•

REVISTA DO MOVEMENTO FEMINISTA - GALICIA

474Q

.s

•

sumario .----* Por qué esta revista ...............
pax. 2
* Lesbianas. ............
·..........
pax. 2
* Mu/fer e democracia .............
. pax. 3
* A mu/fer no cine . ............
paxs. 4 e 5

* Basta de violaciós ................
* ·Entrevista ......................
* A s nosas ''Zab ores '' ...............
* ''R u t·,na '' .......................
* Eneo/ do divorcio ...............

* Libros, enderexos, noticias ........
* Noticias . ......................

pax. 6
pax. 7
pax. 8
pax. 9
pax~ 1O
pax. 11
pax. 12

Andaina, pax 2 ··- -------------------------------------

. .

lPOR QUE ESTA REVISTA?
\

Hoxe xunto có novo ano estrenamos esta revista '
que xurde cun obxetivo ambicioso: dar voz o Movemento Feminista de Galicia e a tódalas mulleres que
queran colaborar o utilizar estas páxinas pra expoñer as
suas ideas e proxectos.
Somos conscientes que sacar eiqui e hoxe unha
revista feminista é ir a contracorrente da realidade.
Eiqui, nunha Galicia onde as mulleres podemos ser
''veneradas'' por nunca consideradas igual cos homes.
Onde a dereita ten á menos polo de agora, o seu feudo
como o demostran os resultados das eleccións.
Agora, cun paro que crece superando tódolos
pronósticos, e levado a aJgúns a considerar que a
petición de postos de traballo prás mulleres é máis a
reclamación dun luxo ca dun dereito.
Cun medo máis que xustificado ó golpismo, que
esta servindo en moitas ocasiós de excusa pra rebaixar
o pospoñer reivindicaciós.
Cun recén estrenado Goberno Socialista, o cal se o
comparamos có anterior supón realmente un avance,
pro que o seu proxecto de goberno vai pouco máis alá
daquelas reformas que no seu día non fixo a UCD.
Pode que a mostra máis significativa desto sexa, no que
se retire a muller, o seu proxecto de lei de aborto, có
cal incluso as once mulleres do xuicio de Bilbao serian condenadas.
E frente a él unha dereita que xurde máis cohexionada, e polo tanto tamén máis fortificada, das
derradeiras eleccións. Dereita que é defensora a ultranza da familia tradicional e da figura da muller como
esposa e nai. Aspecto este, no que está fortemente

apuntalada pola actual E irexa Católica, que mantén unhas posicións sobre a muller, a sexualidade e a familia,
máis cercanas ó século pasado que a última década.
E nesta realidade xurde esta revista, cecáis a
contracorrente, pro por iso máis necesaria que nunca.
Porque se non somos nós as que levantamos a voz pra
denunciar a situación da muller, ninguén o fará por
nós. E menos nestas circunstancias.
Cando tódolos días aparecen noticias de mulleres
maltratadas e violadas, de abortos mal feitos en malas
condicións, e de discrimacións laborais, cando a muller
é presentada como mero obxeto consumista e de
reclamo sexual na publicidade, e cando dende as
escalas continua impartindo un ensino discriminatorio,
non podemos caer na trampa de que existen cuestiós previas e máis importantes que cambear na socierlade.
Todo proxecto de cambeo social que se plantexe
como xusto, deberá incluir, dende o principio, tamén a
liberación da muller, porque senón, non deixará de ser
, .
un engano ma1s.
Por último queremos facer dende eiqui unha
chamada a tódalas mulleres, militantes ou non do
Movemento Feminista, que ben individualmente ou
como grupos de AA. VV, sindicatos, organizacións
xuvenís, etc. queran colaborar escribindo e axudando a espallar esta revista, pra así facer realidade este
bello proxecto de dar voz a tódalas mulleres de Galicia.
Saudos e feliz ano a todas.

MOZAS:
Agora que as organizacións feministas galegas publicamos este primeiro número da revista aproveitamos para presentarvos a nosa recén creada comisión
de lesbianas da A.G.M. de Santiago.
Facémolo, porque creemos preciso insistir na necesidade da organización e loita das mulleres lesbianas
dende dentro do movemento feminista, no que estamos arraizadas.
Por falla de tempo non podemos publicar ningún
.
,
artigo neste numero.
Aproveitamos a ocasión pra facer unha invitación a tódalas lesbianas a colaborar enviando artigas,
opinións, etc,. Na espera de que nun dos vindeiros números desta revista podamos contar cunha sección pra
todas nós.
Bicos, bicos ..... .. .
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mullere
democracia
E non só censurar senon xuzg ar por apoloxla de viola,
. .
,
cton e p or 1nc1tar a mesma.
Fa/ar de qu e no n se pode censurar esa máqui na, de q ue é
negar a libertade de expresión ... , é unha demo cracia que eu
xa coñezo, aqueta democracia que non lle paro u os pes as
ban das fascistas, esa dem ocracia que permite que Reagan diga
e fa/e o que lle pe ta, que o ex -minist ro do interior Rosón diga
que lle parece fascinantP. (polo que din) seducir a unha mu/fer
pala forza. Tal e como él mesmo dec/arou aos medios de co. .,
mun1cac1on.
As mulleres ternos sobrado sentido común e intelixencia bastante como para pensar e decir que de demócratas vostedes, inada de nada! A inda mais: estamos fartas de homes de
toda caste e condición que se /les enche a boca con declaracións
de democracia sin ter canta, nunca e para nada da sua condición
de tiranos respecto das mulleres, das que consideran ''suas-proprias'' e das outras.
E por si alguén pensa que falo de USA por que lle teño unha especial inquina, podo fa/ar tamen doutro pais allende as
nasas fronteiras, xusto atrás dos Pirineos. Un pais onde se despide a unha trabal/adora por non vestirse conforme iá demacra. ..;,
eta
Pasea/e, de 23 anos, auxiliar de contabilidade nunha empresa de Nancy foi despedida por presentarse na primavera do 81 a
trabal/ar sen cinguidoiro.
Asegún o despido, o director da empresa argumenta que a
indumentaria de Pasea/e non só alteraba os pensamentos dos trabal/adores senon tamén o seu ritmo de producción.
Posición que tamén ratificaron os tribunais /abarais da cidade.
Naturalmente, as normas da democracia din que si un ou
varios trabal/adores alteran os seus pensamentos ou ritmo laboral despldese a moza causante de tal desmán.
¿porque ás mulleres despedidas nunca se /les preguntarán
as razóns do seu pretendido ''baixo rendimento''? Mira ti que si
fora porque o xefe as trouxera a mal traer. icómo ian despedir
ao xefe?
Son esas curiosas leis da democracia que nós, as mulleres,
somos incapaces de comprender.
Porque, o que é evidente e que as mulleres somos do que
non hai: pra vacamos, excitamos, incitamos a todo o negativo
que neste mundo hai. Eles, os homes, probiños, tan trabal/adores, tan maravillosos, tan demócratas, tan lindos e sempre esforzados por nos facer un mundo agradábel. Tan sofridos ...
Ben podemos darnos golpes de peito e entonar mea culpa,
mea culpa. Pero, non sexades moi duros connosco. Tende canta, queridos demócratas que somos curtas de intelixencia, eso,
por non nos castigar co moi fino adxetivo ou solemne sustantivo
que sempre coidades de non utilizar connosco ... aquel de .......... .
.,

