


Revista 
Pensan 
A-2-1-  

Galega c 
lento Fe] - 

Apdo. 
Santiag 

- 

ial Editom 

Denuncias e ( 

lista: Pi 

lo de red 
i Navaza - 
1 San tos A ..&L..L.L 

Berta 1; 
Milagri 
l7-1:-:- 

Publici - T. 

Correc 
- .. - 
Pilar PI 
Marisa 
Mabel 

érez Key 
Gonzále: 
Prada Bu 

Fotogr 
Mada í 

afía - . .. . 

a Couso 

2- 2-.- 

b 
Crisi 

adrid, 
ederal da 

D.L.: G1. 

n - 1 - L . .  

iti-Agresil 
>, Secreta 

reza, 

rrillo, a Souto, 
-I., Maika 

M q o s é  
1 Novoa, : 

Canitro ' 
Manoli CONCLLLC 

Concell 



anos pasaron desde que a policia asal- 
tou os bares gais e Iésbicos de Nova lor- 
que un 28 de Xuño de 1969. 

En 1994, o 8 de Fevreiro, o Parla- 
mento Europeu, recollendo unha-vella 
demanda dos colectivos gais e Iésbicos 
de Europa e do mundo a respeito dos 
direitos individuais e de parella, apro- 
bou unha Resolución "Sobre a Igualda- 
de de Direitos dos Homosexuais e as 
Iésbicas na Comunidade Europeia", ins- 
tando os países membros a poren en 
prática esa resolución. 

Ao Vaticano non Ile pareceu ben e 
ousou descalificar a decisión parla- 
mentar por considerar moralmente iiad- 
misíbel a aprobación social e xurídica 
da prática homosexual."O Parlamento 
Europey ten lexitimado o desorde mo- 
ral" Mais ainda, "A unión entre dous ho- 
mes ou duas mulleres non pode consti- 
tuir unha verdadeira família. Menos ain- 
da se pode atribuir a tal unión o direi- 
to á adopción de fillos privados de fa- 
mília, pois a estes fillos se lles causa un 
grave e perigoso dano, xa que nesta fa- 
mília suplente 'eles non encontran o pai 
e a nai, senón dous pais e duas nais' e 
ísto é moi perigosoft; asi que, en virtu- 
de de tal perigosidade a arrogando-se o 
direito de intervir e inxerir-se nos asun- 
tos civís, pediu aos'Parlamentos de to- 
dos os paises mernbros da Comunida- 
de Europeia que rexeiten a Resolución 
e non a apliquen non seus territórios. 

Non por fidelidade ao pai de Roma 
senon por desídia, por non encontrar-se 

coa a igrexa, o psoe que governa en Ma- «...que as instituicións da comunida- 
drid, con diferenza a outras ocasións, de preparen a criación dunha organi- 
non manifesta a este respeito nengun ce- zación europeia encarregada de velar 
lo europeísta, nengún afán comunitário, por isa igualdade de trato)). 
deixando que durma a resolución nal- «Os Estados membros supriman to- . 
gunha gaveta ou hasta de deputados que das as disposicións xurídicas que cri- 
alí s i  votaron a favor. minalizan e discriminan as relacións se- 

Tampouco os governantes galegos pu- xuais entre persoas do mesmo sexo)) ou 
xeron interese en aplicar a Resolución «as limitacións de idade con fins de pro- 
Comu n itária neste noso país, asi que, tección sexan idénticas nas relacións ho- 
ainda que as cousas teñen cambiado mosexuais e heterosexuais)). 
desde aquel 28 de Xuño de 1969, é bon O Parlamento Europeu pede aos Es- 
que nos esforcemos en demandar a apli- tados membros que «en cooperación 
cación concreta da resolución sobre os coas organizacións nacionais de Iésbi- 
di reitos dos gais e as Iésbicas para os cas e homosexuais adopten medidas e 
gais e Iésbicas galegas. É tempo! realicen campañas contra as crecentes 

agresións de que son obxecto as per- 
soas homosexuais e que garantan o pro- 

Selecci6n da cesamento dos autores destas agresións)), . 

Resofución Comunitaria do mesmo modo que pede á Comisión 
da Comunidade Europeia unha reco- 

«A C. E. está obrigada a velar pola mendación ((Deberá tratar de pór fin a 
aplicación do princípio de igualdade de toda forma de discriminación no direi- 
tratamento, con independéncia da orien- to laboral e relativo aos servizos públi- 
tación sexual da persoa, nas disposición cos e á discriminación no direito penal, 
xurídicas xa adoptadas ou a adoptar)). civil, contractual e comercial)). B 
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Esa demotratia paritá- 
ria que reivindican con ar- 
dor as mulleres mais impli- 
cadas na política para par- 
ticipar en pé de igualdade 
cos homes nas listas eleito- 
rais, nos postos do gover- 
no, nas alministracións, etc. 

No entanto outras mulle- 
res mais afastadas da voz e 
da palabra padecen un dos 
aspectos da violencia ma- 
chista mais brutais: En 
1993, 86 inulleres morreron 
no Estaclo español como 
consecuéncia directa de 
malleiras cle parte cle rnari- 
clos c compañeiros e a Co- 
tnisión de Investigación cle 
Maus 'Tratos a Mulleres 
estima que foron 200.000 
lnulleres as que os pade- 

mocracia na casa, na 
na cociña, nas rela- 

cións entre os sexos ... pre- 
cisa, se cadra, tantas ou 
mais valedoras que a de- 
mocracia no ámbito da po- 
lítica, que tamén fai falta. 

Belisária Ru~z, lavandei- 
ra arxentina de 68 anos, na . 
indixéncia, trocou a sua 
bisneta duns dias por uns 
quilos de comida. Nos tri- 
bunais declarou que na im- 
posibilidade de alimentar a 
bebé doul-na a outra 
muller. 

Un grupo de persoas 
da rexión de Primore, 
extremo oriental de Rusia, 
organizou unha bebedeira, 
despois asasinaron tres 
participantes e ferveron e 
comeron un deles. 

Como celebridade non 
precisa mais. 

Os sete .cabeza rapa- 
das acusados de mataren 
a golpes un travestido, feri- 
ren mortalmente outro e 
deixaren cego un mendi- 
go, asombraron a xente 
que asistia ao xuizo a quen 
deleitaron contando 

"Só lles demos unhas pa- 
tadas e non eran botas de 
ponta metálica senon 
wambas. Iamos alegres e 
como nos insultaron ensa- 
rillamo-nos nunha pelexa 
porén só de 10 segundos" 
Eles non eran unha banda 
senón amigos do colexio 
-dixeron diante do xúri-, 
os coitelos que acharon 
nas suas casas eran mate- 
rial de campamento, os ca- 
cetes, adornos para as ca- 
sas e as fotografias en 
grande número cos brazos 
en alto e rodeados de ban- 
deiras nazis, é porseren 
simpatizantes do Barca e 
iso é estar na moda. 

Os níveis de barbárie a 
que se pode chegar alenta- 
do por ideias sexistas, ma- 
chistas, xenófobas, elitistas 
e de "pura raza'' son tre- 
mendos. 

Roland Topor, artista po- Sadam Husein, celebérrimo por razóns diversas, 
lifacético que o mesmo tra- acordou que era bon recompensar os iraquis que se 
balla a esciilhira, o teatro divorcien de mulleres estranxeiras e maximamente de 
libros, cinema, declaraba a m~illeres iranís, isto, nun país onde a constitución 
un con~entarista do xornal define o matrimonio como "obriga nacional". 
El Mz~ndo: "Encontro dun- Se o divorciado é soldado receberá 4.000 dinares e 
ha tremenda miséria que 2.500 dinares se se trata dun civil. 
só haxa dous sexos. Seria A par desta medida convén saber que só os puro 
rnuito mais agradábel que sangue iraqui poden aceder á Asamblea Nacional para 
lioubese cinco, seis ou se- o que cumpre demonstrar ser iraquí de nascimento, 
te. Desgraciadamente ese fillo de pais iraquís que non teñan orixe estranxeira. 
que din que nos fixo Guaiiiiiii!!! 
carecia totalmente de 
imaxinación". 

E 



i 
l 

I 
O Colectivo de Mulle- O Programa de Na- 
res da Igrexa, integrado tións Unidas para o 
por relixiosas de diversas e* Desenvolvimen to 
ordes e laicas de Catalun- (PNUD) desvelou que esa 
ya, considerou "unha fla- Espaiia de que tanto pre- 
grante discriminación por " "il sume o governo de madrid 
razón de sexo" a carta por europeia, moderna, 
apostólica do pai de Roma avanzada e non sei que 
Xoan Paulo 11 que descarta mais, descera ao posto 23 
totalmente a ordenación da lista mundial. Ten, sei- 
sacerdotal das mulleres. ca, o índice de desempre- 
"Hoxe en dia ninguen po- go mais alto da OCDE cun 
de afirmar que ~ e u s  é un 18% (e chega ao 34% nos 
ser sexuado, polo que a fé xovens) e ten o maior nú- 
non pode xustificar unha mero de doentes de SIDA 
cultura, unha opción ou de toda Europa. 
unha atitude machista que Candos .os dirixentes po- 
se converte en marxinañi- líticos falan de Europa, en 
zadora". qué estarán pensando? 

Mario Vargas Llosa di- . 
xo nun colóquio interna- 
cional contra a censura, co- 
mentando a sua pasada ex- 
periéncia como candidato 
a político: "Aprendin que 
para participar en política r non fai falta ter enxeño, 
boas ideas e intención de . . 
colaborar; hai que dominar A decisión sa/omÓn;fa OS 20 avións m;/itares Piero Bustaroli, xorna- 

I a técnica, aprender a men- de un pai e unha nai, se- que mercou a India para lista italiano, da organiza- 
! 

tir". Acrescentou mais ao parados, que pelexaban defensa, seguranza etc,po- ción fascista Alianza Nacio- 
lembrar a sua visita a un pola custódia dun bebé de derian ter servido, de usa- nal, dixo tal que asi: 1aTo- 
bispo que apoiara a sua 15 meses: Nen para ti nen ren os cartos de otro xeito, dos os homosexuais debe- 
campaña quen lle dixo que para min, deveron pensar, para escolarizar os rian ser internados nun 
el como ministro de deus escuartexamos o bebé e 15.000.000 de NENAS que campo de concentración)) 
non Ile podia pedir que asunto acabado, e o bebé ao dia de hoxe non teñen e ~Hai que abolir o termo 
mentise mais "ase guraba- ingresou no hospital en' clase. "gai" que é unha palavra 
Ile que non era preciso di- Murcia con traumatismo comunista para chamalos 
cer absolutamente a verda- craneoencefálico. polo seu nome: maricóns, 
de todo o tempo". pederastas ou invertido s.^> 
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A FEBRE DO FUTBOL 

E cando a prensa saca os asuntos 
archivados -lea-se caso Roldán, ca- 
so Rubio, caso Bóyer ...-, os grandes 
poñen a xogar os chicos de Fer- 
nando Santos, Arsenio ou Cruyf, e 
aqui non pasa nada. A xente que 
lembra "aqueles tempos" ve repetir- 
se a história con outras personaxes 
e outros persoeiros. De ver nos NO- 
DOS as inaguracións dos grandes 
encoros, de contemplar os saques 
de honor de aquel glorioso Real Ma- 
drid dos tempos de Di Stefano que 
apagaba conflictos e contentaba as 

CUESTI~N DE 
CONFIANZA 

. 
masas, pasamos a contemplar as 
grandes batallas entre o Barcelona 
e o Milán, a unir-nos para dar fol- 
gos ao Depor ou ao Compos. Se- 

Mentras González ofrece compe- ñores, aqui non pasa nada. Case fa- 
téncias a Pujo1 se obtén o seu apoio, cemos festivo en Santiago o dia do - 
garantinclo ademais que nunca pac- partido entre o Compos e o Raio 
tará con Esquercla Unida, Chaves porque a ocasión ben o merece. A 
ofrece tres consellerias a IU. E se re- 
sulta que o seiíor González e o se- 
ñor Chaves pertencen ao mesmo 
partido, como se entenden esas so- 
Ilicións? Cadaquén governa a sua ca- 
sa como lle peta e se o señor Gon- 
zLílez consegue entreter-nos mentras 
non cl-iegan as vacacións parla- 
mentárias, e despois subirán ou bai- 
xarán os carburantes para que nos 
cadre o índice de inflación, e a con- 
tinución comenzará a nova Liga h~t-  
bolística, xa está o persoal prepara- 
do para rematar esta lexislatura sen 
pena nen glória. 

FONDOS 
RESERVADOS 

O Ministerio de Interior ten unha 
partida presupuestária dirixida aos 
fondos reservados, que por reserva- 
dos nunca se soubo onde ian a pa- 
rar. Agora, despois do caso Roldán, 
ainda non sabemos onde ian pero si 
canto sumaba. Os datos públicos 
apuntan que entre os anos 1987 e 
1990 a cantidade destinada a fondos 
reservados foi de 14.076.313.000, In- 
terior aumentou nun 37% o presu- 
postado antes deste periodo. 

nosa xuventude, a gran ausente nas 
votacións europeas, é a protagonista 
das marchas a Madrid ou a Ovie- 
do para vivir as xornadas futbolís- 
ticas en directo. 

De que se fala nos bares. A quen 
Ile importa a política europea?. Aqui 
o que nos xogamos non é a credi- 
bilidade ante o Parlamento Euro- 
peo, nen é a esixencia de respon- 
sabilidades por tanta corruptela, 
aqui o que importa é quen vai que- 
dar de campión de liga ou que xa 
temos tres equipas en primeira. 

Se as campañas educativas se fi- 
xesen coa mesma énfase cás cam- 
pañas deportivas, se se financiasen 
campañas informativas cbma se fi- 
nancian autobuses para os aficio- 
nados, outro galo cantaria. 

E falando de autobuses, teremos 
que propor unha excursión a Fáti- 
ma porque isto se non é cun mila- 
griño xa non ten solución. 

- - . , ? .-- - ,=*- .- - --..- ,"---. ,- " -  - 

O VATICANO PON AS SUAS NORMAS EN 
AFRICA 

0 s  vispos e expertos en temas africanos discutiron no Vaticano 
antes do Sínodo da Igrexa Africana sobre os distintos aspectos de 
cohabitación dos esposos antes da voda oficial sempre que non 

haxa relacións sexuais. Nas comunidades en que a tradición supoña 
~inha cohabitación con relacións seLniais os cristiás deberán celebrar 

antes o sacramento do matrimónio. 



QUE ' FAMILIA ' , 

QUEREMOS? 

Os dias 26, 27 e 28 de maio ce- 
lebraron-se en Santiago unhas xor- 
nadas que baixo o título "Que fa- 
mília queremos? analisaban distin- 
tos núcleos familiares. Falou-se da 
"Família zigana", "A família labre- 
ga", "A família mariñeira", "A famí- 
lia urbana marxinal", "As famílias 
monoparentais". .. En todas as ex- 
posición~ fixo-se fincapé nos de- 
fectos, nas deficiéncias, nas carén- 
cias destes núcleos 
familiares, ainda asi 
botamos en falta 
alpnha manifesta- 
ción que cuestio- 
na-se o núcleo fa- 
miliar en si. Se ben 
todos os colectivos 
expuñan de ma- 
neira crítica a sua 
análise desde din- 
tintas perspectivas, 
faltou a voz que 
puxe-se en cues- 
tión a própria tra- 
ma familiar. 

APARCADOIROS 
PARA A VELLEZ 

A soidade é a enfermidade dos 
nosos maiores. "Esa sensación de 
falta de afecto", é do que se quei- 
xaba Luisa, unha vella "aparcada", 
como ela di, nunha residéncia da 
Terceira Idade. 

Na enfermidade, na infáncia e na 
vellez é cando máis necesitamos dos 
nosos e cando máis botamos en fil- 
to o noso entorno. 

Desde as Institucións estan-se a 
apuntar fórmulas que garantan o be- 
nestar dos nenos e nenas: garderias 
subvencionadas, acollemento fami- 
liar, casa de família ... Proxectos que 
rexeitan as macro-estructuras vi- 
xentes até agora, caso Príncipe Fe- 
lipe, e pu-lan por dar aos crios e 
crias un ambiente máis familiar. 

E cos maiores, nos se deberian 
adoptar fórmulas semellantes?. 

"Quen ia pensar que despois de 
cincuenta anos de traballo, despois 
de pagar un seguro para ter unha 
boa vellez, ia-me ver aparcada 
aqui?". Dicia a nosa amiga. 

Se desde a Xunta hai plans. que 
subvencionan o Turismo Rural, por 

que non se subvenciona a 
restauración de casas de 
labranza que sirvan de 
acollida dos nosos maio- 
res?. Por que arrinca-los 
do seu entorno e traslada- 
los a grandes instalacións? 

"Quen me ia dicir a min 
que ia rematar os  meus 
dias nun internado de 
monxas?" -Sepia decindo 
Luisa. 

Elas que ainda se po- 
den valer por si mesmas, 
non estarian mellor no seu 
lugar?. As da costa, que poic jan se- - - 
guir contemplando mar, as do inte- 
rior, no interior. 

"Aqui estou ben, non me poido 
queixar, pero boto en falta aquilo". 
Aquilo que non só é a sua xente, 
son os anirnais, a horta, o mar ... Non 
escoitamos unha queixa da Resi- 
déncia, "Aqui, polo menos estou 
acompañada". "Non, non saio, teño 
medo a perder-me ... Si, ali ... saia, 
paseaba cando o verán, pero aqui 
non coñezo, non me afago polas 
mas". Seguro que se estas mulleres 
e homes cobrasen as pensións en 
divisas xa teriamos feito outro tipo 
de aparcadoiros. 



BODY-CORP 

Non sei se inclinar-me por estar 
coma un tren, ou por adelgazar pa- 
ra despertar paixons durmidas. Hai 
alguns tratamentos que me prome- 

ten "chegar e encher". Cada dia, 
: segundo se vai achegando o ve- 

rán, vou-me sentindo máis agre- 
dida. No autobus "Adelgaza 

, sen sufrir, come galletas TU- O TRIUNFO 
chi". NO xornal "Agora é o CHEGOU TARDE 

momento de pór-te a 
ponto". No taboeiro de Tres asociacións de xuices e 

publicidade "Ven a fiscais resorreran o nomeainen- 
Puturrudefuá e sai- to de Elígio Hernández como fis- 

rás asi", e unha tia cal xeral porque non cumpria os 
despanpanante  requisitos prévios -quince anos 
nunha foto. Che- de exercício dunha profesión 
go a casa e non xurídica-. O Supremo tardou 

telexornal, onde dous anos para resolver este 
tamén hai publi- asunto, e claro, cando o fixo, 

cidade, un xogo don Elígio Hernández xa dimi- 
de imaxes "Antes tira. 
O chocolate'' -e Xa non nos sorprenden estes 

/), uhna persoa grosi- goles. Neste caso o nomeainen- 
sima-, e despois to fixo-se coa aprobación do ac- 

I do chocolate" -e tual ministro de Xustiza e Inte- 
unha sílfide-. rior Juan Alberto Belloch e a se- 

Por que non me cretária de Estado de Xustiza, 
deixades ser gorda?. Maria Teresa Fernández de la 

Vega. 
Até canclo poderán os nosos 

ministros avaliar nomeamentos 
ilegais?. . 



CASOS DE CORRUPCIÓN 

A prensa neoirquina daba conta o pasado'mes de 
Referéncias de aquí e 

maio dun escándalo de corrupción que tiña conmocio- 
nada á clase política estadounidense. Rostenkowski, par- 

acolá 
lamentário liberal da Cámara Baixa foi acusado de dis- 
tintos cargos que tiñan en común a utilización de di- « ... o testemuño proporcionado por u n  interrogatorio 
ñeiro público para o seu próprio beneficio. Está acusa- inquisitorial, tal como G. Duby o publica na Historia 
do da malversación de 85 millóns de pesetas nos últi- de las nlujeres por el dirixida. Grazida, campesiña, viú- 
mos 20 anos. A pena que se lle pide é de 110 anos e va de 22 anos, contestalle ó bispo jacques Fournier, o fu- 
unha multa duns 42 millóns de pesetas. turo Papa Benito XII 

Se comparamos a cantidade que puido malversar o - cando este sacerdote te coñecia, ben antes de teres 

señor Rostenkowski en 20 anos de servícios, coas can- marido, ben durante o matrimonio, jcrias pecar? 

tidades que se lle atribuen ao señor Roldán ou ao se- . -como nesa época o coñecérmonos carnalmente me 
daba pracer, e tamén ó cura, non cria eu, e non mo pa- 

ñor Rúbio ou o fraude a Facenda do señor Albero. Se 
rece, que fose pecado. Pero como agora non me da pra- 

comparamos a pena solicitada para o señor Rosten- cer ser coñecida por ese sacerdote, se o fixesz, pensaria 
kowski, coa que esta a cumprir o señor Albero ou a que que peco. 
xa sufriu o señor De la Concha, case, case, que nos - Se o teu home che prohibise semellante unión jcre- 
dá a risa. rias que pecabas se despois te unises a ese sacerdote? 

Xa que en todo andan a imitar aos ianquis, poderian - Supondo que o meu Iiome mo prohibise, o que non 
os nosos grandes aprender a defraudar en menores can- sucedeu, eu non crería pecar se me unise carnelmente ó 
tidades? sacerdote contra a súa prohibición, xa que iso me daba 

pracer a min e mais ó sacerdote. 
- &res ti, daquela, que a unión carnal non é u n  pe- 

cado cando lle dá pracer ó home e mais á muller? 
- coido que non é pecado. 
- jCanto tempo hai que tes esa crenza? 
- Dende que ese sacerdote me coñeceu. 
- iQuen che aprendeu ese erro? 
- Ninguén. Eu mesma - 
- jAprendichesllo a alguén? 
- Non, ninguen me preguntoci nada sobre ¡so.» 

Collido da páx 84-85 do libro de M- Carmen PALLA- 
RES MENDEZ: "A vida das mulleres na Caliza Medie- 
val 1100-1500". Editada polo Servicio de Publicacións 
da Universidade de Santiago, 1993. 

9 =%e 

« ... Estes señores, visto o aspecto externo do cadáver 
e as informacións proporcionadas poia porteira da ca- 
sa, que via todos os dias o xoven, non suspeitando de na- 
da que pudese explicar os aludidos sofrimentos, tiveron 
a idea de examinar os órgaos xenitais, supondo que po- 
deria estar afectado dunha sífile, que, como se sabe, mer- 
gulla a miúdo aos individuos que a padecen n u n  fondo 
marasmo e un grande abatimento moral que, a eito, con- 
duze ao suicídio determinados suxeitos, xa de por si me- 
lancólicos. 

