ile ven a sua grancle 
populariclade no mundo feminista, que a 
retoma e arelanza de novo nos 60. 

V. Woolf ten no seu haber uns dos 
ensaios niais lúcidos (Un cariopróprio, Tres 
guineas) verbo da conclición social cla 
escritora, das circunstáncias sociais e 
materiais que permiten o exercício cla 
creación literária, nos que fai unha defen- 
sa militante do direito da muller á 
autoexpresión. Cincuenta anos despois, 



como dí Michde Barret no seu excelente 
prólogo a As mulleres e a literatura2 ainda 
discutimos as cuestións plantexadas por 
V.W. en ditos ensaios: "Con que atrancos, 
interiores e exteriores, en frontan-se as 
mulleres no empeño de producir literatu- 
ra? iDe que xeito estes atrancos influen na 
natureza da obra producida por mulleres? 
iQue consecuéncias teñen, desde opunto 
de vista das escritoras, os cámbios históri- 
cos da posición da muller na sociedade?" 

No plano da teoria da creación artísti- 

ca amosóu-se partidáriado queela chama 
a androxínia na obra de arte. Pensaba que 
o artista non debe permitir que unha inde- 
bida conciéncia de pertencer a un ou a 
outro sexo encha a sua obra. Falando de 
C. Eliot e de Ch. Bronte di, por exemplo, 
que ao ler a sua obra temos conciéncia de 
que "algunha muller está resentida polo 
tratamento que se dáaoseu sexo e defende 
os seus direitos.. . Esto deforma, e a menu- 
do é causa de debilidade". De tal xeito 
que desde o seu particular ponto de vista 

crítico, a evidéncia do masculino ou o 
feminino é unha tacha na obra de crea- 
ción. A integridade artística, nos 
plantexamentos teóricos de V. W. exclúe 
a posibilidade dun tratamento explícito 
de cuestións políticas, mesmo a da situa- 
c ión da muller.  Estes elementos 
contribuiron, no seu momento, a que se 
rexeitara desde círculos feministas a valía 
dasua obra. V. W. non é unha teórica, nen 
unha crítica, nen unha lingüista. É sobre 
todo unha creadora. Nesa actividade é 
dolorosamente cosciente das limitación 
da posición de muller, e rebela-se contra 
delas, non quere que Ile apresen. Desta 
tensión entre a "necesária integridade ar- 
tística"e a expresión aberta dassuas ideias 
hai moitas evidéncias nos seus escritos. 

V. Woolf mativo unhas posicións moi 
rotundas na defensa da liberdade de crea- 
ción, que desde logo para ela tiña todo 
que ver coa Liberdade con maiúscula, 
comprometendo-se cos movimentos de 
mulleres, denunciando as limitacións á 
liberdade de expresión, participando nas 
protestas frente a proibicións de 
publicacións, como no caso da novela de 
tema Iésbico The Well o f  Loneliness de R. 
Hall. Salientar por último a sua actitude 
pola tradición de literatura feminina. O 
seu interés, moi grande como se amosa na 
cantidade de artigos e ensaios con esta 
temática, non foi o de resucitar a escrito- 
ras esquecidas; mantivo unha postura 
crítica paraassuasobrase, explicitamente, 
non estivo pola labor de subordinar os 
seus xuizos críticos ao desexo de crear 
unha preceptiva de literatura feminina. 
Celosa da sua liberdade de espírito, 
apaixoada nas cuas críticas, moi lonxanas 
da crítica lightque tanto se leva hoxendía. 

Remataremos esta lembranza cunhas 
verbas un chisco provocadorasde Anthony 
Burness3: 

u 

"Virginia Woolf amaba os libros, 
sernpre que foran o bastante refinados-no 
senso de Bloomsbury-. As suas devotas 
son menos literárias. Chamala un gran 
escritor muller, como estas devotas fan, é 
facerlle de menos. Non chamamos a jarnes 
loyce un gran escritor varón. Ela é unha 
gran escritora, tout court. Se eu atopo as 
suas novelas dificeis de ler, esto expresa as 
miñaspróprias limitacións, non assuas. V. 
Woolf é un dos creadores da alma 
moderna ".D 

' Las mujeres y la literatura. Ed. Lurnen, 1981. 
' Claves para unha prosa. «Para entender a 

Virginia Woolf)). El País, 27 de Marzo do 91. 





nas do que nos é dado ver e ouvir, nom pica e outras com ideias inteligentes fororn 
daquilo que -com algum esforco- pode- expostas e discutidas misérias e grandezas 
ríamos talvez imaginar. E o que vimos e do terceiro sexo. 
ouvimos nesses dias nom nos proporcionou E se o programa previsto impunha a 
em verdade rnuitos motivos para sentirrno-nos partida tam graves limitacons, tarn des- 
esperangados qiianto a um possível debate confortante arrumacom, panorámica e ge- 
galego-portugues sem tutelas estranhas nem nérica (em todos os sentidos da palavra), 
intermecliários dispensáveis, quanto a um dos saberes literários quem conferenciou 
possível conhecimento -reconhecimento- nem sempre~onse~uiu, aopiniomé pessoal, 
de problemáticas estéticas, e nom só, de contornar corn éxito o recife. Nomes, datas, 
base comum. características generacionais e outros tópi- 

Para comecar, o programa de activida- cos conhecidos sucederom-se sem pausa do 
des, supomos que desenhado polos princípioaofimdemuitaspalestras;recordos 
organizadores, impujo ás exposicons e de- de infáncia e anedotas da vida privada de 
bates umha lógica de manual, quando nom escasso interesse para quern nom tenha 
mais simplesmente umha lógica de livro de pensado biografar o protagonista enxa- 
texto, ao nosso ver por completo fora de mearom com profusom; de vez em quando 
lugar num encontro destas ca- 
racterísticas (introducons 
panorámicas, de manhá a lite- 
ratura galega, de tarde a 
literatura portuguesa), re- 
correndo-se sem mais ás 
sacralizadas particons genéri- 
cas que todos conhecemos de 
cor (poesia, narrativa, teatro, 
jornalismodito 1iterário)como 
se esta fosse, nom diríamos já 
a melhor, senorn umha mui 
accitável maneirade propiciar 
o intercámbio de pontos de 
visla cnlrc pessoas cuja ca- 
raclcríslica cornum é a cle 
rlcclicarrm boa parte da sua 
vida adulla 3 produgom -011 o 
cistiido- de obras literárias. 
Recorclemos, por se alguém 
esqueceu pormenor tam im- 
portante, que se tratava de um 
encontro entre pessoas de es- 
crita, nom de um ciclo de 
conferencias como finalidade 
divulgativa para pessoas cu- 
riosas. 