Din que alá, naque/ mundo que se lle chama "palad/n da democr acia'', faro e vix la da libertade do mundo, (Estados Unidos
de Am érica), sairon unhas m áquinas de xo go, destas qu e hai tamen nos bares de por eiqul, nas q ue bo tas moedas e al/, na pantalla, xenerais do exército americán en disposición militar, tal e
como sucedeu en campañas de exterminio de minorías étnicas,
ad/canse a violar indias. Logo, os xogadores da máquina ganan si
violan indias, cantas máis, máis ganador se fai un, e cecais, a/gúns pensen tamen, quemáis homes.
Enton a min pónseme un verme dentro que remexe teimoso
· e non dou controlado. Un verme que fuchica e lle busca as
voltas a eso que se lle ven chamando democracia.
Porque din que dixeron a/ó, naque/as terras, que non estaba ben censurar esas máquinas, tira/as do mercado porque era
frenar a libertade de expresión; porque a censura sempre está
mal e ser/a un precedente indesexábel e, porque a demacra
cía é a democracia.
E volvo pensar naque/o que me dec/an de nena e que sempre se di, que nos seguen decindo, que democracia é o goberno
do pobo, ou o goberno en nome do pobo.
E quera conxugar esa verba que me acude con pasmo ide
qué pobo me falan ?... Será, probabelmente dese pobo do que
sempre se fa/a nos libros de historia, de pol/tica. Dese pobo ao
que se dirixen os discursos e a meirande parte das leis. Un pobo
que se compón inexcusabelmente de cidadáns, de homes, de xefes, e hastra nalgúns casos de trabal/adores .. de indios e de negros. Prácticamente nunca de mulleres: Nin altas nin baixas,
nin blancas nin negras, nin indias nin xitanas, nin novas nin
ve/las. Non, cando talan do pobo, cando se goberna en nome do
pobo, e cando se dirixen ao pobo, ref/rense a un só xénero: o sexo masculino.
Por iso, cando os demócratas que din e se din, exercen a
democracia en nome dun pobo masculino cando menos, eu teño
a honorábe/ tentación de descalificar e dar de baixa no meu
vo.
cabulario a verba democr2cia.
Porque ou xogamos todas as persoas ou rompemos a bara1/a.

Que democracia non é negar a tal extremo a libertade das
mulleres, indias ou blancas, como para xogar a violar nunha máquina, ou si se prefire para facer nunha máquina o que potas
rúas e nas casas, o que nos descampados e poboados se fai a cot/o sexan xenerais dos exército americán ou sexan homes normais e correntes vestidos de civil.
Oue democracia, SI SEÑORES, entérense dunha vez por todas (que seguirán non se queréndo enterar e considerar indigno
da nosa intelixencia) é censurar e prohibir unha máquina que
atenta brutalmente contra as mulleres e contra unha minarla
étnica: indias e indios.

iBURRAS!.

LA RETA
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O c.ine feminista non e pra min unha categoría historica e por iso atopo equivocado o plantexamento de
que as películas feministas soamente poden ser dirixidas polas mulleres. Os homes poden propoñerse esta
disxuntiva, porque eles, desde hai moitos seculos,
teñen como resposta os problemas da muller a expresión ''poñer baixo tutela''. So cando as mulleres, elas
mesmas, representan os seus casos, poideron avanzar.
So, agora, os homes escomenzan a apreciar o que
significa cas mulleres estén representadas en tódalas
partes e por suposto tamen nosoutras ternos que
imaxinalo unha e outra vez, pra darnos valor.
Cine feminista é un cine que trata tódolos problemas, realidades, desexos, soños, que hastra agora foron deixados de lado por parte dos homes. As mulleres ariovan partes dun inconsciente déficit social.
Mentras os homes non entendan cas mulleres fan
cine pra eles e mentras as mulleres non sexan un público organizado e poderoso, non é o cine un lugar pras
películas feministas, senon as agrupacións das mulleres.
Hai que crear pouco a pouco un publico.
No sector da cinematográfia
repercutiú, como
noutros moitos sectores socia is, o intento de formular
unha nova identidade, de facer revivir novos conceptos que pertencen, desde hai algúns anos, o poder
dos novos movementos feministas. Nestes momentos e
por mor da rápida profesionalización das directoras de
cine . cuestionase xa o gueito das películas femeninas.
Tense logrado unha oferta de películas tan ampla que
coma sempre, sensibilizados a competencia, os directores de cine masculinos incluen, de cando en vez,
motivos ou temáticas do movemento feminista nas suas
produccións.
A participación das mulleres na dirección cinematográfica non é unha novedade, moito antes de ter dereito o voto, a industria cinematrográfica xa as contaba como realizadoras. Durante os anos dez e vinte era
bastante corrente ver a unha muller detrás da cámara
nos estudios americanos, pro a medida que foi avanzando o século o seu número foi disminuindo, e contra a
década dos cincuenta, , os Estados Unidos
de Norteame.
rica contaban só ·con unha realizadora. Na actualidade
a situación cambeoú e as mu lle res obtiveron un merecido éxito en todo o mundo. A primeira realizadora
foi a francesa Atice Guy. Empezoú unha carreira que
era, e é, corrente prá unha muller: a de secretaria, pro
foi a secretaria de Leon Gaumont, pionero do cine
francés e il estivo disposto a ofrecer unha oportunidade
a unha muller. Atice Guy dirixiú o seu primeiro filme
'' La fee aux choux'' (A fada das coles), en 1896 e a
sua carreira como realizadora duroú vintecatro anos.
En 1.906 dirixiú algunha das primeiras películas
sonoras. Marchoú os USA onde fundou a Solax Company, da que foi Presidenta e directora xefe. Durante
os catro anos seguintes supervisoú as trescentas produccións da compañía. A seguinte realizadora francesa foi
Germaine Dulac, que inicioú a sua actividade en 1.915,
interesandose no cine como forma artistica. As suas
películas inscribironse dentro do movemento vangardista, o surrealismo e o cine abstracto. Dulac foi unha