M. Régnier, neste exame, viu rapidamente una ano- 
malia moi considerábel nos órgaos xenitais externos e re- 

PIIITA E A VIRXE 
coñeceu u n  caso de hermafroditismo masculino dos mais 
notábeis. Con efeito, como se verá a seguir, resulta difí- 
cil encontrar unha rnistura dos dous sexos levada tan lon- 

Pitita Ridruejo a quen coñecemos hai anos nas cha- xe no que se refere aos órgaos xenitais externos)). 
madas revistas do corazó, agora salta a fama pola sua Collido da páx 140 do do apéndice Se E. Cougon: "Es- 
devoción mariana. Pitita veu a Santiago a traer-nos a sua tudo d u n  caso de hermafroditismo imperfecto no Iiome 
mensaxe "A mensaxe da Virxe en Fátirna e Pontevedra". de 1869, do libro apresentado por M. FOUCAULT: "Her- 
E falou do divino con tanta convicción e entre tantos culine Barbin llamada Alexina Bu. Ed. Revolución, 
cánticos e aplausos que o público saiu convencido non Madrid. 
sei se de Fátima pero si de Pitita. 
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ESCOLA FEMINISTA DE 

Un dia decidimos nomear-nos, Damos cursiños diferenciados a 
poñer-nos un nome e bautizamoios rapazas novas, a mulleres maiores, 
como ESCOLA FEMINISTA DE AUTO- etc. e temos sido contratadas por 
DEFENSA, porque levábamos un ano MAS, DIRECCIONS DE CENTROS, 
traballando especificamente nesto CONCELLOS ... 
dun xeito sistemático, porque co- . As nosas tarifas son asequíbeis. 

mezábamos dar cursiños en insti- Ainda que non todas somos da 
tutos, a mulleres de Universida- AGM a idea, os medios e a promo- 

de ... e comezaban preguntar- ción da Escola, son patrimonio da 
nos Quen sodes? AGM. E si queres contactar connos- 

Agora somos cinco moni- co chama ao 588101. 
toras (Unha principal ou xe- 

fa e catro aspirantes) que en- 
aiamos os martes. A monitora 

xefa acude a un xinásio profisional. Ade- 
mais temos acudido a diversos cursiños 

1 de monitoras. 
Entre as cinco, amén de practicar 

técnicas damos muita importáncia ao 
e podemos chamar aspeitos psicoló- 9U' 

S xic 

cións nz 
violénc 
t9rl.2~ 

os do común de mulleres e tentamos 
.,- Amo sair airosas de diferentes situa- 

ts que podemos atopar-nos. Non só de 
ia fisica senon tamén de seren moles- 

.,Uuo, que ocupen o noso espazo, non sa- 
ber dicer un NON, non ser quen de falar con 
claridade, deprender a camiñar ergueitas ... 

questións todas que baten na tradicional cons 
trucción do feminino como ser subordinado 

e dependente, incapaz de golpear ou tomar ini- 
m / ciativas, dicer omarse ~ r i a  en serio. 



As eres e 
a reforma laboral 

A reforma laboral aprobada polo Goberno do 
PSOE e apoiada por case tódolos partidos 

parlamentarios é a máis profunda 
modificación do marco legal de relacións de 

traballo desde o ano 1937. Supón a 
desaparición dos dereitos conseguidos co 

sufrimento e coa loita de moitos traballadores 
e traballadoras nos últimos 50 anos. 

resu- 
.OUS as- 

pectos o conti- 
do da Reforma: por un lado supón 
a libre disposición dos traballadores 
e traballaáoras por parte dos em- 
presarios e por outro o abarata- 
mento do c,usto do traballo. 

Esta nova situación normativa po- 
de afondar nunha sociedade cada 
vez máis dual e polarizada entre cla- 
ses poderosas e clases populares: ri- 
cos e pobres. Pero incluso entre os 
menos favorecidos sempre existen 
colectivos que por atopárense entre 
os tradicionalmente discriminados 
estarán nunha situación máis vul- 
nerable. Entre este colectivo atopá- 
monos as mulleres situadas no mer- 
cado laboral en situación de des- 
ven taxa: 



Temos unha reducida taxa de ac- 
tividade, só o 40%, moi por debaixo 
da media europea que se sitúa nun 
52%, altas cuotas de paro, 23%, sa- 
larios inferiores ós masculinos en 26 
puntos, alta participación na eco- 
nomía somerxida, gran precarieda- 
de na contratación: de cada 100 asa- 
lariadas 30 teñen contrato eventual, 
tamén nos atopamos concentradas 
maioritariamente nalgúns sectores 
concretos, por exemplo sector Ser- 
vicios e temos unha presencia moi , 

escasa no sector da Industria, a maio 
ría na pequena e mediana empresa 
con escasa implantación sindical e 
pouca capacidade de negocia-las 
condicións de traballo. Isto unido á 
desaparición dos mínimos legais em- 
peorará a situación laboral das mu- 
Ileres. 

A continuación analizamos al- 
gunhas das medidas da Reforma La- 
boral e a súa incidencia nas mulle- 
res: 

D A legalium'ón d a s ' h c i a s  R-ivadas 
de Colocación: 
i Permítense as Axencias Privadas 

de Contratación. 
i Elimínase a obriga do empresa- 

rio de contratar a través das oficinas 
de emprego. 

O perde-lo INEM a súa función 
de intermediario exclusivo na con- 
tratación vai resultar extraordina- 
riamente dificil desenvolver progra- 
mas de orientación, formación e em- 
prego para mulleres desempregadas. 

O cumprimento da non discrimi- 
nación no acceso Ó emprego por ra- 
z ó n ~  de sexo atopará serios obstá- 
culos ó aumenta-lo número de axen- 

tes que interveñen e ó quedar su- 
xetas as colocacións ás demandas dos 
empresarios. 

As mulleres paradas, en especial 
as que xa traballaron, desistirán da 
búsqueda de emprego Ó estar este 
condicionado ó pago da xestión pa- 
ra poder atopalo. 

D í&.v$cación profesional e mobilida- 
de fincional: 
i Introdúcese o concepto de ca- 

tegorías equivalentes entre as que se 
permite a mobilidade case absoluta 
e amplíanse as causas a razóns téc- 
nicas ou organizativas, suprimindo 
a posibilidade de reclama-lo ascen- 
so pola realización de tarefas de ca- 
tegoría superior. 

Coa introducción do concepto in- 
determinado de categorías equiva- 
lentes e coa mobilidade funcional 
desaparece,a posibilidade de ascen- 
so e recoñecemento de maior cua- 
lificación polo traballo realizado. 

Son moitas as mulleres que ocu- 
pan categoría de moi escasa cualifi- 
cación aínda que fan mballos 6s que 
se debería dar un maior valor. Con 
esta modificación da norma, segui- 
ranse mantendo á baixa as catego- 
rías ocupadas por moitas mulleres. 

b Contrato de Aprendizaxe: 
i Dirixido a xóvenes entre 16 e 28 

anos, con retribución desde o 70%, 
no primeiro ano, ó 90% do Salario 
Mínimo Interprofesional no Último. 
Non cotiza para o pago da Incapa- 
cidade Laboral Transitoria (baixa 
por enfermidade) e non dá derei- 
to ó desemprego. 

Afectará indistintamente ó colec- 
tivo de xóvenes, pero existe unha 
porcentaxe máis alta de mulleres xó- 
venes que, de homes e ademais hai 
un maior número de mulleres pa- 
radas que de homes, polo que a in- 
cidencia proporcional será maior. 

D Xornuda: 
i O tope legal de 9 horas de xor- 

nada diaria, poderá superarse por 
convenio (o único tope será que en- 
tre xornadas de traballo se dean 12 
horas de descanso). 



i O descanso semanal poderase' posto de traballo. Pode ser unha vía cómputo da cotización á Segurida- 
computar por períodos de dúas se- utilizada polos empresarios cando de Social e de cálculo da base regu- 
manas. queiran desfacerse de man de obra ladora das prestacións, computa- 

i O disfrute de vacacións poderá feminina. ranse exclusivamente as horas efec- 
fraccionarse en máis de dous perío- Por último, 0 Contrato a Tmpo f'ar- tivamente traballadas (antes facía- 
dos. cial OU Contrato para "as mulleres". por día de traballo) isto significa 
i Suprímese O mínimo legal de in- Según 0s datos do Último trimestre que unha traballadora cun contrato 

cremento do 75% do valor da hora 93 da E.P.A. O 75% destes contratos a tempo parcial de 4 horas diarias 
ordinaria para as extraordinarias. AS foron feitos ik mulleres fronte Ó 24% exemplo) para ter dereito á pres- 
horas extraordinarias compensadas feitos ÓS homes e, companndoo coa ación por desemprego ter& que ter 
con descansos non computarán pa- taxa de ocupación feminina danos cohado durante 24 meses e para ter 
ra o tope máximo permitido de re- un 15% de mulleres ocupadas baixo dereito á xubilación que facelo 
alización de horas extraordinarias. esta modalidade, fronte ó 2% dos durante 30 anosn. 

Todo o relativo coa modificación homes. Con todas estas medidas é unha 
da xornada laboral é un cúmulo de burla que o Goberno de Felipe Gon- 
obstáculos á integración e perma- B O Contrato a Tmpo Parcial carac- zález queira aparecer como "earan- 
nencia das mulleres no mercado la- terízase por: te das políticas de igualdade" 
boral. Son novos impedimentos pa- 'Ontrato Para va- Son malos temBos para as mulle- 
ra poder compatibiliza-lo tempo de ballo fixo-discontinuo; Considérase res, tempos ande non falta- 
traballo co tempo adicado ás res- contrato a tempo parcial calquera rán .sALVADOES,, que teñan pensa- 
ponsabilidades familiares, xa que, xornada inferior á habitual; No su- do superalos costa das mulleres. 
nos guste ou non, aínda son maio- posto de traballo inferior a 12 horas Xogámonos moito, que 
ritariamente asumidas polas mulle- semanais ou 48 horas mensuais de- participar activamente en tódolos fo- 
res. Todos estes obstáculos exerce- saparece a relación laboral; non se 

ros na defensa dos dereitos con- 
rán unha forte presión para o aban- cotizará por enfermidade común, 

queridos e das nosas propostas para 
dono do mercado laboral. accidente non laboral, desemprego 

unha sociedade máis xusta, na que 
A mobilidade xeográfica recolli- e xubilación; Establécese a posibili- 

non se poñan por diante a compe- 
titividade, a productividade e sí as 

gún tipo de impedimentos, de novo rias; Varios contratos a tempo par- 
necesidades das persoas sen exclu- 

afectará máis ás mulleres, a quenes cial para unha mesma traballadora 
polo papel socialmente adxudicado de menos de 12 horas semanais ou sións sociais. B . 

de atención e coidado dos outros se- 48 horas mensuais, non dan dereito 
Tensi Alvarez Folgar 

ralles moito máis difícil trasladarse á prestacións sociais. SECRETARIA DA MULLER S N DE 
e veranse obrigadas ó abandono do Por outro lado paro o tempo de cc 00 DE GALICIA 
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sendo nais que tal divers >n por outras mullleres, renúncian e dicer e xa non digo por facer, por- 
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)icas de forma paralela coa relación mestura! Facendo-nos un espácio no que 

heterosexual e exercen de nais. Cada palabra por separado ten xa poder atopar referencias. A necesi- 
b Mulleres que deciden no mo- unha história. dade de ver-nos reflectidas, de que 

mento da separación heterosexual Como mulleres a inquietude fe- se fale de nós; no cine, no teatro, nos 
deixar os fillos co a poder vi- minista fixo-nos gañar un espacio medios de comunicación, na litera- 
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4 e a terosexuais tamén teñen  roblem mas 

papel, pode-nos permitir unha cer- 
ta consideración social, para fun- 
cionar dunha maneira máis tran- 
quila: no bairro, na escola, cos veci- 
nos, no supermercado. Unha ma- 
neira de emascarar a dobre vida de 
cara para fóra. 

É a necesidade de parecerse ao 
resto, ter o consenso do médio pa- 
ra poder,manter o equilibrio. 

As nais lesbianas, atopamo-nos 

nun marco de improvisionalización, 
nunha montaxe de vida que temos 
que inventar, onde os nosos fillos e 
fillas están, conviven con nós, e sen 
querer entran na nosa dobre ou tri- 
ple vida. 

Seguro que moitas temos dubidas 
de abondo e nos preocupamos po- 
lo feito de como se poden sentir os 
nosos fillos/as. 

Sabemos que os fillos/as de he- 

e grandes, pero tamén sabemos que 
existen vias de aceptación destes pro- 
blemas. 

Os nosos fillos/as poden viver me- 
llor ou pior o feito de ter unha nai 
lesbiana, pero pode que este non se- 
xa o problema máis grave. Pode que 
o problema máis grave sexa como 
nos sentimos nós frente a isto, fren- 
te ao baleiro que nos crea esta falta 
de referéncias. A necesidade que te- 
mos de saber como buscá-las. Saber 
con que podemos contar. 

DTO TODO ISTO, é inagotábel o cú- 
mulo de preguntas que nos facemos: 

b Como algunhas mulleres teñen 
o desexo de ser nais. Polo feito de 
ser lesbianas, anúlase-nos este de- 
sexo? 

b O feitb de ser lesbianas afasta- 
nos das necesidades, sensacións. sen- 
timentos que nos ten trasmitido a 
nosa cultura como mulleres, do res- 
to das mulleres? 

b As lesbianas nais estamos máis li- 
mitadas polo feito de se-lo á hora de, 
atopar novas relacións? 

b Cantas lesbianas nais decidiron 
renunciar ao seu desexo, polos seus 
fillos/as, xenerando sentimentos de 
culpa, contradicións, etc., co medo 
de pensar: Como o afi-ontarian se se 
decatasen? ' 

b Que pasa á hora de separar-se 
unha parella de lesbianas que com- 
parten os fillos/as dunha delas? 

b E cando unha parella de lesbia- 
nas deciden ter unha criatura en co- 
mún? 

b E as mulleres lesbianas que se 
senten ameazadas polos ex-compa- 
ñeiros por mor dos fillos, quitarán- 
lles a custódia dos nenos cando se 
saiba da homosexualidade da nai? 

Sabemos que hoxe é imposíbel fa- 
lar de todo este montón de cousas 
que foron saindo, pero pensamos 
que é importante que comencemos, 
que nos fagamos un espácio e con- 
tinuar se queremos. 

Marga Sónchez 
Grups de Feministes Lesbianes de 

Barcelona 



prexuízos sobre o 
doméstico dificultaron o 

desenvolvimento do 
movimento m de Iiberacion 

da muller 

an'tropoloxia estudou 
exaustivamente a pro- 
gresiva complicación das 

sociedades humanas. Este proceso 
identificou-se moitas veces cun pro- 
greso evolutivo positivo e por tanto 
dalgunha maneira, "moral". Sen em- 
bargo, este conceito de progreso fi- 
ca moito máis limitado, se atende- 
mos tanto aos desenvolvimentos te- 
óricos da bioloxia evolutiva, onde as 
teorias da evolución son moito me- 
nos lineais, como aos da antropolo- 
xia, que introduciu dous conceitos 
fundamentais para a análise do so- 
cial, a saber "relativismo cultural" e 
"etnocentrismo". Se se pode aplicar 
a idea de progreso moral no estudo 
do social, é só en canto se produciu 
un desenvolvemento das desigual- 
dades sociais. 

Unha das primeiras desigualdades 
que aparecen nas sociedades hu- 
manas son aquelas que teñen que 
ver coas diferenciacións segundo se- 
xo e idade, que son a base da orga- 
nización das sociedades que, desde 
o punto de vista evolutivo, se chaman 
"simples" as de cazadores e collei- 
teiros. Agora ben, receben este no- 

me porque tanto a estructura eco- 
nómica, como a política están pou- 
co "evoluidas", é dicer, hai poucas 
desigualdades sociais. Asi, ainda que 
as desigualdades segundo o sexo e a 
idade, son as máis orixinárias, no se 
pode afirmar sen embargo, que sem- 
pre permanecesen igual, a influén- 
cia da estructura económica e polí- 
tica nas desigualdades sexuais é de 
crucial importáncia. 

Dito isto, cabe agora explicar cais 
son os "prexuízos sobre o domésti- 
co", que influen no desenvolvimen- 
to do movimento de liberación das 
mulleres. Situaremo-nos pois, no 
contexto sócio-histórico da Revolu- 
ción Industrial, periodo que trouxo 
consigo unha intensificación da pro- 
dución, por unha maior e crecente- 
mente organizada explotación dos 
traballadores, xunto a unha utiliza- 
ción tamén crecente de novas tec- 
noloxias. Pero, o que interesa agora 
recordar é que xunto a esa intensi- 
ficación productiva, estaba-se pro- 
ducindo un proceso paralelo, e a 
longo prazo de maior importáncia, 
a "desdomesticación dos recursos". 

Esta "desdomesticación" desen- 

volve-se en duas etapas. Nunha pri- 
meira produce-se un proceso de 
mercantilización da produción e do 
traballo: trata-se de subordinar á Eco 
nomia de Mercado, todas as activi- 
dades económicas, que levan con- 
sigo a "satisfaci6n das necesidades 
sociais básicas". Tres en concreto: ali- 
mentación, vivenda e vestido, antes 
dependentes da economia domésti- 
ca. Mercantilizan-se asi, os recursos 
vitais básicos e tamén, mercantilizan- 
se as persoas ao vender o seu pró- 
prio tempo vital no mercado. A se- 
gunda etapa, que é característica do 
capitalismo do s. XX, centra-se no 
consumo:unha vez organizada a 
oferta de productos industriais, or- 
ganiza-se a demanda e abren-se os 
mercados de consumo. 

A economia doméstica que per- 
sistira baixo o réxime feudal, e o ca- 
pitalismo sofre unha forte acometi- 
da polo mercado, a princípios do sé- 
culo XX. A posta en marcha na es- 
fera productiva das teorias fordis- 
tas e tayloristas, organización e con- 
trol dos movimentos necesários mí- 
nimos para unha maior produción, 
ensaian-se tamén. na economia do- 
méstica. O traballo xa se sacou da 
economia doméstica coa constitu- 
ción das grandes empresas, e a for- 
mación dun mundo económico 
alleo ao doméstico. Agora, no s. xx, 
intenta-se o mesmo coa organización 
do mantimento das persoas e dos re- 
cursos que compoñen un fogar do- 
méstico, organiza-se o consumo. E 
neste contexto, no que surxe o que 
hoxe chamanmos "traballo domés- 
tico", que seria o realizado polas 
"amas de casa". Até entón, o que xa 
Aristóteles descrebeu co termo Oi- 
konomia, arte de satisfacer as nece- 
sidades sociais básicas no contexto 
da casa, cedera ao mercado ás per- 
soas, a sua forza de traballo. Agora 
cedia tamén a administración e pro- 
dución dos recursos vitais básicos, 
que pasaban a ser como as mesmas 
persoas, mercancias. A alimentación, 
refuxio, e o atavio, necesidade re- 
produtivas básicas, pasaban ao arbí- 
trio do mercado, e a satisfación de- 
sas necesidades básicas, transforma- 



ba-se asi, nun acto de consumo. Non 
é outra cousa que a administración 

1 

dese consumo, o que se denominou 
"traballo doméstico". 

Tanto mulleres como homes so- 
freron un crecente proceso de des- 
domesticación, primeiro ao vender 
como mercancia o seu "tempo de 
quefacer", e transformá-lo en traba- 
110, e segundo, ao transformar-se de 
L L p e r ~ ~ a ~  productoras de vida", en 

1 consumidores. Sen embargo, a re- 
dución da economia doméstica, "Oi- 
konomia", ao que se denomina ho- 
xe "traballo doméstico", trouxo pa- 
rella a ilusión, de que a liberación 
das mulleres viña dada pola inser- 
ción destas no mercado laboral, e 
pola mecanización e mercantiliza- 
ción do quefacer doméstico. Esta 
confusión, a de pensar que a libera- 
ción estaba na progresiva desdo- 
mesticación e transformación en tra- 
balladoras e consumidoras, é fruto 
da colonización teórica levada a ca- 
bo pola Economia de Mercado so- , 

bre o conxunto do pensamento oc- 
cidental: a pretensión ideolóxica de 
que o económico, só é posibel no 
mercado. 

Isto levou a un descrédito do do- 
méstico, no plano ideolóxico, e a un 
desmantelamento do doméstico, no 
plano práctico. Na España dos nosos 
dias a última expresión constitue-a a 
recente avalancha de execucións de 
hipotecas sobre vivendas, instigada 
polos bancos, que deixará a unha 
porcentaxe crecente de povoación 
en mans do mercado para solventar 
a necesidade de aloxarnento nun pa- 
ís no que até hai pouco habia unha 
alta taxa de propiedade da vivenda. 
Ou a crecente implantación das co- 
midas rápidas e as grandes superfí- 
cies de alimentación, que leva con- 
sigo un empobrecimento da dieta 
nun país, que exportaba a famosa 
dieta mediterránea. 

Mentres que a Economia de Mer- 
cado se define como "global", por 
contra a economia doméstica pode- 
se caracterizar como tendente á au- 
tarcia, como autoabastecedora dos 
recursos e persoas necesários para a 
reprodución do grupo doméstico, 

baseandose fundamentalmente nos 
procesos económicos ligados á re- 
produción e ao mantimento. Por iso 
a economia doméstica tende a fuxir 
do "consumo" é dicer, do esgota- 
mento das persoas (a sua saúde e os 
saberes que posuen) e dos bens. 

Esta tendéricia á au&rcia da eco- 
nomia doméstica utilizou-se tamén 
para desacreditar o doméstico. Ma- 
ria Moliner, no seu famoso "Diccio- 
nario del uso del español". ao ex- 
plicar os usos da palabra "autarquia", 
di que a princípios deste século, can- 

do se comeza a utilizar esta palabra, 
produce-se unha confusión debida 
á acumulación nela de dúas palabras 
gregas; "arkho", que significa "bas- 
tarse a si mesmo", e que deberia ter- 
se traducido por "autarcia" (palabra 
xa recoñecida pola Real 

Academia) ; e "arkeo", cuxa raiz 
encontra-se tamén en palabras co- 
mo "monarquia" ou "oligarquia", e 
cuxo significado era "governar". Es- 
ta confusión, que se produce tarnén 
noutros idiomas á parte do castelán, 
trouxo como consecuéncia que á pa- 
labra autarquia, "capacidade de bac- 
tarse a si mesmo", se lle acumulase 
un segundo significado, "governo 
por si mesmo". Aprofundando asi na 
identificación ideolóxica entre eco- 
nomia e política, caraterística da 
Economia de Mercado. 

Por outra banda, non debemos es- 
quecer que a teoria política tal e co- 
mo a entendemos, surxe en oci- 
dente na Grécia Antiga, precisa- 
mente nun mundo rexido econo- 
micamente pola economia domés- 
tica. E Aristóteles, o que primeiro 
descrebe as formas de governo, en- 
tre elas a democrácia, e logo, des- 
crebe como xunto á Oikonomia, se 
está comezando a desenvolver unha 
nova actividade, que Aristóteles des- 
crebe como a "ciencia de adquirir", 
e que non é outra cousa que as ori- 
xes do que hoxe chamamos Econo- 
mia de Mercado. 

Outro mito que desacreditou o 
doméstico, xunto ao anterior que 
vincula a economia doméstica a un- 
ha particular forma de governo, é a 
idea de que as accións económicas 
denominadas troco ou transferén- 
cia, son formas menos desenvolvi- 
dad economicamente, que a máis 
desenvolvida que supón o inter- 
cámbio. Sen embargo, non só son 
duas formas que persisten no noso 
mundo, senón que son consubstan- 
ciais á economia de mercado máis 
avanzada e máis especulativa. Pero 
son tamén formas económicas fun- 
damentais na economia doméstica. 
Asi, non só se dá dentro desta o tro- 
co, senón que as transferencias de 
recursos e de persoas, tanto no con- 
texto do grupo doméstico, como no 
da rede de relacións, son centrais pa- 
ra o bon desenvolvemento da eco- 
nomia doméstica. 

