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EDITORIAL
... PARAR OS GOLPES
s da prepotencia e tiranía dun xuiz -Antonio Navarroue utilizando unhas inxustísimas leis, condena a 5 meses
de arresto a un obreiro parado de 21 anos por acariciar en
público á noiva o que constituiu un delito de escándalo público que,
contribuiu grandemente a levar a Diego Sánchez Malina a pendurarse
dunha viga.

Os

golpes producidos pola ESTÉTICA que aducen os
responsábeis de Casino Gran Madrid para vetar ás traballadoras da
súa empresa o traballo na "sá francesa" porque «O exceso de peito é
pouco elegante» á hora de manexar o rastrillo.

Ou

os asestados por Carlos López Keller quen non ten reparo
en poñer en liberdade a Luis Sanin Rodríguez acusado do intento de
violación acontecido hai 20 dias a unha rapaza de 14 anos no
·.
·
Campus Universitario de Santiago.
GoLPES como a sentencia que invalida o decreto do governo
ampliando levemente as condicións hospitalarias para prácticar os
abortos legais e golpes como o próprio decreto ou a anterior lei que
matiza o decreto que segue a golpear na clandestinidade nos bolsillos
e na saúde e vida de miles de mulleres.
'

eses golpes. Un, outro... facéndonos cada vez máis
respondonas, violentas, agresivas, contra unhas leis, empresas e
decretos que atan e maniatan coas máis paradóxicas e demagóxicas
argumentacións.
PARAR

,

... PERO HAI OUTROS GOLPES QUE TAMEN
TEMOS QUE PARAR

Os
que os maridos se permiten o luxo de propinar ás súas
esposas cando lles parece, ou convén, ou están fartos da amolada
sociedade que aturan.

UNs,

golpes psíquicos, que percorren a vastísima escada do
insulto e ameaza á criación perpetua de inseguranza, temor,
desvalimento, incapacidade.

Sr...

é unha mostra dramática do que ten producido o
patriarcado, o envilecimento consentido duns seres -as mulleresque ousamos chamar amor á renuncia sistemática de toda dignidade.
os golpes e neste esforzo gañar as forzas da conciencia
(a que axuda a desenmarañar e explicar as fonduras e escuridades da
nosa opresión de mulleres), as da rebeldia, indignación, raiba
colectiva e pelexa. Gañar tamén as forzas da organización,
imprescindíbeis para parar os golpes de xeito colectivo e poder
avantar como sexo oprimido na conquista da nosa estima e
dignidade.
PARAR

SI,

parar os golpes e mesmo... ¡DEVOLVELOS!, deixando
atrás de nós e mesmo ao noso paso un aroma de escándalo, a ver si
hai sentencia, xuiz ou decreto ... que se estreva.
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BOLETIN ASINATURAS

8 DE MARZO DIADAS MULLERES

dAs

que traballan, estudan ou están no paro.
Das que gañan un salario fixo cada mes e das que receben uns
cuartos do marido para procurar casa-comida-saude-aseo ao grupo
fdmiliar.
Dia como outros no calendario.
De loita i emotivo para os nasos corazóns e as suas conciencias.
Dia no que sabemos fidelmente que milleiros de mulleres de
todos os paises, razas, idades, de cidades e aldeas loitamos e leriamos
pola nosa liberación.
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Asinatura anual (4 númaros)
Tarifa normal: 500 pesetas
Tarifa de apoio: 1.000 pesetas
Para isto e demais suxerencias
escribide ao Apartado: 1058.
15001 Santiago. Galiza.
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xeito de protestar e
manifestarse insólito, novidoso,
lesbiana, feminista, bonito.
O venres 23, diante da Direción
Xeral de Seguridade do Estado, na
recén estrenada Puerta del Sol
madrileña, mais de duascentas
mulleres de edades diversas,
diferentes estaturas, anchuras,
tallas, cores de pel e pelos, nun
grato conxunto de coorido
¡¡BICABANSE!! desexosas de
deixar constancia do seu lecer de
bicarse directamente naque! lugar
proibido: A BOCA, con desexo,
paixó, raiba, delor, coraxe, lecer,
tenrura ...
Mais de duascentas acudiron á
convocatoria do Colectivo de
Feministas Lesbianas de Madrid
sob a consigna de
¡VEN BICARTE CON
NOSOUTRAS!
1 esta novidosa manifestación
viña ao caso dunha detención
acontecida nese mesmo lugar o 23
de Outubro ás 8.30 a Arantxa e
Esther por bicarse na boca.
Estiveron 48 h. detidas,
submetidas a toda sorte de maus
tratos: insultos, golpes, puñetazos,
bofetadas, patadas do que ten
quedado constancia no informe do
forense.
Foron ameazadas de violación,
espidas e submetidas a unha
exploración vaxinal, foilles negado
o uso do teléfono e foron privadas
do direito á asistencia letrada.
Pero houbo duascentas
facendo unha coraxosa
manifestación de protesta e
denuncia nun aparente acto lúdico,
emocional e afectivo.
Para que sepan que hai mais
de unha Arantxa e dunha Esther
dispostas a seguir bicándose na
boca, con lecer e desexo... diante
das su as mismísimas nocas. O

,

1

«Bicos e escandalo na Porta do Sol».
•

A s mulleres de A.G.M.
queremos denunciar ante a
opinión pública de Ferro! á
empresa "Pastas Gallo", quen
tendo unha plaza vacante eventual
de auxiliar administrativa, neganse a ademitir a mulleres para o
exame de selección. Todo iso coa
complicidade do INEM que en
lugar de denunciar a actitude da
empresa, colaboura sumisamente
avisando só a homes para a proba.
A igualdade de oportunidades para
optar a un posto de traballo
supon-se un principio
constitucional. Constitución coa
que nos restregan tódolos días os
fouciños e que logo incomplen
empresarios e administración.
Sentindonos cada día máis
tartas das súas leis e normas, que
nos condenan na práctica a viver
as miserias do fogar, sen un
traballo remunerado e cada vez
con menos posibilidades (po-lo
que se ve) de atopa-lo.
Denunciamos a "Pastas Gallo" por
esta intoleravel agresión contra os
direitos laborais das mulleres.
Agresión a que prometemos dar
un ha resposta adecuada. O

Corresponsal na Porta do Sol
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Aos Bispos cando lles
da por xuntarse en comisións para
facer manifestos, declaracións,
notas e comunicados públicos ... é
para botarse a tremar. Non por
nada senon porque unha estima
con toda pulcritude e realismo que
o 99,9% da humanidade está en
perigo. Mesmo que o abismo
infernal é unha proximidade
procupante.
«0 referente ao sexo dentro do
ámeto cultural occidental estivo
moi suxeito a suspeitas e a
represións» pero agora, «as causas
somellan terse inclinado ao outro
extremo» producindose unha
"INTENSA EROTIZACIÓN DA
SOCIEDAD E"
A todo o cal veñen oporse
reiterando que «O amor entre home
e muller, coa finalldade procreativa
e dentro do ámeto matrimonial, é
o que confire á sexualidade e ao
sexo todo o seu senso e
plenitude».
Recomendación para eles
duplamente precisa porque o
medre das "Conductas desviadas"
(masturbación, homosexualidade,
relacións prematrimoniais) son,
"regresións e dexeneracións".
É de preocupar saber que unha
porcentaxe nada despreciabel da
humanidade está perpetuamente
nas beiras do abismo. Indo para
atrás, dexenerando.
¿Onde iremos parar se os
Bispos non o remedian a tempo?
¡ Cicais Reagan o u Gorbachov
teñan algunha outra idea a tempo!

}

Enterada de nova tan
surpresiva, trasladeime con toda
celeridade á mismísima Arxentina
provincia de Bós Aires con fin de
entrevistar directamente ao
governador provincial (*).
Tiven que mover Roma con
Santiágo para chegar aos pes de
tan alta autoridade logo de
traballos menores para apañar un
billete no avión e os cartos,
poidendoasí chegar a tempo.
Sr. Governador, pode dicerme
-dixenlle logo de presentar á
nosa revista e o motivo que me
levaba alí- ¿cómo determinarán, a
partires de agora, quén pode
acudir ás urnas no seu pais?
A. Armendáriz- Mire Ud, os
últimos e mais avantados estudos
científicos de hormonas
comparadas asi como de xenética
unidireccional amosan que hai un
tipo peculiar de varón no que
nidiamente pode percibirse unha
desviación das glándulas
gonadales.
Logo da constatación
Internacional de tan altos estudos
ternos criado unha brigada
especial de detectores de maricas
(aproveitando a experencia de
policías e militares acreditados no
réxime anterior) para facer as
fichas e colocar o asterisco no
censo electoral e de povoación.
Ademais, dispomos dunha
Comisión de Seguimento da
Brigada Especial, que dará conta
do seu traballo á «Planificación e
Limpeza do Pais Arxentino)) de
elementos suspeitosos de pouca
rectitude moral, sexual e
h ixién ico-pú bl ica.
Quixen facer outras preguntas,
insistir, indaben, nalgunhas cousas
que daba por sentadas,
preguntarlle tamén se pensan
ampliar esta lei ás lesbianas
arxentinas, se coidan que outras
provincias e mesmo outros países
tomarán exemplo da sua actitude,
si ... e sobre todo preguntarlle.
Pero ... cómo RECOÑ ECELOS?
Estaba fe ita un 1io, desexaba
abrazarme a unha porción enorme
de mulleres e homes arxentinos, a
aqueles que levan tanto, con risco
da sua vida, para respirar un
pouco de LIBERDADE.
Lembreime de Marta, e tiven
unha emoción enteira.
Lembreinas e apareceron bágoas.
ELAS, as loitadoras nais da PRAZA
DE MAlO e entón pensei que sí

descrubirán algún filio de gónf!J.das
rectilíneas polo que erguer
outravolta o berro, salferindo a sua
•
coraxe a un governo ¡mo1
demócrata sí! que tampouco pode
ademitir o libre desexo sexual das
personas.
Gardel sonaba na gramola dos
meus soños e fun incapaz de
pensar. Bailei co meu delor un
tango. O

Nelly
(*) Alejandro Armendáriz,
governador da provincia de Bos
Aires, representante do Partido
Radical.

T

amén aos Bispos
italianos deulles o antoxo de
instruir aos fieles que padecen
SIDA e acordaron recomendarlles
publicamente que se confesen, por
aquelo de que o seu fin está
próximo.
Nesta filosofía inmersa e asi
inspirada, unha coñecida e popular
periodista da televisión que emite
en Galiza acordou que debían
confesar tamén os que non teñen
traballo, que de fame tamén se
morre. D
'
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ASAMBLEA DE
MULLERES DE AROUSA, como
mulleres do Mov. Feminista e
como mulleres -moitas de nósdo Mov. Pacifista; queremos facer
chegar a nosa protesta a C.E.O.P.
polo tríptico que editou dentro da
Campaña BASES FORA: PARA
NON VIVIR CA BOMBA. Si ben
estamos totalmente de acorde e
apoiamos o contido do mesmo,
non é así coa ilustración que
aparece na portada de dito tríptico,
no que reflexase unha típica escea
da familia patriarcal digna dos
mellare libros de texto que todasos padecimos nos tempos do
franquismo e por desgracia tamén
na actualidade (muller cosendo,
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tillos facendo os deberes e o
home -pipa en mancontemplando cheo de orgullo a
dulce escea).
Nos pensamos que o Mov.
Pacifista debe poñer de manifesto
o seu progresismo a todos os
niveis, cousa que dende logo, non
se logra suscribindo este tipo de
ilustracións nos folletos
informativos.
Esperamos que a nosa critica
vos sexa constructiva e tida en
conta para posteriores traballos da
C. E.O.P., a cal poi a outra banda,
manifestamos o noso total
apoio. D
Saudos
ASAMBLEA DE MULLERES
DE AROUSA

Pero, ¿Qué é tomar un ponto de
vista inequívocamente lesbiana?.
Agardamos ter a oportunidade de
debater este e outros temas que
nos ocupan e preocupan.
Contamos poder oferecervos unha
conferencia sobre «Amor e
amistade entre mulleres na
Literatura», a pelicula "Lianna" de
J. Sayles, un debate sobre
sexualidade e algo de testa o

sábado J!>Oia noite.
Xa taremos un programa
concreto. Non fará falla
inscripción. E posíbel que teñamos
algún problema para atopar camas
para todas, asi que si traedes este
problema resolto, millor que
millor. D
Nosoutras, que tamén
nos amamos

"Seguimos decidas a poñer nome
a unha inexistencia": 11
ENCONTROS GALEGOS DE
FEMINISTAS LESBIANAS.