vaza González
activa femini
ramola hoxe ainda por ''La coquille e le clerigman'' ( 1.928), posiblemente a primeira
película surrealista. O filme mereceu a distinción de ser
refugado pola censura británica por ser ''ten misterioso
que case carece de sentido. Si ten un sentido é sen
dubida reprobable''.
Mentras tanto en America as mulleres impoñianse
en case tódalas ramas da producción cinematográfica.
Houbo un campo particular no que as mulleres sobresairon durante a época do cine mudo, na industria americana: o de guionistas. A millor realizadora da época
foi Lois Weber. A sua carreira duroú desde os anos dez
hastra os trinta. Foi ur,ha realizadora intransixente que
escribiú os seus propios guións, tratando en case todos
eles temas sociais e relixiosos polemicos, do aborto a
pena de morte e do antisemitismo o cristianismo.
'' Hipocritas'' ·( 1.914) é unha obra típicamente sua que,
nos seus esforzos por atacar a h ipocresia en tódolos aspectos da vida americana contén escenas de desnudo
femenino explicito.
· Houbo máis de trinta realizadoras, en America, durante a época muda, que mesmo chegaron a dirixir
western de acción demostrando que nengún tema cinematográfico estaba fara do alcance dunha muller.
Nos anos vinte houbo varias mulleres realizadoras en
Checoeslovaquia, Suecia, Rusia e Paises Baixos. Unha
das primeiras realizadoras da nova xeneración do sonoro foi a novelista inglesa Elinor Glyn. Na década dos
corenta producese unha decadencia no tocante as realizadoras. Nos Estados Unidos a década estivo dominada
pola realizadora experimental Maya Deren descrita polo historiador de cine Georges Gadoul como ''se cadra
a figura n1áis importante no desenvolvemento do cine
de autor e independente da posguerra americana''. A
década dos corenta finalizoú coa aparición dun dos
máis grandes talentos entre as realizadoras americanas,
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Pra explicar o que nós, as mulleres, entendemos
por violación non nos vale ir ao que d1' o Código Penal,
nin tampouco nos vale o que sobre o tema escriben a
cotío homes sabios.
Somos nós, apaleadas, agredidas, violadas as únecas
que ternos direito a decir o que é. Chega para iso fa/ar
das experiencias vividas.
Ca/quera home tén dereito a molestar a ca/quera
mu/fer -sempre que non vaia protexida, acompañada de
outro home-, a -'piropea/a'', a decir/le obscenidades ou
groser1'as,a manoseála e a meter/le o falo nas entrañas.Entender a violación como un fenómeno individual
é unha maniobra pra nos enganar. A violación tén contido po/1'tico e social. E unha arma da que dispoñen os
homes pra defender a súa autoridade patriarcal, pra
mantermos illadas as unhas das outras, pra pecharmos
na casa por medo. Por medo a rúa e á noite. ( Lembrémos senon o conto de Caperucita que por atreverse a
sair de casa -cousa que non deben facer as mulleres
grandes ou pequenas- foi -'-'merendada'' polo -'-'lobo'').
E preciso facernos sentir inferiores, débiles e indefensas, pra tirarnos da rúa, lugar no que está a nosa
loita; é indispensábel meternos medo á rúa para que os
homes conserven a súa hexemon,'a. Po/a contra, non é
na casa senon na rúa onde podemos nos atopar, coñecer, loitar e organizar.
Se violación só tora unha agresión que padeceran
algunhas mulleres por parte dalgúns homes, non poderíamos explicarnos a cómplice soliradidade dos
homes neste tema. Díante das nosas acusaciós deténdense respostando que somos nós as máis das veces
as que provocamos esta situación,: os mais osados ou
cínicos chegan incluso a afirmar que nós tamén violamos aos homes.
As mulleres podemos estar tranquilas. A violación
está duramente penada. Chega con que demostremos
-coa intervención do médico forente- que o delito ténse consumado e que sexa identificado o agresor. O peso
da xusticia caerá sobre él. Pero á hora de demostrálo
hai que ter conta que o forense e o xuez vánse fixar
máis que nada en se somos vírxenes, se iamos soas e
era de noite, etc ... O que se xuzga é a nosa conducta,
que ten que ser -'-'intachable''. ' D contrario, de denunciantes pasamos a ser acusadas.
Doutra banda, tal e como están as cousas, ao penalizar a violación estáse a protexer non a libertade da
mu/fer, non o dereito de toda mu/fer a s1'mesma senon
o direito de todo home a que non sexan daíiadas as
súas propiedades.

