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Xa pasaron varios meses dende que saliu o derradeiro Andaina.
Hoxe voltamos outra vez con sudores, das presas e do entusiasmo de
todas nos, que de feministas nos convertimos en improvisadas xornalistas soio para dar, dende estas páxinas, un pulo máis á nosa loita. Xa
sabemos que o camiño da liberación da muller é un camino longo, por
iso a revista chamase Andaina; pero andaina é unha verba que se pode
utilizar de moitos xeitos por exemplo, podemos decir: "eche unha boa
andaina" si queremos dicer que a cousa vai durar moito, ou "estamos
a es comenzar unha boa andaina" se nos referimos a un ha época nova
Podedes serviros o que máis vos guste.
E para demostrar que nin mentimos nin esaxeramos co nome da revista, podemos botar/le unha ollada a situación de hoxe, co goberno
do PSOE. Collendo o tema do aborto xa vemos como andan as cousas:
dende o mesmo proiecto de despenalización até a curiosa multiplicación de xuicios por abortar, pasando po/a represión das feministas que
protestaban diante do Congreso, ou polo enxuiciamento do médico
valencián Pedro Enguix, o u a da camareira pontevedresa ... Para que
seguir? na práctica está que este goberno non sitúa o aborto dentro
dos dereitos da muller, e polo tanto ate conseguir o aborto libre e gratuito temos andaina para rato.
Podemos coller os temas que preocupan hoxe a sociedade e xa imos
ver como a nosa situación empeora dia a dia. O tema do paro, dos despidos e da reconversión trátase no fundamental como se soio afectase
ós homes cando é o caso que as mulleres son as primeiras afectadas
polos despidos, e aindan o tentan xustificar: "con un soldo na casa
ahonda", "a muller da máis porcentaxe de absentismo", "a muller xa
trabal/a na casa".
Todo hai que decilo, este feito non nos abraia. A historia xa nos ten
afeitas a que nos periodos de crise ás mulleres as volten as "suas tarefas
domésticas". O calé dun cinismo increible porque, por outra banda, a
muller nunca deixou de traba/lar na casa, ainda que tivese outra ocu.'
pacwn.
Queda craro que a situación para as mulleres baixo este goberno
non mellorou precisamente.
Pero non todas son causas malas, hai outras tamén que nos enchen de
ledicia e que acortan a "andaina" polos nosos dereitos: as mulleres
manifestándose por un aborto libre e gratuito diante do mesmo Congreso, as mulleres vascas loitando tamén en contra dos xuicios de Bilbao, a vitalidade do Movemento Feminista, incluso as pintadas da
Asamblea de Mulleres que adornan algunhas ruas en A Coruña. Todo
é necesario e nada é pouco, pero o imprescindible é que cada dia sex amos máis as que loitemos contra da nosa opresión, as que loitemos
por liberarnos, para chegar a dicir con Mónique Wihig: "Din que namentras o mundo está cheo de ruido, as ven apoderarse das cibdades
industriais. Din que as ven moverse con vigor e ledicia. Din que as escoitan herrar e cantar: o sol pode brilar, o mundo nos pertence ".
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As A9nizacións feministas de Galicia vimos levando adiante unha
campaña contra das agresións sexuais á muller, que culminará o día 28
de XANEIRO cunha <<toma da noite e da rua» por mull.eres en Vigo.
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deiros meses. A asistencia é libre para todas as mulleres que o queran, e son os 2. 0 e 4. 0 martes de cada mes ás 10.30 da noite na sala

da
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Os temas programados son: ProstituciW, ~uller e cine, • tér•atura, ~
relacíóns afectivas, Bruxería e Traballo da muller en Galicia .
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«Os hornes continúan poseendo e
controlando a capacidade creativa femenina dentro da familia e sostendo
que o asoballamento das mulleres na
sociedade é xusta e natural. Aínda
que as consecuencias de esto non
senan as mesmas pras mulleres de
clases distintas.» (Sheila Rombothan.) (1)
Hoxe en día a preocupación por temas culturais, a rr1uller (sabor de todo no meu eido de traballo centífico,
a historia) ten algún camiño andado
xa, aínda que o andrqcentrismo-o
home coma medida de tódalas causas-seña a pauta de estudo e investigación no terreo centífico.
A vida da muller ao traversa da his- ·
toria transcurriu sempre nun mundo
feíto por e para os homes, no que ela
foi sempre un ciudadán de segunda
categoría, sen dereito a participar na
vida pública, ca misión úneca de reproducir a especie ao ser coma moito «O descanso do guerreiro».
O Patriarcado coma sistema de poder, que, atravesando os distintos
modos de producción, imponlle á muller pala súa diferencia de seso e a
sua capacidade de reproducción un
sometimento e dependencia respecto do home.
Hoxe en día gracias aos distintos
·traballos das mulleres feministas,
que asumen a loita contra a situación
de opresión que caracteriza o seu seso, tanto no eido centífico coma personal (relacións, fa mi 1ia). E dado que
a cencia non é neutral, foi sempre
construida dende o poder, desenro.lada e programada por grupo social específico para perpetuar ese poder'C
Pero tendo en canta tamén que a
cencia é un proceso en desenrolo,
aberta. ao troco e a renovacións, a
historia escomenza a integrar a partí-

e
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cipación das mulleres .na . mesma,
,
non coma grupos marxtnats senon
coma parte activa da mesma. Aínda
que os estudos parciais de aspectos
específicos bruxas, amazona~, son
parcelas importantes que deben de
ser investigadas e traballadas, son en
gran medida solucións · marxinais,
producto da opresión clo sistema patriarcal, ante o que as mulleres constituien grupos de presión social con
respostas diferentes ao tongo da historia.
Mais para min o fundamental, i é
un reto que lanzo ás mulleres historiadoras, ten que ser a modificación
da historia existente, é necesario facer outra historia, unha historia total.
Sen querer minimizar o «rol» que
neste traballo global ten o estudo da
muller e a historia; é a historia da
muller, «a presencia invisible» da muller coma suxeto activo.
Si recollendo a opinión de Pierre
Vi lar (2): «No á meto pedagóxico, a
historia é o úneco instrumento .que
pode abrir a porta a un coñecemento
do mundo dun xeito senón <<centífico »
polo menos «r.azonado », e que nos
permita comprender o pasado para
coñecer o presente. A aplicar métodos de observación, de analise e crítica para someter a reflexión a información deformante que nos chega.
«Comprender» é imposibel sen coñecer, debemos rachar ca visión androcéntrica da historia feita por homes
e donde i les básecamente son os
únecos actores.