V

ai para dous anos, en
Xuño de 1985 que a cidade de
Ferrol asistia con pasmo,
preocupación e escándolo á
organización dos primeiros
encontros de Feministas
Lesbianas.
Anque non era a primeira vez
que falabamos en alto da nosa
existencia a realización dos
primeiros encontros supuxeron
unha meirande proxección pública
da existencia das feministas
lesbianas e das comisións de
lesbianas no interior das
organizacións feministas.
Agora, para o 28 e 29 de Marzo,
que proxectamos os 11
ENCONTROS GALEGOS DE
FEMINISTAS LESBIANAS,
contamos atoparnos as que
estivemos en Ferrol e muitas mais
mulleres que debecemos por
expresar en reflexión i en berro,
que a institución heterosexista
segue a destragar enerxias
criativas i é de todo ponto preciso
que o conxunto do Movimento
Feminista Galego arremetamos
con vigor contra dela, tomando un
ponto de vista inequivocamente
lesbiano.

«Fronte a todo un apare/lo escolar e unha política educativa que
quere domesticar e acalar as enerxias vitaís e a capacídade crítica dende a maís tenra infancia, os estudantes dos Ensínos Medíos
-elas e eles- puxéronse en marcha.
Todo que esíxír, nada que aceitar e muíto que ensínar, aos profes
(autoritarios, poderosos, prepotentes), ás autoridades académicas
(aferradas á selectívídade, represión educativa e lingüística e uns
presupostos para ensíno vergoñentos namentras nos gastos militares ... ), a país e naís (famosos por chamar amor á sua vocación
de controlar as nosas vidas, actividades, amistades ... ), e ao conxunto desta socíedade de orde_
Para elas especialmente a nosa loubanza e a proposta de unirnos
na loíta contra a opresión que coma cidadán de segunda e segundo sexo sofrímos».
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ÁIS de 15 anos de loita levan 326
funcionarias do servicio de Extensión Agraria tentando poñer
fin á súa discriminación.
Afnda que pareza curioso, o mencionado Servicio segue mantendo dúas escalas con idénticas funcións, unha de
Axe~tes masculinos e outra femininos.
O principio, os Axentes, homes e mulleres, tiñámo-la mesma categoría administrativa, soldo e módulos, ata que un Director, don José García Gutiérrez tomou
a decisión de aumenta-lo soldo ós Axentes masculinos, porque os homes tiñan
que manter unha familia.
O Servicio de Extensión Agraria ten a
función de promover e guia-la acción dos
agricultores e as súas familias para que
utilicen os seus recursos da mellor maneira posible, actuando permanentemente dentro das comunidades rurais para desenvolver nelas cambios favorables de actitude, mellara-lo seu entorno social e
divulga-los coñecementos e técnicas que
poidan contribuir a utiliza-los seus recursos da mellor forma posible.
O desenvolvemento deste trabal lo implica tanto ós Axentes masculinos coma
ós femininos, xa que as dúas escalas teñen as mesmas funcións, horarios e
responsabilidades.
lsto demostra que malia a igualdade
proclamada no artigo 14 da Constitución
sobre a eliminación de tódolos xeitos de
discriminación, de feito ou de dereito, por
razóns de sexo, o certo é que para a muller española todo segue igual.
Manter hoxe unha discriminación laboral por razón de sexo é claramente anacrónico. E ademais volver institucionalizar unha lexislación machista, así nolo dicía naquela época un compañeiro e funcionario do S.E.A., hoxe o actual ministro
de Agricultura, Carlos Romero, que nin sequera nos concedeu un ha entrevista para poder dialogarmos sobre o tema.
Como as vías de diálogo non deron resultado, empezamos outros medios de lo ita sindical; entre outros fixemos unha
concentración en Madrid diante do Ministerio de Agricultura, e a resposta do Sr. Ministro foi que non recibía presións. Non
deixa de resultar sorprendente que un Ministro do P.S.O.E. dea esta resposta, sobre
todo cando foi el neutros tempos o que
nos ensinou este medio de loita, xa que
foi un dos iniciadores da loita sindical aínda clandestina naquel momento no Servicio de Extensión Agraria. E a algunhas
compañeiras regaloulle libros sobre a
«alienación da muller» ¡ 1ro nías do
destino!.
A nosa permanente reivindicación para rematar con esta situación non é prioritariamente, aínda que é moi importante, a diferencia salarial, actualmente cobramos 20.400 pesetas menos mensualmente cós Axentes masculinos, senón
que é máis que nada unha cuestión profesional e de xusticia. Pois no só se nos
marxina no salario senón que tamén na
promoción, xa que non hai ningunha muller
que
teña
un
cargo
de
responsabi lidade.
Esta situación vese hoxe non só referendada senón agravada pola Xunta de
Galicia, pois ós homes llevan dar máis
nivel que ás mulleres, con isto a diferen-

cia de retribucións vai agrandarse aínda
má1s. E polo tanto, a inxusticia con este
colectivo é desde calquera punto que se
mire inaturable, xa que aquí polo papel
que xoga a muller na agricultura, a nosa
participación nos problemas técnicos é
igual cá dos homes. Mesmo hai compañeiras que tiveron que facerse cargo da
oficina ó marcha-lo compañeiro resolvendo os problemas técnicos e de xestión
igual ca el e todo isto sen recibir nin unha peseta máis.

A nosa paciencia xa chegou ó límite.
Temos que saca-lo problema da Consellería de Agricultura e facer que saia á opinión pública. Estamos dispostas a estar
na rúa as veces que faga falla, para o que
pedimos solidariedade de tódalas mulleres, xa que é un problema claramente
feminista.

Pencha Santasmarinas
Santiago, decembro de 1986

,.,

PONA UN PANTIS NA SUA VIDA
EVIDENTEMENTE
EviDENTEMENTE eles son dos
deuses da actualidade, os creadores
de ilusións e desilusións. Son os que
moven as vontades da xente ao seu
antollo.
Estes deuses que manexan
vontades segundo a demanda que está
en voga ou lles sexa requerido, son os
PUBLICISTAS.
A eles acuden os grandes trust e
multinacionais a mercar a sua
imaxinación e poñerlla a disposición
do que queren vender.
A eles acuden políticos para que a
sua imaxen e mercancia sexa o mais
vendible entre a xente.
Crean ilusións, esperanzas,
pasións, etc, e polo mesmo destruen
na xente a sua capacidade de elección
propia sendo manipulados, posto que
toda publicidade leva implícito o
en gano.
Evidentemente non podía fallar na
mira distes bruxos o factor

determinante de toda a sua alquimia.
Nos seus laboratorios utilizase como
reclamo de tóda.las suas
componendas, exprimendo a sua
imaxinación (e non polo positivo) a
MULLER. Utilizada como reclamo e
obxecto, a muller xoga un papel
determinante nas cabezas destes
homes, compoñendo as mais absurdas
imaxenes da muller en demanda do
que os seus amos pagan para
introducir o artigo de venda ó público.
Exemplos témolos a centos; a ver
que vos parecen estes.

Se

queres ser irresistibel e
diferente, xa sabes muller, usa colonia
'FARALA'... sUXESTIVA, MISTERIOSA:
SUXERINDO UN MUNDO DE IRREALIDADES, POIS ...
USA CHAMPÚ 'TI MOTEl'».
"MOSQUIÑA MORTA E A VEZ AGRESIVA E
PERIGÓSA. ATRÉVETE CON ALGO BEN
ECONÓMICO USA PANTIS 'MARI-CLER'».
.. ou, POR QUÉ NON?. MULLER DIRECTIVA E
RESPONSABEL DUNHA EMPRESA. UTILIZA O

/fiAsTA,

C'I\N"oo?

;
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BRILLO DE

'PRONTO',

E TÓDOLOS DIRECTIVOS

FICARÁN PAMPOSn.
«NON TE PERDAS SER A RAIÑA DA CASA E
TER UN FOGAR IMPRESIONANTE COAS COLCHAS

'RE 1-M ARTI '».
Ternos de todo; mesmo chega a
inflamarse a prensa cando un home a
está lendo e te mira; isto conquírese
con algo tan sinxelo como levar un
reloxio suizo. Que vos parece?
Claro que isto non é caseque nada,
onde poden chegar as mentes sexudas
dos publicistas!.
Filias, sabenas todas! Veredes: Se
o anuncio vai dirixido ó home,
maquinillas de afeitar, roupa interior,
etc. unha muller ten que aparecer
como obxecto de reclamo non vaia ser
o demo que a mercancía non teña
xeito de enganchar os tíos e polo tanto
non teña venda.
Pola contra, se os spots
publicitarios son de coches, videos,
televisores, etc. o 99% deles vai
dirixido ós homes ¡TOMA XA! cando
'
son artigos consumidos por ambolos
sexos. Que me decides a isto?.
Pero o chocante, o alucinante dos
publicistas está na publicidade dirixida
exclusivamente ás amas da cada.
Eiquí fica patente a súa grande
imaxinación (amén doutras cousas)
para non utilizar a IDEM. A muller
aparece sempre anunciando xabróns,
alimentos e cousas da limpeza, etc.
como unha perfecta subnormal sen
criterios nen capacidade para razonar.
Evidentemente non podemos
esquencer que istes señores poñen de
manifesto no seu traballo a ideoloxía
imperante na sociedade, e eles ben o
saben, que os medios de
comunicación son unha vía importante
para perpetuala.
Tamén é evidente que somos as
mulleres as que ternos que loitar con
todo este tipo de cousas e, polo tanto,
comenzamos por denunciar
publicamente a TVE, tendo en conta
que é un medio de comunicación do
estado, pagado tamén polas
contribuintes como somos as
mulleres; exisimos deste organismo a
inmediata posta en función dun
reglamento que controle e vixile os
criterios da publicidade, de forma que
nengunha ciudadana senta aldraxe
polo desmadre da devandita
publicidade.
Tendo en conta que as afectadas
somos as mulleres e que, polo tanto,
as primeiras en loitar contra este tipo
de cousas; irnos comenzar polos
medios de comunicación sen parar en
barreiras ata que se den conta dunha
puñetera vez estes gobernantes.
O goberno ten moitos canles para
conseguilo: e do mesmo xeito que non
se pode ridiculizar, nen aldraxar,
estamentos mi 1itares, monarquía, etc.
por que son moi respetabais eles,
esiximos a mesma consideración e
respeto ás mulleres en tódolos medios
de comunicación e no ref~rente a
publicidade.
COMISIÓN DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
A CORUÑA

de Nadal do ano
1986, e a piques de entrar no ano 1987. Abro
o xornal e atopome de
bruces ca real idade:
duas mulleres asturianas -mais tarde serian catro- escomezan o seu
primeiro día de traballo nunha mina
da empresa Hunosa -en traballos
de exterior, pois no interior inda está
prohibido ás mulleres pola Carta Social Europea_, no medio de todo un
lio. ¿Cal é este lio?: os que serán os
seus compañeiros de traballo, e incluido o Comité de Empresa, están en
contra da sua incorporación ó trabal lo da mina, e chegarán a formar piquetes, anunciarán folga (que por certo, tampouco será tan xeral, como
nos medios de comunicación a presentan) ... Razóns mais esgrimidas:
que hai moitos parados na zona e
que os maridos destas .mulleres xa
están trabal/ando. Co cal, o que están a defender con esos argumentos
é o salario familiar: un salario por familia, que sexa o home quen reciba
o salario, e a muller que lle teña preparado e ben preparado o habitaculo.
Con este folión que se montou na
mina este Nadal, ao lera prensa, trasINAIS

rreo, por parte, naturalmente, de ter a
insolencia de abandonar as súas funcións de muller para ir a invadir o que
«é meu; de Homes». lncribel, pero
certo.
Estamos a falar disto que choutou a prensa e que se deu ademais
con esta virulencia viril, pero exemplos hai mais: no ano 1983, circulou
unha certa recollida de asinaturas entre os traballadores de RENFE, a raiz
dunha convocatoria para cubrir postos de factor e axudante de maquinis-

CONQUISTAR A TERRA:
AS MINEIRAS/ ENTRAN
ládaste inmediatamente ao século
pasado (por certo, ben se cuidaron
nos medios de comunicación de non
sacar á luz, os movimentos de apoio
as mineiras, que si os houbo, e que
ademais a loita das mineiras e o
apoio destes sectores feministas radicais, ganáronlle a partida) cando,
por exemplo, o Congreso Universal de
Obreiros, aproba unha proposta contra a incorporación da muller 6 trabal lo asalariado, basándose fundamentalmente en que ás funcións da muller desenvolvense na familia.
Nestes tempos, naturalmente,
cando levamos xa moitos anos loitando por conseguir un traballo fora da
casa, por conseguir que ese dereito
tan evidente e fundamental se nos recoñeza ás mulleres igual que socialmente se lles recoñece aos homes;
cando levamos moitos anos, moitas
de nós exercendo ese dereito, non poden xa prantexar tales cousas, pero
inda así, afastannos de postos de trabal lo concreto (como o do interior da
mina por exemplo) e de tipos de trabal lo en concreto, en que tradicionalmente foi adquirindo rango de trabal lo masculino, como o das minas, ferrocarrís, construción ... O que deberon sentir os mineiros-homes debeu
de ser algo así como que estas mineiras asturianas, lles invadian o seu te-
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ta e que se presentaron 800 mulleres
de todo o Estado. O texto viña decindo que se lle debía ofercer «trabal/o
dignos do seu sexo» -ás mulleres,
claro- e que non están dacordo ca
convocatoria ademáis «porque el personal de conducción está más tiempo en la máquina que en casa», e
outras barbaridades como que ao pasar tanto tempo ca máquina o home
casado estará na realidade vivindo
con outra muller, a axudante e a muller con outro marido co cal «a familia queda en entredicho y dividida»,
e ademais como teñen que estar moi
compenetrados (maquinista e axudante), esta compenetración «peligrosa para la seguridad de la circulación». E ao final, solicitan que quede
só para personal masculino «para
tranquilidad de muchas familias que
les ha creado una gran inquietud».
Cousas destas inda debe de haber algunha.
Vaia o noso saudo para as mineiras, que conseguiron, gracias á sua
loita e empecinamento en conquerir
o que é de elas, continuar no seu posto de trabal lo. Nesta loita, seguro que
gañaron odios e inemigos, pero seguro que tamén apoios e máis simpati as.
Luz