Nos esquenzamos que as leis son froito da sociedade, e nunha sociedade patriarca non podemos agardar
a que os nosos dominadores poñan fin á opresión, que
os nosos agresores busquen unha v1'apara acabar con
algo do que son eles os principais responsábeis.
Vivimos nunha sociedade que permite, tolera e incita á violación: un pai pode tentar violar ás fil/as, un
compañeiro a súa moza, uns municipais a unha detida e
un empresario as súas trabal/adoras. As1', non é extrano que o proprio exministro do Interior -Sr. Rosón- declare a un coñecido semanario que el nunca violou a
unha muller pro que debe se unha bóa sensación. E
ningún xuez dicta sentencia contra deste home por
apolox1'a de violación. Polo demais, a publicidade a
pornografía, a mercantilización que se fai da sexualidade nos medios de comunicación, convirten as relaciós
mu/fer-home nunha batalla campal na que as mulleres
somos sempre as perdedoras.
E dif1'cil ofrecer alternativas que resolvan de xeito
inmediato o problema pero non podemos nin debemos
calar mais. Ternos que rematar coa farsa e a humillación. Ternos de levantarnos contra os agresores. Ternos
que buscar a solidaridade das mulleres, aprender a defendernos, a ir xuntas. E, para encetar xuntas este novo
camiño, fáise preciso perder a vergoña e o medo e denunciar as violaciós que a cot1'0 sofrimos.
Pero sobor de todo non nos fagamos cómplices dos
homes sentíndonos intimidadas diante das agresiós.
A nosa forza está en saber que somos unha maioría
marx inada e con esta conciencia na mán ábrese un camiño cara a nosa liberación: unha liberación que quere
da nosa loita para facer unha sociedade na que a forza
bruta, a violencia e a opresión deixen de ser as bases da
convivencia social.
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Acompañamos este artigo sobre violación e agresións
sexuais, ca entrevista a unha mu/fer que tivo que sufrir no seu
corpo unha das máis graves agresións das que somos v{ctimas as
mulleres.
Chámase Virtudes e ten 22 anos, pero poderla chamarse
Carmen, Maria ou Lo/a, e poderla ter 12, 40 ou 60 anos. Trabal/a no servicio doméstico. Nembargantes non fumos xunto dela
como poder/amos acudir xunto a outra senon que nos pareceu
moi interesante refrexar aquf as suas opinións por canto Virtudes tivo a feliz idea e a valentfa de sacar esta experiencia a luz,
de acudir a contárnola ás mulleres do Movemento Feminista ,
e esa misma valentfa penso que foi a que lle axudoú a e/a a que
esta experiencia traumática lle servira prá coñecer máis de si
mesma e das demais mulleres. Pero deixemos que seña e/a quen
nos conte.

-

Virtudes, qué pasóu esa tarde que supoño non vas a olvidar.
Eu topeime cós rapaces, que xa coñecía, e dixéronme que
me subían a casa, fómonos, eu tiña confianza neles, e non
me preocupei polo camiño por onde iban. Chegado a un
sitio me propuxeron unha cama redondat eu dixen que non
e comenzou todo o follón. Un deles d íxolle ao outro que
me debía ir a marcha e empezaron a golpearme.
Cales foron os teus primeiros sentimentos? Tiveches craro
dende o principio a necesidade de denuncialos? Por qué
fixeches despois a denuncia.
Eu estaba histérica, tiña moito odio. Tiña medo e ao mesmo
tempo quería denuncialos, ainda me topaba mal cando
fixen a denuncia pero tiña moita rabia e quería que esto
non lle pasase a ninguén máis.
Qué actitude topaches na romisaría e no xuzgado por parte
do xuez e do forense?.
O comisarío en principio se portou ben e no xuzgado
tamén. O forense hasta se asustou un pouco.
Si en principio se portaron ben, por qué pensas que ainda
non os deti veron?
Porque a Policía non lle da a gana, ou porque teñen algún
enchufe, non sei, dende logo eles andan por aquí xa que
algunhas veces ainda me siguen.
Por qué rontactaches roas mulleres da Coordinadora
Feminista?
Coñecía unha rapaza que me puxo en contacto có Movemento Feminista.

-

-

Qué resposta atopaches na xente que se enteróu?
Na familia bastante ben. No barrio corren rumores de todo
.
.
.
,
tipo, a m1n n1nguen me pregunta directamente pero por
detrás eu sei que falan, a saber ...
Ti terías esroitado romo todas nós que os violadores son
tolos, desequilibrados, qué pensas ti? Pensas que estaban
tolos? Por qué crees que actuaron así?.
Non eles non estaban tolos pero eu non mo explico, non sei
si todo o mundo está tolo ou que pasa. Eles na rua son duas
persoas honradas, despois a sua actuación foi sádica.
Coñeces outras mulleres que sean maltratadas polos seus
homes ou mozos? Qué pensas desto? Crees que deberían
denunciar os malos tratos?
Eu coñezo un caso polo menos, eu non sei se o denunciaría
nese caso pero dende logo non viviría con él.
Cómo crees ti que son as relacións a nivel xeral entre os
homes e as mulleres?
A maioría das mulleres non teñen ideas propias, se limitan a
facer o que o cura lle mandóu. Ainda non ternos os ollos
suficientemente abertos, salvo unhas poucas.
Que supuxo pra tí esa agresión?
Foi un trauma moi grande, teño a impresión de que non se
pode fiar unha de ninguén. Non sei si o superarei, de
momento ainda teño moito medo e odio. Eles a inda siguen
por ahí, vixiándome.
Pensas qué volverían a agredir algunha muller despois da
denuncia?
Espero que non, dende logo pensarano un pouco máis.
Por qué pensas tí que te agrediron?
Eu penso que o tiñan todo preparado e cando eu dixen que
non, un deles non aceptou a negativa ante o outro, por
querer parecer máis macho.
Que che pareceu a denuncia que fixo a Coordinadora
Feminista no barrio?
Demasiado, a xente agora coñece quenes son, saben que
clase de personas son, xa non é algo oculto. Eles non
esperaban que eu denunciara.

