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EDITORIAL 

Non fixemos ningún brindis ao comezar 1986 pala long a i espléndida 
vida da nasa revista porque non estabamos xuntas para o celebrar. 

Agora, co primeiro númaro deste ano, que ven a nós cheo de pro
xectos, desexamos-vos a todas un feliz ano. 

Que esas causas "groseiramente materiais", ás que estamos rigoro
samente vencelladas, tais que a saude, os cartas, o traballo, as vivendas, 
nos veñan axeitadas. 

Que esas outras causas "mais etéreas" como os proxectos profi
sionais e vitais, a independencia emocional, a sexualidade, os amores, 
os desexos e os soños, froito do naso xeito de nos ubicar social-política 
e vitalmente, deveñan óptimos. 

¿Por qué non aventurar un desexo para que no ano 1986 faga-se 
certo? 

¡Que a ANDAINA chegue a outros poucos centos de mulleres para 
lles trasmitir as nasas ideas, controversias e acións! 

E aínda mais, ¡Que a ANDAINA receba críticas, comentos, artigos, 
opinións e loubanzas polo tanto que milloramos! 

Que receba asomade apoios económicos importantes para seguer 
facendo certo este soño constante ¡i en cores! 

O dito. 
Agora que o tema OTAN quere enerxias fortísimas para ganarlle ao 

governo central o pulso do referendum, dicirvos que "as tolas feministas" 
estamos ben dispostas. 

Enerxias que iremos mesturando coas tantas que tamén precisamos 
na lida por un aborto libre e gratuito a decisión da muller. 

Sí, nós chegamos desbocadas á cita convosco, persuadidas de que 
canta mais enerxia gastemos en causas vitais para o presente e futuro do 
naso pavo, mais capacidade teremos de repoñer novas e valentes ener
xias para seguer gastando. 

Variedade de temas toparedes neste n. 0 9 que inaugura o ano, 
agardando que todos ou cáseque todos vos plazan e vos fagan felices. 
Pero ¡non esquezades contarnolo! 

Veleiqui o naso brindis con música ¿por qué non ? de A Traviata, 
que traducido é algo así como "A descarriada", e xa sabed es, que un ha 
muller descarriada ten algo que ver connosco que tentamos a cotio 
labrar outros camiños en muito diferentes dos que nos tracexaron e polos 
que, teimosamente, insisten que transitemos. 

TABOA 
Denuncias e comentos . 

A Planificación Familiar na cidade de 
A Coruña. 
Historia do centro de mulleres "Casa 
Danner" (Dinamarca) 
Debates: A Muller galega non existe . 
Dossier Medios de Comunicación : 
Onde están as mulleres galegas nos 
xorna is. 
Os mitos ... da Televisión . 
Sobre as letras de certas cancións post
modernas. 
O sexo disting uido 

Feminismo versus pacifismo. 
Militarización e opresión (DOAN). 
Prostitución: unha carreira contra o 
reloxe. 
Algúns prexuicios eneal do feminismo. 
Pode-se ser á vez heterosexual e femi 
nista? 
Ese IVA do que tanto se fala. 
Libros, Cine, Arte. 
Un comento ás 11 Xornadas sobre Muller 
i Educación. 
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SON RUMORES ... 

\ . Norman Mailer (1) presidente do 
Congreso Internacional do Pen Club (2) 
que se desenvolveu na semán do 13 ao 
18 de Xaneiro en Nova lorque sobre "A 
1rnaxinación do escritor e a imaxinación 
do Estado" tivo a ousadia de invitar á 
inauguración do Congreso a G. Shultz, 
secretario de estado norteamericán sen 
ter consultado para nada aos colegas 
doPen. Abochornado do recibimento que 
algúns escritores dispensaron a tan si
niestro personaxe, pideulle discolpas a 
Shultz pola "groseria" da que outros 
colegas fixeron gala. 

/ ""' Que un tal Sr. Xosé Lois Blanco, coñecido a tope na Radio 
Televisión Galega -Director da Radio e director do programa de 
TVG "Ruada"- ten uns criterios de selección das traballadoras 
ben peculiares e moi acordes, por certo, cos plantexamentos 
dos "amos do invento" . 

"Que as chicas deixen-se", non a melena solta senon 
que se aveñan aos desexos eróticos do Sr . Blanco. 

Cando o tal Sr. faga esta mesma esixencia aos traballa
dores sabe remos que ternos conseguido unha certa igualdade. 

lgualdade de vendernos (vender o noso corpo= prostitu
ción) uns e outras ao patrón por un elemental direito: un posto 
de traballo. 

¡Para que logo talen de 1gualdade! 
¡Para que logo talen-nos de moralidade pública! 
En todo lugar baixo o sol a esto chámaselle abuso de 

autoridade -utilizando para elo un cárrego público, como 
é ser director da Radio Pública- e corrupción esixir un "bene
ficio personal" por un posto de traballo que él pode dar. 

Son as chantaxes e abusos sexuais que a eito cometen-se 
contra as mulleres traballadoras. 

Forma parte dunha fonda conciencia desta xente basuren
ta sobre a muller quen para eles non é outra cousa que un 
obxeto para o seu uso e abuso. 

Pero, que conste que o Sr. Blanco non é un especimen 
raro . O seu colega da Televisión "rexional", Sr. Orestes Vara, 
utiliza idénticos criterios . 

Ambalas dúas novas son "vox populi" nos respeitivos 
centros, noustante non teñen merescido ningunha denuncia 
nos outros medios informativos. 

Pesie a este comportamento indigno e amoral teñen a 
desvergoña de dicir-nos, eles e máis os seus respectivos 
partidos AP e PSOE, que si a moral, que si a ética, que si os 
intereses de Galicia, que si a marimorena ... 

Unha sinte a tentación de perguntar: Por qué os traballa
dores e traballadoras dos medios informativos non fan un 
esforzo de investigar e talar públicamente destes tan impor
tantes asuntos? 

E para nós estupendo constatar que 
a principal instigadora da "groseria" foi 
a intelectual e feminista Susan Sontag 
da que tanto deprendimos algunhas de 
nós. 

¡Alivia algo saber que nalgunhas 
partes do Planeta hai intelectualidade 
decente! 

(1) Escritor norteamencán e machista recalci 
trante, actual director doPen Club . 

(2) O Pen Club nasceu en 1921 logo da primeira 
Guerra Mundial e cando xa alboreaba o fascismo co 

obxetivo de defender a liberdade do escritor e contra 
a censura . 

Cicais, á forza de viver esto todos os dias i en todas as 
partes, van conseguindo corromper as nasas conciencias até 
que cheguemos considerar cotián o que seria de xulgado 

Regalos Davidana 

público. \ 
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O 17 de Decem ro, día da inaugura
ción do Parlamento Galego xurdido das 
recén celebradas Eleicións Autonómi
cas, aconteceu un gracioso feíto : Na
mentras dentro do Pazo de Fonseca xun
tábase o Parlamento oficial, fora, nas 
portas, conformábase espontáneamente 
unha especie de contra-parlamento . Seica, tal como informa unha octa-

Obreiros de Ascón, viciñas e viicños villa aparescida na cidade: que non é a 
das Enchousas, militantes de Agal, mili - primeira vez nen a primeira denuncia 
tantes feministas, traballadores desto que ten por estes motivos. 
de Protección de Menores, demandando A ASOCIACION GALEGA DA MU-
traballo, vivenda , aborto libre, galego LLER e os GRUPOS DE MULLERES DE 
lingua oficial e presupostos para poder UNIVERSIDADE fixemos pintadas. de-
atender aos. menores. nunciando-o. A toda presa encarrega-

Un amplo abano de demandas que ron-se de borrar "Varela" e "Biack" ¡Non 
a o long o da mañán foron coreadas colee- lles gastaba! 
tivamente, considerando a xente alí pre- E nós, que seguimos a loitar contra 
sente que unhas e outras demandas son as violacións en varios frontes, estamos 
esixencias populares desatendidas se- convencidas de que as denuncias nas 
cularmente por lexisladores e gober- comisarias e xulgados, así como as de-
nantes. nuncias públicas con nomes e apelidos, 

Algúns intentos da policía de frear Disgraciadamente a maioria dos permiten-nos dicer nidiamente que son 
as iniciativas de loita , particularmente violadores carecen de identidade aos eles os agresores e que exclusivamente 
das feministas, a poucos pasos andive- ollos da opinión pública. hai unha vítima : a muller violada. 
ron de convertirse en refriega . Só algunhas veces conseguimos En protesta contra esta violación e 

Se iles inauguraran o Parlamento que tan habituais personaxes recobren-a"Stantas outras que se veñen cometen-
en días non-laborabéis, o Contra-Parla- ., todos os acenos. do en Santiago, temos previsto moviliza
mento había ser máis numeroso e ' Talé 0 caso de MANUEL JESUS VA- cións. Protestas que incluen a xuices 
máis capaz de ter irrumpido dentro da -- RELA MOURE, de 34 anos, de "Santiago que, compasivos iles, poñen en liberdade 
sá de sesións para explica riles, por vi a de toda a vida" e encarregado da Disco- aos violadores denunciados, como é nes-
dos feítos, cáis son, de certo, os intereses teca Black . te caso a actuación de Carlos KELLER. 
de Galicia . O 20 de Decembro de 1985 foi de-

nunciado na Comisaria de Santiago por 
M.C.A por violación e apaleamento. 

Logo dunna mesa nacional de partí- A Coordinadora Feminista Galega 
dos, sindicatos e organizacións popula- ten asinado a convocatoria á que canco
res convocado pola Coordinadora Nacio- rriremos con cortexo e algunhas consig
na! de Organizacións pola Paz, chegouse nas proprias. 
ao acordo de facer un ha marcha Camba- Coidamos que é vital para todas as 
dos-Vilagarcía o domingo 2 de Febreiro mulleres galegas sumarse decididamen
esixindo a inmediata saida da OTAN e o te a esta loita e impedir que, como a 
desmantela mento das bases yankis. resto dos seres humáns, .uns gobernan 

Agora que somellamos estar a un tes ávidos de poder e lucro, teñan-nos 
paso do Referendum -ese que o governo .submetidas á militarización e atroz arma
de Madrid leva chapuceando. e chapu- mentismo namentras non están cuber
ceará todo o que poida e un pouco máis- tas mínimas necesidades sociais. 
é perciso redoblar as movilizacións e Tentar impedir tamén, que as súa 
actos contra a OTAN e contra as bases bombas rematen coa vida neste planeta 
yankis. chamada Terra. 



¿/m os tranquilas 

á Faculdade? 

¿Irnos tranquilas ao traballo?. ¿E cando a rua está chea de 
xente?. Eu polo menos si . Até hai pouco tamén iba tranquila 
á Faculdade . Xa non podo dicer o mesmo agora. Dende que 
empezou o curso en Outubro houbo en Santiago oito casos 
de "intentos de violación" e violacións consumadas. Dúas 
del as de ron-se ás saídas da Faculdade de Económicas sobre as 
oito da tarde, outra no Campus Universitario, outras na zona 
nova e así sucesivamente. Empeorando os feitos, os comen
tarios posteriores son cada vez mais frívolos e superficiais: 
"Non houbo violación ningunha, só unha tía tirada polo 
barro"(1 ). 

Frases como esta, son as que as mulleres ternos que oir e 
padecer e reflexan un profundo desprecio sobre a muller . 
Xa que o maior desprecio á persoa human é non considera-la 
como tal, reducir-nos a obxectos, neste caso a obxectos 
sexuais. 