A Coruña
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IL
ROPóÑO-ME desbaratar

un
chisco, verter un has cantas impresións sobre un
dos moitos perigos que
acusamos as mulleres, e
só por iso, por ter atributos de sexo
non masculino, por chamarnos Lola,
Xoana, Sonia e non Luís, Pepe ou Manolo. A rúa tennola xurada. E território enimigo onde fumegan as pasións
en caldeiras vivas, e se pasan que
desbordan e prenden ¡coidado! non
vaia a ser que nos queimen, xa hai
bastantes escaldadas. E sobre todo
de noite, ten máis éxito a maniobra
cando durme o barullo e pasean as
sombras, a obsesión e o medo; a noite alimenta ao lume, fuchica nas brasas e quenta o caldo que se vai derramar así de fino, que é como dicir,
ao béstia, que podemos acabar, «que
algunhas acabaron>• fedendo ao chamusco, cheas de rela allea. O día tamén pode deixar marcas que non se
borran , eses mesmos desexos podres
ferven nos espacios desertos e calados, montes, eivas, camiños ... parece
como se o silencio favorecese ao
desmadre ¿ou é un ha advertencia para que nós o segundo sexo permanezcamos recluidas entre catro paredes,
baixo, un teito, permitindo coa obediencia e pasividade que se nos recorten ainda mais a nosa liberdade
de movimentos? non sei, pero o que
si está claro son as porcalládas e os
ultraxes que algunhas, moitas mulleres sofren , ai están as denuncias, e
o mutis, cheirando. ¿Cales son os protagonistas destas histórias? teñen
mil nomes, levan a palma no diccionairo para salvaxes, case o monopolizan todo, aquí vos escribo uns poucos, farangullas; eles son os mamarrachos que presumen de collóns, os
salvaxes civilizados, os monstruos
disfrazados de persoas, os chulos de
feira que levan unha aposta nos calzóns e a navalla na entreperna, de
bragueta inflada e cremalleira que se
descorre para embardunar ventres
con borralla e aguardente e se restregan contra pubis virxinais até desgarralos. ¿De quén falo? das miñocas
de estercoleiro, esas que van de machos devorando mulleres, e todo por
non cascala nun váter ou contra un
muro. E logo ¡que noxo! a culpa rebota e cae nela, ¿a quén se /le acorre
andar soa, a esas horas, por eses sitios?, que si o estaba buscando, que
se o desexaba, que si o provocou, que
si patatín, patatán, el a, a puta, a golfa de marras, que fica feita un cristo,
.
un gringallo afogado nun charco de
merda, suor e tufo, ela, por riba, ten

que soportar todo un feixe de comentarios e xuicios estúpidos. ¿Acaso
non ternos direito a andar por onde
nos pete? ¿é . propiedade privada a
rúa? ¿é deses que se untan de baba
e asco e nos ensoufan e enchen a base desa mesma baba e asco? e senón
é deles ¿porque se comportan como
amos e donos facendo todo o que lle
sae das pelotas?
Aquí vai unha historia desoutros
que parecen despegados do corpo e
tinta dunha novela, que ben poderán
ocupar follas de literatura, pero non,
non son estes capítulos nen episodios que se escriban por placer, xa
mollaron e mollan outras páxinas, as
páxinas da vida.

CARRONA

/ Ut,

que tardeé! e a rúa secunda o pensamento nun aviso que
non pronuncia. Ou cecais sexa unha
bronca, «muller, ¿non che dará vergoña? ¡ti soa, a estas horas!»
Veña tía, non flaquees, ¿qué carallo che pode pasar?, boeno, ainda que
sí, confeso que teño coma un frío de
medo atragantado, non é para menos,
cada vez que eolio o xornal, que se
atracos, que se violacións, que se esto, que se aqui lo, e mogollón de conachadas polo estilo, isto basta para que se me arrepíe o corpo ¿non si?
e, por riba, vou eu e me meto en semellante trangallada, ¿protagonismo? ¡nen pisca! o que ocorre e que
xa estou ate os avarios de que me
acompañen polo feito de ser muller
¡nen que fose inutil!, nada, mariconadas, e todo por sair a tomar un has copas, ¿está prohibido? non, se xa sei
que non o está pero xuraría que se alguén me ve agora pensará que son
unha furcia e que veño ou ando en
busca de rollo. E logo, se enteran de
que me asaltaron non se sorprenden
e din que o merecía, ¡se serán mulas!
¡ pois non señor! ¡a m in resbála-me o
que digan ou deixende dicir, a marimorena armase por que os gamberros de turno que, ao millor son persoas decentes adicanse ao abordaxe das mulleres, parece como se lle
medrasen os instintos ao vernos e tivesen que liberalos a toda costa.
¡Vaia despotrique! con tanto cavile xa
esto u case na casa. ·
As paredes devolven a linguaxe
monótona dos tacóns que deletrean
no pavimento, é a voz xorda da materia morta que !les fai burla. De súpeto, unha man de ultratumba violenta
o are agarra un brazo, a figura é tragada por un portal negro.
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Pero ¿que é isto? ¿que, que pasa?
estou, estou berrando pero non me
escoito, sinto a boca empotrada contra unha masa que apesta, -debátese, forcexea, inultilmente- teño
frio, medo ¡que nauseas! mareome,
isto debe ser un mal soño ! por favor
que alguén encenda a luz! ¡¡¡despertádeme!!! ¡Aplástame, este porco perigoso me aplasta!.
Nena ¡estate quieta, merda! pareces un ha gata excitada, ¡lástima dunha cama! tranqui, xa verás obenque
o vamos pasar ti mais eu , estou que
fervo.
Pero, ¿que dice este fulano? ¿que
é ese susurro hostil e rouco que cheira a viño rancio e cervexa? ¡¡¡asqueroso!!! ¡por favor, por favor que alguén me axude! suo, teño febre, e o
baboso esta lámeme a cara ¡que asco! ¡quero, quero morrer!
¡Que boa estás! pareces un ha cadela rabiosa, pero eu heite domar,
¡cómo nolo vamos a montar! vas ver
o que é un home de verdade e vai-che
gostar, pero, ¡deixa de pelexar imbécil! Tes unhas tetiñas preciosas, vouchas comer a anacos, e o e u ese é unha virguería, paff, ¡estate quieta, carallo! veña que xa estou a ponto, ¡menudo empalme teño!
¿Que está decindo? ¿que me quere facer este filio de puta? tala de violarme ¿violarme e!? este seboso que
me lastima o oido con alento de besta, que me infecta cunha podredumbre quente que se me vai escurrindo
pola gargata? ¡que ganas de vomitar!
ogallá pudese votar todo para afora
e afogarlo no meu vómito ...
¡Ai! así nena, quietiña -ela arrimada a parede, como un moneco de
trapo, sen vida- ¿verdade que che
gosta a marcha? seguro que tes uns
desexos tolos de follar ¿non me andabas buscando? pois aquí me tes,
con aparato teso, ¿síntelo? duro como unha pedra, e todo para tf, hala
xa está bragas abaixo, e agora toma,
ah ...
Non sigo describindo a escea, o
que ven a continuación é faGil de imaxinar, non fan falla grandes esforzos,
un paréntese sacudido por vaivéns e
xemidos e algunha que outra queixa
floxa que ao nen atopar espacio acaba morrendo, porquería a moreas e un
cotroso que se vai derretindo en suores de animal, cuspe e outras marranadas.
¿E dispois? ¿Calar? ¿deixar que
nos convirtan en basura sen berrar?
NON.

GÓMEZ

1
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noticias na prensa sobre
as agresións que estamos a
so tri ras m u lleres (maos tratos, violacións, discriminacións múltiples ... ) polo mero feito de
se-lo; son novas impactantes que
mostran a brutalidade coa que esta
sociedade patriarcal nos oprime.
COTIO

Neste pequeno artigo centraremo-nos nos maos tratos e violacións,
as mostras mais brutais da violencia
sexista, que veñen acompañadas en
demasiados casos do mesmo asesiñato da muller.
Según datos publicados na prensa en Outubro do 86, a Xefatura Superior da Policia de A Coruña declara que nos nove primeiros meses do
ano 1986, 172 mulleres denunciaron
maos tratos (físicos e psíquicos),
mentras a delagación do Instituto da
Muller, nesta cidade e no mesmo periodo, declara que 760 mulleres maltratadas acudiron ao centro en busca de asesoramento.
Chama a atención a diferencia entre os datos declarados por un e
outro organismo, pero ten unha fácil
explicación: as dificultades que nas
propias comisarias poñen para evitar
que se leve a cabo a denuncia, para
ter que seguir lago soportando humillacións no xulgado, a falla de alternativas sociais e económicas para as
mulleres que deciden rachar dan-se
dentro da familia na que a maioria da
muller é de dependencia económica
total respecto do marido), medo as represalias por parte do agresor ou
agresores ... que deixan claro o interés de que estas situacións permanezcan no mundo do privado, saindo
a luz só como incidentes aillados e
non como agresións patriarcais que
son.
Non ternos unha constatación
aproximada da realidade destas agresións xa que non se denuncian mais
que unha pequen a delas, das que só
alguns casos son reflexados nos medios de comunicación.
Facendo un seguimento da prensa diaria nestes derradeiros 5 meses
podemos extraer algunhas caracteristicas do tratamento in-formativo
sobre as agresións á muller.

En xeral só son novas destacadas
aqueles casos que, dalgún xeito, tiren
a sen si bi 1idade dos/as lectores/as, xa
porque a muller recibiu lesións tan
graves como para poñer a su a vida en
perigro, por rematar no cementerio,
ou ben por tratarse de nenas, mulleres con deficiencias psíquicas ou mulleres moi maiores.
Dentro desta categoría entraría
tamén aqueles casos nos que a muller chega a situacións límites
enfrentando-se tamén con violencia,
incluso as veces chegando a matar
ao home, poñendo así punto e final
a unha história que xeralmente soe
contar con abondantes antecedentes
de denuncias, paseos polos xulgados
e a desidia dos responsabeis de tales institucións.
Ademais destas novas que requiren un titular, a inmensa maioria das
agresións que aparecen recollidas
limitan-se a detallar a denuncia
policial.
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Constatamos asimesmo que en
moitas noticias que pretenden ser obxectivas, califica-se de entrada ao
agresor de psicopata, sádico, desequilibrado como querendo presentar
estes casos como feitos aillados producidos por individuos non normais
.'
ou marxinados; noutras ocas1ons
menciona-se a pertenencia a unha ré¡l.,
.
za xitano ou un pa1s marroqw como
se estes foran datos definitorios que
aportasen unha xustificación para explicar tal agesión. D

FISICOS

FISICOS

PSÍQUICOS

PSIOUICOS

A CORUÑA

15

65

5

FERROL

3

27

7

SANT IAGO

17

14

14

RIBEIRA

4

1

o

TOTAL

39

107

26

Datos da policía, dende xaneiro do 86 até setembro do 86, relativos a maos tratos de maridos
a mulleres.

