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E d i t  r i a l  

cos primeiros atisbos de calor che- 
gan-nos tamén unhas mensaxes pu- 
blicitárias siniestras -Estás gorda?, 
ten o teu corpo sinais da antiesté- 
tica.celulite?- As mulleres 
somos as principais destina- 
tárias, por suposto que tamén 
hai homes de corpo rechon- 
cho e carnes brandas, pero 
os publicitários non parecen 
ter descuberto ainda o filón 
masculino e seguen empe- 
ñados en que sexamos nós as 
que miremos de esguello un- 
has as outras intentando des- 
cobrir os segredos da nova 
crema redutora, do rexime 
adelgazante milagroso -3 ki- 
los á semana- ... Os esca- 
parates das farmácias, das 
tendas de dietética, as revis- : 

i tas e vallas publicitárias vo- 
ciferan a mensaxe : Merque, I 

consuma fame enlatada, ga- 1 
Iletas sen calorias, batidos de 
aire que quitan o apetito, laxantes 
para o corpo e a mente, elimine 
como sexa os feos excesos do in- 
verno. 

Sucede ao mesmo tempo, a pou- 
cas horas de avión e a unha distán- 
cia infinita de formas de vida: Os 
mortos por inanición en Sudán, So- 
mália en todos os territórios da Áfri- 
ca subsahariana, van-se contar de 

novo este ano por centos de miles. 
Vemo-los nas revistas e informati- 
VOS, os seus corpos apenas se reco- 
ñecen como figuras humanas, osos 
recobertos de pel que a duras penas 
se manteñen en pe, só na sua mira- 
da de asombro ante as cámaras pa- 
rece existir a vida, 0110s dilatados 
mirando-nos acusadores dende os 
profundos sulcos da fame. 

Sucede ao mesmo tempo pero 
noutro lugar; cada vez son máis as 
mulleres con problemas de bulímia 
e anoréxia, mulleres que non so- 
portan conviver co seu corpo talvez 

porque alguén Iles dixo que estar 
gorda era feo e desagradábel, elas 
non o están pero teñen pánico a que 
Iles poda pasar. Din-no as enquisas, 
incluso á hora de conseguir un pos- 
to de traballo, as personas con ex- 
ceso de peso están pior considera- 
das, a sua gordura aparece como un 
signo de deixamento, de falta de 
vontade. 

Sucede ao rnesmo tempo ... O 
crecemento económico da África 
subsahariana, con 530 millóns de 
habitantes é similar ao de Belxica 
con 10 millóns. A produción de ali- 
mentos é un vinte por cento menor 
que a rexistrada hai vinte anos can- 
do a povoación non chegaba á me- 
tade da actual. Só o 37 por cento 
dos seus habitantes ten acceso a au- 
ga potábel. A esperanza de vida é 
de 51 anos. 

ame, guerra, se- 
ca, fame, é un 
circulo vicioso. 
Sabe-se, sabia-se 
en Somália ao 
igual que en Su- 
dán, organiza- 

cións humanitarias inde- 
pendentes avisarón da imi- 
néncia da fame grande que 
ia azotar a estes países. Sa- 
be-se tamén dende hai moi- 
to tempo que a produción de 
alimentos mundial poderia 

- dar de comer a todos. 
Pero finalmente, todo isto 

que se sabe e que se sabia 
son só iso, números que ás 
veces nen sequera sen/en pa- 
ra crear conciéncia ou polo 
menos desacougo, ese mí- 
nimo que fai que nos ache- 
guemos a dar un donativo. 

Dende a nosa relativa co- 
modidade, cada quen saberá da sua, 
temos aprendido facilmente a con- 
viver con estas contradicións extre- 
mas, pero se alguén necesita ainda 
convencer-se de que hai algo neste 
mundo noso, co seu sistema de va- 
lores, de produción económica, de 
reparto de riqueza e poder, que non 
funciona, isto seria só unha mostra 
máis. D 



l ~ ~ 

Necesita algún comento Sempre ela, princesa 
esta maravillosa celebri- de Gales, Lady Di, decidi- 
dade? A que non? Foi pe- da, segundo parece agora, 
na que a don Felipe Gon- a se converter ao catolicis- 
zález e ao seu acaudillado mo. Após constatar (os 
PSOE non Ile acordara un que son diarios sensacio- 
lema tan aquelado, acaído, nalistas e os que non o 
cloaclo, orixinal e extraordi- son, pero que os citan e 
n5rio para as pasadas elei- collen de ali as suas amovas 
cións, porque "Todo o que do corazón~~ ou  gente^^), 

haixa, pode subir)). ' 

Teria siclo ben rnais en- espiritual entre amigos e 

. mentores católicos (un 
monxe beneditino, na igre- 
xa de Notre Dame de Pa- I 

ris, no cardeal Basil Hume 
-primado 'cla igrexa católi- 1 l 

era-se que se era, unha 
despeitada princesa angli- 
cana despoSuída do futuro 

experto constihlcionaiista, zón de miles de mulleres Motril e experto en artes 
lord Saint John de Faws- sensíbeis aos seus argu- marciais porque (lela non 
ley, se ela se converter ao mentas sobre a violéncia queria, poren non facia 

catolicismo, o estar separa- machista. nada>). 
da do herdeiro da coroa As lesións de Susana G.B Na n~esma liña que 
británica, non Ile impediria que denunciara unha vio- aqueloutro auto xudicial 
chegar ser raiña. Velaí o lación, eran froito da ,,ex- da Audiéncia de Barcelona 
consolo espiritual da sem- ploxión amorosa., ou a re- que consideraba que a ne- 
pre ela, sempre lady Di. A cente sentencia que incul- gativa dunha muller a 

manter relacións sexuais 
sen opór resisténcia non é 
delito de violación porque 
a conduta pode encami- 
ñar-se ((mais a espertar a 1í- 

A Xedarurrr aupeaior de Boljcra ae canarrs bid0 que a opór-se á rela- 
ción~ polo que revoco6 o 

ion5rio c 
procesamento de un tal 

o / , , autor de 
Arturo P.M que, de viola- 

, , ' ,  , ,  dor, pasou a converter-se l 
. nun pobre chaval acosado, 1 

excitado sen conmisera- 
:, repiter 

1 

como e 
ción por unha das tantas 
arpias que povoan a terra. 

(1-0. LOIIIO este e clo seu ,.,,,,,,,.. 
X~iices, xuices!!! A 
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O OPUS DEI ten como 
imperativo de obrigado 
cumprimento para as hos- 
tes que a conforman, du- 
char en auga fria,'que a vi- 
da de molície e relaxo 
alenta o vicio, achega a 
tentación e enfraquece a 
vontade para lle facer ' 

frente. 
Un sacrificio, pensaban 

tantas xentes até que as ú1- 
timas investigacións médi- 
cas que comezan a se fa- 
cer públicas agora, din 
que os baños regulares 

con auga fria, melloran a 
circulación, reducen a fati- 
ga crónica, fan medrar a 
fertilidade e' protexen con- 
tra as infeccións e cata- 
rros. Item mais, poñen as 
unllas mais duras e mello- 
ran o crecimento do 
cabelo. 

Xa me pare'cia a min que 
o de ~ ~ m á  erva nunca mo- 
rren que unhas miñas ami- 
gas din para se referir a 
coñecidos seus pertencen- 
tes á secta antedita ... tiña 
que ter algún intríngulis. A 

O politia Antonio Esteban Bravo, destinado na 
Audiencia Nacional de Madrid, que o dia 2 de Maio 
(-Dia da Naipl para maior reclamo), disparou na cabeza 
de Antonia, a muller coa que estaba casado, tiña tres. fi- 
110s e seguia convivindo nun piso en Madrid. Antonia ti- 
ña sofrido maus e piores tratos deste [(axente da arde>>. 
Mesmo hai un ano, a punta de pistola queria obrigá-la a 
se tirar do balcón. 

Todo un señor que amenizaba a Antonia desde uns ca- 
tro anos, ou asi, con ritmos tan cálidos como .Zorra gita- 
na de mierda)! A 

Premios Aletrjn-Ala- ~exista concretada na ela- 

trán, o -pasado día 22 de boración de unidades di- 

Maio entregáronse os pre- dáctica~, textos, campañas, 

mios que otorga o Grupo etc. 

de ~ s k d i o ~  Sobre a Con- 
O premio Alacrán reca- 

dición da Muller .Alecrín>l, 
eu no Grupo de Empresa 

sendo con este o quinto 
G.K.N INDUGASA de Vi- 

ano consecutivo que ten 
go, 'concretándose no seu 

lugar este certame. 
Presidente, Manuel Fra- 

O premio Alecr'n deste 
ano concedeuse á Secre- 
taria da Muller do STEG 
(Sindicato de Traballado- 
ras e Traballadores do En- 
sino Galego) polos valores 
que reune o seu traba110 
ao longo de dez anos a 
pro1 dunha educación non 

gueiro González, como 
responsable da edición e 
difusión dun calendario 
publicitario da menciona- 
da empresa no que se pro- 
cede a unha degradación e 
insulto inadmisible das 
mulleres como obxecto se- 
xual e de consumo. A 



Yael Dayan segue escandalizando ás xentes de orde 
clo seii país, Israel. 

Ousou entrevistar e entrevistar-se con Yasir Arafat. Lo- 
go, no Parlamento dixo que o rei David tivera inclina- 
cións homosex~iais. No parlamento debatia-se sobre di- 
reitos dos homosexuais. A deputada laborista, partidária 
de normalizar esta variante da senialidade humana, co- 

c lcara ao seu mezou ler a elexia que o bíblico David 3 1' 
ariligo Jonatán. 

Libro 11 de Sarnuel, capítulo 1" - versículo 27: 
([Era rneu amor por ti mais preciado que amor de mu- 

lleres ...)> 

<¡Idólatra, filla de  idólatras!>> berrou un dos deputados 
ortodoxos; .Arpía, como ousas acusar ao rei-mesias de 
l~on~osexiialiclade?~ perdia o control o xefe parlamentário 
do Particlo Relixioso Nacional. A policia parlamentária 
l~oubo  de intei-vir. 

Debates televisados, prensa, rádios. Escándalo no país 
no que uns pensaban que isto lles daria pé a reventar 
1~:ios laboristas e ao seu governo de luxíiria~~. Yael Dayan 
claresaba: homosexual non, bisexual, xa que o seu arro- 
bo por Jonatan non lle impecliu ter amores con muitas 
rilulleres e se precisamente tiña escollido a figura heroica 
clo rei Davicl, foi para hcer patente que as inclinacións 
sesuais clun11:i persoa non impeden' que desempeñen 
esitosainente as mais altas f~incións. A 

Stasha Saiovic, activista 
do grupo Mulleres de Ne- 
gro e do Centro de Activi- 
dades Anti-Guerra de Bel- 
grado. Estas dúas organi- 
zación~ aglutinan a iiláis 
de cen mulleres serbias, 
croatas, bosnias ... Organi- 
zan talleres, anidan as re- 
fuxiadas, cooperan con 
SOS-Teléfono para mulle- 
res e nenos víctimas da 
violencia e co Centro de  
Mulleres Violadas en gue- 
rra. 

Así define Shasha o seu 
cometido : 

<<Tratamos de que as mu- 
lleres recuperen a autoesti- 
ma, a confianza en si mes- 
mas, a sua autonomía, e 
que coñezan a solidarieda- 
de. Non pretendemos que- 
darnos no papel de vícti- 
mas. Isto é precisamente o 
que fan os políticos, os 1í- 
deres nacionalistas e mes- 
mo os medios de  comuni- 
cación. Na guerra instni- 
mentalízase ás mulleres e 
aos nenos . . O  

*...N% guerras, as mulle- 
res sempre alimentamos, 
escondernos, protexemos, 
curamos as feridas. Pero as 
feministas non queremos 
conformarnos con este pa- 
pel considerado natural. 
Queremos para as inulle- 
res un papel visible, asu- 
mindo como opción políti- 
ca a crítica a unha socieda- 
de militarista que destríie a 
vida>>. A 

Mustafá Tabit, coinisá- 
rio de  policia que se fixo 
celebérrimo cando se des- 
cobriu que tiña usado todo 
o poder (encargado, entre 
outras cousas, cle conceder 
pasaportes ás que querian 
sair de  Marrocos) ao seu 
alcance para violar a inais 
de  500 mulleres en Marro- 
cos. Viola-las, gravar cintas 
de  vídeo coas escenas de 
sexo que el próprio impu- 
ña 5s rnulleres e logo fa- 
cer-se un pouco mais rico 
vendendo-as. 

Casaclo con duas mulle- 
res e pai de  cinco fillos, fa- 
cia-se chamar clperegrino~> 

(quen van á Meca teñen 
tal título que lles coníire 
autoridade moral e social). 

No lamentabe1 negocio 
l 

participaban con el un xi- 
necólogo destinado a re- ! 
mendar o himen das viola- 
das, un técnico electrónico 
(luces, cámaras, gravación, 
focos) e un proprietário 
irnobiliário. ¡ 

Un dexenerado absoluto 
que terá espertado a enve- I 

xa xoñecendo a notícia- 
de  outros absolutos dexe- 
nerados. A 



EMBARAZOS E PARTOS 

En 1991, no mundo, cada minu- persoas que receberon unha míni- 
to, morria unha muller por causas ma formación para afrontar com- 
relativas ao seu embarazo (compli- . plicación~. 
cacións, aborto, parto) se- Nos países desenvolvidos, 
gundo os expertos en po- a proporción é ben outra. 
voación de Nacións Uni- O 90% dos partos fan-se 
das. sob a atención de per- 

En 1992, morreron soal altamente cualifi- 
medio millón de mulle- cado e contan, ade- 
res segundo a OMS por mais, con acceso ime- 
estas razóns. A meirande diato a avanzadas equi- 
parte destas mortes produ 
ciron-se nos ((países en vias de Primeiro e terceiro mundo: 
des en vol vi mento^^, onde só un 20% Na vida e na morte. Na maternida- 
dos partos contan con atención de de, no embarazo e no parto. 

SEGUC SENDO PURO HOME.' 
*Unha muller no governo suizo. é notícia nos meios de 

comunicación. 
Ben é verdade que é a segunda muller que ocupa cargo 

.governamental en Suiza desde que se criou a Confederación Helvética, 
porén ... estou aguardando abrir un xornal e ler, por exemplo: 

&Jn home eleito para primeiro ministro no país Z n  
Porén, fan falta uns 475 anos aproximadamente, segundo un 

informe do que dábamos conta na anterior ANDAINA, para que algo 
disto aconteza. 

Daquelas, non lerei nengunha nova en nengun xornal. 

ARMAC~NS 'EL 
PILAR': VIGOm 
SANTIAGO 

A dirección da empresa quere re- 
ducir unha equipa de 175 empre- 
gados, maioria mulleres, a 96 apro- 
ximadamente, deixando tirados por 
aqui e por aló a unhas 80 persoas. 

Desde médio Maio, a xente em- 
pregada nesta empresa considera xa 
que as mobilizacións son a única ar- 
ma que lles resta ao seu alcance pa- 
ra parar as suspensións temporais 
que a dirección pretende. 

.A primeira xornada de folga fi- 
xeron-na o Venres 14 de Maio e foi 
secundada ao 100%. Ademais con- 
centraron-se diante da Conselleria 
de Traba110 en San Caetano e dian- 
te do armacén de Santiago na rua 
do Preguntoiro. 

MORALINA 
PARA BATER 
NO MCHISMO? 
. Encarna Otero, conce- 
lleira do BNG no Concello 
de santiago e dirixente da 
formación nacionalista, 
apresentou con carácter de 
urxéncia a petición á Cor- 
poración de facer valer a 
sua autoridade e retirar ip- 
so facto as vallas publicitá- 
rias das marquesinas das 
paradas dos buses. Chico- 
chica, lixeiros de roupas en actitu- 
de ligona-desexo,erótico-sexual. 

Un dia antes, en Pamplona, as va- 
llas retiraban-se da man das forzas 
tradicionais, moralizantes, conser- 
vadoias e a empresa anunciadora, 
italiana, aseveraba que nada igual 
lle pasara en nengun outro lugar. 

Ainda que Encarna argumentou 
que a sua protesta non viña polo 
espido senon polas actitudes.. ., te- 
rá agora difícil sacar-se a espina da 
coincidéncia con esas forzas para 
as que a muller, recatada, coberta, 
sen ensinar nen suxerir e. .. sen de- 
sexar ela própria nen sentir. Que, 
ao cabo, o corpo sempre foi ferra- 
menta do diaño. 

EXISTIMOS? 
As m~illeres non cl-iegan ao 10% 

dos cargos de alta dirección e xe- 
réncia das empresas e ocupan un 
14% dos cargos directivos na Ad- 
ministración pública.Só. engadiu a 
UXT que fixera un traba110 para 
pór "O dia e en orde os dados hai 
xa algun tempo. 

Por se non abondara, se salien- 
taba que as mulleres cobran apro- 
ximadamente un 30% menos que 
os varóns, polo seu delicado cutis 
elas e mesta barba eles. 

Constatado isto, custa encaixar 
o bravio que lle entrou a Carine 
Romero a n d o  dixo na precampa- 
iia eleitoral, <<Para o PP as mulle- 
res non existimos~) Resulta incorn- 
prensíbel que nengun xornalista 
presente lle pergiintara, E para o 
PSOE? 



"AS MULL ERES, MARY-CLAIRE xicos ~~desaparecian)~. Agora está en- 
certando un traballo semellante na 
percura de identificación das víti- 
mas dunha matanza en O Mozote, 

PROPRIEüA DE" un povo de O Salvador onde en 
É unha xenetista de sona inter- 1981 non menos de 794 campesi- 

Era o logotipo ou a len- nacional que traballa na Universi- nos, moitos deles nenos, foron asa- . 
da que levaban na camise- dade de California, en Berkeley. sinados polo exército salvadoreño 
ta os oficiais da armada Gañara renome cos seus traballos entrenado nos ~ s t a d o s  unidos de 
USA nunhas  esp por ti vas^^ ve- para as Avoas de Praza de Maio que . Norteamérica. O traballo, que con- 
ladas que se montaron no tentaban devoltar ás suas famílias ta co acobillo de Nacións Unidas, 
hotel Hilton en As Vegas, os nenos secuestrados pola Xunta. resultará mais difícil. Hai poucos so- 
nas horas libres que lles Militar Amentina. Analisando o ma- brevivintes e poden comparar pou- 
deixou unha convención terial xenético e comparando-o co co o ADN. 
de sona, celebrada en Se- das avoas e outros familiares que No entanto vai de aqui para ali 
tembro de 1991. sobreviviran á guerra suxa, King e colaborando con organizacións de 

Longuísimos informes e entre- colegas seus, poideron amonstrar defensa dos direitos humanos, ten 
vistas aos 4000 asistentes, deron alo- como moitos nenos foron arrinca- traballado e cré estar a piques de 
menos pista sobre o entretimento dos ás suas famílias e entregados a encontrar o xen do cancro herditá- 
cluns 175, onde no terceiro piso, outras, mentres os seus pais bioló- rio de mama. 
ocuparon unha considerá- Ela merece sair nesta 
be1 porción de corredor no revista e ser coñecida da 
que, as mulleres eran ata- xente que nos 1é. Liberal, 
cadas ao pasaren. de 47 anos, estivo a pi- 

Todo o que aqui se poi- ques de se converter en 

da relatar seguramente non directora. do proxecto 

ac:icla o que estes herois de ~[Xenoma Humano>>. Ta- 

g1ieri.a realizaban. Eles mes- mén declinou a oferta de 

lnos argumentaron que o dirixir os Institutos Na- 

feito de seren herois de cionais da Saúde en USA. 

guerra (recén cliegaclos do Ela non está interesada 

Golgo) lles daba direito a en traballos con tanta 
responsabilidade admi- tais prémios. Outros argüi- 

'ron que o direito a tais nistrativa, porque o que 

prácticas lles viña da tradi- lle interesa realmente é a 

30 senso hu- 
Segue sendo verdade mano e humanitário. 

que no exército, na mili, na 
Ó dia a competitivida- armada ... os chicos, os mo- 

zos, OS rapaces ..., fan-se ho- de e a competéncia que 

mes e, sei que para creba- ela ve coma un pesado e 
inecesário selo e carim- ren tal história, cada vez 

mais mulleres deciden en- bo masculino que os ho- 

trar a formar parte de tan mes impuxeron na pro- 

misteriosos centros de for- 
mación da alma humana. Cun estilo enérxico, 

irreverente e agudo di 
Tamén no Estado Espa- 

, que unha das razóns po- 
ñol as seis primeiras mulle- 

las que fracasou o seu ' 

res marino participaron nun 
matrimónio co zoólogo 

acto castrense. Elas servirán 
Colwell é que como 

na Armada dentro da mo- 
científico non podes fa- 

daliclacle de  voluntariado do 
cer tres cousas ao tempo. 

1 

EspeciaI~~ e a estrea foi na 
escola da ETEA, en VIGO. . Era unha nai xoven, un- l 

ha científica xoven e un- ! 

Saudiña, chicas, a ver 
! 

ha casada xoven. Algo ti- 
que extraordinária disposi- . ña que sair maI, e foi o 

I 
ción acaclades! A A Mary-Claire King. meu matrimónio. A 

l 

icia, e,  a 
1 un fonc 



RUIDO E NOCES 

O Parlamento de Galiza fixo, á 
calor da celebración do 8 de Mar- 
zo, dia das mulleres, unha Decla- 
ración Institucional asumindo os 
pontos do Prirneiro Cúrnio Europeu 
Mulleres no Poder que se celebra- 
ra en Atenas en Novembro de 1992, 
a petición das deputadas dos dis- 
tintos grupos parlamentares da cá- 
mara. 

Velaqui a declaración: 
#(Porque a igualdade formal e re- 

dade e a sua infra representación 
nos postos de decisión constitui un- 
ha perda para o conxunto da so- 
ciedade. 

Porque unha participación equi- 
librada de mulleres e homes na to- 
ma de decisións pode xerar ideas, 
valores e comportamentos diferen- 
tes, que vaian na dirección dun 
mundo mais xusto e equilibrado 
tanto para as mulleres como para 
os homes. 

Porque a infra-representación das 
mulleres nos postos de decisión irn- 
pede asumir plenamente os intere- 

Salientamos a necesi- 
dade de realizar modifi- 
cación~ fondas nos pro- 
cesos de decisión co fin 
de asegurar a igualdade.>) 

Recollen-se nela, vellí- 
simas demandas feminis- 
tas, e iso merece aplau- 
so. Porén, coñecedoras 
da diferéncia entre pre- 
dicar e dar trigo, polo 
que atinxe aos asinantes 
de aqui, xa fixemos a 
constatación que non se 
ten modificado nada, pe- 

al entre mulleres e homes é un di- ses e as necesidades de conxunto se 5s intencións asinadas, 
reito íündamental do ser humano. da sociedade. para equilib~ar i a  vida pública-po- 

Porque as mulleres representan Proclamamos a necesidade de lítica e social, a presenza dos sexos. 
mais da metade da povoación. A acadar un reparto equilibrado dos 

Xa veremos o que veña en dian- 
democrácia exixe a paridade na re- poderes públicos e políticos entre te, e denotadamente na prepara- 
presentación e na administración mulleres e homes. ción-listas e governo resultante das 
das nacións. Reivindicamos a igualdade de 

eleizóns galegas do outono. 
Poraue as mulleres constituen a participación das mulleres e dos 

metade das intelixéncias e das ca-. homes na toma de decisións pú- Ruído, noces. Faladoria si e trigo 
pacidades potenciais da humani- blicas e políticas. nengun. A 
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Fátima Brahimi, presidenta da Conferéncia de Organizacións Non 
Governamentais Africanas celebrada no mes de Abril en Rabat, 

explicou que as mulleres africanas insisten na necesidade de que os 
seus respeitivos países adoiten leis internacionais cerca da protección 

dos direitos das mulleres e que promovan unha verdadeira democrácia 
con unha real participación feminina. Problemas grosos como o 

analfabetismo, a guerra, a fame, o fanatismo relixioso ou a tradición, 
foron longamente debatidos nas sesións da Conferéncia.. 

Entre as conclusións está a petición dunha Carta africana dos 
direitos da muJier. 



Unha parella cle lesbia- 
nas inglesas conseguen, 
após un ano de pelexa, ser 
recoñecidas como (apais 
adoitivos>~ (en realidade de- 
berian recoñece-las como 
nais adoitivas, non?), polo' 
Concello de Hampsire: 

As duas mulleres man- 
teñen unha relación está- 

Secretária da IV conferéncia Mun- 
dial da -Muller, convocada pola 
ONU para o mes de Maio de 1995 
en Pekin, aos dez anos da celebra- 
da en Nairobi, Kénia en 1985, para 
medir o cumprmento dos planos 
previstos en matéria Muller. 

Vive en Nova ~orque,  o marido, 
en Tanzánia '-ambos dous son 
oriundos de ali- e os catro fillos do 

be1 desde hai 10 anos e matrimónio, remanecen na índia 
comparten dous fillos dunha ante- onde ela representaba ao seu país, 
rior relación heterosexual dunha de- até que foi eleita secretaria xeral pa- 
las. ra a IV Conferéncia. 

A clecisión crea un importante Está persuadida que, na loita po- 
precedente xa que até o momento la igualdade, hai que redefinir á fa- 
presente se tiñan rexistado casos de milia. A 
aclopción por parte de pa- 
rellas homosexuais sob a 
consideración de que só un 
clos iiiembros da parella era 
resl~onsábel único da crian- 
z:i :icloitada, como pai ou " 

nicstre solteiro. 

Agora non. As duas mu- " 
lleres (unha enfermeira e 
outra empresái-ia) son, am- 
bas duas, responsábei,~ da 
crianza adoitada. 

