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INTRODUCIÓN 

Queremos co noso traballo 
abordar algunhas ideas sobre 
a muller na Galiza que, a for
za de traé-las e levá-las, se te
ñen convertido en "lugares co
muns" sen que exista, ao no
so entender, ningunha apoia
tura científica. 

As ideas nas que imos cen
trar-nos nesta ocasión referen
se -tal como explica o subtí
tulo "trazos patriarcais dopen
samento galeguista'~ ás de
fendidas e espalladas polo ga
leguismo como corrente de 
pensamento; do pasado e do 
presente. 

Non imos entrar, polo tanto, 
neutras ideas sobre a muller 
-como xénero- defendidas 
por boa parte da tradición mar
xista ou anarquista, non por 
carecer de interese senon por 
non ser o obxecto deste tra
ballo. 

O noso obxectivo ven da 
man da importáncia que con
cedemos á necesidade de des
botar un feixe de tópicos sobre 
"a muller na Gal iza", converti
dos, como dicíamos antes, en 
lugares comuns que, ao noso 
xeito de ver, agachan a real ida
de de opresión que esta pade
ce, atrancando polo tanto un 
trabal lo sério e rigoroso a prol 
da liberación da muller. 

Os tópicos aos que nesta 
ponénc ia imos facer referén
cia, agrupamo-los en tres blo
cos de polémica ou controvér
sia. Somos moi conscientes 
de deixar tora do noso traba
llo alguns elementos de con
trovérsia de certa importáncia, 
non obstante, coidamos que a 
selección e agrupamento que 
temos feito recolle o funda
mental do debate que, de cer
to, está no fondo de discrepán
cias máis ou menos aparen
tes. 

Coidamos que estas ideas 
mixtificadoras da realidade da 
muller no noso país teñen si
do espalladas principalmente 
polo pensamento galeguista, 
do pasado e do presente, nun 
afán de sobrancear trazos di-

verbo de outras e, no caso que 
nos ocupa; da muller que vive 
e traballa na nosa nazón a res
peito de mulleres de outros po
vos do mundo. 

Soma-se a isto a considera
ción de que todo o que non se 
axusta a unha visión esencia
lista da nazón galega, unha 
eséncia que ven de sempre e 
permanece mais ou menos in
mutábel, é algo alleo, algo a re
xeitar, e que mesmo nestes 
momentos forma parte de to
do o proceso de acoso e derri
bo da sociedade tradicional e 
practicamente debe ser alinea
da no terreo da enemistade. 

' E intención nosa someter a 
debate estes pontos de vista 
subl iñados poi a tradición que 
aqui nos referimos, e facer en
tender o alcance negativo que 
supón seguir a defendé-los. 

Cismamos na utilidade de o 
facer para conseguir unha me
llor apreciación da realidade 
da muller, máis acorde coa 
sua própria vida e, a partir de 
aí, encarar con toda a forza o 
traballo específico preciso pa
ra mudar de raíz a situación e 
condición de segundo sexo na 
que hoxe viven as mulleres do 
campo, do mar e das vilas na 
nosa pátria, traballo que ten 
de enmarcarse necesariamen
te nun proxecto de transforma
ción radical e revolucionária 
da nosa nazón, perspectiva na 
que nós traballamos. 

1 CONTROVÉRSIA 

Un dos tópicos que pensa
mos frecuentes é a identifica
ción que se fai entre "muller 
galega" coa muller traballado
ra do agro e do mar. Esta iden
tificación presente na tala co
tián, ten tamén expresión en 
escritas, máis ou menos teóri
cas como as que a seguir ci
tamos: 

"MULLERES GALEGAS: 
Votaron a favor do voto da 

muller os diputados galeguis
tas. Pensaron en vos mulleres 
e nais dos emigrados, viudas 
de vivos e mortos. O voso vo
to pode ser decisivo na reden
ción de Galiza; pero tamén po
de ser un instrumento da vos a 
escravitú. 



Unha Galicia, libre, e rica co
mo piden e defenden os gale
guistas, poderá manter no seu 
seo a todo/os seus tillos, su
primindo a triste chama da 

. . , 
emtgracton. 

Nais galegas para que os 
vasos tillos non marran en te
rras extranas; pra que vos sea
des a frol primorosa dos no
sos fogares en vez das escra
vas do agro e da costa. Vota
de a candidatura do P.G." (1). 

O u: 
"Galiza é a rexión feminista 

por excelencia. Fortes son as 
mulleres como a muller femi
nista quere se/o" (2). 