Shei la Rombotham: «La· mujer
ignorada por la historia» . . Editorial
Debate. Madrid, 1980.
(2) Pi erre Vi lar: « lnicidción al vocabulario del análisis histórico». Ed itorial Crítica . Barcelona, 1980.
( 1)
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Entrevistamos a Chefa Herma, responsable da Sei::retaría da Muller de
Comisións Obreiras de A Coruña:

Fan falla mulleres nos órganos de de traballo: hai pouca cualificación
d¡rección do Sindicato para que se profesional (por explo. no caso de
faga cargo desta dirección.
avance tecnolóxico).

ANDA/NA: ¿Hai moitas mulleres
ANDA/NA: ¿Hai competencia hoANDA/NA: ¿Qué é e cómo funciona afiliadas en Galicia dentro das CC. me-muller con respecto ao posta de
a Secretaría da Muller? ¿Ten a/gun- OO.? ¿Son conscentes do problema traba/lo?
ha efectividade ou é a.'go para a ga- que teñen en canto mulleres?
/ería?
CHEFA H.: Sí, os homes ven ameCHEFA H.: En xeneral, a propor- nazado o seu posto de traballo pola
CHEFA H.: As mulleres afiliadas, ción é inferior con respecto aos ho- presencia das mulleres. Directa ou
como non se tocaban no Sindicato os mes. Non podemos esquecer que a indirectamente, influien para que as
problemas específicos que, como mu- meirande parte das mulleres partici- mulleres abandonen .o traballo. Como
lleres, tiñan as traballadoras nas súas pan pouco nos problemas sindicais exemplo, Luis Solana propuxo o abanrelacións laborais (promoción profe- polo problema da doble xornada, po- dono das mulleres en favor dos hasional, discriminaciós salaríais, abu- la falla de confianza en sí mes mas ... mes (lntelsa).
sos, etc.) buscaron unha fórmula ou ben entendido que isto ven motivado
estructura dentro do Sindicato, máis pola subordinación xeneral da muller
ANDA/NA: ¿Cómo ven as mulleres
ou menos autónoma, para presionar e o papel que se lle asiña dentro da ao movemento feminista?
dentro e fora do mesmo.
familia.

Para a creación desta estructura
influiu a presión das mulleres dentro
das CC. OO. e a presión do movemento feminista, que estaba en pleno apoxeo. A Secretaría, no fundamental, funciona en Catalunya i en
Madrid, por ser donde está a Secretaría Confedera! da Muller. Esta dinamiza a creación da Secretaría noutras
organizacións territoriais.
Escomenzan, entón, a estudarse a
non política do Sindicato no tema e,
a partires desto, aparecen os primeiros convenios con puntos donde se
contempla a situación da muller traballadora
(guarderías,
comedores,
igoaldade salarial. .. ). E a Secretaría
de Acción Sindical quen recolle as
consiñas, é a responsable de que, nas
plataformas de convenio, se introduzcan puntos de mulleres, baixo a súa
situación como traballadoras.
ANDA/NA: ¿Houbo problemas para
a súa creación? ¿Hai problemas aínda?

CHEFA H.: Sí, aínda os hai no seu
mantenimento e na súa extensión. En
Catalunya houbo moita presión porque a repercusión é moi forte. O nascemento da Secretaría no resto das
zonas é moito máis tarde. En Galicia
soio funciona en A Coruña.

e,-r,.e vist-a.
cor¡
ANDA/NA: A crise de emprego, cóCHEFA H.: Danse avances, pero simo a v1ven as mulleres?
gue a haber recelos. Existe unha imaxe distorsionada do movemento feCHEFA H.: Considéranse moitas minista. Nembargantes, vese a necetraballadoras de segunda categoría, 0 sidade do traballo do movemento feseu salario é unha axuda ao salario minista, pero considérano formado
do home.
por mulleres "privilexiadas».

Doutra banda, escomenza a abandar o traballo encuberto nas casas,
dado polas fábricas.
En bastantes ocasións, as mulleres
renuncian ao seu posto de trabal lo de
xeito voluntario. No caso de carencia
ou escasez de emprego son as mulleres as últimas en acceder ao posto

•

.. •

¡QUE PERFEIZON! A que cada día
semellan máis os nenas de verdade?
Un que chora, outro que mexa, outro
que anda, outro tan grande que cada
ve~ q~e o ves poi a rua pensas que é
o trn;an pequeno da criatura que o
sosten no colo, a outro dá-lle por falar, outro é tan brandiño que parece
de carne mesmamente ... pañais, braguitas, biberóns ... , lavadoras, fregapratos, batedoras, carriños de limpeza ... , accesórios de todo tipo que axudan ás cativas a estar preparadas para a era actual... TODO O NECESARIO PARA SE CONVERTER EN AUTENTICAS MADROAS verdade?

peluqueiria, a todas as variedades de
«Nan'cys )) con model iños outono-verán-inverno, até os xogos da Señoriña
Pepis pasando, claro está, po~a máquina ·de coser o u tricotar para po··
· der confeccionar ti mesma, desde xn,
. os exclusivos modeliños das tuas cativas bonequiñas .
TERRIBEL non si?
Millóns e millóns de pesetas invertidas en esfondar os petos das nais
para que mostren ás suas filias a inu~
sita da fe 1i e id ade do << ser m u 11 e r,, .

