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A historia dun tópi e o:

A MULLER NA EDADE MEDIA.
•

(( · .'BERTADE PRA PODER ANDAR SOJAS''· .. , sin ser piropeadas, agredidas. ¿E tan difícil que teñamos que reivindica/o un 8 de marzo? Sí, e queremos levar este lema como bandeira do naso desexo de
· non dei~arnos acobardar. Todas sabemos dos recelos inculcados dende a nenez, os medos, a insegurida.:.
de. Todos eses rriedos son reales. A posibilidade de ser agredidas sexualmente non é un sano, pero tampouco podemos consentir que se convirta nun fantasma que nos impida ver as causas con c/aridade.
Temas que pedir responsabilidades a quenes educan na desigualdade, a quenes siguen a manter o
machismo por riba de todo, a quenes calan por medo a vergoña.
Queremos libertade, e reivindicamos a de andar soias como unha imaxen nidia do seu significado.
"

.

Cando poidamos andar soias, sen ter que facelo co risco dunha agresión, sen proteccións paternalistas e sen medos, algo tendrá cambeado nesta sociedade.
(( TRABALLO REMUNERADO PRA SER INDEPENDENTES.>> Está un pouco desfasada xa a idea de que
o trabal/o realiza. Neste intre e nesta sociedade, poucas persoas, e muitas menos mulleres, están a facer
·un trabal/o ·r ealmente gratificante e realizador pero o que si resulta evidente, é que para poder decidir con
· un mínimo de aútonomía, necesitase independencia . económica.
.
¿Cómo pode unha moza saír do núcleo familiar, si /le resulta atosigante, se non ten una salario pra
·. independizarse?
¿Cómo pode unha muller casada prantesarse a separación contra da vontade do <<marido>> se non ten
unha seguridade económica pra poder sobrevivir soia?
¿Cántos condicionamentos leva consigo a dependencia económica?
Sabemos ben que o trabal/o remunerado non é a panácea, pero é vital se queremos prantexarnos
unha independencia real.
'

...

PARA TODAS NOSOTRAS LA FIESTA DEL
8 DE MARZO

A tí, que mientras despunta el sol

•

te levantas junto a campos cubiertos de rocío,
las manos rugosas y anudadas de tanto amanecer
antes que nadie,
·
para que no sea tan fríe el despertar
de los tuyos,
para que no sea tan pobre la comida
de los tuyos,
para que sean más limpias las ropas
de los tuyos.
Hija, madre y mujer de campesinos.
A tí, a quien niega la historia
el derecho a saber
lo que vale su trabajo,
mientras te ata a la casa
con bellas palabras de madre y esposa
y escupe en tus papeles de ((profesión sus labores,,
A tí, que decidiste tras noches de insomnio,
que algo más de dinero ·iría bien en casa,
que necesitas salir de estas cuatro paredes, .

que nunca es tarde para ponerse a estudiar,
que cumples tu jornada doble
por un solo y escaso salario.
A tí mujer, mimada por la historia,
que creciste entre abundantes desayunos,
colegios de pago
y título universitario,
a quien la , historia no dejará,
a pesar de todo,
volar muy alto.
A ti, que piensas que son «ellas,,
las que deben moverse,
que una mujer, al fin, vale menos que un hombre,
que el mundo es así, irremediablemente.
Y para aquellas mujeres,
que ardieron como escombros otro Marzo,
· hace ya bastantes años,
·
por no agradecer al patron
que explotara su trabajo.
...

··· Este romance foinos remitiqo en castelán e dado
o seu interés e imposibilidade de traducción Andaina
decide a súa p.ubl icación no idioma orixinal.
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"Somella -imposibel, ·nembargantes percibir a experiencia l;iiStórica da muller si empregamos o enfoque i a metodoloxía histór~ca
tradicional xa que ó meu entender a "invisibilidade" da muller na
historia i a súa a~sencia. dos estud~s históricos e consecuencia da
definición mesma que selle deu á historia ... non é tanto unha conspiración malvada "dos historiadores masculinos, senon mais beti o
arraigo da análise androcéntrica, considerada sóio como un s~ste
tema de valores masculino ... "
(Mary Nash, "A muller na historiografía española".)
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Esta cita é ben clarexadora da visión i a análise que a participación da muller nos procesos históricos tivo. Apesares desto a participación femenina nos grandes movementos revolucionarios dos
dous últimos séculas é activa e importante, tentamos neste traballo
facerlle a xusticia que se merece.
•
Nas revolucións burguesas dos. XIX (1789, 1830, 1848), que se
espallan por toda Europa a participación femenina é numerosa e
moi combativa, as mulleres reivindican os seus dereitos tentando de
· rachar ca opresión secular na que a sociedade patriarcal as ten
acachadas.
Apesares dos estudos exhaustivos e detallados que ternos da Revolución Francesa, modelo de revolución burguesa, e asimesmo da
declaración dos dereitos do home, escrito fundamental de recoñecemento das liberdades individuais, a historia deixóu sempre na mais .
completa iñorancia a participación da muller nesta loita ben concreta. Endexamáis nos dixeron que na acción mais importante e
decisiva da Revolución de 1789, a toma da Bastilla, símbolo da tiranía monárquica, foron as mulleres, que participaron. en mais dun
cincoenta por cento, as que coas armas nas mans tiraron as portas
e liberaron ós presos desta fortaleza.
As ideas igualitarias que a Revolución espallaba espertaron
grandes espranzas entre as mulleres, que se orgaizan en clubes femeninos e discuten enco1 dos seus dereitos, unha delas: Olimpia de
Gouges di: "Se a muller ten dereito a subir ó cadalso teno tamén
pra subir á tribuna", ela mesma elaborará unha declaración de dereitos da muller.
~A muller nace libre e ten os mesmos dereitos co home.
-A tiranía perpetua que lle impón o home é a única limitación ó exercicio dos dereitos naturáis de muller.
-A lei será a espresión da von tade xeral.
Os resultados que as mulleres van ter coa súa part~cipación
neste proceso revolucionario amósanolo nidiamente a sorte que vai
ter a mesma Olimpia de Gouges: no ano 1793 a súa cabeza roda polo chan, caída baixo o ferro da guillotina, por ser: "Unha conspiradora que abandonóu as virtudes propias do se u sexo."
La historia on les dones existim, Barcelona, 1983.
Montserrat Roig: "Mujeres en busca de un nuevo humanismo", Ed. Salvat, T.C. N.o 60, Barcelona, 198L
Santiago, Febreiro do 1984.
ENCARNA OTERO .