Mas atencom, tempossom 
tempos, e os post moder- 
nismo~ de variegada estirpe nom podiam apareceu por aí um louvor para o amigo já 
pasar sern receber o seu tributo histórico. E que -olha ti por ondei- deparamos com 
será por isso, pensamos nós, que se antes "as umha boa ocasiom; e se nom há amigo a ver 
meninas" iam conseguindo pouco a pouco se nom se nos nota a falta de vontade-ou de 
infiltrar-se nos foros que o costume e outros talento- para improvisar com engenho; se o 
poderes reservavam aos rapazes agora já se desconcerto for maior lancamo-nos decidi- 
arranjou a maneira de encurralá-las, de dosadescobertademediterráneos hátempo 
encurralarem-nos, no cercado da literatura trilhados por bem mais modestas naus como 
feminina. Todas juntas para nom se perderem se fóssemos Cristóvao Colombo a deriva, 
polos meandros da literatura séria e grande para o caso tanto tem; ou, umha vez que 
al2 forom levadas a falar dos seus assuntos, perdemos já o ruma, dediquemo-nos, por 
que bem sabemos todas quais som, perante que nom? a lamentar a insidiosa falta de 
iim auditório mais enrarecido -o que é bas- traduqons que -toda a gente sabe isso- é 
tante dizer- do que vinha sendo a norma afina1 a causa certa, pura e dura, do tal 
noutras sessons. Umha espécie de "dia das desconhecimento mútuo que todos deplo- 
letras galegas", ou "dia da paz", ou dia de ramos. Viver para ver! 
qualquer outra extravagáncia do género, Nom todo foi assim, claro. Também só 
onde umhas vezes com minúcia microscó- faltaria. Houvoquem tinha algumnhacousa 

para dizer e a dixo. Mas o certo é que a 
atencom de aqui para alá e de alá para aqui 
nem sempre foi a devida: umhas vezes por- 
que a proposta de debate, mesmo sendo mui 
sugestiva, nom parecia interessar a ninguém 
(Terá aportado a literatura galega -seria a 
primeira vez- na neutralidade ideológica? E 
se é assim, quais as razons? -Fernán-Vello), 
outras porque limpa e simplesmente nom se 
captava, ou se captava mal, o sentido de 
algumhas perguntas (Quais as fontesem que 
bebe linguísticamente a literatura galega? - 
Oscar Lopes);outrasainda porqueadiscusom 
acabava circunscrevendo-se ao grupo fa- 
miliar visto os vizinhos do lado ficarem a 
ve-las vir ou, isto era mais frequente, nem 
sequer estarem presentes na sala (e 

reconhecamos que nesta linha de 
absentismo laboral a representacorn 
galega derrotou por goleada a por- 
tuguesa, como nom deixou de ser 
notado por algum participante - 
Oliveira Barata). 

Houvo mais? Houvo. Visitas ao 
Parlamento, discursos sobre os ver- 
des prados galegos, debates sobre o 
horário do comércio local, e mesmo 
vozes iradas contra um jornalista 
recentementedespedido por praticar 
o reintegracionismo linguístico na 
sua vida civil que corneteu o des- 
propósito de imaginar ser possível 
conseguir o apoio solidário de quem 
em Compostela dizia favorecer o 
encontro da literatura nossa com a 
portuguesa. 

Que fiasco! Afinal tratava-se 
apenas de umha vista formal na sala 
de receber, Sanson e bolachas de 

.\oto e baunilha incluídos. Para tarn 2 
& pouca noz a verdade é que se 
3 escusava tanto ruído. 
U 
.e Encontrariam-se? Nom seencon- 3 

trariam? Essedeusquedizqueescreve 
por linhas tortas verdades direitas há 
de sabe-lo. A nós a impressom que 

nos deixarom era que andavam mais bem 
um tanto desencontrados. Mas de qualquer 
jeito o assunto norn é assim tam óbvio por- 
que se calhar de caminho si se encontrarom 
outras cousas. Umha palavrinha por aqui, 
um arranjinho por alá, e vai ti saber. Deixa 
que já. Nós ao nosso e a vaquinha polo que 
vale.) 
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"LAS PROSTITUTAS: 
U N A  V O Z  PROPIA 
(crónica de un encuentro)" 

Raquel Osborne 
Ed. Icaria. Barcelona, 1991. 
123 páxinas. 
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"A V INDICACI~N 
O rneu interése neste tema (co 

que teño unha conta pendente) DOS DIREITOS 
medra según me aproximo etento 
adentrar-me nel, sabendo agora 

DAS PUTAS" 
xa que cáseque non sei nada. 

No pasado, coidaba que sabia ~ i abondoe perrnitin-meo Iuxo (que Compiladora Cail Pheterson 

cousa rnáis terríbel é a iñoráncia!) Ed. Talasa 

~ de falar da prostitución edas pros- 
titutas.Tiña na rniñacabeza ideias 

I feitas e daba por suposto que a A piques de sair do prelo, traducido ao 

realidade era así, cual as rniñas español e na Editorial Talasa, un interesante 

ideias. libro compilado por Gail Pheterson e 

Cando rnerquei este libro, xa prologado por Margo Stjames. A Vindicación 

aceitaba, homildemente, a miña dos direitos das putas. 

iñoráncia. Após te-lo lido, dou- O Iibroconta osantecedentes, discusións 

me de conta dos destragos que e conclusións dos dous Congresos 

I poden causar os preconceitos e o lnternacionaisde Prostitutasquetiveron lugar 

gravísimo erro que é falar de algo en Amsterdarn en 1985 e na sédo Parlamento 

do que nen sabes, nen coñeces ou Europeio, en Bruselas, en 1986. 