A escola

non só se transmiten
coñecementos, - senón
que e servíndose deles tamén- estanse a transmitir os valores morais e culturais precisos para asegurar as actitudes e
pautas de comportamento que esta
sociedade precisa para poderse manter. De seguro que ista afirmación xeral, así formulada, referida ao papel
que xoga a escola -nun sentido
. amplio- é compartida pola meirande parte dos e das ensinantes. Sen
embargo se a baixa-se-mos a un plano de concreción maior e mais específico, de seguro non serían xa tantos
e tantas as que se identicaran con
el a.
Estarna-nos a referir ao papel que
xoga a escola na reproducción e fixación de papeis distintos segundo o
sexo, que contribuien a mantera desigualdade entre homes e mulleres.
A miúdo arguméntase en contra
do anterior alegando que a partires
da xeralización da escola mixta (insuficiente, por outra parte, pois ainda
seguen a existir centros masculinos
e centros femininos) xunto coa desaparición de disciplinas específicas,
non cabe talar dun ensino que faga
diferencias polo sexo e que sexa discriminatorio co feminino.
Pois ben, a pesares da escola
mixta e do pretendido ensino único,
seguimos a afirmar que esta escola
non actúa de forma neutra. Afirmamos que cada sexo ten, no conxunto
do aparato escolar, diferentes oportunidades en canto á su a formación;
e que isa formación está impregnada dos valores e símbolos necesarios
para que as mulleres sigamos a xogar un papel subordinado nesta sociedade.
¿Cómo se podería explicar, senón,
o seguinte?
a) O nivel de titulación académicas das mulleres é sempre inferior ao
dos homes.
En 1975-76 acádase no Estado Español a igualdade numérica dos sexos entre oslas estudiantes de bacharelato, pero nos niveis altos do sistema escolar, Universidade e especialmente Escalas Técnicas Superiores,
persisten as diferéncias de matrícula e de obtención de títulos.
Así no curso 80-81, namentras as
mulleres supoñen o 53% do estudantado de COU, somentes son o 44% do
universitario.
b) As mulleres atópanse sempre
nas especialidades menos valoradas
socialmente o están practicamente
excluidas das mais prestixiosas.

Así atopamo-nos con que en carreiras de grado medio como enfermería e formación do profesorado de
EXB, as mulleres acadan un 75,1% e
un 69,4% respectivamente. Namentras que pola contra en carreiras como Ciencias Económicas ou nas Escolas Técnicas Superiores a matrícula de mulleres no referido curso acadou só un 24,3% e un 9,3%
respectivamente.
(Oslas aficioandas ás estadísticas podedes ver os cadros 1 e 2, que
talan por si sós}.

A explicación mais extendida so-

bre este tipo de manifestacións baséase na diferencia de comportamentos segundo o sexo, ousexa: as mulleres estudian menos, teñen un menor interés polo traballo profesional
que terán que desenvolver, e, por conseguinte, acadan titulacións mais
modestas e elixen estudios menos
prestixiosos.
Pero compre preguntarse: ¿por
qué se producen ese comportamentos tan distintos segundo se sexa home ou muller?
A resposta a ésto está na diferéncia de modelos sociais e nas presións exercidas sobre a xente miúda
para determinar os comportamentos
que serán diferentes por razón de sexo. E entre esas presións hai que destacar aquelas que se exercen no mesmo mundo escolar, que introducen diferencias de tratamento por razón de
sexo.
Na propia escola actúan uns mecanismos que conducen a éxitos diferentes nos estudios segundo se trate de homes ou de mulleres, respostando ás expectativas que a propia
sociedade espera dela.
Quixéramos encetar eiquí unha
reflexión que nos permita enxuiciar
críticamente algúns dos comportamentes que están a incidir na dirección apuntada:
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a) ¿Son neutrais as nasas actitudes, comportamentos e valoracións
respecto ao noso alumnado feminino
e masculino?
Inmediatamente a caséque totalidade do profesorado contestaría
que sí, que trata nas clases de igual
xeito ao alumnado independentemente do seu sexo.
Pois ben, isto non é certo; ai nda
que subxetivamente moitas veces o
•
v1vamos
as1.•
En estudios realizados demostrase que o número de veces que nos di-

riximos a elas e eles é absolutamente diferente: nas aulas observadas as
proporcións de palabras dirixidas a
nenoslas foron de 2201100, 1911100,
1721100, 150/100, 2551100, é dicer unha amplia diferéncia de atención aos
nenos, sobre unha composición das
clases variable, que nuns casos reflexa maioría de nenos e neutros de nenas. (Marina Subirats, Niños y niñas
en la escuela: una exploración de los
códigos de género actuales.)
Tamén está constatado en experiencias que se teñen levado a cabo
a tal efecto que as alumnas son interrompidas un maior número de veces
que os alumnos, como demostran estudios realizados por L.J. Weitzman
e publicadas en 1979 no libro Sex Role Socialization.
Os termos nos que nos diriximos
a uns e out ras tamén son totalmente
diferentes. (Ver: Marina Subirats, Niños y niñas en la escuela: una exploración de los códigos de género
actuales.)
b) ¿E as expectativas que expresamos para elas e para eles?
Hai investigacións que tratan de
demostrar que as mulleres ternos un
rendimento académico menor nas
asignaturas de Ciencias. Nun traballo realizado por Margaret Spear pártese da seguinte hipótese: ... «Para
idéntico trabal/o escrito, os/as profe-

CADRO 1
MATRICULA NAS FACULTADES UNIVERSITARIAS DO E.E. NO CURSO 1980/81

sores/as de Ciencias, puntúan mais
alto aos alumnos que ás alumnas, e
fórmanse me/lores expectativas dos
primeiros».
O estudio, realizado con 306 ensinantes de Enseñanza Secundaria
en Inglaterra, consistía en que cada
un/unha evaluase exercicios de 3
alumnos/as (2 por cada alumno/a), representativos de bon, mediano e baixo nivel. Cada par de exercicios foi representado ao 50% dos/as ensinantes como obras dun alumno e ao 50%
como obra dunha alumna. Os/as ensinantes, que descoñecían o auténtico obxetivo do estudio, debían evaluar 15 diferentes aspectos dos exercicios: nivel, puntuación global, precisión científica, aptitude para a ciencia, idoneidade para seguir estudios
de Física ...

FACULTADES UNIVERSITARIAS

TOTAL

N.0 MULLERES

PORCENTAXE
MULLERES

3.670

BELLAS ARTES

1.926

52,4

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - --

- ----

CIENCIAS (1)

53.523

23.766

44 ,4

C. ECONOMICAS E EMPRESARIAIS

45.195

11.021

24 ,3

C. POLITICAS E SOCIOLIXIA

· 4.300

2.167

50,3

7.043

3.180

45,1

DEREITO

83.350

31.123

37,3

FARMACIA

20.367

13.534

66,4

123.402

75.677

61 ,3

71.595

31.216

43,6

INFORMATICA

4.112

1.028

25,0

VETERINARIA

6.612

1.998

30,2

742

146

19,6

C. DA INFORMACIÓN

FILOSOFIA E LETRAS (2)
MEDICINA

OTO. CANONICO E TEOLOXIA

-FONTE:

CULTURA

DE

MINISTERIO

(1) Ciencias, Biolóxicas, Físicas, Xeoloxía, Matemáticas e Químicas.
(2) Filosofia e Letras, Filosofía, C. da Educación, Xeografía, Historia e Psicoloxía e Filoloxía.

''O número de veces
que nos diriximos
a elas e a eles
é diferente''

Os resultados mostran que otraballo escrito atribuido a unha muller
foi puntuado mais baixo que o atribuído a un home, e que os/as ensinantes expresaron expectativas
maiores sobre o potencial para a
ciencia dos alumnos que das
alumnas.
A autora suxire que os resultados
superiores dos homes en Ciencias
están en gran medida, mantidos polos xuicios e espectativas sesgados
dos seus profesores/as, que amplían
as diferencias _que poidan existir.
Pensamos que con estes poucos
exemplos constatamos a falsedade
da pretendida neutralidade do sistema educativo, onde moitas veces ainda que inconscentemente- estamos a ser cómplices nunha discriminación mesmo odiada por nos.
Dende estas páxinas animamósvos a todos e a todas as ensinantes
a reflexionar sobre a nosa propia
práctica, sobre cómo podemos contribuir a que este orde de cousas mude para colaborar n un ha verdadeira
educación de nenos e nenas como
persoas.

CADRO 11
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MATRICULA NAS ESCOLAS TÉCNICAS SUPERIORES DO E.E. NO CURSO 1980/81
ESCOLAS TÉCNICAS SUPERIORES

TOTAL

N .0 MULLERES

ARQUITECTURA

15.711

2.439

15,5

INXENIEIROS AGRONOMOS

3.080

497

16,3

INXENIEIROS AERONAUTICOS

1.259

67

5,3

INXENIEIROS DE CAMIÑOS,
CANALES E PORTOS

4.725

169

3,5

942

157

16,6

1.100

86

7,8

618

26

4,2

4.190

169

4,0

INXENIEIROS DE QUÍMICAS

456

105

23,0

INXENIEIROS INDUSTRIAIS

14.066

585

4,1

INXENIEIROS DE MONTES
INXENIEIROS DE MINAS
INXENIEIROS NAVALES
INXENIEIROS DE TELECOMUNICACIÓN

PORCENTAXE
MULLERES

FONTE: MINISTERIO DE CULTURA

t 1f : 56 2121

•••
FALLO

TRIBUNAL

en Madrid O
Tribunal contra as
agresións ó dereito ó
aborto e ouvidas as
testimuñas, considerando feítos probados os datos apo~
tados
e,

EUNIDO

que as tarefas que esta sociedade asigna ás mulleres nos alonxan dos organismos e institucións de poder e decisión política, social e económica, que pasamos o fundamental do naso
tempo atendendo as necesidades privadas e domesticas de irmáns, maridos e
amadores.
CONSIDERANDO, que ísto, lonxe de ser
un feíto casual, está relacionado con intereses dos homes, e especialmente cos
de quen detentan o poder social, político
e económico.
CONSIDERANDO, que recibimos unha
educación tendenciosa e reaccionaria
que oculta que o carpo e o sexo son tonte de pracer, que a reproducción e a maternidade son causas diferentes e claramente arredadas. Que se nos intenta ocultar o pracer sexual que podemos opter co
naso propio carpo ou co carpo de outras
e outros; que ter tillos e filias é unha posibilidade e que coidalos, educalos e
atendelos é un ha tarefa que poden facer
as mulleres, pero tamén os homes.
CONSIDERANDO, a influéncia ideolóxica
da xerarquía católica, que considera o
pracer sexual como pecado e a maternidade como profisión das mulleres alen'
tanda entre nós a sumisión e a resignación como virtudes.
. CONSIDERANDO, que a Constitución '
f1el reflexo das ideas dominantes, non recoñece explícitamente o dereito ó aborto nen nengún outro dereito específico
das mulleres, dando por bó o marco social en que se desenvolve a nasa vida
'
consagrando así o poder dos homes sobre nós.
CONSIDERANDO, que as leis elaboradas
polos poderosos limitan, perseguen e reprimen dereitos das mulleres, e dun xeito especial o dereito a decidir sobre o noso carpo.
CONSIDERANDO, que a pesar das leis,
restriccións e prohibicións, miles de mulleres, unha vez que ficaron embarazadas
sen desexalo, deciden abortar, procurando solucións alí ande llas ofrezan, teñan
éstas ou non garantías suficientes para
a sua saude.
CONSIDERANDO, que O goberno do Estado Español, tendo información sobre os
sufrimentos e perigos que corren a diario miles de mulleres ó expoñer as suas
vidas someténdose a abortos caseiros e
clandestinos, elaborou unhas leis que seguen considerando o aborto como un delito que o converten nun negocio privado
e que, nos casos en que se despenaliza,
non fica garantida a sua gratuidade,
CONSIDERANDO,

En atención ó exposto, o TRIBUNAL DECIDE:
Primeiro: acusar ó goberno como responsabel directo das martes de nove mulleres, víctimas do aborto clandestino
'
acorridas desde que en agosto de 1985
entrara en vigor a sua Lei sobre aborto.
Segundo: acusar ó goberno como directo responsabel da situación de indefensión á que se ven abocadas as mulleres. Indefensión legal e indefensión
sanitaria.
Terceiro: acusar ó goberno de ceder
as presións dos profesionais da mediciña privada, de aqueles que miden os seus
principios morais e éticos en pesetas, capaces de aceptar a práctica legal de abortos sempre que ésta lles permita lucrarse.
Cuarto: acusar ó goberno de desprotexer ós sectores mais progresistas da sanidade, a aqueles dispostos a realizar
abortos na rede sanitaria pública.
Quinto: acusar ó goberno como responsabel dos procesos abertos na actualidade contra mulleres, contra sanitarios
e sanitarias; das redadas policiais contra
clínicas e centros de planificación; do encarceramento de persoas cuxo unico delito foi facilitar ás mulleres que o desexaban o coidado e a atención necesaria
para que abortaran nas mellares condicións sanitarias, respondendo á demanda que non cobría a rede sanitaria
pública.
Sexto: acusar a aqueles medicas que
negan ás mulleres información sobre a
sua sexualidade, aqueles que lles negan
información sobre os métodos anticonceptivos mais axeitados, menos nocivos
para a sua saúde, a aqueles que poñen
atrancos e se resisten a practicar ligaduras de trompas cando a muller non desexa mais tillos ou filias e elexiu esa intervención para evitar mais embarazos.
Septimo: acusar a aqueles medicos
que negándose a realizar abortos na rede sanitaria pública e dificultando mesmo que outros os realicen, practicando
con ánimo de lucro nas clínicas privadas
e, en ocasións, de forma clandestina, nos
quirofanos da Seguridade Social.
Octavo: acusar á xerarquia da igrexa
católica de ter xugado ó longo da historia e seguir xogando hoxe un papel activo e sistemático na defensa dos valores
que nos manteñen ás mulleres na subordinación e dependencia en relación ós homes. De considerar que o xénero humán
son hos homes e que nós somos só un
apendice da humanidade.