Millóns para reproducir nas cativas
o mundo das mulleres adultas, para
Non digamos nada das «señoritas)), non lles dar opción a pensar noutro
esas bonecas con curvas (90-50-90 mundo, noutra alternativa de vida.
modelo clásico, por outra banda) que
mostran os secretos atractivos aue
Millóns para educar na norma, na
desde pequeniña tes de adeprender «naturalidade feminina», na dozura
para ben conquistar aos homes. Des- « inata» das mulleres, na preocupade esa tal Señoriña Barbie-cada ano ción palas catro paredes de pastel romáis aperfeizoada que trabal la a be- sa que constitue e constituirá o « foleza dos cosméticos, perfumaría e · gar, doce fogar».

E os nenas?
~Pois xa sabedes.

Eles entreteñense cos soldadiños da 2.! Guerra mundial. (Ao mellar conseguen preparálos para cando chegue a 3.ª. Polo de
pronto xa teñen misiles e armas nucleares para se ir familiarizando.)
Armas de toda modalidade posíbel,
coches patrulla, polis de diversa índole, Forts Apaches e bandeiras «yanquis», vaqueiros que matan por ondequer aos pobres índios, forzas do ben
e do mal que combaten gañando sempre os bons. Gañando sempre os
exércitos, a policía, os yanquis ... En
suma, facendo ver aos nenos o interese de rematar con todos os indesexábeis desta sociedade, prestixiando
o facer das instituizóns represivas.
Aos nenas educa-se-lles na guerra,
na valentía, na aventura.· En poder
chegar a ser grandes homiños, capaces de poder salvar, COMO NON? ás
~ráxeis e débeis mociñas da sua des:
venturada desproteizón.
DAOUELA , despoi s de cavil ar unha
miguiña sob re est e tema , despo is d e
ollar 1O anúncios seguidos no televexo d irixidos a manipular as mentes
da poboación infantil, despois de parar a ler as cartas que nenos e .nenas
dirixen aos Reis Magos, despois de
saber que TVE ingresa 1.000 millóns
de pesetas anuais de anúncios tan só
dirixidos a este público e ver que nen
PSOE, nen Instituto da Muller, nen rabo de gaitas poñen freo a esta situación ... despois disto, como mínimo:
¡compra-/le un tre·n á tua nena! como
máximo e desexábel: ¡defronta-te a
esta sociedade, que está podre! (non
ha i máis que ollar para os xoguetes
para se decatar do que queren facer
de nós).

LURDES ARIAS
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¿COMO XUSTJFICA ESTA
SOCJEDADE A VIOLACION?

CAMPAÑAS DE SEGURIDADE
C/UDADAN

Frente a esta agresión, que amasa
un profundo desprecio pala muller e
un desexo de impoñer a toda costa a
superioridade masculina, a sociedade toma partido, como era de esperar dunha sociedade patriarcal, polo
agresor. E non nos estamos referindo
ós posibles amigos do violador, que
se sinten solidarios, e lle dan ánimos
pra seguir adiante, non. Estámonos a
referir a aquelés homes e mulleres
que aínda que critican ó violador verbalmente, buscan conscente ou inconscentemente excusas pra agresión.

No párrafo anterior citábamos ós
representantes científicos d e s t a
"avanzada sociedade, pero non queremos deixar atras ós representantes
policiais da mesma. Dende o Ministerio do 1nterior pretenden combatí r
as violacións dándonos consellos propios do feudalismo, aínda que dun
xeito mais sutil.
Recomendaríamosvos que vírades
cun pouco de mala hostia as caixas
de mistos que pretenden concenciar ·
sabor do que facer pra conquerir unha maior "seguridade ciudadan".
"Non abras a porta a xente descoñecida», «Non fagas auto-stop», «Non
pases por sitios oscuros "• "Non saias
soia de noite» ...
Todos estes consellos lémbrannos
un pouco a intención das nais de evitar posibles riscos as nenas, educándonos, como está mandado, na desconfianza, na inseguridade en nós
mesmas, no papel de provocadoras,
encerrando pouco a pouco o círculo
da casa deica chegar a conquerir perfectas mulleres: tímidas, inseguras.
amas de casa que nunca saen de noite, e menos sen un home ...
Despois destes consellos non debe
resultar extraño que cando unha mu·
ller vaia denunciar unha violación, se
atope cun ambente hostil na Comisaría, deica ó punto de darlle cen voltas pra ver de conquerir que non presente a denuncia.
Poden argumentar que a denuncia debe presentarse na Comisaría
ou no Cuartelillo da Guardia Civil
mais próxima ó lugar dos feítos, que
si non se ten unha imaxen clara do
violador non vai servir de nada a denuncia, mesmo chegan a pedir un certificado de violación como se se tratase dun certificado de garantía.

Así pois non é difícil atoparse con
médicos que falan da insatisfacción
sexual dos violadores, psicólogos que
o xustifican buscando na sua infancia
unha nai domiñante ou unha muller
indiferente e fría. Mesmo os sociólogos mais modernos, cunha falsa pro¡Todo falso! Pode ser interesante
gresía, buscan as causas das violacións na represión e miseria sexual acudir a unha xinecóloga/o ou médica/o, pra que fagan un informe do esda sociedade.
tado físico e psicolóxico da muller
A nós gustaríanos que estes «cie n- violada, que pode ser un punto importíficos" preocupáranse de anal izar en tante de cara ó xuicio. Pode ser mais
serio o que nós, pola experiencia xa- rápido presentar a denuncia perto do
sabemos, que mentras se eduque na lugar dos feitos pra axilizar os trámidesigualdade e na falla de respeto tes, e pode que nunca se atope ó vionunca desaparecerán os violadores.
lador, sobre todo sabendo o empeño

que poñen nelo os policías e guardias civiles , pero nunca son causas
suficientes pra non aceptar a denuncia de violación que unha muller queira presentar .