Para finalizar recapitulemos tres 
das confusións ou prexuizos que se 
teñen habitualmente sobre o do- 
méstico. Primeiro a identificación 
entre economia doméstica e traba- 
110 doméstico. Segundo a identifi- 
cación da economia doméstica con 
reximes políticos autoritarios. E ter- 
ceiro, a idea de que a teoria que sus- 
tenta a Economia de Mercado, ex- 
plica o conxunto dos procesos eco- 
nómicos. Estas tres confusións orien- 
taron á maior parte do movimento 
feminista a inserir-se no mercado en 
detrimento do doméstico. 

Beatriz Ruiz Fernóndez 
Antropólogo. 



Purificación Rodriguez López, 
Puri, como a chaman todos, ten un 

despacho distinto a tódolos que eu vin 

nas estacións, está cheo de plantas, 
* 

grabados de trens e estacións antigas 

nas paredes, e un pequeno e precioso 

tren de madeira sobre un moble boixo. 

E unha muller nova e agradable que 

non entende o noso interese por 

entrevistala. Pensa que hui mulleres na ' 

Renfe moito máis importantes ca ela, 

como unha compañeira que é 
enganchadora de vagóns de mercancías 

en Vigo-Guisar, "un traballo perigoso 

que moitos homes non dan feito". 

Ocorre que non é frecuente atopar u- 
nha muiler nun posto de dirección da 
Renfe e mesmo noutros postos pon? 

Si seguimos a ser minoría e no que 
é a vía hai moi poucas pero en taqui- 
llas e oficinas sempre houbo mulle- 
res traballando. 

Ben, pero ese é un traballo dos consi- 
derados tradicionalmente femininos. 

Si, mais iso está a cambiar. Agora te- 
mos interventoras, maqbinistas ... , por 
exemplo, a miña irmá, que tarnén tra- 
balla en Renfe, estuvo unha tempo- 
rada de interventora, despois tivo a 
oportunidade de cambiar de servicio 
e foi a oficinas. 

Así que a túa irmá tarnén traballa no fe- 
rrocarril, ¿pensabades dedicarvos a is- 
to dende pequenas? 

Non, na vida. Eu fixen Maxisterio, o 
que pasa é que o de dar clase moito 



non me tiraba, por iso, cando estaba da sensibilidade que te leva a tentar 
preparando as oposicións, saíron u- . solucionar os problemas en situacións 
nhas para a Renfe e decidín presen- nas que, ó mellor, non é posible. 
tarme coa miña irmá, seguindo os pa- E a xente, <acepta normalmente ver un- 
sos do meu pai que é gardabarreiras. ha muller onde tradicionalmente esta- ' 
A relación que eu tiña coa empresa ban os homes? 
dende pequena limitábase a que via- 
xaba gratis e por isto resultaba moi Hai anécdotas para vanos gustos. En 

atractiva, pero fóra diso a idea de que San Clodio estuven pitando trens nos 

poidera traballar nun futuro aquí, pa- andéns e algunha vez saíume algún 
home pola ventanilla dicindo que de- 

veces as mulleres 
ra nada. A parte de que ainda que 
non son vella, o de entrar as mulleres bería estar fregando pratos. Outras somos demasiado 
na Renfe daquela era case impensa- veces dixeronme cousas como que lle 

estaba quitanto o traba110 ó fillo, e is- ble e menos nun posto de Xefa de Es- 
tación. Bueno, non podes imaxinar o to máis de un na empresa, aquel0 de tradicionais.. . 
orgullo que ten o meu, á parte de que "o meu fillo sen colocar e ti aquí". 

lle levo unhas cantas categorías pro- Cando me nomearon Xefa de Esta- 

fesionais. 

<Como foi a túa carreira, chegas a este 
I posto por promoción interna? 

Si. As oposicións que saquei eran pa- 
I ra factores, que é a única categoría á 

que podes acceder dende fóra, des- 
pois o demais foi por ascenso profe- 
sional. Desenvolvín distintos traballos: 
estuven de factor, en circulación ... , 
tamén en moitos sitios distintos: Za- 
mora, Huesca, Puebla de Sanabria, e 
xa en Galicia, en Rubiá, Carballiño, 
Lalín, San Clodio ... 

<Resultouche difícil? 

Facíanche probas físicas, psicotécni- 
cas e de cultura a nivel de bachare- 
lato elemental. A min resultáronme 
relativamente doadas mesmo as físi- 
cas: tiñas que pasar unha proba de for- 

I za. Os ollos, no recoñecemento mé- ción en Zamora, unha cidade con moi 

l 
1 dico, mirábannos moito, de feito te- pouco ferrocarril e con moita xente 

~ ño unha amiga que quedou arrinco- vella na empresa, dician que algún se 

i nada por problemas de vista. xubilara porque a el non o mandaba 
unha muller. Afortunadamente estes 

<Que funcións tes como xefa titular? casos foron os menos. 
Coordenar e mirar polo bo funcio- <como vidas este tipo de comentarios. 
namento en reclamacións, atención 

Non especialmente mal. Procuraba 
o cliente, persoal, nóminas, manobra 

non darlle moita importancia. Tiven 
dos trens, taquilla, limpeza e mante- 

máis problemas cos viaxeiros: hai non 
mento, E un b-aballo cómodo. O máis 

I moito veu un señor portugués que 
liado é o do persoal que en moitos non me admitía como xefa e preferíu 
momentos chega a ser falar cun inspector, e iso que se lle vía 
porque ti tes que ver o conxunto do un certo nivel económico e cultural. 
funcionamento da estación e cada 
persoa ven tos problemas propios es- ~Pensas que aí hai diferencias no trato 

perando que 110s soluciones. O peor das nmileres? 
é que te sintes implicada, quizais máis Si. As mulleres normalmente aní- 
polo feito de ser muller, por aquelo manme. Din frases como "que ven u- 
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rios aquí, a eles os ves en tódalas con 
orias e I 

1 quedai 
vocat 
lleres 

movidas 
1 na cas 

; mentrc 
a. 

i3 ti como te arreglas, como e a nia vida? 

Eu non teño parella e vivo soa. Tra- 
ballo de 9 a 2 e de 4 a 7, unha xor- 
nada agradable se tes familia. A min 
particularmente párteme o día e pou- 
co máis fago que vir traballar. 

E ese pouco máis que fas que é, {a que 
adicas o tempo restante? 

A múseca, ó cine, á pintura, fago un 
pouco de ximnasia, un pouco de to- 
do ... Estou indo a clases de inglés que 
me van ben para o traba110 e de pin- 
tura porque me gosta. Tamén gósta- 
me moito sair, andar por aí de pingo. 

{Nunca se che ocorreu ter unha familia? 

Nin si, nin non. Se cadra non me chc 
gou o día ou a persoa. Eu penso qu~  
o estado normal de homes e mulle 
res é o da parella, pero non que a vi- 
da de un sexa mellor por iso. Eu se 
me atopo un  pouco baixa ou sinto ne- 
cesidade afectiva vou onde os meus 
pais, a Monforte. A eles sempre os te- 
ño e vou velos bastantes fins de se- 
mana. 

(ha mul ler, xa c ro OS 

iomes son ourra cousa, s o ~ r e  todo 
1s vellos, jfixatt ño un secre- 
ario e moitos qi i a falar con- 
nigo fan náticamente con el..! 

: que te 
ie veñer {Tiveche a l m a  vez unna parella es- 

table? 

Si, claro. Penso que os home n 

imprescindibles (Rise) . Tuveil llui- 
vo cinco anos que cando entrei na 
Renfe pasou á historia ó empezar a 
traballar e levar outro tipo de vida. 
Deixeino eu porque me parecía moi- 
to máis atractivo o que tiña por dian- 
te có de pensar que tes que facer o 
que che ven dado de casar e ser nai 
por natureza. 

no sister 

iaserm --- -- ~g;uimos inoría, p e s  que por 
E razón* uu pur algunha outra? 

:reo que moitas veces as mulleres so- 
nos demasiado cómodas e tradicio- 

rntido en que casamos, asen- 
?de sexa e ponto. Se eu es- 

Ldsada igoal non estaba aquí. 
Ja taquilla desta estación están tra- 
hallando rapazas que tuveron posi- 
bilidades de cambiar e non pensaron 

oción por se as destinaban a 
tios. A xente con familia dei- 

.a nun segundo plano o tema do tra- 
ballo fronte á vida familiar. Mira, nos 
ramos 20 xefas de estación no Es- 
ado cando eu empecei. Agora só so- 
nos oito, as restantes se colocaron en 
bficinas ou deixaron a empresa. 

que din moiras 
mulleres de que se 
sentirían frustradas 
se non fosen nais 

(...) non a tompartc 
absolua- 

iais no sc 
amos oi 
, I x , n " n  ,.- 

ia prom 
~utros sil 

Iso que dis de ser nai por natureza está 
ben, {que pensas dos fillos? 

Limitan moitísimo. Pode estar moi 
ben telos. De todos xeitos, iso que din 
moitas mulleres de que se sentirían 
frustradas se non fosen nais é unha 
opinión pérsoal e como tal respétoa, 
pero non a comparto en absoluto. 
Non deixo de recoñecer que ter fillos 
debe dar tamén moitas satisfaccións 
e ser algo moi bonito, pero que teste 
que poñer totalmente en función de- 
les, no ~rofesional .... en todo. 

ondo tri 
de mul 

~ u e  contas é abc iste sobre to- 
porque se trata leres. Os ho- 
s dan outra importancia á profesión. 

1 home subordina a familia á profe- 
ión. Hai moitas  arell las de ferrovia- 
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Si, e facer unha dobre xornada na mei- ces, mentres que se a dí un home, á 
rande parte dos casos pon? primeira cae. 

Aquí vese que se son parella algúns z ~ s ~  diferencias danse -én en&- m 
traballadores, no que toca ó tema dos propias mulleres? 
fillos, a muller é a que vai ó médico, 
leva os nenos á escola, vai ás xuntas As veces. Claro que sempre tes máis que para que che 
de pais. .., sempre ela é a que ten que , 

trato coas mulleres. NOS aquí temos acepten unha idea 
estar. Só hai un caso aquí, dunha pa- Un grupo de mulleres bastante sim- 

rella cun rapaciño pequeno e colleu pático. Coas mulleres sempre é máis tes que dicila dúas 
el o permiso de paternidade porque doado entenderse? Pero en canto 

maior apoio entre os traballadores 
veces, mentres que 

a muller tamén estaba traballando. ~ Penso que foi o terceiro caso en todo non notas moita diferencia. se a di un home, á 
o Estado. Fálame UII ~ O U C O  deste grupo. primeira cae. 

~Pensas que hai diferencias nas valo- Empezamos por motivos labor&, ago- 
racións entre homes e mulleres? ra somos amigas. Isto entre os homes ff 

Hainas. Na empresa nótase. Eu teño dme menos, aquí non coñezo grupo 
' 

a sorte de traballar nun centro on- ningún de homes. 
de no xornal, no trato, etc., estamos 
totalmente equiparados homes e mu- <Que pensas do feminismo? 

lleres, pero entre os mesmos compa- Levar as COUSas Ó extremo non me pa- 
ñeiros notas que para que che acep rece correcto pero gañar unha posi- 
ten unha idea tes que dicila dúas ve- ción no mundo coma persoas, un ni- 
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\\ ve1 de igoaldade ..... por descontado {Que é o que máis valoras? 
W ,  que é imprescindible. Penso que xa Independencia o primeiro. Son un qanar - era hora de que 5s mulleres nos res- pouco egoísta no de conservar a mi- 

# # #  Petaran un POuc0, Porque que es- ña liberdade porque non me gosta de- . .  . 
O taba pasando ata agora... a mi- pender ou estar supeditada. A miña . I - ña nai ou a mina avoa non podía ser. ,da teño que ,vila eu e non pode nin- unha posición no 

Pemas loco que o fedmo mudou al- guen vivila por min. Son Leo, e sín- 

persoas, e V I ,  b L.- Allo. 

so que o m1 
imnrncrinrlihln t n ~ n ~ ~  iin 1 

mundo coma go a situación. tome identificada totalmente. Como 

------- 1 \ Z  c; m i c o  apoioo totalmente. Pen- valores, todo o que supoña respeto, 

enos que podemos facer é . compañerismo, amistade, etc, na re- 

m.mmrm v..~I.I~I~.v. LLI llV3 UII ;espeto e facer ver que es- lación coa xente. 

II tamos aí. E isto por nos mesmas, non {Como ves o teu futuro? 
porque alguén nolo conceda ou no- Non me vexo aquí de por vida. Gós- 
lo quite. Só pensalo paréceme deni- tame cambiar, pero polo de agora 
gran te. aquí estou contenta. Se isto se manti- 

vese así, mon me importaría firmar 1 
por vida, pero todo chega a cansar. O 
que teño claro é que o traba110 que 
faga será en algo relacionado co pú- 
blico. 

{E como pintora? 

Participei nalgunha exposición co- 
lectiva, pero non creo que chegue a 
facer nada importante. Máis que na- 
da é algo que me relaxa moito, gós- 
tame e pásame o tempo sen sentir. I 
Pinto paisaxe, aquí en Vigo e arredo- 
res teño moitos pontos de inspiración. 
Na Estación temos un colectivo fe- 
rroviario e fixemos unha exwosición 1 
o ano pasado. Saíron artistas aficio- 
nados que ninguén coñecía, se non 
eran eles era a muller ou a filla.. . . e re- 

ir" 
sultou moi ben: vendéronse 6 ou 7 ca- 

, dros dos corenta e pico que había. 1 
{Organizades dende el outras activi- 
dades? 

Si, sobre todo deportivas. Mira, temos 
un equipo de futbito, de baloncesto, 
facemos campeonatos de parchís. 
Dous anos seguidos fixemos un con- 
curso de redacción coa participación 

1 dos colexios, tamén fixemos festas. Is- 
to é posible porque somos moitos. 

i I 
¡Que cantidade de cousas! iSerá porque 
a Estación de Vigo ten unha xefa? 1 
Seguimos a falar mentres tomabamos un 
café, ó despedirnos varios compañeiros 
de Puri case pelexan entre' eles por pa- I 
gar as nosas consumicións. Puri mírame, 
danos a risa e di: "sen comentarios". B 





MULLERES CRISTIAS DE LOGRONO 
MULLERES DE HOAC DE CATALUÑA 
MULLERES E TEOLOXIA DE MADRID 
MULLERES E CRISTIANISMO DE ~ ~ I R I D  

Cotno grupo cle mulleres dentro 
tl:i Igrcxa, tral~allamos para que se 
rccoñcza :i participación plena das 
mullcres 1x1 vida eclesial e o exer- 
cício de calquera dos seus ministé- 
rios. 

Buscamos a promoción da soli- 
c~arieclacle en calq~ier gnipo eclesial 
ou laico. 

Queremos ir do centro á periféria 
cunha atitude de escoita e servício. 

Queremos coñecer a teoloxia que 
fan as mulleres e crear canles para 
a sua divulgación. 

Enmarcamo-nos dentro das dis- 
tintas Teoloxias da Liberación, que 
desde unha Igrexa,máis Popular tra- 
ballan por un mundo máis misto. 

As nosas avoas. O binómio 
cristianismo-f eminismo 

Hai un incipiente movimento de 
mulleres que se pode datar a me- 
diados do século pasado que n~st i -  
fican a siia existéncia pola necesi- 
dade de dar unha resposta aos seus 
problemas na sociedade e na Igre- 
xa, pero non fan referéncia a nen- 
gunl-ia militáncia de carácter femi- 
nista: 

Pode-se sinalar aqui ao grupo I 
Convención para os Direitos das 
Mulleres, creado por Seneca Falls 
(USA 1848). De ai sae a Bíblia das 
Mulleres, iniciativa de reinterpreta- 
ción feminista dos textos bíblicos re- 
lacionados coas mulleres. 

En 1923 constitue-se un grupo 
máis amplo. Alianza Internacional 
Xoana de Arco, que foi o colectivo 
máis influinte até o Concílio Vatica- 
no 11. 

Un rasgo de moitos destes grupos 
é a heterodóxia e a semiclandesti- 
nidade. Pero con todo, manifestan 
ser membras de pleno direito nas 
suas Igrexas pola sua condición de 
"fillas de Deus", buscando xeitos de 
participación igualitária na Igrexa e 
na sociedade. 

Defenden o cristianismo e a ex- 
periéncia e crenza relixiosa; reac- 
cionando ante presupostos anticris- 
tiás ou descalificadores da postura 
crente. De igual xeito que. denún- 
cian a tradición antifeminista da 
Igrexa. ' 

Emprenden unha séria investiga- 
ción teolóxica sorteando todo tipo 
de atrancos; a teoloxia non só é 
cousa de homes, senón de sacer- 
dote's. 

Xeralizando, en todo este movi- 
mento de mulleres hai moitos pun- 

tos de achegamento ao feminismo 
no seu conxunto, que ás veces apa- 
rece explícito e outras non. 

Dicer-se crentes e feministas 

Sentir-se crentes e feministas é 
unha cuestión de liberdade. Expre- 
sa identidade e tamén unha moti- 
vación significativa que poñemos 
de manifesto de maneira unitária. 

Dicer-nos feministas ten sido pa- 
ra nós, 'mulleres crentes, un xeito 
de expresar a fe e un motivo de ma- 
duración da experiéncia reilixiosa. 

Este "somos crentes e feministas", 
é unha maneira de afirmar que na- 
da valioso ten que quedar silencia- 
do, nengunha das dimensións que 
constituen a noca experiéncia debe 
quedar relegada ao terreo do pri- 
vado, que nengún dos rasgos que 
están definindo as nosas condicións 
de existéncia, se emprobeza pola 
via da inibición, dos medos ou das 
reservas. 

Doutra banda, a mera presenza 
de mulleres cristiás no Movimento 
Feminista contribuiu a rachar tabus 
e visións simplificadoras. Asi ao lon- 
go dos últimos anos e desde diver- 
sas correntes do M.F. mostrou-se u- 
nha cada vez maior disposición ao 



diálogo e convivéncia en profiindi- 
dade con outras fontes de pensa- 
mento e con outras sensibilidades. 

Os nosos pontos de partida 

a. O noso mundo; as rnulleres co- 
mo pobres entre os pobres: 

A opción de fe cristiá leva consi- 
go, ao menos na teoria, unl-ia op- 
ción preferencial polos pobres. Ho- 
xe iso supón tamén, inevitabelmen- 
te, unha opción polas mulleres, e 
non só polas nosas coinpañeiras 
pior paradas neste fato, senón den- 
de a própria defensa da nosa iden- 
tidade como mulleres. 

b. A Bíblia. Xesus: 
Para nós a Vida de Xesus e a sua 

mensaxe é unha referéncia libera- 
dora. Toda mensaxe adapta-se á re- 
alidade na que se vive, e asi para 
quen Deus se expresa tamén atra- 
vés das boas notícias que cada épo- 
ca nos brinda, o Feminismo ten su- 
posto non só unl-ia liberación en si, 
senón un redescubrimento dunha 
das máis revolucionárias dirnensións 
da mensaxe de Xesus. 

c. Unha comulzidade de iguais 
CO?IZO I-eflexo e camiCo até u n  pro- 
xecto chanzado Reino de Dezis: 

A sociedacle, ao menos na teoria, 
é bastante igualitária pero na Igre- 
xa as mulieres viven unha sihiación 
de auténtica ininoria de idade. 

Desde unha prática liberadora 
descubrimos a beleza do proxecto 
d ~ i n  mundo no que sexan borradas 
as discriminacións en función de ra- 
za, clase social e sexo, dun mun- 
do onde se faga realidade a igual- 
dade de direitos e a aceitazón das 
diversidades. 

'Hai tantos tipos de TF como tipos 
de feminismo, pero a meirande par- 
te da TF enrnarczria-se dentro do fe- 
minismo que se considera traba- 
llando con outros movimentos al- 
ternativos. 

Como critérios teolóxicos pode- 
mos apuntar : 

D A hermenéutica da sospeita, pa- 
ra ir redescubrindo o que nos teñen 
borrado e malinterpretado. 

D Dende a experiéncia. O impor- 
tante é que a experiéncia se expli- 
cite e non se universalice. 

b Para a liberación. A teoloxia é 
máis pensamento do amor que pen- 
samento da fe. 

D Lugar teolóxico tamén poden 
ser os pobres. 

D Popular na sua linguaxe. 
Por outra banda non queremos 

esquecer que gracias ao traba110 de 
anos das mulleres feministas pude- 
mos incorporar cambios na nosa 
própria teoloxia e na nosa realida- 
de cotiá coma cristiás 

Queremos e debemos participar 
nas causas xustas, por iso non po- 
demos estar alleas ao que fagan as 
mulleres ( habida conta de que ade- 
mais non somos extraterrestres); pe- 
ro é que ademais cremos que SE 
NON ESTAMOS NÓS, NON ESTAMOS 
TODAS. b 

d. As nosas rejlexións: Teoloxia 
Feminista (F): 

TF non é simplesmente a teolo- 
xia feita por m~illeres, nin a feita so- 
bre mulleres. O presuposto seria a 
afirmación das mulleres como su- 
xeitos na história, a Bíblia, a Igrexa, 
e a crítica a todo o que de patriar- 
cal, e por tanto de discriminatório 
e antievanxélico atopamos na teo- 
loxia. 



3 s en que. 

M- ANGELES MARQUENO ROZALÉN 
Col.lectiu de Dones Joves -- 
"Desobediencia" 

A discriminación ainda existe 

Son moitos os avances cara á 
igualdade que ten experimentado a 
sociedade nos últimos vinte anos. 
O acceso das mozas ao sistema edu- 
cativo e ao mundo laboral son un- 
ha mostra disto. 

A nivel formal, legal, ten-se esta- 
blecido a igualdade de oportunida- 

rácias á miña experiéncia des, pero se analizamos as estatísti- 
no traballo con mulleres cas apreciamos como a discrimina- 

xovens, como Monitora de Educa- ción existe, ainda que tamén se po- 
ción Sexual, e corno membra do de observar que a diversidade de si- 

. "Col.lectiu de Dones Joves - Deso- hiacións entre as m~illeres xovens é 
bedeiencia", puden observar: cada vez maior, dependendo de fac- 

tores como: nivel ecqnómico, hábi- 
tar niral ou urbano, nivel educati- 
vo, níimero de irmáns, ocupación 
dos pais ... 

O emprego do tempo: Segundo os 
dados observados, as mozas dedi- 
can moito máis tempo que os mo- 
zos 'ás tarefas domésticas, tendo 
menos tempo de ócio ou de for- 
mación. 

Orientación e elección profisio- 
nal: A proporción de mulleres xo- 
vens que estudan nestes momentos 
é xa superior tanto en termos ab- 
solutos como relativos. Nestes anos 
ten medrado o número de mulleres 
matriculadas en carreiras conside- 
radas como "masculinas" (Empre- 
sariais, Informática. .) producindo- 
se ao mesmo tempo unha desva- 
lorización de determinadas carrei- 
ras a medida que se teñen femini- 
zado (Direito, Mediciña). 

Pola contra, nas Escolas Técnicas , 
Superiores a diferéncia segue a ser 
considerabel, e o que é mais sig- 
nificativo, a desproporción no mer- 
cado laboral é moito máis difícil de 
compensar. 

Taxa de desemprego e presenza 
na economia submerxida: Xunto a 
alta taxa de desemprego feminino, 
atompamo-nos con maior presenza 
das mulleres na enconomia sub: 
merxida e con menores retribucións 
en iguais condicións de traballo que 
os seus compañerios. 