Non é necesario chegar a unha "violación consumada" 
para sentir-nos agredidas, tamén ternos que sufrir aos piro
peadores, tocones .. . E cantas mulleres ternos que aguantar 

· dentro das nosas relacións sociais de compañeiros, amigos, 
maridos, esas outras violacións encubertas que fan dicer a 
moitos homes causas como: "Habría moito que fa lar do tema 
xa que enterei-me que ela era a súa ex-moza"(2). Esto non ven 
mais que a amasar que hemos de ser bens de uso do home. 

E como sempre, a lei está de parte de quena fai, os homes 
non van a castigar aqueles delitos dos que eles mesmos poden 
ser culpa beis. Mais que defensores das vítimas son violadores. 
E senon ¿cómo explicar-nos tantas concesións de inocencia 
alegando provocación e irresponsabilidade por parte da 
violada? 

Tenta-se trivializar o feito baixo a etiqueta de enfermidade 
mental, cando en realidade é o reflexo da ideoloxía dominante 
nesta sociedade non igualitaria e claramente opresora para 
a muller. 

Algunhas mulleres ternos todavía confianza en que a 
nosa loita e a nosa protesta diarias sirvan para que algún 
día este tipo de causas deixen de existir . 

NOTAS 
(1) Bedel de Económicas sobre un ha violación non consumada 
(2) Un rapaz calquera ante unha violación dentro dunha relación. 

GRUPOS DE MULLERES DE UNIVERSIDADE 
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PROBLEMATICA DA PLANIFICACION 
FAMILIAR NA CIDADE DE A CORUÑA 

Cunha poboación de mais de 60.000 mulleres en idade 
fertil, a atención en Planificación Familiar, ten, nesta cidade, 
importantes fallas que piden urxente solución por parte da 
administración sanitaria . 

A ESTERILIZACION NA MULLER 

Cando en case todo o Estado, e pódese decir que en toda 
Galicia, está en vias de solución esta demanada dun xeito 
gratuito, como unha prestaciÓn mais da Seguridade Social, 
na cidade de A Coruña esto non é posibel polos canles oficiais 
e a muller que desexe este método anticonceptivo, ten que 
pagar de 70 a 130 mil pesetas pola intervención nunha clínica 
provada. Coidamos que os factores ideolóxicos superpóñense 
neste caso aos intereses crematísticos e tamén o desinterés 
dos rectores da Seguridade Social. 

LISTAS DE ESPERA E CENTROS DE INSALUD 

Dos dous centros de Planificación Familiar que hai na 
cidade, un ten ámeto provincial e o outro municipal. As colas 
que se forman en ámbolos dous son de varios meses, cos 
perxuicios, angurias e tensións que estas esperas causan na 
muller ou na parella. 

O lnsalud, que creou Centros en todas as cidades galegas, 
excepto en A Coruña, pretende poñer agora unha consulta con 
un xinecólogo e unha comadrona para cubrir o espediente, 
o que significa a degradación do concepto de Centro de Plani
ficación Familiar, concepto que parece que o lnsalud non 
entendeu nunca . 

Antes estos feitos, faise necesaria unha acción reivindi
cativa da muller coruñesa para reclamar o que legalmente lle 
pertence e desenmascarar ós responsabeis destas inxusticias 
notorias. 

X estora de Asociación Galega de trabal/adores / as 
de Planificación Familiar. 



AUTOEXAMEN 

A través diste novo espacio da revis
ta pretendemos que o acercamento aos 
nosos propios corpos por medio do coRo
cemento das funcións básicas e dos pro
cesos que normalmente acontecen no 
seu interior, sírvanos para apreciarnos 
máis a nós mesmas, reencontrarnos cos 
nosos corpos, co noso físico, e querelo, 
polo tanto, coidalo. Non somentes preo
cuparnos dos nosos "defectos" : "isa 
barriga", " isas tetas caidas", "¿a ónde 
vou e u con iste cú?" ... ; que por outra par
te solen estar moi influidos ou en función 
do concepto de muller prototipo ou ideal 
imperante nesta sociedade (léase, punto 
de vista ma'sculi no), a o que moitas de nós 
tentamos de achegarnos, conscente ou 
inconscentemente. lsto, que pode pare
cer unha parvada é causa ás veces, de 
angurias e inseguridades e "comeduras 
de coco" que nos afectan ou inhiben a 
distintos niveis na nosa vida cotián. 

Para escomenzar teredes que facer
vos primeiro con algún material : 
-Unha luz. 
-Un espello. 
-Un espéculo vaxinal (en calquer tenda 

de instrumental médico hainos de 
plástico, moi baratos). Despois de usa 
lo (uso individual), lavadeo con auga 
e xabrón e mantedeo nun lugar limpo. 

-Auga, ou ben un lubricante vaxinal 
solubel na auga (non vaselina) . ~ 

Pensamos que é importante tomar 
conciencia do noso corpo e adeprender 
a comunicarnos con il, o fin e o cabo é o 
noso acompañante de sempre e para 
sempre, e saude non é só non ter enfer
medades o u non sentir dór, se non tamén 
ser capaces de sentir o pracer e saber 
apreciar a cantidade de sensacións agra
dabeis que o noso corpo contén, inde
pendentemente de que conquiramos 
ises 10 cm. que nos sobran eiqui e nos 
fallen alá . 

Por outra parte, o millor coñocemen
to do corpo sano permítenos a detección 
precoz de posibeis cambeos anorniais, 
gañando a si tempo para combatilos. 

Se xa tendes todo, acomodadevos 
en algún lugar no que esteades a gusto, 
e sen presas (ah! é convinte mexar an
tes). Co espello empezamos a observa
ción dos órganos externos. O primeiro 
que miramos son os xenitais externos 
ou vulva . lse pelo rizadiño (vello púbico), 
nace dos labios maiores e do pubis . Mi
rando con máis atención atopamos o 
clítoris, unha prominencia lisa e rosada 
(se para miralo tes que apartar os plie
gues que o cubren, non te preocupes). 

A nosa saude persoal e o seu coida
do non debemos delegálas nos dictá
mens da erase médica: a nosa participa
ción é fundamental e correspóndenos 
tamén unha certa responsabilidade indi
vidual amais de colectiva . 

Hoxe irnos tratar do AUTOEXAMEN, 
referido neste caso ao aparato xenital : 
clítoris, vaxina, ... Escollemo-lo como pri
meiro porque constituie unha zona do 
corpo exposta a moitos tabú.es, a desco
ñocementos, innombrábel (son "as par
tes"), " sucia" (que noxo de regra, que 
mal cheira); é unha zona do noso corpo 
hacia a que frecuentemente amosamos 
sentimentos negativos, de fealdade. Os 
médicos nos solen contribuir ao borra
mento dista imaxe (máis ben todo o con
trario), con actitudes evasivas e condes
cendentes (moitas sairiades algunha 
vez da consulta de xinecoloxia con un 
monton de interrogantes sen resposta). 

E moi sensibel, ten unha grande canti
dade de terminacións nerviosas e o seu 
papel no orgasmo é primordial. O capu
chón que cubre a base do clítoris forma 
parte dos labios m'enores, que arrodean 
a abertura vaxinal. Entre ista e o clítoris 
atopamos o meato urinario (moito máis 
estreito que a abertura vaxinal). Aos dous 
lados da abertura vaxinal hai unhas glán
dulas, chamadas de Bartholino, que xe
ralmente non notamos, a non ser que 
estean inflamadas. 



MEATO VRHJA.fl.tO 

VAXirvA. 

Para mirar os xenitais internos utili
zamos o espéculo (practicade primeiro a 
abrilo e cerralo), que introducimos na 
vaxina para poder mirar o cuello uterino 
ou "cérvix". 

Escolle a postura que che resulte 
máis cómoda, usa o lubricante se queres, 
e reláxate . lntroduceo co mango hacia 
un _lado (cerrado para evitar pelizcarte 
no interior). Cando notes que non podes 
metelo máis, xira o mando hacia enriba 
e ábreo, fixando as follas nesa posición. 
Colocade o espello diante da vaxina e 
enfoca a luz de maneira que quede ilu
minado o seu interior. lse conduto de 
paredes rosadas é a vaxina, que debe a 
súa grande elasticidade ás rugosidades 
que observas, que non son máis que plie
gues que poden alisarse, na dilatación, 
cando chega o momento do parto. 

, . . --- -- ~ - -- ··· ----- - -- - -· ·· -

CLÍ\oP.iS 

\NTER.NOS 
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O fondo do conduto aparece unha 
prominencia lisa, rosada e de forma re
dondeada, é o cervix, a parte máis inferior 
do útero ou matriz. O útero é un órgano 
muscular e de grosas paredes, de grande 
como unha noz nas mulleres non preña
das. Pode cambear de posición de un has 
mulleres a outras (e tamén dentro do ci
clo menstrual), e con il o cérvix, así que 
se non conquires velo move o espéculo 
en distintas direccións encollendo o 
ventre e apretando hacia abaixo coas 
mans, ou facendo o esforzo de toser. 

No centro da prominencia miramos 
un punto ou abertura que comunica o 
útero coa vaxina. Sole ser redondo nas 
mulleres que non tiveron fillos e como 
unha línea transversal nas mulleres que 
pariron. Tanto ahí, como no conduto va
xinal existen secrecións e mucosidades 
(fluxo) que varian de cór e consistencia 
según o momento do ciclo menstrual. 

\.1 .J 
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Despois da ovulación (outro dia talare
mos disto), vólvese máis espeso e visco
so. O olor da secreción constituie un dato 
útil para determinar se hai infección. 

Cando xa a túa curiosidade quede 
satisfeita quítate o espéculo sin cerralo 
totalmente para non pelizcarte. 

E interesante que repitas o autoexa
men periódicamente, e comprobes tí 
mesma qué cambeos (de cór, olor, etc.) 
son normais e se repiten todos os meses, 
coincidindo coas distintas fases do ciclo, 
para ser capaz de recoñocelos, e asi de
tectar canto antes calisquera variación 
que che resulte rara . 

E máis nada, esperamos que vos 
guste a experiencia, e se algunha non 
conquire introducirse o espéculo nos 
primeiros tentos, non poñervos nervio
sas (iso é o pior), probade outro dia . 

Cristina i Elena 



HISTORIA DO CENTRO DE MULLERES "CASA DANNER"; 

NA ACTUALIDADE REFUXIO DE MULLERES MALTRATADAS, 

E CEIV_TRO DE REUNION DE DISTINTAS ACTIVIDADES FEMINISTAS 

Había unha muller chamada Louise 
Rasmussen, nacida no ano 1815, filia 
dunha sirventa moi probe que non estaba 
casada . Louise escomenzou seus estu
dos de danza no ballet "Royal Danés" 
aos dez anos. 

O rei Federico VIl de Dinamarca 
amaba o teatro, e foi alí onde a atopou 
por primeira vez. Convertiuna en conde
sa de Dinamarca e casou con ela un tem
po despois. 

Louise nunca esquenceu a súa in
fancia meserenta, asi tras a morte do 
rei, do que herdou unha importante su
ma de cartos, mandou construir, entre 
outras, unha gran casa á que bautizou 
co nome de "Fundación de Federico 
VIl". Esta casa que contiña 52 pequenas 
habitacións, debería servir de refuxio 
ás mulleres de erase obreira que tiveran 
necesidade de protección . 

Un século máis tarde, no ano 1978, 
trinta organizacións e diferentes grupos 
de mulleres reúnense para tratar de 
recupera la para as mulleres, xa que den
de os últimos decenios quedara total
mente esquencida, e nese-momento es
taba únicamente habitada por catro an
cianas . 

Tras tres meses de longas negocia
cións cos adeministradores oficiais da 
casa, que querían vendela a toda costa, 
decideron entrar e ocuparona o 2 de no
vembro de 1979. 

Cando xa levaban seis semanas ins
taladas, a casa vendeuse por riba dos 
seus desexos . Debe ron elexir entón entre 
merca la aos novos propietarios ou aban
dona!¡;¡. 