POR TODO EW DECIDIMOS
CONDENAR E CONDENAMOS
ministro de xusticia,
Fernando Ledesma, como responsabel da
actual lei sobre aborto aprobada polo
Parlamento.
'
• O resto dos membros do goberno, co
seu presidente Felipe González á cabeza.
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• Ó resto de institucións públicas da
Administración socialista implicadas por
acción ou por omisión contra a liberdade de decidir das mulleres.
• e? Consello Xeral de Médicos.
• Os xuices, empeñados en aplicar as
leis contra os dereitos das mulleres da
forma mais brutalmente misóxena.
• Ós membros das forzas represivas
da Garda Civil e Policía Nacional, fieis defensores da orde patriarcal.
• A todos eles por igual, sen nengún
tipo de discriminación,
CONDENÁMOLOS á pena de por vida
dunha existencia cos padecementos das
mulleres, privados así dos dereitos e liberdades dos que nós carecemos hoxe polo
mero feíto de selo.
CONDENÁMOLOS a padecer OS sofrimentos dunha sexualidade frustrante
guiada hacia a heterosexualidade e pre:
sidida polo medo ó embarazo.
CONDENÁMOLOS ÓS padecementos a
consecuencia da utilización duns anticonceptivos inadecuados.
CONDENÁMOLOS á pena de sofrir as
mesmas humillacións, vexacións e angurias que padecemos as mulleres cando
nos vemos abrigadas a ir de porta en porta procurando quen nos axude para dar
cabo dun embarazo non desexado.
CONDENÁMOLOS a padecer os medos e
os danos físicos e penais derivados dun
aborto sen as suficientes garantías sanitarias.
CONDENÁMOLOS a cada un deles a verse conducidos pola forza, aferrollados,
ante un xuiz que teña sobre da mesa e iea
en voz alta os seus historiais clínicos e
os seus costumes sexuais, violentando
así o seu dereito a intimidade.
CONDENÁMOLOS a padecer o terror, a
dor e chegado o caso, a morte, por un
aborto realizado contra a sua sauéle e contra a sua vida.
Póñase esta sentencia en coñecimento de tódalas mulleres para o seu abrigado cumprimento.
Madrid, 13 de Decembro de 1986

,

··NOVAS TECNO

SREPRODUC

Unha primeira ollada
'
.
das novas tecmcas
reproductivas posúe unha
indudabel actualidade.
Decote, nos meios de comunicación, aparecen noticias e reportaxes que na meirande parte dos
casos louvan as excelencias dos adiantos da fertilización in vitro, subraiando as enormes avantaxes que comporta para as mulleres. A principal, sería
a de permitir que as mulleres con problemas de esterilidade (pero con ovarios funcionais) poideran ter fillos.
Mesmo, hay quen debuxa un futuro,
non demasiado lonxano, no que a
concepción e nacemento de novos seres humáns podería-se levar a cabo
completamente forado corpo da muller, dando lugar a verdadeiros nenas
probetas e liberando ás mulleres das
cargas que supón o embarazo. Esta é
a posición que dende plantexamentos
supostamente feministas defende Lidia Falcón:

PROBLEMA

"A única forma de se emancipar
das servidumbres esgotadoras, incapacitantes e até mortais da xestación, o parto e a lactancia é a fabricación en probeta, e anque os espíritos timoratos non o crean
achamo-nos dende o ponto de vista científico moito mais preto de tales logros do que semella".
A realidade é moi outra. A nova
tecnoloxía reproductiva abre moitos
interrogantes de díficil resposta e conleva problemas tanto biomédicos como sociais que un enfoque verdadeiramente feminista da cuestión debe
tomar en consideración. As argumentacións embelecedoras sen mais, pretenden, pola contra, agachar estes
problemas; non pasan de ser, na meirande parte dos casos, unha propaganda intencionada.
Os distintos métodos que se engloban baixo o nome xenérico de "novas
tecnoloxías reproductivas" non son
mais que variacións dunha técnica báseca consistente no seguinte:
l. Extracción de ovocitos da muller mediante laparoscopia (introdución dun diminuto telescopio e un iluminador de fibra óptica a traveso dunha pequena incisión practicada na rexión do embigo, podendo-se extraer
por aspiración os ovocitos do ovario).

-

-

Anque a laparoscopia é a técnica báseca mais común, recentemente
escomenzou-se a empregar un novo
método baseado na utilización dunha guía ultrasónica por vía vaxinal
que simplifica bastante a obtención.
Hai que sinalar que as pacientes
suelen ser tratadas con hormonas previamente á realización da laparoscopia para facer medrar o número de
ovocitos obtidos nunha úneca inter.'
venc10n.
2. De seguido, estes ovocitos son
fecundados con espermatozoides provintes do esperma dun home.
3. Por último, implanta-se o óvulo fecundado no útero da muller donante -ou de outra- e, se esa implantación é correcta (o que implica
que o estado do zigoto ten que estar
en armonía co estado da parede uterina), escomenza un embarazo que en
mais nada se diferencia dun embarazo normal.
Este é, en liñas xerais, e dun xeito
' .
.
estremadamente esquemat1co e simplificado, o procedimento báseco da
fertilización in vitro. No cadro adxunto aparecen as distintas modalidades
•
que se presentan como consecuencia
da esterilidade que, por diversas causas, poden presentar os membros da
parella.
Dúas precisións poden ser pertinentes. A primeira é que a fecundación in vitro supón un salto cualitativo verbo da inseminación artificial.
.
. .,
Esta última consiste na msemmac10n
dunha muller con esperma dun do-
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- -nante. Polo tanto, a fecundación
realiza-se dentro do aparato reproductor feminino (nas trompas de Falopio)
'
e, xa que logo, todo o proceso, agas
a propria inseminación, realiza-se de
xeito natural.
A inseminación non presenta problemas sempre e cando non se seleccione o esperma do donante (a partir
de bancos de semén) con fines euxenésicos, cousa que xa se ten feito nos
Estados Unidos, ou se manipule, mediante técnicas de enxenería xenética,
o material hereditario dos espermatozoides con iguais ou semellantes fins .
Esta última posibilidade, hoxe por hoxe, presenta problemas técnicos de importancia e non é posibel a súa apli.,
, .
cac10n nos prox1mos anos.
A fecundación in vitro, por ser
realizada extrauterinamente abre a
porta á conservación, desenrolo e manipulación de embrións denantes da
súa implantación no útero da muller.
Isto, como veremos mais adiante, supón un verdadeiro salto cualitativo na
tecnoloxía reproductiva e presenta un
bó número de problemas éticos e
•

•

SOCialS.

.
.,
precision

,

A segunda
que quena
facer é que a fertilización externa sempre ten que ir seguida, no plazo de
poucos días, da implantación do embrión no útero dunha muller. A outra
alternativa posibel é a conxelación do
embrión, o que garantiza a súa conservación por tempo indefinido,
poidendo-se despois efectuar a implantación uterina, previa desconxelación.

O que non resulta posibel, nen hoxe nen quizais nunca, é a fabricación
de úteros artificiais onde simular un
embarazo completo. Hai moitos obstáculos prácticos importantes diante
da calquera intento de prolongar o desenrolo humán precoz externamente
até unha fase de viabilidade independente e así, de feito, eliminar o desenrolo intrauterino do ciclo vital humán.
Estes verdadeiros nenas probeta non
son factibeis no estado actual do co•
ñecimento, nen están, polo de agora,
no centro dos obxetivos da inves.
.
'
tlgacwn.
Polo tanto, a visión profética de
Lidia Falcón sobre da liberación da
muller por meio da xestación en probeta non deixa de ser un invento de
ciencia-ficción. De aquí podemos tirar unha interesante conclusión. A investigación biomédica sobre as novas
técnicas reproductivas non se plantexa liberar ás mulleres de cargas que
supón un embarazo. Tamén é certo
que só a idea de fabricar seres humans
por meios completamente externos
abriría unhas posibilidades de manipulacións dos embrións pouco menos
que aterradoras.
Voltando á fecundación in vitro tal
como foi definida mais arriba,
podemo-nos preguntar: ¿Qué problemas médicos conleva? ¿E aceptabel
dende o ponto de vista social? ¿Favorece ás mulleres? ¿E un elemento favorabel a nasa emancipación?
Non é doado dar respos'tas acabadas a todos estes interrogantes, pero
sí resulta útil establecer, na medida do
posibel, os termos nos que debater estas cuestións:
Polo que respecta aos problemas
médicos, dúas son as cuestións:
• Risco para a muller obxecto do
tratamento.
• Perigos de malformación do
feto.
Os riscos ou alteracións que pode
sofrir a muller suxeita á fertilización
artificial derivan en primeiro lugar do
tratamento hormonal ou farmacolóxico que precede a extracción dos seus
ovocitos. Xa indiquei denantes que este tratamento tiña como finalidade facer medrar a producción de ovocitos
nos ovarios e conquerir, deste xeito,
unha extracción mais proveitosa. As
alteracións neste caso son semellantes
as de calquer tratamento hormonal
intenso. Os outros perigos potenciais
para a muller están asociados aos procedimentos quirúrxicos de extracción
(laparoscopia) e o risco do propio em-

barazo. Hai un certo consenso médico en considerar estes perigos como
pouco importantes, en especial o quirúrxico, sendo o segundo o de un embarazo mais ou menos normal.
Os riscos para o feto son moito
mais difíciles de valorar. O número de
experiencias efectuadas é moi pequeno para poder tirar conclusións dunha certa validez. Fican moitos interrogantes no ar, especialmente se consideramos que o número de óvulos fecundados que se chegan a implantar
e conquiren levar o proceso a término nun embarazo normal é moi pequeno, razón pola cal habería que
pensar que esta probabilidade disminuiría no caso de fertilización in vitro seguida de implantación. As experiencias realizadas con outras especies
animais, particularmente de mamíferos son, na meirande parte dos casos,
dificilmente extrapolabeis á especie
humán, polo que a conclusión é que
o grao de incertidumbre sobre esta
cuestión é razonabelmente alto.

preocupación
da investigación non está
en liberarnos ás mulleres
das servidumbres
da nosa bioloxia ''
';4

Os problemas de orde social son
mais importantes e son os que suscitan un maior número de críticas.
Un primeiro problema é a posibel
política euxenésica que se derivaría de
utilizar óvulos e semen de persoas seleccionadas por características consideradas desexabeis ou selección do sexo a partir do esperma. O trasfondo
racista deste tipo de políticas é evidente. Con todo, hai que sinalar que a
tentación euxenésica é moito mais forte cando se efectúa inseminación artificial que fecundación externa in vitro, dado que é mais doado de realizar e é aplicabel a un número moito
maior de mulleres con moitas mais garantías de éxito. En ambos os dous casos faría-se unha selección previa do
esperma do donante.
As políticas euxenésicas teñen longa tradición sen necesidade de recurrir a nengún tipo de técnica de fertilización. Abonda con prohibir que te~
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ñan fillos aquelas persoas que, por
unha ou outra causa, non se xuzgue
interesante que transmitan as suas característivas hereditarias. Non fai falla botar man do nazismo para atopar exemplos sobre o particular. Nos
anos 30, 31 estados de USA tiñan establecidas leis euxenésicas, a posta en
vigor das cales levo u consigo a esterilización de mais de 60.000 persoas. Na
Alemania nazi esterilizou-se a mais de
56.000 persoas durante o ano seguinte á promulgación da iei de Sanidade
Xenética do 13 de Xullo de 1933 e un
total de 250.000 durante o período de
vixencia desta lei. En Xullo de 1973
un comité de investigación do Senado dos EE.UU. obtivo o testimuño do
Departamento de Sanidade, Educación e Seguridade Social de que, como mínimo, 16.000 mulleres e 8.000
homes foran esterilizados polo Governo Federal en 1972; de éstes, 365 eran
menores de 21 anos e unha elevada
porcentaxe do total eran negros. William Shockley, premio Nobel de Física, redactou unha proposición no
ano 1972 pedindo a esterilización de
aquelas persoas con coficiente intelectual inferior a 100. Como se ve, os
exemplos ahondan.
Unha das cuestións mais espinosas plantexadas a partir da fertilización in vitro é a da posibel manipulación dos embrións mediante as técnicas de enxenería xenética. Esta manipulación pode perseguir cambear o
contido do material xenético, introducindo novos xenes na dotación do embrión, ou a posibilidade teórica de
clonar seres humáns introducindo toda a dotación cromosómica dunha
persoa nun óvulo aoque previamente lle foi extraido o núcleo. A obtención de individuos xeneticamente
idénticos por meio de clonación é, sen
nengún tipo de dúbida, unha cuestión
completamente reprobabel que anque
hoxe non é tecnicamente posibel non
sería difícil de acadar nun futuro non
lonxano. Se ben é certo que a mera
posibilidade de realizar este tipo de
experimentos non quere dicer que se
vaia a camiñar nesta dirección e que
as prevencións para face-lo son até
agora grandes, non resulta trivial
enunciar os perigos potenciais que a
manipulación deliberada dun óvulo
fecundado pode entrañar.
Nestes últimos meses teñen aparecido con forza certos problemas de tipo legal relacionados co que se deu en
chamar aluger de úteros. O problema,
dende o noso ponto de vista, quizais
debera ser enfocado como a posibili-

METODOS ARTIFICIAIS DE CONCEPCIÓN
INDICACIÓNS

METO DO

• Esteril idade paterna.