•

Andaina, pax 8 --------------------------------------Hoxe irnos falar un pouco de nós as amas de casa. Irnos
falar de máis de dez millóns de mulleres que, a pesares de ter
unha xornada de traballo que abranxe todo o día, e as veces -se
ternos os nenas pequenos ou enfermedá na casa- boa parte da
noite, se nos coñeza como poboación inactiva. lCantas veces
mirandonos precisadas a cobrir calquera papeliño, perplexas,
poñemos "non" no recadriño onde se nos pregunta se traballamos, e, porque nos tenen convencidas de que as ''nasas labores",
polo mero feito de que non recibimos un xornal por facelas, non
están consideradas como traballo.

AS
N SAS
LAB RES''
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Nembargantes o naso esforzo é indiscutiblemente rentable,
entre outras causas, por tratarse dun traballo, o cámbeo do cal
non se concede salario algún. Pero la quén é rentable?
Por tódolos medios habidos e por haber trátasenos de ocultar que nós o parir fillos estamos a producir algo tan importante-----------------------------•e tan imprescindible para a sociedade como é a forza de traballo,
e non só a prodimos, senón ca mantemos en forma pra ca poinosa sociedade; i a ameaza á base económica dunha sociedade
dan vender nun mercado exterior, onde sí é contizable.
calquera siñifica tanto como desafiar o seu direito, a sua moral,
o seu arte e a suposta cencia, porque todos eles serviron pra
lPero a costa de qué facemos ísto? Pois a costa dun aillaconsolidar o sistema económico no que xurdiron.
mento dentro das catro paredes do fogar e dunha falla de cultura. Todo iso fai co nivel de conciencia e participación que nós
Os economistas non suelen ter en canta e nin tan siquera lle
ternos nos asuntos públicos sexa, practicamente, nulo.
dan o interes suficiente pra incluilo nas suas reflesións, ó feito
Agora bén, posta que do exterior non recibimos gratificade que, na realidade, existen dous grandes sistemas economicos:
ción algunha, as amas de casa necesitamos autogratificarnos, auUn exterior ás familias, que está deixando de ser agricola pra
convertirse en industrial e de servicios: i outro familiar que
toaf irmarnos por medio dunha místeca en torno ó servicio aos
demais. Pero cando o motivo da nosa existencia chega a desapamantén as súas características tradicionais en canto a tecnoloxía
e modos de producción.
recer, ou porque se casan os fillos ou por morte do home lque
queda de nos mesmas?. lOue fixemos en tantos anos pra nosa
Cunha simplificación interesada, os economistas, limítanse
formación persoal?.
a estudar a economía do sistema económico extrafamiliar i esquencen esa outra economía paralela na que iste se apoia ou
Coidamos que se fái perciso un cámbeo, unha transformasexa a economía familiar.
ción radical da nosa sociedad e. Pero non só un cámbeo, sociopo1ítico. Entendemos que ademáis e fundamentablemente, son imAgora falernos un pouco da liberdade de elección da ama de
prescindibles profundos cámbeos cu!turais, educativos, e sobor
casa: A historia humana é a historia da loita pola liberdade
de todo económicos que fagan posible unhas novas relacións de
frente á sumisión á natureza, liberdade frente á sumisión a
parella e un plantexamento colectivo a nivel de servicios públicos como lavandeiras, comedores comunitarios, centros infanoutros homes, a outras erases, a outros pobos ... E a loita pola
tiles, etc, que nos liberen dos traballos rutinarios e que nos poliberdade colectiva e, persoal. Liberdade concretada en cáseque
sibiliten pra exercitar outros campos da nosa personalidade.
tódalas lexislacións. 1 a e)<presión da dignidade humana, é a
liberdade de pensar, de decir, de amar, de elexir residencia e
traballo, de organizarse ...
Historicamente, o papel de ama de casa foi entregado á rnuller sen descusión de nengún tipo. Foinos transmitido de xene- .
ración en xeneración e edúcasenos de tal xeito que, mesmo as
Pero, lOue lle chegóu a ama de casa con este vento de linovas xeneracións, apesares de estar preparadas pra exercer
berdade?. Cáseque nada, compañeiras; e non porque as leis o
outras funcións, chegan a asumir en parte, ou totalmente iste
impidan (cas veces si o impiden), senón que de pouco lle sirve
papel. 1 é porque dende nenas escoitamos que non hai apenas
isa liberdade de tinta e papel cando na sua vida cotidian non hai
mulleres entre os grandes estrategas, nin entre os filósofos, astiscondicións pra exercela. O que importa non son tanto os artigas
tas ou investigadores, Milleiros de veces escoitamos ca muller
dos codigos nin as declaracións da Constitución, como as reais
prefire o togar a calquera outra ocupación pra que, por outro
condicións socio-económicas da vida cotidiana.
lado, non está ben dotada. Ante iste cúmulo de imaxenes as
mulleres asentimos silenciosamente.
A ocupación da ama de casa, na nasa sociedade, non se elixe. Cada nena que ven ó mundo trae xa o seu destiño prefixado
Nembargantes, isto que se da en chamar cor1Cfición"natuescrito con tanta craridade que non percise que ninguén llo desral" da muller, ten unha tremenda importancia, xa que cuestiocifre. A menos que algo raro suceda, a nena de hoxe será a ama
nala, supón socabar os cementos onde se asenta a economía da
de casa de mañán e toda unha xigantesca roda social parase en
movemento pra impedirlle que trate de escapar ó seu destiño.
Os pais prepararána pra iso con moito cariño. Os séus xoguetes,
berces, monecas, baterias de cociña, d iantales e costureiros, serán un ensaio xeral do que lle espera. Pasará igoal cos cantos
que escoita, cos libros de escala e tantas outras causas ...
~
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E mentras cá nena vaiselle texendo unha personalidade imposta, ó neno apartaselle destas actividades prohibidas i apostas
ó que de él se espera .• Denantes co neno sepa si será agricultor,
obreiro, oficinista ou directivo, a nena xa aprendéu que ela non
será ningunha disas causas, ela xa sabe que s,~ráama de casa.
Margot chamorro.
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RU'"fINA
Ergueste pola mañá1
escoba na mán ·i.
un día e outro día
e sempre igoal:
fillos que choran .. .
país que protestan .. .
precios que soben .. .
cartos non chegan .. .
e tí i ¡que merda! !
o
•
qu1xeras romper
ista cal ea.
Non podes, Farruca,
é cousa vella!
o tinglal o apousa
neso que chaman
a túa endeb leza
que non é, como d ín,
, .
cousa xenetica
senon dependenza
económiea, social e política
que te ataf ega
i estache a marcar un rol
q ueiras ou non q ueiras! !.
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ESTE ESPACIO QUEDA RESERVADO AS VOSAS CARTAS. ESCR/8/DENOS. AS VOSAS SUXERENCIAS E CRITICAS SERAN
UN ALICIENTE MAIS ''PRA TIRAR PRA AD/ANTE'' CA REVISTA.