Qué facer? Escomenzaron accións 
por todo o país para xuntar cartos; ac
cións de solidaridade, de información, 
manifestacións na rua co slogan "as mu
lleres dan vinte pesos, os homes un 
pouco máis" . 

Tamén fixeron "rastros", espectácu
los artísticos e recolleron moitas firmas 
de apoio solidario para a causa, foron 
imprimidos carteis publicitarios, así 
como postais e, a prensa, fíxose eco da 
noticia . 

Convertéronse en algo popular, e 
aos primeiros resultados chegaron, di
ferentes empresas pr-ivadas aportaron 
enormes cantidades de diñeiro, o que 
desencadenou apoios de outros lados. 
O primeiro de abril de 1980 a casa per
tencialles . (Xuntaran máis de tres mi
llóns de coroas danesas, máis ou menos 
51 millóns de pesetas). 

Nestes momentos fican arredor de 
25 grupos diferentes,pero hai un grande 
número de mulleres que chegaron pola 
súa propia iniciativa e que part1c1pan 
activamente na vida da casa. Todas as 
mulleres son benvidas. 

A partí res do primeiro de agosto ini
ciaron un ambicioso proxecto de refor
ma, no que necesitaban conseguir 3 
millóns de coroas danesas; recibiron 
axuda material do Estado e máis do 
Concello. 

Foi o maior programa de emprego 
para as mulleres paradas na historia de 
Dinamarca, o slogan era "as mulleres 
construien para as mulleres" . 

8. 

As arquiectas estiveron moi ocupa
das en finalizar os planos. A idea princi
pal é adicar a mitade da casa a mulleres 
maltratadas e o resto é ocupado polos 
diferentes grupos, para deste xeito inte
grar de forma natural ás mulleres mal
tratadas nas actividades da casa; é este 
proceos natural o que abrirá as mulleres 
maltratadas as portas para comprender 
o que elas queren facer da súa vida. 

Os grupos de actividades que están 
a facer nestes momentos son os seguí n
tes: Axudas as mulleres, Café-libraría, 
rstaurante, Obradoiros, Actividades 
Culturais, Autodefensa Feminista, Gru
po de Comunicación e Propaganda Im
primida, Rastro, etc. 

Bibliografia · Documentos da " Casa Danner" . 

Mada e Montse 
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Pode que o que vou dicer a continuación sexa mentira, pero tanto si o é coma se non, gostaríame que calquera que o le 
me faga chegar a sua aportación de ideas, por ver se entre todas podemos descubrir cales son as inquedanzas, sabores e 
sensabores das mulleres galegas e tratar de trocar a nosa vida. 

A muller galega parece que non tivo demasiada importancia para os sociólogos, antropólogos, políticos, ... xa que non 
hai nengún estudo ne nengunha pubficación importante sobor dela específicamente . 

Se non fose porque eu son muller e son galega e sinto por esas duas cousas que teño un has características e inquedanzas 
propias hobera pensado que as mulleres galegas non existimos mais que como nomes nas listas do censo electoral ou como 
masas amorfas que ás veces vense mover polos mercados ou dentro das casas. 

Ninguén parece saber o que fan as mulleres, como viven o seu traballo as relacións familiares e como interiorizan os 
seus problemas. E sobor de todo como conseguir que a muller se recoñeza e valore a sí mesma, loitando activamente para 
lograr unha transformación desta sociedade na que sexan tidos enconta os seus valores . 

Galicia é un ha nación asoballada, e polo tanto sempre se tentou de ocultar a súa cultura, os seus costumes, a sua língua, ... 
Non existían. Non é polo tanto de extrañar que nunca se tivese en conta a existencia da muller. 

Pero en Galicia xurdíu un movimento nacionalista, entón decatámonos de que tiña unha língua, unha cultura e unha 
identidade propias como galegos e loitouse para facer rexurdir esa cultura, para que non se destruía a identidade galega. 

Nembargantes, ninguén pareceu notar que Galicia tiña mulleres; mulleres galegas, diferentes dos homes, aínda que 
falernos a mesma língua, somos diferentes porque ternos problemas e sentimentos específicos de mulleres. 

Ninguén pareceu notar que en Galicia as mulleres tamén contamos. Somos canto menos a mitade da poboación e ternos 
moito que dicer acerca da liberación de Galicia coma pobo asoballado. Mais ben parece que as mulleres ternos que seguir 

k sendo masas amorfas ó servicio duns homes que se din liberadores de homes pretendendo incluir na verba "homes" tamén 
as mulleres. 

Na real ida de as mulleres seguimos sen existir no mesmo senso en que as forzas tradicionais fixeron crer que a identidade 
de Galicia como nación non existía . 

En Galicia apareceu un movimento feminista e a pesares de estar formado por mulleres galegas asoballadas coma 
mulleres e coma galegas, mesmo pareceu que non nos decatáramos delo. A nosa loita e as nosas preocupacións baseáronse 
sobor de todo en demostrar que estamos asoballadas por homes como todas as mulleres do mundo, pero non nos paramos 
a pensar cales eran as nosas características específicas. Por que aínda que todas as mulleres estamos oprimidas ten que 
ser distinta unha loita feminista en Suecia dunha loita feminista en Sudáfrica. 

Por iso eu creo que a principal característica da muller galega é a sua non existencia, cada muller non existe namais 
que para sí mesma. 

Eisí, e como conclusión en Galicia o primeiro que ternos que facer e descubrir e amosar a nosa existencia. Ternos que 
explicarlles ós homes galegos que nós ternos unha historia e unhas caracte~ísticas específicas. 

Dende eiquí fago un chamamento a todas as mulleres galegas para, entre todas e nós soas porque nosa é a causa, poida-
mos conseguir un movimento feminista nacionalista, un movimento nacionalista feminista . M. X Antas 



~OS MITOS ... DA TELEVISIÓN' 

Os medios de Comunicación, entre eles a Televisión, 
incorporan e utilizan a figura da ama de casa para recuperar 
as características do seu traballo e apresentalas como acep
tábeis. A vía pola que se rescata unha condición tan pouco 
favorecida é somellante ao método seguido para destruir a 
complexidade de todo o real. A televisión precisa transformar 
en mitos os feítos para que istos non aparezan como contra
dictorios; disfrazar a explotación ou negala é tarefa asignada, 
polos seus proprietarios, á televisión. 

"O mito constitue un sistema de comunicación, unha 
mensaxe" (1 ). E un xeito que se para escamotear a verdade. 
Esta póde amosarse ao traveso de imaxes ou representacións . 
O mito é unha forma elabourada pensando nunha determinada 
leitura, nun desciframento específico. Ningunha forma mítica 
é inocente. O mito ten límites históricos. Nen tan siquera os 
mitos son eternos. O mito relaciona-se coa ideoloxía, é unha 
das súas formas de expresión . 

A televisión percura facer de todos os actores sociais, de 
todas as relacións, mitos. Para elo non importa o xénero : na 
ficción ou no do documental aempre é posíbel valeirar ao feíto 
do seu desagradábel contido de miseria social. 

A ama de casa que aparece nas pantallas de televisión é 
un mito que quere "naturalziar" a condición e o xeito de vida de 
milleiros de mulleres ás que dende sempre e por todos os me
dios selles ten purrado para que non fagan outra cousa na vida . 

L. M . 

f7 ). - Roland Barthes. Mitoloxias. S XXI. México. 1980. 

10. 
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ONDE ESTÁN AS MULLERES NOS XORNAIS .. 

As mulleres aparecemos pouco nos xornais; non somos ouxeto das noticias nen destinatarias das mesmas. Esto acontece 
claramente nas seccións de política, internacional, deportes, economía . Mesmo cando se tala dalgunha muller, é frecuente 
reducila á súa relación cun home (novia de Zablatza, mulleres de futbolistas, esposa de Marcos ... ). 

Sí son noticia algunhas mulleres que traballan . Pero ¿ónde traballan? Pois son pintoras, cantantes, presentadoras da TV . 
Incluso aparece algunha periodista, deportista ou fotógrafa . Non reflexan o naso traballo na casa, nas fábricas, nas oficinas, 
no campo. Non hai comentarios acerca do papel que xogamos nesta sociedade, soio estamos presentes a nivel de anécdota. 

Agora ben, sí somos consumidoras. Abondan os anuncios a nós destinados : prá que vaiamos á peluqueríaX, merquemos 
veStidos última moda en Y, peles en tal sitio e xoguetes prós nasos filias en tal outro . As veces, aparece algunha muller anun 
ciando ordenadores, puros ou anís. Sí, nótase que somos consumidoras que convén ter en canta . 

E somos habituais nas páxinas de sucesos, como ouxetos de agresións sexuais e familiares e, en menor medida , como 
agresoras nun medio familiar e de relacións sentimentais . Eso sí, sempre heterosexuais. 

Nós, lectoras de xornais e interesadas nas novas do mundo, desexamos ser suxetas activas das noticias : Que reflexen a 
nasa vida, que atendan ós nasos intereses e que informen tamén acerca da situación das mulleres doutros estados e países . 

¡Porque nós tamén somos lectoras de xornais e suxetas activas desta sociedade! 

Política 
% 

La Región 9 
El Correo 24 
El Faro 12.5 

•Progreso 17 

La Voz 13 

¡::1 ldP-<11 20 

Media 
···-ro-

TITULARES E FOTOS DOS XORNAIS GALEGOS. Do 14/12/85 ó 20 / 12 / 85 

1 

Laboral Publicidade 1 Violencia 
% % % 

5 35 20 
13.5 27.5 13.5 
22 28 19 
31 - 26 
11 35 7 

2 20 28 
14 24 19 

1 

Cultura 
% 

9 
8 

12.5 
17 

5 
15 
11 

• 
. 

. 

Outras Total Frecuencia 
% % 1 cada 

22 100 3 Pax. 
13.5 100 4 Pax. 

6 100 4.5 Pax. 
9 100 5 Pax. 

29 100 3. 7 Pax. 
15 100 3.4 Pax. 
16 3.8 Pax. 

Pi/i F. 

~ 
su teca 

SANTIAGO DE CHILE. 26 - BAJO 

SANTIAGO DE COMPQSTELA 
TELEFONOS S9 96 39 - 59 99 72 



(( FERMOSAS E AMARRADITAS )) 

Fermosa, pasiva e soñadora ela dei
xa voar a súa imaxinación, os seus soños 
e os seus desexos. E a muller ideal, bela 
e embruxadora. Veleiquí o modelo. O 
produto dun molde coidasosamente por
parado cunha metodoloxia sistemática, 
por brigadas de psicólogos sociais, soció
logos e empresarios modernos que mo
vilizan aos povos pendentes do con

sumo. 
E un modelo destinado a xerar a 

emulación das mulleres, consideradas 
presas fácis da corrente consumista que 
mergulla á nosa sociedade . E de impor
tancia vital para eles manter á muller 
como "amas de casa", "dona e señora" 

Eles disparan rece itas o u prescrip
cións para todos os maus: físicos, psíqui
cos e espirituais; coñecen todos "os 
trucos" para mascarar supostos "defei
tos" e son autores de todos os manuais 
prácticos para "trunfar" na vida, no 
amor, no traballo, diante do xefe e co 
sexo oposto. Chega con adeprender o 
que eles dín e mercar o que nos enco
mendan. Aínda que en realidade ... ¡non 
é tan fácil! Os seus produtos perden a 
toda presa a súa vixencia. Se un ha crema 
tira catro enrugas, xurde outra que tirará 
cinco . De eiqui a se con~erter en escapa
rates gratuitos e ambulantes só hai un 
paso, pois escomezaremos a lucir a firma 
de Pierre Cardin ou Adolfo Domínguez 

do seu lugar natural, con todas as súas 
enerxias disponíbeis, subutilizadas, usa
das a metade e en constante aspiración, 
aínda confusa e non clarexada. 