querer representar a alguen a Incorpora-se algunha voz non presente 

quen nen tansiqueratesescoitado. neses congresos -é o caso, por exemplo, de 
1 Que dicer do libro? Susana, prostituta de rua de Madrid, entre- 

Non teño topado millor co- vistada en 1987, cando a celebración das 

mento que o que a própria Raquel escrebe que como muito, tiña levado a necesidade xornadas de prostitución organizadas polo 

na introdución. das unhas e a boa vontade das outras)). AxuntamentodeMadrid-. Inclueun apartado 
sobre ((Movimentos migratórios e prostitu- 

«A principal diferéncia coas escritas ao E, eu coido con Marjan Sax, unha das 
ciónn e unha sección na que se recolle 

uso arredor do tema da prostitución reside participantes PO encontro do que saíu este . 
información dalgúns paises. 

en que non son o investigador, o xornalista Iibro,que «as prostitutas plantexan as rnesmas 
1 

O interése do libro está garantido. Un 
ou o escritor quen se achegan ás prostitutas, demandasqueasfeministas(equeoconxunto 

problema vai ser o custe porque da editorial 
sexa para facer unha investigación sobre das mulleres): aspiran ao direito ao traballo, 

avisan que non estará ao alcance de todos os 
calquera aspeito ... a recibir proteción contra a violéncia, a unha 