AS MULLERES TEMOS TAMEN
QUE CONCENC/ARNOS
iXa está ben! Mesmo gran número
de mulleres participan desa incredulidade respecto da víctima, facendoa
responsable por non ter unha moral
intachable unhas veces, por non resistirse valentemente outras, porque
a violación foi nun sitio que elas non
frecuentan, porque foi facendo autostop e el as non o fan, porque foi no
coche dun amigo ocasional e elas teñen moita precaución, etc.
O feíto real e que moitas mulleres
non se consideran a si mesmas como posibles víctimas, e este é o primeiro paso pra conquerir a solidari dade necesaria pra loitar contra destas agresións.

AUTODEFENSA
Despois desta primeira asunción
da violación por parte das mulleres,
outro paso importante e a auto-defensa. E non soio nos referimos a con:
querir unha maior seguridade en nos
mesmas a traveso da defensa per-
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soal, se non que cheguemos

a un grado de solidaridade que acudamos instintivamente cando oigamos o grito
dalgunha muller pedindo axuda, mesmo acostumbrarnos a pedila si nalgún
intre nos sentimos agredidas.

de privación de 1ibertade dun individuo, non sirven pra cambear o xeito
de pensar do violador encadeado e
de centos de violadores anónimos
que non son denunciados e que nunca serán xuzgados .

Moitas veces pasamos de intervir
en trifulcas de parexas porque ternos
medo a recibir algún xerro de auga
fría, mesmo nos deixamos influir pala
fdeoloxia domiñante que aconsella
non intervir en problemas de familia.
Nalgúns casos tememos axudar a
unha muller si o home que a amenaza vai armado. E normal, pero debemos ter en canta que moitos posibles
violadores esfúmanse si atopan a unha muller que pide axuda, ou si en
vez dunha muller teñen que enfrentarse cun feixe delas.

Como deciamos antes é necesario
educar na igualdade e no respeto, e
imprescindible o repudio ·colectivo
contra os violadores, é preciso o desenmascaramento dos violadores anónimos, de ahí que sexa importante a
qenuncia no barrio. Nunha palabra
ternos que m ovi 1izarnos contra dos
violadores e conquerir que toda-las
mulleres cheguen a entender o problema como propio.

O PAPEL DA XUSTICIA
Cando falamos de autodefendernos
temas en canta que é o único xeito
de ir combatjndo a violación nesta
sociedade. A xusticia oficial ten previsto a pena de prisión praos violadores, pero esto non é suficiente. Anos