Participación social: O feito de 
que sexa menor o tempo de ócio 
das mozas, incide nunha menor 
participación social destas, en cal- 
quer tipo de actividade asociativa , 

ou grupal. 
Relacións sexuais: Xunto ao es- 

tereotipo de muller sedutora e sen- 
sual, segue-se a penalizar social- 



mente a iniciativa sexual das mu- 
lleres, mantendo-se a dicotomia pu- 
ta/fríxida que herdamos da nosa 
própria história e ante a que cada 
in~iller debe situar-se. 

Ademais o medre de agresións 
sexuais 5s mulleres con matices ca- 
da vez mais psicopáticos e que os 
ineios de comunicación distorsio- 
nan inagnificando-as, non axuda 
precisamente a unha mellora da vi- 
véncia da senialidade por parte das 
rnulleres nen a unl-ia maior autono- 
mia persoal. 

Por outra banda, apesar da exis- 
téncia e variedade de métodos an- 
ticonceptivos, a desinformación,. o 
medo ao embarazo e ao abandono 
por parte da parella, parece condi- 
cionar as relacións sexuais das ino- 
zas, sendo ainda moi elevado o níi- 
me70 de abortos entre xovens. 

Permisividade fanziliar As fillas 
ven ináis recortada a sua liberda- 
de persoal que os seus irmans ho- 
mes; maiores restriccións horárias, 
de movimento (dispoñen en menor 
número de veículo próprio) e de 
compañia (maior vWláncia das ami- 
zades por parte dos pais) 

A vivéncia da igualdade 

Críticas Feministas á Teoria Mo- 
~ a l  e Política. 

No texto "Teoria Feminista e Te- 
oria Crítica", Sheila Benhabid e Du- 
cila Cornella analizan como o sis- 
tema social individualista liberal 
contemporáneo n o  que estamos 
imersos e que ten como princípio o 
Ideal de IGUALDADE, de Imparcia- 
lidade, fillo da Revolución France- 
sa, non supuxo a emancipación das 
mulleres. 

O ideal do cívico público, a su- 
posta imparcialidade da razón nor- 
mativa, sustenta-se en dicotomias 
xerarquizadas: 

Dicotomias que son EXCLUINTES 
de todos aqueles individuos e as- 
pectos da vida humana que amea- 

zen con descompoñer a estreita uni- 
dade da Razón Normativa, que anu- 
la a especificidade e a diferéncia en- 
tre suxeitos morais. 

O ideal de imparcialidade expre- 
sa unha lóxica da IDENTIDADE que 
nega, que reprime a diversidade e, 
por tanto, exclue ás mulleres, iden- 
tificando-as con estilos de tomas de 
decisión morais máis irracionais. 

Así elas propoñen como alterna- 
tiva unl-ia concepción emancipató- 

, ria da vida pública, INCLUSWA de to- 
das as persoas e grupos, promo- 
vendo explicitamente a heteroxe- 
neidade no público. 

Isto plasma-se nunha asunción do 
discurso normativo dominante, de 

que vivimos nunha sociedade de 
igualdade. de oportunidades e que 
por tanto a realización persoal non 
depende tanto das posibilidades do 
contexto social coma da tua própria 
capacidade, vontade oU desexo. - 

B Dende a Psicoloxia: Iizvestiga- 
cións sobre Sistema de Xénero e Xus- 
tiza Social. 

Dende as teorias da nistiza social 
intenta-se explicar por que as per- 
soas que están en desventaxa na so- 
ciedade están satisfeitas. 

No marco destas teorias desen- 
volveron-se diversas investigacións 
sobre as diferéncias de xénero: 



ria feminisl 
tro rempo minorirárias, ao Lerripo 
que se ignora a sua orixe. Por tan- 
to, non só non se dá un recoñece- 
mento do movimento feminista nin 
das feministas como promotoras 
dun importante proceso de cámbio 
social, senón que se produce un re- 
xeitamento. As opinións das mulle- 
res feministas son rexeitadas  olas 
próprias mulleres porque - 
ten ao mesmo grupo (o d; - 

-5) e, portanto, estas se senten mais 
leazadas, ou como di Marqués, 
~taria-se de preservar a identida- 
m de grul 
Na bus< unha id a 

)sitiva, é lábel a ic - 
:ión cunha minoria estigmatizada, 
stereotipada, cargada de caracte- 
%ticas negativas que ,poveñen non 

da imaxe que o próprio movi- 
znto feminista ten amosado senón 
lemais do xogo social de defor- 

O 

.- 

1s ideas 
. .. n Nas preferéncias polas normas 

de xustiza. 
P N& preferéncias de xustiza di: 

tributiva 
r> Nas reaccións á innistiza per- 

soal 
A Nos valores e preocupación por 

outros 
Ten-se constatado que m~illeres e 

homes clesenvolven percepcións 
subxectivas diferenciais acerca dos 
seus próprios merecementos perso- 
ais, ainda que non na asignación 
que fan a 'outros das recompensas 
se eles non participan na execución 
da tarefa. 

Mulleres = Critérios de Igualdade 
Homes = Critérios de Equidade. 

D Dende a Psicoloxia: Teorias de 
pategorización So ' ' 

mente a :as, nou 
czal. 

teorias, 
.- " - Segundo estas para as 

i~lulleres a pertenzd ncíiérico de 
muller é máis sigr ) que pa- 
ra os homes o fe1 ~r home, 
polo que eles fiincionan máis a ni- 
vel suborc 

Isto rept L comparación so- 
cial: Por es~al  3uLlalmente discrimi- 
nado o xenérico muller, predispón 
a unha infraavaliación na definición, 
expectativas e motivacións indiv: 
duais das mulleres. Pola contra o 
homes poden facer comparación 
máis optimistas, con maior flexibil 
dade na utilización dos referente 
simbólicos de comparación. 

iificativc 
ito de 

pertene 
as mulle 

, . 

30. 
queda d 
improb 

entidad1 
ientifica 

O sistema de xénero vai actuar 
como referente discriminativo im- 
portante no proceso de desenvol- 
vemento diferencial entre os com- 
portamentos masculinos e femini- 
nos, determinando a autoavaliación, 
o nivel de autoestima, a motivación 
do logro e por tanto a percepción 
subxectiva de xustiza social 

F - 
O rexeitamen 

grupos ferninisiu 

ito socic 
.-:-:-L. 

11 dos 

acións 2 

ie para r .. . 

lnte a cc dade, nl 
ón se de Actualmente produce-S 

doxo de que se asumen maioriL- ,,creaita a ronte. 
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partir do momento no 
que a nosa Comisión co- 

mezou a traballar con algunhas pros- 
titutas, as nosas ideas sobre a prosti- 
hición e, en particular sobre as pros- 
titutas e o mundo no que se moven 
empezou a mudar. 

Hai anos condenábamos a prosti- 
tución, á que considerábanios unha 
das máximas expresións da opresión 
das mulleres. Propoñíamos a desa- 
parición da prostitución e achegába- 
mo-nos ás prostitutas como vítimas 
por exceléncia da sociedade patriar- 
cal. A consigna 'Won á prostitución, 
si ásprostitzltas" condensaba bastan- 
te ben as nosas ideas. 

Hai xa un celT0 tempo que nos de- 
catamos de que os nosos análises 
eran insuficientes e pecaban de for- 
tes doses de maternalismo. Inde- 
pendentemente das reflexións que 
podamos seguir facendo sobre as 
causas últimas da prostitución e a re- 
lación coa opresión específica das 
mulleres, parece-nos primordial de- 
fender ás prostitutas sen reservas, 
apoiar a sua loita por mellorar as con- 
dición~ de traballo e de existéncia e 
defender os seus direitos, tamén o di- 
reito a prostituirse. 

A prostitución non é un todo ho- 
moxéneo e as prostitutas tampouco. 
Non é o mesmo a ama de casa que 
se prostitue para sacar cartos extra, a 
que o considera unha profisión, a 
prostitución motivada polos proble- 
mas da adición, ou a que exercen as 
transexuais. 

A nós preocupan-nos especial- 
mente as prostituas da rua porque 
cremos que son as que máis sofren 
o desprezo e a desconsideración so- 

cial e sobre as que recaen con máis 
frecuéncia as políticas represivas e as 
actuacións arbitrárias da policia. 

A diferéncia fundamental está en 
se a prostitución se exerce mediante 
violencia ou dunha forma máis ou 
menos voluntária. No primeiro caso 
debe penalizarse e temos que apoiar 
ás mulleres para que denúncien es- 
tas situacións. Pero preocupa-nos es- 
pecialmente a política do governo de 
aplicar a lei de extranxeiria ás mu- 
lleres imigrantes e de deportá-las aos 
seus países. Debemos esixir que se 
lles permita legalizar a sua situación 
ofrecendo-lles a posibilidade de ca- 
pacitar-se para outro traballo se asi o 
desexan ou de seguir a exercer a 
prostitución se queren. 

En canto ás que exercen a prosti- 
tución de forma voluntária, cremos 
que un dos prob1ema.s máis iinpor- 
tantes é como viven estas mulleres o 
exercício da prostitución. Non se po- 
de xeralizar que todas se autodes- 
precien, como elas mesmas din; pa- 
ra conseguir romper co autodespre- 
zo, un primer paso foi a sua autoa- 
firmación como prostitutas, a defen- 
sa do seu traballo coma un traballo 
ináis. Como di Carla Corso, "Opior 
non é o exercicio da prostitución, se- 
nón o menosprezo social, a descon- 
dideración da que somos obxecto". 

O peso do estigma social, as du- 
ras condicións de existéncia, a idade 
o desgaste físico ... leva a algunhas 
m~illeres a querer abandonar a pros- 
tihición e buscar outras formas de tra- 
ballo. É importante por tanto esixir 
unha política de formación profesio- 
nal que as prepare para poder op- 
tar a outra actividade, pero á hora de 
apoiar estas iniciativas debemos loi- 
tar contra as atihides maternalistas ou 
manifestacións que destilen despre- 
zo e colaboren a culpabilizar a es- 
tas mulleres por exerceren a prosti- 
tución. 

Por último, parece-nos importan- 
te traballar conxuntamente coas pros- 
titutas nos grupos feministas as no- 
sas vivéncias en torno á prostitución, 
rompendo a barreira que a ideoloxia 
patriarcal establece entre "as boas 
mulleres" e as "putas". Cando ante o 
insulto de: puta!, cada vez máis mu- 
lleres contesten en voz alta: e que?, 
será un sinal de que imos avanzan- 
do no camiño de acabar co estigma 
que pesa sobre as prostitutas.. B 



t o inovimento ferninis- 
ta as transeniais foron 

Nas inci] 
gunhas fen 
o tema constatamos a incompren- 
sión e as dificuldades que temos pa- 
ra achegar-nos 5s transeniais. Entre 
as causas hai que asinalar o feito de 
que tal vez pecamos dunha visión 
Lin tanto ríxida sobre a división de 

neros. O rexeitainento dos xéne 
j sociais e o intento pola nosa.par 
de non renegar de ser inuller pe 
fac-lo en aberta ruptura co pro 
:ipo feininino, asi como a nos; 

:sixéncia aos homes de que refor- 
nulen tamén a masculinidade tra- 
licional.. . todos estes presupostos 

-que tanto teñen e ido a 'no- 
sa visión feminista om~aña-  

pientes r 
ninistas 1 

as grandes clescoñeciclas, as ausen- 
tes. A sua prol->leinática -específica 
c non :isiniilahel totalmente á das 
mullercs- ten, non obstante, bas- 
t:intc que ver cun inoviil~ei-ito como 
o noso no que un dos seu eixos de 
rcivindic:ición é a lil~erclacle senia 
:i obtención de 'pracer, que cad 
quen faga co seu corpo o que que 
ra sen siibmeterse a normas ou mc 
delos impostos. Pero ademais, u 
inaior coñeceinento das transexia 
pode aportar claves para entende 
mellor este complicado asunto d 
identidadt - ~ero. 

dos dunl-ia certa tellc~cii~la unifor- 
idora. 
Non foi nada fác > 

V C ~  a comple~ idad~  clu pluccau LLF 

formación da subxectividade, pro 
duto de cruces e combinacións dt 
múltiples factores (sexo biolóxico 
espectativas de xénero que marca ( 
entorno, orientación sex~ial, idade 
relixión, tipo de família, ideas po- 
líticas, etnia ...) e non só no feito de 
nacer fémia ou macho da espécie 
huinana. 

Ainda que formulábamos quí 
queríamos acabar cos prototipo, 
inasculino e fenqinino, o certo é quí 
non gustábainos das n-iulleres "ex 
cesivamente femininas" ou "excesi 

11, por e 
, A, e,. 

iasculin: as" e inc nente n 
n-nos os gais que ían da 
itas tola 
cond~it; 1 

se cuestionaran suficientemente os 
prototipos de xénero e que por iso 
re~roducian os asDectos feininino 

e nós aborrecía1 
4s histórias da 1s e das 
nsexuais poden ilustrar a idea de 

~ectivid: 
mcción, 

ano e prefixado a e  a n ~ e  j 

L l l l U l l  

que es. 
que nor 

S". Pens 
IS respo 

ábamos 
ndian a 

nos. 
vida dc 

ade é ui 
no que 

n proce. 
nada es- 
, . 



identificacións que cada unha das i-' * ---- -P.- 

- 

mulleres facemos non só cos pro- 
totipos de xénero tradicionais senón 
tamén con outras propostas, sim- 
boloxias, alternativas que os pró- 
prios grupos marxinados van cre- 
ando, dá lugar a identidades com- 
plexas. 

Desta relación recente dalgunhas 
transexuais e alguns grupos femi- 
nistas xurden algunhas cuestións 
que é importante abordar ... 2 fe- 
minidade dunha transexual é moi 
dqe7-ente á dunha muller, nacida 
bioloxicamente do sexo feminino?" ' * 

"Hasta quepunto?, con quen a com- 
paramos?': "Pode-se dicer que a 
existencia das transexuais reforza 
os estweotzpos sexuais -como din al- 
gunhas feministas-? Son, pola con- 
tra, un desafio á f e i d a  división de 
xéneros?. . . " 

E outras cuestións ainda máis 
apremiantes; creo que debemos es- 
tar alertas contra os prexuizos que 
podamos ter sobre elas, fruto do  
descoñecemento e dos prototipos 
que circulan sobre a transexualida- 
de, que poden~os formular sen hos- 
tilidade, en frases repetidas sen pen- 
sá-las duas veces, pero que poden 
formar parte de xiízos de valor ou 
que implican desconsideración, con- 
siderá-las como mulleres de "se- 
gunda categoria" ou, incluso, ele- 
mento hostis 5s nosas ideas eman- 
cipatórias das mulleres. 

Por outra banda penso &e a de- 
fensa da liberdade sexual, na que 
tanto énfase puxemos dende o mo- 
vimento feminista, pasa polo reco- 
ñecemento da variedade de expre- 
sións da sexualidade. Cousa que 
non é nada fácil porque estas di- 
ferentes expresións -como di a fe- 
minista Gayle Rubin- están xerar- 
quizadas segundo unha escala de 
valores que coloca á heteroseniali- 
dade no máis alto da escala e á tran- 
semalidade nos escalóns máis bai- 
xos. Esta xerarquización manifesta- 
se cos e coas transexuais de maneira 
bnital: dificuldades para atopar un 
traba110 en boas condicións; a pros- 
titución case como única saída; 

agresións físicas e verbais; discrimi- 
nación nos seus direitos cidadáns; 
desamparo legal; "coellos de indias" 
de médicos desaprensivos ...; e ta- 
rnén, miradas de desprezo de "pro- 
gres" que os seguen considerando 
"bichos raros". 

Apoiar a sua loita, solidarizar-nos 
cos seus sofrimentos e establecer la- 
zos de unidade entre os colectivos 
de transexuais e outros grupos de 
mulleres, creo que é unha aposta 
que merece a pena na prespectiva 
de construir un feminismo solidário 
capaz de crear fortes lazos de uni- 
dade respeitando a diversidade de 
situacións e subxectividade que se 
dan entre as mulleres. B 



sfudos das mullleres inve igacións feministas. 

MARGARITA M. BIRRIEL SALCEDO 
AUDEM 

este clecernhro de 1993 
est5-se conclui~lclo a 

cl:il~oi-aci6n clo lil~ro I3ranco acerca 
clos listiiclos clas Mulleres en Espa- 
E;,. I'stc ainpl(~ inlorine iriipensáhel 
11;ii i inl i :~ clCc;id:i é o resultado da 
11resi0n clc militas mulleres, profe- 
soras e investigacloras, principal- 
mente universitárias que ternos da- 
do pulo aos Eshiclos das Mulleres/In- 
vestig:iciones feministas, (...) 

A) Un ponto de partida 

'A . O que se ten dado en chamar 
Estuclos das Mulleres (EEMM) xur- 
de impulsado polo Movimento Fe- 
minista, sen a sua crítica, sen as per- 
guntas sobre a nosa opresión en 
tanto que mulleres, seria inexplicá- 
1 x 1  un moviinento como o que sur- 
xe nas universidades estadouni- 
denses no fin da década dos 60. As 
mulleres ensinantes coas perguntas 
nirelidas desde o feminismo e de al- 
gunhas obras como a de Kate Millet 
ou S11ulamitI-i Firestone, comezaron 
a constituir grupos (...) 

Un paso básico foi a criación de 
sen1in:írios sobre Wornen's Studies 
complernentares ao curriculum (...) 
"Os cursos de IVomen's Sh~dies con- 
verteronse en extraordiniirias expe- 
riencias pedagóxicas para nosoutras, 
di a profa Navarro, pois a nosa fal- 
ta de formación acadéinica sobre a 

muller quebrara as hierarquias for- 
mais, puña-nos ao inesmo nível que 
as alunas e aprendiamos ninto con 
elas. AO comezar a investigar 'sobre 
a muller', a nosa necesidade de dar- 
nos apoio míihio n~inha empresa en 
que nos sentíamos inseguras, levou- 
nos, tainén, a criar seminários in- 
terdisciplinares parellos en que de- 
senvolviamos novas práticas de tra- 
ballo intelectual baseadas na coo- 
peración e auséncia de competén- 
cia onde reliamos textos, discutía- 
mos proxectos de investigacións, in- 
tercambiábamos fontes, aventura- 
bamos hipóteses e compartíamos 
inetodoloxias" (. . .) 

B) Unha ciéncia non androcéntrica 

1 . A experiéncia EEUU signifi- 
ca fundamentalmente que, como 
consecuéncia do pulo e da loita po- 
lítica pola igualdade, .produce-se en- 
tre as investigadoras que participan 
nel, un questionamento de como 
nas suas próprias disciplinas (His- 
toria e CCSS) se continuaba ensi- 
nando, prod~icindo e reproducindo 
certos saberes que por unha parte 
tiñan varrido as mulleres da história 
e por outra parte reforzaban as re- 
lación~ sociais de xénero, que im- 
plica discriminación, hierarquia, ex- 
plotación, etc. 

Sen dúvida, nesa perspectiva as 

mulleres tiñan que se perguntar co- 
mo a ciéncia que facian, o coñeci- 
miento que producian era contrario 
aos seus próprios intereses como 
m~illeres, e aos seus ideais de igual- 
dade, liberdade e autonomia. Esta 
foi a primeira crítica. Crítica básica 
que denunciaba o pendor sexista 
da produción de coñecimientos. ' 

Pendor que eu proporia caracteri- 
zar como androcéntrico, tal e como 
o define Amparo Moreno. 

Ao que hai que engadir unha 
crítica 2 instihiición (Universidade) 
que elabora e trasmite eses coñe- 
cimientos, como "axente de control 
social", cunha organización do tra- 
ballo hierarquizada, competitiva, etc. 

2. Unha proposta: "A teoria fe- 
minista ..., é unha estratéxia que 
quer o recoñecimiento de formas 
abertas ou encobertas de misoxínia, 
a capacidade de recoñecer o dis- 
curso patriarcal en termos de au- 
séncias, lacunas, saltos e que é ca- 
paz de articular o papel que xogan 
tais siléncios e representacións, afir- 
mando a posibilidade de outras al- 
ternativas. A teoria feminista há es- 
tar atenta á inbisibilidade das mu- 
lleres nas suas diferentes modali- 
dades: exclusión, pseudo-inclusión 
e alienación. Facendo especial fin- 
capé en que a presenza non sem- 
pre é garantia de visibilidade ... 



... a teoria feminista mostra que 
os discursos patriarcais non son mo- 
delos neutrais, universais e inques- 
tionábeis senón que son efeito das 
específicas posicións (políticas) ocu- 
padas polos homes. O, compromiso 
da teoria feminista non é un com- 
promiso intelectual coa verdade, a 
obxectividade e a neutralidade, se- 
nón o recoñecimiento das suas con- 
d ic ión~ de produción. Aceita qae  
o que coñece ocupa unha posición 
espacial, temporal, sexual e políti- 
ca. Asi pois, a teoria feminista ten o 
mérito de ser capaz de afirmar acti- 
vamente a sua própria posición po- 
lítica e de aceitar que está motiva- 
da polos fins e estratéxias que orien- 
tan a criazón dunha autonomia pa- 
ra as mulleres. E, pra esteira disto, 
unha teoria crítica e construtiva. E 
unha teoria prática, tamén, na me- 
dida en que ten como obxectivos a 
destrución da misoxinia e os seus 
supostos fundamentais.. . Recoñece 
a história e a materialidade, non se 
situa alén da historia e fora do po- 
der. De esta perspectiva o desafio 
do feminismo está en construir, en 
lograr un "espazo discursivo" para 
as mulleres, atento aos perigos de 
falso universalismo, de idealización 
do ponto de vista feminino, que to- 
ma en consideración as diferentes 
experiéncias das mulleres ( M q o s é  
Agra, 1993) 

C) Diversos experiéncias 

(. . .) Este proceso de constit~iición 
de grupos de organización tivo un 
desenvolvimento moi desigual no 
ámbito de Europa e Norteamérica 
(. . .) As fórmulas concretas (. . .) te- 
ñen muito que ver con tres factores: 
1) A forza do movimento feminista 
e as suas características en cada pa- 
ís; 2) Tipo de instihlción universitá- 
ria: rixidez, hierarquizacións, etc; 3) 
As opcións de participación ou arre- 
damento das instihlicións como es- 
tratéxias de intervención (...) 

'A . Todas as consideracións xe- 
rais sinaladas valen para pensarmos 
a nosa experiéncia. É o movimien- 
to feminista dos 70 'un ponto de par- 

tida claro na tomada de conciéncia, 
a crítica ao carácter androcéntrico 
do discurso científico, e o início de 
unhas investigacións claramente 
orientadas a recuperar a nosa visi- 
biIidade. 

2. Barcelona e Madrid forman os 
primeiros griipos; e en 1981 cele- 
bran-se as 1 Xornadas Interdiscipli- 
nares da Universidade Autónoma de 
Madrid que a próxima primavera ce- 
lebrarán a sua duodécima edición. 
Nestes quince anos a constitución 
de grupos ten sido constante, cu- 
nha fase mais bulideira entre 1985- 
1990; í...) 

' 3. (. . .) os grupos adoptaron es- 
tratéxias diversas (de que os nomes 
seriari indicadores: seminário, insti- 
tuto, grupo, asociación) ante a ins- 
tituición académica, (...l. 