.. .Que o día 11 deste mes haberá unha manifest.,ción a nivel
nacional en Santiago con motivo da campaña do díá internacional
da muller. Sairá as 12 da mañán da Alameda .
. . .Que o pasado 3 de Nadal foron despedidas do se u traballo
catro mulleres en Ferro! pola empresa "Sol" (contratista de limpeza en Astan o) .
Ante esto a reacción das mulleres da empresa non se fixo esperar. Fixeron unha folga de solidaridade coas despedidas e pecháronse no Asteleiro nerante
26 días deica aue
a un acordo
- chegaron
coa empresa de limpezas sobre as readmisións.
As propias protagonistas desta loita fan unha valoración moi
positiva da solidaridade amasada polas súas compañeiras de trabano e todo o contrario da mala actitude dos homes esquiroles que se
adicaron a facer a limpeza perante a folga.
¡¡Un hurra por estas mulleres!!
.
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ANDAINA: Ben Marijo, cóntame 0 que pensas do
feminismo.
MARIJO: Explícame porque non sei si teño moita
idea, pero si as tías do feminismo saben o que din ...
danme asco. Tanto o machismo como o feminismo.
ANDAINA: ¿Por qué?
MARIJO: Fanme chiste. Xa non entendo as xuntanzas de nada, nin de partidos nin de nada. Con cinco ou dez persoas igoal podes facer algo, pero con
85 ou con 20 non se pode nin falar.
ANDAINA: Tí pensas que os problemas tennos
' que solucionar cada quen?
MARIJO: Non me líes, paso do rollo .• cantidade.
No meu pobo as feministas non son mais de oito,
i pero si non superaron a fase anal! Non entendo o que
predican nin que poden facer. Eu miro e adeprendo
do meu arredor, , adeprendo a mirar ·a un ha e outra
banda. P.o mellar góstame o olio dereito de alguén e
non me gasta o esquerdo. Ponme nerviosa o rollo feminista .
ANDAINA: Explícame o da fase anal.
MARIJO: Que non pasaron nada, que están en pañales. A xente xúntase en grupos pala súa inseguridade. Eu vivo polo meu arredor, non para ó arredor.
Podo xuntarme con moita xente pero non podo falar
con moita xente mais que dun rollo superficial.

•

Esta é a primeira de unha serie de entrevistas
que escomenzamos para tentar de sondear as opinións sabor do Movimento Feminista de mulleres que
representan diversas correntes saciáis e que non teñen vinculación co feminismo . Hoxe talaremos con
Marijo, punky convencida.
Marijo ten 21 anos. Cando a coñecín, fai uns meses, tiña un cabreo da hostia, porque un camello se
lle pirara cos cinco talegos que lle deran pará coca.
E delgada e moi nerviosa , móvese e fala sen parar. Aquela noite estaba cun grupo de amigos sabor
os que parecía exercer unha grande atracción. Levaba como casi todos eles, unha cazadora maura da que
. se sentía moi orgullosa e un corte de pelo á moda
punky. Nembargantes o se u aspecto non me parecéu
soio o de alguen que segue unha moda. Do seu xeito de falar e de moverse traslucíase un inconformismo real.
Namentras talamos tainas rir constantemente cas
súas expresións. Soio ela non ri. Paréceme unha tía
si·mpática, intelixente e sobar de todo moi seria. Cando decidimos entrevistar a unha moza punky, para
saber o que pensaba do feminismo e outras erbas
· semellantes, lembreime dela. Chameina para contarlle a idea e estivo de acordo, \'·pero cando nos atopamos para falar o asunto pareceume mais difícil do
que creín nun principio. · As preguntas que levaba pre- •
paradas non llas podía plantexar , así en frío, a alguen'"
que fuxía .de calquer plantexamento que soase a trascendental. Rematamos xuntándonos con dúas am igas
mais e saíndo de copas. M arijo · miraba me con alg(m
recelo, como si fose a «jamarle el coco». Ao fin dempois do quinto vaso de sidra escomenzamos algo semellante a unha entre~ista .
·

ANDAINA: Se as mulleres non se xuntasen en grupos, inda que seña por inseguridade, cómo tiraríamos
para adiante cos nasos problemas? Nun grupo pódese estar millar informada.' ·
MARIJO: A min no fondo un rollo de información pa'réceme ben, pero non para mín. Non me van dicir
ande teño o ovario esquerdo. Pero, por qué precisan
reunirse?
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ANDAINA: Porque hai problemas comúns.
MARIJO: Espabilei mais con homes que con mulleres, non me fan falla asociacións de mulleres. Ríome de todo.
ANDAINA: Non pensas que nesta sociedade as
mulleres estamos en desventaxa? ·
MARIJO: Sí, pero eu non creo nos grupos e non me
gusta a revolución en masa. A maioría da xente que
anda en grupos pareceme iñorante e mais de dez,
rebaño.
ANDAINA: Gostaríache ser un tío.
MARIJO: Denantes sí, pero agora non. Hai que .
saber aceptar ó que é un mesmo. Denantes a venta·
xa era que os tíos podían mexar tras dun coche. Logo
vin que eu podía mexar nunha esquina. Non é pro·
blema ter pito ou coño.
ANDAINA: A tí pódenche violar.
MARIJO: Xa estades cas vosas paranoias! Soupenme defender diante de coarenta tíos. A miña lingoa é unha arma ó pito o que esta ó lado. Ademáis
eu teño mais sensibilidade que moitos de pito.
ANDAINA: Ser muller podeche condicionar se queres ir a recorre-lo mundo.
MARIJO: Pois un pito tampouco serve para disparar tiros. Mira se fose tío non tería problemas cas
miñas noivas, tódalas que me gastan teñen mozo. A
ver cando me luce o pelo, inda que sexa con brillantina ó Travolta.
ANDAINA: De que vas polo mundo, sínteste
punky?
MARIJO: Eu son eu. Son unha tía e xa está. Non
son tonta nin 1ista tampouco. ldentifícome comigo e
o meu arredor. Non me identifico con vos. Podo entender o voso rollo pero nada mais.
ANDAINA: Escoita Marijo, en que causas crees? '
MARIJO: Eu creo que hai que ter fe en algo, que
hai que crer sexa o que sexa. Eu creo igoal nos hames que nas mulleres.
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Galeria feminista de
alcaldes ilustres*
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«Un tropezón ca/quera da na vida» dí esmendre1/ado o tango.
Eran tempos aqueJes en que as primeiras pagas
cobradas no trabal/o ( miserentas serian}, íanse en
baiJ-ros coma os do Papagallo. Así, a todo correr .
" Chegar e encher,, por dar fe dunha ideia de sexualidade tan feminista ela, ¿Para esquecer cicais un pasado opusiano ou cismar após que a represión vivida ficaba superada?
Para lembrar sen mais, seria, un mal pe no pasado, se, coma a cantiga fora 'mudan os tempos, múdanse as vontades'.
llllais con esto do Cambeo, semella que esquecimos qué cativa mudanza nos traen as vontades.
Claro que non. Agora xa non ha Papagal/os, Pom. bais, Muelles ou Ferrerías, nen outros nomes que as
cidades acuñan para manter afastadas do mal ás mu•

-

//eres 'decentes' e aos ainda mais 'íntegros' homes.
Nón, as esixencias sociais demandan outras causas que o alcalde non esquece: Vestir ben e peder
ás señoras o protocolo indumentario proprio do cerimonial burgués .
Ocupando unha alcaldía e coñecendo causas da vi~
da tan perta, só fai falla querer para facer algo. Algo
que non sexa precisamente dar coa porta nas nocas
-con moi boas palabras- as mulleres do Movemento Feminista que foron entrevistarse con el para /le
explicar causas que queren soluciós, por cativas que
sexan .
Non habería de ficar na galería naide pelo seu pasado, esmendrellado tango. Mais ha pasados que tecen os presentes con fios apertados.
Mudan os tempos, alcalde. ¡Fallaría! E as vonta·
des, neste caso, só mudaron de traxe.