Neste intre cando un violador é
castigado se debe en moitos casos a
consideración de que ofendeu a outro home mais poderoso que él: o pai
da muller violada, o marido, etc. , poucas veces ou ningunha se ten en canta o atentado contra da 1i berta de da
muller. Un primeiro paso é que cada
muller loite contra destes atentados
de xeito solidario.

~~~~
~,.~;::::-

~;:-;/

t ra lo ita para defenderte dun «magreo,

cátate de que estás, como todas nos,
( sempre impune, que ataca a túa dini- senda :
dade humán.
AGREDIDA A COTIO
Se algunha vez ao estar preñada
Se o mundo «está feito asf)) é un
tiveche que escoitar algún comentario do te u estado: « iso pásache por mundo deforme no que á muller non
se lle respeta como persoa. E iste
dormir sen bragas».
respeto soio o conquerirémolo impoSe algunha ·vez te seguiu un coche ñéndonos cá nosa loita unida... namentras paseabas.
Se te viches asaltada por un exhibicionistae
Se algunha vez o teu marido zos~ouche bebera ou porque precisaba
descougar a súa frustación ou reafirmar a súa autoridade.
Se algunha vez foches violada por
un alleo ou polo teu marido que te
abriga a ter relacións con él sen tí
desexalas.

MULLER:

Se algunha vez sentiches asoballaSe a calma dun tranquilo paseo se da a túa dinidade de ser humán ao
convirtiu a miúdo en rabexa e furia ser utilizada a imaxe da muller en pupor culpa dunha grosería dita no ou- blicación, propaganda, etc.
vido por un home calqueira.
Se todo isto, por tela sofrido peSe para tí ir nun transporte públi- rante toda a vida, o incorporache coco siñificou
. ·a miúdo nunha verdadei- mo normal, entón abre os di los e de\.

en

LOS GNOMOS
A\.4G\A yGO\lVoL
TODOS LOS SABADOS A LAS 12
iiiGRATIS!!!

. Alfredo Brañas, 9 ( Galerias) Tlf. 59 24 3.6
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Xusto, cando a preocupación pola paz mundial vai
callando en tantas concencias, cando milleiros de manifestantes n~ Europa espallan o seu berro contra da
militarización e o perigo de guerra, o Ministerio de
' Defensa e as xerarquías militares, veñen propoñer eiqui, no· Estado Español·, un proxecto de incorporación
das mulleres ao exército: vo luntaria en tempo de paz
e abrigada en tempo de guerra.
Cecais estes señores acordaron polir as tan manifestas diferencias que nesa patriarcal institución
existen de vello verbo das mulleres?
Irnos polo miudo:
Hastra agora as mulleres fomos afastadas dos servicios de arr:nas. Non era a defensa nen a guerra tarefa de tan deti cado corazón nen fraco carpo. O millar
servicio «á patria» que podíamos prestar era cumprir
o noso destino de nais e esposas para o que coidadosamente viñan educarnos.
A ideia que estes señores tiñan da muller non ten
mudado . S~bemos compridamente que eles son contrarios ao aborto, contrarios á emancipación da muller mírese por onde se mire .
Qué razóns os levan a t~l pretensión?
O certo é que muitos dos paises da OTAN hai uns
poucos anos que veñen practicando esta nova e sabemos que non lles vai mal.

Ternos talado as veces de que a muller é un exército de reserva para as necesidades de traballo do
mercado capitalista. Ben, pois hoxe estase a amasar
que tacemos falla no exército.
Dunha banda, con esta incorporación encubren o
paro femenino que lago dunha considerábel incorporación fora do doméstico e chegada a crise, fica mais
ao desnudo, e contribuie a facer medrar a tensión
social.
Dout ra banda, o sofisticado das armas e a meirande especialización es ixen man de obra non especial izada , suba lterna que f aga esas causas para as que as
mu lleres ben val emos : limpeza, cociña, enfermería,
t ransporte , t elecomu nicac ión s, etc .
A maiores, a presencia de mulleres no exército
daría 'un toqu e' (¡coma o de Jhonson, vaia!) femenino
á t an desprestixiad a instituc ión , faríaa mais achegada a xe nte, mai s cotidiana.
Caberia ainda, por desloci rll e aos pais da criatura
as pretensións igoalitarias, cavilar que unha mili ande
os sold ados poi dan at opar 'soldadas ' para mitigar o
aborrecemento e as depresións que papan nos cuarteis, viria ser un aliciente do que hoxe carecen.
Estas e non outras razóns están na base da sua
feiticeira proposta .
Voltando os ollas a experencia deses paises dos
que viñamos de talar sabemos:
• Que a muller non está incorporada propriamente a
servicio de armas. Fan xusto eses traballos que
os homes xa non gustan de facer.
• Gozan dun código particular que indica con qué criterios teñen que peinar e vestir (coa abriga de poñer cinguidoiro). Obriga tamen de aduviar a cara
con pinturas.
• Os piropeas estan á orden do di a, mais, pecata ·minuta á veira de coaccións físicas e violacións que
a eito acontecen. Violacións que agora poden practicar dentro dos cuarteis.
·
Datos oficiais din que no ano 1980 producíronse 43
casos nos cuarteis americanos estacionados na República .Federal Alemana (ou sexa, unha modesta
media de 3.58 soldadas ao mes!) .
Na unidade estacionada en Ritzingen, foron violadas 13.
As cantas extraoficiais din que cada soldada ten

1
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mas a fa ce da terra? Gracias .
Hai argumentos de distinta natureza que teñen unha opinión diferenciada da que falamos:
Namentras unhas coidan que coa incorporación da
muller ao exército remata un· vello tabú, dende este
ponto de vista cabe considera lo positivo. Que.. non dei- ·
xa de ser positivo que non exista ningunha prohibición en razón do sexo. Boeno esto asi en abstracto
ben, pero collidas as razóns e intereses que están por
baixo ·da medida e que nada teñen que ver con rematar o tabú que, mesnio coa muller incorporada segue
a existir. Que a medida non é promovida dende a
mais mínima veleidade igoalitaria e polo tanto é
~naceptábel.

sido violada, cando menos, unha vez.
Por si alguen pensara que esto pasa por que os
«chicos» fican tora da casa, engadir.que os datos
«da casa» anuncia parellas tendencias: En Fort Dix,
Estado USA en N. Jersey, prodúcense ao ano mais
de 60 violacións. Eso que Fort Dix recluta as suas
soldadas coma «patrón da igoaldade .de oportunidades».
• En cuanto a sua conducta sexual, tampouco pasa
por alto. Por sentencia do tribunal militar de Long
Beach (California) en Setembro do 81 foron expulsadas 8 mulleres no acto e desonradas por ... ¡Lesbianas!
Estas novas, por si cabi·a algunha dúbida sobre as
intencións da xerarquia militar e do Goberno naquelo
da igoaldade de sexos, na modernización interior etc.
Nada que ver a incorporación que están a facer
da muller ao exército coa loita contra os privilexios
masculinos, contra a exaltación do poder viril, co achegamento a igoaldade. Nada.
Tampouco é razonábel matinar na ideia de que por
se incorporar as mulleres van gozar de mais poder
para se enfrentar as agresións machistas de todo orden. Pode que cheguen formar parte da élite militar,
noustante é ben seguro que dentro des a él ite van seguir senda as subalternas do asunto (lindas, femeninas, peinadas asegún o código, maquilladas e tacendo traballos propios do seu sexo).

E UNHA CONTRADICCION FALAR DE PAZ
E INCORPORARNOS A E.STES EXERCITOS
Os exércitos que coñecemos son o que son. Ningunha ventaxa presentan para as mulleres e ningunha