• Inseminación artificial con esperma dun donante.

• Esterilidade materna por ausencia de óvulos.

• Inseminación artificial dunha donante con esperma do pai.
• F.I.V.* do óvulo dunha donante con esperma do pai, embrión
depositado no útero da nai.
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -- -- -- - - - - -- - -

• Esterilidade materna por anomalía do útero, con ovarios normais.

• F.I.V. do óvulo da nai con esperma do pai, embrión depositado
en útero de donante.

• Esterilidade materna por lesión do útero, e ausencia de óvulos

• Inseminación artificial dunha donante con esperma do pai.

• Esterilidade da parella por incompatibilidade xenética ou inmunolóxica

• Inseminación artificial con esperma dun donante.

• Pai morto.

• Inseminación artificial con esperma conxelado do pai.

• Nai marta ou nai e pai mortos

• Transferencia de embrión procedente dunha F.I.V. a útero
de donante.

- - -- -- - - - - -- - -

* F.I.V.= Fertilización 'in vitro'

GLOSARIO
Euxenesia: Conxunto de medidas, técnicas ou políticas, encamiñadas a mellorar a dotación xenética da humanidad.
Laparoscopia: Intervención quirúrxica mediante a cal se consiguen extraer os ovocitos.
Dita intervención consiste nunha pequena incisión realizada a nivel do embigo, por onde
se introduce un dispositivo óptico que permite ver os órganos sexuais internos. Gracias
o
a unha fina agulla e ca axunda dunha delgada cánula se extraen os ovocitos.
o o
o o o Ovocito: Células que se forman nos ovarios e que por un proceso de maduración darán
'oo.,co lugar aos óvulos.
o o, Zigoto: Célula que resulta da fecundación dun óvulo por un espermatozoide.
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dade de utilización de mulleres probes, como paridoras ao servizo de familias burguesas que, por meio de presións económicas, ou outras, exploten
as capacidades reproductivas das mulleres mais desposuídas.
Pero quizais o ponto de vista crucial á hora de valorar as novas técnicas reproductivas sexa o de dilucidar
se supoñen algún avance real ou potencial para a nosa situación como
mulleres. Xa indiquei mais arriba que
non estaba no centro das preocupacións dos responsabeis das liñas de investigación liberar-nos ás mulleres das
servidumes da nosa bioloxía. Ademais, hai que considerar que, cos
avances actuais, a porcentaxe de mulleres que se poden ben~ficiar das aplicacións das novas técnicas é bastante
cativo. É dicer, mesmo no mellor dos
casos a aplicación da fertilización in
vitro non suporía unha solución práctica para a meiranda parte das mulleres con problemas de esterilidade.
¿Por qué, entón, selle da tanta importancia?. Moito me temo que o que
se pretende é, unha vez mais, como en
tantas outras ocasións, utilizarnos impón por riba dos nosos intereses e das
nosas vontades. A reivindicación tantas veces expresada, de que as mulleres ternos que ser·as donas do noso
corpo e das nosas capacidades reproductivas cobra, se cabe, unha nova im-
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portancia frente a estes problemas. Un
factor que inflúe na crecente demanda de fertilización externa por parte
dun elevado número de mulleres radica no peso da ideoloxía patriarcal
imperante que sitúa á muller esteril na
fronteira da inutilidade total. O desexo de ter fillos pescudaría, por parte
destas mulleres, sentirse realizadas na
sua identidade feminina, posta en entredito pola esterilidade.
Non quixera rematar sen facer unhas últimas consideracións. A primeira é que os xuicios críticos que inclúen
estas páxins non se basean en que os
métodos de fecundación in vitro sexan artificiais ou contraveñan procesos que poidan ser naturais na nosa
fisioloxía. Controlar a bioloxía, sempre e cando sexa en beneficio da muller, non pode ser obxectabel. Nós non
queremos ser escravas da nosa bioloxía e iso é o que facemos cando reivindicamos o aborto libre ou anticon-
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ceptivos. O problema reside en que
non está nada claro que o que se pretenda coas novas técnicas non sexa un
novo xeito de nos escravizar.
A segunda, refire-se á enxeñería
xenética. As referencias que, ao longo destas páxinas, se fan dela son claramente críticas. De todos os xeitos,
non pretenden ser unha impugnación
global da mesma. Este problema é
cando menos tan complexo como o
.
'
que estamos a tratar e requenna unha análise pormenorizada que rebordaría o obxectivo deste artigo. A pesar de que debe ser tratado con moitas prevencións e dende unha posición
.
' .
emmentemente cntlca, penso que se
debe fuxir das descalificacións excesivamente globais e abstractas, diferenciando as distintas realidades, bastante dispares, que se engloban baixo
o nome xénerico de enxeñerfa
xenética.
Por último, dicer que non é a miña intención adoptar unha posición
acabada e terminante diante das novas técnicas reprodutivas, senón abrir
interrogantes que faciliten un debate
que poida resultar frutífero. Pero teñamos en conta que non é ouro todo
o que reluce, ainda que o anuncien os
país da Ciencia.

Oiga Castiñeiras

O

,
GRUPO DE MULLERES da Facul-

tade de Económicas de Santiago invitoú a Montse Oliván
a presentar o libro Polémicas
Feministas escrito en colaboración
con Paloma Uría e Empar Pineda e
que saira do prelo en Outubro do 85.
Segundo as autoras cando publicaron
este feixe de artigos propuxeronse
aportar algunhas pinceladas útiles para ir construindo unha teoría da opresión da muller desde perspectivas téoricas marxistas e cunha orientación
política revolucionaria.
Perante un aula chea de xente
Montse Oliván escomenzoú a sua disertación facéndose unha serie de preguntas similares ás que se fixeron as
feministas norteamericanas no ano 60
ou as españolas no 70, ¿quén oprime
ás mulleres? ¿quén é o enemigo? ¿a
quen hai que enfrentarse?
Montse ó igoal que as duas compañeiras de traballo manifestase contra o Poder mais articulado e insertado na sociedad e burguesa, , un Poder
que exerce a explotación. Sempre, desde o Movimento Feminista, parte
Montse Oliván, de dous feítos ou
factores:

• As mulleres formamos un grupo oprimido. E iso é algo que nos une,
mesmo tendo moitas diferencias.
• A vida da muller non ven marcada só polo feíto de ser muller. A vida das mulleres e sua opresión está determinada pala clase, raza, país,
entorno...
A sociedade fainos desempeñar un
determinado rol pola nosa capacidade reproductora. Isto limitanos e oprímenos. A nosa situación non oustante melloroú respecto da das nosas nais
pero como por riba de todo segue a
ser o noso papel fundamental o ser
nais e cuidadoras da familia -esa é
a nosa primeira tarefa- continua a
nosa dependencia e subordinación có
que isto significa de miseria sexual,
das nosas limitacións no traballo asalariado, da imaxe psicolóxica que se
nos asigna ... A constatación de este
enfrentamento homes - mulleres e a
correspondente opresión foi un punto de partida importante.
Montse Oliván cuestionase de seguido ¿cómo levar a loita da nasa liberación e por ande encamiñar esa
loita? Aínda que Montse insiste en

que polo mero feíto de ser mulleres estamos todas oprimidas diferencia sin
embargo o que pode significar pertencer a unha ou outra clase social e si
a nosa loita debe inscribirse na loita
contra o capitalismo ou non?
A Familia -sinala Montse- é o
núcleo privilexiado onde se perpetua
a opresión pero -deixa ben claro a
conferenciante- o traballo doméstico non só serve para a satifacción dos
homes senon que ten unhas utilidades
que trascenden o ambito familiar. Hai
duas grandes conexións entre familia,
e o traballo exterior. O traballo que as
mulleres realizan reproduce ou axuda
a reproducila forza de traballo fundamental para o entramado social. Hai
unha relación estretísima entre o traballo das mulleres e a realidade social,
o sistema. A subordinación das mulleres interesa ós homes e a sociedade
para seguir funcionando cos mesmos
privilexios.
O traballo doméstico, atá os primeiros estudios Feministas non era
trabal/o; era só as suas labores no
D.N .l. O estado seguía a refrendaren
os privilexios dos homes. Falar, penetrar na relación, mulleres, amas de casa coas clases sociais era complicado
por varios factores, fundamentalmente porque o marxismo non falara nunca da muller en todo isto. O marxismo tradicionallimitarase a asimilar ás
mulleres á clase dos maridos, o que
non era riguroso. Porque si por clase
obreira entendemos a que só ten a sua
forza de traballo para vender, as mulleres entramos de cheo nesta definición: Carecemos de propiedades pero cunha particularidade, os homes
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venden a sua forza de traballo para
conseguir manterse na vida. Hai mulleres que endexamais venderon a sua
forza de traballo. E logo están os enfrentamentos cos compañeiros de clase -exemplo recente os mineiros de
Asturias-. E non podemos esquencer que hai mulleres que forman parte da burguesía, que teñen capital e explotan a outros homes e mulleres. Estas mulleres están interesadas no mantenemento do Capitalismo para seguir
obtendo privilexios. ¿Poden plantexar
loitas contra a subordinación coma
mulleres? Si, pero non excesiva.
O Movemento Feminista recalca
Montse Oliván está composto no
lOOOJo por molieres traballadoras e
non é casual. Nosoutras -di a coautora de Polémicas Feministas- pensamos que hai duas cousas sobre as
que insistir:
a) Á loita abrímoslle un flanco
novo: a nosa liberación coma mulleres, plantexamos cómo debe se-la nosa vida.
b) A corrente marxista olvidouse da contradicción home-muller. Non
se analizoú a opresión especifica das
molieres.

O Movemento Feminista é unha
forza subversiva. Segue a ser un movemento de loita. E cecais o movemento que mais se mantivo -sen
altibaixos- desde o ano 75.
O Movemento Feminista salientoú
Montse e o máis conflictivo e irrespetuoso coa Leí -exemplo recente,
Aborto-.
O libro Polémicas Feministas nun
principio pensouse como destinatario
para o Movemento Feminista, un Movemento que segue puxante e que
sempre debe estar encardinado no
conxunto das loitas sociais. Non podemos esquencer que o que coñecemos coma M.F. en Norteamerica,
•
Francia e España xorden cando as
mulleres son activas nas loitas populares: contra da guerra de Vietnam,
discriminación dos negros, Maio '68,
loita contra o franquismo ...
Un largo e interesante debate e o
optimismo de Montse Oliván de cara
o noso futuro coma Movemento Feminista pero iso si: «Sin baixar a garda nin un momento. Son moitos os
enemigos que nos acechan". D

Teresa Navaza

•

1

converti as

• • •
onsiña fidelmente cumplida na historia da nosa (?)sociedade.
Hoxe coma onte, os esforzos do
poder dirixense a manter a prostitución, negandoa, agachándoa, controlándoa e lexislandoa. O grau de civilización xudeo-critiá-occidental dun
pais ven dado tamén pola sabiduría
dos séus homes fontes no desenvolvemento destas orientacións reformulándoas en cultura, en moral ...
Unha das características precisamente, das normas morais, da moralidade, é a súa flexibilidade,a sua
adaptabilidade, a sua hipocresía ao
cabo. Así é posibel miragres sociais
como a negación da existencia dun
fenómeno -a prostitución neste
caso- e á vez, o regulamento pormenorizado da actividade das prostitutas e alcahuetes.
As liñas que siguen tentan ilustrar
con algúns exemplos da historia, e
non da mais recente, esa máxima coa
que encabezo o artigo.

IDENTJFJCALAS
Dende tempos remotos os esforzos das institucións concéntranse
en saber qué é quén: Obrígase ás
prostitutas a identificarse públicamente. En Sevilla (s. XV) as leis municipais ordean que as putas leven
unhas tocas azafranadas; como aos
poucos algunhas mulleres decentes
gastaron tamén destas tocas , as
autoridades proibíronQ.s e decretaron
a xeito de identificación un prendido
de troles na testa.