petos.) 
~~~i non ha¡ texpertot que osme, coa vida sexual no xeito en cada unha prefira, e 

das intencións desde lago, no asunto. éstas son cuestións importantes para o ferni- 

Non se trata, como sinala Gail Pheterson, do "smot así que a loita 6 a mesma)). E digo 

profesor que convida prostituta a clase ainda máis, que mentres as mulleres aceite- 

co fin de escoitar o seu relato e preguntar m~s~erdivididasenduasclasesou categorias 

sobre a vida, motivacións edemáis, para segundo estabelece a moral dominante (qlle 

~ogo~ana~~sar~o~en~menonac~asesegu~n te ,  non é dificil ver que está tan fondamente 
arraizada mesmo en quen se considera sen a preséncia, xa, da interesada. 
contrária a ela): nai e esposal puta e muller 

Máis ben son as próprias protagonistas, 
escarlata, as mulleres, todas as mulleres, 

autoorganizadas, e por tanto autorre- 
levarno-la clara! 

presentadas, as que nos oferecen a sua voz, 
Ler o que din, pensan,sinten, teorizan e 

O seu alegato, os seus problemas, as suas 
reflexionan as proprias protagonistas e unha 

demandas, o seu estilo de vida. Son outras 
bafarada de ar fresco.) 

mulleres aliadas coas anteriores, as que a 
sua vegada nos apresentan as suas vivéncias, 

CARMEN L. 
as suas dificuldades, a sua visión do asunto, 
os motivos da sua alianza. Corneza, pois, a 
crebar-se a noción de "elas e nosoutras", á 
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cióri <i literatiira da niulleren cantoa xénero", 
"un conxunto de estudos críticos sobre dis- 
tintos aspectos da escrita galega das 
mulleres". O volume recolle, secadra cunha 
orclenación discutíbel, onceestudios, alguns 
deles publicados anteriormente, contando 
tamén a Introducción (Virginia Woolf e a 
literatrrra da muller), eo Apéndice (A Galicia 
mindoniense de Marina Mayoral). 

Malia que C. Blanco non é partidária de 
deter-se en nos expór o seu particular ponto 
devista crítico no tema qiietraballa, albísca- 
se iin certo fío, ao menos naqiieles ensaios 
que posúen iinhas notas de presentación de 
carácter mais xeral e, nomeadamente, na 
Introducción adicada a V. Woolfen O Ensaio 
de temática feminista, e en Mulleres na confor- 

UN L I B R O  NECESARIO 

Literafura galega da muller. 
Carme Blanco 
Ed. Xerais, 1991. 

mación do xénero in- 
fantil. Carme Blanco é 
cosciente da 
actualidade da polémi- 
ca ao redor do feito 

RATURA GALEG. 

Carmen Blancl 

literário feminino e da 
complexidade da crea- 
ción artística en xeral 
como podemos ler no 
limiar escrito por ela, 
pero evita-a formalmente 
ainda que posibelmente, 
podería-se considerar a 
Introducción como un 
adianto dos pontos de 
vista qiie o libro contén. 

A autora reivindica "a 
actualidade de V. W. xa 
que presenta os problemas 

f 
intrínsecos á creación 

C 
literária feminina (,..) des- - - 

de os máis variados e 
disuasórios condicionantes sociais até as mais negun tic pexorativo. Entendo que nesa 
sutís implicacións filosóficas". Bóta-se de menos necesária contestualización está a posíbel 
unha contextualización de V. W. que sen Ile relativización da actualidade, que non do 
roubar un chisco de mérito a sua obra fixera mais interese, dos plantexamentos de V. W. que 
comprensíbel, por exemplo, as suas aportacións á Blanco reivindica. 
caracterización da escrita feminina, á construc- En Literaturagalega da mullera autora percorre 
ción da frase psicoloxicamente masculina, á diferentes xéneros: o ensaio de temática feminis- 
preponderáncia da conciéncia individual ta, a poesía, a literatura infantil, deténdo-se 
feminina sobre a representación realista nalgunhas individualidades (Ledo, Mayoral, M- 
masculina ... etc. V. Woolfformóu partedun Marino Carou ...) a máis da atención especial 
círculo literário, dunhaépoca edun país, nos verbo de aspectos moi interesantes da obra e a 
que un xeito de marxismo estaba en auxe figura de Rosalía. Sen embargo penso que o 
xunto cun grande apego ás teorias de Freud. interese fundamental do libro é precisamente esa 
Outros escritores e escritoras desa xeración visión de conxunto que ofrece. Di C. B. que "a 
investigaron tamén sobre a configuración da presénciademulleresaolongodaliteraturagalega 
frase e a linguaxe literária, experimentando é relativamente escasa, marxinal e non moi rele- 
eles mesmos. A preocupación de V. W. está vante. Esta é a situación que corresponde á 
no ambiente e pertence na miña opinión ao sociedade patriarcal na que o feito literário se 
que a mesma C. B., no estudo sobre M. Ledo inscribe". Partindo delo as pescudas de C. Blanco 
ou no referido a Amantia de M. X. Queizán abranguen a meirande parte do que hai e ten 
suliña como "entrar dentro da moda", sen habido. 



No percorrido histórico que a autora 
realiza en As escritoras galegas, deten-se en 
dous momentos nos que elementos sociais e 
culturais vencéllan-se, favorecendo no 
primeiro deles, no XIX, o agromar dunha 

i individualidade tan senlleira como Rosalía 
no contexto dunha corrente de pensamento 
que se manifesta no galeguismo, cunhas 
ideas liberais, nas capas ilustradas máis 
próximas á igualdade entre os sexos. Nun 
segundo momento, os derradeiros 70, situa 
C. Blanco o achegamento de numerosas 
mulleres á literatura galega precisamente de 
man do movemento feminista. E neste intre 
cando acontecen mesmo importantes mudanzas 
do contacto coa moda da "diferéncia": 
introducen-se novos temas (o universo 
feminino versus intimismo, recreamento de 
figuras femininas destacábeis da nosa 
história, preséncia dunha sexualidade non 
tradicional ou "perversa" en palabras da 
autora.. .) eténtan-se novosxeitos (insisténcia 
en elementos simbólicos femininos como a 
auga ou a terra,uso da linguaxe grupa1 
feminina, certas experimentacións coa es- 
tructura da frase...). Nalgunhas autoras da 
xeración anterior, esta influéncia supón unha 
reorientación da sua obra, nalgun caso o 
corte cunha anterior atención á poesia so- 
cial masculina (P. Pallarés, M. Ledo), e, 
noutros asumir o risco de mostrar unha 
perspectiva própria, feminina (a Amantia de 
M. X. Queizán). 

Tamén neste segundo momento a 
preséncia do galeguismo é un claro compo- 
nente do tecido socio-cultural no que se 