Algunha reflexións mais 
Mesmo que só fose grosso ,modo 

perfilaron-se liñas de actuación que 
hoxe hai que seguir aprofundando. - 
Falo tanto de elaboración teórica co- 
mo de estratéxias organizativas. (. . .) 
No entanto quero insistir nalguns 
pontos: 

a) a difusión do noso traballo, in- 
sistindo en chegar cada vez a mais 
revistas, circuitos, etc aos que sexa 
posíbel. 

b) Reforzar os vínculos coas com- 
pañeiras e gi-cipos que en primária 
e secundária teñen obxectivos co- 
múns aos nosos 

&) Por último, se o noso compro- 
miso é co feminismo e queremos 
construir para o futuro, limitando os 
perigos que conleva a instituciona- 
lización, debemos criar, de non exis- 
tiren, e reforzar os trazos de unión 
fora da academia coa comunidade 
e o movimiento feminista. B 
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moclifica aspectos iniport:intes da es- 
~riitiir:~ soci;iI, económica e laboral, in- 
~rocliicinclo iniicl:inz;is n:ls relacións de 
ir:ilxillo, ii~is i~cl:iciOris kiiiiiliares e per- 
soi~is, c l i i ~ ,  f':iri ~xcciso ;il~rir uti cleba- 
te sol3rc o icmpo clc cmprcgo e o ein- 
~xcgo clo tcmpo. 

A ;ictu;il organización clo tempo ba- 
scacl:i na priiiiacia clo tempo de tra- 
I,allo cn detritnento clos outros tem- 
pos de l~icla, cunha clara adxcidicación 
cle papeis sociais en función do sexo, 
cleis:i escasa mame de teinpo de de- 
clic:ición para fases importantes na vi- 
da clas mulleres como son a inater- 
nidade, o tempo dos outros, o ternpo 
persoal, para o esnido, etc. 

(...) 
, 

Orixes do debate 
Este debate ten a sua orixe, basi- 

caiiiente, na constatación dunha cla- 
ra cliferenciación: o uso e a percep- 
ción clo tempo é desigual para os ho- 
ines e as mulleres.(. ..) 

1.  A actividade laboral das mulleres: 

A integración laborril das mulleres 
cresceu de seito progresivo, porén o 
logro dunha plena e igua1it:íria parti- 
cipación activa, encontra ainda seve- 
ros atrancos que teñen a sua orixe en 
valores socio-culhirais dominantes.( ...) 

En España, a incorporación das 
m~illeres ao mercado de traballo, ca- 
racterizou-se por un ritmo lento mais 
contin~iadq acompañadas sempre de 
importantes oscilacións coxunturais 
en función dos ritmos econóinicos. 
Asi, viña sendo tradicional que en 
tempos de expansión económica cres- 
cese a TAF (Taxa de actividade femi- 
nina), decaíse en tempo de crise e 
crescese a economia submersa. 

(...) Dentro das inúltiplas variabeis 
que influen, subliñaremos, as mu- 
danzas na mentalidade acerca do pa- 
pel das mulleres na sociedade, o cres- 
cimento do seu nível educativo, a in- 
troducción do control da contracep- 
ción, a busca de inclependéncia eco- 
nómica, asi como a inseguranza no 
emprego de outros membros da uni- 
dade familiar. 

A taxa de ocupación das inulleres 
en España é das, inais baixas dos pa- 
íses ocidentais. (. . .) 

Pode-se afirmar, que as mulleres 
están maioritariamente presentes no 
que chamamos mercado de traballo 
secundário ou periférico, traballando 
en empresas pequenas, cuxa fraxili- 
dade e.precariedade nas condicións 
de traballo é constatábel. Se a isto lle 
acrescentamos unha débil organiza- 
ción sindical e unha importante difi- 
culdade na aplicación da negociación 
colectiva, temos fechado o círculo da 
situación de marxinalidade que as 
mulleres teñen no mercado de tra- 
ballo. 

(...) Millares de in~illeres veñen in- 
corporando-se a un mercado que 
apresenta notábeis disfuncionamen- 
tos e contributan a trazar un novo 



perfil, que há supór unha chamada de 
atención nas políticas a desenvolver 
en cuadros institucionais, políticos e 
sindicais. 

1.1. Dupla xornadd tempo de lacer. 
A incorporación das mulleres ao 

mundo do traballo asalariado e a sua 
participación e ocupación lexítimas. 
de espazos públicos, supuxo, impor- 
tantes transformacións sociais e labo- 
rais. No entanto esta incorporación 
non conlevou, en igual medida, un 
distanciamento do papel social que 
de xeito "natural" continua a ser-lle 
atribuido. 

c..> 
Ocorre asi que a caréncia de servi- 

zos e prestacións sociais e o cativo re- 
parto de responsabilidades familiares 
dan lugar á dupla xornada das mu- 
lleres, que vai alén das inumerábeis 
horas dedicadas ao cuidado da casa 
e das persoas o seu cargo após a xor- 
nada laboral, e ten a sua eséncia na 
percepción, non compartida polos ho- 
mes nen recoñecida socialmente, de 
o público e o privado, a produción 
e a reprodución, seren partes dun to- 
do indivisíbel. 

(. . .> 
É portanto preciso artellar horários 

beneficiosos e flexíbeis para toda a 
populación activa e retomar a reivin- 
dicación sindical da redución de xor- 
nada que faga posíbel un tempo pa- 
ra a produción e outro para a vida. 

É preciso, portanto, promover me- 
didas que propicien unha nova rela- 
ción entre traballo asalariado e traba- 
110 non asalariado, asi como unha no- 
va organización dos tempos de tra- 
ballo que substituan unha organiza- 
ción baseada na división sexual do 
traballo. 

Mais a solución non está en que as 
mulleres teñan mais tempo libre para 
continuar recaindo nelas esas tarefas, 
senon en trocar o xeito de organizar 
e conceber o traballo, o tempo e a 
convivéncia social, facendo posíbel a 
igualdade e o reparto de responsa- 
bilidades entre homes e mulleres. 

1.2. A división sexual do traballo: 
o público/ o privado. 

(...) De certo a esfera do público 
ten sido aposta aos homes e a do pri- 
vado ás mulleres e ambas tiveron un- 

ha consideración ben distinta: o pú- 
blico é sinónimo de importáncia, va- 
lia, produción social e economia útil, 
visibilidade e portanto, os que están 
dentro desta categoria, os homes, po- 
suen todos estes atributos positivos; 
o privado en troca é sinónimo de to- 
do o oposto e as persoas que se en- 
globan nesta categoria, as mulleres, 
infravaloradas. 

A incorporación das mulleres ao 
mundo do traballo asalariado ten-se 
realizado nun espazo político, cultu- 
ral, tradicionalmente masculino. O re- 
parto desta esfera pública cos homes, 
sen que a esfera privada, a do cuida- 
do e reprodución das persoas enco- 
mendadas ás mulleres, se reparta cos 
homes, deixa patente a existéncia de 
diferentes "tempos", a diversidade e 
complexidade das dimensións tem- 
porais na vida das persoas e o feito 
de que o modo de pensar e o xeito 
de se organizar da sociedade xira 
arredor da experiéncia temporal dos 
homes. 

(. . .> 

no ciclo laboral e reparti-lo entre ho- 
mes e mulleres. 

2. O debute sobre o emprego do tem- 
po / o  tempo de emprego en Eurqpa: 

2.1. ' 3 s  mulleres cambian os 
tempos " 

Este tema tivo un desenvolvimen- 
to interesante desde un sector de mu- 
lleres da esquerda italiana (vello PCI 
e o Grupo da Esquerda UNitária Eu- 
ropea) que, en 1990, elaboraron un- 
ha proposta de lei de iniciativa po- 
pular que chamaron "As muíieres 
mudan os tempos" 

Proposta que examinaba tres apar- 
tados: "O ciclo da vida", "O tempo no 
traballo" "O tempo das cidades" 

A respeito do "Ciclo da vida" su- 
bliñan que as mulleres teñen "fame 
de tempo" polo que resulta preciso 
comezar un proceso de cambio que 
permita as mulleres disfrutar dun tein- 
po de lacer, dun tempo libre, dun 
tempo para o estudo e a formación, 
dun tempo para ela própria que ho- 

Ocupar-se dos outros ten que se xe, cando remata as suas horas de tra- 
converter nunha tarefa de homes e ballo externo, ten que dedicar á casa, 
mulleres, non nun castigo social o aos fillos, aos avós, ao marido. 
que se ven encadeadas as mulleres, A respeito do "Tempo de traballo" 
senon mais ben nun xeito de enri- propoñen para homes e mulleres ho- 
quecirnento da sociedade. Para isto é rarios flexíbeis, que permitan conci- 
preciso que se recoñeza como tem- liar as esixéncias da produción co 
po social o tempo dedicado ás tare- cumprimento eficaz dos servizos e ta- 
fas domésticas e inclui-lo, portanto, mén coa vida privada. 
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Acerca dos "Ternpos cla cidade", su- 
bliñan a necesiclacle ele re-cleseñar 110- 
rarios coinerciais, escolares, bancos, 
Administración, saniclacle, transpor- 
tes ... que non giiarclan coorclenación 
algiinha e están pensados para os 110- 
ines e para que haxa rnulleres con 
ten-ipo cle faces as xestións e ocupar- 
se clos oiitros rnentres os produtores 
hoines traballan asalariaclamente pa- 
ra quen procluze.( ... ) 

En definitiva esta lei persegue que 
a política se convirta en algo concre- 
to, l3:iseacla na convicción de que non 
ser cle toclo irnposíbel humanizar o 

2.2. A C01?2~~17i~/ade E~~?*opeia 
A redución e reorganización do 

teinpo cle trrihallo, ten sido tarnén ob- 
secto cle preocupación por parte da 
Coniiiniclaclc E. Exemplos disto son 
:is diferentes propostas de Directiva: 

"O tcinpo cle trahallo", acerca da 

conciliación de traballo e familia; "Bai- 
xa parental" direito a unha baixa de 
tres meses que pode ser collida no 
ano seguinte ao nascimento do fillo 
o11 filla de quen traballa. "Traba110 atí- 
pico"; "Libro verde sobre política so- 
cial", etc. 

2.3. O Comité de rnzrlleres da Con- 
federación Europea de Sindicatos 

Este comité celebrou un seminário 
sobre esta questión reflexionando na 
diferente estllihiración do t-po pa- 
ra homes e mulleres condicionada po 
unha inferioridade de condicións pa- 
ra as mull;res, en todo o relativo a 
sua carreira profisional, contratación 
mais precária, menores direitos e pres- 
tación~ legais que os homes. 

A crise de emprego; o crescimento 
precasiedade laboral, o permanente 

incremento do número de mulleres 
no mercado de traballo, o aumento 
de familias monoparentais e o alar- 

mante incremento da populación que 
vive nos limiares da pobreza, entre 
outros, fan precisa unl-ia redistribu- 
ción do tempo de traballo, do tempo 
para a formación e a educación e a 
garantia dunha protección e ingresos 
dignos para todos os traballadores. 

C..) 
As preocupacións constatadas nes- 

te Seminário en relación ás posíbeis 
mudanzas nos tempos de traballo, re- 
feren-se a corno repartir o emprego 
existente, sen que supoña, para o 
cominto de traballadores, e moi si- 
naladamente para as mulleres, pre- 
cariedade e recorte de direitos. (...) 

Portanto hai que coordenar res- 
posta por todo o movimento sindical 
europeu, contemplando o tema do 
emprego na sua globalidade e non 
parcializa-lo en función da atención 
á farnília, como fórmula para p a 1' lar o 
desemprego ou como reequilíbrio do 
meio ambiente.(. . .) B 

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 
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 nQl6, 2Q. 

I Horario: 
Tódolos dias de 8 a 15 h. 

CONC€LLO DE SANTIAGO 
Teléfono: 57 14 61 Concellería da Muller 



ASOCIACION ECOLOXISTA DA 
DEFENSA DA NATUREZA (AEDENAT) 

A liberación do consumo Limites do crecimento levan estes cámbios no futuro, xa 
que a nosa forma de vida e a dos 

"A problemática da sociedade de Neste século deron-se cambios nosos fillos e fillas vai depender dos 
consumo de masas", foi o tema cla- no tipo de vida e nas estructuras mesmos. 
ve para a conexión entre Ecoloxia socio-económicas sen precedentes Como afecta isto ao feminismo? 
e Feminismo que abordou o grupo Na medida en que as mulleres so- 
de mulleres de Aedenat. mos a metade dos seres humanos e 

Partindo dos seguintes presu- temos non só o dereito senón a res- 
postos: ponsabilidade de formar parte 

D Non hai tres mundos, activa na toma de decisións. 
hai un mundo so. Agora temos un maior 

B A terra ten límites e / coñecemento das limita- 
polo tanto non hai de- # cións dos recursos do 
senvolvemento ilimi- planeta. Todo está in- 
tado. 3- terrelacionado: o cre- 

O grupo de mu- I:< cemento do transpor- 
1.13 

lleres propón: te co aumento da 
B O rexeitamen- contaminación at- 

e to da idea do "de- l mosférica, co au- 
senrolo" entendida , mento do ruído, co 

1 como á fortuna e a ' 
i esgotamento do pe- 

riqueza mediante a , tróleo.. . Tamén é ago- 
explotación de ou- '; ra cando se está cues- 
tros. tionando que significa 

D A defensa das re- "ter bon nivel de vida", 
lacións non xerárq~iicas. e se o noso estilo de vida 

D A felicidade e liber- en perigo a supervi- 
dade definidas como crea- véncia das futuras xenera- 
ción e conservación da vida e cións, se somos máis felices 
auséncia de explotación e so- consumindo máis. 
metimento polo ser humano. Estudar os límites do crecimento 

B A alteración do concepto "ne- significa investigar até onde pode- 
cesidade humana", xa que esta de- mos utilizar os recursos do planeta 
finición foi imposta para unha acu- e non se poden comparar cos cám- sen pór en perigo a sostenibilidade 
mulación de capital e destrucción bios dos séculos anteriores. Por iso do mesmo a nivel social, ecolóxico, 
da natureza. é ben importante ver cara onde nos etc. 



As discusión sobre os límites de 
crecimento cornezaron nos anos 70. 
Nesta clécaclri o Club cle Roma en- 
cargoli vários informes a científicos 
especi:ilistas. Aincla que as conclu- 
siOns clestes informes eran alar- 
inantcs non se fixo c á ~ n l i o  algun 
nas políticas cle clese~-ivolvemento 
socio-econó~nico. 

No ano 1977 o presidente Carter 
pecliu ao Consello para a Cali&ncle 
Méclio Ambiental c ao Ministério de 
Asiintos Exteriores en colal~oración 
con outras institucións, unha inves- 
tigación sobre as previsibeis trans- 
forrnacibns na situación clernográfi- 
c:i, dos recursos naturais e do iné- 

Hai que ter en conta que moitas 
mulleres están son~eticlas a proble- 
mas sanitários derivados da repro- 
ducción: 200.000 mulleres morren 
cada ano por abortos ilegais; o ín- 
clice de rnortalidade materna nos 
países pobres é cen veces maior cá 
inortalidade nos países ricos. A sa- 
nidade nestes países é moi mala e 
o 20% das rnulleres en India, Kénia, 
e Uganda sofren de  Enferinidade 
~nflamatória Pélvica. A ignoráncia, 
a represión sexual fai que moitas 
mulleres acepten as dores pélvicas 
crónicas como parte da sua fernini- 
dacle. Calcula-se que 84 n~illóns de 
mulleres e inozas foron circuncladas 

dio-ambiente do ano 1977 ao ano 
2000. A investigación foi publicada 
no ano 1980 como GLOBAL 2000.. 
Os resultaclos clo infor~ne poden 
agrupar-se en catro apartados : Po- 
voación, Renda, Recursos e Conse- 
c~iéncias para o rnédio-ambiente. 

1. Por~oncióu 
DO ci-ecirriento demográfico es- 

perado, o 92% clarrí-se nos países 
sul->clcsenvolvidos. Mais hai que des- 
~nitificar a clensiclacle de povoa- 
mento clos países en vias de desn- 
rolo sa que hai países europeos 
~náis densamente povoados que os 
afric:inos. 

en todo o mundo o que dá lugar a 
quistes, inflamcacións, etc. 

Outra cuestión a desrnitificar é 
presentar a explosión demográfica 
coino o principal problema am- 
biental. Teme-se que co aumento 
demográfico nos países pobres poi- 
&nn extinguir-se as reservas nahlrais 
e aumente a demanda clos produc- 
tos básicos. Pero hai que ter en con- 
ta que un estadounidense consume 
900 veces máis enexia ca un nepa- 
li. Hoxe o 25% da povoación -1.400 
millóns- están consuminclo o 75% 
dos recursos. 

Os problemas e contradiccións do 
mundo non se van resolver cain- 

biando o estilo de viaa aos paise 
pobres e limitando ali a natalidad' 
se os países ricos seguen comc 
están. 

2. Renda 
No Globa! 2000 fala-se dun cre- 

cimento do PNB per cápita inoi bai- 
xo. Pero o crecimento do PNB non 
quere dices aumento de benestar. 
Hai países que con rendas menores 
conseguen o rnesmo benestar que 
outros con resndas superiores. 

O noso modelo de desenvolve 
inento é altamente contaminante i 

polo tanto non deberia transportar- 
se aos países pobres. No Norte 
cómpre un cámbio sócio-económi- 
co que implique á remode 3 

sistema de valores e a va n 
dos PIB dos mesmos. 

3. Recu rsos 
No capínilo clos recursos, Global 

2000 di que o aumento no rende- 
mento da producción de alimentos 
que se deu até agora, é difícil de 
manter no hituso. As arneazas a es- 
tes rendernentos: desertización, sa- 
linización, resisténcia dos insectos 
ao plaguicidas, inseguridade ener- 
xética, etc. son recoñecidas polos 
autores do informe. 

A distribución desigual dos ali- 
mentos é un exernplo máis da opu- 
léncia malgastadora fronte 5 nece- 
sidacle inmediata. O consumo de 
cerais per cápita nos países indus- 
triais é de máis de 600 quilos (a 
maior parte destinada a alimenta- 
ción animal) e de 240 quilos per cá- 
pita nos países pobres (a maior par- 
te destinada ao consumo humano). 

Atendendo á enerxia, as enerxias 
que se poiden renovar e o aforro 
de. enerxia son alternativas-ante a 
perigosidade de enerxia nuclear e 
a diminución das.reservas de pe- 
tróleo. 

4. Consecué?zcias para o nzédio- 
ambiente 

Global 2000 pon énfase nas per- 
das de recursos para a agricultura: 
erosión do solo, salinización das 
águas, extinción de variedades bio- 
lóxicas. Tamén destaca o empeora- 
mento dos recursos acuáti - 



trucción de selvas tropicais, acu- 
m~ilación de lixo. Ante a problemá- 
tica exposta até agora, os poderes 
públicos non reaccionaron e as ne- 
cesárias transformacións non se con- 
templan na planificación dos es- 
tados. 

Que é o que imposibilita o cám- 
bio? 

Distinguen-se vários tipos de res- 
posta entre a comunidade científica 
e política: 

a) O grupo maioritário é o que 
admite os resultados das análises pe- 
ro negan os perigos que se anún- 
cian porque din que a tecnoloxia 
vai resolver os problemas que se 
presenten. 

b) O gi-upo que cre na solidarie- 
dade co sector desposuído e no res- 
peito á natureza mais que confia en 
que a tecnoloxia é a forma princi- 
pal de arranxar os problemas. 

c) Outro sector crítico dos límites 
de creciinento é aquel do ecoloxis- 
ino que recoñece a situación actual 
dicindo que non hai que actuar por- 
que a evolución nahlral dos acon- 
tecimentos fará que teñamos que 
restrinxir-nos pouco a pouco xa que 
a terra imporá o seu dictado á civi- 
lización. Esta opinión está moi ex- 
tendida e serve para xustificar a 
inacción. 

d) Outro grupo maioritário é o 
dos liberais conservadores. O libe- 
ralismo conservador non cre na cri- 
se demográfica, na crise de recur- 
sos, nen na crise ecolóxica. Para a 
tendéncia neoclásica da economia 
todos os problemas rematarian se 
se deixase actuar libre os mecanis- 
mos reguladores do mercado. 

e) Por íiltirno están as institucións 
nacionais e internacionais que no 
seu discurso din que hai que cam- 
biar o rumbo dos acontecimentos 
actuais: hai que arranxar os proble- 
mas de explosión demográfica, os 
medioambientais e hai que anidar 
aos países en vias de desnvolve- 
mento con programas de coopera- 
ción. Ainda asi os castos e os mé- 
dios para conseguir estes obxecti- 
vos non se reflicten nos presupos- 
tos dos estados, non existe vontade 
política. 

Xa vimos nos límites do  creci- 
mento que non se pode seguir sa- 
cando mercadorias do  planeta in- 
definidamente porque a terra non é 
limitada. 

Normalmente equiparamos "nivel 
de vida" con "boa vida", e a publi- 
cidade dá a entender que imos con- 
seguir unha mellor calidade de vi- 
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da consumindo máis. Dentro do 
inundo do consumo e da publici- 
dade hai algunhas actividades que 
se dirixen principalmente á rnuller 
(limpeza, lavado, cociñado.. .) 

Temos que ser as mulleres as que 
tomemos parte activa na valoración 
de que é ser pobre e que é ser rica. 
por riba do nivel de pobreza, a re- 
lación entre ingresos e felicidade é 
moi pequena, e o importante é 
manter boas relacións, unha sana 
comunicación interpersoal. Na no- 
sa sociedade opulenta a "pobreza" 
provén da soedade, adicións, de- 
presións.. . As dependéncias ás dro- 
gas, tabaco, alcool, ou a depen- 
déncia do consumo de roupa, tan 
comuns na nosa sociedade, utiliza- 
mo-las para cubrir outras caréncias 
afectivas ou de recoñecemento. 

Será labor de cada muler pór en 
cuestión as partes boas e as partes 
malas do que nos ofrece a socieda- 
de de consumo e decidir conse- 
cuentemente. 

O gnipo de mulleres de AEDE- 
NAT está (ou estamos) a levar a ca- 
bo unha campaña de liberación d 
consumo e de desenmascaramento 
de intereses que moitas veces están 
moi lonxe dos nosos. B 



Do 29 de Setembro ó 2 de Outubro 94 

1 

Exposicióii de traballos 
clc mulleses do inovemento veciñal 

1 
*\ e- ' 4  

h 

w i 

I 



porque nela tiveron unha grande actividade un grupo 
de mulleres a que queremos recordar. Nas diferentes 
seccións en que estaba estructurada a sociedade cita- 
da (pintura, música, teatro, biblioteca, etc.) colabora- 
ban con grande entusiasmo. Algunha delas, alén da in- 
terpretación no Cuadro de Declamación, tamén se de- 
dicou a traducir para galego obras de teatro. Agora 
queremos recuperar a sua memória dedicando-lles es- 
tas liñas ditadas desde a admiración e o respeito polo 
seu traballo. I 

NUNHA ENTREVISTA A BELLO PINEIRO, publicada nos 1 
números 13 e 15 da revista Departamento correspon- 1 

I ---m- I --- 9 dentes ao mes de x~lllo de 1928, o pintor responde As 1 
perguntas que Ile formula Luís Feijoo, sobre a Socie- 

w + W * V Y Y Y A \ Y ~  dade e dá conta da presenza de todo un grupo de mu- I 
DA SOCIED 

lleres que, ocupadas en actividades diversas, fan des- 
ta asociación cultural unha das mais activas e onde 
as mulleres a ela pertencentes teñen un grande pro- 1 

"Amigos da 
tagonismo. O entrevistador fala dun grupo de apro- 
ximadamente trinta féminas que "parecen estar ali 
agardando o fallo dun concurso de beleza" mas o que 

- 
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facian non era iso senón traballar, arquivar docu- 
mentos, catalogar livros, facer un seguimento da pren- 
sa, ensaiar obras teatrais, debuxar, pintar e dedicar-se 
a actividades musicais, entre outras. 