O Concello de Hampsi- 
re resistiu-se até que non 
pudo mais. Os servizos so- 
ciais onde fixeron a solici- 
tude aceitaron desde o pri- 
meiro momento, pero o 
concello denegou-110. Após 
duas apelacións e as movi- 
das que organizaron os ac- 
tivistas homoseniais e Iés- 
bicas da zona, denuncian- 
do que o Concello tiña vul- 
nerado o regulamento go- 
vernamental sobre adop- 
c ión~,  no que se estabelece 
qiie 1;nengíin grupo social 
há ser excluído de conside- 
ración~$ 

Finalmente o concello ce- A ~ ~ ~ ~ c d ~  ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ,  
deu e a vitória proporcio- 

- nou ledícia á parella, á co- 
milnidade homosexual e 
lésbica e a todas as persoas 
clefensoras das 1iberdades.A 

SUICIDIO EN 
SANTIAGO 

Polo estudo feito por Mario Pá- 
ramo e Francisco Gude que traba- 
llan no servizo de  urxéncias do  
Hospital Xeral de Galiza, dos 145 ' 
casos atendidos en 1990 de inten- 
to de suicídio, resulta que tentan 
suicidar-se mais mulleres (62%) que 
homes (38%); con unl-ia idade mé- 
dia de 25,5 anos no caso delas e de 
29,5 no caso deles. 

A solteiria, mais: 63% solteiros, 
32% casados e 5% viúvos-separa- 
dos-divorciados; e Febreiro, Maio e 
Xuño son os meses de mais inten- 
tos, xunto cos Sábados, Domingos 
e Luns, como dias mais utilizados. 

Os motivos ou razóns que levan 
nun momento á decisión; parece 
que os conflitos cos seres queridos 
e os problemas de saúde psíquica 
nos que se incluen alcoolismo e ou- 
tras drogodependéncias. 

O chama'tivo, non de este estu- 
do, e que coincide nas conclusións 
con estudos deste tipo noutros lu- 
gares, é que predominen nas ten- 
tativas as mulleres, e nos suicídios 
consumados os varóns, que asoman 
con mais forza na escolla de méto- 
dos cruentos. 

ANALFABETISMO 
Un informe elaborado polo Par- 

lamento Europeu, subliña que en 
España hai 1.078.000, o 3,48% dos 
30. 979.236 de cidadáns maiores de 
15 anos, que non saben ler nen es- 
creber. A distribuizón do analfabe- 
tismo atinxe distintamente a homes 
e a mulleres, como sempre e, co- 
mo sempre tamén, levando elas a 
pior parte para quen pensamos que 
saber ler e escreber é útil e nece- 
sário nestas sociedades nas que ten- 
tamos viver e sobreviver. 

O 1,95 % de iletrados eles e o 4, 
91 de elas iletradas e ágrafas. 

Segue sendo precisa, necesária a 
intervención da administración pa- 
ra a alfabetización de adultos e, par- 
ticularmente, de adultas. 



.A estrutura da Igrexa está infec- 
tada do v'ms machista. Non ter par- 
ticipación nos órgaos de poder fai- 
nos invisíbeis, ainda que sexamos 
mais do 50% nos templos~~ di a te- 
óloga MargaRITA PINTOS membro 
da Asociación de teólogos Juan 
m 1 1  . 

A preocupación polos mestereoti- 
pos. que a Igrexa ten ido tecendo 
sobre a muller é expresada asi por 
BEATRIZ PINA de comunidades de 
base de Logroño: 

.No evanxello non sentimos á 
muller marxinada. Xesus, valora-a 
independentemente de que sexa 
nai ou esposa e dirixe-se a ela en 
rexime de igualdade>) 

Elas van semeando igualdade. 
Van subliñando ~~dogmas~~ feitos de 
misoxinia, van exixindo (lrecoñecer 
á muller a sua capacidade para to- 
mar decisións na solución dos seus 
problemas, que Ile atinxen por ser 
membro dunha comunidade res- 
ponsábel e suxeito moral igual que 
o varón. en alusión ao aborto. Van 
expresando os seus malestares co- 
as actitudes que non comparten, 
van alentando a organización e par- 
ticipación feminista para bater nun- 
ha igrexa institucionalizada en ma- 
cho. 

O Colectivo de Mulleres da Igre- 
xa de Catalunya amosou moi re- 
centemente o seu desacordo co 
presidente da Conferéncia Episco- 
pal Tarraconense, Ramón Torrella, 
quen dixo que se tiña enterado po- 
la prensa da reivindicación do sa- 
cerdocio feminino prantexada po- 
lo colectivo. 

A asociación fixo-lle lembrar que 
diversas veces Ile pediron para se 
entrevistaren co arcebispo de Ta- 
rragona para falar-lle das suas de- 
mandas de igualdade da muller no 
seo da Igrexa. A 

1.000.000 de manifestantes a pro1 tos ou en cidades como San Fran- 
dos direitos de homosexuais e lés- cisco, por exemplo. 
bicas, inundaron as mas de Was- Nengunha discriminación, nen- 
hington no último fin de semana gunha restrición, nengunha nega- 
de Abril, nunha demostración sen ción. r 
precedentes. 

A restrición cando 
non a negación dos 
seus direitos como . - 
persoas, levaron-nos, 
nunha ira in crescen- 
do, a xuntar a todos 
eses centos de millei- 
ros chegados de todos 
os estados USA para 
pór de manifesto que 
non van calar, non se 
van conformar, non 
van aturar que os xe- 
nerais se saian coa 
sua, a sociedade de or- 
de e benpensante se , 
saia coa sua, crendo ; -  
que a única sexualida- 
de güay é entre per- & 
soas de distinto sexo, l 

e que todo o mais es- I 
tá disposta a permitir 
que se xunten en ghe- 



Tamén na música van + 

aparecendo de vez en vez 
mulleres que ousan en- 
frontar-se e dirixir a or- 
questra, con violin ou ba- 
hita. Pasean algo mais po- 
lo mundo para deleite de 
amantes desta expresión 
artística e ledícia de mu- 
lleres que as v 
como fungos 
partes nas qutr I I ~ ~ I L C J  

en inzar 
, por tc 
-..- 

nunca se lles via. 
En 1990, estivo por Galiza dan- 

do clases, Zenaida Castro, directo- 
ra (unha das poucas) da orquestra 
sinfónica de Cuba. 

No que vai de 1993, na progra- 
mación musical de Compostela, só 
cliias mulleres: Liona Isakadze, pri- 
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director - .  . meiro violin e a do grupo dón tan preciado para violinistas 
de c2mar.a de Georgia (Compare- como O J. Thibaud de Paris), subs- 
ceu por primeira vez en público aos tih~indo á violinista e directora Io- 
7 anos e aos 18 recebia un galar- na Brown dun grupo noruego. 

DIETAS MILABREI S PARA 
ADELGAZAR SEN ESFQIRIO 

Centos de anúncios, teléfonos, 
clínicas, catálogos, galletas, bioma- 
náns, etc se nos propoñen, basica- , 

mente ás mulleres, para adelgazar, 
para ter menos kilos, para conse- 
guir semellar as modelos que a pu- 
blicidade televisiva e as artistas de 
cine nos propoñen dia si e dia ta- 
mén facendo, contribuindo a facer 
do noso corpo unha ferramenta de 
intranquilidade, de dor, de angúria, 
de insatisfacción. 

Adelgace sen esforzo, como se 
todo aquilo que se quixera conse- 
guir na vida nada custara. 

((Se houber unlla dieta real que 
fixese perder peso sen sacrificio, 
non apareceria unha nova. cada 
anos di, dando no branco, Grande 
Covián experto en nutrición. 

Non hái, nisto como en nengun- 
ha outra cousa, miaagres. 

Quen queira adelgazar terá que 
facer o esforzo e sacrificar-se. 

Polo demais ... pagaria que ten- 
táramos estabelecer unhas relacións 
razonabelmente harmónicas co -- 

)o e considerar que os I 

delos esqueléticos e super esbeltos 
que se nos propoñen hoxendia non 
son eternos, e, ademais, está ben 
que cada quen afirme a sua própria 
personalidade e crie o seu próprio 
modelo sen submeter-se á tirania 
do que din uns cánones criados por 
non se sabe quen. 

De outra banda, cumpre estar 
alerta e vixiantes contra a engano- 
sa e perigosa propaganda de alguns 
produtos (aadelgazantes)) (ervas, ga- 
lletas, bombóns, pastillas, laxan- 
tes ...) 

Deberiamos exixir que todos es- 
tes produtos entren na categoria de 
medicamentos e teñan controis que 
protexan os consumidores. 

Recentemente, en Bruxelas, in- 
gresaron nun hospital a 48 pacien- 
tes que apresentaban insuficiéncia 
renal severa por conta de ervas 
adelgazantes. Dada a alarma resul- 
ta que hai casos somellantes en 
Hong-Kong, Reino Unido.. . por 
consumir milagreiras e milenárias 
plantas chinesas. 

O dito: Tranquilidade. 



U R R Y  JQE 
JOHNSON 

Tiña 49 anos cumpridos e era ve- 
terano da guerra de Vietnam. Foi 
asasiado polo Estado USA de Flori- 
da, na cadeira eléctrica. 

Vários grupos de veteranos da 
guerra de Vietnam e de defensa dos 
direitos humanos tentaron a parali- 
sación da execución. Aparte de re- 
xeitaren a pena de morte, conside- 
raban que o condenado padecia 
trastornos mentais graves orixina- 
dos pola sua estáncia en Vietnam, 
onde o exército norteamericano o 
levou, unha vez adestrado, para 
matar, e matar, e matar mais e ma- 
tar mellor, Vietnamitas, claro, ás or- 
des de tenentes, sarxentos, coman- 
dantes ou presidentes. 

Reinsertado dificilmente na vida 
civil, Larry non conseguiu adaptar- 
se, conviver, compaxinar harmo- 
niosamente o vivido e visto e sen- 
tido e padecido co por viver. 

Atracou un dia unha gasolineira 
na cidade de Madison e no atraco 
matou o dono. 

Castigou-no o mesmo estado que' 
o ensinara a matar e que o levou, 
lonxe da sua xente, da sua casa, da 
sua xeografia, precisamente a ma- 
tar, a destruir, a torturar. 

O Estado USA asasinouno sen- 
tando nunha cadeira eléctrica nun- 
ha prisión de Florida. 

Larry non levaba, pero pudo ter 
levado, o número 201. O número 
de persoas executadas, asasinadas 
legalmente, en EEUU de Nortea- 
mérica desde o restabelecimento da 
pena de morte en 1976 por unha 
senténcia do Tribunal Supremo. 

O Departamento da 
Muller da UXT coa cola- 
boración da Concellería da 
Muller do Concello de 
Santigo, organizou por ter- 
cer ano consecutivo o 
Concurso de Fotografia 
1" de Maio. 

A finalidade deste pre- 
mio é contribuii. á divul- 
gación da presencia da 
muller no mundo do tra- 
ballo. Segundo dixo na 
entrega dos premios a re- 
presentante do Departa- 
mento da Muller da UXT 
en Galicia Julia Martinez 
González: (t .  ..Muller rural, 
muller urbana, nova ou 
vella, na fábrica, no fogar, 
na rúa, mostran-nos a loi- 
ta e o esforzo diario dun 
colectivo que avanza sen 
tregua pero que necesita 
dunha sociedade máis so- 
lidaria para sair adiante ..)) 

Os premios deste ano 
recaeron nas seguintes 

A 1 "  premio. obras e persoas: 



.«Él (Satanás) entrome-te-se nos 
guións das novelas, dicta palabras, 
incentiva as cenas de violéncia e pro- 
grama películas eróticas nos hora- 
rios mais inocentes» Explicaba con- 
vencido o prelado Rubem Luiz 
Schuch, encarregado de coordenar 
a comisión nacional para a con- 
cienciación da comunicación, na 
XXXi Conferéncia Nacional de Bis- 
pos de Brasil. 

É maravilloso comprobar algo asi. 
Non chegou a nos explicar -a min 
intriga-me- Como dicta as palabras 
o diaño?, De que xeito se entrome- 
te nos guións? Ten tomado o corpo 
e a forma de locutor, artista, pro- 
gramador? Estás as xentes que tra- 
ballan na televisión endemoniadas? 
Poseídas? 

É de preocupar. Haberá no Bra- 
sil unha romaria acaída para solici- 
tar tal liberación como aqui O Cor- 
piño? 
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b« ... lástima que as feministas de 
alá e os insubmisos de acá non man- 
teñan outras batalliñas mais inteli- 
xentes e xenerosas. Para preservar 
a paz, digo* aserto que ALICIA BU- 
YO na sua coluna de La Voz de Ga- 
licia, <<De sol a sol» do 6/5/93, adi- 
caba a dous feitos que ela coidaba 
coincidentes: a firma do decreto en 
Nova Iorque polo que se elimina a 
restrición para as mulleres de entrar 
en combate, e o acto duns antimili- 
taristas compostelanos adicados a 
mudar nomes de ruas de xenerais e 
militares por nomes de insubmisos 
e pacifistas. 

Ao que se ve, teremos que aguar- 
dar feministas, antimilitaristas de 
aqui e de acolá, que Alicia Buyo se 
decida ela própria a dar o golpe ma- 
xistral para preservar a paz (Que 
paz, por certo?). 
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fai no libro I I I  da sua XEOGRAFI 
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te e ~Nordés peninsular a partir das intormacic 
viaxeiros, fúncionários, comerciante 
cipais fontes escritas, Posidónio, Pol 
cloro. Fica claro o vigor e val 'es asi 
como a «cavada», que estab: 3mén, 
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tiñan direito ao laio e o engano, ao 
impropério, á insatisfacción e ao 
rancor. Porén nós, os da nova xe- 
ración que alumeará o Império te- 
mos de ser homes inteiros. Perante 
as épocas enfermizas, feminuchas, 
románticas e noxentas de España, 
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temos que nos sentir sans de pleni- .«O Rei David é a encarnación te- 
tude patriótica. rrena do Mesias, como se lle pode 

Hai alguén que chorimiquea por atribuir un pecado (bisexualidade 
aí? Algunha muller, algun cobarde, ou homosexualidade) que o noso 
algun vello indecente, algun sete- código castiga coa lapidación, é que 
mesino, al,gun mariquita, al,gun «in- xa non fica nada sagrado?» dixo Sh- - - - 
completo»? lomo Ben Isri viceministro ortodo- 

Sentimo-nos homes inteiros e xo arremetendo no is- 
completos! ... » escrebia Giménez Ca- raelita contra Yael Dayan, deputa- 
ballero no mes de'Abril do ano da laborista, que tiña atribuído ao 
1943. mítico rei David propensións se- 

- - 

Non merece comento algn. Paga xuais que abriron a guerra no par- 
repasar, ler e reler. ~ ~ r e n d e r  no seu lamento. Ben Isri ciificou de iim- 
senso e en toda a sua fondura a le- penitente morbosidade dos labo- 
tra, o senso, o contido. nstas» o interpretar o Texto dos tex- 

tos como «unha revista pornográfi- , «A arte femenina é a única saída ca» 
á &e» afirmaba Ramón Salas dian- Se conseguíramos aqui algo pa- 
te do auditório presente nas xorna- recido, faríamos mais campaña a 
das de debate sobre a crise actual da pro1 da liomosexualidade e as lés- 
arte española que organizara a Fa- bicas que centos de follas e revistas. 
culdade de Belas Artes en Cuenca 
no cabo do mes de Abril. 

Montou-se liorta. Partidários e de- 
tractores da tese. Marina Núñez, ver- . <(Non só temos un dos índices de 
dadeira promotora dixo que «Nós leitura mais baixos de Europa, se- 
pí-opomos unha arte de xénero fe- non que alguns países como Portu- 
minino quen de resolver a crise do gal están a piques de adiantar-nos. 
modelo masculino da cultura e da era a estupenda argumentación usa- 
sociedade» da por Rafael Martínez Campillo, 

O de arte masculino e feminino deputado do CDS, na defensa da 
é por si complicado. Porén ... Quen proposta do seu grupo apresentada 
de resolver a crise ... ? Non é pedir ao Congreso dos deputados para 
peras ao ulmeiro? promover a leitura através da des- 

E I gravación na de- 
claración da ren- 
da, das cantidades , destinadas á mer- 

, ca de libros e ma- 
i terial audiovisual 
1 
I de carácter cult~i- 

ral e educativo. 

O verdadeira- 
mente preocu- 
pante para el e 
para o seu grupo 
é que países co- 
mo Portugal (va- 
llame deus!) este- 
an a piques de pa- 
sar por diante. 

Nota-se que pa- 
ra estes señores 
hai países de pri- 
meira, de segun- 
da e terceira. 



ASAMBLEA D E  

pallar por toda Galiza, e da man 
dun grupo de mulleres preocupadas 

, e conscientes da posición secundá- 
ria da muller dentro da sociedade, 
afortalada pola lexilación vixente e 
de nefastas consecuéncias na nosa 
vida cotiá, nasce a Asamblea de Mu- 

r lleres de Arousa co ánimo de ten- 
tar mudar esa situación 

.En todo este tempo, no que atra- 
vesamos distintas etapas, a nosa 

" 

maior actividade foi de-carácter rei- 
vindicativo e de denúncia de casos 

concretos (adultério, divorcio, 
malos tratos, agresións sexuaís, 

aborto ...) , con campañas que 
nos deron bastante sona e 
recoñecemento popular. 

V J  
1 
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A participación de mu- 
leres foi, e segue a ser, moi 
iada, ainda que hoxe pre- 

lominan as separadas e con fillos, o 
le incide directamente no tipo de 
reocupacións que nos moven e nas 

loitas concretas que estamos a-levar 
reclamación de guarderias municipais 
gratuitas, denúncia dos malos tratos 
~mésticos e da lentitude dos Xulgados 
resolver estes casos.). 

uutra circunstancia que nos ten mar 
do, e aportado moito, é a nosa experien 
e convivéncia con traballadoras da cons 

ca- 
cia 
~er- 

) M. Esta vinculación supuxo, por unha ban- 
da, concienciarnos máis da problemática 
real como mulleres traballadoras e, Dor ou- 

tra, facilitóu-nos ó labor de acheg 
ideias feministas a ese mundo. Nc 

nilp narticipen activamente mulleres da consei 
ganizacións feministas, nen que éstas a 

- I 

mento ( 
)n é casi 

3% 
ual 
rx1a 

man e apoien as loitas que aquelas 
protagonizan: ODOSA, ROMA, . 

c m 0  ... 
A realidade na que nos movemos 

foi mudando, e nós con ela, pero se- 
guimos pensando que temos moito 
que facer para conseguir un mun- 
do máis xusto para mulleres e ho- 
mes. 

Precisamente agora estamos ani- 
madísimas a organizar novas acti- 
vidades, porque temos, por fin, un 
local próprio, que está a disposición 
de todas aquelas mulleres que quei- 
ran utilizalo. 

Os nosos proxectos imediatos son 
a realización dun cursiño de AU- 
TODEFENSA e, probabelmente, a 
colaboración coa Concelleria da 
Muller de Vilagarcía nunha cam- 
paña contra as agresións. 

ANDP "" * 



Así reza o título que ANDAINA me 
ofrece para esta pequena reflexión. muIIer no 
Presumo nas  roar rama doras un - - -  - 

I u 

exceso de boa fe pensando que o 
N.C. vai aportar algo novo á nosa VO 
situación de mulleres.. . Pois de 
entrada jnada! e de saída jxa 
veremos!. 

nobreza da súa misión, pero logo 
non foi capaz de afrontar plena- 
mente esas consecuencias e, na 
práctica, dentro do seu seo, tena ve- 
tada para algunhas funcións por ra- 
zón do seu sexo. Nun recente es- 
tudio na Revista ENCRUCILLADA, 
sobre "Feminismo e Igrexa" anali- 
zo este tema algo máis amplamen- 

-.;, te (Num. 77, Marzo-Abril 1992). . . ., -:. <f Imos ver algúns aspectos concre- 
. tos do N.C. 

A - . . . . . . e  

"El hombre y la mujer están lla- 
mados a someter la tierra como ad- 
ministradores de Dios" (373) . 

"El hombre y la mujer son llama- 
dos a participar en la providencia 
divina" (373) . 

"La defensa y la promoción de la 
' 

. dignidad humana, nos han sido con- 
fiadas por el Creador, y de las que 
son rigurosa y responsablemente 
deudores los hombres y las mujeres 
en cada coyuntura de la historia" 
(1929) 

O positivo Estas diferencias, esta insistencia 
na reiteración dos dous sexos coma 

En xeral van un novo representantes da humanidade, -O- 

estilo falando de heme e mul,$yonde te implicarnos na responsabili& 
ata agora se diría só "o homen en da historia é certamente noved( 

o índice temático, as re- senao xenérico para significa-la es- e indica que algo evoluiu na se] 
ferencias á palabra "Mu- pecie. Subliña moito a igualdade en- bilidade da Institución. 
jer" son 32 exactamente. tre eles. 
Se ben algunhas están ."El hombre y la mujer son crea- 
acompañadas do SS. alusi- dos, es decir, son queridos por Dios, 
vo á continuidade dalgúns por unha parte en una perfecta 

párrafos. Non hai cambios funda- igualdad en tanto que personas hu- 
mentais na doutrina tradicional da manas, y por otra, en su ser repec- 
Igrexa oficial e nas xerarquías que tivo de hombre y de mujer" ... 
redactaron o texto. Logo veremos- "El hombre y la mujer tienen una 
los matices. Pero antes quero ad- dignidad que nunca se pierde" 
vertir que a discriminación da mu- "El hombre y la mujer son con la 
ller na Institución eclesial sempre misma dignidad imagen de dios" ... 
estivo máis dentro da tradición ca (369) 
dó libro, do espírito ca da letra. Aín- "Creados a la vez el hombre y la 
da direi máis, a situación real da mu- mujer son queridos por Dios el uno 
ller dentro da Institución resulta para el otro ... el hombre descubre 
contradictoria. A Igrexa resaltou en la mujer como un otro yo, de la 
sempre as excelencias da muller e a misma humanidad" (371) - -..u, 



Pide o traballo para todos. O ac- 
ceso á profesión aberto, sen discri- 
minación inxusta, para homes e mu- 
lleres ... (2433) 

Tamén considero positivas as re- 
ferencias ó "sexo" de Deus : 

"Dios no es hombre ni mujer" 
(370) 

"Dios trasciende los sexos .., Esta 
ternura paternal de Dios puede ser 
expresada también mediante la ima- 
gen de la maternidad que indica 
más expresamente la inmanencia 
de Dios" (239) 

Hai que dicir que esta imaxe ma- 
ternal de Deus non é novedosa se 
nos remontamos ós textos bíblicos, 

1IFI*"~-.,r3r"'*a*a*attt > -- -. .-- u . 

"En su ser-hombre y su ser-mujer 
reflejan la sabiduria y la bondad del 
creador. " (369) 

"Cada ULIO de los sexos es, ccn 
una dignldad igual, aunque de ina- 
nera distinta, imagen del p o d ~ y  de 
la ternura de Dios" (2335) 

Penso que quere dicir que am- 
bolos dous, home e mu1;er reflexa- 
mos a sabedoría e o yoder, a bon- 
dade e a tenrura. Pero dame medo 
que a redacción leve a alguén a in- 
terpretalos coma adxudicación das 
virtudes por sexos: sabedoría e po- 
der para o home, e tenrura e bon- 
dade para a muller. Estaremos moi 
ben todos coas catro ... 

No párrafo 1938, por 
exemplo, denuncia as de- 
sigualdades escandalosas 
que afectan a millóns de 
homes e de mulleres. Esi- 
xe inha situación máis 
humana e máis'xusta. Pe- 
r'o bótase en falta unha re- 
ferencia explícita Ó aso- 
ballamento que en moitas 
circunstancias ten a mu- 
ller respecto do home, na 
Igrexa e fóra da Igrexa: 
traballo, familia, sexo... 

pero si o é, despois destes vinte Sé- 
culos nos que a exclusividade da 
imaxe de Deus-Pai non axudou a asi- 
milala coma transcendente ós sexos. 

O menos positivo 

Dada a miña sensibilidade femi- 
nina, tal vez excesiva, cuestionaría 
a redacción algo ambigua dos se- 
guintes párrafos, de seu moi posi- 
tivos : 

Baixo o título "Quien 
puede recibir este sacra- 
mento" (refirese á orde), 
o párrafo 1577 encárgase 
de pó-lo veto: "Solo el va- 
rón". E os argumentos 
non poden ser máis febles: 
séntense vinculados á de- 

cisión do Señor de elexir só ós ho- 
mes. Coma se a maioría das regu- 
lamentacións de disciplina eclesial 
non foran tomadas pola Igrexa e 
non por Xesús. Como se non hou- 
bera uns condicionantes sociais que 
facían imposibles algúns aspectos da ' 

mensaxe que logo se foron abrindo 
camiño. Tampouco~Xesús estable- 
ceu o celibato. Nin o bautismo dos 
nenos. Tampouco determinou os ri- 
tos da confesión. E dicir, que o que 
Xesús fixo e só botar unha peque- 

na semente que o tempo e os homes 
encargaríanse de desenvolver. 

Este subliñado de Os homes é ó 
que me refería ó principio. O gra- 
ve da exclusión da muller na Igre- 
xa, non é que non sexa admitida ó 
sacerdocio. Iso sena secundario, se 
puidese ter voz e voto no goberno, 
na mentalidade dos dirixentes ecle- 
siais. O de menos é que non poida 
ser crego, o peor é que toda a le- 
xislación, os criterios, os costumes 
eclesiais están masculinizados. Con- 
taminados de "machismo" eclesial. 
E por moito que insistamos na igual- 
dade coas palabras cando nos refi- 
rimos a ela, no espíritu está a situa- 
ción primitiva asomando por todas 
partes. Estas contradiccións que a 
redacción do N.C. vai pór Aínda 
máis de relevo, poden ser unha es- 
peranza de que xa non se poidan 
soster por moito máis tempo. 