para os homes tampouco. Todo incomenentes:
• Gastos militares cando tan precisados andamos de
conforto público (sanidade, traballo, cultura, ocio,
xardins, vivenda, guarderías ... )
• Apoloxia dos valores 'virís'. En síntese fel defensora do machismo.
• Perigo de intervencións militares externas (Malvinas, Granada, fronteiras de Nicaragua, Pakistan ... )
e internas (Chile, Arxentina, Estado Español. .. ).
Eso e non outra causa son os exércitos que coñecemos.
¿Para .qué incorporarnos?
Cecais para ser as primeiras en reQar de .Hiroshi-

A inco.r poración ao exército posibi 1ita, pensan ·
outras, o coñecemento e manexo de armas, un certo
ad iestramento mi 1itar que pode ser úti 1 na guerra revolucionaria.
A verdade é que o proxecto non-semella contemplar tal posibilidade e a experencia deses outros paises asi o suliñan . Deso, nada . Por outra banda, tomado este ponto de vista, a Hestoria non di que Lina ·
Odena, por exemplo, que chegou ter m9ndo de tropa
na resistencia antifascista española no 36, pasara por
semellante escala, nen tantas mulleres que estive-

..
ron nese frente, nen mulleres que estiveron na loita
contra o nacismo na Europa da segunda guerra mundial. Tampouco as mulleres que andan con armas polos paises da América central e latina pasaron «poi a
mi lb>.
Xente hai que pensa que as mulleres cando recia·
mamas os nasos dereitos non queremos asumir os deberes que teoricamente traen aparellados.
E un tema longo de resolver en duas verbas. A
m in, ven me fastidioso . .
Que eu .sepa o dereito de votar non trae apare liado
o deber de o facer. Nin o dereito de abortar trae a
abriga de facelo ¿non?
Hastra o momento para nós todo son deberes e deberes. Escasamente gozamos de ningun dereitú. Discriminacións e opresión por toda parte, agresións sexuais continuadas, doble xornada laboral etc., etc.
A inda mai~. Cál é o deber, ¿cumplir «coa patria»?
Tal e como ·e xpusen denantes, as mulleres afastousenos do exército (igoal que da xerarquia eclesiástica, económica, xudicial, cultural, política, do poder,
en suma) por reducirnos ao doméstico, por suxeitarnos. Dende fora fumas e somos capaces de ver nitidamente o que ese exército é e fai, non pensamos
que sexa ningun deber ciudadán contribuir a il. Ao
rivés. Xusto o que ese exército defende é o que nós
atacamos.
Atacamos esta sociedade fondamente xerarquizada, clasista, sexista que xenera miserias por toda
parte.
Atacamos a militarización da vida, da sociedade,
das nasas concencias, atacamos a competitividade, os
valores abstractos e metafísicos.
Loitamos pala paz, pala sol idaridade, pala comida
e bebida en todas as casas, por un posta de traballo
digno para cada persoa ao marxe do sexo e da edade,
por unha sexualidade libre e placenteira , polo ocio e
o xogo, polo ar limpo.
Loitamos por unha paz de verdade ande os privilexios virís non existan e polo tanto non existan vio~
lado res.
Non rexeitamos' comprir ningún deber. Sinxelo,
non coidamos que sexa tarefa de naide con sentido
común e sentimentos de libertade, democracia e paz,
contribuir a ese exército. E, xa que estamos fora. lóxico que non queramos entrar.

Queremos unha sociedade non militarizada, sen
exército ningun, ande as tarefas de defensa que fagan falla fiquen en mans do pobo. Dun pobo, si, constituido á par por mulleres e homes.
.

POLA PAZ E O DESARME.
¿DE-QUE PAZ FALAMOS?
Ben está que frente a amenaza grave de guerra
que salfire aos pobos do mundo con sofisticados armamentos, creemos, pulemos activamente un movemento pola paz. Que fagamos recuar os misís, as armas atómicas, que plantemos cara aos imperialismos,
aos gobernos que buscan ampliar os seus dominios,
obter mais xeografia, mais prebendas, mais mercados.
Que loitemos pala neutralidade, pala saida da
OTAN e a retirada das bases. E non só preciso senon
abrigado.
Mais cando no Movemento feminista talamos de
paz non só estamos talando dos cruisse, das bombas,
dos exércitos. Falamos dunha paz sen violencia de
ningunha caste. Sen a violencia que os homes exercen a cotio sobre as mulleres, sen a extrema violencia das violacións.
Queremos participar nas loitas dos nasos pobos.
Estamos neso. Mais a hestoria dínos que as mulleres
que teñen participado nas lo itas de 1iberación e revolucións polo mundo, non miraron mudar sustancialmente a sua sorte, seguen de feito encadeadas ao traballo doméstico, seguen a ser agredidas, coa abriga
da maternidade, etc.
Non queremos unha soia vez mais ser compañeiras de viaxe daqueles que reclaman a paz do patriarcado, a paz na loita de sexos, a paz da sumisión do
sexo femenino ao masculino nas camas, nas casas,
no traballo, na rua. NON. Decimos Paz e é unha verba enteira.
Un movemento pala paz que non recoñeza a necesidade de loitar contra o poder masculino, contra as
suas bases materiais, non merecerá tal nome . Si loitamos pota pazf queremos que sexa pala nasa, porque é xusto esa a que vale para as mulleres e homes
dos pobos do mundo.
Esta ten que ser a principal aportación do movemento feminista e de mulleres a loita pota paz. Nesa
tarefa nunca han rematar os nasos folgos.

ISAURA GRAÑA
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En Francia a movilización escomenza en 1970 cas
primeiras asambleas xerales que se fan na EscoJa de
Befas Artes: traballan buscando e facilitando enderezas, facendo discusións nos mercados, repartindo follas do tipo «Un millón de mulleres por ano abortan
soias, ¿un millón de criminais?"
No ano 1971, 343 mulleres firman un charn
no que declaran haber abortado, maní
1/erá mil/eiros de firmas e fará estou
o escándalo dos aborto . Ti
mesmo ano se f ·.•.• ·• ,.. ·· ··
MLF o v
de
1/óns d
forza

En Italia a /oita escomenza
ción do primeiro proiecto
1
1/er lánzase a rúa
··
co/exos,

.

> •

presenta·
· a mu·
en

a causa
hospital o
útero. O ma·

oiga as nais solestán pechadas
s como putas ca
ue hay
que f
••.•.••.•• .
opinión pública sens· , ·zase
fren · ·
· · · · ema, ó que se xu!)+lue o proceso · e obigny, no que se inculpa a unl}ti/J'fíenor que había
. f .,
/•
ta d o tr
..<;L~VIO ac1on~.
Xa 11 ·
b ""?J'e ÍfJ7
s-ce o MLAC (Movément

.· ·•
..· on sirve».
• colectivos feministas organizan
nas casas, poñen a funcionar clíni··•••• • ••· e pratican abortos nas me/lores condicios de
• ixiene e seguridade. Unha de elas e{l Florencia é
clausurada po/a policía e os médicos son detidos.
O CISA (Centro de Información, Esterilización e
Aborto) lanza unha campaña de autodenuncias: chamaban a policía
lo fío indicando o lugar, día e hora &_e pratic
abortos.
•.
~'sl Xulio do m
, o ano (_ÚJ'l}!'"a · irexa, qu~ xa
v,~ba tempo ca s
ampana." "
favor da v,da»,
;¡r
F
//
¡ nza
as súas iras
a
u eres que queren
abortar e chaman
rJ..CL~ católicos a que re-

destinos.
~§'1~ baixo un · ~ gr~ cens~r.a (so)'f~,Aodo
p~r part · . Erre~~) as mulle.r~ dec1d~ron ~ · r da
sua man a s1tuac10n, . e ~r;rend)( a prat1car el . esfT!as o abo:to e aSP_Irac/On polo metodo K arman, p -

conc ncia. E moitos médicos,
¡ ctores de hospitales e ~leas de ¡
encía cató · · fix.éronse obxetores ;tórfl¡edo a er
a;}VC ouse unha
0 posta.
ab,/urp{) cadea de
e s m;te lindJ;JJ~~ o
otesco: por

~c;~~o~, e~~·

x