Marina Vázquez, Mercedes Vázquez, Minuca Por- 
ta e Dora Vázquez fixeron un livro mui curioso, sobre 
o antigo pleito de Mugardos de 1805, valendo-se de 
documentos mui vellos, alguns en latin, que foi re- 
mitido á Académia Galega, polo que foron mui feli- 
citadas. 

Á pintura se dedicaron Finuca Brage, Antoñita Mén- 
dez, Mercedes Vázquez, Fanny Bouza, Carmen Lo- 
renzo. Fruto do seu traballo foron, por exemplo, un- . A 1 '  

ha série de paneis que, unha vez reunidos, daban for- 
ma ao cenário onde traballaban e representaban as 1 
obras de teatro. Carmen Lorenzo, naquela altura, es- 
taba a facer un pergamiño que a Sociedade dedicou 
ao ilustre ferrolán Matias Usero, unha verdadeira obra 
de arte, ao dicer de Luís Mesia. Tamén realizara o car- 
taz anunciador das festas. 

O Cuadro de Declamación, como aconteceu no res- 
to do país, desenvolveu un labor intenso en pro1 do 

- 1 0 9 ~  _ _  C-:-:o, perto de Mugar- teatro. Entre as actividades que realizaban raramente 

igos da Paisaxe Ga- 
faltaba a parte teatral: un parrafeo, un cadro de cos- 
tumes, un cqnto cenificado, unha peza breve que exe- 

;i polo pintor Bello Piñeiro que 
1 . I r -  cutaba o Cuadro Dramático respectivo. Na "Socieda- 

I I  l 7LJ IIULl5U I I U  3 C l A  

dos, a Sociedade "Am 
., legaM, fundadc ---'- -'- 

- 

era natural de Frunza-Mugarcios, mui perto do seixo. de Amigos da Paisaxe do Seixo;' habia un grupo de 
Esta sociedade, ao dicer dalgúns comentaristas da épo- mulleres mui interesadas palas teatrais. To- 

r .  I I I .  I I I .  -. - 
toi unha verdadeira cátedra de galeguismo. I Iria das elas, que traballan con grande entusiasmo nesta 

como misión inculcar o amor as paisaxes de Galiza e sección, van mostrando na entrevista as suas prefe- 
levar a cabo empresas de arte e cultura. Se lembramos réncias: o drama (M-a Mosquera), a comédia Uua- 
neste número de Andaina esta sociedade mugardesa é nita Méndez), a recitación (Emília Carballo e Dora 



Porta), a encarnación de papeis de vellas (Ma----- senivu val-las VDI-as: u ctgu ae nesmsa, vuzpulaao, LU. 

Rey), ou calquer papel e obra "con tal de traballar to- . bicán.. itreactos das o1 itaba. Mas aqui 
dos os dias", manifestan Carmen Lorenzo e Teruca lembr; .amén como trz . Entre as'obras 

nnla 

. Nos er 
~mo-la t 

bras car 
~dutora. . 3 .  Bouza Vila. A esta última queremos referir-nos a con- vertidas para galego habia comeaias castellanas, al- 

tinuación porque a sua dedicación ao mundo do te- gunha catalana e, o que lle deu mais sona naquela 
atro non se limita só ao traba110 de actriz mas tamén altura, a tradución da obra de Moliére, Le médecin mal 
ao de traclutora de obras que verteu para galego, obras gré lui ( O  médico a paus ), obra que foi representada 
que non viron a luz mas que foron representadas (dal- conxuntamente en 1929 polos Cuadros de Declama- 
gunhas hai constáncia) polo grupo da Sociedade. ción de "Toxos e Flores" e "Amigos da Paisaxe do Sei- 

xo". Unha tradución que xa deveria ter visto a luz, po- 
lo seu interese histórico- documental. A tradución de 
que teño unha cópia, arnavelmente facilitada polo ,qu- Teruta Bouza Vilas 

Naceu no Seixo o 13 de abril de 1906. Curso. 
tudos primários e desde mui nova pertenceu á Sc 
dacle cle que falamos en cuxos cuadros de decl; 

po "Toxos e Flores" de Ferro1 que a conserva con aga- 
rimo, leva o 'Visado" da Delegación Comarcal da Vi- , 

cesecretaria de Educación Popular de León, con da- 

U es- 
xie- 
ima- 

w- 
me- 

ción se iniciou. Posteriormente formaria parte da P ta de 1944. Posivelmente houbo algunha outra re- 
pación "Toxos e Flores" de Ferro1 con quen rel presentación por aquelas datas e precisou a sua apre- 

sen tación peran te esta Delegación. 
Embora a tradución deveu facé- 
'- ;obre unha versión do español, 

is Teruca non sabia francés, 
npre valorar o interese desta 
igardesa por incorporar ao elen- 
de pezas a representar obras de 
tras literaturas mas oferecidas 
nosa língua, consciente talvez 
importáncia do teatro como 
dio de galeguización. 
reruca Bouza Vila casoi. 
lao americano, Antonic 
-z, que naceu, ao parecer, no 
xo. En 1937 marchou a viver a 
va Iorque. Ali morreu o seu ho- 
dous anos despois ficando Te- 
.a cunha meniña de meses. Mu- 

11. moi activa, traballou nunha fá- 
rica de costura. Volveu ca 
osé Espiñeira, tamén dc 

e radicado en Américq. Estableci- 
da definitivamente nas terras de 
alén mar, apenas volveu por Gali- 

duas viaxes, en 1948 e 1968, por 
tivos familiares. Mas sabe da te- 

I 1 a através da sua irmá Fanny Bou- 
que a visitou con certa fre- 
:ncia. En 1992, cando recollin 
iados que aqui f 
)oklyn. 
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Non perdámo-lo rexistro 1. 

Esta é unha ocasión para os par- 
tidos e os gobernos, coas súas capa- 
cidades de influencia poden facer 
que un dereito tan reclamado se 
converta nunha revolución desde 
arriba. 

Parece que todos se dán conta do 
que significa a cota feminina. A do 
25 por cento tivo o seu efecto e tan 
fondo calou na sociedade que que- 
dou ridícula e aínda non saben co- 
mo dobrala para que non se note 
que quedaron curtos. 

O discurso das asociacións femi- 
nistas non ten o impacto que debe- 
ría ter porque só lles dan oportuni- 
dades unha vez ó ano. Pero cando 
un líder ten que dicir o que ten que 
dicir, aínda que lle pese, porque a 
revolución é imparable, entón a so- 
ciedae enténdeo todo e apúntase á 
moda. Elas teñen a razón e os polí- 
ticos os datos. Virán tempos nos que 
falarán dun xeito pasmoso para to- 
dos. Temos que deixalos falar por- 
que é de ben nacidas escoitar a quen 
ten que pedir perdón, presentarnos 
ó mundo e deixarnos continuar co 
noso empeño: gobernar, dirkir, pac- 
tar, parir, dar, repartir e calar men- 
tres se van desprendendo das teimas 
por ter, poder, querer, emprender e 
non conseguilo. 

Unha revolución optimista e sen 
resentimento. 

Dicía o presidente da Xunta a vés- 
pera do dí'a d a ~ u l l e r  Traballado- 
ra que no término "os seus labores" 
adxudicado ás donas incluíanse ha- 
bilidades coma as de coser, bordar e 



toca-lo piano. Unha destacada per- 
soa da política asegura que as mu- 
lleres cambiaron a vestimenta, o sis- 
tema cle valores e mesmo que lles 
cambiou a voz. Ben, pois eu, no afán 
de revisa-los cambios para que non 
teñamos que arrepentirnos digo que 
coidado, o rexistro non. Se as po- 
demos dar graves coma eles, ben, pe- 
ro as agudas han de ser nosas tarnén. 

Non perdámo-lo rexistro 2. 

Propoño un día da muller canto- 
ra. Todas a entoar con Montserrat 
Caballé o próximo día 8 de marzo 
as notas máis agudas. 

Debería traernos o Goberno a 
musa cla ópera á Praza do Obradoi- 
ro nun recital a beneficio dos valo- 
res femininos. 

O presidente e todo o Goberno 
en pleno na primeira fila. Que non 
Salte ningunha autoriclacle reseña- 
hlc, coma sernprc incluídas as ecle- 
si;:isticas, xurídicas, exccutivas e po- 
lici¿iis. A cíital;ina coinczará desde o 
csccnario e desde a zona de espec- 
taclores todas berraremos coma ela 
nun coro cle reivindicación. 

O priineiro que se levante do 
asento con cara de malas pulgas cha- 
maralle a atención a Caballé apun- 
tando co dedo, e todas nós a coro 
con ela, "Oh, sinner man, where 
gonna run to?". Levantadas, co bra- 
zo en alto e o dedo acusador sobre 
o rompedor do concerto. Cando to- 
do volva á normalidade entre o res- 
petable público, a diva seguirá cos 
temas previstos. Preparadas para o 
golpe de voz, volvemos ó berro fe- 
minino por excelencia. Que se abs- 
teñan os que non teñen nocións e 
mesmo os que o intentaron e non 
puideron; isto é só para mulleres, 
por delegación divina. Estamos ilun- 
ha revolución e collemos o mellor 
exemplo; porque fai dunha condi- 
ción, que é burla de inoitas, un aga- 
sallo tan singular, unha virtude da 
que gozan uns poucos escollidos. Bo- 
taremos as nosas gorxas Ó aire ese 
clía niin compás que marcará a Ca- 
ballé. Entre o público, todo femini- 
no, non deberá falta-la conselleira 

de Familia, para dar exemplo, que 
non se sentará ese día na primeira 
fila de goberno. 

Non perdámo-lo rexistro 3. 

Entre o público tamén queremos 
oír ese día a voz da directora de Fa- 
milia, a directora do Instituto para 
Igualdade de Homes e Mulleres, tó- 
dalas xefas de departamento de Go- 
berno, as deputadas, as empresarias 
e as xefas en xeral que calan moito 
todo o ano para que non se lles oa a 
súa verdadeira voz. 

Ese será un día de exaltación fe- 
minina distinto, inesquecible e sin- 
gular. 

Teremos preparada "Oh, sinner 
man, where gonna run to?", Oh, pe- 
cador ... para calquera que se des- 
madre, pero voltaremos ó recital con 
voz propia de reivindicación. jAs agu- 
das son as nosas!. 

Haberá que convencer ó conse- 
lleiro de Cultura, que é el moi aber- 
to a propostas de todo tipo, de que 
o recital sería un éxito e unha apos- 
ta decidida do Goberno polas capa- 
cidades da muller, que está chama- 
da a mandar tanto coma o home e 
mesmo os políticos o din en femini- 
no e en masculino. 

Agora que, eles traen a diva, ió -  
ñena alí arriba, moi preto das dúas 
torres da catedral, pero os temas son 
cousa nosa. 

A consellería de Cultura deberá 
editar un compacto en video e dis- 
co para emitir nos medios de co- 
municación audiovisual durante to- 
do o mes de marzo. Habituaremo- 
los a todos d noso son característico. 
Nas emisoras comerciais ha de paga- 
lo tempo de emisión a Xunta coma 
publicidade institucional. 

Non perdámo-lo rexistro 4. 

Se alguén se atreve a facer cal- 
quera comentario no traballo, na 
casa ou na rúa sobre o recital, a mu- 
ller responderá cantando "Oh, sin- 
ner man.."ata que desista do seu in- 
tento. 

Durante un mes pasarémolos po- 
lo funil coa muda institucional e co- 
mezarán a pensar en seno o que sig- 
nifica que sexamos o 51 por cento 
moi caladas e sometidas. 

Para os despistados, os que non 
se dean por enterados do que sig- 
nifica o macroconcerto e a súa di- 
fusión, se se poñen pesados, canta- 
rémoslles aquilo de "ai pepiño adiós, 
ai pepiño adiós, non te vaias afogar 
á praia, como nos pasou a nós", a ver 
se collen algo, pero sen moita acla- 
ración, porque non valerá a pena, 
se non entenden son casos perdidos 
para o acontecemento. 

Aquelas que tiveron, efectiva- 
mente, como principal actividade a 
de toca-lo piano e máis as que che- 
garon a domina-la técnica do ins- 
trumento por pasa-lo tempo ou por 
razóns artísticas, han de apuntarse 
nunha lista que se porá ó público 
dous meses antes do evento. 

Tódolos pianos de Galicia na pra- 
za do Obradoiro tocarán ó unísono 
ese día acompañando a voz de Mont- 
serrat Caballé e as mulleres alí con- 
gregadas seguirana nun concerto 
que será o remexesor de conciencias. 

Socialistas, feministas, naciona- 
listas e populares arrincarán co pia- 
no cara a Santiago para o concerto 
coa Caballé. Estará Compostela to- 
mada pola música dos paxaros, será 
coma unha premonición da pre- 
mavera. As institucións e organismos 
que dispoñen de instrumento pro- 
pio hano de facer público e poñe-lo 
a disposición daquelas que, aínda sa- 
bendo domina-la disciplina musical, 
non tiveron medios para mercalo. 

Non perdámo-lo rexistro 5. 

Poderán así deleitarnos coas súas 
habilidades. Xa estou vendo ó con- 
selleiro de Cultura empachado de 1 

ledicia e vendendo a idea ó resto de 
España. "¿Que día da muller traba- 
Iladora?, Nós temos o día da muller 
cantora. Poñémo-las todas a cantar". 
Ha dicir. B 

Aurea Sanchez 
Xorna1ista 



Escrita bi-sensual esta da Toni Cade Bambara também. 
Escrita de preta criada no Harlem. De mulher irreverente 
que gosta olhar o outro lado do tapete. Ver o invés do 

debuxo. Denunciar o estereótipo. O preconceito. A 
imagem prefabricada. A voz é de Miss Hazel. 

O seu homem Bovanne. 

e te fixa bem, os cegos 
parece que nom podem 
parar de resmungá. O 

que se compreende mui bem quan- 
do estás com um deles e te dás con- 
ta ao que pode chegá se nom tes 01- 
hos p'ra ver a gente, e a  rimei ira vez 
nom te dás conta, nem sabe de on- 
de vem o ruído, é como 'tar outra 
vez na igreja, com mulheres de pei- 
tos grandíssimo e velhos grunhindo 
a cada palavra que di o predicador. 
Shakey Bee com o lábio de abaixo 
todo inchado polo Sweet Peach e eu 
venha a explicá como é que o pam 
de batata-doce anda a um quarto de 
dolar e nom a dolar como era o mais 
normal e ele que uh hunh, que já 



entende, e daquela comeca a botar 
o seu zzzzizzzzin que ainda que bas- 
tante discreto assusta um pouco 
quando umha norn 'tá preparada. E 
eu ilom 'tava. Mas afina1 conseguim 
habituar-me e a única vez que me 
cleu por Ihe di+ algo foi umha que 
'tava a jogá xadrez na varanda e se 
pujo a resmungar de um jeito que 
me parecia inui de igreja. Assi que 
Ihe dixem: 

-Olha, Shakey Bee, contigo e corn 
Jesus juntos é que norn podo. -E dei- 
xoii de resmungá. 

Foi por isso que dixem a rneu ho- 
ine Bovanne se queria dancá. Nom 
é que seja de verdade o rneu home, 
entenda-se bem. E um velho simpá- 
tico aqui do bairro que todos con- 
hecemo porque arranja cousas e os 
rapazcs gostain dcle. O melhor dito 
gostavam, antes de o Black Power os 
tolear at6 deixarem de ter respeito 
polos vclhos. Por isso 'tamos aqui 
ncsta ksta beil6fica a favor da so- 
11rinli;i do incu primo que se candi- 
data I);II-;L 110m sci o que clcsse par- 
tirlo 13líick oii para oiitros que vam 
c1ctr;is. E c11 chcgo-me bem a Bo- 
vannc o ccgo e dancamos assi aper- 
tadinlios, c poi11-10-me a murmura 
polo haixo e ele também, como se 
hl¿ísscinos. Nom é que esmague to- 
do o peito contra o dele. Nom se tra- 
ta disso. Apenas para sentir as vi- 
bracons. E ele dá assi de vez em 
quando um apertom e pergunta-me 
de que cor é o vestido que levo, que 
como vou penteada e que tal me 
apanho sem homem, norn como a 
quere intrometer-se onde norn é cha- 
mado senom por cortesia, e que 
quem 'tá na festa e se os canapés som 
cutres ou estám a altura das cir- 
cunstáncia. Eu o único que quero 
é 'tar contenta e ii vontade. Um 
bocadinho de conversa, como dar 
uns repenique no pandeiro ou no 
tambor. 

Ora aí vem o Joe Lee direitinho 
para nós a olhar carrancudo por eu 
'tar a dancar tam apertada ao ho- 
mem. O rneu própno filho que sabe 
o afectuosa que eu sou; acaso norn 
me chamam de longe alguns fulanos 
bern maiorzinhos mesmo no meio 

da noite para eu lhes dar um pouco 
de conforto maternal? Vem enfada- 
do. O que norn 'tá nada bern porque 
o Bovanne norn o pode ver e defen- 
der-se. Se norn é mais que um velho 
que amanha tostadoras, ferros de 
passar, bicicletas e o que lhe dem, e 
que me pom um fecho novo na por- 
ta quando os meus amigos armam 
barulho. Um tipo simpático. Claro 
que norn foi por isso que o convida- 
rom. Foi polo das raízes, imagina. 
Eu, a irmá Taylor, a cabeleireira de 
Mamies e o fulano da barbearia, to- 
dos 'tamos aqui representando as ra- 
ízes. E todo o que eu tenho do Su1 
norn vai além de Brooklyn Battery, 
e de campo norn tenho mais que as 
plantas da janela que dá para a es- 
cada dos incendios. Se ainda ontem 
me insistiam para eu tirá da cabeea 
o rneu lenco da aldeia e 'tar quieta. 
E agora norn me dou posto o bas- 
tante Preta p'ro gosto deles. Passam 
uns e outros dizendo que tal rneu 
home, 'tás bern Bovanne? Passam 
muito mas nengum para um mo- 
mento a oferecer-lhe umha bebida 
ou ukha  dessas sandes saborosa, ou 
a explicar-lhe como andam as cou- 
sas. E ele de pé aí corn o sorriso 
pronto por se acaso alguém lhe dá 
umha palavrinha, norn quer que o 
apanhem desprevenido. Por isso o 
levei 5 pista de baile e dancamos 
bern juntinho por entre as mesas e 
cadeiras e os casacos e a gente de pé 
uns frente aos outros falando disto 
e daquilo mas sem se importarem 
corn este cego a quem quando eram 
pequeno levarom tantas vezes os pa- 
tins e as motoreta p'ra- ele as aman- 
há. Assi que eu aperto-me bern con- 
tra ele e entendemo-no falando em 
sussurro. E aí vem minha filha a ol- 
há p'ra mim corn esse ar sarcástico 
que pom quando me fala do rneu 
egoísta "apoliticismo" como se eu ti- 
vesse a febre aftosa e fosse um caso 
perdido. Nom lhe presto a mais mí- 
nima atencom e ponho-me a olhar 
o rosto escuro de Bovanne e a dizer- 
lhe que o seu estómago é como um 
tambor p'ra ele rir. A verdade é que 
ri um pouco alto demais. Agora vem 
o mais novo, Task. Dá-me umha pan- 

cadinha no ombro como se fosse o 
rneu orientador do terceiro curso 
e aqui me tedes a mim colhendo o 
atalho p'ra ir ii assembleia. 

-O único que 'tava a fazer era fa- 
1á de tambores -explico-lhes quan- 
do me metem na cozinha. Parecia- 
me que os tambore; eram a minha 
melhor defesa. Com todo este as- 
sunto da tradicom já podem prepa- 
rar-se p'ros tambores. E o estómago 
de Bovanne é mesmo como o tam- 
bor que me trouxo o Task quando 
'tivo na Africa. Mal tocas nele e já 
comeca corn o seu hum zzzizzzm, 
zizzzmm. Assim que me agarrei ii his- 
tória do tambor. 

-Tamborileávamos, isso é todo. 
-Mamá, de que fala? 
-Bebeu demais. --El0 fala p'r6 

Task porque a mim nunca me di na- 
da directamente desde aquela ho- 
rrível discussom que tivemo polo da 
minha peruca. 

-Olha, Mamá -di o Task, que é o 
mais amável-. O único que nós que- 
remo é avisar-te. 'Tava a faz¿?! o ridí- 
culo a dancá daquela maneira. 

-A dancá como? 
Task passa a mao pola orelha es- 

querda como fazia o seu pai por 
qualquer cousa, e antes dele o pai 
do seu pai. 

-Como umha cadela em cio -di 
Elo. 

-Bem uhh. Eu diria mais bern co- 
mo umha dessas senhoras de certa 
idade que 'tam corn fame de sexo 
e norn se controla. Entendes o que 
quero dizer? 

-Nom respondim porque tinha 
vontade de chorar. Que cousa terrí- 
ve1 esta de ouvir os próprios filhos 
falarem-nos assim. Tirando-me da 
festa e metendo-me ii forca na co- 
zinha de umha estranha, atrás de 
umha cortina igualinho que faria a 
maldita polícia. E eu norn sou assim 
tam tam velha. Ainda podo levar ves- 
tidos sem manga que norn me colga 
a carne dos bracos. E estou ao dia 
em muitas cousas polo meus nenos. 
Que já norn som tam neno. E ter de 
ouvi-los falar assi. Por isso norn di- 
xem nada. 



-0lha que por-te a dancá corn es- 
se cheínhas -a Elo falava p'r6 Joe 
Lee, que 'tava apoiado no frigorífi- 
co-. Os pés desse tipo cheiram um- 
ha bolacha dura a umha milha de 
distáncia e botam a corre como se o 
fulano levasse fogo no rabo. E os ol- 
hos. Poderia ter um pouco de deli- 
cadeza e por-lhes umhas persianas. 
Ninguém gosta olhá p'ra esses fusí- 
veis apagados que ... 

-E isto o que chamarn conflito ge- 
neracional? -perguntei. 

-Conflito generacional -cuspiu 
Elo, como se eu tivesse falado em 
óleo de rícino, ou em fricassé de sa- 
rigueira no batido de leite, ou em 

qualquer outra cousa polo estilo-. 
Esse conceito é p'rá falá de um fe- 
nómeno branco. Nom há conflito 
generacional entre os Pretos. Nós 
formamos umha col ... 

-Bem, norn interessa -di Joe Lee-. 
O assunto Mamá é que ... bem, é por 
dignidade. E umha vergonha p'ra ti 
e p'ra nós também que te ponhas a 
dancá dessa maneira. 

-Eu norn sou vergonha nengum- 
ha-. Ninguém contestou. Ali esta- 
vam, vestidos corn roupas bonitas, 
cada um corn a sua bebida na mao, 
conspirando todo contra mim, e eu 
na cadeira do terceiro grau e sem 
umha mísera azeitona. Sentindo-me 

o mesminho que se me tivesse apan- 
hado a polícia. 

-Em primeiro lugar -di Task, le- 
vantando a mao p'r2 enumerá as 
ofensas- o vestido. Vamos ver, esse 
vestido é demasiado curto, Mamá, e 
mui ordinario p'ra umha pessoa da 
tua idade. E esta noite a Tamu vai . . 
botá um discurso p'ra por a andar a 
campanha e vai te apresentá p'ra or- 
ganizadora do conselho dos maio- 
res... 