No párrafo 791 cita as palabras 
clave de San Paulo: 

'Ya no hay judio, ni girego, ni es- 
clavo, ni libre, ni hombre, ni mujer 
(Ga. 3,27-28) 

?Como entender a esta luz a ex- 
clusión dun sacramento cando nos 
din que o bautismo nos abre a por- 
ta de todos? ... 

Son moitos e terán que quedar 
para outro artigo. Non serían soa- 
mente sobre dos aspectos da muller 
senón sobre a totalidade. Persoal- 
mente son máis os aspectos que non 
comprendo coma persoa que coma 
muller. Neles incluiría os que se de- 
rivan da interpretación masculina 
da vida e da sociedade, (de aí moi- 
tas das interpretacións sobre o se- 
xo) e os que se derivan de querer 
ignora-las aportacións que a Cien- 
cia e a Teoloxía fixeron nestes se- 
senta ou setenta anos, e que o N.C. 
silencia da maneira máis descon- 
certante. 

Recoñezo que eu tarnén pensaba 
silencia-lo N.C. na miña vida pero 
este artigo obrigoume a darlle a pa- 
labra. i Graciñas! . Sempre é mellor 
estar abertas. D 

Engrácia Vidal Estévez 
E fundadora da revista Encrucillada 



O Encontro comecava a s  9.30 ho- 

ras pero nós, cansas e ainda sonolentas 
apresentamo-nos as 1 0.30. A nossa 

apresentacom nom foi tanto de grupo 
senom individual. Eu declarei-me co- 

mo ateia polas minhas vicisitudes e ex- 

1 periéncias pessoais, e colou. Em nen- 

l (24/25 de abril de 1993 ENCONTRO DE MULHERES E TEOLOGIA) gum momento fum vista de jeito espe- - 
cial, nom me mirarom como ovelha des- 

carriada a quem Ihe convém voltar ao 

seo da Sta. Madre Igreja, nom hou- 

vo reticéncias, nem falsas integracons, 

I 
- 

nem sutilezas de toleráncia. Sentim-me 

I acolhida cordialmente e com simpatia 
sinceira. 

As casualidades forom múltiples. Yet- 
ta, nicaraguana é amiga de amigos 

viagem a Madrid, a este En- abriu-se-lhe no Cántico dos Cánticos meus nicas. Conchita, umha missio- 
contro de Mulheres cristiás e num apartado que fazia referéncia ao neira em Costa Rica desde há mais de 
teólogas foi um verdadeiro p e  amigo que está a espera da sua ami- 30 anos é amiga de outra minha que 
riplo de incidentes verbais, de ga, e efeitivamente, umha Pilar Yuste está a trabalhar com os refugiados gua- 

pensamento e discusom sobre o, que febril acolheu-nos com o entusiasmo temalteco~ em Chiapas. O mundo do 

! ali iriamos atopar. que a caracteriza, apesar da sua fe- lnternacionalismo sulidário estava aí, 
l 
I Chegamos &'casa da nossa anfi- bre, do seu malestar físico e da sua o mundo da prostituicom, da imi- 

1 triona a s  5.00 a.m. Nazaret que ía tristura por nom poder participar con- gracorn, da marginacom aí estava, en- 
acompanhada da sua Bíblia abriu-na nosco nos debates e discusons que carnado nos corpos das muitas mul- 

i a s  portas da casa ern Mineros 30, em breve iamos ter. ' heres que trabalham nestes sectores 



desde a sua fe e compromiso com os 

pobres.. . Está, pois, bem as  claras a 

opcom preferencial.. . 
As religiosas comecam a falar de 

pois de ter reflectido. Elas sentem-se 

oprimidas por umha dobre estrutura e 

sentemse manipuladas frente as laicas. 

Sempre tiverom que estar por riba de 

estas outras mulheres da Igreia. O es- 

forco tem sido terrível. Agotador. 

Desde umha nova antropologia te- 

ológica as mulheres tenhem mui claro 

os seus retos: 

R Reinterpretar a Cristologia. 

9! Reler e depurar a Patristica. 

m Nom deixar a marge o sentido c o  

mum. 

R Ruptura dos patróns actuais do que 

é feminino e masculino. 

fl Búsqueda da contraposicom. 

i! Búsqueda ecuménica. 

3 Prestar atencom contínua ao que 

estamos fazendo 

I! Ter presente a dor e sofremento. 

4 Possibilitar-nos a capacidade pa- 

ra a uniom e a organizacom. 

A Recuperacom dos espocos na lgre 

la. 
Formacom contínua. 

W Reflexom crítica: dobre margi- 

nacom, falta da palavra, auséncia da 

mulher na História. 

R Coeréncia ser profético e escato 

lógico. 

! Nova educacom. 

W Igualdade. 

R 'Linguage inclusiva. 

R Democratizar a lgreja e potenciá- 

la como lugar de encontro. 

B Fazer história e escrevé-la. 

I Criticar o feito de estar a história 

escrita por eles, denunciá-lo. 

Interpelar as mulheres e espertar- 

lhes inquidanzas. 

il Descubrir o corpo como identida- 

de, revalorizá-lo e valorá-lo como iei- 

to de sermos pessoas e nom como o b  

jecto de pecado e vício. 

A Romper com a Verdade e o Pog- 

mar - .  

8 Estruturar-nos como grupo de mul- 

heres: Ter um órgao escrito e um lon- 

go etcétera de retos mais como a vi- 

gilia constante de que eles fam, dizem 

e escrevem. A reflexom e a resposta. 

Elas, mulheres, nom tenhem nengum 

reparo em se declarar feministas. E 
som-no. Nom só na sua prática quoti- 

diana. Tenhem lido e debatido, ten- 

hem, pois, as bases teóricas bem for- 

madas e artelhadas. Ali ninguem falou 

por falar. 

Que Padre/s da lgreja dixerom que 

eramos incapazes de ter capacidade 

cognoscível e organizativa? Tantos! 

Pois o presente está-lhes a dar um bom 

pau. 
Algo está-se a mover e eles estám 

que tremam, desconcertados, desco- 

locados, descom postos. Ten hem medo 

e reaccionam em contra de nós. A que 

caralho vem que 2000 anglicanos pi- 

dam o ingresso na lgreja Católica? O 
Papa está-lhes esperando com os 

bracos abertos. Nom esquecamos que 
estes Sres. saem-se da sua lgreia abru- 

mados porque a mulher conseguiu o 

acesso ao sacerdócio. De repente ca- 

em na conta de que estám na lgreja 

equivocada e vam cara os bracos do 

Papismo. Incrível! Pero eles estám ca- 

sados, tenhem filhas e sogras, netos 

também. Ulo os oito mil ex-curas c.a- 

tólicos casados que nom podem exer- 

citar como tais? Como vai resolver o 

Vaticano semelhante contradiccom? 

Por favor, esteamos atentas 6 res- 

posta, seguro que nom é premonitório, 

estará marcada pola incoeréncia e pcr 

la auséncia do sentido comum. Que 

dirá o Santo Padre, que vive em Ro- 

ma? Espero com ansiedade o seu dis- 
curso e a resposta das mulheres acti- 

vas da Igreia. 

Vemonos, caras, nas próximas Jor- 

nadas Estatais Feministas, em Novem- 

bro, em Madrid. Remataremos com um 

baile de ledícia polo reencontro. lsso 

espero. D 

comité Cidadan Galego ANTI-SIDA 

Fonte de San Miguel, N" baixo 
SANTIAGO 



É a Secretaria Portavoz do 
Sindicato Comisións Labregas. 

Leva loitando por unha vida máis 
digna no agro desde que estudiaba 
os últimos anos do bacherelato en 

Monforte de Lemos. No ano '76 
entra na ANPG e é o seu primeiro 

contacto co nacionalismo, 
estudiando COU ponse a colaborar 

cos Comités de =da á loita 
labrega (CALL) e no que era o 

Sindicato naquel momento 
incidíase no debate, na necesidade 

de organiza-lo sindicato, crear 
conciencia de organización. A súa 

primeira charla chama á 
desobediencia civil, a negarse a 

pagar a cuota empresarial da 
Seguridade Social Agraria. Pasaron 
dezasete anos daquela e acaban de 
celebra-lo triunfo da súa supresión. 
Lidia é unha profunda coííecedora 
dos problemas do noso campo, da 

situación dos labregos/as, fálase de 
tu a tu cos representantes europeos 

e mundiais das diferentes 
organizacións campesiñas e sobre 

todo é apreciada e respetada na 
súa Terra. 

MULLER VAI SER AÍNDA 
S ESCMVA 

<Cómo lembra-la tua infancia? 
Normal, feliz. Crieime nunha aldea do Concello de 
Monforte'e vivía cos meus pais, avós, o meu irmán e un 
tio. Sempre me criei entre as vacas, os prados ... fun a - 

unha escola alí na parroquia ata ós dez anos, idade -,- 

na que marchei a Monforte a estudiar Bacharelato. 

<Na escola estudiabas en gdego? 
Non e iso foi o meu primeiro «trauma» ou choque for- 
te. Vivín unha escola dos anos do franquismo e o pri- 
meiro que había que aprender cando chegabas era un- 
ha lingua que non era a que falaba eu a cotio. Non me 
era de todo estraña porque lla tiña escoitado os meus 
primos que vivían na vila cando viñan ve-los avós; pero 
era un idioma que eu non coñecía e no que non me 
desenvolvía. O choque máis forte foi cando cheguei a 
Monforte, porque na aldea cando saía ó recreo na es- 
cola, os nenos da parroquia poñiamonos a falar en ga- 
lego, pero en Monforte todo era máis dificil, habia moi- 



ha¡ que representa-la 
explotación fóra da 

casa, acostuma se-la 

ta represión e tiñamos medo, moitísi- 
mo medo de que se nos escaparan pa- 
labras en galego, que por outra parte o 
español que podiamos falar era coa 
construcción do galego -como falamos 
casi todos neste País- medo por dúas ra- 
zóns: os paletos eran os da aldea, os la- 
bregos e eu era iso e sego sendo, e que 
falabamos galego que tamén era de pa- 
letos ... Non auero nin contarche o das 

I 

muller a que Se burlas, risas.. . 
Cando rematas COU volves para casa xa queda na casa para como liberada shdicd. 

cuidala mentres é O Si. Eu xa colaboraba nos anos do ba- 
cherelato moito; pero á hora de saír a 

heme que segue a unha manifestación non podía facelo 

representala fóra, no porque na mina casa non o entenderí- 
an. Lembro perfectamente a primeiros 

sindicato, na 55,. .. do ano 77 que eu ía moito cunha C O ~ -  

pañeira que daba clases en Monforte, 

II na Escola de Capacitación Agraria. Cha- 
mábase Carmela e era dos Comités de 
axuda -CALG, e faciarnos reunións nas 
parroquias do Concello de Monforte 
explicando a necesidade da existencia 
dun sindicato labrego e de organizarse 
para vivir en mellores condicións. Ta- 
mén lembro que a primeira reunión na 
que participei estaba bastante nervosa. 
En realidade era moi nova. Non creo 
que fora moi consciente de que era mu- 
ller e de que ía a unha parroquia a fa- 
larlle 8s labregos, quizais porque como 
eu era tamén labrega non me parecía 
tan estraño, non me sentía fóra de lu- 
gar. A miña primeira charla foi nunha 
parroquia que non coñecía e o meu 
maior reto era afronta-la responsabili- 
dade que supoñía estar animando un- 
ha asemblea de persoas, un domingo á 
saída de misa, para que non pagaran a 
cuota empresarial. 

{E cómo resultou aquela primeira asem- 
blea? 

Moi ben, había moita xente, unhas se- 
tenta persoas, quedouse todo o mundo 
e aquel ano o impago foi fabuloso. Nin- 

. guén pagaba. 

Lidia {Cal é hoxe a situación da muller no 
agro galego? 

O papel da muller no agro é un pou- 
co de todo. Participa moitísimo no que 
é o traba110 da explotación. A súa par- 
ticipación contribúe, como a do home, 
á economía familiar, e iso fai que a súa 
opinión á hora de tomar decisións im- 
portantc plotación sexa ti 

conta igual que calquera outro membro 
da familia. Despois polo demais diria- 
che que a muller no campo non ten ho- 
rario porque é todo: traballa na explo- 
tación, dentro da casa, fóra da casa, le- 
va a educación dos fillos, cuida dos avós 
e cando hai reunións ou manifestacións, 
ou cando hai que representa-la explo- 
tación fóra da casa, acostuma se-la mu- 
ller a que se queda na casa para cuida- 
la mentres é o home ó que segue a re- 
presentala fóra, no sindicato, na SS, se- 
pie sendo o cabeza de familia, o que es- 
tá dado de alta na SS, e aquí dase un ca- 
so moi importante e dunha discrimina- 
ción moi grave de cara á muller. 

{Non te estarás referindo as poucas mu- 
lleres que están dadas de alta na Seguri- 
dade Social? 

Asi é. Mira nas explotacións agrarias as 
rendas son moi baixas, mesmó moito 
máis baixa que a renda media dos tra- 
balladores do país. Estón o que aconte- 
ce é que os membros da familia non to- 
dos poden cotizar á SS que é o requisi- 
to oficial necesario para ser considera- 
dos traballadores/as. No campo soe se- 
lo home o que está dado de alta cando 
os dous non poden cotizar; polo tanto 
se houbera eleccións no campo, como 
houbo no ano 78, unha das condicións 
é estar dado de alta na SS, a maioría das 
mulleres non poderían elixir nin ser eli- 
xidas porque non son «traballadoras». 
Somos consideradas legalmente «ayuda 
familiar* e dígocho en castelán como o 
recolle a lei. 

{Cómo pelexades desde o sindicato por 
este tema?. De tódolos xeitos coido que al- 
go ten mudado para mellor na situación 
da muller. {Non si?. 

En efeuto non é a mesma situación ago- 
ra que cando eu comencei participar na 
actividade sindical. Nas primeiras ma- 
nifestación~ e asembleas só había homes 
e as primeiras fichas do sindicato eran 
de homes. Agora hai afiliadas, van ás 
asembleas ... mellorou a cousa, pero te- 
ño que dicir que a contribución do sin- 
dicato é pequena, nese senso, porque 
non temos nin tempo nin cartos. Nece- 
sitariamos moitos medios dos que care- 
cemos. Ternos montado ciclos de deba- 
te, abarcando o que é a problemática es- 
pecífica de enfermidades da muller, co- 
ñecemento do propio corpo ... A reali- 
dade é que habendo máis información 
non se chegaría a casos de enfermida- 



des sen solución . Muller algo facemos 
e tamén coa revista que editamos «O 
FOUCE., na que tocamos eses temas, 
pero queda moito por facer. Levamos 
xa tres Congresos e no último, por pri- 
meira vez, houbo unha ponencia dedi- 
cada á situación da muller onde se ex- 
puxeron unha serie de reivindicacións 
perante as Administracións relaciona- 
das coa situación específica da muller. 
Lembro agora que unha das cousas que 
se expuxeron foi o da educación non 
sexista. 

¿Hai un acceso por igual á escola? 
A Escola sí e se hai medios económicos 
nenos e nenas chegan á Universidade; 
pero ese é outro problema porque ca- 
da vez máis as familias labregas poden 
acceder menos á Universidade por mes- 
tións económicas. O ensino segue a 
mante-los roles e na medida en que is- 
to sega +sí vai ser moi dificil que os ho- 
mes adquiran conciencia de que a casa 
é unha tarefa que debe ser comparti- 
da e como consecuencia as mulleres te- 
rán maís tempo para poder participar, 
na vida sindical, política, no tempo de 
lecer ... 

¿As condicións de vida seguen a ser duras? 
Duras, dificiles e ademais as políticas 
agrarias cada vez son máis agresivas, ca- 
da vez pérdese máis poder adquisitivo. 
Somos conscientes de que non é que a 
xente quera irse do campo é que os bo- 
tan evidentemente. O medio rural está 
totalmente abandonado. Non hai nin- 
gún tipo de alternativas, nin a nivel de 
ocio, nin culturais nin nada. O panora- 
ma para a xente nova é desolador. A de 
labrego é a profesión onde máis horas 
se traballa, peor remunerada está e on- 
de é maís dificil ter acceso a unhas va- 
cación~. Neste sentido penso que sería 
moi interesante fomenta-lo cooperati- 
vismo de produccción, que a xente se 
organizara para traballar en conxunto, 
turnarse, ter tempo libre. 

Cumprense agora 17 anos desde que ini- 
cíachedes a loita contra a cuota empresa- 
rial agraria. Explica ás nosas lectoras/es 
en que consiste. 

Era un recibo que viña ó final do ano 
' 

cando os recibos da contribución da te- 
.rra e que servía para axudarlles a pagar 
ós terratenentes andaluces ou extre- 
meños, ós empresxios agn'colas, os seus 
impostos. Os campesiños galegos tiñan 

que pagar como se fosen empresarios, 
como se tiveran man de obra asalaria- 
da. Ese recibo non Ile daba dereito a na- 
da, a ningún tipo de prestación social, 
nin de pensión, nin de médicos, nin me- 
diciñas, nada, porque para isto hai que 
pagar outra cuota. Analizouse esta in- 
xustiza e iniciouse a loita que consistiu 
fundamentalmente en negarse a paga- 
lo recibo. O Goberno Central era ó que 
lle correspondía tomar unha deter- 
mincaión e efectivamente a primeiros 
de marzo, deste ano, decidiron dentro 
da reforma da Seguridade Social Agra- 
ria suprimi-la cotización por xornadas . 
teóricas que é como se denomina este 
tipo de cotización. 

Despois do Mercado Común, Maastricht. 
Maastricht reafirma a política agraria . 

común que se basea en tres cousas: se- 
guir mantendo o sistema de cuotas co- 
mo limitación da producción (cuotas 
do leite), a baixa dos prezos dos prin- 
cipais productos (leite, carne) e como 
contrapartida proponnos o pago dun- 
ha esrnola que nos lles chamamo-las pri- 
mas, as axudas. Non compensan nada. 
O final o único que fan e manterte na 
marxinación ata que chega o momen- 
to de xubilarte. Maastricht ven a reafir- 
mar, consolidar, definitivamente, a di- 
visión europea do traballo agrícola, de 
tal forma que os paises ricos do centro, 
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se reservan para si o dereito de produ- 
cir alimentos e os dereitos 8s mercados 
e para os paises pobres da periferia, sub- 
desenvolvidos, como nós ou Portugal, 
Grecia, se nos reserva o dereito de ser 
consumidores. Manteñennos na sub- 
sistencia malvivindo ata a idade da xu- 
bilación. Os postos de traballo que pro- 
ducirían a carne e o leite pecharianse. 
Só se nos fala de turismo rural, de cam- 
pos de go E. Todo menos traballar, pro- 
ducir alimentos, porque o Centro que- 
re reservarse para si os nosos mercados 
tradicionais. Quero incidir nunha cou- 
sa: con esta nova política agraria a mu- 
ller vai ser aínda máis escrava que ata 
agora e por unha razón: se estás a vivir 
nunha explotación agraria e che cae o 
prezo e se podes acceder a montar un 
camping, ou a calquera alternativa de 
artesanía, turismo rural, a muller vai ter 
que seguir atendendo a explotación 
agraria para poder «tirar» e ó mesmo 
tempo terá que atende-lo camping ou 
o que sexa.. Máis escravitude para a mu- 
ller e por outra banda toda esta políti- 
ca paréceme unha agresión total ó me- 
dioambiente. 

<Queres concretalo m&? 
Cando se fala dos campos de golf que 
van deixar moitos cartas, estamos con- 
vencidos desde o Sindicato que iso vai 
ser unha agresión moi forte ó medio- 
ambiente: os campos de golf necesitan 
moita auga -recurso que se agota- e Ó 
final vai ser un desastre total. 

Desde o teu Sindicato ahi anos que leva- 
des loitando contra a integración no Mer- 
cado Común. 

Nos anos 78, 79 fixemos escritos onde - analizabarnos as repercusións negativas 
que ía te-la integración no Mercado Co- 
mún. Lembro a manifestación do ano 
80 e no 85 as primeiras manifestacións 
contra as cuotas do leite cando ninguén 
sabía o que era iso ... Temos que seguir 
traballando para cambiar todo isto. Son 
optimista, porque desde o noso sindi- 
cato participamos nunha coordenado- 
ra de organizacións agrarias europeas 
que expoñemos alternativas. Podo di- 
cir que nunca estivo tan cuestionada a 
política agraria comunitaria como ago- 
ra mesmo. Está cuestionada polas pro- 
pias explotacións familiares agrarias por- 
que nos leva á ruína, está cuestionada 
polas sociedades, polos consumidores 

-a quen está política agraria lles está 
ofiecendo unha materia prima cada vez 
máis vulgar- que desexan unha ali- 
mentación máis sa... A actual política fa- 
vorece os negocios, as ganancias das 
agroindustrias, entón o único que inte- 
resa é conseguir unha materia prima ca- 
da vez máis barata e non importa se hai 
que utilizar moitos abonos químicos. O 
consumidor cuestionase a alimentación 
que recibe, unha alimentación cargada 
de residuos de abonos químicos, de fi- 
tosanitarios, de hormonas ... A socieda- 
de comeza a comprender que necesita 
mante-la explotación agraria familiar 
para ter unha alimentación sa. 

<Coa chegada do Partido Popular o poder 
empeoraron as cousas? 

Respecto da política agraria están to- 
talmente de acordo PP e PSOE. Creo 
que o Goberno da Xunta é responsable 
de non defende-los intereses do agro 
deste País e é responsable ata o punto 
de que está permitindo a hipoteca da 
nosa capacidade productiva: aceptaron 
as cuotas do leite, as cúotas dos dereitos 
de prima para a carne... Aceptan todo. 
E aínda peor non saben xestionar a es- 
mola que se nos da. Agora abriuse o pra- 
zo para solicitar unhas desas esmolas 
de Bruxelas e Madrid deunos quince dí- 
as, acabouse o prazo e a Xunta aínda 
non enviou a Extensión Agraria a in- 
formación necesaria para pedir, é dicir, 
que a Xunta nin sequera ten capacida- 
de para xestiona-la esmola. Hai unha 
deixadez total. Pero' non quixera re- 
matar neste tono. Con outra política 
agraria, con autogoberno, coa defensa 
dos nosos intereses, ahi futuro. 

Sen esquecer ás mulleres, por suposto 
Asi é . Agora a muller, o tema rural es- 
tá abandonado desde a propia Admi- 
nistración e é a quen eu lle boto fun- 
damentalmente a culpa por unha razón; 
que eu saiba non coñezo que teña es- 
tudios serios sobre cal é a situación da 
muller no rural, que problemas ten, non 
hai nada. Por non haber nin chega in- 
formación sobre planificación familiar, 
anticonceptivos, todo depende unica- 
mente da boa vontade que poida te-lo 
médico de cabeceira en cada sitio. To- 
do isto é un labor por facer, moi im- 
portante e moi necesario se queremos 
que melloren as condición de vida das 
mulleres. B 





DE 
- -  - /r*sa3 r"l 

QUE PARIRON 

forte, poderosa, a 
identificación que 
social e historica- 

mente se ten feito de muiler con nai 
na nosa área culhirai. 

Non sei como, nen con que fios 
se puido ter tecido esta identidade. 
Da palabra varonil procede, en 
cualquer caso, a cousa, pois que 
eles foron os escribas e os arqui- 
veiros ou ... os facedores e guarda- 
dores da a(História  oficial^^. 

Porén nesa história 115 tanto de 
extravagante, de contraditória, de 
tediosa, de prexuizada, de menti- 
reira, de agachadora.. .! 

Como desenmarañar o novelo? 
Como resgatar para o grémio das 

nais 5s <(más nais>l en troques da in- 
ventada e tremenda ag madrastra^^? 

Non estivo vixente até hai nada 
o delito de infanticídio? Non era 
practicado por tantísimas nais ? Non 
son centos, hoxe, as nais que ma- 
llan aos seus vástagos? 

E se tantas fixeron e fan iso, en 
troques de aloumiñar e acariñar á 
prole, non será que ... 

Madrastra! 
Como restituir a verdade de que 

a maternidade non abonda, non en- 
che, non colma ás mulleres? 

Glorifica-se a nai e despreza-se 
l 5s mulleres. Non é muller a nai? 
i Desprezada e magnificada? 



Desprezada no entanto non 
cumpra Q que ten que cumprir? 

Loubada desde o tempo e mo- 
mento en que o fai? 

E as nais solteiras? E as nais les- 
b iana~? e as nais prostitutas? e as 
nais ~~pendonas~~? 

Glorificada só a nai-no inatrimo- 
nio-muller subordinada? 

E as mulleres -nais- matrimo- 
niadas, malladas, maltratadas, in- 
sultadas, esganadas polos maridos 
e pais dos mesmos fillos? 

Todas estas, tamén glorificadas? 
É, desde logo, unha história ex- 

travagante ou como di a vella ami- 
ga Simone de Beauvoir, "hai unha 
má fé extravagante na conciliación 
do desprezo que se adica 5s mu- 
lleres e o respeito do que se arro- 
dea ás nais". 

Teño sérias dúvidas en que se 
arrodee de respeto ás nais. 

Xa sei que ela di, a algunhas 
nais. Matriinoniadas. Porén, mes- 
mo asi ... 