sustenta este movimento. A atención da 
autora detén-se na análise de diferentes 
exemplos. 

Salientaria para rematar un favor que o 
libro nos fai: anímanos a ler máis, a coñecer 
mellor o que máis perto de nós está, e, 
ademais danos claves moi axeitadas para 
mellora entender o que se está a escreber. 

Un libro útil, ao cabo.) 

C .  C .  

Descubrir como a máxia da palabra cria 
a realidade e como nós mesmas, por 
exemplo, nos volvemos palabra en boca do 
poeta. O amor e as cuas variantes, a saudade 
(nela tamén Galiza), o adultério, a morte ... 
imaxes concisas e intensas en versos rítmi- 
cos que ás veces usan da aliteración, case 
poemas redondos. 

A muller está en cada unha das partes 
(que teñen unha cohesión interna case cí- 
cl ica) e rebela-se (non só na etapa 
denominada "rebelión") contra a voz mas- 
culina que Ile anula a carne: "Xulieta estaba 
fría" "Non musa/úsame". 

Hai unhasubtil teadearañeque relaciona 
mil pequenas irnpresións ben definidas en 
cada obra-páxina. 

Suxestivo, audaz, este primeiro poemário 
que dará muito que falar. Relede-o várias 
veces e disfrutade, e. .. facede-vos corpo 
significado!!) 

EMMA 

María Xosé Qireizán 

METÁFORA DA METÁFORA 

ESPIRAL W I O R  
Parir 

M-osé Queizan 
Ed. Espiral Maior. A Coruña, 1991. 

" O S  COMEDORES D E  PATACAS" 

Os comedores 
de patacas 

Manuel Rivas 

00 
ee 

Manuel Rivas 
Editorial Xerais, 1991 

Escollin-no para ler na praia estas 
vacacións, pola letra grande e o pouco que 
abulta; ca oleaxe nos pés, o sol dándo-me no 
cú e as herbas movéndo-se o redor (ai! case 
non podo lembralo, tendo o inverno nas 
portas) presta-se unha lectura sinxela, e de 
xente sinxela.. . 

E de eso vai este libro, bon exemplo do 
regusto actual ao cotidiano, as donas 
Adelaidas, aos veciños de Villaverde e aos 
comedores de patacas. 

Tamén recolle esa mesturanza do rural e 
urbano, o antiguoe moderno, ou tradición e 
deseño, no que tamén están a dar voltas; ese 
xuntar as raíces co presente, aínda que este 
non sexa unha flora precisamente. 

E a história dun rapaz, Samuel, unido 
nun fio invisiblecoasuaavoa. SamueI trastea- 
se na cidade, a sua avoa "vive" na casa de 
pedra de Aita, entre os cans que ladran á 
noite, a lama o redor da casa, e o lume o 
carón da cocina ... D 



miúdo chama a atención a feble rela- 
cióndasmuIlerescomundodocómic. 

Únha das razóns que se apuntan con 
frecuéncia é o pouco identificadas que en 
xeral nos sentimos con certo tipo de histórias 
que dominan no mercado da historieta, así 
como o tratamento francamente machista 
moitas veces, tópico e secundário as máis, 
das persoaxes femininas no cómic. 
Condeadas ao papel de "partenaire" do herói 
ou pobres imitacións deste, non soen apor- 
tar nada novo e pola contra asumen todas as 
súas caréncias e chatas. 

Está claro que no cómic aínda queda 
moito por facer, sobre todo por parte das 
mulleres, que non nos ternos achegado con 
frecuéncia a el como autoras. Segue a haber 
moitos máis homes que mulleres, que se 
deciden a debuxar, a escreber guións ou a 
impulsar revistas. O miolo do asunto se 
cadra é o mesmo que nas artes plásticas ou 
no cine, pero no cómic queda aínda máis 
longo camiño por andar. 

Ainda que este é un tema amplo demáis 
para tratar neste artigo, pode ao menos servir 
de ponto de partida para futuras aportacións: 
vós mesmas.. . 

Desta vez imos falar dun autor que racha 
claramente con este panorama e aposta por 
unha historieta diferente e belixerante cos 
tópicos da indústria. 

Beto Hernández é californiano de orixe 
mexicana, o que o sitúa na fronteira entre a 
cultura anglosaxona dominante e a la t ine  
indíxena. De este xeito utiliza o español 
como alternativa ao idioma ianki, como 
sinal de identidade e instrumento de 
resisténcia fronteásituación de marxinación 
por parte da administración Reagan. 

Beto e os seus irmáns Jaime e Mário 
publican en 1982 o primeiro volume de 
Love and Rockets (Amor e Foguetes). revista 

que acada un grande prestíxio no mercado 
americano (por suposto aquel que non se 
adica aos super-heróis). As súas propostas 
destacan pola súa frescura e pola súa 
orixinalidade, tanto temática como plástica. 
Son fundamentaimente autodidactas, e a 
súa principal fonte de inspiración é a vida. 
Ademais nutren-se do cine (Buñuel, Fellini), 
da Literatura latinoamericana (García 
Márquez), da Música (Sex Pistols) e do 
folklore mexicano. 

A obra de Beto Hernández é orixinal por 
moitos motivos. As súas históriasdefenden a 
peculiaridade da cultura latinoamericana, e 
nela se inspira para criar persoaxes e cons- 
truir situacións: as crenzas populares dos 
índios mexicanos, os relatos orais ... Intenta 
opoñer todo isto á cultura de masas, ás 
normas morais e sexuais marcadas pola 
tradición critiana, á filosofia do poder e o 
diñeiro e sobre todo á falsa ideia de que o 
progreso consiste en estar mellor comuni- 
cados co centro do sistema. 

O seu traballo máis importante ten forma 
de série, ou relato por entregas no que se 
narran as peripécias dos habitantes dunha 
pequena aldeia de fronteira chamada Palo- 
mar. Este traballo está publicado por 
Ediciones La Cúpula, dentro da série "His- 
torias completas de El Víbora". Comprende 
tres entregas de "Pasión en la Frontera" e 
outras dúas de "Calor humano". Estes capí- 
tulos van conformando o retrato de todo un 
universo comprendido nos confíns de Palo- 
mar, e que o autor vai-nos descrubrindo aos 
poucos. 

O relato presenta-se-nos como un gran 
fresco onde a história principal non nos 
impide ver o resto. A miúdo a acción salta 
dunha persoaxe a outra e aínda de unha 
época a outra. Misturan-se histórias curtas 
en prirneira persoa coa narración coral na 
que o verdadeiro protagonista é Palomar, 
como un ente con vida própria. As veces 
asistimos ao mesmo suceso vivido por dis- 
tintas persoaxes e de xeito moi diferente. A 
vida dos veciños non empeza nen remata 
nas páxinas que estamos a ler, ás veces 



viaxamos con eles no tempo e descubrimos 
novas cousas, todo ten entón a súa causa no 
pasado e as súas consecuéncias no futuro. 

Este é un dos grandes logros de 
Hernández, un xeito de narrar fluido e áxil, 
moi marcado pola narración cinematográfi- 