~~~'~d~~~=teli;~~!~!~~;.,f~l;¡

o.

abo r t O,<~~<~(a ..~:l,~.t
'o,.....1t\-;':, .•., """¡~-~~"' !' '""''"'%«'"""'':'
~·- · · ob,,
res[,j.!Ji!tl!b P_O~as. l01tas, f
v~tar~. ei "''" a73o . "' . ·rrt_an da m1mst:a. ~ranc _"
S1mo~~ . e-ro est'a 1
non da pos!bil.'d~, . •? e
nares, as estranxe~ras, as m~~ ~oswd~s júp abarto costaba 700 francos) non f1f9{/en)wluc10ntrr C! .seu
problema, aparte das xestions ~as e burocrat1cas
e mala acollida nos hospitales.
Con todo isto, o MLAC, que ca saída da leí ficaba inactivo, ten que voltar a xurdir, e decide recomenzar de novo na clandestinidade, para loitar contra o poder que a Medicina oficial exerce sobre o carpo da muller, ocupándose de todas aqueJas mulleres
que non están acollidas po/a leí, e por eso mesmo son
as mais necesitadas.
O MLAC opina que soio con unha práctica continua
do aborto, a difusión de métodos anticonceptivos eficaces e o coñecemento do carpo, en xeral por parte
da muller pódese exercer unha presión eficaz para
conquenr que so1o a muller teña poder sobre o seu
carpo .
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n 8 úas cfínicafj,/a~ortos ·EOJan, casos P~Ca os
prof ¡ . Loitan para que a le~ non • s con:'':ta en pape/ m ado po/a Eirexa e os eleme~ med1cos reaccionarios.
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Carmen Riera nacéu en Mallorca
no ano · f948. Escribe en unha rica
lenguaxe catalana-mallorquina. E profesora universitaria e de Ensino medio.
Deron lle coa primeira narración
deste li bro, de que leva a nome o premio Recull (Bians) en 1974 .
«Te deix amor ... » foi publicada por
primera vez en~. 1975 e del foron aparecendo sucesivas edicións até 12
en 1980. Anos máis tarde a mesma
autora traduxo-o ao castelán e publ icouno xunto con «Jo pos per testimoni les gavines» o seu segundo libro de narracións, nun soio volumen
que aparece co título «Palabra de mujer».
«Te deix, amor, la mar com a penyora ». Ed . . LAIA. Barcelona. ·
«Yo pos por testimoni les gavines».
Ed. LAIA. Barcelona.
«Palabra de mujer.» Ed. LAIA. Barcelona.
Lín os relatos de Carmen Riera por
segunda vez, o sentimento que me
producen non me deixaría facer unha
crítica aséptica dos mesmos, por outra banda ¿qué mellar loubanza para
unha obra que o que sexa capaz de
chegar ao máis fondo do lector obl igandolle a deixar os razonamentos
para unha banda? A primeira vez que
lín estos li bros soñei cun feixe de nenas que facían unha clase de poesía
en plena rúa, a segunda éncheme unha fonda melanconía que chega a anguriarme como si a distancia desas
mulleres dos relatos e eu non fose
tan grande, xa que algún xeito de
marxinación é sempre o precio que
se paga por non ter seguido o ritmo
e as pautas que nos impón a sociedade . Ousaría dir que a distancia con
todas nos é amaís especialmente cativa, ¿o ter nado uns anos máis tar-
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de?, ¿nunha ciudade máis grande ou
menos opresiva?, ¿escoitar o teimoso
despertador as 7 da mañán perante
anos?
Os que tratan de impoñer as pautas do comportamento cotidián dirían
que son mulleres neuróticas depresivas, pasivas e non sei cantas causas
máis, nos dende unha óptica máis
perta entenderíamos a súa situación
e buscaríamos axiña solucións, para
a soledade, para a melanconía, para a
desesperanza.

coitar unha voz aínda que non sexa
moi amigable? ¿Ou quen non sintiú a
perda de algo que amaba e debateuse
entre a necesidade de esquencer .e a
necesidade de lembrar? E terceiro,
coido que a autora levanos máis alá
do respeto e o sinxelo entender, obliganos a comprender e a aceptar os
personaxes tal como son, a amalos.