Asi se ten constniido a história 
oficial das mulleres: Na maternida- 
de. Cáseq~ie exclusivamente na ina- 
ternidade e nunha maternidade, 
con perdón, imposta e inventada. 

E as mulleres, tentando conven- 
cer-se de que tal história oficial é a 
sua verdadeira e própria história. 

Negando-se a confesar senti- 
inentos de odio á prole ou ele- 
mentos da prole; negando o vacio 
e a inutilidade de tantas vidas car- 
gadas de fillos; negando os dese- 
xos de aborto e os abortos ines- 
mos; agachando a inorte de crian- 
zas recén paridas; os fillos dados 
en adopción, abandonados, vendi- 
dos ou escuartexados para a ven- 
da de órgaos ou tecidos ...' 

Calando as raibas, cóleras, ran- 
coses e resentinientos que tantas 
nais padeceron-padecen por conta 
desas vidas idealmente estabeleci- 
das nalgun sitio e por xentes tei- 
mudas en decidir e definir vidas á 
mame da própria vontade, ideia da 
felicidade, soños, desexos. 

Mais.. . nesa história extravagan- 
te ... 5s veces, unha nai, muitas nais, 
alginhas nais.. . comportan-se rara- 
mente. Dun xeito que non está cla- 
ro que estiver previsto (<NO GUIÓN>>. 

Asi NAIS E AVOAS DE PRAZA 

DE MAIO DE ARXENTINA. Após o 
golpe de Estado (1976) e a l-iorro- 
rosa represión da X~inta Militar que 
deixou milleiros de inortos e infi- 
nitos desaparecidos, ELAS, as nais, 
foron quen de sair defender ((a vi- 
da contra a ditadura)b corno chaina- 
ron posteriormente a sua acción. 

Non, elas non eran mulleres po- 
litizadas en absoluto. Aquelas que 
tiñan mais interese en facer algo co- 
lectivo facian (beneficencia.. Maior- 
mente a sua conciéncia -mulleres 
de clases médias- estaba modela- 
da por unlia vida relativamente tra- 
dicional, cómoda e satisfeita, a fa- 
mília, a relixión e os modelos de vi- 
da norteainericanos e mais que na- 
da franceses. 

seres pasivos-protexiclos-sen ini- 
ciativa polo de loitadoras, activas, 
exixidoras, demandadoras, cheas 
de cólera e raiba para unhas xen- 
tes sobre as que anteriormente non 
tiñan practicado ningunha ollada 
desconfiada e tamén contra si pró- 
prias por teren vivido nun inundo 
({un pouco rosa, un pouco azul>>. 

Elas. Azucena Villaflor foi a fun- 
dadora das nais, a que turrou da 
ideia de ir á rua. De ir só as nais. 
De non deixar ir homes adultos 
nen xóvens. Elas, as nais na per- 
cura dos fillos e das fillas. Cos seus 
panos, en siléncio, extreinecendo 
aos seres sencíbeis do niundo que, 
por elas, souberon -e souheinos- 
o terríbel. 

A desaparición de fillos e fillas, 
xunta-as e elaboran en clave poli- 
tica -inicialmente sen nengunha 
conciéncia de tal- unl-ia terríbel e 
inoi violenta dor persoal (e social). 

Moi logo as avoas van apoiar 5s 
nais (ás suas faas) e a berrar po- 
los netos. Se no caso das nais ha- 
bia algunhas profisionais, algunha 
sindicalista.. . No caso das avoas, 
practicamente todas amas de casa. 

Trocaron o seu habihial papel de 

E cando ningién se atreveu, elas, 
si, desafiaron á ditadura dos mili- 
tares, desde a sua dos de nais; des- 
de a sua experiéncia individual e 
social de nais, desde a sua cáseque 
exclusiva vida de nais 5s que arre- 
batan o único que a História Ofi- 
cial lles perinitira. Ao cabo, para 
elas, a sua própria vida. 

Elas, Azucena Villaflor e as Nais 
e Avoas de Maio-Arxentina que loi- 
taron, pioneiras, contra un gover- 



no que as submeteu, tamén, á re- 
presión. Algunhas fican na longa 
lista de DE -SA- PA- RE- CI- DAS. 

Outras, antes que elas, pelexaron 
polos fillos, que viña sendo o mes- 
mo que o pan e o sal ou o pan e o 
viño. Elaborando en clave política 
ou en clave social a dor dos arre- 
batos: Contra as levas e contra as 
odiosas quintas; contra as galeras; 
protestas polo pan e revoltas da fa- 
me. Seinpre clispostas, Elas, a in- 
terpretar un papel mais aló do  
guión que só previa o aloumiño, 
a vela, o consolo, o coidado, o que- 
branto. 

Porque ser nai entre os mamífe- 
ros da espécie humana na nosa 
área cultural ten chegado ser asun- 
to cornplexo deinais para simplifi- 
cá-lo nas necedades da história ofi- 
cial, basicainente resumida no do 
(<Instinto ri~aternal~~. 

O mistério da vida e da materni- 
clade, menos encorsetadamente e 
cle xeito para nacla oficial, ten ocu- 
paclo aos homes adicaclos á cria- 
ci0n :il.tístic:~ dun xeito ás veces ob- 
sesivo. 

As ~~I->icclacles)~ esculpidas, talladas, 
pintaclas, narradas; as maternidades 
infinitas nas diversísimas matérias 
e expresións, clan conta, penso eu, 
dun mirar envexoso e fascinado de 
hoines quen de contributar a en- 
xendrar pero incapacitados para 
xestar e alumear. 

nha das obras da litera- 
tura que ten cobrado 
sona e ten criado a sua 

prhpria escola en matéria maternal 
é A Nai de GORISI. Desde a sua pu- 
blicación, en 1906, convertiu-se nun 
éxito internacional. No libro, o au- 
tor quere debuxar un pl-ototipo de 
nai ideal (porén non tradicional se- 
non revolucionária, de esquerdas.. . 
quen cle se integrar, através do fi- 
llo, aos proxectos revolucionários 
que están sacuclindo Rúsia -e nos 
que Gorki participa- desde princí- 
pios do século, camiñando á par do 
fillo, animando-o, ax~dando-o, non 
atrancando-o). 

Pelagia Nilovna Vlasova, co-pro- 
tagonista da novela, nai de Piotr 

Vlasov, e Vlasov mesmo están re- 
tratados a partires dun orixinal: o 
obreiro activista Piotr Zalmov e mais 
a sua nai Ana Kirilovna Zalmova, 
da cidade industrial de Sorrnovo du- 
rante o primeiro de Maio de 1902. 

O propósito de Gorki é didácti- 
co, axitador, propagandístico. De- 
fendia o significado propagandísti- 
co dos seus heróis e isto é o que 
xustifica a novela, sendo, ademais, 
o mellor xeito de se achegar á ela: 
Con argumentos extraliterários. 

Este modelo simbólico de nai 
composto por Gorki, gozou do fa- 
vor .do pain da revolución nisa, Le- 
nin, que a consideraba .moi achlaí)), 
e do  favor, tamén do movimento 
chamado <(de realismo socialista)). A 
sua influéncia rebordou, con mui- 
to os ámbitos estepários e frios. De 
feito, chegou a funcionar como re- 
trato modélico de nai obreira, pro- 
letaria, alomenos nas filas da es- 
querda europeia ocidental por mais 
de ineio século. 

Para .liberar>) ás nais da sua ano- 
dina e gris existénciaz, un revolu- 
cionario como Gorki pensa que hai 
que arredá-las duns maridos borra- 
chóns, tradicionais e nada respec- 
tosos, para seguir, mais ou menos 
cegamente, a vida e as ideias do fi- 
110. 

Na obra de Gorki é nítido. Men- 
tres o fillo está na causa da igual- 
dade social e da revolución prole- 
tária con ideias e por ideias, che- 
gando interrompir nun momento á 
nai e increpa-la (a angúria dela ao 
'saber' que van facer unha acción 
perigosa que levará, inexcusabel- 
mente, o fillo ao cárcere): 

((Non l-iás entristecer-te, senon le- 
dar-te. Cando haber5 nais quen de 
mandar con alegria aos seus fillos 
á morte?>), defendendo, na práctica, 
a subalternidade da vida emocio- 
nal, perante a nai, que, cousa ~1ó- 
xica nunha está por amor ao fi- 
110, e por extensión, ás cousas pa- 
ra o fillo amadas, que é o senso que 
ten a sua própria vida e que se- 
gundo se vai integrando na causa, 
semella que comeza cambiar. 

Outra vez un papel extravagan- 
te de nai, ainda que neste caso se 
poña ao seivizo dunha causa que 
escandalizaba á sociedade de orden 

e defensora a ultranza dunha ideia 
de maternidade moi tradicional e 
encorsetada. Ao servizo dunha cau- 
sa que ten unha ideia ben distinta 
da família, tamén da liberdade das 
mulleres. Escandalizaba á Rúsia de 
principios de século, e, sen dúvida, 
ás sociedades europeias viciñas. 

egue a ser extravagante o 
de <anover. 5s nais se- 
gundo as ideoloxias de 

quen as moven. Na literatura artís- 
tica, na panfletária, psicanalista.. . ou 
na vida social e política, usando co- 
mo ((gancho. o amor aos fillos. 

Sinceiramente, Elas, centos de 
exemplos ao ancho e longo da xe- 
ografia e da história, teñen amons- 
trado tan pluralmente como son, 
pensan e alentan, que teñen o seu 
próprio motor e movimento sen 
que ninguen <las mova~l (a marxe da 
valoración ou xuizo que mereza a 
uns ou outros o senso e a dirección 
do movimento). 

E, ademáis, se segue habendo 
homes para os que é heroísmo 
anandar con alegria os seus Wos 
á morte)), ben está que haxa m~ille- 
res a punta pala que fagan unha ba- 
rreira irnensa, infinita, infranqueábel 
para impedir a alegria clalguns tei- 
mosos en mandar aos fillos á mor- 
te: nos exércitos, nas guerras, nas 
liortas das tan diversas máfias, nos 
heroismos estúpidos dos machos.. . 

Con outros heroísmos: 

O clas Nais e Avoas de Praza de 
Maio que ((crean a causa.: a apari- 
ción dos fillos -ou netos-; as res- 
ponsabilidades polo Crime de Lesa 
Humanidade que, ao seu ver non 
non há prescribir endexamais, en 
ningun país da Terra. 

Aqui, Nais contra a droga, Nais 
de Insubmisos, de Presos, de Re- 
presaliados, de.. , resgatando aos 
seus fillos da desaparición, da tor- 
tura, da enfermidade, da dor, da 
morte 

Mulleres que atopan motivo e 
ocasión de loitar para facer un inun- 
do, unha sociedade millor, mais ha- 
bitábel para os seus (maternidade 
social), a partires da maternidade 



A "Muller con neno morto". Kathe Kollwitz. 

individual e das dores, rencores e 
motores que esta lle proporciona. 

Mulleres a erguer a 4ei da nail) 
perante a tradicional, predominan- 
te, xerárquica e belicosa idei do paill. 

Esa lei na que xunto o pulo das 
emocións e dos afectos há haber 
igualdade, liberdade e xustiza; ali- 
mento; ensino, información e aten- 
ción sanitária; vivenda, esporte, ócio 
e vestido para todos os fillos. Por 
igual, sen reparar na cor da pel, no 
sexo, na práctica sexual, na proce- 
dencia xeográfica, nas limitacións 
ou defectos.. . 

A -1ei da naibb quen de contar e es- 
crebir a maternidade da espécie hu- 
mana da pluma e da boca das pró- 
prias implicadas, as protagonistas. D 

TAS 

1 Hai exc 
, m  ""e 17;c 

a sacrific 
1 na desci 
in fai dos 
6-- -m ".. 

1s que os .mplos n( pais aso- 
lnúii liLLo ,,,,tÓriüs escritas como exeinplo 
de fachendia e valor, clispostos a entre- 
gar ao seeu próprio fillo á inorte, como 
exeinplo cle lealclade á unha causa. Abra- 
ham é caso moi coñecido. Só o Señor de- 
Lén o seu brazo cando Abraham, se dis- 
pón a inatar ao seu próprio fillo. Outros 
episódios deste teor asoman na história 
oficial da oficial Esp; S 

varóns como heróis. 
so, que unha nai ma 
ta próprio fillo. Mes- 
m( valoración que Stra- 
bc o Norte peninsular 
e n ~ i ~  va YLLc CJLrl Udlli~a, un dos sínto- 
inas de harlmr-c'e e incizlilidade é que as 
nais matan aos seus próprios fillos de- 
nantes que iniralos vencidos ou escravos. 

2 Outro clia haber5 para axustar as 

as ao seu 
.ipción e 
povos d 

--+A P-n 

aña e trat 
Non é he 
te ou estc 

ail a este, 
roico, cla 
:a clispos 

contas coa literatura psicanalítica, e en 
11asticular con Freud, cluen realmente non 
se deu clarexaclo en inatéria de mulleres 
o que non obstou para que deLuara di- 
to -e fosa recolliclo coi110 palabra de  
Deus polo alunado rnais torpe o11 mais 
encorsetado ou mais machista ou mei.ios 
civilizado-, o da ,.enveya do pene,), SLI- 
blimando ou agachanclo. talvez, algun- 
has suas envexas ou caréncias? 

3 Certanlente reducir a vicia dunha 
muller a existir só e exclusivainente c<no 
o i~ t ro~~ .  se ben 11011 ten porque reportar 
unha vida gris (pode ter muito coriclo), 
nen anodina (pode ser excitante, inclue- 
dante, cargada de chispa), nlaormente 
cria problemas, tal e como veilen de- 
nunciando o feininisino e unha parte 
consicierábel da psiquiatria e psicoloxia 
principalmente. 



REFLEXIÓNS SOBRE O DESEXO 
DE MATERNIDADE* 

v G-ZABAL 

S novas menos agresivos>, transferéncia de A resposta por parte destas mulle- 
técnicas de embrións ao útero, -momento que, res parece clara: o que as motiva é 
re p r o d u  - ainda sen supor risco físico, significa un forte clesexo de ter unha crianza 

ción (NTR) atinxen de xeito particu- unha sihiación de grande estrés-. To- própria. Poderíainos dicer que para 
S mu- lar, ainda que non exclusivo, i 

Ileres. I111plican unha actuación sobre 
o aparato reprodutor fetninino para 
paliar a infertiliclade e, nesa mesma 
inecliclri, as consecuéncias de se so- 
meter 5 inserilinación artificial (IA) ou 
rí fecunclación in vitro (FIV), recaen 
I,ásic;i e case exclusivamente sobre 
clris. Dcscle o momento da toma da 
clccisión, sobre as mulleres van-se 
pr:iticar iinha série de intervencións 
mais ou menos agresivas. Se se tratar 
só cla IA, a n~anipulación do corpo 
feminino será bastante leve: consiste 
na introclución de seme na vaxina, 
ben que precedido de tomadas diá- 
rias de temperatura. As probabilicla- 
des de éxito están situadas nun lo%, 
frente ao 20-25% de embarazos con- 
seguidos mediante o coito. A todo o 
anterior hai que sumar que un resul- 
tado negativo é nestes casos, mais al- 
go que a estrita constatación do non 
embarazo. A frustración provocada 
por esta Fecunclación fracasada deixa 
pegadas psicolóxicas de maior ou 
menor envergadura. 

Frente á sinveleza relativa da téc- 
nica da IA, a fecundación in vitro é 
rnuito mais complicada: hormona- 
ción prévia da ri~uller para Ile pro- 
vocar hiperestimulación ovárica, 
-quen sabe avaliar os riscos deriva- 
dos para a saúde da m~iller?-; lapa- 
roscópia para a captación de ovo- 
citos, -operación non de alto risco, 
mais que precisa anestésia xeral (es- 
tan-se a pór en practica novos méto- 
dos, como a punción tnonotorizada, 

do isto, -non ternos mais que coñe- 
cer testemuñas de m~illeres que se so- 
meteron a programas de FIV-, supón 
un grande esforzo, certo risco físico 
e unha grande tensión emocional, coa 
enorme posibilidade, case segurida- 
de, de ter que voltar ao comezo do 
proceso, (as taxas de éxito por cada 
tentativa oscilan en centros experi- 
mentados, entre un 10 e un 15%) e 
baixo o temor de non lograr nunca 
ese embarazo e ese parto tan dese- 
xados. 

Sendo asi que decidir-se por entrar 
nun programa FIV supón riscos e un 
grande esforzo físico e psíquico para 
as mulleres. Ante isto cabe pergun- 
tar-se Por que?, que motiva para se 
someter a un programa FIV?, ter un 
fillo ou filla próprio merece todo es- 
te esforzo?. 

elas pesa mais tentar colmar este de- 
sexo que os riscos e tensións aos que 
se ven sometidas. Nunha palabra: va- 
le-lles a pena. 

O desexo de maternidade 

Atopamo-nos ante un vello tema 
feminista: o desexo de maternidade. 
Penso que é preciso que reflexione- 
mos mais a fondo sobre todo o que 
significa, pois teño a impresión, -PO- 
los diferentes debates aos que asis- 
tin-, que unha mensaxe feminista que 
non contemple a complexidacle dos 
desexos e sofrimentos das mulleres 
que desexen ter fillos próprios e non 
o poden conseguir, está chamada ao 
fracaso. E non só iso, unha mensa- 
xe deste tipo resulta estéril, alonxada 
dos desexos e necesidades de unha 
parte importante das mulleres, a das 
que se presentan á experimentación 
das NTR e que portanto deberian ser 
obxecto das nosas preocupacións. 

A reflexión cara a que estou apon- 
tando sobre o significado da mater- 
nidade para as mulleres deberia inci- 
dir non só nas suas repercusións so- 
ciais senon, sobretodo, naqueles as- 
pectos mais psicolóxicos que impli- 
can a maternidade. Pola tniña banda, 
non pretendo faces unha análise aca- 
bada. Tan só tratar algunhas questións 
que considero importantes para ter 
en conta se realmente queremos que 
a nosa reflexión feminista e as no- 



sas críticas e reservas ante as NTR 
cheguen ao cominto das mulleres. 

Que a maternidade segue a se con- 
siderar un elemento fundamental de- 
se ((ser muller adulta. para o que nos 
preparan desde crianzas, parece algo 
óbvio nas nosas sociedades. Nese 
sentido, o desexo de maternidade no 
é algo inato senon que se constroi so- 
cialmente, tanto durante a história in- 
dividual de cada muller, como colec- 
tivamente, en tanto que característica 
fundamental do xénero feminino. Ora 
ben, desde o meu ponto de vista, is- 
to non quer dicer que o desexo de 
maternidade poida reducir-se a unha 
simples questión de aprendizado ou 
que responda só a imperativos de un- 
ha determinada formación social. In- 
clino-me a pensar que, ainda que 
-evidentemente-, o xeito como se vai 
conformando este desexo está en ín- 
tima relación con unhas condicións 
sociais determinadas, isto non exclui 
que non haxa unha parte importante 
deste desexo que xurda de ansieda- 
des e problemáticas universais dos se- 
res l-iumanos. Ansiedades e proble- 
máticas do caris de, por exemplo, a 
trascendéncia, a morte, o narcisismo, 
a imadureza dos primeiros anos de 
vida e a relación particular que im- 
plica con outros seres humanos adul- 
tos, etc.: problemáticas todas que ex- 
ceden a unhas condicións sociais de- 
terminadas. 

Como xa fica dito, na nosa socie- 
dade, o desexo de maternidade con- 
sidera-se un dos componentes fun- 
damentais da feminidade. No proce- 
so de socialización das meniñas, a 
preparación para o exercício da ma- 
ternidade ten un papel relevante. So- 
cialmente é nas mulleres que se re- 
forzan todas as características e ras- 
gos da personalidade que as prepa- 
ran para ser nais, sempre a reprimir 
e castrar outros rasgos e expectativas 
que nos aparten de poder cumprir es- 
ta función como a prioritária nas no- 
sas vidas, ligada ao matrimónio hete- 
rosexual. 

Ora ben, estas caracerísticas xerais 
do proceso de adquisición da femi- 
nidade concretan-se de xeito moi di- 
verso, dependendo da história indi- 
vidual de cada muller, do tipo de re- 
lación~ familiares que estableceu, das 
circunstancias nas que vive, etc. ... Asi, 

A "Autorretrato". Paula Modersohn-Becker. 

hai mulíeres nas que o desexo de ma- 
ternidade está moi claro desde xó- 
vens, outras nunca o experimentaron; 
nunl-ias aparece ligado ao desexo der 
unha filla ou fillo de un horne deter- 
minado, noutras o fundamental é té- 
lo en solitário; algunhas propoñen-se 
ser nais mantendo relacións lésbicas, 
etc. Canto á realización ou non do 
desexo de maternidade, existe unha 
variedade parecida: hai quen dese- 
xando ser nais optan por non teren 
unha crianza, dado que desexan mais 
outras cousas que se contraporian á 
sua maternidade, outras desexan e 
optan por ser nais sen deixar por is- 
to de teren unha posición crítica fren- 
te ao que representa a maternidade 
para as mulleres na nosa sociedade, 
outras que fican preñadas e non o de- 
sexan, mais que deciden té-lo por di- 
ferentes factores e presións morais, 
familiares.. . 

Esta diversidade na conformación 
da feminidade e o lugar que ocupa, 
portanto, o desexo ou non desexo de 

maternidade, deben de ser levados 
en conta na nosa reflexión feminis- 
ta, evitando cair en simplificacións 
que farian da mensaxe feminista un- 
ha mensaxe fria, estéril e arredada 
das problemáticas reais das rnulleres. 
Isto, que para min é importante ter 
sempre en conta, penso que toma 
unha imortáncia fundamental can- 
do o que tentamos abordar é a pro- 
blemática das mulleres inférteis. 

Queira-se ou non se queira, as 
NTR semellan unha posíbel solución, 
como un médio para que estas mu- 
lleres vexan satisfeito o seu desexo 
de ter un fillo ou filla próprios. E ain- 
da que é certo que a maternidade é 
unha función social, non cabe dúvi- 
da de que esta función recai nunha 
realidade biolóxica e isto é asi para 
a maioria das mulleres que desexan 
en primeiro lugar ficar preñadas, pa- 
rir e ter unha crianza própria. Cando 
isto non é posíbel é cando acostuma 
aparecer a adopción como alterna- 
tiva. Da significación e as fantasias 



que subxacen á maternidade pode- 
ria aportar moitas cousas a literatura 
psicoanalítica. Pola miña banda, sim- 
plesmente apontarei que estamos an- 
tc unha questión que non é patri- 
mónio exclusivo das mulleres infér- 
teis, senon compartido pola imensa 
maioria das mulleres. Neste sentido 
penso que questionarmos-lles o di- 
reito a seren nais biolóxicas e negar- 
lles esa posibiliclade precisamente ás 
que xa sofren e se culpabilizan por 
non podé-lo conseguir, só axuda a 
aumentar os seus sofrimentos ou, no 
mellor dos casos, a que non nos es- 
coiten, a que se clefendan frente a un- 
ha mensaxe que as desconsidera ou 
lles atribui rnotivacións coas que non 
se sinten identificadas. 

É necesário, portanto, incidir tnais 
nincla sol->re o significado cla mater- 
niclacle para as mulleres, consideran- 
clo non só as repercusións sociais, se- 
non tamén o xeito en que a rnater- 
nicl:icle enche os desexos e fantasias 
cloutra orcle, acadando asi un valor 
simbólico. Investigar neste valor sim- 
I->Olico que ten a riiaterniclacle para as 
mcillercs significa, tainén, estarnlos 
en situación cle poder abordar en to- 
cl:i a sua complexidade a realidade 
clas incilleres. 

É certo que na nosa sociedade 
existen tocla unha série de ideas so- 
bre a inaternidade que contributan a 
que esta se dea maioritariamente de 
un xeito determinado: a partir de cer- 
ta idade, dentro clo matrirnónio ou de 
unha relación heterosex~ial estábel, 
en que reacaia nas rnulleres o cuida- 
do posterior das crianzas, etc. Ora 
ben, estas ideas -algunhas delas só 
rexeitadas polo seu carácter excluin- 
te-, non gozan da total hexeinonia 
que a icleoloxia dominante lles otor- 
ga: as nlulleres non son simples re- 
ceptoras pasivas desas mensaxes, 
igual que non son vítimas pasivas do 
sistema social. Neste sentido, o de- 
sexo cle maternidade -realizado ou 
non-, significa e implica cousas di- 
ferentes para cacla muller. E o mes- 
1110 se pode dicer sobre o significa- 
do clas NTR. 

A IA e a FIV dislocan os conceitos 
tradicionais de materniclade e pater- 
niclacle ao introduciren a posibilida- 
de cle clistinguir entre ~naternidade 
biolóxica, xenética ou social; dislo- 

can tamén o conceito de família tra- 
dicional baseada nos ~~vinculos de 
sangue e inciden, ainda mais, na se- 
paración iniciada cos anticonceptivos 
entre senialidade e reprodución. Po- 
ren, a un tempo, tanto os comporta- 
mentos individuais de quen recorren 
a elas, -ocultando en ocasións a ori- 
xe do embarazo-, como as lexisla- 
cións que nesta tnatéria apareceron 
en moitos países, -restrinxindo a sua 
utilización a mulleres casadas ou con 
parella masculina estábel-, infiuen en 
sentido contrário: en fortalecer os 
conceitos clásicos de família, mater- 
nidade e paternidade. Reforzo duplo 
na medida en que as NTR se utilizan 
tamén para seguir divulgando a idea 
de que ~inha muller, se non é nai, es- 
tá incompleta. 