ca pero sen caer en efectismos. Pode-se 
apreciar perfectamente a evolución neste 
sensodende as primeiras páxinas de "Pasión 
en la Frontera" ás últimas de "Calor Huma- 
no", un crecente domínio da estrutura 
narrativa que evita a confusión. 

As persoaxes creadas por Beto Hernández 
están lonxedos arquetipos habituais no cómic, 
son criaturas de carnee óso, mulleres e hornes, 
nenos e nenas que crecen e evolucionan. Tra- 
tan-se temas como a adolescéncia, o despertar 
á cexualidacle, a maternidade, o lesbianismo e 
a homosexualidade, a família, a violéncia, a 
arnistade, etc. 

Especial atención merecen as persoaxes 
femininas, elas está presentes durante toda a 
história nun primeiro plano, teñen un espe- 
cial protagonismo nos asuntos de Palomar. 
Luba e as súas fillas Maricela, Guadalupe, 
Doralis e Casimira, as irmáns Tonantzín e 
Diana, a sheriff Chelo ... son persoaxes ro- 
tundas que toman parte moi activa na vida 
da vila. A miudo reflexan nas relacións entre 
elas cousas que nos resultan moi familiares 
ás mulleres: a violéncia de certas relacións 
nai-filla, a amistade, os ciúmes, a compe- 
téncia OLI o amor. 

Por outra banda, a narración está 
solidamente respaldada por un debuxo 
sinxelo e direito, que define rapidamente ác 
persoaxes, que xoga coa forza expresiva da 
caricatura e dá grande importáncia á 
xestualidade. O trazo pasa do cómico ao 
dramático con fluidez, seguindo asvoltas do 
relato. Beto Hernández consigue deste xeito 
transmitir toda a carga de ironia e crítica, de 
humor e sentimentos dunhas histórias que 
reflexan a realidade como algo múltiple e 
complexo.D 



Culebrón por Culebrón: 

"VENTRE D E  A L U G U E R "  

11a1d a sohrcmcsa. 
I'rorlulo hrasilciro que se nos oferece 

rlohlarla cn Trlc5 6s 16.30 11. após cambiar 
o horario porque "l i i ibí" levaba aos 
lrlcaclictos atrás. 

Un tlrama polo que van pasando persoas, 
famílias, parellas. Cadanseu coseii:enganos, 
celos, amores, clesamores, desexo de 
materniclade, investigacións científicas, de- 
batessobrea inxeñieiriaxenética, traballos ... 

Méclicos, estuclantes, un clube de chi- 
cas, cnfermeiras, unha investigadora, un i 
camioneiro, esportistas e atletas. Famílias 
acomodadas e famílias máis homildes. De 
todo o11 cáseque todo e onde todo, 
inexplicabelmente, se vai entrelazando. 
Onde son centos os protagonistas porque se 
non non hai xeito de estrica-lo até o infinito 
para os centos de capítulos e onde nunca 
sabes ben onde está «o fio». 

Un cillebrón onde a calidade cinemato- 
gráfica é o de menos porque non é deso do 
que se trata. 

Trata-se de enfrentar ao público a un 
debate de interése e, se cadra, de facer-lle 
tomar parte, ao tempo que amosa un certo 
retrato sociolóxico de Rio de Xaneiro. 

Ana, esportista no millorda sua carreira, 
debece por ser nai e non pode. Zeca, ve-se 
frustrado de non ter un fillo. Adoptar non 
satisfai a Ana e, postos en contacto cun 
departamento de xinecoloxia que experi- 
menta en inxeñieira xenética, chegan á 
decisión de concebir e implantar o óvulo 

fecundado no ventre de outra muller, Clara, 
que se presta á decisión de alugar o seu 
ventre para conseguir cartos para resolver a 
vida do home que ela ama. 

As motivacións humanas en ambos casos 
están nítidas. As duas son quen de deixa-lo 
todo, mudar radicalmente as suas vidas por 
... por ter un fillo ou polo home que ama. 

A série continúa. Os conflitos están 
garantidos porque, amén de ser un culebrón 
con todas as características dos mesmos, 
como di Molina, un vello e humanista médi- 
co, un ventre alugado non é unha probeta 
nen un laboratório, é un ventre de muller, un 
ser de carne e oso que sente, vive, sofre e sen 
dúbida se verá afectada por esta decisión e 
polo proceso. 

En Brasil desatou a polémica e memo 
até o escándalo. Non sabemos que pasará 
aqui. 

O tema está servido e, de certo que é un 

debate -non o culebrón- apaixoante e en 
candeleiro. 

En 1987 unha surafricana dera a luz 
trillizos de óvulos fecundados pola sua filla. 
Arlette Schweitzer, norteamericana dará a 
luz en Novembro a fillos mellizos que son á 
sua vez os seus netos (casos sen interése 
crematístico). Outros muitos casos de bebés 
nascidos por médio de nais, ou ventres, 
alugados. (ondesi están oscartos polo médio 
e que recentemente teñen sido proibidos en 
Francia). 

Teólogos, moralistas, psicólogos, psi- 
quiatras, feministas e cidadania en xeral 
temos de enfrentar-nos ao complexo campo 
que os avanzos médicos neste eido veñen 
facendo. E aos problemas sociais, políticos e 
éticos (a aos tabús de sangue entre pais-nais- 
fiIlos)que, sen dúbida, xa seestán derivando.) 



decid vez é o Allen máis persoal, o que 
I retoma as aportacións do cine que ama e as 

transforma en un cine orixinal, ecléctico e 
arriscado. Alice é un filme en apariéncia 
sinxelo, deestilo depuradoefeituraelegante. 
De novo temos que rendir-nos á evidéncia 
de que se poden dicer cousas interesantes 
partindo de histórias sinxelas e persoaxes 
nada fora do común. O director optou desta 
vez por un ton de comédia con certo aire 
fantástico, onde a sorpresa e o maravilloso 
son posíbeis, e lografacercreíbeissituacións 
que podian tirar abaixo o filme ao menor 
descuido. Todo esto é posíbel grácias a 
factores como unha cámara áxil que se 
move elegantemente polos escenários, ou 
voa en torno ao rostro surprendido da pro- 
tagonista. Afotografia capta luces tamizadas 

l 
e cores cálidas para levar-nos desde un 
suxestivoChinatown aos luxosos ambientes 
da xente ben. Como sempre nas películas de 
Woody Allen a música é un elemento clave. 
Temas clásicos americanos, tangos ou Jazz 
reforzan o ritmo das imaxes e a miúdo levan 
unha carga humorística (como o tema que 
acompaña algunhas das aparicións de John 
-Joe Mantegna-). A música marca o paso 
dun rexistroaoutro, nos introduce no máxico 
ambiente da cons~ilta do doutor Yang, ou 
nos impacta no documental sobre Teresa de 
Calcuta. 

Certamente ás veces un ton realista ou 
dramático non chega máis ao fonclo das 
cousasque unha comédia de reminiscéncias 
fellinianas (habia que decilo!) onde todo é 
posíbel. 

A protagonista da história é de novo 