Galerías
SantaMargarita,
1 baixo
Teléfono 27 23 52
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da convivencia durante Sanos.
Pra poder pedir o divorcio de mutuo acuerdo ten que pasar un ano de cese ' de convivencia ininterrumpida desde que
un con consentimento do outro ou os dous interpuxeron a de-• . manda de separación, un ano despois de ser firme a sentencia de
separación ou, si nese tempo non houbera resposta. Tamén no
caso de cese efectivo da convivencia durante 2 anos.
Quizais xa fai tempo que vos díchedes conta d.e que ese seIMPORTANTE.-O cese efectivo non quere decir que cada

D

D

ñor co que estades obrigadas a compartir tantas cousas ''porque
dios así lo quiso" non é, precisamente, o home da vosa vida;
queredes vivir ao seu marxen, estades fartas e non sabedes que
facer. A idea deste artigo é botarvos unha mao mais comprenderedes que o pouco espacio non da pra moito así que esto non
vai pasar de ser unha orientación, pra profundizar máis no tema
buscade sempre o consello dun abogado, millor un pouco coñecido por aquelo da minuta.
Os camiños a seguir pra que unha parella deixe de selo son
tres: NULIDADE, SEPARACION e DIVORCIO.
NULIDADE. pra poder conseguir a anulación do voso matrimonio tedes que demostrar que o mesmo está incurso en calquera destas causas: celebrado entre menores sen consentimento; que algún está xa casado; celebrado entre parentes en línea
recta por consanguinidade ou adopción; celebrado entre parentes colatelares por consaguinidade até o terceiro grado; que un
deles fora condenado, como autor ou complice, pola morte do
conxugue; matrimonio celebrado sen xuez ou sen testigos ou fei·
to por medo coacción ou erro.
A anulación pode pedila os conxugues, o Ministerio Fiscal
ou calquera que teña interés. No caso dos menores os pais ou
tutores no caso do erro, o que o sufreu máis, si viviron xuntos
un ano despois de desf eito o erro, ou pasar a causa do med Q o
matrimonio convalídase.
Inda que un matrimonio sexa declarado nulo, tén efectos
respecto dos fillos e do conxugue de boa fe.
O Tribunal competente pra conocer istos casos é o eclesiástico. Este camiño sigueno os crentes que non aceptan o divorcio.
O resultado é o mesmo; a diferencia é que unhos casos o matrimonio desfaino deus e noutros o demo. E un camiño que non
vos aconsello pois é longo e moi caro.
SEPARACIONE DIVORCIO.-Podedes pedila xuntos ou
por separado. Sempre que poidades facelo xuntos pois aforrades
unha pasta xa que levaredes os mismos profesionais e as tasas
xudiciais irán a medias. O xuzgado saleravos nunhas 30.000
Pts, o procurador cobrará outro tanto e o abogado de 50.000 a
60.000. Pra poder presentar a demanda tedes que levar un ano
casados. Pra poder pedir separación os dous xuntos ou un con
consentimento do outro, istas son as causas cese efectivo da convivencia durante 3 anos, cese efectivo da convivencia durante 2
anos ininterrumpidos des~e que decidíchedes separarvos, cese

un viva na sua ca~, podedes estar vivindo xuntos sempre que
se demostre con testigos que a convivencia non existe e que
estades xuntos porque o necesitades por razóns economicas ou
polo ben dos fillos.
O procedimento nos dous casos é: petición <liante do
Xuez de Prirneira Instancia acompañada de certificado de
inscripción do matrimonio e dos fillos, si pedides o divorcio
un ano despois de interpoñer a demanda de separación,. a resolución da mesma,. Amais, o Convenio Regulador onde debe constar con que quedarán os fillos (a patria potestade é compartida)
quen se queda ca casa, distribución de alimentos, regulación do
reximen de visitas liquidación do reximen economicos de gananciales, este convenio deberá facerse diante de notario senon non
tén validez publica. Si ligades xuntos podedes levar o mesmo
Abogado e Procurador, as tasas xudiciales van a medias.
Outras causas pra pedir a separación son: abandono inxustificado do fogar, conducta inxuriosa ou vexatoria, infidelidade
(agás si hai separación de feito libremente consentida), violación
grave e reiterada da vida conxugal ou respecto dos fillos, condena privativa de libertade de mais de 6 anos, alcoholismo, toxicomanía, ou perturbación mental, deixar de vivir xuntos 6 meses estando dacordo ou ben 3 anos. Sentencia firme por atentar
contra a vida do conxugue, ascendientes ou descendentes (supoño que non teredes que chegar a istes extremos).
Pra pedir o divorcio ten que pasar 5 anos de cese de convivencia, 2 anos si ha separación f oi consentida polos dous, dende a declaración de ausencia legal.
Nestes casos, o proceso sería máis longo e o coste maior ca
diferencia de que os gastos non van a medias é decir: si un abogado cobra 50.000 pts, indo de 1nutuo acuerdo serían 25.000
cada un, indo por separado 50.000 cada un. Unha cousa importante: inda que escomencedes o proceso sen estar de mutuo
acuerdo, podedes pedilo en calqueira intre ...
Na sentencia queda reflexada a situación dos fillos ( caseque
sempre fican ca nai) e a pensión que lle corresponda ao conxugue a que no divorcio ou a separación produzca desequilibrio
económico e a hora de fixala teráse enconta os acordos a que
chegaron os conxugues, a edade e estado de saúde, a dedicación
pasada e futura a familia, a colaboración co seu traballo en actividades mercaties. No caso de que a pensión se pase a muller, ésta a perde ao casarse de novo ou "arrimarse" a outro home. O
problema máis grave da pensión é conquerir cobrala, se o home
tén nómina non ten problema no caso de que non seña así é
practicamente imposible poder cobrar.
Unha cousa que supoño os interesará é saber que a muller e
os fillos despois do divorcio non perden a Seguridade Social.
EFECTOS QUE PRODUCEN OS TRES:
NULIDAD.- invalida o matrimonio dándoo por non existido pro non os efectos respectos os fillos e conxugue de boa fe.
SEPARACION.- suspende a vida en común, imposibilidade
de vincular os bens do outro conxugue, é decir, separación de
bens mais os conxugues fican casados.
DIVORCIO.- suspensión de vida en común. Os conxugues
poden casarse de novo.