•

•
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DAS AGRESIONS AS LESBIANAS EN EUSKADI
.. Escomenzóu a caza, resurxe Torquemada,; decía
Rosa Montero na súa habitual columna de "El País",
do día 8 do pasado mes de febreiro.
Efeitivamente, en pleno século XX volta a Inquisición, en Euskadi, lesbianas e gays veñen sofrindo
dende finais de outono do pasado ano, unha terrribel
persecución de mans de ''grupos incontrolados", tales como: chamadas telefónicas e anónimos en termos insultantes, algúns con amenazas de morte, persecucións nocturnas, palizas, e ademáis agresións
tanto físicas como verbais, etc.
<<Estás moi guapa no periódico, caerás, valente
tortillera, a morte está á porta: INRI», rezaba o anónimo enviado a Marian. ,, lmoste matar porque eres o
maior dos maricóns », dixeron a Luis por teléfono, a
Josume que traballa polas noites, síguea sempre un
coche, outras/os foron golpeadas, insultadas. houbo
intentos de atropello en coche, e así un longo etc.
Es tes grupos <<incontrolados", non soio non son
reprimidos pola Policía, como constitucionalmente sería o se u deber, senón que parece apoialos claramente. Na denuncia fomulada ante o Xuzgado de San Sebastián, o día 15 de novembro do 83, figura xunto con
outras moitas as seguintes testimuñas:
«O día ... ás ... horas, atopábase na rúa ... , Ana ...
cando foi abordada por dous poi icías nacionais uniformados e conducida a Comisaría, onde a interrogaron perante máis dunha hoa, sen presencia de abogado algún, sobor dos seus amigos '' maricóns e maricanas». A partires de ahí, foi víctima de varias agresións.
«Felipe ... atopábase en compañía de ... cando foi
abordado por dous policías nacionais, tamén de uniforme, e a punta de pistola, rexistrárono e golpeárono.
Ao descubrir nunha bolsa da súa propiedade pinturas
e maquillaxes, esixíronlle <<disfrazarse para eles de
muller» (palabras textuais), insultándoo en tonos ve-

xatorios. amenazándoo con montar probas falsas contra di 1 para mete lo na cárcel acusado de drogadicto.
Arantxa ... foi igoalmente abordada por dous policías nac. que lle esixiron que se levantara o xersei
deica o peito, faláronlle en tono vexatorio, insultárona
e humillárona, golpeándoa dempois brutamcnte.
Con anterioridade a ista denuncia, os nosos compañeiros de EHGAM (Euskal Herrico G.ay Askapen
lar có Alcalde de Donosti e o Gobernador Civi 1. tacendo este último presións para que non dixeran nada da
Mugimendua), e da Asamblea de Mujeres tentar?n f_aPolicía (ao que él chamaba inxurias). sen que n111gun
deles fixera o menor caso as súas pe-ticións.
•
Esta é pois , a represión que sofren aqueles que
todo o que fan é levar adiante a opción sexual que libremente elexiron, vivir diña e orgulosamente a súa
condición homosexual, facendo así uso dun exercicio
de libertade ao que todo ser humán ten dereito.
E así, orgulosamente, amosando que non teñen
medo, o pasado 19 de novembro de 1983, un has 700
persoas manifestáronse polo centro de San Seb~stián
baixo o lema ecOs incontrolados non nos pararan» e
ceAs feministas tamén somos lesbianas», sendo esta
manifestación de apoio ao movimento gay das m8is
importantes que se lembran.
En contra de cal isquer forma de represión machista, por unha sexualidade libre e sen trabas, A Comisión de Lesbianas da Asamblea de Mulleres de A Coruña, quere así deixar constancia:
Da súa repulsa ás persecucións a gays e lesbianas en Euskadi e
Do seu apoio incondicional a canto levan adiante os nosos compañeios de EHGAM e a Asamblea de Euskadi, para rematar con esta situación de represión.
.