• Tentase evitar que os usos e vestidos das mulleres decentes sexan
adoptados polas mulleres de mala vida. No s. XIV aparecen decretos en
numerosas vilas proibíndo o ocultamento do rostro e o uso de xoias e
adornos, públicamente.
Paralelamente toda un hachea de
regulamentos proibía o oficio de alcahuete/a, prescribía castigo de azote para quén practicara a prostitución
e, para mais seguridade, definía como delito a perseguir a presencia de
mulleres nas tabernas.(1)

/LLALAS

Pero
'

as sociedades avantan ,
centralizase o poder, unificase España, crianse burocrácias e tamén neste eido que nos ocupa- se inventan novos xeitos que den coherencia
a unha auténtica política de institucionalización da prostitución.
. En cidades como Toledo, Carmona, Ecija, Zaragoza, Valencia, Sevilla,
publícanse ordenanzas na mesma dirección: acantonar ás prostitutas
nunha zoa concreta da cidade e proibir aos hosteleros que as acobillen
nos
seus
'
. establecementos. No s. XVI ,
pract1camente a totalidade das cidades importantes teñen ordenamentos
de mancebías e xeralízase a proibición de exercer a prostitución tora
del as.
As causas así escoménzanse a
clarexar: candaséu o séu, dunha beira as xentes de bén doutro as malas
xentes. O que é pecado e delito onde
viven os bós, convírtese en profisión
e negocio na mancebía.
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INSTITUCIONALAS
No ben chamado Século de
Ouro (do Ouro e a Prata americán).
Felipe 11, rei cristiá como poucos, adicaralle unha atención especialísima
ao regulamento das mancebías. Na
de Sevilla, por exemplo, proíbese a
entrada a mulleres casadas, vírxenes
e... con débedas. O regulamento dí tamén ben craro que: nen vestido que
arrastre, nen zapatos de tacóns, nen ...
arrodillarse na eirexa con coxín.
O celo en preservar os direitos
das mancebías e en garantir que a
prostitución se exerza so nela, é tanto que se fai costoso pensar no afán
cristiá e moralizador como úneco motor nesta actividade lexisladora. Hai
multitude de noticias sobre quen
eran os donos destas mancebías. Sabemos, por exemplo, que un cortesano dos RRCC, A. Yañez Fajardo, tiña
concedido o monopolio das mancebías do reino. A exprotación das mancebías concedíase ás persoas e institucións como pago de servicios
prestados ou como complemento
doutros honores, títulos ... etc. Estas
persoas ou intitucións arrendaban
despois a terceiras persos a exprotación directa dos burdeis. Non era estrano que a propiedade tora detentada polo Cabildo Catedralicio (Sevilla)
ou o municipio (Granada).

E... CONVERTILAS

Pero

a sociedade precisa defenderse moralmente do que el a mesm a cría e mantén. Paralelamente a
esta actividade reguladora e institucionalizadora da prostitución, a autoridade vela pola saúde moral das
prostitutas. Os métodos son
variados:

• evitar que pequen en épocas
santas, proibíndo exercer a profisión
na Semana Santa.
• arte/lar mecanismos concretos
para que en tempos tan sinalados se
poidan arrepentir, tais como sermóns
e ofrecementos concretos e públicos
(1 ).

• retira/as do oficio, pecha/as e
«axudalles» a se reconvertir en «mu1/eres decentes».
lmonos deter neste último xeito
poi a sua longa historia que chega ate
nos.
Dende a ldade Media, ternos noticias da existencia de casas adicadas a recoller mulleres descarriadas
(3). O concepto de muller descarriada era bastante amplo e nestas casas
tiña lugar a condesa que abandoa ao
seu conde por marchar cun pescador
(Valencia, 1416, Casa de Pecadoras
arrepentidas), malas criadas, mulleres as que os pais ou maridos queren correxir (Convento das Recoll idas,
1587, Madrid), ou embarazadas ilexítimamente á percura dun lugar para
agachar un parto vergonzoso.
As casas de recollidas veñen sendo a resposta moral institucional á
prostitución institucionalizada: as
dúas facianas da mesma moeda, o
delito e a cadea. Abríronse multitude
delas, xurdiron Ordes Relixiosas especializadas que contaron coa protección dos reis, e exportaronse como excelente solución ás «provincias

hilar, coser, y otras cosas que saben
o las enseñan. Dan/as limitadamente de comer y castigo ordinario, si lo
han menester, hasta que las vean reformadas y que daran mejor cuenta
de sí que antes». D
Carme Corbalan
Profesora de Historia
Vigo
NOTAS

(1) Cortes de Bribiesca de 1378. Ordeamento do Cabildo de Granada 1501.
(2) «Son conducidas a unha eirexa, ondeo predicador batalles un fermoso sermón verbo da Magadalena; despois baixa do púlpito e apresentalles un ha cruce
decindo: Ved al Señor; besad/o. Se algunha delas o fai, mandaselle a un convento
de mozas arrepentidas; pero a meirande
parte quita a vista da cruce e volve ao se u

traballo».
La vida cotidiana en la España del S. de
Oro, Argos Vergara, 1983.
(3) Outras mulleres e esta que escrebe imaxinamos que a non existencia de
casas para homes descarriados ten que
ver coa pouca capacidade de recuperación destes ...

americáns e filipinas».
Da exempleridade destas institucións da conta estas verbas dun persoaxe da época de Felipe 11: «... han

puesto el nombre de galera a una casa donde recogen las mozas que no
quieren servir, y otras amancebadas,
y las mudan de vestido con un saco
de sayal, y las quitan el cabello y las
cejas, y las hacen trabajar a la labor,
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•

u1mos
o teléfono. Angumiños arriba medran os niveis de
adren al in a. Hai un ha so a
cousa da que esto u certa: é
unha muller e ten un problema. Terá
collido o noso número de teléfono no periódico, nunha revista feminista, nalgunha pegatina, no taboleiro dun bar, nunha biblioteca pública, na guia telefónica ... Se cadra un
dia calquera anotouno por si acaso
e agora, desesperada, márcao. Teño
que acougar e disporme a escoitar.
ONA

un novo ano. Cada vez
estamos xa mais perto do
2000, esa nova era que
pintan como galáctica
onde todo van ser raios laser, satélites, ordenadores, etc.
E frente a tanta modernidade, as
mulleres seguimos caseque igual
que na ldade Meia, non podemos
abortar cando queiramos senon cando lle pareza ben os homes que fixeron a Leido Aborto. Seguimos sendo
propiedade privada dos nosos maridos, mozos, amantes o u, simplemente, do primeiro descoñecido que se
nos cruza no camiño elle entran ganas de ter relacións con nós.
Se botamos un olio o que foi 1986
vemos que seguen a incrementarse
os delitos por violación e os de maos
tratos. Os titulares dos xornais son
escalofriantes. No capítulo das violacións van dende nenas coma a de 11
anos violada en Lugo até unha vella
de Cedeira de 85 anos que houbo de
ingresar nunha clínica do Ferrol, pasando por unha xordomuda de 50
anos de Ourense, unha oligofrénica
de 23 cuxo autor foi condeado a 12
anos anque logo o Tribunal remiteu a
causa a sección de indultos do Ministerio de Xusticia pedindo unha reducción da pena «por considera/a excesiva», até o que violou a sua nai adoptiva de 65 anos. Tamén está a violación dunha enferme ira di ante da sua
filia de 5 anos e xa, como despedida,
duas notas no xornais de hoxe 30 de
decembro: a violación e morte dunha
nena en León e o intento de violación
dunha traballadora do Hospital Xeral
que resultou gravemente ferida ó
resistirse.
A vista de tales atrocidades ¿Que
dicer?. Seguimos provocando as mulleres cando nos violan na nosa propia casa como esa señora de Petín
que vivia soa ou a vella de Cedeira
que estaba soa as 3 da tarde na sua
casa?; cando esa traballadora do H.
Xeral ía cedo ó seu traballo, faciao para provocar?
EMATA

E no capitulo de maos tratos tampouco hai queixa, o que pasa é que
soio saen os casos espectaculares,
o que mata a tiros a moza embarazada, o marido que degola a muller, a
que lle prenderon lume en Vigo, pero
silencianse as miles de mulleres que
foron brutalmente agredidas polos
seus maridos, amos e señores de vidas e facendas, as que foron expulsadas das suas casas e cando foron
recabar axuda as forzas do orden non
foron auxiliadas pois nesta terra, a
pesares das ordes do Ministerio do
Interior ó respecto, ir denunciar a un
marido significa ainda sufrir humillacións na Comisaria ou nos cuarteis
da Garda Civil que se negan a recollelas si non vai acompañada dun
avogado e total para que o condenen
a unha pequena multa, tendo que sofrer a humillación de volver a declarar diante dun xuiz que, cando os
acontecementos relatados son gravísimos, prefire dudar e condear ó home a pena mínima como se as mulleres tiveramos que inventar algo e non
houbera xa dabondo co que nos pasa cada dia.
O pior de todo é que as perspectivas de que algo poida mudar son
mínimas. Seguimos vivindo nunha
sociedade onde os maos tratos non
só estan a orden do dia senon que caseque se consideran «de bó tono».
Cando un home maltrata a sua muller será porque algo lle terá feito, seguese a considerar como algo individual e non un problema social, e nen
a Xunta nen os concellos son ainda
quen de crear uns centros onde estas mulleres poidan, primeiro acollerse e despois ser asesoradas, informadas dos seus dereitos, poidan ver de
solucionar a su a vida, etc. E isto é un
pequeno avance que xa se foi conquerindo no resto do estado agás este pobre pais noso onde sempre andamos a velas vir.

Merche Pintos
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Nunha noite de garda en "WOMEN'S HELPLINE" (liña de axuda da
muller) podes topar mares e moreas
de problemas:
• Acaban de despedila, queresaber se ten direito de ir ao tribunal; chama-nos
• Pensa que está embarazada,
non sabe qué alternativas ten;
. chama-nos
• O seu marido mállaa todos os
sábados. Este sábado ademais
de bater nela, golpeu tamén a
sua filia; chama-nos.
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• Que re estudar i nxeñeiria pero
non consegue unha beca; chama-nos.
• Atopase soa; chama-nos.
• Pensa que é lesbiana; chama-nos.
• Vai de vacacións e quere enderezos de grupos de mulleres no
extranxeiro; chaman-nos.
Algunha noite cando non soa o teléfono e somella que as mulleres
acheganse á imaxe do mundo publicitario: felices amas de casa, nais
contentas, filias guapas e aboas tranquilas ... aproveitamos eses raros momentos de paz para ordear os ficheiros onde temos anotadas as chamadas (as veces chaman-nos mais dunha vez), para arranxar as carpetas onde temos a información sobre aborto, divorcio, direitos laborais, enderezos de médicas, avogadas, casas
refuxio ...

•

Son as carpetas que constituen
WOMEN'S HELPLINE. Son imprescindíbeis pois as mulleres que atendemos a liña non somos profisionais
e con esa información e experencias
acumuladas pódemos prestar unha
axuda axeitada cando callemos o
teléfono.
Hai momentos que o sinxelo feito de talar e sentirse comprendida
axuda á muller que nos chama. A eito
prestamos a nosa axuda en forma de
enderezas, de organizacións mais especializadas. Outras veces, en troques non podemos facer gran cousa,
mesmo nada.
O noso traballo serve mais que
nada para dar e espallar un ha información, oferta valiosa e difícil de conseguir para os marxinados. E a muller cando se enfrenta co sistema patriarcal da sociedade ató pase marxinada. Asi que respiro fondamente,
acougo, eolio o teléfono.
_!'Diga, Women's Helpline. En
qué podo axudarte"
- M 1ra, e que ...
1
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«O desexo é unha
pregunta sen
resposta posible»
(Luis Cernuda)

Mais existen desexos tidos
por abominables e personas castigadas por satisfacelos.
Na derradeira páxina do seu libro
El pozo de la soledad, Radcliffe Hall
(1) pide a Deus, tráxicamente, que interceda por esas patéticas hostes de
conxéneres, «as desvalidas criaturas
que bradan en valuto polo seu dereito á salvación».
Case un século despois, e con
Deus afortunadamente morto, a feminista lesbiana Adrienne Rich (2) dirixe o seu chamamento ó valor, deter-1
minación e asaño de cada lesbiana
para racha-lo circo do medo, a teimuda inercia de silencio que nos sulagou no anonimato. Porque non ter voz
é ser invisibles. O silencio é a nosa
inexistencia.
As lesbianas non tomos outra
cousa que unha rareza de vodevil, o
máis execrable e/ou exótico, o máis
out o u o mais in. As lesbianas non tivemos outro marchamo có de autén-

ticos malentendidos da libido, có de
escántricas floracións dun eros maquiavélicamente pervertido. E ainda
má1s: as lesbianas ternos sofrido o
asoballamento histórico de vernos
enfrentadas, decote, coa nosa diferencia. É deber oficial das lesbianas
explicarse: esmiuza-la súa nenez, as
imposibles xeoloxías prenatais, escarabellar, afondar na primeira vez, uliscar/navegar/osm ar xens arriba e abaixo ata emerxer, limpamente, coa Razón do desexo nas mans.
· Eu ignoro as razóns do desexo. Só
conozo os seus efectos devastadores: que para min se torne indispensable un corpo, un ha testa para o tacto, un ha necesidade aburante, sen paliativos. A luxuria
Mais non abonda con iso. O lesbianismo non é xa un segredo de alcoba; o lesbianismo xa non é, sornente, aquilo que facían Eva e maila serpe mentres Adán era lama. O lesbianismo trascendeu o desexo para se
tornar en desexo transgresor.
«Todo movimento emancipatorio
dun grupo conleva un proxecto de
subversión de valores» (3). As feministas lesbianas investigamos no senso
e na razón de ser da nosa propia cul-
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tura. A psicosis de medo que pade·
ceramos outrora, volveuse fructífera;
a clandestinidade convertiunos en
espías/francotiradores da cultura oficial. Coñecemo-la potencia socavadora da nosa exaltación do feminino.
O no so reino non carece de precedentes: velahí o reino das «deusas, amazonas e vestais» (4).
O lesbianismo radical, lesbianismo feminista, pretende o cambio total da vida e da sociedade desde a
propia experiencia recuperada, desde a perspectiva do peculiar, da rareza coma vivencia; a partires disto que
irnos pouco a pouco rescatando: a
nos historia roubada, esquecida, o
mundo silenciado das mulleres.