Ora ben, o próprio reforzamento 
dos conceitos clásicos de família e 
rnaternidade, tampouco gozan da he- 
xemonia nen da univocidade que se 
pretende. Asi, as NTR abre expecta- 
tivas a mulleres lesbianas que dese- 
xan ter unha filla ou fillo biolóxico, 
a tnulleres que non queren ter unha 
relación coital con un home para fi- 
car embarazadas.. . Expectativas que 
supoñen fendas na configuración das 
famílias tradicionais e que implican 
contradicións que se poñen de ma- 
nifesto na medida en que hai unhas. 
posibilidades reais que son recorta- 
das por leis que discriminan a quen 
non cumpren os requisitos exixidos 
pola moral dominante. 

co que 
I 

ten a 
I m@ 

amén, 

Dalgunhas das questións que ve- 
ño sinalando deriva-se a conclusión 
de que non participo da idea dos que 
susteñen que as NTR responden a un- 
ha falsa demanda sanitária. Unha fal- 
sa demanda inducida socialmente por 
non se sabe que mentes perversas, 
contrárias 5s mulleres e particular- 
mente empeñadas en manter vixen- 
te a idea muller-nai. A realidade, e so- 
bretodo naq~ieles aspectos que teñen 

R 
de ver coa subxetividade, é bastante 
mais complexa e non opera co es- B 

quema único de estímulo-resposta co- 
mo se de canciños paulovianos se tra- 
tar. As condicións sociais, as necesi- 
dades económicas, etc., condicionan 
o desenvolvimento dos desexos hu- 
manos, mais estes non son tan mani- 
pulábeis como a veces se nos quer 
facer crer. É, polo demais, induvitá- 
be1 que na medida en que a técnica 
evolui e se abren novas posibilida- 
des, desexatnos cousas que noutras 
épocas eran itnpensábeis ou que sim- 
plesmente eran o soño dalgunha xen- 
te visionária. Pero todo isto non im- 
plica que estes desexos sexan un lu- 
xo ou algo totalmente alleo ás nece- 
sidades e avatares da existéncia hu- 
mana. Ainda mais en casos como o 
que nos ocupa, nos que a non posi- 
bilidade de embarzo significa un so- 
frimento para unha porcentaxe im- 
portante cle mulleres. 

Nas nosas análises críticas sobre as 
NTR, o movimento feminista debe in- 
corporar a problemática específica &S 

mulleres inférteis, a sua experiéncia 
vital, pois elas son as que principal- 
mente sofren as suas consecuéncias. 
Como dice Carole S. Vance: (tos mo- 
vimentos sociais permanecen vitais e 
fortes só na medida en que son ca- 
paces de recorrer ao manantial da ex- 
periéncia humana. Sen el, viran-se 
dogmáticos, secos, controladores e 
ineficaces)). Penso que isto é espe- '$' 
cialmente importante no tema que 
nos ocupa. D 'O 

Cristina Garaizábal 
Psicóloga. Da Comisión Antiagresións do 

Movimento Feminista de Madrid 

* Este texto está escolmado dunha po- 
néncia apresentada a unhas Xornadas de 
debate sobre as Novas Tecnoloxias Repro- 
dutivas celebradas en Barcelona en 1990. 
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Desde o nasciinento de Louise, 
cando a tecnoloxia médica ousa- 
ba experimentar a fecundación 
in vití-o, cos riscos que toda ex- 
perimentación conleva, coas téc- 
nicas de reprod~ición asistida, te- 
ñen vido ao  mundo inais de 
100.000 nenos e nenas aliviando 
a angíiria, dor e frustración deses 
pais e m i s  que non poideron 
exercer a inaternidade e a pater- 
nidacle sen o concurso da técni- 
ca. Merece Noraboa! 

Está ben fincada xa nalgins pa- 
íses. entre outros, no E. Español, 
porén remanece, ainda pendente 
de regulamento. 

Entre as inqueclanzas que o uso 
de tais técnicas poidan proclucir 
en rnoi diversos círculos e as crí- 
ticas que seguramente 115 que lle 
formular, non creio que poida 
anotar-se a de pocler axudar a 
cuinprir. a satisfacer un desexo re- 
almente fonclo de tantas parellas 
inférteis: ter unl-ia filla ou un fillo 
l>iolóxico. 

CO MEU NENO 
NO COLO 
Eu ás veces cántolle 

o meu meniño é pequeniño 
se é pequeniño é porque o quero 
métoo debaixo da saia 
e Iévoo para ó muiño 
e para onde quero. 

1 ó principio ríase e 
dicíame outra vez, 
outra vez, mamá. 

Agora pídema dicindo cántame a 
da saia. Non sei por qué a saia con- 
verteuse para el en identificativa da 
canción. 

Cando unha nai arrola o neno no 
colo desenvolve un acto de cesión 
total, superior a calquera outra ac- 
ción de amor que se lle compare. 

Non estou en condición de afir- 
mar que o hoine sexa un incapaci- 
tado para semellante sentiinento, 
pero na maternidade están moitos 
dos segredos que distinguen á mu- 
ller. Estes segredos fixérona escra- 
va e prisioneira a cambio de dis- 
fnitar un privilexio que se podería 
calificar de divino. Non vaiainos pe- 
dir que nos perdoen por esta con- 
cesión, nin renunciar á maternida- 
de para pórmonos á cabeza das co- 
rrentes sociais. A inaternidade é al- 
go grandioso que non está de mo- 
da porque esixe sacrificio, dedica- 
ción e renuncias. 

Mentres renunciamos á materni- 
dade polas marabillas dun mundo 

de comodidades algún laboratorio 
en Inglaterra xa descubriu o miste- 
rio da creación nun clon humano 
(ver os xornais do dia 3 de maio 
deste ano). 

O fenómeno da investigación xe- 
nética con clons foi utilizada para 
producir animais e vexetais l-iomo- 
xéneos. A intervención xenética 
produce mellores rendementos eco- 
nómicos, pero nos humanos ¿que 
se quere conseguir coa mellora?. 
¿Unha producción en serie como 
nas fábricas?. Parece un desafío que 
conduce ó abismo. ¿É este un reto 
contra o poder que leva consigo a 
maternidade?. Si, quizais se trate 
dunha resposta sulagada dos ca- 
breados. Xa non temos que pre- 
guntarnos aquilo de ¿Que foi o pri- 
meiro, o ovo ou a galiiia?. Xa pa- 
rece que non ten importancia. O 
home creou o ovo e deu ó mundo 
un novo ser. A ciencia é un miste- 
rio nada divino. Dá medo. Prefiro 
quedarme coa teoría de Darwin, no 
que se refire ós seus descubrimen- 
tos e teoría sobre a selección natu- 
ral. Poida que descendamos xa 



clunha célula humana tratada en la- 
boratorio, pero o da intervención 
divina está sen resolver. 

Concebir e criar necesita unha 
campaña forte de promoción, pero 
á rnarxe desa que teñen que face- 
las autoridades para incrementa-lo 
índice de natalidade, porque ese 
é outro problema que tamén re- 
quere atención, pero non neste ca- 
pitulo. A maternidade cando se de- 
sexa e cando a muller decide adi- 
carlle un teinpo da síla vida, supón 
un desafío tan grande que o mun- 
do deles se rompe e se despedaza, 
quizais de admiración. 

Entendo que ante tal atreve- 
n-iento feminino a parte contraria 
porfía en afastala, condenala a ter 
unha función de reproductora e ri- 
cliculizala por imitar a unha coella. 
É demasiado perigosa unl-ia persoa 
que decide por ela mesma ou po- 
de decidir por ela mesma darlle vi- 
da a un novo ser -dixo o horne-. 

Se nos deixamos levar por este 

descoido divino, nos segredos da 
maternidade atopamos moitas ex- 
plicación~ do mundo da muller que 
a loita feminista non aproveitou 
máis que no que se refiere ó abor- 
to e ó dereito a decidir interrrom- 
pe-lo embarazo. 

Parece que queremos deixar pa- 
ra outra etapa o esforzo de salien- 
ta-las avantaxes desa capacidade de 

ternura que se experimenta coa ma- 
ternidade. E os nenos cando son 
pequenos, igual. Hai que ver coino 
algún remeda á súa nai agariman- 
do unha moneca mentres fai que lle 
dá de mamar. Ata que lle pase ó seu 
carón alguén que o mande a faces 
leousas de homes.. 

Nalgunhas sociedades non teñen 
dereito a voto; moitas non ven a ca- 
ra do seu home ata o día da voda, 
e elas non poden saca-lo veo ata 
que eles as desacochan. Poida que 
lles sexa unha carga a maternidade, 
cando tina que ser un motivo de le- 
dicia e bonanza. 

Nas sociedades máis avanzadas 
unha boa porcentaxe delas renun- 
cia porque lles compensa máis a re- 
alización persoal e individual. Cla- 
ro que o peor ocorre cando hai que 
andar ás agachadas coa barriga, non 
vai ser que o patrón saiba que es- 
tás embarazada e por esta razón 
non queira renova-lo contrato. 

A revolución da muller cambiou 
o significado da familia, pero inde- 
pendentemente da evolución social 
deste núcleo e os seus compoñen- 
tes, a muller l-ia de volver ó ma- 
triarcado porque rnentres o home 
non colla a destreza que se requie- 
re neste mester, a criatura precisa 
entrega, alomenos dun deles, e eu 
aposto por ela porque está chama- 
da a protagonizar tódolos cambios, 
mesmo a reforza-lo sentido da ina- 
ternidade; o home anda desnorta- 
do buscando un nimbo á súa exis- 
tencia. 

Cada vez que a nai arrola o ne- 
no no colo devólveo por uns in- 
tantes Ó seu propio seo e el sénte- 
se protexido e forte. O pequeno 
agradece o xesto con miradas fas- 
cinantes e sorriso agarimoso, cou- 
sas que non puido dicir no mo- 
mento de nacer. 

Non hai cousa máis grande nes- 
te mundo que escoitar un neno pre- 
guntar polos misterios da vida. Non 
hai respostas decisivas para reque- 
rimentos de tal envergadura pero, 
mentres, vai pasando o tempo e el 
perfecciona o que unha deixou a 
medias coas presas. D 

Aurea Sánchez 
Xornalista 





w ~Córno se vos ocorreu orgonizorvos? 
Luz: Xuntáinonos un grupo de 

nais con problemas. Totnáramos 
contacto por encontrarnos acom- 
pañando ós nosos fillos e sabíamos 
que non contábamos coa com- 
prensión ou o apoio da sociedade, 
que á sociedade o único que lle in- 
teresa é que lle saquen o problema 
de enrnedio, sexan doenzas ou con- 
flictos doutro tipo, decidimos dar 
periodicidade ós nosos encontros e 
facer algo. 

Beli: Meu fillo ós 16 anos deixou 
de estudar e eu non vía saída nin- 
gunl-ia para sacalo para diante por- 
que ademáis era inoi tímido, non 
saía apenas á nia, sempre quería es- 
tar na casa con súa nai. Ocorreu- 
seine tnandalo á mili de voluntario 
para que polo menos a sacara de 
cliante e alá se enganchou na dro- 
ga. Empecei a sospeitar porque ti- 
vo un accidente e pasou 8 meses 
no hospital militar. Fun visitalo e xa 
vin que os amigos non me gosta- 
ban nada. Cando volveu contratei 
un detective para saber que l-iabía. 
Cobrábame 3.000 pts. hora por con- 
trolar a ida de Teis á Guía, e nun- 
ca me deu informes alarmantes. Un 
día leveino conmigo e ,  á noitiña, 
que era cando me daba o parte, dí- 
xoine que fixera o de todos os dí- 
as: ir á casa de miña nai e volver 
para a casa. Arnenacei con denun- 
cialo e lle dixen que non pensaba 
pagar un peso. A fin tiven que pa- 
gar porque me fixeran firmar un 
contrato ó principío e estaba ata- 
da de mans. Recurrín daq~iela á po- 
licia antidroga de Vigo, que se por- 
tou moi ben, e días despois colle- 
ron ó meu fillo picándose na Guía. 
Chatnáronme e quedou xa o pro- 
blema enriba da mesa. Dende aque- 
la eu seguín a loitar e el a drogar- 
se. Conseguinlle Naltroxona, todo 
tipo de remedios.. . Todo foi inútil. 

Así foi que me metín en ((Ergue- 
te)), e empezamos a movernos po- 
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los niízos dos traficantes. Alí oude 
liabia un narco estaban-ios as nais. 
Se sabíamos dunl-ia nai cun fillo to- 
xicómano íamos onde ela, falaba- 
inos con ela e co rapaz, paseaba- 
inos ó fillo e facíainos excursións ... 

Lina: Eu entrei en contacto con 
asociacións de nais porque me 
mandaban cartas a casa cando ha- 
bía xuízos. Nelas dicían que era 
conveniente xcintar forzas, comuni- 
carnos, ver a forma de anidar ós fi- 
Ilos, enterarnos de que problernáti- 
ca familiar causaban os procesos ... 
Contesteilles que contaran conmi- 
go para o que se fose facer. 

Máis tarde nintámonos a raíz do 
niízo de Modesto e empezamos a 
ver xa o dos Estatutos da asocia- 
ción, que van estar xa, e fixamos 
reunións periódicas en Composte- 
la. Temos contacos tamén con xen- 
te de Cangas, de Marín e Ponteve- 
dra. E fóra de Galicia con Euskadi. 

Alicia: Alí calquer iniciativa deste 
tipo ten aceptación e se traballa moi 
ben. Agora a asociación feminista 
~Gampoamor~~ preséntase como acu- 
sación pública no xuízo das rapa- 
zas de Alcacer. Nos, aquí, intenta- 
mos en casos de violación moi gra- 
ves, sinxelamente que se nos faci- 
litase un avogado, porque se nos 
avisara de que o fiscal pretendía sa- 
car o morto de enriba non califi- 
c a n d o ~  de violación. Violación da 
que falo con embarazo incluido. 
Non conseguimos nada. Tampouco 
houbo asociacións de mulleres que 
se manifestasen. Isto é grave. 

Quero dicir que nos como aso- 
ciación comezamos a xcintarnos po- 
los problemas que tiñamos de mu- 
lleres con fillos que non recibían as 
pensións dos maridos. Por aí em- 
pezamos. Hoxe en día levainos 
adiante accións moi diversas. 

Lino: No que dicías de non apoiar 
a campaña desa violación, aínda 
que non se trate de accións como 
as que falabatnos antes, de defensa 



de teu fillo, pero as organizacións 
de mulleres suponse que teñen nes- 
te tipo de acción o motivo da súa 
existencia. Que non participen é 
gordísimo. 

'tr Ben, osi foi como vos orgonizostes, mois ¿por 
quen o fixestes, por vos mesmos ou polos vosos f i  
Ilos? 

Lina: Por nós, claro. Naturalmen- 
te estás apoiando a teu fillo, pero a 
motivación principal sempre és ti 
mesma. 

Luz: Si, o problema do fillo sem- 
pre é teu, pero é que tí tamén tes 
problemas propios aínda que sexan 
derivados da situación del, e os 
problemas compartidos con quen 
tamén os ten son moito máis leva- 
deiros, e moverte para soluciona- 
los sácate do burato no que estes 
te meten. 

Alicia: Podes empezar polo fillo, 
pero en canto te organizas atopas 
unha razón para a túa vida. 

r E por que asociocións de nois e non de nois e 
pais? 

Alicia: Bueno, e que eu creo que 
o que debemos deixar claro é que 
este tipo de loitas como o dos de- 
saparecidos, o das drogas, etc, son 
loitas que asume a muller non sem- 
pre co apoio do home. 

Luz: O meu home, por exemplo, 
dí que é dar publicidade a algo que 
non interesa divulgar. Que destas 
cousas entendo máis eu. 

Beli: Iso é moi cómodo. 
Alicia: Eu insisto en que esa é un- 

ha carga que asumiu a muller por- 
que hai cariño por medio. Tamén 
penso que debemos conquerir que 
se comparta. 

Iso que dis do cariño como característica des- 
te  tipo de asociocións e loitos, lpensos que dife- 
rencia a estos organizacións de outros nos que por- 
ticipon homes? 

Alicia: Mira, eu teño moito con- 

tacto con nais arxentinas de desa- 
parecidos, das da Praza de Maio, 
eran nais e avoas que se xlintaron 
porque na procura dos familiares 
desaparecidos peloteábannas dun 
sitio para outro sen avantar nada. 
A medida que ía consolidandose o 
moveinento, loita que había do ti- 
po que fose, alí estaban enteran- 
dose e participando, e con tanto 
amor ... ! É chamativo. As que esta- 
mos traballando no asunto da SI- 
DA sen ser directamente afectadas 
somos mulleres tamén. Quero di- 
cir que a muller arrisca a vida a ni- 
vel social e fisicainente tamén un- 
ha vez que toma postura. 

Luz: Sen embargo nos quixeinos 
facer uns actos sobre a SIDA e os 
que viñeron de Vigo eran homes. 
Tamén o que veu de Lugo. 

Alicia: Pero eses son afectados. Eu 
falo de xente non seropositiva, que 
non ten directamente o problema. 

- -- 
A As mulleres que participaron na mesa redonda, a saida do xantar. 



A n~uller unl-ia vez que se implica 
1s xene- faino dun xeito moito mi '  

TOSO. 
Lola: En xeral, polo que eu vexo, 

sí. Tainén cando nos movilizainos 
facéinolo máis informal, menos se- 
rias. 

Beli: En ~(Erguete~l cando estaba- 
inos loitamos moitos anos, tamén 
pasahainolo moi ben. Agora segui- 
rnos a loitar e pasalo ben. Temos 
Lin repertorio de cancións ... case a 
unha por xuízo. 

Lola: Mira, Saez de Breinón veu 
defender a Pontevedra a Charlín 
Pomares. Este señor, que foi sem- 
pre de esquerda e defensor dos de- 
reitos l-iuinanos. Dixéinoslle que pa- 
recía mentira que un home coma 
el estivese defendendo a ese ele- 
mento. Contestounos que polo mo- 
mento non era culpable, que ó me- 
110s era inocente. ¡Que inocente, se 
ten 4 XLI~ZOS pendentes e dous de- 
les xa no Supremo!. (Sen dicir máis 
ponse cantar coa música de [[Ondi- 
ñ;is vekmal): 

Ile M:iclrí veu un letrado defender 
[un traficante 

notáse non é galego non entencle 
[noso talante 

Señor letrado, señor letrado, sexa 
[un bon proceso 

porque as nais galegas non imos 
[como un ratón. 

Somos do oeste de España non 
[do oeste americano 

Pedirnos para nosos fillos eses 
[dereitos liuinanos 

Usté defende asasinos, nosoutras 
[a nosos fillos 

Usté faino por diñeiro, nosoutras 
[polo cariño 

Señor letrado ... 

El dixo máis tarde que nunca 
volvería defender un narco en Ga- 
licia. 

Cando o do xiízo de Ouviña al5 
fomos todas a Madrid. Adiantáron- 
nos o xuízo para que non hoube- 
se algarada. Isto fastidiounos moi- 
to, pero nos enteramos de que a 
muller de Ouviña. a segunda, aín- 
da estaba na cafetería co avogado. 
Nada ináis vernos levantouse, e nos 
dicindo, carai, que presa ten por sa- 
ír, achegáinonos a ela e veña a cha- 
inarlle asasina, traficante, filla de 

puta.. ., eu non aturei máis e aga- 
rreina polo pelos, máis tarde dixo 
que lle roubaran os pendentes. 
Cando sexa o xuizo vou ir volun- 
taria para dicir que iso é mentira, e 
se fose verdade tampouco me sen- 
tiría ladroa porque eses pendentes 
son froito da saúde do rneu fillo, 
que ela e seu l-iome sí me roubaron 
o que ináis quero. 

BY Con todos eses desprazamentos dos que falas, 
outra cousa interesante sería saber que tipo de pro- 
blemas vos planteou a vida organizativa, ¿como 
reaccionaron as vosas familias? 

Beli: o rneu problema principal é 
de vida porque rneu home leva 18 
anos encamado, cando soubeinos 
que tiñamos un fillo drogadicto a 
familia non quixo xaber nada, tiven 
que moverme eu soa. A parte diso 
si tiven outros problemas, para o 
rneu home eu estaba seguido de  
excursión e todos os días que ía sa- 
ír tocaba parlamento. Miña nai po- 
lo das drogas non pode ver a ineu 
fillo, e coma isto cincoenta cousas 
ináis. 

Lina: Eu non porque cando rneu 
fillo decidiu obxectar e despois fa- 
cerse insubmiso, todos na casa en- 
tendimos as razóns que daba, 
apoiámolo todos sen presionalo ata 
que el tomou unha decisión. 

Lola: O rneu marido cando non 
sabe onde estou chama ó de Beli e 
preguntalle jestá aí Lola? contésta- 
lle que ningunha das dúas e dille 
rneu hoinejonde andarán esas dú- 
as putangas? (risas) 

W- ¿Pensades que a vida organizada vos mudou 
olgo o pensamento ou non? 

Lino: Si. Para asumir algo tes que 
coñecelo e coñecendoo vas asu- 
inindo. Eu teño moito máis contacto 
con xente afectada por multitude 
de historias que antes non sospei- 
taba ou non coñecía como agora. 
De cada unha delas saco moito e 
torno posturas que antes non to- 
maba. 

Luz: É unl-ia cuestión de solida- 
riedade. Eu non teño un problema 
directo, pero cando tomo contac- 
to con xente que sí o ten saco con- 
clusión~ e me posiciono. 

Beli: Claro, amplías horizontes e 
o desenvolver actividades vanche 
aparecendo novos aspectos que de 

entrada nin vías. Por exemplo., ago- 
ra a nos veñensenos presentando 
problemas de custodia, porque ve- 
mos o drama dos netos que son 
mercadería de cambeo dos propios 
fillos: que agora cho quito, despois 
déixocl-io, se cadra abandonoo.. . an- 
tes non sabíamos como se tramita- 
ba unha custodia 

Alicia: Eu vexoo coa Asociación 
de Nais e Avoas, nos agora temos 
calquer acción e cliamo a Beli ou 
Lola e moviliza a toda a organiza- 
ción. Elas tamén o fan connosco. O 
slogan da nosa asociación é .nos 
non só queremos dar a vida senon 
tamén muda la^^, isto supón partici- 
par nas accións contra a guerra, re- 
cordo cando a do Golfo que fixe- 
mos nos o manifesto que apoiaron 
preto de 60 organizacións. Ante cal- 
quera sihiación conflictiva nacional, 
internacional, estatal, o que sexa, 
creo que as mulleres debemos to- 
mar partido, e un partido diferen- 
te ó que se ven tomando. 

T ¿Como por exemplo? 
Alicia: A nivel de movementos de 

mulleres creo que á inuller non hai 
necesariamente que sacala da casa 
para que teña un traballo digno. As 
mulleres o que temos que ter craro 
é que vaiamos onde vaiamos, fre- 
gando o solo da casa ou facendo o 
traballo que sexa, temos dereito á 
nosa dignidade, a sermos tratadas 
dignamente. Esta é unha batalla non 
gañada, non saber entrar no áinbi- 
to do  privado é quedarse nun fe- 
minismo de auditorio, de discurso. 
Creo que habería que facer un fe- 
minismo de portas para adentro, 
non dicirlle a unha muller que se 
ten que reciclar só, porque na mei- 
rande parte das veces é imposible. 
O do traballo fóra da casa non é ne- 
cesario para plantearse unhas can- 
tas cousas. Se ti gañas unha mise- 
ria limpando o piso de outros, pre- 
fires limpar o teu, pero Lola, por 
exemplo, desde que se organizou 
aprendeu algo moito máis impor- 
tante que é dicirlle ó seu home que 
vai ir a tal sitio e vai. 

a Xa como movementos organizados ¿que pro- 
blemas se vos presentan? 

Beli: Primeiro o da falla de castos. 
A política de subvencións é absur- 





cións é a manipulación política que 
a ia a selnpre I-ioubo. Este país, m'l' 

clemocracia, o que nunca admitiu 
foi o rnovemento social, porque é 
perigoso. Digo isto porque eu sigo 
a pensar que un movemento social 
forte é o único capaz de mudar as 
cousas. A teima de moitos pal-tidos 
de controlar os movementos sociais 
afogou ~noitas ocasións estes ino- 
vementos, que podían ter sido moi 
I~eneficiosos rnesrno para eles. Ve- 
mos que o interese en ter acepta- 
ción nunha asamblea do partido 
prima sobre a gratificación da pro- 
pia militancia en organizacións so- 
cias da rúa. É o interese por con- 
trolar algún movemento onde non 
teñen implantación. Eu coñezo avo- 
gados de rnilitancia en partidos que 
cando os necesitas para un caso de 
violación nunca están. As conce- 
llalías exactamente igoal. O pri- 
rneiro caso de discriminación nun 
colexio clunha nena seropositiva 
rlenunciouna a Plataforma por me- 
dio dunha inuller do PSOE que é 
concellala. Actuou na prirneira par- 
tc cl:i clcnuncia, clespois non se vol- 
vcii s:il>er clela. 

¿Corno funcionades nos vosas organizocións? 

Lola: Nos vamos polo centro, ca- 
da coma que lemos ou nos ente- 
ramos por alguén lévase alí, falá- 
inola e vemos de facer algo. Den- 
tro do das drogas non so imos ós 
xuízos dos narcos ou falamos coas 
familias que sabemos teñen pro- 
blemas. Agora en Cangas ós toxi- 
cómanos non os deixan estar en 
ningún lado porque segundo o 
Concello dan mala imaxe. Con isto 
eles andan todo o día de arriba pa- 
ra abaixo, e a policía seguido a ca- 
chealos ... nos, se vemos isto ou os 
queren levar á Comisaria, so dicir 
que pensamos ir con eles ahonda 
para que non os deteñan. Eu pro- 
píixenlle ós rapaces que nos ca- 
cheos tiren de pantalóns, con cal- 
zoncillo e todo, para abaixo e que- 
den en pelotas, a ver se así os mu- 
nicipais teñen vergonza. Eu penso 
que a existencia dos drogadictos 
é cousa que a todos afecta, e como 
isto moitas cousas ináis. 