~

L ertade e poder anc
·
remunerado pr~
Hai unha testimuña impresionante de Simone Weil
_en pasaxes dos seus Hbros ((Diario· de fábrica)) o u
"Vida e folga das· metalúrxicas)) escribidos no 1939
que recolle nas páxinas 37 a 39 Frederik Hetmann ·no
se u libro "Tres mulleres)) que dan siñal do qué e como poden alienar eses traballos .
Diferente sería talar do traballo como aquela actividade humán que individual e colectivamente creaproduce-transforma non so a naturaleza senón a con¡Qué dificultoso ven, para as mulleres en particu- cencia da persona que trabal! a, que amplía horizonlar, talar de libertade, demandala , loitar por ela, sen- tes, que fai medrar inquedanzas e contribue non ao
arrequicemento personal duns poucos, senón, a fefitila como propia!
.
cidade colectiva, material e moral.
¡Qué insolente ven para a meirande parte dos haBoeno, mais na sociedade na que vivimos, capitames -mesmo os máis progresistas- que as mulle~
res reci 0 "Y)en libertade e fagan, sobre todo, esforzos lista e patriarcal, traballar, nas condicións denantes
descritas non libera, noustante, podemos dicir que hai
por eJí,ercel~!
traballos e ... traballos.
·
Agora, coincidindo cunha data moi entrañábel pa- ·
Aínda así pensamos que é moi importante consera unha boa porcentaxe de mulleres, o Movemento
F,emin(~~ta, ous~ decir qué ltbertade pedemos. A de guir un traballo tora da casa . Unha ''vez no traballo ,
Poder aQdlat SOlaS, ter un traballo, Ser independentes. tempo haberá de loitar pola millora das condicións
laborais.
E cando dicimos esto estamos a vivenciar causas
- E... deste xeito, pensarán algunhas mulleres, ¿non
con certeza transcendentes. Todas elas poderían dicirse nunha soia frase: ((Queremos libertade, e a li- · estamos a apoiar a doble xornada -dentro e tora da
casa-?
bertade é poñernos sobre os nosos propios pesn.
NON, radicalmente non.
¡Qué expresión tan sinxela e que folgos non nos
Que hoxe sexa así non · ha mais remedio que reco·
farán falla para deprender a sustentarnos en exclusiva sobor dos nosos pes, deprender a camiñar e cami- ñecelo. A sociedade no seu conxunto semella apiñar
. ·ñar finalmente co coraxe que precisa para nos con- que o doméstico (comida, tillos, limpeza, descanso ... )
é tarefa da muller, porque sí, por decreto dictado ao ·
vertir en mulleres 1ibres.
·
Máis queremos explicar un chisco porque dicimos amparo dun poder secular que protexe os privilexios
masculinos.
o que dicimos:
¿Por qué cando reclamamos libertade, demandamos un traballo remunerado?
Rexeitamos o traballo doméstico como funGión da
muller, non so porque non sexa remunerado que xa é
bastante senón porque consagra a división sexual do
O traballo que xenera vida nunha casa ten de ser
traballo, porque se desenvolve na soidade da casa , e
as súas condicións laborais están mediadas por ele- compartido por canta persona -ao marxen da idade
e do sexo- viva nela, e, hora é, de que as mulleres
mentos tan pouco laborais como o amor, a ternl!ra ,...
e porque aniquila a concencia, aliena e volta neuróti- plantemos. Que, có coraxe que se precise en cada caPor iso demandamos· un trabal lo fora da casa, . un so encetemos a non responsabi 1izarnos de todo aquel o que· os homes -'-Senda igoalmente tarefa delesca á máis pintada .
cargan as nosas costas.
traballo que nos permita ganar un xornal para dispar
Plantarse, cando menos tres veces por semán se~
del sen inxerencias; relacionarnos coa xente de fora
da casa; .· ampliar os horizontes fora do doméstico, ría unha consiña valedeira.
Sen conciliacións. Dunha vez para sempre.
mesmo que nos permita relegar o doméstico ao estrictamente imprescindíbel. .
¡Que xa está ben que o doméstico se nos endil·
Un traba !lo que vai alienarnos pero non mais que guen polo feito de ser mulleres! Mais, é ben certo que
·o domésti ::o e a cambeo vainas permitir un ha certa a 1iberación non remata cun trabal! o remunerado . To. independencia, económica cando menos. Así, todo das as mulleres que teñen traballos fora seguen a viprograma de 1iberación da muller, ten por forza este vir opresión por pertenecer ao sexo femenino, xusto
ouxetivo: toda muller debe ter acceso a un traballo unha opresión á que ven engadirse a explotación e/ou
remunerado fora da . casa . Naturalmente, tamén en opresión do mercado laboral.
tempos de crise.
Non defendemos o, traballo de tora porque sume á
vida escangallada que xa ternos, explotación, senón
¿Acaso un traballo libera?
Sabemos, somos conscentes, que unha sociedade porque é condición sine-qua-non para poder decidir
capitalista, de explotación ... A meirande parte dos causas elementais da propia vida.
Preguntar senón a tantas mulleres que quererían
traballos aos que a poboación femenina accede, pouco
ou nada especializados, non liberan nada. Alienan, em- separarse dos seus homes e teñen unha barreira difícilmente franqueábel, por carecer de medios de subbestecen , tenden a apagar a libre vontade humán .
sistencia propios. PERO ... TRABAL LAR E GANAR UN
XORNAL. .. NON E TODO. Mais si dicimos que traballar é gañar un salario propio é condición . imprencindíbel, dicimos tamén que é so abrir a porta para botar
·
a andar.
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lar soia, ter un traballo
t ser independente
Porque libertade é poder decidir a vida por unha
mesma, a todos os niveis, i, esto que re en primeiro
lugar que existan unhas mínimas condicións materiais
para o poder facer.
Dicimos que libertade é poder andar soia, a moita
xente vaille parecer que tal aspiración é ridícula. Cicáis é preciso ser muller e ter un chisco de conciencia sobre a propia vida para comprender esto.
Andar soia. Por exemplo non ter que depender dun
home para pensar, para afirmarse, para saber si unha
opinión ou xuicio ten merecemento.
Non ter que ir cun home á veira para que pola rúa
non te piropeen, sobeteen ou violen.Non ter que vivir cun home para realizarse coma
persona nen vital nen sesualmente.
Non ter que vivir cun home para amañar uns plomos fundidos, adeministrar as finanzas domésticas,
conducir un carro, viaxar ou tomar moi diversas
iniciativas.
. .
Non é tontería. ¿A que non?
Ha quen pensa que as mulleres do movemento feminista cando dicimos esto estamos expresando odio
insuperábel aos homes. Agresividade, envexa etc.
Boeno, cicáis coma xuicio de intención valería. Coma argumento, dende logo que non.
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Non é razonábel chamar odio nen envexa ao dese~
xo de nos constituir en personas por nos mes mas, independentemente da aprobación masculina, mesmo
coa súa desaprobación.
Deixar de ser as bonecas que o inxenio masculino
ideou para nos, coma ben expresa Nora, a protagonista de <<Casa de bonecas" de E. lbsen no diálogo có seu
marido ao que vai -deixar para encetar a súa vida:
( .. . Fun boneca grande na tú a casa, coma fun boneca cativa na casa de papá, e os nosos tillos, ao tempo, foron as miñas bonecas. A min facíame gracia ver· te xogar conmigo coma aos nenos gostáballes verme
brincar con eles. Esto é o que ten .sido a nosa unión_,,
Para mais adiante afirmar:
<< ... Ha outra cousa á que teño que atender, dende
logo e quero pensar antes que nada, en educarme a
min mesma . Tí non eres home capaz de facilitarme,
é preciso acometalo eu soia. Por eso vou deixarte."
Cando Helmer demándalle sobor de <<¿e qué debe. res son eses?", res posta Nora convencida <<os meus
.
deberes para conmigo mesman.
Momento que il tenta reducila ao secular papel de
esposa e nai, tentando culpabilizala:
«Antes que nada eres esposa e nai ".

•

• ••

Ao que Nora dí:
((Non creo xa neso. Antes que nada son un ser humán cós mesmos tíduos ca tí ... ou polo menos, debo
tentar de selo. Sei que meirande parte dos homes hanche dar a razón, Torvaldo e que esas ideias están impresas nos libros; máis agora non podo pensar no que
din os homes e no que se imprenta nos libros. Preciso formarme a miña ldeia ao respecto desto e percurar darme de conta de todo".
Non é odio. non ... anque lícito é recoñecer que ten
que haber agresividade acumulada pola ·imposición
dun papel que nega toda .POSibilidade de acadar a
libertade.
Por iso, dicir que libertade é poder andar soias é
moito. mais que negarnos a ser violadas. Moito mais
que dar un paseo soias. E tanto coma poder vivir a
vida sen someternos aos dictados dunha estructura
social que nos empirra a botarnos nos brazos dos hames para todo, papel que os homes semellan aceptar ,
con gosto e sen crítica porque lles trae aparellados innumerabeles privilexios materiais por ma·is que os
corrompa.
Erguernos nos nosos pes para poder camiñar tran•
quila, conscentes, os nosos actos e das nosas de(;i. sións. Mesmo se nos trabucamos cando menos o erro,
tal e como dí Susan Sontag hanos de pertenecer a
,
nos.
E coma coidamos que os homes mais· reflesivos e
favorábeles -a causa emancipatoria femenina, debería
saudar esta revolta das mulleres. O seguinte aserso
de Edward Carpenter, podería servirlles de estímulo:
<<Que as mulleres cuxos corazóns sangan polos sofrementos do seu sexo, apresúrense a declarar e a
constituirse a sí mesmas, tanto coma poidan en mulleres libres. Que acepten a denominac.ión con todo o
odio que en sí concentra; que insistan no seu dereito
a falar, a vestir, a pensar, a actuar, e sobor de todo a
usar 0 seu sexo, éomo millor !les pareza; que perdan
a súa propia vida si el o as complace; seguras de que
soio así poder á chegar a 1iberación e que -soio cando
a muller libre sexa honrada, deixarán de existir as
prostitutas. E que todo home que realmente respete .
a súa contrapartida sexual, a anime a actuar de igoal
xeito; que ningún de palabra ou de obra astente a dar
de . da rato o que soio pode ser un don precioso; que
todo home a mire con placer situarse a distancia; que·
a axude a poñerse sobre os seus propios pes•.(Do libro Love's Coming of Age. 10 edición. Londres 1918) ~ .~
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A MULLER NA EDADE MEDIA
'