· NOVA COLECC/ON DE POESIA:
Coi do que o gran valor do libro re.,
side en contar unhas historias moi ColeccJon Torremozas.
fermosas, moi tristeiras e moi reales, Madrid.
tan reales que a autora non ousoú
Baixo iniciativa, e ao seu abrigo,
máis que ace rcarse no solpor, cando de Luzmaría Jiménez Pardo, xurde a
rondan os pantasmas, e f an un esbo- colección Torremozas , «primei ra» de
zo dos person axe s, sen pretender poesía escr ita por mu lleres. Coma
xuzgar, moralizar nin dar recetas con , in ic io desta colección pensóu a edio que creo, acada un efecto moi su- tora en voces novas, moi xóvenes.
perior. No primeiro lugar abriga a Representa isto todo un reto, polos
respetalos, no segundo, unha situa- riscos que elo supón . Baixo a protección que semella real e que conmove c. ~ón de Torremozas, pubricaron por
sen ofrecer solucións, xenera angus- primeira vez os seus versos Lola
tia en quen a le, que sen a válvula Dean, Pilar Monzón, Amaranta Ortede escape do remate feliz, lle enfren- ga, M.ª Carmen Tobajes, etc. Levan
ta consigo mesmo e a.s propias tei- xa varios números da colección con
mas, porque ¿quen non sentiú como interés crecente. Tamén ten intenmínimo a tentación de marcar núme- ción a editora de incluir ensaios soros de teléfono ao azar con tal de es- bor de poetas coma o de Antonio
Porpetta sabor de Carolina Coronado .
Entre os números publicados:
- Lola Dean, Pilar Monzón, Amaranta Ortega , M .ª Carmen Tobajas: «Poemas,.
Colección Torremozas, núm . 1.
Madrid, 1982.
- Eisa López : «Inevitable océano».
Col ecci ón Torremozas, núm. 2.
Madrid , 1982.
-Margari t a A rroyo : «Reducida a
Calle Nueva, 5 Tel. 594201
palabras ».
Editoria l Torremozas.
SANTI A Q{)
Mad ri d, 1983.
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Dirección: PETER HANDKE. Guión: PETER HANDKE.
Intérpretes: EDITH CLEVER, BRUNO GANZ, MICHEL
LONSDALE, ANGELA WINKLER. .
Distribución no Estado español: MUSIDORA FILM S;
PRINCESA, 5, MADRID-8. Teléfono 248 42 18.
Un matrimonio que sempre dí ((nos»
e que nin siquera prescinde do ((nos>> cando enxuicia:
ceNan nos gustOU>>. A cruel insensibilidade dese «nOS».

PETER HANDKE. «O peso do mundO.>>
Esta é a historia dun libro e dunha película, un libro e unha. película que amo, ambolos dous son de
Peter Handke.
Pero sobor de todo é a historia dunha muller de trinta anos, que ten un filio de oito e que á volta dun
viaxe de negocios do ~eu marido, decide que quere
vivir soia co filio.
Non ten ningún problema co seu marido. Tampouco é desgraciada. Soio: «Tive nunha iluminación. Que
te vaias do meu lado, que me deixes soia. Sí, é iso:
(
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Márchate Bruno. Dé~xame soia.»
Dende ese momento, ela vai sentir todo dun xeito
mais intenso, a luz que entra pola casa, os movemen ·
tos do neno cando durme... Ensimismándose, estara
moi pronto dispoñible para o mundo, atenta a todo
dende sí mesma.
Pero a elección da vida solitaria non é un ideal, ni n
un paraíso. Anque el a utilice a verba «iluminación>>
ela escolle a tensión, unha tensión liberadora.
Nin na película, nin na narración, a protagonista
ten nome, é soio ela, a muller; tampouco se fai nunca referencia aos estados de ánimos ou sentimentos
analizados, todo é xestual: Accións, sensacións, a
forma mais forte de sentir, sin talar demasiado.
Cecáis se deba a que Handke concebiú a idea do l ibro mirando, que para él, cecáis para todos/as «non
é soio ver o que pasa, é o resultado dunha longa ex
periencia da vida, o final dun camiño cuio obxetivo t:
a mirada».
E á xente que ten necesidade de mirar, vai desti
ñada a película.

MARIA MALIBRAN
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Violeta
SI SIma canCIOn
e vas dicendo de secretos amores
de frutas de mel
e de saudades.
ti

•

• ,

Cruzas o ar rememorando épocas perdidas.
E hai no teu pensamento
ten ras lembranzas de i llas.
E primaveras de melenas cintilantes.
E racimos de estrelas pendurados das noites.
Na arpa que tenxes, conxúgan-se,
histórias de paixóns silenciadas
e pos, alá, no mar, mil caravelas
que despregan promesas dé días vindeiros.
Ti xurdes da area dos ríos
áurea xoia que enfeitas o meu ollar.
Eu que te esculpo no mármore da vida
para te vestir día a día de poemas
lanzo a miña frecha en amazónica loita
contra todo o que tentou negar-te.
E plasmo-te en cada un dos meus actos.
E mento-te.
E berro-te.
E fago-te eterna.
Violeta,
fermosísima lua
que recostas, nas miñas mans abertas,
o teu sorriso .
Mar fa .
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RECOmEODAmO/
Odio ter que ir ao mercado, vólvome tola con
tas galiñas ¿polos? , coellos e peixes martas, como amaís son un pouco paranoica, penso que os peixes frescos se agacharan á miña vista para aparecer os menos
frescos e que todo o mundo darase canta de que non
sei a diferencia entre falda, costela e costeleta. Total,
que remato con cara de boba diante das vendedoras e o
que é piar, levándome as veces o que non quera.
Fai uns días fun ca miña bolsa ao mercado de S.
Agustín, e mentras cavilaba con cal daqueles postas me
enfrentaría primeiro vín unha especie de palio azul. Si,
si, uns volantes azuis ao remate dunhas tabliñas tamén
azuis e sabor duns caixóns pintados de azul (non imitaba ao mar, pero foi unha sorpresa agradable) o certo foi
que me deu confianza aquel derroche de imaxinación
sobar das naranxas e remateí mercando al í. Por certo,
lago supen que os vendedores eran tres rapaces en paro.
iBen pala imaxinación cara ó públ~co!
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CALDE
DE
LETRA/
Gratificarase a quen atope 11 apelidos de co ñecidas
escritoras contemporáneas que se nos caeron dentro
desta caldeirada. Téña en conta que poden leerse de
esquerda a dere ita, de dereita a esquerda, de arriba
a abaixo, de aba ixo a arriba i en diagonal.

rrr

-~

t'

01 GSQPO USASRMON
M YI A OFNT RELOXI Z
S AOAT N EO ZS 1 GJ AB
AX R UHU I DGJ LeBEN
LEST Q F LA NXHAPOT
1 AeS I eRUEOTDLHB
S .1: U L U N O M P e e E A X Y
AT ALDBGARE I RT PA
eUHXI eHAeELO R F H
HTUQI SWNI MePROE
S A V P E' O V Ñ 1 T D O E A T
PMeRUTMeB N ERODe

r r