-Eu? A mim ninguém me per- 
guntou nada. Falas da Nisi? Que pas- 
sa, mudou de nome? 

-Vaia. Era o Norton que tinha que 
falar contigo. Nisi quer apresentar- 
te e depois animá os velhos a formá 
o Conselho de Maiores que funcio- 
naria como um órgao consultivo ... 

-E agora vas aparece como umha 
tola, corn a tua peruca e esse burro 
agarrado 2 saia. E a gente vai dize : 
"Olha, aquela norn é a velha verde 
que andava a se esfregá corn o jano- 
ta do cego? 

-Elo, cala um momento, queres 
-di o Task, levantando o dedo se- 
guinte-. Em segundo lugar a bebi- 
da. Mamá, já sabes que norn podes 
bebe porque depois norn paras de 
rir -e agarra outro dedo ostensivel- 
mente.-Em terceiro lugar a forma 
em que dancas. Pegavas-te ao velho 
como .umha lapa e bailastes assim 
agarrados quatro discos, sempre len- 
to ainda que a música fosse rápida. 
Parece-che bonito isso numha mul- 
her da tua idade? 

-Qual é a minha idade? 
-Que? 
-Figem-che umha pergunta bem 

fácil. Falas do que 'tá mal para um- 
ha mulher da minha idade. Pois 
bem, que idade tenho eu? -Joe Lee 
fecha os olhos corn forca e entorta 
o gesto calculando. O Task passa a 
mao pola orelha e fita o interior do 
seu copo como se os cubos de gel0 
pudessem ajudá-lo a calculá. E a Elo 
olha para a minha cabeca como se 
fosse a arrancar-me a peruca. 

-Levas trancas debaixo do couso 
esse? Se as levas, por que norn o ti- 
ra? Antes fazias-te sempre um corn- 
roll bem bonito. 



-U11 huh -porque penso que norn 
lhe deu tempo a desfazer o pentea- 
do o bastante clepressa a falá sobre 
o cornroll tam rural. Mas este norn 
era o tema. -E hem, quantos anos 
tenho? 

-Sessenta e um,  ou... 
-2s um mentiroso Joe Lee Peo- 

ples. 
-E aincla há outra cousa -di o Task 

corn os dedos. 
-Bem, vós saberedes o que fazede 

-digo eu levantando-me e alisando 
as rugas da saia. 

-Oh, Mama -di a Elo, pousando 
a mao no ineu oinbro como norn 
voltara faz6 des'qixe marchou cle ca- 
sa, mas é umlia mao hesitante que 
miii LO me inagoa. Porque estba era 
21 filha cla nossa. feliciclade antes de 
Mi: People morre. E eu levei esta fil- 
ha atada ao meu peito até ela ter 
quílse cloiis anos. 'Távamos mui uni- 
tla, isso ¿. o i u e  qucro dizer. Havia 
rnais clc miin ncsta filha do que nos 
oiitros. E mcsmo dcpois de ter o 
Xislc cra ;i i1cn;I qiic cu abrigava po- 
1;i noitc, cra por cla qiic cu carpia 

. scni motivo ;ilgurn como noin fosse 
ela ser rcpoliiclinha como eu e norn 
miii bonita, mas uin amor de nena. 
Como foi que as cousas chegarom a 
ser assi, que ela norn poda pousar 
em inim umha mao confiada e dizer- 
me Mamá norn sabes qiianto te que- 
reinos e quanto nos preocupamos 
por ti e tés clireito a divertir-te por- 
que és umha boa mulher? 

-E ainda está o Reverendo Trent 
-di Task, olhando de esquerda a di- 
reita como se estivesse tramando um- 
ha conspiracom e só agora me dei- 
xasse a mim entrá nela. -Tínhamos 
pensado que falasses corn ele esta 
noite, Mama, p'ra o convenceres a 
nos emprestá a planta baixa da sua 
casa coino quartel-general da cam- 
panha e... 

-A mim ninguém me dixo nada. 
Se isso das raizes significa que nos 
cleixades As escuras eu norn podo fa- 
zer nada. De verdade, norn podo. 
E de qualquer jeito, o Reverendo 
Trent é um tolo da inaneira que tra- 
tou o viíivo de al5 acima, de Edge- 
comb, qiie norn lhe q~ijjo colher tres 

nenos de peito quando a 
ainda nem tivera tempo dl 
modá na terra e a cabeca GU llulllr: 

andava i roda e... 
-0lha -di o Task- o quc 

mos de faze é umha r e u n i ~ ~ ~ ~  ua la- 
mília p'ra por todo em pratos lim- 
pos. Por enquanto creio que é mel- 
hor voltarmos i sala e atende os ne. 
gócios. E entretanto, Mamá, ve se po 
des conseguir que o Reverendo 
Trent ... 

-Queres 
C'O Reverendo? OUCIC~  i s ~  . 

-0h  me, Elo e sai atravé5 
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n o home. Por se1 ccgu e velho e 
igum do: :cisar de- 
á que a? :S e nom 

u iiecessitakli par a irles curisertar os 
patins. 

-0nde v: 

umha m 
uanto n 
- - - - - - . 

1- 

nin s que 'tái 
;ora sorr 
- ---- 1 

m ali prc 
i maiore 
1- - - - . - 

- le j  

amos, M :iss Haze 
- Ihe 

- 
' lpn 

escapa umna. 
-Primeir0 vamc 
tes escuros p'ra u. uepois vas vir 
nigo ao supermecado para eu 
nprá a ceia de manhá, que será 
ha cousa digna de se ver, 'ti con- 

pois var i minha 

)S comp 
.. T, 

irar uns 
. , .  

COI 
1 cor 

- - 

n sarilho 
) ? 

que me 
. . -  

% 

rda -di 
3 vaivém 

ado. De 
a. 

nos p'ri 

-Já falarclilua ue todo na ceia. 
Que tal manhá de noite, Joe Lee?-. 
Enquanto Joe Lee enche o peito sen- 
tindo-se importante un to-me 
quem vai faze a cc como é 
que ningúem me per-gunra se estou 
livre ou se tenho vestido e cousas as- 
si polo estilo. Daquela Joe fai uin ges- 
to a dizer que de acordo e sai pola 
porta de vaivém deixando er 
ligeiro tumulto da outra sala 
bota o seu sorriso, igualinho ao ao 
pai, e marcha. Apenas fico eu nesta 
cozinha de umha estranha onde es- 
tá todo numha confusom que eu 
nunca permitiria na minha. Só corn 
olhar p'ris potas dá vontade de vo- 
mitar. Daquela a po 
tido contrário e aqu 
me Bovanne a di& lviiss Hazel mas 
olhando p 'r i  escura fritada e a me- 
sa fumegante, e surpreendendo-se 
muito quando sente que me apro- 
ximo polo outro lado e o levo fora. 
Passamos através da gente eu pu- 
xando-o p'rA plataforma onde Nisi 
e outras pessoas estám sentadas 
prontas p'ra falar, e a gente colhen- 
do as últimas sandes e bebidas alcó- 
olicas antes de sentarem-se a ouvir 
mui serios. E penso em dizer a Bo- 
vanne que bonito vestido longo le- 
va Nisi, e os brincos, e o cabelo le- 
vantado em forma de cono e a gen- 
te pronta p'ra os ouvir explicá como 
nos espremem e que vamos formá o 
nosso própno partido e toda a gen- 
te a ouvir e olhar. Mas em lugar dis- 
so o que fago é arrastá-lo p'ra fora, 
e Joe Lee e a sua mulher olham p'ra 

-Estupendo. Há tar bem 
descansá um poucl . -Quer 
mostrar-se interessari~e, mas umha 
tem de deixar os home, cegos ou 
nom, representá o seu papel. Entom 
pom-se a tagarelar sobre o cansado 
que 'tá e quanto me eria que 
o levasse colhido da eu pen- 
so que o primeiro que vou faz? será 
dizer-lhe que me ponha outro fecho 
na porta. Depois hei de lhe dar um 
banho quente corn folhas de jasmim 
na água e um pouco de sal Epsom 
na esponja p'ra lhe limpá as costas. 
Depois umhas boas fregas corn água 
de rosa e azeite. Depois umha chá- 

a de chá de limom corn bom sa- 
. Um bocadinho de talco, umhas 
~ntas fantasias das que me man- 
i a mai de Nisi polo último Na- 
E depois umha niasagem, umha 

Doa masagem na cara, sobretodo po- 
la testa que é o lugar das preocu- 
pacons. Porque temos de tratá bem 
os velhos. E fazer-lhes ver que ainda 
som necessários p'ra cuidá da má- 
quina mimeo e p'ra manter limpas 
as velas do automóvel e amanhá as 
caixas de correios p'ra as pessoas 
que vam nos ajudá a levá a cabo o 
pro; a manhá )la p'ros 

Peq 3. campa do isso. 
Porque "3 velhos e a IILLQUIII. E O que 
a Nisi 'tava a dize e eu que 
tribuir corn a minha parte. 

-Imagino-a como umha mulher 
mui bonita, Miss Hazel. 

-Si que o sou. _Já di minha filha 
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problema do machismo po- 
deria enunciar-se da seguin- 
te maneira : Existen hoxen- 

dia moitos que seguen repregados aos seus 

Unha reflexión sobre as categorias 
d e  "sexo" e mais "xénero" a raiz da 

leitura da  maxistral obra de  K a t e  
Millet "Pólitica Sexual" 

(Aguilar. Ed. Mexicana, 1 975) 

xenitais. e=‘--C 

A posición análoga ou semellante, mas J- 

esta vez en versión feminina non seria, pois, 
' 

o feminismo (como ainda na actualidade 
l 

moitos/as cren senon o "hembrismo", eu 
diria feminilismo (polas connotacións aná- 
logas co machismo que este término pode 
encerrar en tanto que categoria impregna- 
da de connotacións de arnaxe (ao menos Y /  

-rC conceda-se-me nun principio) maiormente 
biolóxica. 

Polo que por "feminilismo" (ou "hem- 
brismo") entenderíamos, por igual, a aque 
las mulleres tamén repregadas aos seus pr& 
pios xenitais (obviando entrar no que de 
nengún xeito deberia eludir-se : as condi- 
cións de vida que o própio patriarcado ins- 
titúe e que subxacen ainda no caso de se- 
ren consciente ou inconscientemente silen- 
ciadas, aos conatus e mais intereses de to- 
do discurso que desde unha posición de po- 
der sexualmente xerarquizado, tenta ins- 
taurar un homólogo alí onde a máxima con- 
trariedade erguese, e todo eso nun mesmo 
movimento no que os intereses de "o dito", 
que mediatizan o uso (e mais o abuso) do 
que gramaticalmente parece enunciar-se, 
entrecrúzan-se, entrelazan-se e solapan-se. 

Mas, como Kate Millet aponta, recollendo 
as aportacións de Robert J. Stoller á inves- 
tigación do condicionamento xenérico e 
mais identidade xenérica; unha cousa é o 
sexo (biolóxico) e outra ben diferenciada é 

~Pnero (cultura): "Os órganos xenitais (de 

homes e mulleres) non resultan imprescin-. 

díveis (eu diria que non son-determinantes) 

para que a autoconciéncia da masculini- 

dade ou feminidade se produza". 
Quizais non sexa golo dizer que non ten- 

to posicionar-me contra a necesária valo- 
ración, coidado, saúde e mais hixiene que 

tanto o noso corpo como os nosos órganos 

-xenitais ou non- nos merecen; a eles de 
bemos-lle grande parte do noso tempo de 

benestar e pracer na nosa vida. 
Mas quero fazer fincapé en que non,de 

ben ser tomados en todo caso como un fin 
(salvo nas relacións eróticas de mútuo acor- 

do ou nas de coidado, conservación, hixí- 

ene ...) como a única'meta da nosa exis- 

téncia, senon como un valioso médio de 

que dispoñemos e a traveso do cal abrimos 

-homes e mais mulleres- outra esfera tamén 

fundamental para o noso desenrolo per- 

soal, individual e mais colectivo. 
De nada vale mortificar o corpo, tal co- 

mo o imperativo heterónomo nos ven in- 

culcando desde as instáncias do patriar- 

cado e desde o capitalismo e, en xeral. des- 
de calqueira tipo de poder, coercitivo e mais 

externo que atente contra do livre exercício 
de decisión das nosas própias vontades. 

E este é un poder que sen dúbida aplica-se 
sobre homes e mulleres, ainda que ás mu- 

lleres impon-se-nos dunha maneira especí- 

fica e recurrente ao longo das nosas vidas 
e da história ("Parirás con dor ...", "Sofri- 

rás . . . I1 "Suportarás..", etc.) 

O certo é que sen corpo non hai cultu- 

ra. Mas sen cultura os corpos reducirian-se 
a un conxunto inharmónico de células, pe- 

les, gánglios e extremidades, etc ... desde 

os cais -única e exclusivamente- tampou- 

co nos seria posível ir máis alá da estáti- 
ca das impresións e/ou códigos recebidos, 

dos condizonamentos culturais, do recipente 

(platónico por exceléncia) no que se depo- 

sitan grande parte das insconsciéncias, irra- 



cionalidades e mais inxustizas do mundo. 
Que este molde-recipente exista no inte- 
lecto certamente libera ao mundo de todo 
aquel0 que, en claves patriarcais, resulta 
improductivo e mais ineficaz. E nesta tare- 
fa asinase-lle á "muller" con letras maiús- 
culas -esa á que todo se refire en última ins- 
táncia e á que ninguén ten ollado en nen- 
gunha parte- realizar os papeis e funcións 
amén de desenrolar o temperamento que 
se precisa para dar vida á perfeita porte- 
adora (vocablo de raíz latina que desina 
ás que trasportan, portean e acarrean, le- 
van a bon porto -fogar primixénio onde o 
lume endexámais debe apagar-se- a cá- 
rrega descomunal da civilización e mais da 
outra mitade da espécie humana, traxecto 
no cal a milenária división do traballo en 
función dos sexos-xéneros convirte-as ao 
mesmo tempo en portadoras da virilidade 
e da cultura, ficando elas ao rente da na- 
tureza, simples instrumentos de mediación 
que pon no mundo as identidades "autén- 
ticas", as masculinas. 

Como sinalava a autora do Segundo Se 
xo, Simone de Beauvoir: "A alienación da 
muller serve-lle ao home para resolver a sua 
contradicción fundamental: asumir plena- 
mente o risco da existéncia ou enaxenar-se 
no ser" e como sinala Célia Amorós en Ca- 
ra a unha crítica da razón patriarcal: "A 
fonda eficácia desta complicidadelion se 
comprende ao menos que se admita que a 
'forma na que a muller interioriza o discur- 
so sobre a sua condición, que Ile impón a 
ideoloxia dominante, é dizer, a ideoloxia 
patriarcal, configura o seu própio incons- 
ciente". 

Poderiamos logo estabelecer un parale- 
lismo entre "dar a vida" (mediación bioló- 
xica) e "fazer entrega do facho da virili- 
dade (mediacipon cultural) e sinalar con Cé- 
lia Amorós que "sendo natureza, en última 
instáncia, a muller non accede ao estatuto 
da individualidade, estatuto cultural por ex- 
celéncia: a individualidade require un de- 
terminado desenrolo da autoconciéncia e 
un despegue da inmediatez ... que non po- 
de lograr a eséncia do feminino..."; como 
fica tamén expreso por Amélia Valcárcel no 
seu libro Sexo e Filosofia é precisamente 
o pensamento feminista quen "abriga a re- 
definir a histeria da cultura en primeiro ter- 
mo, o própio conceito de cultura, as rela- 
cións coa natureza, os rangos e mais a c o  
municación ... (nunhas liñas máis adiante 
aponta): en calqueira caso, as inércias cul- 
turais non ceden terreno con facilidade, e 

non o ceden, porque ha¡ que saber que son 
autoconciéncia, e non natureza" 

De maneira que a semánticb fallava-nos 
si ao primeiro deste artigo nos conforma- 
vamos con homologar, sen reparos nen cau- 
tela, a analoxia que enunciavamos entre 
~'machisrnod e mais "hembrismo". Se ben, 
gramaticalmente falando, a analoxia poi- 
dera parescer perfeita e ainda non-sexista, 
non podemos precisar con certeza de que 
maneira, as existéncias, os seres, os indi- 
viduos/as homes e mulleres, superan a ri- 
gurosidade do que se pode dizer, opinar 
ou pensar reproduzindo unha tradición se- 
xista. 

De maneira que o "hembrismo" ou "fe 
minilismo" non goza ainda, por sorte ou 
por desgrácia, das mesmas connotacións 
que na nosa sociedade poda ter o "ma- 
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chismo", mas en versión femina, mais aqui 
topámo-nos co que xa o metafísico Aristó- 
teles enunciara con que hai moitas manei- 
ras de dizer o ser, o que as cousas son, mas 
todas elas refiren-se ao único que é verda- 
deiramente substáncia do mundo. Tentamos 
que o "feminilismo" fose unha especie de 
sinónimo, de igual ou parecida significa- 
ción, en versión feminina, do "machismo", 
para esto recurrimos a unha definición equi- 
valente termo a termo, mas resulta que o 
"feminilismo" en todo caso é porque o "mar 
chismo" xa era. Polo tanto non poden ser 
termos análogos-semellantes, xa que con- 
servan a xerarquia real que o patriarcado 
proxectara sobre os sexos. O "hembrisho" 
só se di tendo por referente ou respecto do 
"machismo", di-se por unha analoxia que 
xa de por sí denota semellanza ou desi- 
gualdade. Polo tanto non poden as defini- 

cións dadas ao primeiro, valer do mesmo 
xeito ou seren equivalentes. 

Moito menos ainda pode o feminismo 
ser, sen máis o análogo ainda que inex- 
preso no "dizer" -como certamente moi- 
tos/as cren- e sí é preciso opoñe-los en 
tanto que radicalmente antónimos- non só 
en tanto que expresións senon tamén en 
tanto que conatus e intencións diversas e n  
tanto que termos que expresan ideias ra- 
dicalmente opostas, sen posibilidade de 
apertarse. 

Polo tanto, nen o que podia asemellar- 
nos nos asemella de todo (lea-se a prévia 
analoxia ou semellanza que enunciáva-mos 
entre "machismo" e "feminilismo ou hem- 
brismo") e polo que respecta ao feminismos 
fica, nesta contenda lingüística, xa que lo- 
go, ben lonxe de asemellarse -nen sequer 
por analoxia ou por ter unha mesma ou pa- 
rescida significación- ao machismo. 

Xa para rematar, nón está de máis que 
precisemos o que podemos entender por 
esa contrariedade enunciada entre "ma- 
chismo" e "feminismo", desde o "ser home" 
e o "ser muller", amén das óbvias diferén- 
cias biolóxicas, penso que non é o caso 
nen de reproduzir nen de magnificar acrí- 
ticamente os valores sexistas construidos 
dentro do sistema de domincación patriar- 
cal que as feministas estamos a por en cues- 
tión porque, como argumenta Célia Arno- 
rós na obra xa citada anteriormente (pax. 
74 e máis 103): 

"Para saber o que podería ser unha ra- 
zón non-patriarcal, para dar unha alter- 
nativa feminista no orden da razón, mas 
ben das razóns, hai que tentar saber qué 
é o específico da razón patriarcal ... Quen 
apostamos pola unidade da espécie hu- 
mana. .. pensamos que a loita feminista ten 
un papel fundamental na construcción des- 
ta rara e complexa espécie ... ternos por 
diante, entre outras moitas, a tarefa de des- 
montar racional e máis críticamente as es- 
tructuras da razón patriarcal ... que nos fi- 
xeron facer pasar pola razón "tout court": 
non sabemos ben o que esta razón é mas 
poderiamos adiantar que pode ser ... unha 
razón menos esencialista, máis nominalis- 
ta (é dizer) máis orientada ao valor intrín- 
sico de todo individual ... o oprimido ten 
que practicar a sospeita como método; ac- 
titude escéptica e crítica que diante do ata- 
Ilo facilón o primeiro que se pergunta é on- 
de está o truco. Sabe ben que a ideoloxia 
dominante non está por dar facilidades ... 
se non que clase de ideoloxia dominante 
seria?"., 



t.: Alfa! ispanic 
Autora: Mercedes 

endo lectora habitual desta xor- 
nalista madrileña debo confe 
sar que cando caeu nas miñas 

mans a primeira novela da autora inten- 
te¡ achegarme a ela mantendo un dista- 

%' 
ciamento prudente. Tiña medo a unha po- 
sible decepción, pois máis dunha vez me 
ten ocorrido isto en circunstancias sim 
lares; pero a fascinación e o apaixoc 

" mento que os seus artigos, na prensa dic 
ria, espertaban en min, non decaeu en 
absoluto, máis ben sucedeu o contrario. 

B1 Despois de ter lido "Contra Vosotros" des- 
cubrin a súa primeira novela publicada, 
"Historia de no", que tal vez sexa a que 

, máis admiro porque tamén me emocinou - 
1 máis. Mercedes Soriano. 