O artigo que a continuación va.
des leer non é froito do noso tra·
bailo, senón que dimos con íi dun
xeito bastante casual. Chamounos a atención en primeiro lugar
porque adeprendimos cousas novas e sobor de todo, porque nos
encheu a cabeza de dudas e interrogantes sobor de asuectos que
sempr e dimos uor sabidos. Por elo
parécenos importante a súa publicación en ANDAINA.
A autora é Adeline Rucquoi, o
úneco dato que coñocemos é que é
profesora . de Historia Medieval. O
artigo foi publicado en HISTORIA 16 no número 21 en xaneiro
do 1978.
A Edade M·e dia é unha andaina escura e medio támara (en oposición ao
Renacemento) de opresión de pobo
por un puñado de feudais, dos homes
e mulleres pola eirexa e das mulleres
en particular por todos. De seguida,
podemos nomear o cinturón de castidade, o «dereito de pernada», a persecución das bruxas e o famoso «concilio, do ano 585, no cal chegouse incluso a discutir -entre homes- se a
muller tiña ou non alma.
•

A situación non semella moi favorabel á muller. E así é, dende logo, nos
primeiros séculas da Edade Media
(X-XIII): o marido pode matar a súa
dona adúltera, . dempois de perseguila

a latigazos, encoiro, a traversa do pobo ; a muller serva non pode casarse
tora do dominio do seu señor; a muller
non elixe, por suposto, marido; corre
sempre o risco de seren violada, raptada, ou refugada e condeada ao convento, según o parecer e desexo do
home en xeneral e do seu en particular. E non talemos das condicións de
vida da muller dun labrego, dun artesan ou das ·viudas (que compoñen a
maioría da poboación probe socorrida
nas cibdades) .
O feíto de que nestes longos séculas de «escurantismo, aparecerá o
culto a Virxen María (séc. XII), a poesía dos trovadores, o amor cortés, figuras femeninas como María de Mol ina ou Juana de Arco, non consiguen
agachar a "lénda negra". Dedúcese
así que dende a E. Media deica hoxe,
o paso do tempo siñificou unha· evolución positiva, contínua, ascendente
da muller. Ao longo dista evolución
algunhas andainas como o Renacimento ou o Século das Luces xogarán un
papel fundamental na "liberación, da
muller.
Nembargantes, tentemos deixar de
lado istes conceptos "prefabricados,,
xeneralmente asimilados sen crítica
previa, para debruzarnos á real!dade
mecfieval e comprobaremos que o panorama cambea.
Escomericemos có chamada «derei-

to de pernada,. lste dereito esisteu
efeitivamente no corpus xuríd¡co medieval. .Na práctica, non se 3testigua
mais que na andaina en que se converteu no pago de certa cantidade mone.
taria; nos casos no que iste dereito
señorial non se transformara nun imposto mais, a «ceremonia, consistía
en que o señor franqueaba dunha canchada o corpo da noiva e recibía un
par de galiñas ou un bote de mel. Examinando ista costume "arcaica, á luz
dos estudos etnolóxicos actuais, comprobamos que en moitas sociedades
chamadas "primitivas,, existe un tabú
da sangue virxinal no momento da desfloración, sendo iste unha operación
que libera forzas malignas, confíaselle
a mans investidas de poder: o pai, o
crego, etc.
Enfocado así, o no so famoso "dereito de pernada, non é mais que a
supervivencia duns ritos ancestrais do
tabú da sangue virxinal, e deixa de ser
unha manifestación mais da opresión
que exercía o señor sobre o seu interior.
Outra "lénda negra, que se lle achaca á E. Media: a persecución das bruxas pola Inquisición, que dempois de
tcrtunlas, mandábaas á fogueira. De
novo a realidade, resulta ser algo diferente. Dende o século VI, en moitos
concilios, condénanse aos que creen
na bruxería. A r~petición dista condena fai ver a súa ineficacia e a escasa
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importancia que lle daba a irexa a filosóf ico . Pero a frase iba facer f or· ise pecado. Ao. longo dos sécu las X ao tuna. Nunha fortuna que escomenza no
XI II os manuais pra confesores dicta- século XVI con iste· escrito misóxino
ban somentes rezos e penas moneta- holandés , moi dacordo có pensamento
r ias pra ises casos. Pero, e as reper- renacentista sobre a muller.
cusión s? e as fogueiras? A iste resO estu do da condición fe menina na
pecto, ternos que constatar qu e as Edade Media revélase moi com plexo.
· maiores persecucións " anti-bruxas,
Sinalemos, en prim eir'o lugar, o marson contemporáneas, no n do Cid Cam- co xurídico e ideolóxico no cal desenpeador, de Raimundo Lucio ou de Pe- vóltase a súa vida, denantes de deterdro o Cruel, senón de Miguel Angel, nos na realidade social e na realidade
de Erasmo e de Cervantes . A andaina personal.
mais maura, que alumiña as fogueiras
O dereito medieval , herdeiro do Dede bruxas é pois, o século "renacenreito román e do Dereito xermánico ,
. tista».
tende considerar á muller come un
en xeQuédanos unha ouxeción fundamen- ser menor de idade. «incapaz,
•
tal: A E. Media chegou a prantexarse neral. A muller non pode dispar da súa
o problema de si a muller tiña ou non fortuna, adeministrar os seus bens, ou
tiña alm a, fundamentando a súa argu- presentarse diante dun tribunal. lsta
mentancia nos actos do «Concilio» de incapacidade xurídica total da muller
Macan. Curiosamente ista mención do pode parecernos moi arca ica; non estema dos debates do devandito conci- quenzamos, nembargantes, q u e fai
1io non aparecen senón nun escrito pouco mais dun. século e medio, o chaanon1mo holandés publicado no sécu- mada Código Napoleónico cqnsagrálo XVI.
baa e dáballe unha nova vida .
¿Misóxeno deica iste punto, o Medievo? En primeiro lugar no 585 non
se reuniu ningún «concilio», tivo lugar, no Macan un sínodo provincial
(reunión para di scutir problemas eclesiásticos e non teolóxi cos). O estudo .
das actas diste sínodo non revela que
se discutira o devandito tema. Ternos
que recurrir ao primei ro .historiadorcronista d e andaina, Gregario d e
Tours, para atopar o que pode ter orixinado moito mais tarde a interpretación que coñecemos. Efectivam&nte,
Gregario de Tours, dinos que no medio dos debates que se levaban en latín, un dos presentes estranouse de
que o termo «horno» (home) que se
aplicara tamén á muller. Un latinista
nunca cometería iste erro lingüístico
de confundir o termo «horno,, que se
aplica ao ser humán, có vocablo «Vir "
que desiña específicamente ao varón.
O problema era pois lingüístico e non