Alicia: O que ten esta organización 
de nais é que organizas movidas 
~ n o i  diversas e tomas conciencia 

das condicións nas que vive a xu- 
ventude. Meu fillo maior, con 25 
anos, engordando a bolsa de para- 
dos. Di que quere casar e non po- 
de mentres dependa do que lle de- 
an na casa. Ten razón. Podíase ter 
tirado 5 rúa e sería fatal. Agora pen- 
so eu neses rapaces de 14 ou 15 
anos que non lles gosta estudar e 
tampouco teñen moito aliciente pa- 
ra facelo dadas as perspectivas la- 
borais. Diferente sería se, aínda nes- 
te estado de cousas, houbese acti- 
vidades úteis á sociedade nas que 
os poideran meter, como restaura- 
ción de edificios ocórreseme, e que 
a eles procuraríalles algúns cartos 
e unha ocupación. 

Coa drogadicción tiven contacto 
unha tempada que organizabamos 
actividades no cárcere. Consegui- 
mos editar unha revista feita polos 
presos, organizamos un gnipo de 
teatro que representara obras de 
Chejov, Buero Vallejo, Gala e Al- 
berti. Tivemos unha aceptacibn bo- 
ísima dentro do penal, e indiferen- 
cia cando non boicot fóra. Os ra- 
paces escribían poesía, o primeiro 
premio estatal de poesía no cárce- 
re gañouno un preso de aquí. E re- 
sulta inoi gratificante pensar que es- 
tas actividades, que se fixeron hai 
12 anos ou máis, aínda hoxe os pre- 
sos as seguen recordando. Perso- 
nalmente creo que o problema da 
insubmisión tereino pronto co meu 
segundo fillo. En todo caso sofri- 
reino sen traumas porque me nego 
a estar criando un neno durante un- 
ha chea de anos e lle rouben un 
ano da vida para facer o imbécil de- 
fendendo os intereses de non se sa- 
be quen disfrazados de valores du- 
dosos ou dun concepto de pátria 
teórico que non se sabe onde leva. 
Meu fillo se quere ir a Bosnia faráo 
cun grupo de voluntarios, se de- 
sexa coller un fusil será en Nicara- 
gua ou O Salvador. En calquer re- 
volución destas paréceme lóxico 
que un rapaz agarre e diga: mira 
nai, eu marcho a Nicaragua. 

Na acción política paréceme ben 
defender este tipo de principios de 
conciencia en todo momento e 
non, como estamos demasiado 
acostumadas, so en época electo- 
ral. Daquela si, ((nos vamos cos eco- 
loxistas, coas feministas, cos ob- 
xectores)~.. . . Vaime convencer Es- 

q~ierda Unida que os meus dereitos 
como inuller os vai defender An- 
guita cando relega a Cristina Al- 
meida da forma en que o fai, por 
exemplo. 

Lina: É o tipo de militancia. ELI te- 
ño un problema e penso nel, fáloo 
comunícorne, vou coñecendo máis, 
asuino máis cousas e súmome ou 
organizo actividades. En definiti- 
va, síntoo. O problema dos parti- 
dos, moitas veces, é a de sumarse 
teoricamente a loitas nas que ape- 
nas se inoven. Teñen que estar en 
todo, pero a realidade nos di que 
non están. Para min o in5is negati- 
vo disto é que ademáis tentan aban- 
deirar moitos movementos nos que 
non teñen participación algunha. 

Luz: A parte diso que decides eu 
creo que nos temos unl-ia com- 
prensión inaior de moitos proble- 
mas: a muller, polo noso papel de 
nai e vivir máis achegada ós nenos, 
estamos mellor situadas para en- 
tender determinadas cousas. 

Alicia: Cando os meus fillos esta- 
ban no Instituto tiñan unha revista. 
Eu axudabaos a confeccionala e 
máis tarde un programa de radio e 
aprendes moitísimo da súa forma 
de comunicarse, e realmente co- 
munican moi ben. Os adultos, se 
estamos alonxados da mocedade, 
non entenderemos que teñen outra 
forma de representarse e represen- 
tar o que os arrodea. 

Como a conversa é moi fluida dá- 
monos conta que levamos horas e 
horas falando. Elas teñen que mar- 
char. Luz a falar coa xente do Co- 
mité Anti-Sida, Lina para casa, as de 
Vigo para a súa cidade, ademáis Be- 
li está preocupada porque o seu ho- 
me leva moito tempo so e mételles 
presa as outras. Despeclímonos e xa 
marchando oio a Alicia dicirlle: Ago- 
ra, o día que se che desintoxique o 
Xabier, ¿que vas facer, Beli?¿Onde 
has ir cantar?, e Beli contestalle, Ah, 
non, eu vou igoal jeh? Agora que 
empecei a traballar xa non o deixo 
máis, á fin, o máis que me pode pa- 
sar será como aquela vez que esta- 
ba eu en Comisaría as 12 da noite 
e chamou meu home preguntando 
se había alginha m~iller detida, con- 
testáronlle que non e dilles, pois é 
que eu son un señor inválido e fál- 
tame a muller. D 



A MEMORIA 

Concepción Arenal deixaron unha pegada 
inapagável en outras escritoras da época .que, 
alén da sua grande admiración pola penalista, 
consagraron tamén a sua atención a cuestión 
social, tema este que preocupou durante toda 
a sua vida a socióloga ferrolá que desvelou 
en, que consistia: ((todo problema que precisa 
do auxílio da sociedade para ser resalto)). A 
sua intensa dedicación as persoas que estaban 
en situación de inferioridade, de 
discriminación, de marxinalización, de 
desvalimento na sociedade que Ile tocou viver, 
foi ben comprendida por outras galegas e non 
galegas, que a homenaxearon e que a viron 
nela, sobretodo, un exemplo a seguir. Até o 
ponto que cremos poder falar en Galiza 
dunha ((escola)) de arenalistas: a máis 
significada é a coruñesa Maria Barbeito que, 
pola sua traxectória vital, pode considerar-se 
dignísima continuadora das suas ideias. Mas 
as ferrolás Hipólita Muiño e Elvira Novo, 
pertencen, sen dúvida, a ese grupo de 
gajegas que incluiríamos entre as arenalistas. 
A Hipólita .Muiño, que asinaba co seudónimo 
de ((Valentina Lago Valladares)) dedicamos a 
lembranza neste número de ((Andaina)). 

LEMB ZA 
DUNHA 
ARENAL 
FERRBLÁ 

Hipólita Muiño 

Pouco sabemos da sua traxectória vital. Foi mestra de 
Instrución Primária en Ferrol, onde comezou a cola- 
borar en El Correo Gallego, xornal que iniciara a sua an- 
dadira en 1878 naquela cidade e que logo pasaria a San- 
tiago. Os dados que dela posuímos referen-se 2 sua ac- 
tividade como escritora, en galego e castellano, unha 
actividade bastante regular a xulgar polos numerosos 
textos que andan espallados pola imprensa da época, 
parte deles de carácter literario. Hipólita Muíño cola- 
borou en revistas como El Correo de la Moda de Madrid, 
onde publicaban muitas escritoras os seus textos. As suas 
colaboracións datan da época en que dirixia a revista 
Joaquina García Balmaseda, após a morte de Angela 
Grassi que levou o timón desta publicación muitos anos. 
En Galiza viron a luz traballos seus en diversas publica- 
ción~: Reuista Gallega, El Regional, Sueoia, Almanaque Ga- 
llego, Vida Gallega. Alguns destes textos prosísticos, non 
ixentos por veces de poesia, dedica-os a autora a des- 
crever o entorno ferrolán, as suas paisaxes familiares 
que semella deixaron nela unha fonda impresión: *Por 
el Eumen, «El valle de Serantes*, «El santuario de Cha- 
morro»; oiitras veces trata-se da evocación da festa da 



patrona do seu povo, ou dos costumes da noite de San 
Xoán, ou, simplesmente, de .Contos da terriña», ou de 
supersticións populares como a que inspira o artigo .La 
balada de la muerte». Textos de distinta feitura e inspi- 
ración que lle valeron o nomeamento de académica co- 
rrespondente da Galega en 1906. Tamén publicou en 
revistas das colectividades emigradas en América co- 
mo El Eco de Galicia, da Habana. En 1915, viúva do Sr. 
Landrove, vivia en Valladolid. A partir desta data nada 
sabemos da escritora. 

Entre os traballos de Hi- 
pólita Muíño non estrita- 
mente literários destaca- 
mos os dedicados a Con- 
cepción Arenal, asinados 
co seudónimo que adop- 
tou a escritora, «Valentina 
Lago Valladares», e que vi- 
ron a luz en Almanaque de 
i;errol, Revista Gallega e na 
Mmória da «Asociación be- 
néfica Concepción Are- 
nal*, da que formaba par- 
te en calidade de Conta- 
dora, xunto a Carmen Chi- 
carro, Presidenta, Elvira 
Novo, Secretaria, Manuela 
Ollero, Tesoureira, e dez 
vogais. 

A devoción pola figura 
da penalista e socióloga fe- 
rrolá pon-se de manifesto 
através das semblanzas que 
escreve sobre ela, da que 
destaca a sua dedicación a 
causas xustas e nobres, a 
sua rectitude e modestia, 
que refilgaba os aplausos e 
vítores, e a sua intelixéncia 

Perdemos o rasto de Hipólita Muíño através das pu- 
blicación~. Mas lembramos o seu nome para recuperar 
a memória das mulleres e mais destacá-la como fiel se- 
guidora das ideias de Concepción Arenal -de quen se 
cumpre, neste ano, o centenário da morte-, a quen de- 
d i c o ~ ,  como vimos, vários artigos de un dos cuais, pu- 
blicado en Almanaque &Ferol, 1908, escolmamos un bre- 
ve trecho: 

"A pesar de cuanto hemos hablado de esta mujer in- 

maque1 tempo que se consideraba 2 muller ilustrada 
como un pecado, pechando-lle as portas dos centros 
educativos, separando-se de certos convencionalismos 
que puderan dar lugar 5 crítica mordaz, foi valente e de- 
cidida...». Hipólita Muíño foi unha das persoas que pe- 

. diu que o povo de Ferrol homenaxease a Concepción 
Arenal erguendo, na sua honra, unha estatua que per- 
petuase a sua memória. Mas tamén coas compañeiras 
da Asociación que levaba o nome da penalista, tentaban 
fundar unha Escola-Asilo en Ferrol, para nenos e nenas 
abandonados, onde se practicasen as suas doutrinas. Un- 
ha Comisión integrada por várias mulleres, entre elas 
Hipólita Muíño e Elvira Novo, solicitaron desde as pá- 
xinas da prensa a cooperación económica de galegos e 
galegas a fin de poder cumprir o seu desexo. Coa mes- 
ma finalidade criou-se unha Presidéncia de Honra in- 
tegrada polo Alcalde de Ferrol, por Luís A. Pinaque, por 
Emília Pardo Bazán e pola Marquesa de Ayerbe. 

comparable, creo que to- 
davía hemos hablado poco 
los que somos incansables 
de entusiasmo y admira- 
ción por la gran penalista 
española. 

Hay en el nombre de es- 
ta mujer insigne, de esta 
mujer grande por su talen- 
to y por sus virtudes, algo 
santo y piadoso que con- 
mueve al pronunciarlo, y 
que nos hace inclinar an- 
te su recuerdo con venera- 
ción y con respeto. 

¿Quién fue Concepción 
Arenal? preguntaban ayer 
sus paisanos, cuando en la 
penumbra de un sueño, 
surgió la iniciativa de pre- 
sentarla a su pueblo natal, 
pidiendo para ella un ho- 
menaje que perpetuase su 
augusto nombre y quedase 
para siempre esculpido en 
eterno mausoleo, ante el 
cual se descubriesen las ge- 
neraciones venideras. 

Quien fue Concepción 
Arenal lo saben sus admi- 

radores, aquellos para quienes no pasó inadvertido el 
resplandor luminoso que dejó en el mundo la ilustre ga- 
llega, la mujer que inmortalizó su nombre con la prác- 
tica de sus virtudes, con sus obras de caridad inagotable, 
con su talento prodigioso y su discurrir acertado, sien- 
do el asombro de las naciones donde se disputaban sus 
estudios y sus libros, y donde se comentaba con asom- 
bro que en el cerebro de una mujer pudieran elaborarse 
ideas tan sublimes, conocimientos tan profundo, pen- 
samientos tan altruístas y tan redentores para la huma- 
nidad. 

Concepción Arenal era una figura gigantesca que se 
distinguió entre todas las figuras intelectuales del pasa- 
do siglo. Una mujer de potencia mental extraordinaria, 
modesta, sabia y buena, que supo escalar con humildad 
la cumbre de la gloria, sin'dejar a su paso por la tierra 
más que bendiciones y el universal aplauso del senti- 
miento público." b 



Primeira parte da Comunicación 
presentada no IVongreso de 
Movimentos Sociais Alternativos: 
Feminismo, Ecoloxismo e 
Pacifismo, celebrado en Marzo 
de 1993, en Ourense. 

E Q ~ O  DO C.O.F. 
DE OURENSE 

ode dicirse que a historia da 
Menopausia é a historia, ou 

está asociada á historia da feminidade 
da muller. Ensálzase, á muller cando po- 
de proceder a procrear fillos, namentras 
que cando deixa de facelo, todo o que 
(le pode ocurrir convirtese en patolóxico 
e/ou infortunado. 

O termo Menopausia refirese espe- 
cificamente ao cese da menstruación, 
mentras que Climaterio é o período de 
transición durante o cal a muller pasa a 
ser non reproductiva e se pode dividir en 
tres fases. O Comité Científico da 
O.M.S. recomenda as seguintes defini- 
cións (ausin, 1992): 

a)  Perimenopausia (Climaterio): pe- 
ríodo inmediatamente anterior á Meno- 
pausia e o primeiro ano seguinte á mes- 
ma. 

b) Menopausia, cese permanente das 
nenstruacións. 

c) Postmenopausia, etapa que come- 
za a partires da menopausia e se de- 
termina despois de 12 meses de ame- 
norrea -ou falta de regla-, prolongán- 
dose entre 6 e 10 anos (Rainer, 1992). 

A Menopauisa pode suceder de for- 
ma espontánea ou tras unha intervención 
cirúrxica. A primeira comeza sobre os 
45-52 anos -as idades varian segun- 
do os autores-, de forma gradual van 
desparecendo as reglas, facéndose me- 
nos frecuentes e con pérdidas menores. 

. E a Menopausia cirúrxica é o resultado 
de unha intervención no que se extirpa 
o útero e/ou ovarios. Mentamos aqui, 
de igual modo, aquelas menopausias 
que se producen antes dos 43 anos, de 
nominadas ((precocesB e que afectan 

probas de  que os 
c-. 

cambios horrnonais 
teñan influencia 

directa sobre a líbido 
da  rnuller. Se unha 

rnuller percibe que  o 
seu  interés sexual 

está disrninuindo no 
período 

postrnenopáusico, 
probablemente se 
deba a factores da 

sua historia persoal e 
de parella,. . . 

(Rainer, 1 992). 
Tanto a Menopausia como o Clima- 

terio asócianse con frecuencia a catro ti- 
pos de estrés, ainda que non se poda 
establecer unha relación directa entre 
Menopausia-Climaterio e os mesmos. Os 
estrés aos que nos referimos son: 

fl Cambios na unidade familiar e pér- 
dida do papel maternal. 
' Exitos ou fracasos na consecución 

de metas desexadas. 
19 Disminución da autoestima como 

consecuencia do envellecimento. 
Pérdida da actividade sexual para 

aquelas que identifican esta coa repro- 
ducción (Herrera, 1989). 

Para González-Infante ( 1  990) a aso- 
ciación entre Climaterio e os trastornos 
psíquicos obedece rnáis a factores de 
pura coincidencia que a unha relación 
causa-efecto. Coincidencia Gue se ve fa- 
cilitada polo idade e os factores socio- 
culturais asociados. 

Os síntomas que aparecen coa Me- 
nopausia poden presentarse con unha 



intensidade moi variable e cada muller 
os sinte de xeito diferente. Así, hui mu- 
lleres que non padecen nengún trastor- 
no, outras téñenos pero non son tan mo- 
lestos que as obriguen ir a unha consul- 
ta médica e hui outras que presentan uns 
trastornos tan graves que necesitan axu- 
da médica e psicosocial. Así, podemos 
falar de tres compoñentes principais que 
entran en xogo ou interactúan: 

? unha actividade ovárica en des- 
censo. 

certas manifestacións psíquicas que 
dependerán da estructura da personali- 
dade. 

"actores socioculturais que poden eli- 
citar unha situación de estrés, sendo o 
medio onde a muller se desenvolve un 
factor importante a ter en conta (Tejerizo 
e cols., 1992). 

Estos síntomas poden ser: 
" vexetativos: sofocos, sudoracibns, 

palpitacións, vértigos, hipertensión. 
metabólicos: osteoporose ou dismi- 

nución da masa ósea pola falta de ab- 
sorción e aumento de pérdida de calcio 
nos ósos, doenzas cardiovasculares, que 
aumentan a partires dos 50 anos, aso- 
ciadas ó cese da función ovárica, atro- 
fia cutánea e xenital, obesidades e 

psíquicas: irritabilidade, ansieda- 
des, depresión, nervosismo, insomnio, 
disminución da apetencia sexual, fatiga 
mental, melancolía. 

Se queremos clasificar os trastornos 
afectivos en función do momento do cli- 
materio no que aparecen, poderíamos 
dicir: 

n o cadro de irritabilidade con an- 
siedade, nervosismo, insomnio e, as ve- 
ces, cadros psicosomáticos, son máis fre 
cuentes na perimenopausia. 

o cadro de astenia con pérdida de 
memoria, fatiga, desatención é máis fre- 
cuente na postmenopáusica precoz. 
b cadro de depresión-melancolía 

con apatía, histeria e pranto pode ocu- 
rrir en calquer fase do climaterio, inclui- 
da a postmenopausia tardía (Salvatierra, 
1 992). 

O hipoestronismo considérase o fac- 
tor nuclear dos cambios que se producen 
tanto na perimenopausia como na me- 
nopausia, pero só os síntomas vasomo- 
tores e atrofia vaxinal, que pode levar 
á dispareunia (Hall e cols., 1992), foron 

foi o insomnio o único que correlaciona 
co déficit estroxénico (Salvatierra, 1 992). 
Quizáis, tanto os somáticos coma os psi- 
colóxicos, están máis relacionados cos 
factores sociais e culturais. 

A detección e cuantificación de tales 
síntomas son importantes para o diag- 
nóstico psicofisiopato~óxico, para o pro- 
nóstico e, como non, para medir a efi- 
cacia dos tratamentos. 

Os síntomas psicolóxicos e sexuais de  
clarados polas mulleres menopáusicas 
poden agruparse en 6 bloques (Salva- 
tierra, 1 992): 

l.- Disminución do rendimento: pérdi- 
da de memoria, dificultade para con- 
centrarse, incapacidade para realizar ta- 
refas delicadas, inestabilidade motora, 
etc. 

11.- Astenia: son comúns as queixas de 
cansanzo, fatiga e malestar xeral. 

111.- Nervosismo: maior irritabilidade, 
inquietude, tensión, asi como sentimen- 
tos de temor e pánico. 

IV.- Depresión: aparecendo melanco- 
lía, tristura e pranto aparentemente in- 
motivado. 

V.- Insomnio: inquietude no reposo, so- 
ño lixeiro, temprano despertar e acorta- 
mento total do mesmo 

studos sobre o 
interés sexual indican 

que un tercio das 
mulleres maiores 
refiren continuar 

estando interesadas 
no sexo e 

unicamente un 
quinto manifestan 

aumento da 
correlacionados co cambio hormonal 
e, entre todos os síntomas emocionais, actividade sexual.. . 

VI.- Disminución do desexo: observá- 
se pérdida do interes sexual, descenso 
da excitación e menor satisfacción. Ta- 
mén pode darse pérdida do orgasmo 
(Salvatierra e cols., 1 987a),coa conse- 
guinte insatisfacción postcoital, dispa- 
reunia -dor ca penetración-, facéndose 
esta insoportable e puidendo xerar un va- 
xinismo. 

Non existen probas de que os cam- 
bios hormonais teñan influencia directa 
sobre a Iíbido da muller. Se unha muller 
percibe que o seu interés sexual está dis- 
minuindo no período postmenopáusico, 
probablemente se deba a factores da 
sua historia persoal e de parella, ó can- 
sanzo, á atrofia vaxinal, a problemas de 
relación de parella ou a outros síntomas 
do climaterio. 

Que unha muller nesta etapa da súa 
vida se perciba a sí mesma como com- 
pañeira sexual aceptable se debe aos 
cambios psicolóxicos e fisiolóxicos aso- 
ciados coa idade. Estos cambios non só 
afectan á súa actividade sexual senón ta- 
mén á súa participación e interés nela, 
sen esquecer que as actitudes, o nivel de 
interés e de saúde da parella xogan aquí 
o seu papel importante. En xeral, pode- 
mos afirmar que cando as relacións de 
parella e sexuais eran boas antes do cli- 
materio, tamén o serán despois (Hall e 
cols., 1 992). 

Debemos considerar tamén a visión 
negativa que a sociedade posúe cara á 
sexualidade en idades avanzadas da vi- 
da; esta visión puidera estar relaciona- 
da con factores que teñen que ver coa 
orientación da sociedade cara á xuven- 
tude, esbeltez e capacidade física, á idea 
de que sexualidade e reproducción for- 
man parte dun mesmo eixo e ao mode- 
lo xenital dominante. A esto podemos en- 
gadir falta de parella sexual estable, un- 
has relacións sexuais que se convertiron 
en rutinarias, insatisfactorias e proble- 
máticas, deficiencias na saúde e a acti- 
tude da propia familia. Calisquer que se- 
xan as razóns, esta actitude restrictiva e 
negativa pode contribuir á evitación e 
ó menoscabo no funcionamento s na ac- 
tividades sexual co transcurso da idade. 

Estudos sobre o interés sexual indican 
que un tercio das mulleres maiores refi- 
ren continuar estando interesadas no s e  
xo e unicamente un quinto manifestan au- 
mento da actividade sexual (Pfeiffer e 
cols, 1969). Así mesmo, Hallshom ( 1  973) 



puido encontrar que nas mu- 
lleres tanto o interés sexual 
como a potencia orgásmica 
disminuen co paso dos, 
anos. A aditude negativa da 

' sociedade, que xa aponta- 
bamos anteriormente, afec- 
ta aínda máis ás mulleres 
porque a moral é rnáis ríxi- 
da con elas, están máis des- 
vinculadas socialmente, hui 
máis viúvas que viúvos, r e  
súltalles máis dificil encontrar 
nova parella e, ademáis, hui 
máis mulleres sen parella que 
varóns posto que o número 
delas é moito maior que o 
deles (López y Fuertes, 
1 9901. 

Ileres. O desaparecer a posibilidade de 
preñez, non teñen que preocuparse da 
anticoncepción e as relacións sexuais 
coa parella poden ser máis espontáne- 
as e satisfactorias, a muller pode disfru- 
tar de maior libertade o ter menos ata- 
duras, dispón de máis posibilidades de 
interaccionar coa súa parella e amista- 
des, pode reiniciar actividades laborais 
e/ou Iúdicas. É agora cando se pode 
sentir máis confiada e segura de sí mes- 
ma porque dispón dunha experiencia 
que contribúe a isto. A súa vida social 
e profesional está consolidada, o cal da- 
ralle unha maior estabilidade e tranqui- 
lidade. 

Todos istos cambios que se producen 
OS vivirá cada muller de forma diferen- 
te, con maior ou menor intensidade, de- 
pendendo da súa propia forma de ser 
e da axuda que encontre no entorno. Al- 
gunhas viven a súa menopausia de for- 
ma resignada, outras se conforman ao 
consideralo un proceso natural e hui as 
que reaccionan con irritabilidade ou con 
tristura porque senten que envellecen e 
perden atractivo. 

Non todas necesitan tratamento, nin 
este pode ser idéntico para todas -exis- 
ten postmenopaúsicas con elevado hi- 
poestronismo, sen alteración emocional, 
o que non ocorre nos castradas (Salva- 
tierra e cols., 198713). A terapia hormo- 
nal sustitutivo emprégase con eficacia 
para tratar os síntomas de deprivación 
que ocorren na Menopausia e que xa 

mencionamos ao principio. En canto á 
súa eficacia para as alteracións psico- 
Ióxicas, as opinións son controvertidas 
aínda, non se sabe se o tratamento hor- 
monal millora a problemática psíquica 
ou ó millorar a física e por un efecto do- 
minó, contribúe á remisión da psíquica. 
Os xinecólogos pensan que é millor apli- 
car un tratamento hormonal e os psi- 
quiatras se decantan polo tratarnento an- 
tidepresivo. 

É o momento de vixiar a dieta ali- 
menticia para poder controlar o aumen- 
to do colesterol e do peso, xa que a obe 
sidade traería asociados outros trastor- 
nos. A alimentación, como todos sabe- 
mos, inflúe sobre a saúde en tódalas ida- 
des e unha correcta dieta axuda a pre 
venir doenzas. A hora de elaborar estas 
debemos axustalas a cada muller. 

Ademáis, sería convinte desenrolar al- 
gunha actividade física para manter o 
desenrolo das funcións corporais, tales 
como andar ou nadar. 