Imitar o modelo siñifica liberarse, 
ser dona da propria vida, criadora do seu 
proprio destiño. O conceito de Liberdade 
queda disminuido á capacidade de con
sumir e ésta otorga un xeito de vida, un 
estilo común, e xera aspiracións e até 
unha conceisión sobre sí mesma e encol 
do mundo. 

Apresada a muller, tera-se gañado 
para o fin consumista á toda a sociedade. 
E ela quen perpetuará estes patróns nos 
seus tillos, promovendo un contaxio ma-

dende o embigo até os vasos, sumando 
de vez en vez a esta cadea, exquisitas 
argólas que a convirten en infinda para 
poder apresar unha a unha ás mulleres. 

Chegadas a este estado só restan 
dúas alternativas: inscribirse na marxi
nalidade ou encadearse ao "progreso" 
para aceder ao modelo e soñar. Soñar 
con ser, soñar con ter. Aínda que sexa 
aparentando, pero endexamáis recoñe
cer o que unha é na realidade : nova can
do se é nova, adulta cando se é adulta ... 

Todo esto non conta; o modelo bor
boríñanos e bérranos que hai que mercar 
para valer, loitar contra da celulitis, con
tra das enrugas, contra da vellez, contra 
dos kilos de máis, contra da escasa ou 

A2. 

sivo. Ninguén poderá dende entón acou
gar en sí mesmo, ninguén estará feliz de 
cómo é e de como aparenta. Teranse-lles 
espertado sentimentos de vaidade e fa
chendosos que respostan á natureza 
competitiva do ser humán nesta socieda
de. A muller se lle ten criado a necesi
dade de encantar e enmeigar. Máis 
cando a meirande parte del as cotexan-se 
co modelo, perden a súa pouca segurida
de. Dalí en diante só lles queda como 
saída rebolar polo chan cara a quen 
dirixen o barco da publicidade consu
mista, na percura de respostas e palia
tivos. 

excesiva estatura, etc. Non hai capaci
dade de resposta propria,pero sí milleiros 
de respostas emprestadas no mercado. 
Cremas que frean o paso dos anos, a die
ta que ti mereces; máis nada de velleces, 
de vida, de arriquecimento espiritual. 
Vive-se para o "usa-se" ou "xa non se 
usa". E nesto vaise-lles á muller o estar 
vivindo a tempo ou a destempo a His
toria. Vivindo para ser ollada, máis nunca 
para ser escoitada. E un camiño que -ao 
seguilo sen cuestionamento-, hanos 
levar a ser, en pouco tempo, cáseque 
produtos rexeitabeis ... 

lste artigo tomámolo emprestado da revista ""A Tor 
tuga·· n° 3 editada pola ""Asociación Muller MUIIer ·· 

do Perú. A autora é Carmen Angulo. directora dun 
programa radiofónico naquel país 
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O SEXO 

Querida Susana: estou agobiada 
pensando en cómo escreber un articuliño 
sobre "A SEXUALIDADE NOS MEIOS DE 
COMUNICACION", e non se me ocurre 
nada . Nen bon nen malo porque o certo 
é que non atopo nada, nen nas revistas, 
nos xornais, na radio ou na televisión, 
que reflexe o que e u entendo por sexuali
dade. algo que defina, polemice ou in
forme sobre a capacidade de disfrute do 
meu corpo. Certo que non podo abran
guer nen todos os libros, revistas ou 
xornais, emisoras de radio ou programas 
de televisión, pero ás que chego .. . Se 
son publicacións científicas non poñen 
gráficas -como as da bolsa de valores
para medir as nosas sensacións,ou nos 
explican que para ter unha resposta se
xual completa ternos que pasar por catro 
fases como o lanzamento do "Challen
ger" . Se miro a TV. o goce sexual vén de 
man dun condón chamada "Prime" ou 
"Pianing" ... ou din que o embarazo nos 
senta maravillosamente e nos atopamos 
muí ben con dez kilos de máis. Se a publi
cación gráfica e de gran tirada, como o 
" lntervíu", di-nos que "onde hai pelo, 
hai alegria" e o noso goce o u o do/ a cole
ga, se 'houbera, depende dos pelos ... do 
noso pubis. 

Dende logo, de fiar-nos de todo o 
anterior, a vida das mulleres discurriría 
entre un ha farmacia e· Portugal. 

Non asi Preocupada Pérez que, den-
de que o seu caso non se encadra na 
política de blocos (só homes ou só mulle
res) e dado que os méios de comunica
ción lle chaman a iso "promiscuidade 
sexual", pensa recurrir aos dados coa 
esperanza de que saia Xoan . E ben que o 
vai a sentir. 

Igual de mal o ten a miña curmá 
Sagitário que, anque de sempre lle gus
taron as mulleres, dende que se enterou 
de que existen ghettos como para os mo
lestos negritos de Suráfrica e de que hai 
que facer unha doble vida como a do 
teatro, está a pensar que a súa sexuali
dade non é deste m.undo, xa que polo 
menos na tele falan do "apartheid" e de 
"Otelo" mentras que da vida que levan 
muitas das súas compañeiras non dí 
nada salvo o dia do patrón: 28 de xuño. 

DISTINGUIDO 

Resumindo, querida, que polo que 
vemos, escuitamos ou lémos somos un 
receptáculo chamada sexo pero sen 
sexualidade, como nos resume nun 
anuncio a revista "Penthouse " somos 
"o sexo distinguido sen distinción de 
sexo" . 

De agobio, non? Un bico de Adelita , 
Preocupada Pérez e Sagitário. 

43. 

P. S. Non haber á un ha próxima carta 
dirixida ao teu consultório, que non te 
pareza mal. Teño chegado á conclusión 
de que non hai problemas que consultar 
senon vidas que viver, e que contar-nos 
cando apetece. Se me animo a escreber 
de novo farei-no a unha revista que fai 
unha panda de mulleres, de liberadas 
dín algúns que non elas; chama-se 
Andaina. Recomendo-cha. 
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Lendo o título do artígo que e~tou 
a escreber (xa que comecei escollendo 
un tema, e a partir de aquí esbardallo 
sobre él), o primeiro que me chama a 
atención é o conceito de "potmoderni
dade". Pergúntome se na vida cotidiana 
das xóvenes -e das non tan xóvenes
ista tendencia consiste en algo máis que 
en se vestir con langas saias mauras 
(isto xa o facía a miña bisaboa) e mudar 
a arde natural dos cabelos . Gostaríame 
crer que, de feíto, a postmodernidade 
se basea nunha estética máis funda (pa
semos de falar de ética nestes tempos 
descarriados que corren) ou cando me
nos, máis orixinal e criativa . Máis conví 
dovos a que observedes a movida noctur
na santiaguesa (na cal, por outra banda 
me incluía) e vos dedes canta da música 
machacona que te _abriga a berrar na 
orella da viciña, do abrigado itinerario 
pub x, pub y, discoteca z, do ambiente 
abúlico, decadente, canso. Todo se fai 
sen vontade : desde soster a copa coma 
se fose de pedra, até bailar coma ríxidas 
monecas ás que unha nena aburrida 
dera corda. As xóvenes xogan 9 parecer 
máis vellas, causa que encontro léxica 
nesta sociedade en que xuventude é 
igual a desemprego, e madurez é igual a 
cartas e comodidade (nalgúns sectores) . 

O perigo está en xogar tamén á manter 
certos valores, podres xa máis que ma
duros. Refírome ao sempiterno ma
chismo. 

Se teño interés xustamente no con
tenido das cancións que se escoitan, 
- queiras que non- por todas partes, é 
porque falar dunha literatura, dunha 
pintura, dun cine postmoderno, sería 
elitista (xa que a maioria da xente que 
vai de postmoderna non ten ide ia destes 
temas) e pretensioso (xa que eu persoal 
mente non estou moito máis informada 
que eles). 

Nengún xeito mellar que amosala 
miña ideia con exemplos: 

As "chicas de Objetivo Birmania 
están ledísimas de bailar para o seu 
xefe: "te daré mi puesto pero baila para 
mí", aínda que din que "todos los hom
bres son iguales, siempre pensando en 
lo mismo" . Quizá sexa deformación pro
fisiona!. máis a min estes "estribillos" 
suxírinme causas tan belidas coma é 
achantar coa chantaxe sexual no traba
llo, ou aceitar o papel de obxectos pasi
vos, sen desexos proprios, nas relacións 
heterosexuais. 

Despois temas a Alaska, que non 
sei se nestas alturas (ou baixuras atopa
ria xa cun "hombre de verdad". Frases 
ten dun fondo lirismo: "envidio a todas 
mis amigas" (viva a rivalidade entre as 
mulleres) ou "me arrastraré, suplicaré 
un hombre de verdad" (nada máis femi
nino que a sumisión e a dependencia 
do macho). Máis vale ficar co ton irónico 
da canción, que lle ven dado pala alter
nancia da voz grave coa voz en falsete, 
se non queremos pasar a maiores. 

De Madonna para que fa lar, abonda 
con dicervos a fonda emoción que sentín 
lendo unha frase escrita na súa camise
ta: "Toy for boys" (ou sexa xoguete para 
homes); sobran as palabras. 

Falei primeiro de textos cantados 
por mt..illeres, polo chunga que encontro 
isto de traicionar a propria causa . Non 
teño espacio aquí, para aprofundar nas 
motivacións deste feíto, coma por exem
plo o sentimento de auto-desprezo incul
cado ás mulleres desde a nenez, que leva 
a moitas á asimilación da ideoloxia do 
opresor. 

Máis isto non é nada, se escoitades 
o que berran certos homes de "verdad', 
ou ris ou coidas que a causa non ten re
medio, (eu recomendo a primeira op
ción). 



Grupos coma Semen Up en xeral e 
o seu cantante en particular, gozan de 
un exhibicionismo tan patolóxico, que 
pasa xa ó terreo do grotesco. lsta teima 
de sexo -macho- pene, nos textos das 
cancións, observoa tamén neutros gru
pos integrados por homes (galegos va
rios deles,para máis inri), aí temas a 
Siniestro Total berrando "Ayatola, no 
me toques la pirola", "y es que me pica 
un huevo", "opera tu fimosis" ... 

Como terapia, imaxino que estes 
homes conseguen desfacerse dun bó 
feixe de traumas cando actúan. O piar 
é pensar nas mentes das/ dos adolescen
tes machacadas por semellante carga de 
agresividade. Eu aínda non escoitei a 
muller nengunha berrando causas da 
súa vulva, por exemplo. E xa houbo lío 
abando cando Las Vulpes tiveron a ousa
dia de cantar "Me gusta ser una wrra". 

E para guinda -podre- do pastel, 
o simple nome dun grupo; La polla 
records. Coido que non fica moito por 
dicer . 

Para min, a teima que teñen estes 
homes de expresar bestialmente a súa 
suposta prepotencia sexual, non demos
tra máis que a existencia dun feixe de 
complexos agachados nunha langa -e 
ridícula- serie de manifestacións de 
forza bruta, que non fican no terreo mu
sical. As agresións sexuais dos homes 
contra das mulleres obviamente é unha 
realidade cotián . 

SIN • t 

Se isa postmodernidade consiste en 
demandar o xa andado (e con cánto es
forza) na loita pala nasa liberación coma 
mulleres, eu escollo ficar "desfasada" 
no naso feminismo . E paso moito de 
eternos retornos que tenten de xustificar 
a volta ó tradicional : o reaccionario é 
opresivo. 