Xunto có Dereito, a ideoloxía domiñante mostrábase mais host il á muller. A eirexa baseán dose en moitas
refe rencias bíb l icas , asim ilando a doctrin a cul pabi lizadora de San Agustín e
dirixindo derradeiramerite o aristoteli smo no sécu lo XIII promociona 'a ni. vel social o que se pode cons iderar
como unha gran campaña «antifeminista». A pesares das opinións de
Abe lardo e de Robert d'Arb issel, no
fin do sécul·o XI, que proclaman a
igoaldade do home e da muller, a imaxe que se impón é a da muller como
tentadora, como ser débi 1, pecadora,
creada do home e para il.
Como Tomás de Aquino (1225-1274),
ista «filia de Eva» convírtese «nunha
deficiencia da natureza" que é "por
natureza propia, de menor valor e diñidade que o home». Non é de estranar que o dereito económico, elaborado neste ambente seña tan misóxeno .

Pero entre as " superestructuras"
xurídicas e ideolóx icas e a real idade
"ba ixamente material" n_on ·se da se m- .
pre a adecuación perfeita. ¿Cal é, en-.
tón , a realidade social e perso ñal da
mull er no med ievo ? A nivel «social"
convén destacar a presencia ou a ausencia femenina no acceso ao ensino,
ao trabal! o e ao poder.
Contrariamente ao que a miudo
se pensa, na E. Media existe, a nivel
do saber e do ensino unha relativa pero certa igoaldade. Escomenzando polas · capas «baixas» advírtese un ha ausencia xeneralizada de instrucc ión,
tanto para os homes coma para as mu.
lleres; ístas participan así das conversas e da vida social en posición de
igoaldade cós seus maridos ou hirmáns. A un nivel social un pouco
mais houto atópase xa unha meirande
diferenciación . xa que os que mais estudas prosiguen son os clérigos e a
clericatura mantivose reservada aos
homes, a pesares da rebelrdía femenina contra deste "monopolio" expresada pola abadesa de las Huelgas de
Burgos e pola de Palencia no século
XIII. lsta contestación co st óu ás abadesas a confirmac ión das súas rendas
e a excom unión . Nembargantes, dende
o sécu!o VI. esixiráse que as monxas
souperan leer i escri bir. Pódese ouservar que deica o século XIII os conventos deron unha educación e unha
cultura non soio ás que iban ser monxas, senón tamén a outras mulleres.
lstas mulleres coñecían a Ovidio, Horacio, Virgilio ... compoñían con facilidade versos latinos... etc. ( 1). Un ha
proba do interés intelectual da muller
nisa andaina atópase no seguinte párrafo do Sachsenspregel ( recopi !ación
de costumes xermánicas) no 1270:
"Senda certo que os 1i bros non os
leen máis que mulleres, débenlle co-corresponder, polo tanto, en herdanza." Atopámonos moi lonxe da visión
tradicional da muller medieval.
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Resulta interesante a gran partici- trucción e nas minas inglesas a parti. . En canto á ,, realidade personal n da
pación das mulleres, en plano de total res do século XIV. Nos oficios reser- muller medieval, ísta difire pouco da
igoaldade có home, nos movimentos vados ás mulleres atópase . a tradicio- de un ha muller contemporánea. O camce heréticos» dos séculas XI-XV.
nal xerarquización medieval. Nisto po de elección é moi reducido: o maA partires do século XIII có desen- hai igoaldade total antre o home e a trimonio, o convento ... ou a prostiturolo das cibdades, atópase escalas co- muller. Incluso estipulábase en A.!e- ción. Tomando como punto de partida
munais. Si París, en 1272 dispoñía de manía que un home podía suce.d er a que a muller é un ser pecador, para
11 escalas para. rienos e sóio 1 para . su. muller ccmaestran ao frente do ne- sair diste postulado ofréceselle a imanenas, en 1380 contábase con 20 máis gocio, coma a muller ao seu marido xen de María nas súas dúas facetas:
para as nenas. Exstian tamén escotas ccmaestron. Non oustante, os salarios a de virxen (o convento) e a de nai
ceprivadas» para os nenas, principal- femeninos soían ser inferiores e as (o matrimonio).
mente en Flandes e Alemania. As Uni- mais desfavorecidas soían ser as
Vimos a unha sociedade que acepta
versidades estiveron prohibidas ás obreiras que traballaban na casa. Dl3 ou cetoleran a presencia da muller en
mulleres, nembargantes, o ambente in- ahí a participación das mulleres en moitos sectores da vida social, cuttelectual e o afán de saber existían . tódolos movimentos revolucionarios tural e incluso política; sucederálle
antre a poboación femenina, deica o que axitaron tódalas cibdades medie- unha sociedade para varóns. lste gran
punto que na Polonia do século XIV vales. No século XV
Inglaterra, de- xiro sitúase o redor do século XIV.
unha moza disfrazouse de home para nunciouse o traballo femenino como a Ven preparado pala filosofía tomista,
asistir á:;; clases. En Salermo funcio- causa da falla de traballo para o ho- pc:.ro algo moito mais grave que a
nóu u1'1ha escota de mediciña e ciruideoloxía tomista iba orixinar unha
xía que otorgóu licencias ás mulleres
visión radicalmente destructora do ser
para practicar ista profesión. En Bofemenino: ''o amor cortés» (baseado
lonia
Montpellier tamén houbo un
no amor, xeneralmente sin esperanza ,
aran número de estudantes femeninos
nen posibilidade de realización efectien mediciña, algunhas de elas deixava do poeta hacia a súa dama). E poron escritos tratados de xinecoloxíé:;l.
. sibel que iste movimento literario siNembargantes, a muller viuse pouco a
ñifique un r€finamcnto de costumes,
pouco sustituida polo varón na práctipero é moi dudoso que siñificase unha
ca da mediciña, para desaparecer no
promoción para a muller. Porque en
século XVI. Ocurre o mesmo con outoda a literatura cortés a muller apatras profesións.
rece como ce o ser amado,, e non ce ser
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que ama», convírtese nun ser pasivo,
casi inexistente, ouxeto de amor do
poeta. A muller colócaselle nun pedestal: deixóu de existir como suxeto
activo para convertirse no ouxeto pasivo do amor, do odio ou da indiferencia· masculina.