Xa nos nosos dias, opinións 
como esta son abondosísimas: 

"Topámonos lago cunha 
muller vi lega, burguesa ou pe
quena burguesa, abafada po
los prexuicios ( .. .) no reverso 
da moeda, na outra cara da 
realidade, amasa a muller ga
lega da terra e do mar; supón 
a meirande parte das mulleres 
do pais e a autenticidade de 
Galicia ( ... ) Esta muller é un ha 
auténtica escrava do trabal/o. 
No campo galego non hai di
visión sexual do trabal/o. A 
muller galega realiza os mes
mas trabal/os que o home ade
mais dos outros da muller" (3). 

Tomar á muller labrega co
mo paradigma da muller gale
ga, que é o que se fai nestas 
citas, reduce, ao noso enten
der a realidade galega ampla 
e heteroxénea a un ha parte da 
mesma, por máis que esta se
xa certamente importante. 

Son de certo importantes os 
fortes contrastes entre a Gali
za urbana e a Galiza rural e re
sultan polo tanto indubidábeis 
os efeitos que sobre as mulle
res tef'len segundo un hábitat 
ou outro. 

É importante tamén, o papel 
que tef'len xogado as mulleres 
na producción agrícola. O ele
vado número de mulleres acti
vas neste eido é unha mostra 
nidia disto. 

Se a isto engadimos o peso 
que ten tido o rural na socie
dade galega, ternos a configu
ración dunha sociedade pecu
liar. Mália a caracterización de 
Galiza como unha sociedade 
diferenciada que nós afirma
mos, non se pode pasar por al-

tonen relativizar a importáncia munidade nacional, cando me
da heteroxeneidade que afee- nos polos seus valores e ideo
ta á composición social e xeo- loxia. Esta visión seria nas 

• 
gráfica das mulleres galegas. suas orixes a lóxica trasposi-
Estamos pensando nas amas ción do antagonismo aldea/vi
de casa que o son en exclusi-. · la á cuestión feminina. A vi la 
va, nas traballadoras da indús- representa as instáncias 
tria, do sector servizos, para- alleas e a cultura castelán 
das, estudantes, aman de obra mentres a aldea conserva e é 
da meirande parte da econo- expresión da cultura, é a esén
mía mergullada, amén das cia do ser galego. Esta con
campesif'las e mariscadoras. cepción que conforma a con-

Deixar de considerar ao ciéncia galeguista desde o sé
conxunto de mulleres impede culo XIX tivo e ainda ten fon
recof'lecer o denominador co- das consecuéncias para a loi
mún que como sexo existe en- ta pola liberación nacional, do 
tre todas as mulleres galegas, mesmo xeito que está a ter 
acachando diste xeito o poder consecuéncias a sua trasposi
que os homes exercen como ción á análise da situación da 
xénero sobre as mulleres. lsto muller. 
dificulta e atranca os lazos de A mitificación da muller ga
unidade que entre as mulleres lega que levara a alguns a fa
precisan ser establecidos na lar de Galiza como "rexión fe
loita contra a sua opresión. minista" (4), ten que ver cunha 

A situación de opresión na visión "diferencialista" da si
que historicamente viveu a tuación das mulleres de Galiza; 
muller galega, ten sido esque- así é que estas levarian un ha 
cida polos mais e esvaída po- vida en eséncia diferente ao 
los menos, entre unha chea de resto das mulleres, padecerian 
valorizacións que rematan por problemas en nada semellan
converti-la en algo totalmente tes aos das outras mulleres 
inconcreto. dende as orixes até hoxe. 

Entre os estudiosos da si- O mito do matriarcado na 
tuación galega, galeguistas ou Galiza prerromano e a impar
non, tende, como xa sulif'la- tante participación laboral da 
mos, a aceitar-se como para- muller galega serían o susten
digma de muller galega á m u- to desta visión; o matriarcado, 
ller do campo e do mar. Entro- aceitado ou non, aparece co
ques, a muller da vil a ou da ci- mo unha referéncia permanen
dade é considerada allea á co- te da especificidade da rela-

ción entre os sexos nesta nosa 
terra. A participación laboral 
ao non corresponder-secos ni
veis normais dunha sociedade 
moderna pero atrasada, seria 
a manifestación actual desa 
esencial diferenza na relación 
entre os sexos, pero iso forma 
parte da segunda polémica 
que queremos traer a conto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ou Alfredo Vicénti cando 
explica: 

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



Tamén Prudéncio Rovira: 
"No usurpa a hombre su 

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

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

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

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

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

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

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

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

noutras sociedades agríco-
. . 

las- só nos pode levar a 
• 

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

Negar esto é esvair o que 

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

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

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

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

--"'-

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

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

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

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

so<~íeciad en la Galícia castreña". 

iza" or· 
i//A 

da Coru-
1986. ' 

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

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

ción no proceso produtivo, ( ... ) 

·. n lo· 
' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Continuará) 

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

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

•. < . 