As mulleres queremos e podemos 
ir xuntas para diante, ó marxe de certas 
modas fomentadas por un sistema 
-montaxe- que silencia as nasas loitas 

e tenta facer crer ás propias mulleres que 
o feminismo está en crise, xusto no intre 
en que estamos a xurtar máis forzas . 

Para eles, que manipulan os medios 
de comunicación, é ben fácil promover 
na xuventude unha moda valeira de con
tidos revolucionarios, unha tendencia 
meramente estética,,non p.erigosa para a 
inmovilidade do poder. E isto supón o 
mantemento da opresión das mulleres, 
por moito disfraz que lle poñan. 

Ana 

Antes de conocerte no n1e gustaban los 
coches. Ni salir al can1po. Ni la ropa sport. 

co111entos 1 

Por eso, n1is an1igas est~1n n1uy sorvrendidas 
por mi catnbio. Y con1o tú eres el culpable 
de este cambio, te regalo este dian1ante. 
Para que sepas que te quiero. 

Y para que· sepas que tú también vas a tener 
que can1hiar un poco. 

1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
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no me 

apelidos 

idade 

profisión 

enderezo 

asinatura anual (4 númaros) 

tarifa normal: 500 pesetas 

tarifa apoio: 1.000 pesetas 

Apartado de Correos 1 058 
Santiago. Galiza. 



FEMINISMO VERSUS PACIFISMO 

O Feminismo é o cammo cara o Amor, en toda a súa 
grandeza e non en iso indigno en que o ten convertido o ma
chismo ó longo de séculas. O Amor como sinala Anne Tristan 
é o menos facil do mundo, é algo a construir. Desde o Feminis
mo coidamos que ser Muller é non explotar a ninguén e non 
se deixar explotar por ni nguén. 

O só acto de ama-la vida, volve ilexitima toda guerra. 
¿Quén organiza as guerras? ¿quén combate en elas? ¿non é 
o militarismo un terreo ben abonado para nos conducir á 
guerra? E mesmo en tempos de "paz" ¿non é o militarismo 
unha denigrante exaltación do mais salvaxe machismo, da 
virilidade mal entendida? ¿qué é un home, un verdaeiro home? 
lsto cuestionabase Alain Finkielkrant (F . Magazine 1.978). 
Sinalaba " é un monxe que fixo voto de masculinidade, un 
corpo insensible e pechado que renunciou ó mundo. Efectiva
mente para ingresar nas ordes viriles é preciso face-lo vacio 
dentro de sí: mata-lo neno en proveito do adulto, preferí-la 
menguada satisfacción do Poder á pluralidade dos placeres, 
endurecerse e prohibirs~ todo exceso, toda tolemia, toda 
femineidade". 

Realmente os homes estiveron e están moito mais ocupa
dos en face-la guerra que en pensar no Amor e de feito, a sua 
concepción do Amor parecese moito a da guerra . 

Nosoutras as mulleres para quen a Vida é Amor, e que 
imos cos ollos ben abertos e tentando poñer imaxinación en 
este mundo morto, non queremo-la guerra, non estamos po-lo 
militarismo. Loitamos contra eles. Pero, esa loita ¿cabe no 
Pacifismo? Rotundamente sí, xa que a Paz é o medio no que se 
fai posible a realización humana . En si mesma é un valor que 
resume outros valores tales coma a Amistade, a Xusticia, a 
Liberdade, a Solidariedade. A Paz ha conducirnos cara unha 
armonía total. Ten que se-la nosa aspiración permanente e 
ilimitada. Non ser violentas, non oustante, non quere dicir 
pasivas. 

Resultame sospeitoso o predicamento que desde o Poder 
se fai do carácter "pacífico" das mulleres. ¿Poden ser pacíficas 
os 4 millóns de españolas sen traballo asalariado? ou ¿pode
rían se-lo as 3 mil mortas por abortos clandestinos, as conde
nadas a 6 anos de cadea por facelo? e ¿as 500 mulleres asasi
nadas nos últimos cinco anos polo seu home, pai ou amante? 
e ¿as violadas? e ¿as aboas, as nais dos desaparecidos/as da 
Arxentina? e ¿Winnie Mandela? -defensora dos dereitos 
elementais dos negros/as de Sudáfrica- e as mulleres anóni
mas de Nicaragua, Guatemala, O Salvador, Palestina ... ? ¿Qué é 
a Paz en un ha dictadura coma a chilena? o u en un ha "demo
cracia" coma a española onde 500 mil prostitutas sofren toda 
clase de vexacións. E sospeitoso que sen nosoutras pedi-lo, 
sen ter feito campañas, movilizacións, nos ofrezan o noso 
ingreso no Exército, iso si1 sen molestar, nin interferir, coma 
enfermeiras ou secretarias. As mulleres seriamos o obxeto 
decorativo que necesitan para cambiar a súa faciana, para 
humanizarse . ¡Negámonos! Xa está ben de que a nosa situa
ción pase sempre polos roles que desde o Poder se nos quixo 
facer desempeñar. Non nos gosta "o militarismo" que ten o 
papel fundamental de mante-la estructura mundial coas situa
cións de dominación e opresión dos Pobos de acordo ós intere
ses das potencias imperialistas. Pola contra sí nos gostaria 
que eses dous billóns de pesetas que o goberno español vai 
gastar en armamento no periodo 1.983-1.990 se invertira en 
educación, sanidade, vivendas, fogares para mulleres/fi
llos/as maltratados, vellos abandonados, garderias, en .. . mil 
causas que farian mais "vivible" este mundo, que mellorarian 
a calidade da nosa existencia. Pero os tempos non son fáciles. 
Desde os medios de comunicación, a nivel social reforzanse 
valores coma a pasividade e a sumisión, e a nivel persoal que
rennos facer individualistas e insolidarias/os. Nosoutras 
que estivemos e seguiremos a estar en moitas "guerras" para 
acadar a nosa dignidade de persoas, imos loitar pola Paz e 
contra a permanencia na OTAN queéa a.meaza mais inmediata. 

A denuncia pública de toda inxusticia, a desobediencia 
civil, serán as nosas aliadas na defensa non violenta. Con elas 
negaremos ó opresor toda lexitimidade. 

Coma fixeron As Preciosas no XVII e séculos despois 
moitas/os en Maio do ano 1.968, berremos agora: "Sexamos 
realistas, esixamo-lo imposible". Todo dependerá da nosa 
intensidade . Do noso desexo. Do noso Amor. Da nosa Curio
sidade. 

Teresa Navaza 

PuB 
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MILITARIZACION 

Reproducimos a seguir o artigo "Milita
rización e opresión" do grupo DOAN 
(Dones Antimilitaristas) de Catalunya . 

"Gastos Militares prá Gastos Sociáis" 

A militarización da sociedade, a 
ideoloxía militarista, machista e opresi
va, que se impón a "marchas forzadas" , 
chegando da man do rearmamento, coa 
xustificación de adicar cada vez máis 
recursos humanos e materiais, ó desen
volvemento e a potenciación dunha in
dustria bélica, militar, que dia a dia gana 
terreo á producción civil, e reduce siste
máticamente as despensas destinadas a 

.. cubrir as mínimas necesidades da po
boación mundial. Que ven así, como se 
degradan as súas condicións de vida , 
cómo éo tempo dispoñen dunha meiran 
de capacidade destructiva, sendo cada 
vez máis dificil a subsistencia no planeta . 

"Algunhas cantidades" 

Os gastos militares mundiais che
gana máis de 850.000 millóns de dó
lares anuais, ou o que é o mesmo: gás
tanse máis de 16.000 millóns de pesetas 
cada hora en armamento. Nesta mesma 
hora, 1.800 nenos e nenas morren de 
fame nos países do Terceiro Mundo. 

O acelerado proceso de rearma men
to parte dos Estados Unidos; A Adminis
tración Reagan pensa adicarlle 1 ,9 tri
llóns de dólares (un trillón igoal a un 
millón de millóns) a gastos militares du
rante os prósimos cinco anos. E dicir, 43 
millóns de dólares cada hora durante 
estes anos. 

Os países integrantes da OTAN (o 
Estado Español e Portugal incluidos) 
tampouco quedan atrás. 

Cunha poboación de 630.000 mi
llóns, adícanse a despensas militares, 
no ano 1983, 312.000 millóns. Estes 
gastos medran ano tras ano, agora son 
cinco veces superiores ós que destina
ban no ano 1950, en plena guerra fria, a 
despeito de todas as "conversas" manti
das polos dous bloques. 

E son os países máis pobres, os no
meados países subdesenrolados, os que 
teñen un incremento máis forte por este 
concepto. 

E OPRESION 

I
_,_'N_I_G_U_ERRA QUE ENS DESTRUEIXI 

NI PAU QUE ENS OPRIME/XI" 

Asi mentres no ano 1960 os gastos 
militares de eses países representaban 
o 11% do total mundial , no 1983 chega 
ó 31%, é un ritmo de incremento dúas 
veces superior o dos países occidentais . 
E o precio que pagan polo mantenemento 
dos réximes dictatoriais moitos destes 
países; polas obrigadas e constantes 
compras de armamento destinadas a 
manter, enriba do lombo da súa poboa
ción ate límites extremos, o negocio da 
venda de armamento, os fabulosos bene
ficios que sacan os países vendedores, 
desequilibrio que se fai máis terrible
mente evidente, mesmo se ternos en 
conta que a vez, hoxe preto de 600 mi
llóns de persoas están no paro, 900 mi
llóns ·non están alfabetizados, 500 
millóns están desnutridos, e 1.000 mi
llóns viven en estado de pobreza perma
nente. Que 32 países gastan en arma
mento máis que en educación e sanidade 
xuntas; que ó custe medio de un soldado 
é de 19.300 dólares, mentres que o dun 
escolar é tan só de 380; ou que o custe 
dun submarino é equivalente ó presu
posto anual da educación de 23 países 
do terceiro mundo, con 160 millóns de 
nenos e nenas en idade escolar. 

O Estado Español, non é nen moito 
menos alleo a este orde de prioridades 
establecidas; senon todo o contrario, 
cada dia é máis importante a súa parti
cipación. Cuns gastos militares equipa 
rabeis ó resto dos paísés da OTAN e asi 
e todo, superiores ós dalgunhos países 
neutrais, e cun ritmo de crecemento su
perior a da maioria destes países: ó 6, 7% 
no periodo de 1982-85. Cas recomenda 
cións da OTAN sitúan nun 3% anual. 
Estes gastos consideran o conxunto dos 
presupostos destinados aos organismo 
e actividades militares (Ministerio de 
Defensa, Garda Civil e organismos autó
nomos) que van presupostar pra este ano 
955 .946 millóns, representando ó 3,5% 
do producto interior bruto, previsto pra 
este mesmo ano. 

No que respecta ás inversións de 
caracter militar, tampouco nos queda
'mos atrás. Reguladas pola lei de dota 
ción presupostarias do 1982, e si se 
mantén o ritmo de incremento actual , 

~ revese que no periodo do 1983-1990 
chegará a 2,5 billóns, e dicir, o doble das 
necesidades financieiras calculadas pra 
rematar toda a reconversión industrial , 
ata finais de 1990. 

· ~ 



lnversións destinadas a compra de 
armamento moderno que se poida "ho
mologar" co resto das forzas da OTAN. A 
vez que nós mesmos nos convertimos 
en acreditados mercaderes do arma
mento, sen ningún escrúpulo á hora 
de venderlle a réximes represivos e dicta
toriais como a Marruecos. 