Sen esaxerar· o alcance da cultura
a nivel do conxunto da poboación fe~
menina medieval, non debemos esquencer que dita sociedade é económica e socialmente subdesenrolada. ·
Coa aparición do libr'J impreso, a
cultura extendeuse moito mais rápidamente e propagóu as ideas renacentistas, pero non alcanzóu mais que
aos · varóns. O ce renacemento» é a
morte intelectual e artística da muller.
A presencia da muller .na sociedade
maniféstase tamén polo grado de acceso ao traballo. Na economía rural
a muller nunca e?tivo ausente. A partires do século XI . desenrólanse novas
formas de traballo . A incorporación
da muller a istes novas oficios realízase a traversa da familia: a muller
axuda ao seu marido, e lago sustituieo ou sucedeo . O pai ens ina o seu
arte a filias e tillas. Temas un exemplo bri lante: as dúas estatuas que re presentan a Eirexa e a Sinagoga na
catedral de Estrasburgo son obra de
Sabina, filia e sucesora do se u pai, o
gran escultor Von Stenibach. No século XIII a incorporación femenina ao
traballo nas cibdades é unha realidade. Os oficios que desempeñan as mulleres e nos cales teñen casi o monopolio son, principalmente, os textiles e
a confección , os relacionados cá alimentación e os de taberneiras e mesone iras. At ópaselles ta mén nos t raballos do co i ro e do metal e , inc luso;·
ad evírtese a súa presencia na cons-

-

.

Un terceiro factor contribuirá ao
cambio de mentalidades, un factor socio económico: o ceaburguesamento»
xeneral da mente colectiva, que tende a reducir á muller ao seu papel de
nai e ama de casa.

me. Pouco a pouco as diversas lexislacións prohibiron o emprego das mulleres e istas foron sustituidas paulatinamente pJios varóns.
O século XVI marca así, un ha vez
mais, unha regresión no que hoxe se
chama a liberación da muller.
A nivel da vida pública non é preciso mentar a parte activa que formaron mulleres como · María de Malina
el) España ou Blanca de Castilla en
Francia. Nembargantes, a participación na política foi xeneralmente vetada á muller, anque adevírtense casos nos que as ''burguesas" participan nas asambleas comunais, tendo
voz e voto. Nas cofadías e gremios
ocurriu incluso ; que se desiñaba a unha
muller como dirixente. A desaparición femenina da vida cívica escomenza á par que a súa desaparición
no dominio cultural e profesional nos
derradeiros anos da Edade Media.
....

Vemos pois como o antifeminismo
de fins _da Edade Medja orixinado pola
. filosofía oficial da eirexa, un movi- ·
mento ·literario e a aparición do fenómeno burgués desembocóu no Renaci- ,
mento que consagra o triunfo dun
ideal ·masculino -herdado da antigüe
dade e o triunfo da moral relixiosa .
ANDAINA de intolerancia, de guerras
de relixión, de cepechen de tódolos os
que non están ceconformesn, marcan o
triunfo da reclusión da muller no convento na súa casa, ou na cárcel.
A opresión da muller, nistas condicións ¿de qué é froito? ¿Dun medievo apodado de cetámaro» ou dunha andaina moderna que se inicia có auxe
do arte e do intelectualismo e desemboca no triunfo da cencia... e do armamentismo?

CARMEN e MARIBEL
'
(1) Enruique Finke: ceA muller . . na
Edad e Media».
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··Mamá- Fe». Margarita Ledo Andión
Edicións Xerais. Vigo, 1983.
Colección Montes e Fontes- A muller escritora
'

'

Coñecendo a Margarita, non fun surpresada namentras 1iá ese cativo feixe de 104 páxinas que xun:
tan t:inco relatos curtos e diferenciados.
Cinco relatos nos que eu tiña a sensación dunha
Margarita -a de sempre- vestida daquel xeito singular que ela ten diario, talando dos personaxes que
ela leva no corazón e na memoria.
·
Personaxes recollidos de xornais do pasado, de corazóns presentes e de amarguezas derramadas nun
calquer · vaso frente ao espello de calquer bar nocturno.
Pormenores insólitas coma o 'tacón-Boneca', por
exemplo '' ... nese xogo co pular que acopla a costura
das medias, a grasa liña que equilibra o narcisismo
dunha man ambigüa en espelindo a sedalina nacre,
das medias de costura e o tacón boneca . .. , ,que veñen dar fe dun mexturar esas causas miudas (as mais
das veces desape rcibidas) cun tono tenro e erótico
xunto as contradiccións, pensamentos e pordentros
miserábeles e heróicos .
Gostei dese seu xeito de relatar no que perdes ••O
tempo,. Non hai un tempo fixo. Ven de alá, do pasado
perdido e do presente cáseque teu.
Un xeito de relatar, sí, que contribue a redimir un
. estilo abondó frecuente no naso pais, para achegálo
mais á modernidade.
.
Cuns personaxes nunca de todo perfilados_ Coma
si se moveran no fusco-lusco . Entre o urbán e o vi lego, entre o cotidián e o extraordinario.
A min, gostoume. Uns mais que outros e teño que
saudar que mulleres coma a Margarita figuren nesa colección de "A muller escri t ora» que Edicións Xerais
semella ter intención de levar á cabo.
Animar tamén á sua lectura as xentes amantes
dun certo bon facer coa pluma e coa intel ixencia.

NANINA SANTOS

:o
o

o
o

TRAFICO DE MULLERES E OUTROS ENSAIOS SOBRE
FEMINISMO
EMMA GOLDMAN
(Edit. Cuadernos Anagrama)
A muller máis peiigrosa do mundo (así era como
lle chamaban a E. Goldman) naceu en Rusia (1868)
dentro dunha familia probe. Os 15. anos emigrou a
EE.UU. 'para fuxir dun casamento que seu pai lle quería impoñer; é neste país ande pasa a maior parte da
sua vida.
A su a ideoloxía e a su a actividade poi ítica espállase dentro do marco do anarquismo e do feminismo.
O anarqui-smo sírvelle de marco teórico para desenrolar as suas teorías feministas, nembargantes cando
as duas teorías entran en conflicto defínese como
feminista.
En moitos aspectos a anál ise e o pr,ograma poi ítico
que Emma Goldman desenrola denantes da primeira
Guerra Mundial aseméllase ao do feminismo actual.
Neste libro reflexa a sua ideoloxía centrando a
análise da opresión da muller no problema sexual: E
unha das primeiras mulleres en resaltar que non é o
mesmo. liberación femenina que os dereitos da muller.
Fai un ha anál ise da prostitución na que nos dí que
· é a sociedade quen crea as víctimas das que lago quere desfacerse. "Sin dúbida edúcase i entrénase ás
mulleres para que sexan unha mercancía sexual.»
En canto ao matrimonio considérao como un contrato económico que a muller fai en absoluta desigoaldade. Cree que «é soio unha cuestión de grados que
unha muller se venda a un soio home dentro ou fora
do matrimonio a moitos».
Fálanos do Sufraxio femenino e aínda que como
anarquista non creia no valor do voto, apoia e parécelle importante a loita que levaron a cabo as sufraxistas inglesas.
Dinos que a muller consiguirá a igoaldade có hame non gracias ao valor do voto senón gracias a sua
vontade de ser e de facer.
«O desenrolo, libertade e independencia da muller deben xurdir dela mesma, primeiro afirmándose
como persona e non como mercancía sexual, e segundo rechazando o dereito que · calquira pretenda exercer sobre o seu carpo.
'