PRA CALQUER CONSULTA SOBOR DO TEMA DIRIXIRSE O APARTADO 1.058 DE SANfIAGO.
MERCHE

.---------------------------------------
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----DOCE

RELATOS DE MULLERES-----

Prólogo e con1pilación de Ymelda Navajo
Alianza Editorial. Madrid 1982
212 páxinas. 300 Pts.
Cando nos enfrentamos a un texto literario ¿Que debemos facer?. Podemos
atender só a obra en si mesma, independente do autor e ó lector. Tamén podemos invitar a socioloxía, pero entón a obra de arte pode quedar perdida nun maremagnun
de causas e consecuencias, influencias e
ideoloxías, que ainda sen prescindir de elas,
moitas veces as supera.
A dúbida aumenta cando o texto é
obra das mulleres. Entón podemos cometelo erro de xustificar unhas veces ou sobre
valorar outras, na medida, en que a obra sup cña unha nova voz de muller que se levanta f acendo frente a un entorno machista
( con tódalas consecuencias). Do mesmo
modo, cando se plantexa si en realidade
existe unha literatura de mulleres, e.u atreveríame a decir que non, ou alomenos, que

debe ser superado nun primer momento
.· de efervescencia, por unha incorporación
á literatura, onde a muller aporte todo o
seu, pero sin que a sua obra sea un simple
vehículo de protesta. -De outro xeito pasaria a ser un subgrupo con imposibilidade de
cambear, ne tan siquera renovar o actual
panorama literario, domina cb polos homes.
"Doce relatos de mulleres", adequire a
sua significación dentro da corrente denantes mentada.
A marxinación sofrida pola muller e a
imposibilidade real de crear de esta, provoca a aparición dun titulo asi.
¿E os relatos? A liña conductora ~ a
autora, unha muller, forma e contido son
moi heteroxeneos. Utilizan claramente distintas vias e presupostos nunha percura áspera e incerta.
As suas autoras son xa moi coñecidas
entre nosoutras. E xusto sinalar a sua procedencia; oito catalanas e catro que viven
en Madrid, que se moven entre o periodismo e a editorial.

Os artigas, colaboracións, denuncias, suxerencias, carta, etc. pra esta revista podédelas enviar ao
apartado de correos 1058 de Santiago.
Animo e a escribir rnoito ...

•

ANUNCIOS VARIOS
ESTE ESPACIO ESTA DESTINADO A ANUNCIOS PEOUENOS. (DENDE UNHA PROG RAMACION DE VACACIOS;BUSOUEDA
DE
COMPAÑEIRA PRA PISO? A TODA-LAS OFERTAS DE COMPRA-VENTA QUE TEÑADES) O
SEU PRECIO SERA SEMPRE O DE COSTE.

•

Enderezas e citas
có Movemento Feminista

A Asamblea de mulleres de A Coruña, xúntase
tódolos mércores ás 8 na rúa de Alfredo Vicenti, n°
6, 1º.
A Coordinadora Feminista de Vigo ten o seu local na rúa Colón, Nº 9, 1° oficina 4. Tamén celebran as súas asambleas os mércoles ás 8.
Pala súa banda a Asociación Galega da Muller de
Santiago tamén se xunta os mércoles á mesma hora.
Organiza ademáis cada quince días, e os xoves, unhas tertulias de mu lleres na parte de arriba do café
Mezquita ás 10 da noite sobre temas diversos.
Nota da redacción: somos conscentes de que hai
máis citas de interés pro non dispoñ íamos de máis
información. Ouseña que xa sabedes, a escribirnos
axiña pra que no vindeiro número podan salir moi, .
tas ma1s.

•

A elección dos relatos cecais non fora
a máis idónea. Alguns, con varios anos de
' vida, xa foron superados. Noutros casos,
poderianse ter elexidos outros. O relato de
Ana Mª Moix é o que mais me impresionou. Rosa Montero, Clara Janés, Esther
Tusquets. De Lourdes Ortiz . e ~1onserrat
Roig non son os seus relatos máis afortunados. En Marta Pessarrodona atopamos ese
querer facer distinto, e na lectura do seu relato podemos encontrar algunha luz sobre
a cuestión da literatura de mulleres, como
diferente a dos homes. ¿Pérdese no circulo do· diferente? Cecais non. Non vou a
xuzgar en prof undidade nen este nen os
outras, vosoutras veredes.
Non podo olvidar a dúbida que vos
contaba o escomenzar. Sí podemos plante, xarnos isas cuestións, pero xa ternos lido o
libro e o meu arredor as cousas non cambearon. Eu hoxe non pode ser taxante, e
no que respecta a isas teorías ... (Non esquenzamos quen as instituiú .)
1

*

1

1

Andaina, pax

.6.\,M

·.·~

-

·.;.:,:-;.:.:-:-;.:-:·
..;·-:·.·

··-::}\\/:::'

. ··:-¡.-:·:·

:·.:/

............