Agora, é expresa a vontade do gober
no do PSOE de facer unha chamada clara 
a favor deste xigante complexo militar 
mundial, de profundizar no desequilibrio 
entre os recursos adicados á vida é os 
recursos adicados á morte. Pra unha 
sociedade militarista e militarizada, na 
cal nós, as mulleres, sufriremos aínda 

· máis as súas repercusións, porque eses 
cartos abrirían as ~osas posibilidades 
de acceder ós postos de traballo, ás esca
las, casas-refuxio ou centros de planing; 
ou simplemente de espacios onde reu
nirnos. Pero á vez servirianos tamén a 
nós pra facer máis forza, se cabe, na nosa 
raiba, pra refutar esta sociedade machis
ta, militarista, opresora ... e pra empren
der xuntas as accións necesarias. 

~ 
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"¿Qué faremos as mulleres?" 
gratuitos, ou pra garderias, ou pta ... a 
lista é moi longa; de feito ningunha das 
nosas necesidades entran dentro de esos 
presupostos. Non somos tan importantes 
como os señores da guerra, nen repoita
mos os "beneficios" que producen as 
inversións en armamento. 

No Nadal, entraron a debate no par
lamento os presupostos xerais pra o 86, 
semella logo evidente que estarán orien
tados cara a profundización das liñas 
atlantistas e militaristas que nos derra
deiros tempos (máis exactamente, dende 
que foron gañadas as eleccións) carac
terizan ó gobernado PSOE. Pode ser, que 
esta vez ca "variante" de que os cartas, 
destinados a gastos militares estean 
"distribuidos" entre infinitos capítulos 
difícilmente identificabeis, con gastos 
de caracter militar. 

E xa que logo, un momento moi opor
tuno pra plantexar os presupostos que 
nós trataremos, en qué imos empregar 
os nosos cartas. Por iso decidimos facer 
o dia 8 de Nadal unha "cadea" humana 
de mulleres, ó redor dunha fábrica de 
armamento. Fican moitos detalles por 
concretar, o lugar exacto donde atopar
nos, como construir a cadea ... pero pra 
todo iso é imprescindibel a participación 
de todas as mulleres, (como fixemos en 
Tortosa) alá irnos discutir e aprobar se 
todas estamos dacordo cos presupostos 
que trataremos, aportar algunhas ideas 
sobre qué causas podense fabricar que 
non sexan armamentos. Está aberta a 
lista de suxerencias. Xa sabedes, nada 
máis cabe que vos poñades en contacto 
con nós. 

E unha vez máis, ·semella pois evi
dente tamén, non estarán "contempla
das", as necesidades das mulleres. Os 
presupostos entón non chegarán pra 
crear postas de traballo pra as mulleres, 
o~a ter unha seguridad social digna, pra 
poder abortar gratuitamente, e outras 
causas tan esenciais pra saúde das mu
lleres como son os anticonceptivos. Non 
chegará pra invertir na creación de máis 
centros de planing,porque xa nin son 

1 

1 
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PROSTITUCION: 
''Unha carreira contra 
o reloxe" 

Falar de comunicación na relación 
sexual pode ser toda unha sorte de luxo 
pero convertese en utopía candofalamos 
de prostitución. 

Nas relacións heterosexuais o home 
procura agás raras excepcións o se u pro
pio pracer e a muller compracelo de tal 
xeito que ambos están condenados a non 
encontrarse nunca . 

Pero, que acontece na prostitución? 
E evidente que cada un dos personaxes 
desta relación só désexa unha única 
cousa: que todo remate axiña. 

O home que fai uso da prostitución 
sabe que o custo desta varia segundo o 
tempo que se empregue nela. 

Por iso é necesario que se de presa, 
que non fale nen aloumiñe, que ataste 
radicalmente a emotividade do sexo. 
E necesario que conciba á muller non 
como un ser se non como a un órgano que 
non pensa, nen sente, nen ten emocións. 

E necesario que bula, que bula; non 
terá cabida a comunicación oral nen tam
pouco a que !)Oda estabelecer co propio 
corpo anque non sei, ata que ponto seria 
desexabel neste tipo de relacións. 

M a da 



~LGUNS PREXUICIOS 

ENCOL DO FEMINISMO. 

----
O FEMINISMO E O MACHISMO 
DAS MULLERES 

) 

AS MULLERES QUEREN GOBERNAR 
E CONTROLAR AOS HOMES 

Pala súa esencia mesma o feminismo e o machismo son 
contrarios. Pero a diferencia entre un e outro está no plante
xado por este prexuicio. O machismo postula a superioridade 
dos homes, mentres que o feminismo postula a igualdade dos 
seres humans. Dacordo co prexuicio analizado o que o feminis
mo busca é un intercambio de roles, un golpe de estado de un 
xénero sobre o outro. Os homes pasarían do papel de opre
sores ao de oprimidos e as mulleres convertirían-se de subor
dinadas en gobernadoras. O feminismo buscaría só un cambio 
de formas nas institucións políticas culturais, no Estado, e 
especialmente, na familia . 

Esta creencia é falsa. Do principio ao fin . Da súa xénesis 
a súa conclusión. 

O feminismo é a resposta das mulleres a unh opresión 
de séculas. E un moví mento político, social, revolucionario que 
invalida non só as relacións desigoais entre os sexos senon 
todas as relacións de poder dentro da sociedade. O feminismo é 
amplio, é democrático e liberador. Impugna os prexuicios e 
obstáculos que entorpecen o desenrolo das persoas e está en 
contra do autoritarismo e contra todo tipo de discriminación. 

O machismo é opresivo, castrante, estreito, autoritario, 
limitante do desenrolo das faculdades das mulleres. O ma
chismo atrofia a afectividade dos homes e a racionalidade 
das mulleres. O produto é un ser human parcial e mellado na 
plenitude das súas actitudes. O feminismo loita por un ser 
human novo, integral, total, sin limitacións. 

O machismo é reaccionario. Propicia a adulteración dos 
sentimentos, o exercicio da violencia, a irracionalidade e o 
abuso. 

O feminismo é loita por conquistar o novo. O machismo 
é reacción pala conservación do vello. 

O machismo reduce a cosmovisión dos problemas sociais. 
O feminismo a amplia. 

O feminismo é progreso que enriquece a toda a humani
dade . O machismo é atraso. 

O machismo quere unha humanidade dividida entre ha
mes todos poderosos, e mulleres que esperan ser conquista
das e sometidas. O feminismo que re un ha humanidade total en 
capacidad de desenrolarse. Persigue que en lugar de homes 
"machos" e mulleres sumisas, existan seres humans soli
darios. 

Oiga 
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Pode-se ser á vez heterosexual e feminista? O lesbianismo 
é a opción política do feminismo? Son muitas as preguntas sen 
resposta e aínda as preguntas non formuladas ou palas que 

1 pasamos de puntillas casi como con medo a que desperten 
e nos interroguen. 

A necesidade de plantar-lle cara ás cuestións non resaltas 
e que paralizan a inclusión real do lesbianismo no ideário 
feminista e a formulación dunha visión da situación das mulle
res feministas ou non, heterosexuais ou lesbianas, respecto da 
nasa sexualidade e do marco opresor no que se inscribe, fai-se 
de día en día máis patente polo que cómpre unha ampla dis
cusión no Movimento Feminista, na que se manifesten sen 
reticéncias os distintos pontos de vista que sen dúbida existen 
e até o momento se manteñen agachados. 

Nós, pala nasa parte e sen pretender Únha resposta defini
tiva e completa, apuntamos que a opresión contra a que loita 
mos afecta de igual xeito, básicamente, a todas as mulleres 
sen atender ao tipo de relacións sexuais que se manteñan. 
Non podemos esquecer que a definición da sexualidade fai-se 
en función da negación da sexualidade feminina. Estamos de 
acordo con Emmanuelle de Lessep, cando dí: "A liberación das 
mulleres, no campo sexual, non é só a liberación do desexo 
homosexual, é tamén a liberación do desexo heterosexual. 
Porque, para as mulleres, o desexo heterosexual (que non é 
o mesmo que o feíto de ter relacións heterosexuais non é 
actualmente un direito, non é estimulado, contráriamente ao 
que nos fai crer a ideoloxia actual da liberación sexual"(1 ). 

Non nos podemos deixar engadar polo espellismo dunha 
liberación lesbiana según a que se poderia subverter o entra
mado de relacións sexuais na privacidade de catro paredes; 
nen tampouco caer na trampa de considerar o lesbianismo, 
exclusivamente, como unha manifestación persoal carente 
de afirmación política no seo do feminismo: se a heterosexua
lidade esta-se a analizar dende perspectiva feminista para 
arrancar-lle os contidos patriarcais, podemos acadar unha 
reformulación da sexualidade sen tomar en consideración o 
lesbianismo? 

Esta discusión que propoñemos non debe dividir-nos, nen 
muito menos estabelecer categorías nen xerarquias de "a ver 
quen é máis feminista" en razón da "opción" sexual; nen o 
lesbianismo nen a heterosexualidade son o xenuinamente 
feminista, a validez feminista amasa-se na loita decidida pala 
liberación da muller. 

"Por primeira vez na história encontramo-nos cun ponto 
de fusión entre o feminismo e o lesbianismo e isto é algo que 
o patriarcado teme, de aí que faga todo o que está no seu poder 
para impedir-nos chegar ao ponto de comprende-lo todo e 
de asumí-lo en todo o seu contido revolucionário"(2). De todas 
nós depende que non o logre. 

(1) ''Nosotras ... " N° 2, marzo 1985. 
(2) Adrienne Rich: ''Sobre mentiras, secretos y silencios " . 

Comisión de Lesbianas da Asociación 
Galega da Muller. Ferro/. 



<<A ENfeRMidade 

E AS su as MetÁ·Foras >> 
Susan Sontag. 

• Muchnik Editores-Barcelona, 1985. 130 páxinas. 750 pts. 

"A enfermidade é o lado nocturno da vida, unha cidadania 
mais cara ... Non quero describir eiqui cómo é en realidade emi
grar ao reino dos enfermos e vivir nel , senon referirme ásJan
tasias punitivas ou sentimentais que se maquinan nese 
estado" . 

"O meu tema non é a enfermidade física en si, senon o uso 
que del a faise como figura o u metáfora. O que que ro demostrar 
é que a enfermidade non é unha metáfora, e que é o xeito mais 
auténtico de encarar a enfermidade -é o xeito mais san de 
estar enfermo- é o que menos se presta e millar resiste ao 
pensamento metafórico. Noustante é cáseque imposíbel resi
dir no reino dos enfermos sen deixarse influenciar polas sinis
tras metáforas con que teñen pintado a súa paisaxe . Clarexar 
estas metáforas e liberarnos delas é a finalidade á que consa
gro este traballo". 

Oeste xeito expresa Susan Sontag na primeira páxina 
deste ensaio· o obxetivo, a finalidade do libro escrito en 1977, 
e no se u estilo lúcido e ameno vai repasando a linguaxe meta
fórica que se ten atribuido á enfermidade, collendo como para 
digma dúas enfermidades que conlevan o peso anguriante da 
metáfora : a tuberculosis e o cáncer. 

E maravilloso o exemplo que vai apresentando -proce
dente en boa parte da literatura do século XIX e principios do 
XX- da tuberculosis, como enfermidade ao servicio dunha 
visión romántica do mundo. 

As personas t uberculosas, aqueixadas deste mal, pálidas, 
delicadas, cun mal no pulmón producido por non sei quéforzas 
que disminuen, abandonan e consumen . Asomade a busca de 
paisaxes exóticos -desertas, illas, montañas- para a cura
ción da mesma, e tan al leo todo ao bacilo de Kock único e ver
dadeiro causante do mal. 

E o cáncer , pánico deste tempo que namentras persiste 
o misterio e o descoñecemento, tópanse explicacións igual
mente peregrinas cando de talar del se trata . 

Xa na llíada e na Odisea o mal , a enfermidade aparecen 
como castigo divino, agora as explicacións nos casos nos que 
o "misterio" (é dicer o descoñecemento) persiste son do mais 
variopintas. 