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

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

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

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

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

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

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

A reivindicación dunha Galiza rurai 
idealizada é un leit-motiv do pensamento 
galeguista que xa atopamos formulada en 
Murguia e de xeito moi claro en A. Brañas. 
Por fin ao traversa de Risco e Otero Pe
draio conformará fondamente todo o pen
samento galeguista. 

Vai-se-nos apresentar unha Galiza 
tradicional sen conflictos, apacíbel, ande 
os problemas existentes son causados por 
axentes externos, a formulación máis aca
bada desta idealización atopamo-la en 
Risco: 

"A sociedade galega é esencialmente 
democrática. De organización feudal que 
seria na Edá Medea, leva camiño de se con
verter en democrácia agrária. Por outra 
parte Gaeiza é un país pobre. As diferen
cias de fortuna antre nós nunca poideron 
ser tan grandes coma noutras terras ( ... ) 
Ademais, se houbo e hai ainda separación 
de clases nunca houbo eiqui antre elas a 
distancia que habia e hai noutros paises" 
( 19) 

Esta visión idealizada da Galiza rural 
vai inevitabelmente acompañada da reivin-

Presentamos-vos as 111 controvérsias 
e conclusións da ponéncia apresentada nas 
IV Xornadas Agrárias Galegas. 

(Para a 1 e 11 controvérsia mirade 
ANDAINA nº 18 e 19 respectivamente) 

dicación da familia tradicional como unida
de de produción e base da sociedade. Esta 

defensa sera afervoada en Brañas, Risco 
e Pedraio, representantes das ideias máis 
conservadoras do Movimento, pero dos 
máis influintes no conxunto do pensamento 
galeguista. 

Topamos en Brañas unha reivindica
ción da Galiza precapitalísta que vai da 
man do rexeitamento do industrialismo e 
do liberalismo: 

"El industrialismo moderno, fruto de 
las radicales y materialistas doctrinas 
económicas de la escuela ortodoxa, creó 
los gigantescos talleres, escuelas de inmo
ralidad y perversión, desorganizó la fami
lia llevándola del hogar a la fábrica" (20). 

Como di R.Maiz: "A proposta de cul
tivo das pe quenas industrias (En Brañas) 

• 
non trata máis que de desenvolver un mo-
delo artesanal precapitalista frente á in
dustrialización do capitalismo moderno en 
evitación dos males que ésta arrastra 
consigo: disolución da familia, abolición dos 
gremios, etc." (21 ). 

Esta actitude que forzosamente im-
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plica a defensa do rol tradicional da muller 
acompaña-se da tamben tradicional ideali
zación do sexo feminino: 

"Os pazos afundíronse, os castelos 
están valdeiros, os trovadores morreron 

' 
as costumes volveronse outras, pro o culto 
á muller non se extingue, o amor é o mesmo 
porqué a fórmula da libertade, o cimento 
d' o fogar, i o esprito da patria" (22). 

A reivindicación da Galiza tradicional 
(o antiindustrialismo e a economía fami 
liar): 

" ... Todo emprendimento de recons
trucción económica de Galiza ten un lindei
ro que endexamais debe ser traspasado. 
lste lindeiro é o que lle impón a estrutura 
económico social de tradición no noso país, 
tipo de economía familiar que non sornen
tes represent~ nos nasos dias un óptimo 
se non que o destruilo seria atentar contra 
o noso autoctonismo". (23). 

Como se pode ver a relixíón e a fami

lia constitúen dous elementos básicos da 
ideoloxia destes dous pilares do naciona

lismo galego. Pouco lugar, xa que logo, 
fica para o desenrolo de ideias igualíta
ristas e ainda menos de atención á emaci

pación das mulleres. 

Como en Brañas tamén en Risco topa
mos a preocupación pala pureza das cos
tumes, con posicións que forzosamente di
ficultan calquera avante cara á liberación 
da muller: 

"Non hai, non pode haber amor libre; o 
que chaman amor libre non é máis que vicio 
libre. O amor por natureza é servidume; 
onde hai libertade non hai amor. O amor 
non se pode reducir a un asunto de sexos. 
A virxinidade, os filias, son causas que re
quiren alma, que requiren sentimento, que 
requiren virtude, que custan esforzo e sa
crificio ... "(24) 

Asistimos a reiterada reivindicación 
da Arcadia rural na que a familia patriar
calé cime_nto, sen ningunha alusión á opre
sión da muller. 

Así é que para os páis do nacionalismo 



(25) os problemas das mulleres reducen
se aos xuridicos (capacidade da muller ca
sada), e legais (direito de voto), o demais 
está ben como está e, querer mudá-lo 
seria, en verbas de Risco, facer "obra an
tigalega". 