unha muller, como en tantas películas de 
este autor (Iembrade Hanna eassúas irmáns, 
A Rosa Púrpura.. . Outra mullerou Setembro). 

O ponto de partida é outra vez a irrup- 
ción dun elemento extraño aue serve de 
revulsivo e trastoca a normal'idacle, deste 
xeito Alice descobre que a súa vida non 
resposta a unha opción persoal e choca coas 
súas conviccións máis profundas. Lanza-se 
entón a unha viaxe cara ao interior de sí 
mesma. Explora os seus desexos, no seu 
pasado, e se aventura por un mundo onde os 

l sentimentos chocan inevitabelmente coa 

C H I N A T O W N  1 
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razón e a orde. O doutor Yang é en realidade 
a súa proópia vontade de indagar en sí 
mesma, de rachar coa súa instisfación. 

Alice é unha muller sinxela e pouco 
segura de sí. Vista desde fóra é case que 
 insignificante:^ é para as suas amigas e pode 
que tamén para o seu marido. Nen sequerter 
cartos e estar relacionada a salva dunha vida 
mediocre. Nun princípio Alice move-se en- 
tre a surpresa polo que está a viver e a 
normalidade á que volta de seguido, sen 
saber como reaccionar. Pero a evidéncia da 
hipocresia doseu marido, da banalidadedas 
suas amigas, xuntocoasuafondacrise persoal 
fan que reaccione ao fin. Decatar-se de que 
ela tampouco estaba a ser sinceira. 

A relación con John desencadea as 
lembranzas, a facultade de apaixoar-se, as 
gañas de rachar. Pero vai a necesitar un 
cámbio májs radical: asolución do adultério 
ou a escritura como sucedáneo da liberdade 
non serán suficientes. Despois da estupenda 
escea da festa Alice tira cos pós máxicos que 
farian que o home queela quixera ficara co? 
ela para sempre (toda unha tentación). E 
entón cando decide que ten que ir máis aló, 
tirar cara diante ela só. 

Aparte do tratamento un tanto exótico 
do catolicismo da protagonista, que serve 
para sacar o tema da culpa e ten unha forte 
carga irónica, hai outras cousas interesantes 
no film. O retraso do mundo luxoso e super- 
ficial onde as garderias preparan aos nenos 
para entrar nas universidades exclusivas, 
onde as mulleres coleccionan amantes e 
operaciónscleciruxiaestética.. . Otratamento 
que Allen dá a certas persoaxes, como o 
marido de Alice e a súa triunfadora amiga, 
interpretados por duas cotizadas estrelas de 
Hollywood que están relegadas a papeis 
secundários e claramente negativos. Pero 
nos atrae sobre todo a posibilidade de ser 
invisíbel, de poder espiar e facer cousas sen 
ser visto, de voar por riba da cidade.. . todos 
eles vellos anceios do ser humano e que só 
na imaxinación ou no cine están ao noso 
alcance.) 

Unha nova película de Pedro Almodóvar, 
cos ingredientes a punto, uns xa esperados 
ou pouco cambiados do que nos ten 
acostumadas Almodóvar: imaxes relixiosas, 
pedreria, bágoas nos 0110s e foto de Paco 
Clavel como quen non quere a cousa. .. e 
outros sorprendentes (ainda que poucos, 
neste caso). 

Todos preparados, digo, porque penso 
que este chico, deu cunha maneira de facer 
cineque engancha, equedigaoquediga, as 
suas peliculas van sertaquilleiras, e a causar 
polémica. 

Neste caso él mesmo a define como "un 
gran melodrama, con todo o impudor que 
teñen os melodramas para falar dos 
sentimentos ..." para min non chega a tanto, 
falla posiblemente un guión que fai perder a 
tensión en bastantes ocasións da película. 

Victoria Abril no papel de filla chorosa; 
Marisa Paredes de nai artista, que regresa do 
extranxeiro logodetriunfar;dous asesinatos, 
un xuiz (Miguel Bosé) e por suposto, un final 
feliz.) 



AS PRANTAS BULBOSAS 

Se ten ás veces a impresión 
dc  que as biilbosas 
inanteiien unhadobrevida: 

i i i i I i , i  p,ii le sotcrránca e scgreda, e aoutra 
;i plcii;i 1111, coino sc viiicra a faccr-nos 
iiii1i;i c.ort;i visita. O miis import;iiile para 
;I 1)r;iiii;i í' o srii hiilI)o, que c o ~ ~ t é n  os seus 
priiicípios viiais c ascgiira a perpetuación 
(I;i c~pí'cic. Estc morlo característico das 
biilhos~is ten a súa orixe niin médio de 
clclcnsa contra as crueis condicións do 
médio. Poiieremos un exemplo ilustrativo: 
o do narciso das iieves que medra baixo os 
arbustos en plena natureza. Florece no 
momento en qiie os arbustos están aínda 
espídos, clesprovistos de rollas, e desapare- 
ce I~aixo terra cando as follas destes fan a 
súa aparición e privan-lle de luz solar. 

Así ben, as praiitas bulbosas anúncian a 
primavera diinha forma resplandeciente, 
niiii momento onde todas as restantes 
flores están todavía dormidas, dando-lle 
ao xardín ledícia e vistosidade. 

Aíiida que até aquí falamos de xardín e 
natiireza, os bulbos admiten cultivos para 
tódos os gostos, podéndo-se prantar en 
interior ou exterior, en testo, sobre seixos, 
en a u p ,  en zona soleada ou sombría, etc. 
Aquí eii concreto, ociiparérno-nos das 
bulbosas que florecen ao finalizar o 
iiiverno, estas deben ser praiitadas desde 
finais de septembro até mediados, incluso 
finais, de xaneiro. Narciso. 

Do primeiro que nos ociiparemos, é da 
tcrra, sendo fi~ndamental que o terreo 
elexido sexa rico-sendo abonado antes, se 
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é necesário- e esté.. ben drenado 
(consistindo esto en botar unhas 
pedriñas no fondo da maceta ou testo, 
para que a pranta non se encharque, 
podendo eliminar a auga sobrante), 

! porque un dos peores enemigos é o 

\ encharcamento, o lugar elexido pode 
estar soleado ou sombrío, aínda que o 

l ideal é a semisombra. 9 NARCISOS: 

¡ l  En canto á prof~indidade establecida Ubicación: Pouco amigos da calor, 
1 ,  son de clima frío e de semisombra. para pranta-los, aconsélla-se face-lo do- 
N i  ble ou triple do tamaño do bulbo. Pero Prantación: En outono, a unha 

I profundidade de 10-15 cm. 
I sempre pránta-los coa xema cara arriba. 

ReguNecesitan bastante humidade. 
Despoís desta laboura, hai que vixiar 

I Floración: As veces até en pleno, .....,. 
I que a tema se manteña húmida, pero c.n. . 

inverno. 
evitando os excesos de auga. Unha vez . prantadas no testo, tapar este cun plás- XACINTOS: 
tico oscuro ou un papel de periódico e Ubicación.: Favorita a pleno sol. 
mante-lo nun lugar frío. Prantación: A unha profundidadc 