A necesidade de arraizarnos a todas as xentes nunha 
explicación maniquea do mundo cobra forza no caso da enfer
midade e está na lóxica cavilar que cando o cáncer perten"?a 
ao mundo do coñecido e controlado, calquera outra enfermi
dade, virá ocupar o seu lugar, enfermidade que quere certas 
características e non é a menos importante o feito de estar re
vestida de misterio. 

O ensaio da estupenda autora axuda a poñer no seu lugar 
muitas causas e, principalmente a reafirmar a idea de que as 
metáforas non curan ningunha enfermidade. O úneco que 
pode curalas realmente é o coñecemento e o tratamento 
axeitado. 

N.S. 
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ESE /VA DO QUE 
TANTO SE FALA 

A partires do primeiro de Xaneiro a 
suba dos bens e servicios váiselle acha
car ó Imposto sobre o Valor Acrescen
tado (IVA). 

O IVA terá efectos sobre os precios 
de distintas maneiras: 
-Os alimentos sen transformar (froitas, 

legumes, leite, peixe, e carne fresca) e 
outros productos de primeira necesi
dade (pan, fa riñas) van estar sometidos 
a un gravame do 6% en concepto de 
IVA; antes non pagaban ningún im
posto destas características e, en con
secuencia, o seu precio subirá. 
De maneira semellante, abogadas/ os, 
sicólogas/ os e demáis profesionáis 
liberáis que tampouco estaban suxetos 
a ningún imposto deste tipo han de 
cobrar un 12% máis en concepto de 
IV A. 

!l 
-Un ha serie de produc~s de luxo (como 

coches de precios elevados ou ouxetos 
de prata) verán reducirse o seu precio, 
xa que disminuirán os impostas que 
pagan ó desaparecer o imposto sobre 
o luxo para ser sustituido polo IVA. 

-Outros productos con proceso de ela
boración industrial subirán ou baixa
rán de precio según lle afecte o meca
nismo recaudatorio do IVA. 



O IVA sustitúe a varios impostos, os 
máis coñecidos o ITE (imposto sobre o 
tráfico das empresas) e o imposto de 
luxo, que pagaban as empresas ó mercar 
bens e servicios, nunha proporción que 
dependia do producto (ITE: 5%, 7% .. . , 
Luxo: 10%, 22% ... ). 

O IVA ten tres tipos impositivos: 6% 
pra productos básicos (alimentos, libros, 
medicamentos, transportes .. . ), 33% pra 
productos de luxo (coches, xoias, al
gunhas peles, barcos e aeronaves de 
recreo) e 12% pró resto. 

¿Cómo se recauda o IV A? Un empre
sario paga IVA nas súas compras (de ma
terias primas, teléfono, electricidade, 
notario .. . ). A súa vez, cobra IVA cada vez 
que vende os seus productos ou servi
cios. E ingresa na Facenda Pública a dife
rencia entre o IVA que cobróu e aquél 
outro que pagóu. 

As consumidoras/es somos as úne
cas a quenes non devolven o IVA que 
pagamos. E dicir, as consumidoras/es 
pagamos o imposto, pero quenes o ingre
san na Facenda Pública son os empre
sarios e profesionáis . E son os alimentos 
básicos os que subirán máis de precio, 
mentres que os productos que segura
mente baixarán son os productos de luxo, 
o cal non afecta as nosas compras dia
rias. 

Conclusión: somos as mulleres de 
ingresos baixos quenes máis irnos sentir 
(no bolsillo) o efecto do IVA. 

Un panadeiro compra 100 pesetas 
de fariña e, co IVA 6% paga 106. 

O forno consume 20 pesetas de 
electricidade e o panadeiro paga ademáis 
un 12% de IVA. Total : 22,4 pesetas. 

Supoñemos que vende ese pan por 
200 pesetas máis IVA (6%), cobra 212 
pesetas. E entregalle á Facenda a dife
rencia entre o IVA que cobró u (12 pese
tas) e o que pagóu 6-2,4 pesetas), ou 
seña, entrega 3,6 pesetas. 

En consecuencia, quedarianlle 80 
pesetas pra pagarlle ós obreiros e máis 
o beneficio. 

Pili F. 
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aJI • 
UN COMENTARIO AS 

##SEGUNDAS JORNADAS 

SOBRE MUJER Y 

Nos dias 6, 7, 8 de Decembro cele
braronse en Barcelona as "Segundas 
Jornadas sobre Mujer y Educación" (as 
primeiras foron organizadas polo "Ins
tituto de la Mujer" un ano antes e tive
ron lugar en Madrid). 

Nestas xornadas que baixo o epígra
fe "El sexismo en la enseñanza", actuoú 

como institución organizadora o I.C.E. 
da Universidade Autónoma de Barcelona 
(U.A.B.) máis os cartos saíron do presu
posto que o Instituto da muller tiña para 
o 1985, razón pola que as xornadas cele
bráronse con demasiada urxencia en 
Decembro d~ 85 e non na Primavera _do 
86 como nun principio pensárase. 

Berta Gutiérrez directora do I.C.E. é 
encarregada da organización das xorna
das, e comenza por se pór en contacto co 
"Secretariat de la Dona" do USTEC 
(Unión Sindical de Traballadores do En si
no de Catalunya) para pedirlles ideas, 
colaboura e xeito de localización de per
soas e grupos que sobre o tema das xor
nadas estamos a traballar polo Estado 
Español. Contactou así cas profesoras de 
Riveira que estiveron amenazadas de 
seren expedentadas por ter dado clases 
de información sexual, e a traversodelas 
co Colectivo de Mulleres Ensinantes en 
pro da Coeducación de A Coruña. 

A todos os grupos contactados ofer
touse-lles subvencionar tan só a viaxe 
e estancia dunha única persoa que fose 
as xornadas a apresentar unha comuni
cación das actividades do seu grupo 
(Todas as comunicacións serán publica
das en breve, supuñemos que co nome 
de "Instituto de la Mujer. Ministerio de 
Cultura". na portada con letras ben 
grandes). 

2-f. 

EDUCACION" 

Xa en Barcelona, horas antes do iní
cio das xornadas as organizadoras con
vocaron ás representantes dos grupos e 
nesta xuntanza a porta fechada Isabel 
Alberdi e Marina Subirats en nome do 
Instituto da Muller ofertaron-nos sub
vencións para os nosos traballos e pro
puxeron-nos un ha coordinación de todos 
os grupos con elas, argumentaban que 
elas eran as nosas interlocutoras ante o 
Ministerio de Educación, que podían dar
nos cartos e apoio pois a "súa guerra" 
é a mesma que a nosa . 

Como é lóxico a súa credibilidade é 
baixa e os receios foron moitos por parte 
de todas as asistentes (qué traballos se
rian subvencionabels?, qué obrigas 
terian os grupos que recebisen subven
ción? ... ). Era,para todas nós, evidente o 
barato que lle saia ao P.S.O.E. organizar 
estas xornadas nas que todas as ponen
cias presentadas son froito de interesan
tes traballos feitos por mulleres sen 
cartos, sen apoios nen recoñecemento 
nengún, e adicando-lle moitas horas do 
seu tempo libre. 

No curso das xornadas os distintos 
grupos foron a presentando un tras outro 
o traballo realizado sobre os variados 
aspectos do tema como: a educación se
xual na escola, agresións sofridas polas 
alumnas nos centros escolares, expe
riencias prácticas para unha nova didác
tica da historia, co obxetivo de contem
plar o papel xogado pola muller no deve
nir histórico, reflexións sobre a coedu
cación e transmisión de valores aos 
noso alumnos e afumnas, etc ... 



Quera salientar aquí o interés do 
traballo realizado por algúns grupos 
como por exemplo o proxecto "HARI
MAUDA; UNHA EXPERIENCIA DE EDU
CACION SEXUAL EN LA ESCUELA" do 
colectivo Mujer y Educación de Tenerife. 
ou o apresentado por María José Urru
zola representando ao grupo que traba
llou sobre "Sexualidade na escala dende 
un ponto de vista non sexista .. da Asam
blea de Mulleres de Vizcaia e máis da 
Secretaría da Muller do Sindicato de Tra
balladores da Educación de Euskadi, e 
por último a investigación sobre as agre
sións sexuais sofridas palas alumnas 
realizada polo Col. lectiud de Dones de 
Batxillerat de Barcelona . 

As xornadas foron organizadas coa 
erara intención de deixar ben ao Instituto 
de la Mujer e polo tanto a o Mi f!isterio de 
Cultura e máis ao P S.O E .. proba delo é 
a prioridade con que as organizadoras 
apresentaron as xornadas aos meios de 
comunicación suliñando ás autoridades 
invitadas (que pouco tiñan que dicer do 
tema) e omitindo absolutamente aos co
lectivos participantes. 

Ao oficialísimo acto de inauguración 
foron invitadas Carlota Bustelo (directo
ra do Instituto da Muller) e Carmen Laura 
(directora xeral de bacharelato da Gene
ralitat de Catalunya). Desta persoeira 
é preciso dicer que ten a guerra declara
da por todas aquelas persoas progresis
tas do ensino en Barcelona pola súa 
actuación encubridora e exculpatoria 
dun profesor denunciado por agresións 
sexuais a unha alumna (parece que 
mes m o foi "premiado" con tres meses de 

, permiso). 

.· 
Carlota Bustelo marcóunos as dis

tancias facendo constar que é causa 
nosa ir as manifestacións con pancartas 
namentras que el a (parece que chamada 
a máis altas misións) ten vieiras oficiais 
internos dentro do Ministerio para facer 
presión coeducadora nas masculinas 
cabezas dos cargos no Ministerio (coido 
que aínda así non queda xustificado o 
silencio do Instituto ante cuestións como 
os expedentes polas clases de sexuali
dade, o sexismo nos livros de texto o u as 
agresións a alumnas ... ). 

Estas dúas mulleres. Carlota Bustelo 
e Carmen Laura foron calurosamente 
saudadas por Berta Gutiérrez agrade
cendo- lles a súa presencia como se de las 
dependese o éxito da§_.~ornadas. pero o 
público no~ .~Ja~'ésmr opinión como 
se pudo m¡:¡(s tar~~l)lrpobar. 

Oued~ron/ a(~~,t;l~íe/ o . principio de
marcados cr.a·ram~ntf ~1' 1ntereses das 
institucióni o~ani}jl'do_s:áJs (facer un acto 
oficiali~mposo~q~vase a cara 
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Xa dende o segundo dis respirou-se 
no aro desexo da maioria das asistentes 
de facer unha fonda crítica a Isabel Al
berdi e a Marina Subirats -polo tanto á 
institución que representan- polo ca
racter oficialista que lle estaban a dar 
ás xornadas, o abuso de poder que se 
facia dende a mesa organizando ao seu 
xeito cando e quén podia falar, a visión 
que lle deron ao meios de comunicación 
salientando a participación das autorida
des mentras iñoraban a os colectivos e os 
seus traballos, etc . 

Fixo-se un comunicado que foi lido 
o último dia, e como era esperabel caéu 
en terra abonada e a reacción do público 
foi inmediata sumándose á denuncia, de 
tal xeito que o acto de clausura no que ían 
intervir representantes do Ministerio 

1-------------------____,-de Educación e do Departament d'En-
1 senyament da Ge.neralitat, non chegóu 

moro coslos 
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educativa) e os intereses do público e os 
grupos participantes. 