Neste momento, na cidade de Ourense 
está funcionando, desde Maio de 1992, 
un programa de apoio-atención ás mu- 
Ileres que están nesta etapa da vida. Nes- 
te programa participan o Consello Social 
de Planificación Familiar, a Administra- 
ción Pública, os centros de Saúde e o 
C.O.F. do SERGAS desta cidade. 

Este programa conta con unha parte 
educativa, outra clínica e cun aspecto 
de investigación. D 
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*-~--""---- -"---e ompañeiras de Andoia: 
,Somos un grupo de intiqnas do 

/ 
C:P. de Pereiro de ~ b i a r  (Ouren- / 
se) e diriximo-noga vós coa inté6: 
ción "d.eedar=nds a CO~~FÍ  un pou- 
co, ao tempo de faceramigas. 

Isto é un munddá parte, do que 
só os que pasaron por aquí poden 
facer-se unlia ideia. _,N< 

Pero non vos irnos abrurrir con- 
tando-vos o mal que se está aquí; a 
nosa intención é reivindicar certos 
pontos cos que se poderia mellorar 
a nosa situación que nestes mo- 
mentos deixa moito que desexar. 

En primeiro lugar, o amorea- 
mento que sofremos as, pre- 

E logo as costureiras, 6s que can- 
do comprobaron que habia alguén 
que xa sabía coser, lles faltou tem- 
po para renovar o seu gardarropa. 

Pero estabamos falando de igual- 
dades: por exemplo, en canto á Re- 
vista que formamos as mulleres, que 
á parte de non dar-nos nengún be- - 
neficio, non nos toman en cuenta, 
censuran-nos artigos.. . . 

En homes tamén editan a sua re- 
vista: poden dedicar-lle todo o seu 
tempo, dan-lles a máxima reden- 
ción e todas as facilidades. 

Acaba de iniciarse un programa 
de reabilitación, iniciativa de ATEX, 
no que os beneficiados asistirán a 

paradas para unh; 
persoa, estamos vi 
vindo tres mulleres. 

---- - - -  -- --- 
realizando todo tipo . 

de actividades. 
Algunhas das mu- 

lleres que aqui esta- 
mos desexamos fer- 
ventemente sair dun- 
ha vez por todas do 
mundo da droga, pe- 
ro unha vez máis re- 
calcamos que éste non 
é o mellor sítio. 

Asistir ao mencio- 
nado Módulo de dia 
seria unha boa opor- 
tunidade para isto, pe- 
ro tamén nisto nos ex- 
cluen. 

Se existe desigual- 
dade entre os sexos fó- 
ra de aquí, inaxinade- 

Penadas, preventi- 
vas, menores, todas 
revoltas, con todos os 
inconvintes que isto &+di 
conleva. 1 

O da marxinación 
é un tema no que 
nos poderiamos ex- 
tender o indecíbel, 
pero nos imos limitar 

, d 

ao que nos parece 
máis intolerábel. isto L 
é, que con respecto 
aos homes hai moita 
diferéncia de opor- 
tunidades. 

pY@"w , '".i *. 

Os homes teñen -' a-+%qh ! 
$2 ; 

,-$T. ;:. 
talleres de carpinte- \ < $  ,-* 

6 " t ' ria, cursiños de xar- 1 *-% a '""3 -1rniEL~, 

l $;$j dineria, cerámica. .. S - .,- 
.1*&. 

Ás mulleres, des- @-. J . -- 1 

pois de máis de un cada vez que protesta- 
ano de estar inactivas ;+,, - mos por algunha in- 
deron-nos por fin a .. xustiza destas, veñen- 

-i, oportunidade de asis- nos ensinar o arsenal 
tir a un curso de pin- do que dispoñen (po- 
tura, pero de todas maneiras só po- te e Confección e outro de Pelu- rras, sprais, esposas) e non temos 

vos o que pode ser 
dentro dun cárcere ... 

Con dicer-vos aue 

den asistir 10. queria. que dicer que non dubidan en uti- 
En Febreiro viñeron dar-nos un- Sempre o típico, que ademais lizá-lo. Ou sí?. 

ha conferéncia sobre Concepción non nos va servir para nada, porque Aquí as mulleres somos á parte. - 
Arenal co gallo do Día Internacio- só vai durar dous meses, á parte de Pedimos que se nos trate con 
nal da Muller e promocionando a que as mestras, se son profesionais, igualdade. É moito pedir?. D 
Igualdade entre o home e a muller. non o demostran para nada. 

Palabras ... Onde esta esa igual- Incluso estamos por apostar que Equipa de redacción da Revista 

dade? unha das peluqueiras ven aprender En-trena 

Como proposta: un curso de Cor- sobre as nosas cabezas. (Carcere de Pereiro de Aguiar-Abril-93) 



Non, non temos pálpebras nos oí- 
dos, para deixar de «mirar» a mús 

Tampouco podemos pechar os I 

ica. 

3ei- 
xar zos e apretar os dentes, para de¡..-. 

de ((notarlle)) o gusto. 

Nin sequera somos capaces de me- 
ter as orellas nos petos p; r de ira deixai 
((apalpala)). 

Aqí de expostos nos te1 I d C S L ~  ar- 
;o sentido auditiv 

jcando xa non c 
igualmente indefensos!. E é que o 
é moi doado de propagar; tan do 
como difícil é evitar oílo. Como 

3r suposi 
I súa son 

,,,,,itarianos sorprenaente q i  
veciño nos entrase na ca 
garnos a botarlle unha o 
que le cando se mete na cama ou 
ó retrete. Non tolerariam 
tres compraramos Iá ou 1 
ingreso na nosa conta nos impuxt 
mirar unha pintura. Mais estamoi 

. -. 

te o no! 
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; as- intentar lembrar algún momento cnn- Non nos fai falta  especializar^ 

ivial ou importante), trae1 para poder vibrar nunha montaxe de 
~ r i a  o que uliamos, os rui danza contemporánea, soñar diante 

que nos rodeaban, os obxectos dun cadro ou quedar inmóbilies 1 
estaban ó alcar to dunha escultu 
das nosas mans, E así ocorre coa musica, pero 

bemos d S de que por tela pos- 
ta (léase i) na noca vida cotiá 
moito mais que as outras artes, pode- 

ñela sempre 
) de non ser 
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COITAL 

talmente afeitos a oír música nos n n c  

uto- 
3 ata 

.VI 1- 
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censores, nos comercios, nos al 
cares, nos bancos, polo teléfono c 

creto (tr 
a memc 

pola rúa. 3re- 
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Como consecuencia habituá ice da nl 
etc ... 

osa vistz mo- 
clu- nos a non prestarlle atención, in 

so cando imos a un concerto, pc 
mos un disco compacto ou sint 
zamos algún programa de radio. 

E isto xa é máis preocupante. 
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En realidade, a noca falta de a dun xeito que nos sorprenderá F 
ción afecta a tódalas parcelas da per- cantidade de percepciones que a 
cepción sensorial. É un bo exercicio se nos c A con m aiúscula 



e tivera que definir de xeito rá- 
pido a sala Galán, eu diría que 
é un espacio diferente para o 

teatro. Para a danza. Para a música. 
Para o vídeo e as artes plásticas. Un 
espacio para as artes que,están inte- 
gradas no mundo da escea. 

Conozo moi ben a sala Galán. E 
pequena, pero cómoda e agradecida; 
é íntima, pero tamén intimidatoria -o 
espectador pode ver o sudor dun ac- . 

tor, o brillo das súas pupilas, ou es- 
coitar a súa respiración-; é acolledo- 
ra, e ó mesmo tempo dura, directa. 
Non é indiferente. 

A sala Galán era un comercio de 
bicis e motos situado na rúa Gómez 
Ulla, 7 de Santiago : «Motocicletas 
Galán». Non había nin que cambiar 
o nome; (posúe todas as resonancias 
dun tempo onde a elegancia -por cer- 
to que ven de «elección»- e o bon 
gusto eran moeda común. 

O obxectivo basico era crear un es- 
pacio para acoller produccións das 
artes escénicas que pólas súas con- 
notación~ anovadoras e arriscadas non 
teñen cabida nos circuitos habituais 
de distribución. Fomentar o encontro 

e potenciar o traballo das compañías 
xóvenes. 

Outros equipos e compañías están 
programando nestas salas ((alternati- 
vas» no resto do Estado, e coma eles 
estamos convencidos da necesidade 
de este tipo de espacios, onde se po- 
de preservar a libertade creativa. 

Centrándonos no teatro, ás veces 
ha¡ que lembrar que é unha arte, e 
coma tal deberíamoslle esixir que fo- 
se unha arte viva. A vida do teatro pa- 
sa póla búsqueda e anovación de li- 
guaxes; pasa pola experimentación, 
o risco e as «equivocacións». 

0 s  espectáculos de teatro e danza 
contemporáneos non poden nin de- 
ben competir coa programación ha- 
bitual -en mans das institución+, des- 
tinada a «tódolos públicos»; ou po- 
lo menos destinada a contentar ató- 
dolos sectores sociais. 

O teatro e a danza contemporáne- 
os necesitan estes espacios para de- 
senvolverse, para investigar, para con- 
trasta-las propostas de estudio ou ta- 
ller co público. Necesitan un espacio 
onde sexa posible «equivocarse», on- 
de o afán de éxito garantizado non 

sexa prioritario. En definitiva, nece- 
sitan un público inquedo disposto a 
participar das linguaxes do seu tem- 
po e a mollarse na comunicación non 
dirixida. 

O público de estas salas é un pú- 
blico específico, interesado polo de- 
senrolo actual das artes; un público, 
dentro do que me incluo, que segui- 
rá a evolución das distintas compa- 
ñías e das correntes escénicas. Co 
tempo este público terá criterios pro- 
pios e rexeitará ou fomentará co seu 
apoio as propostas dos creadores, as 
tendencias e as programacións das 
salas. A este público é ó qúe se diri- 
xe o traballo da sala Galán e o tra- 
ballo das compañías que colaboran 
con ela; colaboración que se concreta 
en asumir e comparti-los riscos que 
conleva unha programación non fi- 
nanciada con diñeiro público. B 

Ana Vallés é directora do grupo de teatro 
"Matarile" e promotora da Sola Galán. 
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A Quin 

urante os meses de 
Abril e Maio dé- 

ronse cita nesta praza tres exposi- 
ción~: a famosa de David Carnelman, 
"Objetos imposibles", na Casa da Pa- 
rra, "Figura, Fondo y Transparen- 
cia" de escultura (Clemente Ochoa) , 
pintura (M. Gómez Novoa) e ar- 
quitectura (Comentarios feitos por 
Merecedes Rosón e Teresa Banet) 
no Colexio de Arquitectos. 

É isto unlia critica do "deseño an- 
ti-funcional". Algo en si mesmo con- 
tradictorio; polo tanto recolle o va- 
lor dunha obra de arte: non serve 
para nada máis que ser observada 
e facer pensar ao espectador. 

"Figura, fondo y Transparencia" 
é por contra unha exposición na 
que se trata de contrastar e relacio- 
nar uns cantos elementos comúns 
entre Pintura, Escultura, e Arqui- 
tectura. 

Na Pintura, a secuencia tempo- 
ral entre cadro e cadro así como as 
siluetas corpdreas-materiais, e as si- 
luetas pintadas, permiten ver dous 
tipos de transparencias que nos le- 
van a unha divagación sobre o sen- 
tido da obra que ten como pretex- 
to temático o mundo da vexetación 
e o crecemento. 

O tempo e o ciclo vital son ele- 
mentos que utiliza M. Gómez No- 

Máis tarde inaugúranse a pintu- 
ra de "Sucasas no Camiño" de novo 
tamén na Casa da Parra. 

"Objetos imposibles" é unha ex- 
posición con matices de itinerancia, 
coñecida xa por moitos, máis non 
por iso menos sorprendente e en- 
xeñosa. Exposición chea de humor 
na que mozos e menos mozos coin- 
cidiron para abservar, rir e comen- 

en boa compañia. 
1s obxetos máis insólitos e me- 
; útiles aparecían expostos como 

símbolo do absurdo e da falta de 
funcionalidade pero ao mesmo tem- 
po creados co ánimo do máis en- 
xeñoso sentido común: 'Tenedores 
para caracoles", "Peines para cejas", 
"Escaleras para cojos" ou bañeiras 
de "fácil acceso", entre milleiros de 
obxetos máis como a famosa tetei- 
ra da portada do catálogo que xa- 
mais poderá verter nin unha soa 

A "La podau, Metacrila+o (transparencia), pinga a non ser que se utilice "con- voa a través de pinturas con volume, 
Maika Novoa. tra un mesmo". ou de outra orde, planas. Actuando 



nun "feed-back" do positivo ao ne- 
gativo e do material ao espiritual, 
na procura de significantes tanxi- 
bles e intanxibles igual ao titulo dos 
seus cadros: "Sueño", "Siembra", o 
"Cosecho" e "Fruto Seco", "Fruto 
verde", ou "Fruto maduro". 

A escultura de Clemente Ochoa 
busca os ritmos e equilibrios nun 
mundo case-vexetal con matices hu- 
manos. 

A conexión entre os espacios po- 
sitivos e os espacios negativos alude 
a outra orde de valores do mesmo 
xeito inmateriais . 

Os edificios magnificamente es- 
colleitos por Teresa Banet e Mer- 
cedes Rosón para serén comenta- 
dos lévanos a separar en masas ar- 
quitectónicas que lonxe de afastar- 
se do entorno fan que éste penetre 
na arquitectura ou ela mesma se in- 
tegre no espacio que a rodea. 

Así tamén a conexión entre a fi- 
gura e a forma do edificio -noutros 
casos-, pretende unha relación rít- 
mica co exterior e intégrase tan per- 
fectamente na paisaxe que semella 
que Figura-Fondo e Transparencia, 
están ideados, por suposto, un para 
o outro e sen esta relación a har- 
monía daríase por non existente. 

Na clausura desta exposición dan- 
se cita no Colexio de Arquitectos 
Juan Fernando de la Iglesia, Deca- 
no da Facultade de Belas Artes e o 
Profesor Javier Bandrés, Dr. en Psi- 
coloxía. O tema exposto nas súas 
conferencias aborda precisamente 
o tratado na exposición: a transpa- 
rencia na pintura, escultura e ar- 
quitectura en relación directa con 
ordes de índole diversa. 

Na mesa redonda actuou de mo- . 

derador David de Prado, Dr. en Pe- 
dagoxia, especialista en Creativi- 
dade. 

Sucasas amósanos nunha liña 
igualmente propia unha serie de in- 
terpretación sobre motivos xaco- 
beos. 

O debuxo fai acto de presencia 
e as formas con volume mestúranse 
coa concepción do plano acadando 
con paso rotundo unha evolución e 
unha asentamento sobre o seu esti- 
lo tan persoal. 

A Quintana abre as súas portas 
con dignidade e variacións intere- 
santes nun breve espacio de tempo 
que vai do mes de abril a o de maio. 

Son exposicións que se clusuran 
no mes de xuño."Figura-Fondo e 
Transparencia" terá pola súa paite 
continuidade.por toda a xeografia 
española ata o mes de decembro. D 

Maika Garcia Novoa 
Pintora 

t 

SERVICIO DE ASESORAMENTO DAS MULLERES 
I CONCELLER~A DA MULLER I 

P a r a  a atención específica dos P a r a  asesorarte nas túas 

problemas que afectan ás dúbidas e buscar unha solución 

l mulleres o Concello de Santiago ós teus problemas familiares, 

pon a súa disposición o Servicio laborais, xurídicos e sociais. 

de Asesoramento das Mulleres. 

Estamos a tua disposición na Rúa Acibecheria n9 16,2*. 

I Horario: 
Tódolos dias de 8 a 15 h. CONCELLO D f  SANTIAGO 
Telbfono: 57 14 61 Concellería da Muller 



pasado mes de 
marzo soiu ó 

rúa o número O 
de AMARANTA, 
revista editada 
polo Asamblea 

Feminista de Madrid. ((Amaranto xurde das 
discusións e preocupocións de quen formamos 
a Asamblea Feminista de Madrid, das 

preguntas e interrogontes que nos faciomos 
nos reunións sobre o que queren hoxe as 
mulleres ...» ((En definitivo, de como 
abordamos os desafíos que tonto no terreo 
das ideas como no da actividade ten hoxe 
exposto o movemento feminista)). 

Ao longo das 44 páxinas deste 
nQ 0, cun formato coidado e de fá- 
cil lectura, cousa sempre de agra- 
decer, abórdanse un abano varia- 
do de temas : «O novo catecismo)) 
(Pilar Yuste), ((Delincuencia Feme- 
nina)) (Begoña Marugan), «Calen- 
tarse por teléfono)) (Llum Quino- 
nero), ((Dereitos'das traballadoras)) 
(Leo Pozo) ... Comentos de cine, li- 
bros, música, historias de mulleres 
.... 

A destacar a entrevista que fa¡ 
Justa Montero a Carmen Sarmien- 
to, na que fala do seu traballo so- 
bre as mulleres de América Latina 
... «un continente que se pode ex- 
plicar a través das mulleres..)) 

E o Informe que co título «Mu- 
Ileres: Inmigración e Racismo)) ana- 
liza este tema dende diferentes án- 
gulos: O reto do Feminismo fron- 
te á inmigración (Celia Amorós): 

da ponencia presentada por Dolores 
Juliano no Subforo de Mulleres da 
Conferencia Internacional: «A Diver- 
sidade como proxecto de futuro»-Bar- 
celona 1992. Emilce Dio Bleichmar, 
estudia o tema dende os prexuízos : 
(c... O prexuízo é unha racionaliza- 
ción para a discriminación, e a dis- 
criminación promove nas súas vícti- 
mas as condicións que validan o pre- 
xuicio». E por último, Myrna Rivas 
Nina e Encarna Cabello analizan res- 
pectivamente a situación das mulle- 
res dominicanas e marroquinas, ás es- 
pecificidades de cada grupo e os pa- 
ralelismos aos que son abocaddas po- 
lo denominador común de inmigran- 
tes e mulleres quedan reflectidos cla- 
ramente nestes dous traballos. 

« ... Transcenderán os pactos de mu- Como vedes todo moi completo e 
Ileres qua mulleres, como pactos in- atractivo. 
ter-clasistas e inter-étnicos, os ambi- Confiamos en que esta Amaranta 
tos configurados pola política dos va- recén nada teña unha andaina longa 
róns? M. Muller e Diversidade, extracto e fructífera. D 
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'&QCIAP~ insumisión e so 

A "Festa da Palabra Silenciada", cumpriu neste ano o seu décimo aniversário, ninguén mellor que 
Maria Xose Queizan, a sua coordenadora, para falar-nos destes dez anos da revista. 

Vaian por diante as nosas felicitacións por' este aniversário a todas as mulleres que a fan posibel. 

MARIA XOSE QUEIZAN 

~ Coordenadora da 
h t a  da Pala,ha Silenciada 

A Festa da Palabra Silenciada é 
unha publicación galega de cultu- 
ra elaborada na súa totalidade por 
mulleres que nace no ano 1983 por 
iniciativa das Feministas Indepen- 
dentes Galegas (F.I.G.A.). A aspi- 
ración é crear unha revista que pu- 
dese tratar múltiples e variados te- 
mas, partindo da base de que o que 
define un tema como feminista é o 
enfoque e tratamento do mesmo. 

Xorde do concepto de feminis- 
mo de F.I.G.A. amplo e antirrefor- 
mista, que pretende sacar o femi- 
nismo dos temas "específicos" de 
muller, do que se considera como 
propio das féminas. Trátase de su- 
perar o que eu denomino "Femi- 
nismo Uterino", preocupado polos 

L - A  B 

rino" significa ainda máis. Reférese 
asuntos relacionados cos órganos re- ao pechado, o íntimo, o privado: a 
productores, como a anticoncepción casa, cova, caverna na que estamos 
e o aborto. Pero o "Feminismo Ute- "condenadas" polo noso nacemento, 

pola condición de xénero e don- 
de nos deberiamos conformar 
coa contemplación das "som- 
bras" platónicas do que é o mun- 
do real. Deberíamos satisfacer- 
nos unicamente como madres, 
ausentes de todo recoñecemen- 
to social, coa "feminidade" en- 
tendida como castración, exclu- 
sión e dependencia. 

Pero as feministas queremos 
adquirir un status de persoa, de 
ser humana completa, fora da 
caverna uterina, do destino im- 
placable da maternidade. E pa- 
ra iniciar o camiño como mu- 
lleres libres e dignas compre 
abordar o que se pode chamar 

"Feminismo.Clitórico" que simboliza 
o externo, o público, o poder sobre 
nós mesmas e sobre o entorno, a trans- 
formación da c&a pública. Para ¡so é 



necesaria a visión crítica das mulle- 
res sobre todo o pensamento, unha 
visión de luz fora da matriz, fora de 
madre, fora da materia. Para deixar 
de ser "naturaleza" dominada, a terra 
que ó home semea; a madeira que 
moldea, a costela de Adán. Deixar de 
ser materia pasiva para sermos mate- 
rialistas activas. O "Feminismo Clitó- 
rico" non se conforma coa sensitiva 
e íntima contemplación da Lúa senón 
que quere despertar co arrogante e Iú- 
cid0 Sol. Afrontar o Sol sen renunciar 
á Lúa, unir o público e o privado sen 
temor. 

Para iso hai que tomar a Palabra, 
esa que foi arma de poder 
e instrumento de marxina- 
ción; que foi utilizada co- ' 
mo elemento diferencial e 
Ile foi negada ás mulleres 
durante séculos. 

Para recuperar a Pala- 
bra, ademais da insumisión 
é necesaria a solidarieda- . 
de, a colaboración de moi- 
tas mulleres cunha voz 
múltiple e libre que fan da 
Palabra unha Festa. 

Gracias a esa solidarie- 
dade pódese publicar a 
Festa da Palabra Silencia- 

en cada número que en ocasións es- 
tivo 'dedicado a algun has escritoras: 
Rosalía, Francisca Herrera Garrido, 
Xohana Torres, Emilia Pardo Bazán, 
ou a temas como a Literatura Infantil, 
a Muller nos medios de Comunica- 
ción, o Erotismo, Colonialismo e Se- 
xismo. 

Por outra parte, Galiza, a cultura, 
a lingua propia, a defensa da identi- 
dade como mulleres galegas é carac- 
terística ideolóxica de F.I.G.A. Que- 
remos asentarnos como persoas se- 
guras nunha terra libre; ter raices pro- 
fundas que nos permitan extender as 
nosas ponlas ao mundo. 

da. Mulleres de distinta 
procedencia, de diferentes 
credos ou adscripcións están unidas 
nas páxinas da revista, ao redor dun- 
ha aspiración común. A variedade de 
criterios, ademais de confrontarnos 
coa realidade, resulta unha grande ri- 
queza. O máis grandioso é compro- 
bar que esta pluralidade non Ile res- 
ta unidade á revista. Aqui están uni- 
das a filosofía, a investigación, a crí- 
tica e a creación das mulleres. Al- 
gunhas xa teñen obra publicada con 
anterioridade, pero outras inician a 
súa voz pública nesta publicación. A 
F.P.S. dá a medida do pensamento fe- 
minista actual e da investigación e 
creación de mulleres, non só galegas, 
senón de.outras paiíesdo mundo. Asi- 
mesmo está sendo xa un instrumento 
de traballo para moitas estudiosas do 
feminismo. 

Ademais das seccións de Pensa- 
mento, Temas Varios, Crítica e Crea- 
ción, a revista leva un Monográfico 

A Festa da Palabra Silenciada con- 
segue que moitas feministas de outras 

,nacións lean en galego, que as cata- 
lanas, as españolas, etc., comproben 
que poden ler e comprender o gale- 
go e ademáis se sintan orgullosas de 
seren traducidas a esta lingua. A F.P.S. 
chega tamén a Canadá ou ás Univer- 
sidades dos Estados Unidos. Convér- 
tese.nunha emisaria da lingua galega 
e do pensamento e creación das mu- 
Ileres galegas, aspecto este que coin- 
cide co Feminismo Independente. 

Mesmo así, nos medios culturais 
deste misóxeno país segue a ser si- 
lenciada a Festa da Palabra Silencia- 
da, como sucede coa maioría das 
obras de mulleres. As feministas tere- 
mos que perseverar ainda na difusión 
dos nosos criterios para conseguir re- 
tirar a última palabra do nome da re- 
vista. D 



- Tenho um problema e ninguém A mulher lancou-se contra ele sem 

mo pode resolve a nom ser ti. parar-se a pensá mais. Pelejou e pe- 

Deus contestou : - Explica-te que lejou com todas as suas forcas mas 

eu hei de ouvir-te e he¡ de te contes- nom conseguiu vencer o homem. 
Ganhou f6lego e tentou outra vez, mas 

que nos recordo que se Deus é bom, o Diabo 
também nom é mau. 

Escrito de dobre fio e senso dobre, bi-color e bi- 
moral, que oqui se inauguro com o relato de 

Mathildo Moseley, vizinho bisbilhoteiro de 
Eatonville que contou poro os contemjlios do . 

porche, olá polos anos vinte, esto histório 
edénico conservodo no mernória dos mulheres 

do suo rey. 

«No início dos tempos Deus fijo 
um homem e umha mulher e pujo-os 
a viverem juntos na mesrna casa. Na- 
queles dias remotos a mulher era tam 
forte com-o o homem e os d0u.s fa- 
ziam as mesmas cousas. Discutiam 
corn frequencia sobre quem devia fa- 
zer isto ou aquilo e algumhas vezes 
chegavam 2s maos, mas como as 
forcas estavam equilibradas nengurn 
dos dous conseguia mandar no ou- 
tro. 