})?)%){\

l
1:1:11111:111\\\~1\~\\\\\\\\If
===·

(ll(füf
iffüfüt

·········•··············•·•·•···
,::::::::::::::::::::::::::::::::
···························=·=···

:::::::::::::::::::::::::::::::::

•....••.
•.(·.······

::::::::::::::::::=··········-=·····
:•:•:···=·=·=·=··
...•.
:,......
...
''. ··=:w.::::::
. ····:·:
. .

.

Moito nos tememos que esta seña a mesma actitude do novo goberno do PSOE ante as xustas reivindicacións das mulleres:
regular dun xeito restrictivo totalmente a interrupción volunta:::::::::::::::::::::::::1::
ria do embarazo, limitándoo a casos de violación, malformacións
":}}}i:!:i:\:
i do feto ou perigro pra saúde da nai, negándonos unha vez máis a
todas as mulleres o dereito a decidir nos mesmas sobre o noso
corpo.
Pro as mulleres non irnos conformarnos con esto, seguiremos a nosa loita por unha información non manipulada sobor de
anticonceptivos, polo dereito ó aborto, e por unha sexualidade
non opresiva nin discriminatoria.
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OUTRA VEZ
O XUICIO
AS MU LLE RES DE BILBAO
O pasado día 21 de Nadal estaba convocado en Madrid,
diante do Tribunal Supremo o xuicio as nove mulleres de
Bilbao, acusadas de abortar. Como lembraredes no xuicio
celebrado en Bilbao, en marzo do ano pasado o Tribunal sentenciou a absolución destas nove mulleres. O fiscal, erixíndose en
defensor da causa máis reaccionaria e machista, recurriu ante o
Tribunal Supremo a sentencia de absolución as 9 mulleres pras
que sigue a pedir penas que van entre 6 meses e un ano.
O xuicio foi, como xa sabedes, suspendido por enfermedade
dunha das abogadas defensoras. Nembargantes, e ainda que sabemos que non fo! esa a intención ó eonvocalo, servíu pra poñer
de manifesto unha vez máis o firme rechazo do movemento feminista a que se realice este ou calquer outro xuicio por abortar
ou realizar abortos, así como a sua forte determiñación de loitar
por unha legalización do aborto sen ningún tipo de restriccións
de edade ou estado civil e a cárrego da Seguridade Social.
Barcelona, Madrid, Vigo... e fundamentalmente Bilbao foron o esceario das numerosas manifestacións de protesta do Movemento Feminista, ainda, e pese o retraso, con que se coñeceu
a convocatoria, por este novo intento de xuzgar a estas mulleres.
En Vigo, e pese a enterarnos tres días antes, as mulleres da
Coordinadora Feminista conquerimos facer unha concentración
e posterior manifestación pola rúa do Príncipe, dunhas 70 mulleres que expresabamos así a nosa rabexa e o noso propósito de
seguiren loitando por que o aborto chegue a ser un dereito. A
continuación un grupo de mulleres dirixímonos ó Axuntamento
onde requerimos o alcalde socialista Sr. Soto pra que se definira
encol da exixencia de libertarle pra estas mulleres, así como a favor do dereito ó aborto e sobor do proxecto de ''Centro de información sexual e anticoncepción" presentado fai dous anos xa
por un grupo de mulleres. Todo o que obtivemos foron boas e
''falsas" palabras, xa que o que alí nos dixo o Sr. Soto non se
mira por ningunha parte.

O día 24 de Nadal ó cabo de ano e medio de ser detida saía
en libertarle provisional baixo fianza de un millón cincocentas
mil pesetas Jimena Alonso. Como se recordará esta muller fundadora xunto con outras mulleres da ''Librería de Mujeres'' de
Madrid foi detida xunto cas suas tillas en Marzo de 1981 acusa- ·
da de encubrimiento e colaboración con bandas armadas, séndolle aplicada a antidemocrática "Lei Antiterrorista" con todo o
que ésto supón, tQrturas
de todo tipo, tanto físicas como psi,
cólóxicas, chegándolle mesmo a amenazar con torturas as suas
f illas.
Dende aquela até hoxe e a pesar de ter tido feito unha declaración xurada de que respondería ante a Xusticia non lle foi
concedida á libertarle provisional. E cando o final lla conceden
é baixo unha fianza tan outa que tal parece que pensaran que
non iba xuntar tantos cartos. Pró eles non contaban coa solidaridade de todas as mulleres do Estado Español que en non moito
máis de vintecatro horas conseguirón xuntar o millón e medio
que lle esixían. Pensamos que é de resaltar a capacidade de organización e de solidaridade de que déu proba o movemento feminista xunto con outra moita xente de Galicia, Madrid, Barcelona ... Agora queda pendente o xuicio que terá lugar en Madrid o
día 19 de Xaneiro. Dende aquí nos sumamos a tódas as voces
que piden a libertarle prá Jimena.
Galicia, 7 de Xaneiro de 1983

•

CONVOCA.TORIAS DIVERSAS

Reunión da ''COORDINADORA INTERNACIONAL POLO DEREITO O ABORTO E A CONTRACEPCION": Terá lugar en Bilbao os días 22 e 23 de Xaneiro con asistencia de mulleres do movemento feminista de Francia, Holanda, Belgica entre
outras, xunto cas mulleres do Estado Español prá talar da situación legal e social en que se encontra agora á loita polo aborto
así como recoll ida a transmisión de experiencias, prespectivas
que se abren no Estado Español etc. etc.
''JORNADAS DE FEMINISMO SOCIALISTA": Terán lugar en
Madrid os días 29 e 30 de Xaneiro.
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