Entre nós o cambio de información 
respeito aos traballos e plans futuros foi 
constante. O intercambio de teléfonos e 
enderezos para manter contactos reali
zaron-se nos corredores e nas sás cons
tantemente, e estaban craros e patentes 
os nasos desexos de coordinar esforzos 
e de dif 1ndir os trabal los extendendo as 
experiencias. 

a se celebrar senda sustituido por unha 
sesión aberta de intervencións nas que 
as críticas para o Instituto da Muller 
foron sistemáticas tanto dende as parti
cipantes dos grupos como dende o resto 
do público asistente, na súa maioria 
mulleres. Marina Subirats e Isabel Alber
di escurriron o bulto amparándose na 
Berta Gutiérrez para que lles sacase as 
castañas do lume. 

As xornadas finalizaron co compro
miso das organizadoras de recoller as crí
ticas que se estaban a facer ás institu
cións (Instituto da Muller, M.E.C. e Gene
ralitat) e llas remitir, asi como as solici
tudes de apoio a os trabal los dos diferen
tes grupos ... 

Nós continl.1aremos cos no sos traba
llos e se algunha vez contestan xa vo-lo 
contarei. 

Neves R. Brisaboa. A Coruña 

t . 



~SAS 

(The womens room 1980) de Glen 
Jordan, 142 minutos. Co. Autor: Ma
rilyn French. Guión: Carol Sobieski. 
Interpretes: Lee Remick, Colleen 
Dewhurst, Kathryn Harrola, Patty Ruke 
Astui, Tonal Feldsh, Heidi Vaughn, 
Gregory Harrison. 

T.V.E. Segunda cadena. Domingo . 
O refuxio da protagonista é a toi

lette, o servicio, o baño ou retrete dos 
lugares públicos. Ali vai cando sinte 
anguria . E ali principia a facer un repaso 
do que foi a súa vida . ¿Realmente foi 
vida? 

Solteira repite subconscientemente 
os con sellos da súa nai: " non deixes que 
os homes se propasen, porque asi non 
te casarás xamáis ". O seu primeiro erro 
de indignación prodúcese cando despois 
de chegar con un amigo a un bar, outros 
tres intentan violala . ¿E que non pode
mos bailar,charlar, tomar unhas cerve
xas sen que coiden que somos busconas? 

Cásase cun rapaz que estudia medi
cina e traballa no mentado bar . El deixa 
o traballo para adicarse só a remata-la 
carreira . 

Ela traballa na casa e fora . Na súa 
relación sexual non sinte ningún placer . 
Levan meses casados . El -coma ser pri
vilexiado que está de volta de todo, dí 
"e polo teu estado de nervos permanen
te"- . Queda preñada sen desexalo. El 
encolerizase . "Túa é a culpa, dille, ó 
único que queres é estragala miña ca
rreira, terei que deixar de estudiar e po
ñerme a traballar . Estúpida, xa talaban 
de tí de solteira, non creo que o filio sexa 
meu" . Ela leva con amargura e sen ilu
sión o seu embarazo. Chega o dia do 
ingreso no hospital. Os berros, os charos 
de outra muller fanna tremar. A que be
rra confesa que desexa chama-la aten
ción para que a axuden a parir. Ten seis 
tillos na casa agardándoa e non se pode 
permitir unha cesárea que a faria pro
longar a súa estadía . E chega a hora da 
nosa protagonista. Non colabora no 
parto. Móstrase pasiva. Coma castigo 
non lle quere mostrar ó seu filio, porque 
desconfían , non é unha " boa nai" . Cando 
ten ó cativo no colo sinte que está collida, 
que lle vai dar a súa tenrura e afectivi
dade non entendida por ninguén e que 
será unha escrava daquel bolo de carne . 

DE 

O pouco tempo terá outro filio . As noites 
son terribles . Os nenos choran , queren 
comer, hai que mudalos . Ela amosa 
pacencia e cariño; El mal humor . Tenta 
sempre seguir durmindo, desenténdese 
da situación, tapala cabeza ca almohada . 
Non resiste, levántase e berra . Aquí non 
se pode durmir. Tí eres a culpable por 
darlle de comer pola noite, voume mar
char á casa da miña nai . Ela con resigna 
ción e tranquilidad contesta "ben, pre
fíroo" . 

Móstrase na película a relación de 
varias xoves nais nun parque infantil. 
As súas conversas xiran , só arredor das 
comidas, enfermidade dos fillos-fillas. 
E o seu horizonte, o seu único presente . 

O marido da protagonista remata 
a carreira e múdase de casa e de barrio . 
Novas amistades, xuntanzas delas na 
cociña dunha das casas. Empezan a des
filar situacións e inquedanzas, diferen
tes pro no fondo todas igoais. A que que
re traballar tora da casa (oculta que o 
home perdéu o traballo) e é criticada po
las outras polo que supón de abandono 
dos pequechos, a que vai ter outro filio 
-serán seis- non o quere, empeza a 
beber e confesa que non se atreve a 
abortar porque é católica e non poderia 
voltar a comulgar porque para iso teria 
que se confesar e non estaría disposta 
a arrepentirse de ter abortado. Remata 
tola . Pola contra outra que é spmetida a 
tratamentos de shock á forza polo seu 
home chegóu a esta situación por negar
lle él todo tipo de afectividade e relacións 
sexuais . Durmen en habitacións sepa
radas desde que ela decidíu ter un filio 
e non abortar coma era o desexo dél. 
Está tamén no grupo a casada cun inma
duro, - ¿no son todos eles?- e queman
tén relacións co marido dunha das ami
gas. A protagonista é recriminada polo 
se u compañeiro -que xa está en moi boa 
posición- por arranxarse pouco e por 
adicarlle tanto tempo ós cativos . Chega 
tarde casi todalas noites ca disculpa do 
traballo . Unha destas noites dille que 
vai vivir con outra. Intento de suicidio e 
solidariedade das amigas. Quitanlle ós 
tillos. Non é "unha muller responsable e 
equilibrada". 

23. 

Volve a reanuda-los estudios de 
mestra e comprende a inxusticia da so
ciedade coas mulleres . Conecta con 
outro grupo . Novas situacións, lesbianis
mo, muller maior que mantén relacións 
con homes novos e que fala de todo isto 
ca súa filia, adolescente e que se amosa 
segura de sí mesma, do que quere, que 
non lle gustan as causas que a vida lle 
ofrece pero sabe aproveitalas . Un día 
diralle á protagonista que non hai homes 
maravillosos, non existen, que ten que 
aprender a valorarse, a amarse a sí mes
ma, a disfrutar cada minuto sen atarse 
cegamente a ninguén. Aparece na súa 
vida un home - 1 O anos máis novo
que lle da estabilidade e satisfacción se
xual que lle ensina a coñecer o se u corpo, 
pero ... él quere ter un filio. Ela resposta 
que xa ten os que quere, dous, que a 
acepte coma é xa que ela asi o fai con él, 
"non che pido que sexas astronauta ou 
heroi" . Fin do "amor". Desesperación 
e desamor. E tamén fin de película. A 
nosa muller, a protagonista dando unha 
clase, que é un canto brillante á dignida
de e independencia da muller coma per
soa. Emoción e aplausos ó final das 
alumnas/ os. Satisfacción nos ollas e no 
sorriso da protagonista. Esperanza e 
futuro . 

Falando ó dia seguinte alguén me 
dixo que non deixaba de ser unha pelí
cula panfeltaria . ¿Vale iso para descalifi
cala? ¿Qué é un panfleto? seguindo a 
"Gran Enciclopedia Larouse" escrito 
en prosa de tono polémico, violento e 
agresivo, de difusión manual e carácter 
clandestino. Adquiriú especial releve 
durante as loitas relixiosas e políticas 
dos séculas XVI-XVIII e a súa difusión 
foi grande ó longo de todo o século XIX, 
na actualidade aplícase esta denomina
ción a todo escrito, de caracter subver
sivo, destinado a prof}agar clandestina
mente toda clase de críticas, principal
mente de tipo político. 

Desgraciadamente a pique de esco
menzalo século XXI, as reivindicacións 
feministas seguen a ser un tema sub
versivo . Segue habendo moitos opreso
res e moita hipocresía . 

Xa dixo Simone de Beauvoir: Non se 
nace muller, chega unha a selo . Só con 
un grande esforzo logra vivir integral
mente a súa condición de ser humano. 
Só mediante unha actitude valiente e 
convencida de que conquistado o que 
lle corresponde se integra á categoría de 
ser humano, deixará de ser o subser ó cal 
se atopa reducida pola sociedade e pola 
súa propia indiferencia. 

Teresa 



OS MIL TONOS DO 
CREPUSCULO 

Margarita Ledo estrenou na pasada 
década dentro do movimento etiquetado 
nunha soada antoloxia como "os novísi
mos da poesia galega" Parolar cun eu, 
cun intre e cun insecto, O corvo érgue
se cedo constituen unha aportación ori
xinal a poesia comprometida do momen
to , polo coidado formal e rexistro 
temático de amplitude infrecuente na 
queles dias. No ano 83, tras un periodo 
fecundo adicado a unha das palas da 
literatura cal é o xornalismo, regresa 
a creación cunha ficción de sorprenden
te frescura no panorama un tanto mustio 
da nasa narrativa . MAMA-FE é un toni
ficante solago nas augas turbulentas 
do comén do século . A impostura e "fri
volidade" con que se asocian aqueles 
anos de auxe do chamada "dandysmo" 
son materiais literarios que Margarita 
explora co agarimo de quen ama o ba
rroquismo expresivo, a espontaneidade 
e dispersión, sinais de identidade dunha 
época clave na historia da cultura , aquela 
que al u mea as vangardas que ensancha
ron as extremas das artes e da vida. En 
Mama-Fé a referencia era o mundo urba
no, portelo polo que o país se asomou a 
modernidade . 

Agora Margarita recunca na pescu
da da infancia do século cunha nova fic
ción TRASALBA OU VIOLETA E O MILI
TAR MORTO, pero o espacio xa non é a 
cidade senon o Pazo; os protagonistas 
son outros, os señores da terra, a fidal
guia de hábitos crepusculares. Nesta 
nova narración hai un diálogo con Otero 
Pedraio, concretamente unha transfigu
ración do mundo literario de Arredor de 
Si, novela histórica e autorretrato da 
Xeneración NOS. Trasalba, o pazo que 
encarna os valores dun pasado en doo
rosa agonia; Madrid, ande o protagonista 
(trasunto do mesmo Otero) comenza a 
viaxe ulisíaca que culminará en París 
son escenarios por ande arrastra o seu 
cansancio Nosferatu (o fidalgo que non 
marre), incapaz de comunión coas novas 
realidades do século, limitándose a vam
pirizalas, a extraer a enerxia vital que 
lle permite sobrevivirse . 

Convídovos, en fin a ler este libro, 
no que hai vampirismo, sexualidade po
liforma, paisaxes nostálxicas, política, 
superstición e magníficos interiores, 
ingredientes potenciados por un mallo 
sabroso que é o estilo matizado e rico que 
posee Margarita Ledo. 

Merche Pintos 

TRASALBA OU VIOLETA E O MILITAR MORTO. 
MARGARITA LEDO. Edicións Xerais de Galicia 

EUDE 
Dempois de ter estudado algo da historia da arte, por primeira vez 

me atopo con unha lámina antiga firmada por unha muller: Eude monxa 
do beato de Gerona, no ano 965 desenvolve un traballo con outro 
monxe, Emeterius (por suposto, non podería ser tanto), facendo as 
miniaturas do xuicio final da arte mozárabe, fermosísimos dibuxos, 
con cores planos, azuis, amarelos, laranxas, vermellos . .. 

Creo que é lóxico o meu abraio, pois aínda no século XX, sendo 
moitas as mulleres que tratamos eses campos da arte, son moi poucas 
as coñecidas, de feito, repasando eiquí a "moderna" pintura contem
poránea galega somentes sae un rostro femenino, e tamén como a Eude 
moi perto de outro home. Uqui 