Se se queren pór no interior, convén de 10 ou 15 cm. 
aloxá-los no rincón maís frío e oscuro Rega: Necesitan humidade sen 

1 

de toda a casa, onde deberán permane- encharcar a terra. 
cer até que os talos comecen a sair e Floración,: 2"quincena de marzo. 
midan uns 2,5 cm. Neste momento 

l descúbren-se, e se segue a manter nun LIRIOS: 
sítio frío. Cando os tallos medren, entón Ubicacibn,: Adáptan-se a calquer 

1 

xa se poden pasar a un cuarto cálido, terreo, exposición a pleno sol. 
para comezar a florecer. Prantnción:Principios de outono até 

Outro sistema de interior moi deco- finais. 
rativo é o que se consigiie colocando o Rega: Abundante sen encharcar. 
bulbo nun recipiente especial para este Floración,: Principios de marzo. 
tipo de prantas, espécie de vaso de cris- 
tal oo plástico, no que hai que pór só ANÉMONM: 
auga. O efecto é espectacular, porque Ubicaciólz: Terra ben drenada e sol 
todo está a vista: bulbo, raíces, talos e en abundáncia. 
flores. Neste caso para que a pranta Pralz~ación: Epoca de cultivo final 
medre con forza, tamén deberá colocar- de outono. 
se en lugar frío e oscuro até que os talos Rega: Abundante. 
asomen. Floración: Marzo-abril. 

Cando remate a floración, é conve- 
l niente desterrar os bulbos e garda-los TULIP 

Ubicacic o solto e fértil e ex- E así, rematamos con este artigo que 
nun sítio frío pero non húmido. Para i posicióii a piciio sol. pretende mostrar a prantación e coidado 
esto é necesário esperar até que a pranta 

1 1  Prnntación: A unha prof~lndidade das bulbosas, esperando fora do voso 
se seque por completo, logo sácan-se os de 10-12 cm. agrado este apartadiño sobre xardineria; 

' 1 bulbos da terra con cuidado deixándo- Rega: Procurándo-lle humidade. e oxalá que os estimule para coñocer un 
l os nun lugar ventilado até que a terra Floración,: En abril. pouquiño máis as prantas bulbosas, que 

que os rodea esté seca. Entón límpianse, como vedes son fáceis de cultivar e de 
eliminando as raices, e os resto de talo, a GLADIOLOS: crecemento sen complicacións, só cuns 
e gárdan-se nun cuarto frío. 

1 
Ubicación: Sensíbeis ao frío. poucos cuidados no momento oportu- 

I Despois de mencionar as característi- Prantación: Non é conveniente no facilitarán o que estas prantas, 
cas xeraís dos bulbos, pasaremos a enu- pranta-los antes de primavera. paradóxicamente emparentadas coa 
merar distintas flores que se correspon- Rega: Abundante. 
den con tales prantas: Floración: De Maio a outubro. 
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A asociación CalegadaMuller 
de Santiago segue mantendo a asesoria 

xurídica gratuita atendida por Isabel 

Castillo os xoves (agás festivos) de 7 a 9 

da tarde. Na rúado Vilar, 23,2%sq. Ou 

OS CENTROS PARA 

ATENCI~N Á ADOLESCENTES 

EN ANTICONCEPTIVOS E 

SEXUALIDADE 
o teléfono: 

ff 58 81 01 

1 Seachamadaédefórada provincia 
1 de A Coruña, co prefixo, 981 .+ 

Polo interes que ten extractamos esta 

información do artigo que aparecerá na 

próxima Andaina, e por razóns de tempo e - - - - - . - - - -. 
espácio non publicamos agora. 

Os Centros Xoves de Anticoncepción e 
Sexualidade que comezaron a súa andaina 
en tres cidades españolas, creáronse coa 
finalidadededar unha respostaespecífica ás 
demandas que no eido da sexualidade 
plantexa o colectivo adolescente. 

, \ 
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entar ou a! 
ue decid, 

1 gratuito 
;esorar ás I 
an utiliza 

3 ,  

para in- 
mulleres 
.-lo. No - 

t...) 
Atenderase a primeira+manda, con 

tódalas prestacións que esta implique, 
derivándoa sempre quesexa posible a outros 
servizosdispoñiblese normalizadosdezona. 
Prestarase ademáis, asesoramento e pres- 
cripción de métodos anticonceptivos e 
intercepción postcoital, probas de embara- 
zo, atención médica, psicolóxica e de 
problemática social; información e 
asesoramento de interrupción voluntaria de 
embarazo (I.V.E.).. ., prestando especial 
atención ós colectivos xuvenís que non se 
atopen escolarizados ou con alto índice de 
fracaso escolar, posto que constitúen un 
grupo de alto risco de embarazo non 
desexado. 
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Gratuito, desde ( )onto de 
Galiza, as 24 horas di dido por 
licenciado en direito e asistente social. 

Tamén 
'romociór 

1 . . 1 1 - .  _..L 

difundiu 
i da Igualc 
.- .l!.-L:-- 

este Ser 
lade do H 

I:---J 

vizo de 
ome e a 
o OIIP P. 

Para calquera consulta ou información 
pódense dirixir ó seguinte enderezo: 

Jiie funcii 
? como pó 

n,,, ,, 

jns ten, Co 
ir-se en co 
.+e .'.1+:-,. 

lmo esta of 
~ntacto co 
e" +elAL." 

.gaizado 
servizo. 

Rúa da Espiñeira, 1 O-baixo (Santiago de 
Compostela), ou ben chamar ó teléfono: 

Horariode lunsavenresde 16a21 horas 
ou sábados de 10,30 a 14 e de 16 a 21 horas 

57 51 53 

(sÓ servicio telefónico).+ 




	Andaina N01_00001.tif
	Andaina N01_00002.tif
	Andaina N01_00003.tif
	Andaina N01_00004.tif
	Andaina N01_00005.tif
	Andaina N01_00006.tif
	Andaina N01_00007.tif
	Andaina N01_00008.tif
	Andaina N01_00009.tif
	Andaina N01_00010.tif
	Andaina N01_00011.tif
	Andaina N01_00012.tif
	Andaina N01_00013.tif
	Andaina N01_00014.tif
	Andaina N01_00015.tif
	Andaina N01_00016.tif
	Andaina N01_00017.tif
	Andaina N01_00018.tif
	Andaina N01_00019.tif
	Andaina N01_00020.tif
	Andaina N01_00021.tif
	Andaina N01_00022.tif
	Andaina N01_00023.tif
	Andaina N01_00024.tif
	Andaina N01_00025.tif
	Andaina N01_00026.tif
	Andaina N01_00027.tif
	Andaina N01_00028.tif
	Andaina N01_00029.tif
	Andaina N01_00030.tif
	Andaina N01_00031.tif
	Andaina N01_00032.tif
	Andaina N01_00033.tif
	Andaina N01_00034.tif
	Andaina N01_00035.tif
	Andaina N01_00036.tif
	Andaina N01_00037.tif
	Andaina N01_00038.tif
	Andaina N01_00039.tif
	Andaina N01_00040.tif
	Andaina N01_00041.tif
	Andaina N01_00042.tif
	Andaina N01_00043.tif
	Andaina N01_00044.tif
	Andaina N01_00045.tif
	Andaina N01_00046.tif
	Andaina N01_00047.tif
	Andaina N01_00048.tif
	Andaina N01_00049.tif
	Andaina N01_00050.tif
	Andaina N01_00051.tif
	Andaina N01_00052.tif
	Andaina N01_00053.tif
	Andaina N01_00054.tif
	Andaina N01_00055.tif
	Andaina N01_00056.tif
	Andaina N01_00057.tif
	Andaina N01_00058.tif
	Andaina N01_00059.tif
	Andaina N01_00060.tif