As dúas novelas mencionadas xunto 
con  quién conoce a Offo Weininger?" tido; e finalmente, a perda da inocen- volcada en grandes proxectos, que só Ile 

1 
fll forman a triloxia que Mercedes Soriano cia que os facia sentirse ben co mundo daba cabida a actitudes de "compromi- 

dá a coñecer como "La memoria presen- que intentaron construir. Persoas brillan- so" ou "militancia" pero onde non había 
te". Como indica o título, a autora fa¡ un tes que, como ben dirá unha delas, con- lugar para a autocrítica. O abandono p o  

,( percorrido, apoiándose na memoria dos centraron tódalas súas enerxias nun cam- Iítico tampouco será unha saida para "es- 
seus protagonistas, polo noso pasado in- bio, nunha revolución; atopándose, ó r e  te individuo de pasado confesable", que 
mediato ou, mellor ainda, presente ac- mata-la loita, coa soedade e a perda da cofre "unha suposta enfermidade" ó ver 
tual. Esta realidade va¡ ser transmitida por identidade. Nesta nova situación non hai que os grandes ideais o levaron a un nau- 

*/ 
unha voz radicalmente crítica, non asép cabida para o Eu-individuo e tampouco fraxio solitario do que intentará, nave- 
tica, encarnada nuns personaxes que se hai alguén a quen se poida acudir. A úl- gando contra corrente, saír a frote. On- 

m rebelan porque non se identifican cos m o  tima decisión será abandonar definitiva- de antes concebiu a esperanza agora es- 
os que se lles ofrecen, mesmo sendo mente despois de sentir como un se va¡ tá o desengano. 
iados ou criados por eles noutro tem- desfacendo por dentro. Desta maneira Ela, personaxe tamén sen nome, é a 

~ , . Personaxes non convecionais, non podemos resumir unha realidade que, en- protagonista da última novela da triloxía, 
1 ,i consistentes que nos fan sentir o peso da carnada no protagonista principal de "His- "2Quien conoce a Offo Weininger?"; úI. 

nostalxia que ten todo o que se viviu in- toria de no", vén sendo algo así como tima en publicarse aínda que parece ser 
tensamente e acabou, aquilo no que se a memoria dunha xeración que se formou foi a primeira en escribirse. Non é a an- 

, creu con firmeza e que deixou de ter sen- antes da morte de Fra'nco; unha xeración tagonista do El xa mencionado senón que 
l 'oni 



Ile serve para completarse. O que Ile in 
teresa á narradora será mostrarnos a edu 
cación sentimental e moral dunha nenc 
que va¡ medrando entre contradicción: 
para converterse nunha adolescente e fi 
nalmente muller. Unha nena que se rebela 
contra todo pero que tamén se quere: "Los 

1 1 demás eran odiosos l...). Que lo fuera ella ' también sería evidente, pero se quería. Y 
, esa pequeña diferencia, esa querencia, 

1 ' 1 era el estímulo de la vida". A súa edu- 
cación está nas mans de mulleres sumi- 

41 sas, profesoras débiles, inseguras, que 
I admiran a forza dos seus compañeiros 

masculinos, sobre os que destaca o pro- 
, fesor Unonoventa, caracterizado polo des- 

'1 prezo que manifesta polar mulleres. TO- 

!S, (ningunha delas ten un nome pro- 
obeservamos a grande sensibilida- 

ia  autora Dara tratar desde tres pers- 
.¡vas diferi da deses seres que 
aceptan 1 iación o que a ex- 

lencia lles p ~ ~ p ~ ~ z i o n o u .  Terán que 
r contra o medo e ( dade pa- 
frontar un futuro o i que ex- 

perimentar n jeios criados por 
elas mesmas. jo non serve. Nin- 
gunha das tres proragonistas se confor- 

así, a an ja de "Memoria", 
3ois de ( a-la familia, em- 
iderá unliu riuvu andadura en soli- 
), confiando en que o amor entre de 

na súa vida; ou en "Completa", on- 
ut: O fracaso ou a ruptura coa parella a 
levará a toma-la decisión de ter un fillo 
(gústarialle que fose unha nena) en soli- 
tario, froito dunha relación da que nun- 
ca esperou nada; en "Pasión", a prota- 
gonista, incapaz de concebir unha vida 

ó a medias, onde a corres- 
on fose total, prefire a re- 

peci 
non 
--.. 

ma; 
desi 
Drer 

dos eles "harán de ti una muier como es 
debido, como lo exigen los tiempos". Na  
súa mente quedará fixada a expresión ca. 
tegórica do profesor: "Cuanta razón tie. 
ne Otto Weininger". Este xovecísimo fi. 
Iósofo intentaba demc O mascu- 
lino é positivo, produ oral men- 
tres que o feminino é roao o contrario. 
Mesmo se cuestiona se a muller é ser hu- 
mano. De aí que a protagonista decida 
volcarse no mundo do traballo para de- 
mostrar o falsa que é a tese antes men- 
cionada. Aínda así, ó final agardaralle o 
fracaso: "Te han cercado. Tu contra ellas 
no eres nadie. Siguen indicaciones, trans- 
miten cultura, te dan de comer y te en- 
venenan. También tu tienes que ser ellas 
(...) En tanto que no abarques lo que su- 
pone haber ido de su mano, cualquier r e  
belión que emprendas fracasará. Ahí tie 
nes a Otto Weininger". 

Chegamos agora á novela que nos in- 
teresa. Non podiamos comentar "Contra 
vosotros" sen'antes facer unha pequena 
mención das outras dúas que completan 
o ciclo. Aínda que funciona como nove- 
la autónoma, está claro que unhas e ou- 
tras se complementan. Se na primeira asis- 
timos ó desmoronamento dun El, e na ÚI- 
tima á formación desa Ela, que tamén se 
sente, sen o recoñecemento dos outros, 
condenada ó fracaso, nesta preséntan- 
senos uns personaxes, masculinos e fe- 
mininos, que si  intentarán unha saída que 
lograrán despois de darlles un xiro radi- 

ás súas vidas. Estamos ante sete his- 
JS diferentes relacionadas entre si por- 
! tódolos personaxes sofren algunha 

~rencia: a perda de algo ou alguén; ter 

que xisión q i  
car¿ u LUIIIeLu UU I I V V ~  vida. C pu>uuu, 

;ente na memoria, ten que servir pa- 
ifrontar con esperanzas esta nova si- 

luu~ión. A maioría séntese como se re- 
presentara un papel e-agora ( 
á nova vida sen asomo de sent 
mo. Son homes e mulleres que funcionan 
como estereotipos, personaxes que en- 
traron en crise e que non poden facer o 
que se espera deles. Non son bos nin ma- 
los son diferentes. Todos están volcados 
na súa profesión, esta é a fin de contas o 

que fai existentes. Ca- 
da F ase por medio dun 
monoiogo interior no que va¡ deixando 
fluír aquilo que considera que o diferen- 
cia. O interesante está en como a autora 

a meterse na pel das súas criaturas e, 
la sendo estas arquetípicas pois res- 
den a uns esquemas ideolóxicos moi 

marcados, consegue, arrastrándonos, su- 
merxíndonos na lectura, que nos identi- 
fiquemos con algúns deles e que recoñe- 
zamos noutros a moitas persoas do noso 
mundo real. En resume: comprender o por- 
qué das súas actuacións e a necesidade, 
despois de ter pasado polo fracaso e a 
frustración, de acadar algo diferente. Des- 
pois de ter accedido a esa "modernida- 
de" tan cobizada nuns modelos que nos 
parecían inalcanzables atopámonos con 
que tampouco nos proporciona ¡so tan 
tratado na literatura e que Ile chamamos 
felicidade. ~ e s t k  presente actual, homes 
e mulleres están nunha sitación semellante 
en canto sofren, pero ese sufrimento foi 
provocado por causas ben diferentes. 

Nas historias protagonizadas por mu- 

tomar al 
. ---A- 

gunha dc 
. - A  -,,.. 

ie signifi- 
h ".,..-,..A- 

)strar que 
ctivo e m 
1. -1. . ~ <.-. 

las catro historias seguintes, prota- 
izadas por homes, está claro que os 

comportamentos varían se os compara- 
mos cos das protagonistas femininas p e  
ro axudan a completa-lo cadro preten- 
dido pola autora. O peso da moral tra- 
dicional, o exceso de traballo, ese ter que 
demostrar ser home de éxito a toda cos- 

eguros dc los, tamén os con- 
!, en cerh ?n víctimas. 
Ion podemos concluír sen menciona- 

~rte, importantísima no con- 
ela, e que xustifica dalgún 

o titulo. A protagonista é "Nadie", 

:ir, unha voz sen I se con- 
? nunha acusaciór ha reali- 

dade que albiscada desde o pasado pa- 
recía máis esperanzadora. 

Será que me austan as uto~ías e me 
atrapan as hi 
a desilusión, 

de no", p61" IIcaIU IUVeIU luUU UI 

:eración se pode recoñecer 
nenos de "Contra vosotros", 

mén está presente o desmoror 
duns ideais encarnados nuns pe 
que non obedecen a regras nin a pre- 
ceptos de moral de ningún tipo. Aí é on- 
de está a diatriba, nese "Nadie" que se 
rebela e se ergue nunha voz acusadora 
"contra vosotros". D 
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"Ao lado da maailler" 

.-, 
"MEMÓRIAS DE ABAJO" 
"EL SEPTIMO CABALLO" 

Autora: Leonora Carrington 
Traduc: Francisco Torres Oliver 

Edicións: Siruela, 1992. 

s dous libros son de relatos 
curtos, no primeiro; "Memó- 
rias de Abaixo", ademáis da 

1 : ! 1 que leva o título do libro, outras tres par- 
/ ,/ tes engloban sete relatos surrealistas, ilus- 

tradoipola autora. 
"O Sétimo Cabalo", tamén dividido en 

tres partes, contén dezaoito relatos en to- 
/di tal, todos eles cargados de símbolos ani- 
1 1 mados: lebres, cabalos, vacas, ratas ... 

que viaxan polo maxín até chegar á vi- 
da real, onde se establecen, contando-nos 

' moitas cousas desta muller, pero ... 
"Quen é Leonora Carrington?, unha per- 

soa como calquera outra que descobriu - na vida simplemente o que pudo. Quizá 
tamén alguén que sobreviveu até agora 
con moito cabrón traballo. como din en 

, México. Por iso tampouco me gusta que 
'.B 

me chamen musa" (1). P 

É que Leonora que traballou co grupo ! 

de Surrealistas, tan gustosos eles de facer 
1 muros a todas as mulleres que os rodea- , .S- 

ban, Meret Oppenheim Remedios Varo, ' 
etc. foi crítica nesta postura; dos seus co- 
legas di un grupo composto esen- Leonora (primeira a dereita) e a suas amigas. 

B 
\ 
.cb 

cialmente por homes que trataban as mu- 
do no grupo surrealista; escapando da to con Renato Leduc, funcionário da Em- 

lleres como musas. /so era bastante humi- 
ocupación nazi chegou a España cando baixada de México, e coñecido da épo- 

Ilante. Xamais me considere; unha femme- 
remataba a guerra civil. Os seus pais man- ca de París, quen Ile propón casar para e ' enfant como André Bretón queria ver ás 
daron-na buscar, localizandcm en Madrid, poder burlar aos que a buscan; así chega 

mulleres. Eu entendo ás musas como mu- 
e a Embaixada Británica encargou-se de a Nova lorque e máis tarde a México, on- 

lleres que se adican a zurzir calcetíns ou 
interná-la nun manicómio en Santander; de pintou e escribiu durante 5 0  anos. 

,l a limpar a cociña. Quen foi a musa de rC 
esta experiéncia relata-a no primeiro con- ' Agora, con 75 anos, reside soa nun 

Dostoievski? a sua epilépsia, quizá?, pre- 
to que abre "Memórias de Abaixo". Co- apartamento de Chicago, onde segue pin- 

firo que me traten como o que son: unha 
menza o relato terribelmente lúcido den- tando, escribindo e declara nunha entre- , artista". 

-m de o momento en que levan a Max Ernest, vista recente que "a vida dura pouco tem- 
Naceu en South Lancashire, 191 7, es- 

por segunda vez, a un campo de concen- po, pasa rápido É insuficiente, ao menos 
tudiou pintura na Chelsea School of Art e 

tración, logo a imersión nesa corda lou- para mín, este tempo de vida que temos, 
máis tarde no taller de Amédés Ozenfant. 

cura, cun relato que te prende até o final, pois deixa un gran baleiro e non permite *' Aos dezaseis anos namorou-se de Max Er- 
sen arrepentimento, nen vinganza. Esca- satisfacer a curiosidade e o coñecemen- 

nest, e fugou-se con el a París participan- 
pa á sua loucura e á que a rodea e con- to por moitas cousas que, pese á idade c o  

(1) "EL PAIS" 16-4-93, segue chegar a Lisboa, onde tiña contac- menzan tamén a fascinarnos aos vellos". 
1 m 'e 
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1 Probabelmente morrerá en canto perda 

9; a cara; alguén atopará o seu cadáver, e 
meteran-nos no cárcere. 

-Teño farne de abondo como para co- 
m é - a  replicou a hiena. 

-Y' -;E OS OSOS? 

-Temén 4 x 0 -  ?Parece-che ben? 
-Só se me promete mata-la antes de 

arrincar-lle a cara. Senón, vai-lle doer de- 
"S;- 

masiado. 
-Ben, iso da-me ipa l .  
Chamei a Marie, a criada, non sen ter- 

' to nervosismo. 
Desde logo, non o faria se non odia- 

ra tanto os bailes. Cando entrou Marie, 

, volvin-me de cara á parede para non ve- - 
lo. Debo recoñecer que non tardou na- 
da. Un breve grito, e acabou-se. Mentres 
a hiena comia, estiven mirando pola fies- 

ac' tra. Uns minutos despois, dixo: 
-Xa non podo máis; ainda quedan os 

. pes, pero se tes unha bolsa, comeria-mos 
máis tarde, ao longo do dia. 

Y+-' 
-No armáno atoparás unha bolsa bor- 

dada con flores de lis. Saca os panos que 
, ten e queda-te con ela. 

bt Fixo o que lle indicara. A continua- 
ción, dixo: 

-Dá-te a volta agora e mira que gua- 
,. pa estou. 

"F Diante do espello, a hiena admiraba- 
se co rostro.de Marie. Comeu-no todo 

. coidadosamente até o borde da cara, de 
. hrma que quedaba xusto o que Ile facia 

falta. 
, -É virdade -dixen-; fiseche-lo moi 

ben. 
4i: 

Ao serán, cando a hiena estivo com- 
pletamente vestida, declarou: 

-Sento-me en plena forma. Dá-me a 
impresión de que vou ter un gran éxito 
esta noite. 

Despois de ouvír un rato a música de 
abaixo, díxen-lle: 

-Ve agora, e lembra que non debes 
por-te xunto a mina nai: seguramente 
decataria-se de que non son eu. Á par- 
te dela, non coñezo a ninguén. Boa sor- 
te -dei-lle un bico para despedi-la, ape- 
sar de que exalaba un cheire moi forte. 

Era de noite. Cansa polas emocións 
do dia, collín un libro e sentei-me xun- 
to á fiestra, entregando-me á paz e ao 
descanso. Lembro que eitaba lendo "As 
viaxes de Gulliver", de Honathan Swift. 
Ao cabo dunha hora, se cadra, xurdiu o 
primeiro signo de inquietude, Un mor- 
cego entrou pola fiestra proferindo gri- 
tiños. Os morcegos dan-me un medo es- 
pantoso. Escondin-me detrás dunha si- 
lla, castañolando-me os dentes. Apenas 
me axeonllara, cando un gran ruído pro- 
cedente da porta sofocou o bater das ás. 
Entrou a miña nai, pálida, de fúria. 

-Acababarnos de nos sentar á mesa 
-dixo-, cando o.ser ese que ocupou o 
teu sítio levantou-se gritando: "Con que 
o meu cheiro é un pouco forte, eh?. Pois 
non como pasteiss". A continuación 
arrincou-se a cara e comeu-na. Despois 
deu un gran salto, e desapareceu pola 
fiestra. 

MARTA DA COSTA ALONSO 
"Crear o mar en Compostela" 
Poesia 

NAVlA FRANCO BARREIRO 
"História de Edel" 
Narrativa infantil 

MARITA OTERO 
"Coñece o mundo da radio" 
Ensaio 

RlTA RALD PHlLlPP 
MVILAR GARCIA NEGRO 
"A muller e a sua imaxe" 
Ensaio 

GLORIA SANCHEZ 
"iPum-Pum!" 
Narrativa infantil 

ISOLDA SANTIAGO 
"Flor de tan mai xardin" 
Poesia 

PURA VAZQUEZ 
"A carón de min. 
Nova antoloxía poética" 
Poesia 



TAMARA DE LEMPICKA 

amara Gorska naceu no 1í- y mite dos séculos XIX e xx 
en Varsovia, en 1998. Nun- 

ha Polonia que estivera sob o dominio 
dos Tsares cluraiite 100 anos. 

Filla clunha familia rica,,casa cun ele- 
gante avogaclo: Tacleus Lempicki, que 
cii realidacle apenas cliegou a exercer 
a sua profisión. Era ináis vello ca ela. 
Mome de moito mundo e cun grande 
atraciivo entre as mulleres. Tamar 
(hrska e Tadeus 1,ernpicki casaron en 
1916, a110 da caícla do iinpério ruso. Van 
vivcr a Dinainarcla escapando da. re- 
volaciím l~olchcviq~~c. 

1In 1C118, ti-asladan-se os Lempicki a 
P;ii-is r vivcii clri vcntla clas xoias que 
consrgiiiiaii lcvar na sua Tuxida a Di- 
ii;iiii;ir(.;i. 01 priinciros anos son inoi 
tliii-os. Noii ;icli;in iraballo 6 Tarnara 
ioiiia ;i clcicrininación de gañar a vida 
co;i pin~iira. Para iso comeza a traba 
llar rnoi duro. O matriinónio marcha 
mal, el non ten traba110 e non sopor- 
ta a progresiva inclependéncia e as reti- 
iiións artísticas ás que Tamara asiste 
con asiduiclade en Montparnasse. 

Tainara está invadida por unlia "fa- 
me" particular. Necesita saciar con ur- 
xéncia un voraz apetito intelectual. 
Tanto o canipo do collecemento co- 
mo o campo estético exercen sobre ela 
un sádico clomínio. 

Pronto comezou a dar fruto a sua 
sede de superación, e as pintiiras ven- 
den-se permitindo-lle ir tan elegante 
e snob, que era coñecida pola sua be- 
leza. As saídas nocturnas reportan-lle 
coñecementos de artistas como Coco 
Chanel, Marie Laurencin, Chagall, a 
condesa de Noailles, etc., etc., que fa- 
cian clas suas veladas longos anacos 
apaixoados nos que se falaba de arte, 
política ou literatura. 

''As veces vohia á casa ás duas da ma- 
ñá e baixo a luz cla láinpada e ainda 
nervosa ficaba pintando até as seis". 
("A arte e a época de Tamara de Lem- 
picka"). 

Os rumores que circulaban sobre 
Tamara acaban por romper un matri- 
mónio que xa non gozaba de boa sa- 
úde e a partir do seu divórcio centra- 
se a sua vida de forma completa na.ar- 
te cunha definición e paixón pouco 
comun. 

A sua obra centrada en retratos da 
aristocrácia, podemos dicer que é un 
eshido psicolóxico dos personaxes que 
pinta cun estilo persoal moi marcado 
que foi adbptado no mundo das re- 
vistas de moda para dar a nova imaxe 
de muller moderna: UNHA MULLER AG 

TIVA, DINAMICA con carácter liberal ele- 
gante e "snob". Son os cadros de Ta- 
mara de Lempicka portada en moitas 
ocasións deste tipo de prensa. 

Utilizada nos seus cadros rimas por 
planos amplos. Contrastes rnoi fortes 
de claro-escuro e color. Estilizou a luz 
sobrepasando os confins do post-cu- 
bismo. Os seus retratos pertencian a 
personaxes captados por sorpresa nal- 
gunha clas suas expresións máis ínti- 
mas e esenciais. Caricaturas case en 
ocasións que ficaban aprisionadas nun 
"flash" de arrogáncia ou desafio pro- 
vocador. Ela mesma era un modelo 
que poderia encaixar moi ben en cal- 
quer das suas teas. 

Habia na sua arte unha aspiración 
meticulosa de pulcritude que foi ca- 
se patolóxica ao chegar á sua vellez. 
Preocupaba-se da técnica e non gus- 
taba dun tipo de pintura na que a cor 
ou a forma non quedase ben definida. 

A pintura de Tamara adquire un 
conceito case escultórico polo seu tra- 
tamento. Ten unha cualidade formal 
sobre formas pechadas, nada tende ca- 
ra ao exterior. Os volumes que crea te- 
ñen un conceito intimista porprio da 
sua subxectividade, mais cunha ideia 
estilística rnoi persoal e estereotipa- 
da que é o que dá ese caracter tan mar- 
cado a toda a sua obra: A sua diferen- 
ciación. 

O problema francamente irritante 
para min como pintora, é falar de pin- 
tura non como crítico, que non o son, 
senón como pintora, para non cair en 
encadramentos ríxidos. Non gusto de 
delimitar tanto ao personaxe que non 
queden abertas unha serie de gretas 
polas que a propria obra poda respi- 
rar libre e neste caso que me ocupa 
hoxe, teño a necesidade igualmente 
de deixar a liberdade e o respeito po- 
los espectadores para completar a in- 
terpretación e á mesma Tamara de 
Lempicka que pintou e viveu mos- 
trando-nos como ser humano a sua 
grande apertura, a sua liberdade e a 
sua independéncia. 

Aprendeu a ser libre na sua elección 
de forma de viver, entregando-se por 
completo á sua paixón pola pintura 
e aos seus gustos sensoriais e estéticos. 
Fixo sempre o que os seus sentimen- 
tos, necesidades e paixón foron dic- 
tando-lle para chegar a transcender-se 
a si propria e procurando que a sua 
obra fose digna e superior. 

Quizá a sociedade en que se de- 
senvolveu, fixo-lle unha piscadela di- 
fícil de esquivar e en certos momen- 
tos non pudo superar o éxito social 
que eclipsaba o éxito artístico. Pero ta- 
mén foi consciente diso e reaccionou 
na medida en que foi capaz procu- 
rando-se o isolamento necesário. De 
calquer forma, hai que falar de Tamara 
de Lempicka como unha muller que 
foi grande, que foi unha creadora e 
inovadora no seu estilo: O retrato si, 
pero un retrato diferente con formas 
atrevidas que rompian cos esquemas 
da época que lle tocou viver. Unha 
grande entre as mulleres a quen hai 
que nomear. B 
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Asamblea de Mulleres da Coruña 
Contabrico, 10 baixo 8 (981) 21 35 42 

Centro de Información dos Dereitos da Muller 
Poligono de Elviiio (zona de Birloque s/n) 
8 (981) 28 20 44 

S A N T I A G O  

Asociación Galega da Muller - AGM 
Pexego de Arriba, 29-2" (981) 58 81 01 

Servicio de Asesoramento das Mulleres 
iConcellerio da Muller) 
Horario: moña de 10 o 13 / tarde dos luns, mércores 
e venres de 17 a 19 h. 
Acebecheria, 16 - 2" (981) 57 14 61 

VIGO 

Coordinadora Feminista de Vigo 
Colon 9-1"Oficino-4 8 (986) 20 84 03 

Alecrín 
Centro de Documentación, biblioteca, hemeroteca 
Horario: 10 o 2 / 5 o 8 h. de luns o venres. 
Gorcia Borbon, 30 - 5% Oficina-8 
8 (986) 43 94 59 

Casa da Muller (Centro Municipal de Asesoromento 
dos Dereitos do Muller) 
Pintor Lugris, 5 8 (986) 29 39 63 

Plataforma de Madres en Acción 
Pizarra, 53-5". 8 (986) 41 79 76 
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Asamblea de Mulleres de Arousa 
Doctor Carus, 7 - Oficina-G. Ed. León XII 

PONTEVEDRA 

Asesoría Xuridica Mulleribus 
Asamblea de Mulleres de Pontevedra 
Benito Corbol, 36-1" 
8 (986) 86 50 28 
Horario: Martes e Xoves de 19 o 21 h. 
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Apartado 679 
S (988) 22 35 19 / 21 25 27 
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e asesorome nto gratuito 



Lili 
Alvarez 

oi a gran F español. 

dous da clasificación mundial absoluta de tenis nos 
anos 1 926-27 e 28. 

A sua paixón polos deportes fixo que tamén par- 
ticipase no campionato de esqui, no que quedou 

1 como vencedora do E. Español. Tamén quedou co- 
ma finalista nunha competición de patinaxe sobre xeo. 

Máis celebrada fóra que dentro das nosas fronteiras, 
fixo-se popular en Inglaterra onde a chamaban "the 
senorita". Traballou para o "Daily Mail" que a enviou 
a Madrid como corresponsal especial nas Cortes 

' 

Constituintes no ano 1931, e durante a guerra civil 
en 1937. r 

Afincouse definitivamente aqui no ano 1939 e 
desa época arrinca a sua etapa relixiosa. Escribiu vá- 
rias obras que teñen en común a enaltación da es- 
piritualidae seglar. N o  ano 1 946 aparece Plenitude, 
-o 1 954 En Terra Extrana, máis tarde Feminismo e 
spiritualidade e Mar Adentro e o seu último libro Tes- 
]mento Espiritual vén subtitulado co "Ideario dun ha 

,esta atipica". 
Unha muller que ademais de fascinar pola sua 

ousadia, chamaba a atención pola sua forma de 
vestir, polos seus coches -tamén se adicara ao au- 
tomovilismo de competición-. Nos anos sesenta en- 
tusiasmo~ aos crentes comprometidos coa sua vi- 
sión da relixiosidade máis aberta e optimista. Ela 
formulaba vivéncias relixiosas que non sempre estaban 
de acordo co sentir da dictadura clerica!. Na ac- 

tualidade reside en Madrid. 
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