' 
A XEITO DE CONCLUSIONS 

A filosofía, a liña de pensamento que 
subxace no xeito de razoamento que vimos 
de expor nesas tres controvérsias, coida
mos que ten unha liña de continuidade no 
presente (referimo-nos á filosofía) e que 
podemos topá-la hoxe en escritas e deba
tes. 

Por exemplo, nas criticas feítas 
desde o galeguismo ao traballo que ven 
desenvolvendo o Movimento Feminista Ga
lego como "obra alonxada da realidade do 
país" o u "obra antigalega" non só por con
centrar-se ese trabal lo nos núcleos vi legos 
senon por plantexar demandas e esixéncias 
que pouco teñen que ver coas necesidade 
da "muller galega" (26). 

A posta sobre a mesa na nosa socie
dade da existéncia dunha contradición 
home/muller feíta máis que nada polo Mo
vimento Feminista Galego ten suscitado 
duras respostas como que, por exemplo, 
divide ao movimento popular buscando 
falsos nemigos polo feíto de pór á luz o 
antagonismo existente entre os sexos, 
tamén dentro do movimento popular com
posto, loxicamente, por mulle res e homes. 

A pretensión de inscreber na lo ita da 
liberación nacional e social de Galiza, un 
traballo destinado a rematar cos privilé
xios materiais que os homes, como xénero, 
teñen acumulado á conta das mulleres, 
(sen por iso pretender cohverte-los en 
nemigo principal das mulleres), recebe 
críticas dende unha posición de considerar 
a Galiza como algo plano, sen contradicións 
( 2 7). 

O interese esaxerado por acachar os 
priviléxios dos homes sobre as mulleres, . 
desposuindo estes de toda responsabili
dade, volta a aparecer, en versión di fe-

rente pero, en eséncia idéntico ao que co
mentabamos na segunda controvérsia. 

O nemigo é comun e fronte a el, homes 
e mulleres, xuntos, en idéntica loita para 
conseguir os mesmos obxetivos. 

. . 

O que acontece, finalmente, entre 
homes e mulleres é que ambos sexos esta
mos improntados, por un igual, da ideloxía 
dominante, burguesa, e ternos que quebrar 
e desprender-nos desa ideoloxia e dos apa
rellos ideolóxicos que a perpetuan (28). 

Ternos pois que, á forza de insistir en 
• 

que o nemigo é comun e que a posta á luz da 
contradición entre os sexos divide ao movi-

, 

mento popular cando non é cómplice do ine-
migo con maiúsculas, aparece aos nosos 
ollos unha privilixiada situación das mulle
res campesiñas verbo de outras mulleres. 

Se a isto engadimos o abuso de tópi-
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cos como que a família campesiña é demo
crática e comunitária, ou que a elevada 
participación fe minina nas tarefas agríco
las concede a estas máis capacidade de 
decisión e poder ou, a mesma predicada li
beral ida de sexual existente no rural, 
apresenta-se-nos unha situación e condi
ción de muller campesiña e, por ende, de 
muller galega, certamente alonxada da que 
vive e padece a oprimida vilega. 

A conclusión lóxica deste xeito de 
abordar a cuestión á hora de propor al
ternativas é considerar que o feminismo 
axeitado á realidade do país abondaria con 
plantexar a necesidade da incorporación 
das mulleres ás organizacións nacionalis
tas, garantía da súa liberación, evitando 
plantexar -mesmo dificultando que se 
expresen- as contradicións existentes 
dentro do povo galego e, en concreto, o · 



conflicto entre homes e mulleres do rural 
como entre mulleres e homes de vilas e ci

dades. 

Para dar cabo destas difíceis con
trovérsias, voltamos a repetir que a nasa 
preocupación pala sorte do chamada se
gundo sexo é o que nos ten levado a revi
sar as herdanzas recibidas en matéria po

lítica e ideolóxica. 

Hoxe temas traído aqui os trazos 
patriarcais do pensamento, da tradición 
galeguista do pasado e do presente, co 
ánimo de estar en gisposición de apreciar 
mellar á realidade na que vivemos e que 
queremos mudar, sen prexuízos. 

De achegar -nos á vida, trabal! o, des
exos e soños das mulleres galegas do 
campo e da cidade, para, a partir dese co
ñecimento realizar o traballo específico 
destinado a rematar cos priviléxios dos 
varóns, tarefa imposíbel no marco dunha 
sociedade explotadora, opresora e inxusta 
como a que padecemos. 

A loita pela liberación nacional e social 
de Galiza, na que nós nos sentimos implica
das, inclúe, de pleno direito, a loita para a 
abolición dos xéneros (29) causa que 
quere, desde xá, un plantexamento mui ra
dical e mui feminista. 

. ' '• 

. . . . . 
-: -.· ·- ·.· . . . " . .. . ·., . ~-

' 
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