Um dia o homem dixo p'ra si : - 
Creio que é melhor eu ir ver Deus e 
Ihe pedi um pouco mais de forca p'ra 
submete esta mulher. Já 'tou farto de 
a aturá. - E subiu ver o Senhor. . 
- Bom dia, Pai. 
- 01á Homem, 'tás bem? O que 

andas a faz8 tam de manhá 2 volta do 
meu trono? 

- Grande Criador, cota estrela ma-. 
tutina a brilhá na tua coroa resplen- 
decente, c'o pó dos teus passos a faze' 
um mundo e outro e outro, c'o páxa- 
ro ardente que chamamos sol a de- 
sabrochá da tua mao direita no alvor 
e a devorá durante todo o dia a car- 
ne e o sangue do denso negrume da 
escuridade p'ra depois voltá a casa de 
noite a descansá na tua mao esquer- 
da, sem nunca em toda a eternidade 
se enganá de mao, pido-che o favor 
de me dares mais forca que a da mul- 
her que me deche, p'ra eu pode a 
mete na ordem. Bem sei que ti nom 
gostas de ter que baixá cada tanto po- 
lo caminho da lua e as estrelas p'ra 
a mete em vereda como tem de ser. 
Por isso, Grande Criador, pido-che 
que me dés mais forca e assim pode- 
rei eu mesmo a escarmentá. 
- De acordo, Homem, terás mais 

forca que a mulher. 
Depois de ouvir isto o homem des- 

ceu a toda pressa as escadas que bai- 
xam do Céu e chegou correndo a ca- 
sa. Tam ansioso estava de experimentá 
a sua forca cota mulher que nom po- 
dia esperá mais. Mal entrou na casa 
logo comecou a berrá :- Mulher! 
Aqui 'tá o teu chefe. Deus deu-me au- 
toridade p'ra mandá em ti como eu 
bem entendé. A parti d'agora aqui vou 
rnandá eu. 

o home novamente a derrotou. Da- 
quela, a mulher juntou as cuas ener- 
gias e fijo umha terceira tentativa. To- 
do foi inútil. O homem estava tam or- 
gulhoso de por fim poder submete- 
la que arremetia contra ela e a obri- 
gava a f a 2  todas as cousas que a mul- 
her nom queria. O homem dixo-lhe : 
- Se me obedeceres hei de ser bom 
contigo, mas cada vez que te suble- 
vares hei-che dar c'umha boa vara no 
lombo e hei-che botá água nos olhos. 

A mulher ficou tam furiosa que foi 
direitinha ao Céu e plantou-se peran- 
te o Si6. Nom perdeu o tempo em 
malgastá palavras. Dixo-lhe : - Si6, 
hás de sabé que che estou mui, mui 
enfadada. Quero que me devolvas a 
forca e o poder que tinha antes. 
- Mulher, tés o mesmo poder que 

sempre tiveche. 
- Daquela como é que o homem 

malha agora em mim sem problema 
quando antes nunca podia? 
- É que ele tem agora mais forca 

da que tinha. Veu pedir-ma e eu dei- 
Iha. Dei-lha porque ma pediu, ti nun- 
cha vinheche pedi mais forca. 
- Por fav6, Si6, pido-cha agora. 

Dá-me a mesma forca que deche ao 
hornem. 

Deus abanou a cabeca. - Agora 
já é demasiado tarde, Mulher. O que 
eu dou, dado está. Dixem-lhe que te- 



ria mais forqa que ti e norn importa 
quanta poda dar-che, ele sempre te- 
rá mais. 

A mulher estava tam furiosa que vi- 
rou bruscamente as costas e marchou. 
Foi direitinha ver o Diabo e contou- 
Ihe o que se tinha passado. 

O Diabo dixo-lhe : -Nom deses- 
. pere Mulher. Escuita bem o que vou 
che dize e já verás como 'inda hás de 
sair ganhando ti. Pom boa cara e vol- 
ta ao Céu, pede a Deus que che dé o 
molho de chaves que tem pendurado 
na estante que 'tá em cima do fogom. 
Depois trae-o aqui que eu che hei 
dize o que vás faz@ com elas. 

Foi assim que a mulher voltou tre= 
par ao Céu. Estava cansada que nem 
umha burra, mas estava ainda mais 
ansiosa por consegui o que queria. 
De modo que trepou durante toda a 
noite e voltou entrar no Céu. Quan- 
do chegou perante o trono nem a 
manteiga teria conseguido derreter na 
boca. 

chaves eram tres. O Diabo dixo : - 
Ves estas tres chaves? Som mais po- 
derosas do qu.e toda a forca que o ho- 
mem poda algumha vez consegui p'ra 
te mete em vereda. Olha bem, esta 
grande é a da porta da cozinha, e já 
sabes que ao home muito Ihe preo- 
cupa o seu estómago. Estoutra é a do 
quarto de dormi e ti sabe também que 
o home norn gosta de ser deixado fo- 
ra. E esta última é a do berce e ele 
norn quer que o deixem sem des- 
cendencia. Agora vas ir a casa e fe- 
chá todo co'as chaves, depois espe- 
ra que chegue o home. Nom abra na- 
da até o teres convencido a usá da 
sua forca em benefício teu e de acor- 
do c'os teus desejos. 

A mulher agradeceu-lhe a ajuda 
e dixo : - Se norn fosse por ti, sabe 
Deus quantos trabalho teríamo que 
passá as pobres das mulhere. 

Fijo demao de marchar mas a Dia- 
bo mandou-na pará : - Só umha 
cousa mais, norn vaias por aí alarde- 

chúvia. O primeiro que fijo foi tentá 
deitá-las abaixo porque se Ihe afigu- 
rava que a sua forca era capaz de 
vence qualquer obstáculo. Quando 
viu que norn podia, perguntou 2 mul- 
her: - Quem fechou esta porta?. 

Ao que ela contestou - Fum eu. 
- Donde encontrache a chave? 
- Foi Deus que ma deu. 
O homem chegou correndo junto 

Deus e dixo-lhe : - Deus, a mulher 
fechou-me as porta da comida, da ca- 
ma e da prole, e di que foche ti quem 
Ihe deu as chave. 

Deus contestou : - É verdade, Ho- 
mem, fum eu quem Ihas deu, mas foi 
o Diabo quem Ihe dixo como as tin- 
ha que usá! 
- 'tá bem, Grande Criador, por 

fav6 dá-me agora a mim também al- 
gumhas chaves como essa p'ra ela 
norn ser a única que controla todo. 
- Nom, Homem, o que eu dou, 

dado 'tá. A chave som da mulher. 
- E daquela, como vou conhece 

eu a minha prole? 

- Oh! Grande Si6, Amo do Arco- 
da-Velha, conheco bem o teu poder. 
Nunca figeche duas montanhas sem 
te lembrares de por um vale no meio. 
Sei bem que és capaz de bate num 
carabulhinho direito com um pau to- 
do torto. 
- Fala Mulher, di o que queres. 
- Deus, dá-me o molho de cha- 

ves que tés aí na estante em cima do 
fogom. 
- Col he-as, sorn tuas. 
A mulher pegou nas chaves e mar- 

c h o ~  correndo junto do Diabo. As 

ando de teres as chave. Limita-te a fe- 
chá todo e norn diga nada até o ho- 
me te perguntá. E mesmo daquela tem 
cuidado de norn falá demais. 

A mulher foi p'ra casa e fijo o que 
o Diabo Ihe dixera. Quando o homem 
chegou do trabalho ela estava senta- 
da no porche cantando umha cancom 
que dizia assim : ((Picoteá na madei- 
ra fai que a cama ceja boa». 

Quando o homem encontrou fe- 
chadas as tres portas qúe sempre es- 
tavam completamente aberta inchou 
como madeira de pinheiro baixo a 

- Pergunta 2 mulher. 
Deste modo o homem vol- 

tou a casa e aceitou submeter- 
' 

se mulher. Entom ela abriu- 
Ihe todas as portas. 

O homem norn se sentia sa- 
tisfeito mas tinha que calá. De 
tanto em tanto dizia 2 mulher 
: - Por que norn dividimos to- 
do? Eu dou-che metade da 
minha forca e ti deixas-me ter 
as chaves. 

Como a mulher comecasse ' 
a pensar no trato o Diabo tivo 
que irromper-lhe na casa p'ra 
a adverti : - Di-lhe que nom. 
Que guarde a sua forca, as cha- 
ves som tuas. 

Foi por isso que ela norn entrou em 
tratos com ele e o homem tivo que 
hipotecar-lhe a sua forza de por vida. 
Essa é a razom que explica ser o ho- 
mem quem trabalha e a mulher quem 
recolhe. Vosoutros, homens, 'inda an- 
dade a pressumi da vossa forza, mas 
som as mulheres que se sentam em 
cima das chave, deixando-vos alar- 
deá. Depois, quando 'tam farta de vos 
ouvi, ponhem-vos a brida e andan- 
do. » 

O resto é conversa. D 
(Continuará) 



"Penélope ou as 1 

Trampas do amor? 
haro Ali 
dáctico 

n bon traballo sobre coeducación 
sentimental. A autora, profesora dun 
instituto de Valéncia; traballa con 

acerto temas que teñen que ver cos la- 
zos afectivos, a muller, o home , a vi- 
da ..., farta xa de ver as relacións de 
competéncia, discriminación e intom- 
prensión que se dan entre o alunado. 
0 s  comportamentos sexistas por ambas 
as partes, levan-nos a unha relación sen- 
timental atormentadas, chea de contí- 
nuos malentendidos; Charo Altable in- 
tenta descobrir as motivacións profun- 
das que ha¡ detrás do noso actuar co- 
tián e que configuran o noso guión de 
vida e, dentro del, as nosas espectativas 
sobre as relacións amorosas; deste xei- 
to, unha vez descobertas as ((pautas non 
conscientes de guións amorosos de xé- 
nero)), poderemos desfacernos dos es- 
tereotipos forxados en torno aos roles 
sentimentais, deixar de ser indivíduos 
moldeados xenericamente e iniciar un- 
ha educación sentimental que nos pro- 
porcione satisfación e nos faga mello- 
res a todos os seres humanos. 

O experimento base do seu estudo é 
o seguinte: aplicación dunha proba de 
fantasia co título «Unha história amo- 
rosa: a mellor que me poderia aconte- 
cer)), a un grupo de adolescentes, mo- 
zas e mozos, co fin de analizar se hai 
diferéncia, segundo o sexo, nas espec- 
tativas sobre a vida amorosa. 

Estes adolescentes pertencen a tres 
grupos sociais diferenciados: meio ru- 
ral/ clase obreiral clase meia de cidade- 
dormitório. Deste xeito, pretende a au- 
tora cruzar as variábeis xénero-clase nos 
seus resultados. 

Na sua investigación fica claro que 
mozas e mozos responden nas suas ac- 

table 
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tuacións amorosas a uns moldes xené- 
ricos asimilados de forma non cons- 
ciente, ou sexa, que son ((indivíduos 
moldeados xenericamente nunha so- 
ciedade patriarcal)), e, por tanto, res- 
ponden a dicotomias estereotipadas co- 
mo, por exemplo, a actividade mascu- 
lina face á pasividade feminina, a vio- 
Iéncia masculina face á ternurra femi- 
nina, a intelixéncia masculina face á in- 
tuizón feminina. Das histórias contadas 
polas/os xovens analiza a autora aque- 
les aspectos que dentro dunha história 
de amor, Ile parecen a ela relevantes; 
asi: os modelos de seducción, os roles 
sentimentais, o achegamento, as des- 
cricións físicas, os elementos eróticos, 
os sentimentos expresados, a finalida- 
de da história, etc. 

0 s  resultados son mui pouco inova- 
dores para quen, coma nós, esperaba 
que esa xuventude «tan desperta)) dos 

.anos 90 vivese, pensase e imaxinase'no- 
vos modelos de vida e de relacións cos 
demais. Un exemplo: como e a quen 
seduce unha muller?, coa exibición do 
seu corpo e a sua beleza que dirixe ao 
((varón-xefe» que representa o poder; 
como e a quen seduce un home?, su- 
bido no seu fermoso cabalo branco ou 
no seu descapotábel (e hai-nos que mes- 
mo nunha nave espacial desenvolven 
a sua história. de amor), é dicer, exi- 
bindo algún obxecto destacábel que sig- 
nifique poder, e ante a moza máis es- 

. tupenda e presentábel segundo mode- 
lo indicado pola sociedade. 

Mais, retomando a variábel clase, os 
resultados son un pouco máis alenta- 
dores no que se refere ao grupo de cla- 
se meia liberal, que demostra ser o me- 
nos convencional dos tres, pois as di- 

feréncias canto xénero son máis pe- 
quenas, é dicer, hai máis coincidéncia 
no seu comportamento, expresión de 
sentimentos, etc. Un exemplo: a activi- 
dadelpasividade non é exclusivo dun ou 
outro xénero senón que hai unha al- 
ternáncia de roles. 

Pero non nos fagamos muitas ilusións, 
non podemos esquecer que a noca cul- 
tura se move entre dous polos o mas- 
culino e o feminino, e que ten un có 
ponto de mira e análise: o do varón; é, I 
pois unha cultura androcéntrica. Non l 

obstante, todas as persoas somos inde- 
pendentes e dependentes, activas e pa- 
sivas, intelixentes e intuitivas, tenaces e 
volúbeis ... segundo os momentos e cir- 
cunstáncias, pero desenvolvem& unha 
e reprimimos a outra dependendo do rol 
que nos toque desempeñar. 

Por iso, Charo Altable intenta abrir 
novas vias cara á construcción doutros 
paradigmas máis igualitários e satisfa- 
tórios, que nos explica através do mito 

i 
clásico de Psique e Eros, onde se ve cla- 
ramente o conflicto entre o masculino 
(Eros) e o feminino (Psique). Este con- 
flicto desaparece cando Psique, através 
dunha série de traballos, construe o as- 
pecto masculino da cua personalidade 
e Eros o feminino. Desta forma conse- , 

gue-se pasar das relacións actuais de po- 
der, submisión e xerarquia a relacións 
máis ricas e positivas para ambos os se- 
xos. Para isto tamén a sociedade debe ! 
de contribuir preocupando-se destes 
compoñentes do ser humano, aportan- 
do solucións culturais, sociais e políti- 
cas. D 

Colectivo de Mulleres Ensinantes do 
Rosa ao Violeta 



José Luís Sampedro 

erde-la inocencia coa que se debe 
acerca-la lectora (ou o lector) a unha 
obra literaria é algo terrible, e eso foi 

o que me ocorreu, de entrada, cando 
comencei a ler este libro coa intención 
de facer este comentario acerca del. 

Son das que penco que a unha obra 
de arte ha¡ que acercarse sen prexuz- 
gar, sen estar mediatizada por un labor 
de análise, para que así o disfrute poi- 
da ser xenuino. A pesares desta primeira 
reacción incomoda, a historia que se 
conta na Sonrisa Etrusca ten tal forza, 
que conseguín desprenderme do labor 
de bisturí, da mente analítica que in- 
daga e desmenuza, e sumerxinme nela 
deixándome levar a Calabria, a Milán, 
á ternura, á morte ... 

Despois dunha primeira impresión 
de ((semi-culebrón)) (jten o exceso de 
análise a culpa dela?) ábrese nesta no- 
vela a incrible historia dun despertar 
pleno á vida, dun calabrés xenuino e 
xa vello que cofre a grande transforma- 
ción, nos albores da morte inminente, 
de amputar unha mente de ((superma- 
cho~ ,  duro coma as pedras de Calabria, 
.abríndose ó mundo da ternura, do amor 
e da muller. O cóctel de motivos que 
provoca o grande salto van desde un 
significativo cambio xeográfico -de Ca- 
labria a Milán, do pobo á cidade, das 
tradición á modernidade-, ó augurio da 
morte, unha muller -a última-, e, o fun- 
damental, un neno, o neto, de cuia pro- 
tección e coidado fai o vello Salvatore 
toda unha cruzada -rememorando o 
seu pasado de partisano- que Ile da sen- 
tido de novo a sua vida. 

O peso de todá a cultura tradicional 
calabresa -facilmente trasladable a cal- 
queira outro sitio- que fabrica ((machos 
puros)), exprésase no primeiro Salvato- 
re (o de antes do cambio), en frases de 
tanta metralla contra a muller como es- 

costume calabrés de rouba-las mulle- 
res, ou deshonralas sacándolle o pan0 
da cabeza ó sair da misa para que, jne- 
cesariamente!, teñan que casar co usur- 
pador, costume da que o vello partisa- 
no comenta: «el que no se la lleva no 
es hombre. Las mujeres están para eso: 
ya se sabe que las crían sus padres, pe- 
ro para otro ... jes que no?)). 

Pero todas estas evidencias van ca- 
endo e dando paso a un darse conta do 
inútil dese distanciamento e do nefas- 
to de considera-la muller como ((mate- 
rial de uso doméstico)). O Salavatore 
dos últimos días di cousas tales como: 
«vivimos muy aparte de vosotras. An- 
da el hmbre muy separado de la mujer, 
aunque duerman en la misma cama)); 

ou ((verdad es que sabenlos poco del 
vivir de las mujeres)); ese vello que é 
capaz de durmir ó lado dunha muller 
(unha «femia», como di el) e non facer 
nada máis ca eso, ou de deleitarse coa . 
súa roupa e non soio cos corpos, ca pel. 

É unha historia próxima; de feito, non 
podía evitar traslada-los esquemas de 
pensamento dese vello a tantas mentes 
masculinas obtusas de homes de po- 
bo -e de cidade- que coñezo. Unha 
historia onde os prexuicios finalmente 
ceden, removidos por sentimentos (ata 
entón negados por consideralos patri- 
monio da muller), onde unha vida que 
comenza cambia radicalmente outra 
que remata. 

Unha historia de sentimentos: nada 
novo; pero tan auténtica que é imposi- 
ble non enredarse nela. D 
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Mary Anning, Trotula, Hilda- 
garda, Hipatia, Filomena Francis- 
co, Mileva Maric ... mulheres todas 
que aparescem na agenda das mul- 
heres científicas da editorial femi- 
nista «Horas y Horas)). Eu tenho 
que confessar a minlia ignoráncia 
mas quitando a umha, o resto eram 
e seguem a ser para mim umhas 
perfeitas desonhecid hete 
aquí que, cimha das imi- 
gas, oposiiora, l i c e n ~ l ~ ~ ~ ~  C I I ~  Fi- 
losofia e Letras veu-me a falar o 
outro dia dumlia mulher filósofa, 
judea, amante do Heiddegard e 
coinpaiilieira de estudos dele em 
umha sonada Universidade alemá 
que é umha perfeita desconheci- 
da nas faculdades de filosofia, ape- 
sar de ter bastantes trabalhos inte- 
rcsantes feitos e pciblicados. Eu, 
noin sci niais nada cla susodicha, 
c cliic vou saber, pois? Assím, es- 
crcve-se a história, seni nomes 
qiiando som elas as protagonistas, 
clunndo somos nós. Que como se 
chamava? Haverá que fazer o es- 
forco de encontra-la. Convido-vos 
a investigar este enigma que tem 

l e  cle mulher. Por onde 
:amos? A trabalhar!. 

CO- 

Horizontais: 1. Lugar para gardar o gando. Normalmente necesitamos alcéndelo pa- 
ra cociñar. 2. As francesas pronuncian-na con dificultade. S6 se recoñecen sete, pe- 
ro todas sabemos que hai moitas mais (singular). Cada vez corren máis depresa 
(singular). 3. Rio da provincia da Coruña que merece a pena coiiecer. Unha illa ou 
infusión, para gustos. 4. No veran sempre escoitamos falar dun dragón escoces. Qui- 
xen ardorosamente. 5. A derradeira. E a quinta. Pronome de propriedade colectiva. 
6. A mogollón, por regra xeral ten unha acepción belicosa. Convén poner o ponto so- 
bre el. 7. Siglas de sociedade económica. Unha dobre. Labran aterra. 8. Serpe ame- 
ricana de grande lonxitude. Aquela de difícil pronunciación alén dos Pirineos. Prepo- 
sición. 9. Dixo asi exactamente. Loucura de amor. 10. Moitas repetidas. 

Verticais: 1. ldeias recebidas non cuestionadas. Máis.. . que a unha (masculino). 2. 
Unha redondiña. Pronome egoísta (ao reves). Estou que subo polas paredes. 3. Un fa- 
raón moi coñecido. Que ten o Kiterior baleiro. 4. Un número. Pronome persoal. 5. Fa- 
mosa personaxe do cine. Matrícula dun País baixo. Se o repites é unna fruta tropical. 
6. Sete dias. Caudal de agua. 7. Fastidia. Vocais pechadas. 8. Dun País celta. Rega- 
la-lle un de flores. 9 Nome de muller. Non cre en Deus. 10. As veces é mellor que es- 
tar acompañada. Outro nome de rapaza. 



en o tempo de poder con- 
fitar ou guardar diversas 
frutas confitadas. 

Cereixas, fresas, ameixas (as mui- 
tas variedades). Tamén as de Agos- 
to-Octubro: peras, mazas, pexegos, 
marmelos, amoras, arándanos, gro- 
sellas. .. 

É difícil para min poñer mais al- 
go que ideias vagas e xerais mas pi- 
den-mas da redacción da ANDAINA 
e, non quero negar-me. Vaia para 
aquelas persoas que gosten deste me- 
nester; para as que prefiran as feitas 
na casa, ou para quen gosten da ex- 
perimentación na cociña. 

Son tres os materiais básecos: 
A fruta. Madura e limpa. Convén 

manipula-la, só o necesario (tirar as 
carabuñas, osos, pelar, limpar as par- - 

transformará a fruta e. o sucre en 
mermelada ou.doce. 

Percure-se unha potá doada, tem- 
po disponíbel, un bó mandil e unha 
-ou mais- culler de pau co mango 
ben longo . 

Unha radio ou outras musiquillas 
acompañan excelentemente. A con- 
versa da xente entretén en exceso e 
cumpre prestar atención á faena. 

Hai que ter reservados botes ou ta- 

aborbollan. Por iso é íitil que a cu- 
ller teña pau longo para sair o mais 
indemne da proba. 

E asi até o remate. 
Que cando é o remate? Pois can- 

do ten o punto. E o punto, que é? 
Xeral e vago, advertia. Non hai nor- 
ma valedeira. Depende do lume, da 
cantidade, a man da cociñeira, o ti- 
po de fruta, o seu estado ... 

A coción non é, desde logo, infe- 

tes que teñan mazaduras, podre- 
mias...). Non hai que teimar en la- 
var até o infinito, denotadamente no 
caso de amoras e fresas: peden  aro- 
ma, sabor e nahirdmente vitaminas, 
ainda que a cocción xa se encarga 
de eliminalas maiormente 

zas (marmelo ou doce) para o 
envasado. 

De Cereixa? negra ou verme- 
lla, mextura de unhas e outras, 
poden ser guindas e, a poder ser 
que sexan do país. 

Tirar a carabuña percurando 
que o zume que preme, caia na 
pota que imos usar. Por kilo de 
cereixa debullada uns 700 g. de 
sucre (se a cereixa é mais doce 
700, se mais a c e d a . 0 ~  non está 
madura, até 800. Se queremos 
conservar mais do ano podemos 
chegar aos 900 g maximamente 
se eres larpeira. Prévio mollar0 
fundo da pota, pon-se sobre o lu- 
me a fruta co sucre e mexee e re- . 
mexes. 

A este grupo de frutas (cerei- 
xa, fresa e ameixa, por exemplo) 
convén engadir-lle zume de li- 
món, ou ben mazá picada (unha, 
duas, tres segundo a cantidade). 
É pola pectina que axuda a que 
colla corpo e conserve millor. As 

. frutas pobres en pectina se lle en- 
gade así. Ao meu ver é mais intere- 
sante este procedimento que reco- 
rrer á cousa artificial. A medida que 
comeza ferver, menos lume, mesmo 
cunha parrilla ou algún.difusor, que 
impidan que se apegue e remexen- 
do, cada vez mais seguido. 

Sucre, é o principal conservante. Segundo a marmelada avanta, co- 
Segundo os planos de conservación rremos algíins perigos: 
(consumo moi rápido ou non) asi a . De que se apegue cáseque sen nos 
cantidade de sucre. dar conta 

Calor, normalmente lume que De ser salferidas polos grumos que 

., 
rior a unha hora, pero eu teño esta- 
do até tres coa mesma pota. Sei que 
non axudo muito, pórén, experi- 
men te-se. 

Retirado do lume, envase-se nos 
frascos que estarán rigurosamente 
limpos. Até arriba e en quente. Pon- 
se-lle a tapa e, para quen non poida 
soportar que a mermelada teña apa- 
ñado un chisco de valor nalgun ca- 
so (que non ten ningunha impor- 
táncia, se limpa e non apresenta nin- 
gún problema sanitario para o con- 
sumo mesmo de crianzas), pois há 
esterilizalas (5' en ola exprés ou 15- 
20 en ola normal). 

Convén etiquetar identificando de 
algún xeito: "Cereixa país. Xullo 93", 
por exemplo. En cociña de leña. Na 
casa do monte" que é como os artís- 
tas asinan as suas obras. 

Arneixa, fresa, amora, grosella, 
cuarta arriba, cuarta abaixo pode- 
mos proceder igual que coa cereixa. 
A Fresa é a mais m01 e precisará me- 
nos tempo de cocción. A mora,  con- 
tra todo pronóstico, é dura. 

E como en gostos e manias hai de 
todo 

Hai quen con moi pouco sucre e 
pouca coción vai ao conxelado. 

Hai quen moe na batidora 
Ha quen usa cedazo que queda fi- 

nísima ao paladar pero é un latazo 
E outras variedades 
E nesto como en todo, ((cada ma- 

estriño ten o seu libriño)) D 

I.G. 
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