MARIA XOSE ANT AS ·
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Estóu Jembrando as dúas protagonistas de ccMessidor» camiñando po/a rúa ... , unha de tantas imaxes su~
xerentes. lste é pra min o encantamento de Tanner.
Sabe fiar ises espacios ao Jongo das súas películas
nos que ten ~abida o espectador, pois cada quén interpretará segundo seu esprito e as modelacións cotidiáns que /le acontecen, dun xeito personal.
Tanto «Messidor" ·c omo «Na cibdade branca» parécenme historias sen moita historia pero con moito
mio/o. O feíto de centrar, na primeira, os papeis en
dúas mulleres que atravesen por unha <<racha-escapeaventura» condicionada e limitada polos intrincados
fías sociajs -tentáculos abrumadores- paréceme interesante. Non é que /le atope un punto moi concreto
e fortemente reivindicativo (mirado dende unha óptica feminista). Non coñezo personalmente ao director
-mil disculpas!- pero a bon seguro non foi ise tampouco a súa decisión. Sigo a pensar, a pesares, que
aparte dunha fotografía moi bonita e demáis detalles
técnicos do filme, sí ten aspectos interesantes como
os comentos e a refacción entre as dúas ·mozas, así
como algúns dos sucesos que /les aconteceron por
ser iso, precisamente, dúas tías á aventura.
Algo chámame tamén moito a atención. E esa sensación de escapar, de rachar ca situación que rodea,
de búsqueda ... que iste director pon nas súas películas. Tamén o tío de ceNa cibdade branca,,, dunha situa·

·ción .que aparentemente situaríase de normal, detense
nunha cibdade para se·r nen turista nen habitante local senón mero espectador que chega a esquencerse
desa máquina en torno a cal xira todo o demáis, con
agobios,presas e sobresaltos, provocando que sexa o
pasado vello, caduco. «O ritmo da palícula transcurre
entón moi lentiño envolto en imaxes do inmenso
mar ... , .. .¿estado 'Cie ensoñación?... ¿búsqueda de
libertade? ... ¿desexo apremiante de ser un mesmo? ...
O papel das dúas tías, parece ser como de meros
putos de referencia. Sirven/le para situar i enlazar a
historia do protagónista en tres tempos: o que deixaba atrás, .o que ib:J pasando, e o que nise final -sempre aberto- podería suxerir a imaxe de dúas mulleres desdibúxadas pero coa sensación de recoller alento i estímulo.
'
Claro está que a alguén pudo ocurrirse/le que ises
papeles aínda que !oran máis breves poderían ter outro toque, non xirar tanto ao derredor disa figura central, non tan diluidas as súas vidas. En fin, . cada unha
faría unha película distinta, pero ésta era de Tanner,
gústame o seu estilo de fin sin final. Stop. Non da solucións'. Stop. Eu tampouco as atopo. Stop. Na discu~
sión post-proiección había discrepancias. Tamén puntos de contacto. Stop. Sempre queda perseguí/as estretas. Stop.
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Comisión de mozas
"AsamlifiJa de mul/eres da Coruña
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PASEIO POR SANTIAGO

· Coa vida apurada que se leva,
cuns traballos que mais que nada
embestecen, co ocio comercializatentan vendernos co condo aue
su mismo que nos des traga os petos e as concencias, non ha lugar
para os paseios.

.

Ese andar de vagariño no que
. os pes con vírtense en veículos dos
ollos. Ollos que, respeitosos, collen o mundo e o redimen da vida
atrafegada.
- Porta da Peña, San Martiño,
Praza de San Miguel. ¿Campás
de San Xoan ou Borriquita de Belén? Outravolta atá abaixo pela
Algalia de arriba-Cervantes, Cantón de San Benito, e agora, "Sal,
si podes", Travesía Altamira, Praza Universidade. ¿Tránsito _ dos
gramáticos? Fonte de San Anto•

ni O.

O Santiago de sempre fica
atrás, prendido, pendurado en
muros, casas, pazos.
Que sexa de mañán, un domingo calquera (que todas aproveitan para durmir após sábado insomne) que case non ha carros
fumegantes, roidosos, barullentos.
Ou que sexa de noite, nesas horas
do abrente no que todo respira no
leito adurmecido. No serán-fusco lusco-.

..'

Soia ou en co1npañía. Falando
ou en silencio.
Apreixando 0 pasado no presente certo, ao ar de reflexións internas, de sensaciós ou de emocións
polidas.

Un paseio sinxelo ' sen outras
pretensións que lle lembrar ás
rúas que ha días que se lles pode
acariñar, con emocións vívidas e
sentidas.
.

·O corpo, o corazón, toda a concencia fican agradecidos.

Un paseio calquera. Calquer lu· gar do mundo pode traelo a con----~-------------·
to.

EMPANADA

DE

LETRAS

Po)r "Agujita e Pelotita"
Gratificarase-a ·quen atope 14 (ou mais) apelidos de c.oñecidas can tan tes americáns que se . puxeron a "facer gorgoritos dentro desta empanada-con
unha planta, tano dunha que tiña Alesandra Kollo~tay na xanela do seu cuarto.

JSUMMEROPDQRMHA
AOXHSONALFILERZ
CNTIAAVAUGHANAH

K I C F E U R E G I J P E T O
SASTREISSAND I IL
OTMFGUMVZCOMSLU
N I E Z B I E A R L S E A L P
AATULOLI U.KI NGEE
'
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F L P B A S S E I .X Q N E

F I E D O T N R B E S O S I Z
A' R R A C L I Ñ R O S S . A M K
BOLITAETNNEZEAB

.

'

. Para o próximo número de ANDAINA, gratificarase coa xanela onde tiña posta a plantiña. Nestes
días andamos en negociacións cós herdeiros da Ko~
llontay, mais non esquencemos que o prometido é
deuda.
A que acerte tódolos apelidos, faga favor de envialos nun sobre ao apartado de correos 1058 de _Santiago, xa que soio ternos en existencia unha plantiña xa que as demáis morreron e a que queda non
ten moi boa cara.
Ah! esquecíamos decirvos que os apelidos poden
leerse de esquerda a dereita, de dereita a esquerda,
de arriba a abaixo, de abaixo a arriba i en diagonal.
Boa sorte!!