NOTAS

(1) HALL, Radcliffe, El pozo de la so/e·
dad. Buenos Aires, Ed. Hemisferio, 1966.
(2) RICH, Adrienne, Sobre mentiras, secretos y silencios. Barcelona, Icaria, 1983.
(3) Palabras de Amalia Valcárcel, citadas en: AMORós, Celia, Hacia una crítica
de la razón patriarcal, Barcelona, Anthropos, 1985.
(4) SENDÓN, Victoria, Sobre diosas, amazonas y vestales, Madrid, Zero, 1981.

REVISTAS

114 apretadas páxinas ben diseñadas por Nuria Pompeia.
E difícil topala en kioskos.
Para as moi interesadas podedes
dirixirvos ao
Apartado 9084
28080-Madrid, anque é probábel que
nós tentemos facer distribución entre nos.

"NOSOTRAS, que nos queremos tanto".
Revista Feminista editada polo
Colectivo de Feministas Lesbianas
de Madrid. N.0 4 - Marzo, 1986.
"Niña-Muerde-Perro (o de por qué no
existe el lesbianismo)"

"DESDE EL FEMINISMO", n.0 1. Outono 1986. Revista teórica trimestral.

As

mulleres que fan posibel
esta revista, entre as que se atopan
Celia Amorós, Carme Sáez Buenaventura, Felicidad Orquín -directora,
Begoña San José ... , explican na presentación deste número que, «'DESDE
EL FEMINISMO' xurde da reflexión e o
trabal/o en común dun fato de mulleres que ere na necesidade dunha revista teórica que se propoña contribuir dende o grupo social mul/er, á
crítica da cultura patriarcal».
Neste n.O 1, continuan o debate
comezado no n.0 O sobre o O segundo sexo da Simone e aborda outros
temas como «¿E o feminismo unha
teoría política?», «Saude e enfermidade psíquica?», «Nais lesbianas e os
seus tillos. Un estudo comparativo»
e outros artigos, libros, mitoloxia,
hemeroteca ...

Seguindo o obxectivo de contribuir ao arriquecemento teórico do
feminismo dende unha crítica inequívoca do heterosexismo anunciado no
•
•
•
pnme1ro numero da revista Nosotras
'
o CFLM di neste número.
«Por pirimeira vez publicamos un
extenso trabal/o escrito por unha de
nosoutras; os dous anteriores tiñan
sido elabourados por feministas extranxeiras. O artigo de Maria Bielsa
é froito de bastantes horas de discusión no noso colectivo. Non só das
que precisamos para discutir os borradores, senon de todas as que empregamos ao longo destes anos sobre as causas da imposición social
da heterosexualidade, sobre anegación da sexualidade femenina e, tamén sobre o conxunto da opresión
patriarcal.
Co exemp/o de Nena-morde-can
(a excepción de can-morde-nena) tentan ilustrar e desvelar mecanismos
sutís para unha dramática inexistencia.
Se estades interesadas, nós podemos proporciona/a, e directamente o Colectivo, no apartado de correos 16.108 de Madrid.

De máquinas tráta-se
LA "'
... ,

que e. como poner
ola-ola-ola!, ruáis o temor a
repetir-se segue a estar tam
perto que esta vez o omito.
"Léa-se (!) omitindo-o".
E que cumha m-a-q-u-i-n-a mom se
pode ir ruáis alá da múltiple
combina<;:om de abecedários limitados,
nos que de anteman estabelecemos qué
poderiamos dizer: ou seja. "especular".
Nom estou afeita a fazer uso das
maquinas- en vez de por: "perdoem as
molestias" haveria que fazer um cartel
ruáis grande que ostentará:
"perdoem as disculpas", pero bom,
segueriamos estando no círculo das
"dis-culpas" e perdoando o que nom é
necesário: num absurdo novamente.
"mente" que quer dizer, neste caso
"pensar o mesmo"
( = a = ), ou seja que teriamos que
VOLVER a ( )31

3/ onde nom hai nada léa-se "omitir".
O que suporia: nada-de-omitir.
H/ Vol-vamos a formular o que
deijamos: OLA

*Ü

*

. A VOZ.
respira o dia quando o sol é ácedo, as madreselvas inxirem líquidos da
•
• •
sua smva,
catartica
sabiduría quando se te revelan as palavras,
catártica sabiduría agalloupada nas
pedras da plaza: a cór das tardes
trasparentes no teu regazo erguendo-me
lentamente desse ensonjo soave, da
habilidade coa que comentas umha
história que case nom existe para
ninguem, lateja, Ouh! exactitude
elíptica onde desplegas os brazos: as
ondas do passado, o lugar onde
medram as impresons, socava, soterra,
subterfúgio: pois estalan as raíces e as
•
• •
arvores Ja mostram a sua mesma
sague: o silencio entrela<;:ado das suas
véias: logo se escoita umha voz que
apenas save falar, umha voz que trema
no espa<;:o: envolta sabiduría que vem
das espirais, umha voz que se desplega
por todo o corpo e invoca-nos no méio
da- no m-fazer- mordendo-as-unlhas.
Mas, nom estavas aí?
OUH! ,si creim reconhecerte
asomada ao cristal
intentando dizer algo
escrevendo mensages
com tizas invisíveis
TECENDO COAS MAOS
ALGO INCERTO. .. ,
QUE AGORA MANIFESTAS?
ESPIRA,

Sesé
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...

en San Petesburgo (Rusia) no 1861. E para darnos
contado ambiente o que tivo
que enfrentarse, abonda sinalar o que nun decreto oficial daquela época sinalaba encol da muller, a
cal consideraba «... como creación inferior destinada pota natureza a depender de outros, debe saber que o
seu destino non é mandar senon someterse ao seu marido e que sornentesó traversa do estricto comprimento das suas responsabilidades con
respeito a sua familia pode conseguir
a sua felicidade e merecer amor e
respeito dentro e tora do circulo familiar». Un ambiente onde a muller
non tiña acceso á cultura e só un has
poucas, como no caso de Lo u Von Salomé, poderí an marchar ó extranxeiro a• cursar estudos .
E a irmá menor e única de cinco
irmans. Seu pai é un xeneral alemán
ó servicio do exercito ruso e á sua
morte vaille quedar, a Lou, unha pensión de orfandade, o que lle vai permitir poder marchar de Rusia a real izar estudos de teoloxía en Zurich e
despois como discipula de Freud en
Viena.
Admirada polos grandes intelectuais da época: Ree, Nietzsche, Carl
Andreas, Rilke, Freud, etc, opuxose
sempre ó matrimonio e á familia; se
ben chegou a casar con Carl Andreas, o seu matrimonio non foi un
matrimonio convencional xa que Lou
non renunciou xamais a levar a vida
que ela se tiña trazado. Non aturaba
ACEU

que alguén quixera responsabilizarse
por ela. E non desexaba unha familia que a protexese. Pois como ela
mesma dí «Non podo nin vivir conforme a exemplos nin vou a representar
xamais un exemplo para ninguén, pero en troques vou dar/le xeito a miña
propia vida dacordo conmigo mesma,
iso si que o vou facer, pase o quepase». E o eixo sobordo que xira a sua
vida vai ser a liberdade: «Se detras
desta a de haber out ras metas finais,
metas para as ca/es compre renunciar ó mais significativo e difícilmente conquerído sabor da terra, a saber
a liberdade, entón quera ficar para
sempre na transición porque iso sí
que non o entrego».
Entre as últimas obras traducidas
ó castelán que se publicaron, quero
destacar unha, Fenitscka, que me parece moi significativa pois nela pódese observar un paralelismo coa vida
de Lou Von Salomé. Descobre a vida
dunha moza rusa que vai estudar á
Alemaña e a Suiza. O trato cos seus
compañeiros, a maioria homes, vai
ser moi fraternal, o que provoca neles un certo desconcerto o non ser
usual que unha muller se comporte
dese xeito. Vai atopar na preparación
intelectual a base fundamental que
á conduza a liberación pois a muller
precisa que selle abra o camiño á vida, non é só a conquista de conocimentos senon unha actitude diferente di ante da vida o que esta preparación conleva.
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Na sua relación cos homes observa que ístes consideran á muller sempre por referencia ó home. Por iso somentes se lle permite fuxir das normas vixentes si mantén a sua postura en segredo. lsto leva a Lou a dicer,
en palabras de Fenitscka: «Pois, sabe vostede, ¡isto é realmente repugnante! Quera dicer, ás mulleres efectivamente obrigannas nalgúns aspeitos a ter asuntos segredos! Ate o
ponto de que por riba teñen que estar contentas se logran mantelos
ben. E do home agardase como algo
evidente que as protexa e defenda
coa sua discreción, a sua consideración e prudencia. Tal vez sexa necesario, xa que o mundo está feíto así,
pero é o mais humillante que xamais
ouvín. ¡Ter que acachar e negar algo
que se fai de todo corazón! ¡Avergoñarse cando habería que dar berros
de lediciaf»
Rebélase contra o papel estabelecido para ela, como muller, e así
dentro da arel a de 1iberdade de Lo u,
é moi significativa a sua consideración do matrimonio e do amor, para
quen, ambos estan arredados e non
teñen por que coincidir. Rexeita corno
finalidade da sua vida o fogar, a familia os nenos, e faille exclamar ¡Todo isto me é extraño, completamente extraño a miña forma de ser!
A vida desta muller, que nos podería servir de exemplo de autonomía
e liberdade, foi incomprendida e atacada, non só polos homes da súa
época, senon tamén polas mulleres;
e así Elizabeth Nietzsche escribe a
Peter Gasta, referíndose a Lou Van
Salomé « ... mais cando unha persoa
como esta Srt.a Salomé, da que a propia nai dí que vive só pensando en sí,
na sua vantaxe persoal e no seu pracer, empeza a xactarse do seu egoísmo resulta simplemente insolente ... ».
E a_propia Malwida Von Meysenburg,
am1ga de Lou, pola que sentía grande agarimo chega a dicer dela nunha carta a Ludwig Hüter: «... sinto o
mais profundo interés por ese ser tan
ben dotado, tan amabel, pero témome que coa sua pura conciencia teñ~_demasiado pouco en canta a opinton do mundo, expoñéndose a riscos inutiles xa que só a extrema necesidade nos autoriza a prescindir de
todo».
Vemos de que grande pecado se
acusa a esta muller, de pensar en sí
mesma e conducirse segundo a sua
opinión, pero neste momento, podemos dicer que sí é necesario expoñernos ós riscos que conleva o actuar
contra a opinión, como moi ben o
soubo ver Lou Von Salomé. D
Ana P.

JACQUELINE ROQUE:
A MUSA
de tantas mulleres
nomeadas ao redor da vida
do pintor Picasso atopamo-nos coa derradeira,
Jacqueline Roque (e non Jacqueline
Picasso), a ela tocou-lle ser adernais
de a muller, a vi uva ... Cando coñeceu
a Picasso tiña 27 anos, este 72, e dende aquela até o outono deste ano, en
que morreu, vi vi u por e para Picas so.
Cando morreu Picasso din que
el a morreu tamén, cómo tiña que ser!,
era a sua vida non? asi que podemos
pensar que o suicídio de Jacqueline
(ese momento no que se atopou a pistola pegada ao seu corpo) é fictício,
ela xa estaba morta ...
Este acontecemento fai-me reflexionar sobre o papel da musa, desa
muller pegada sempre ao músico,
pintor, escultor ou a calquer artista,
ese papel devaluado pola sociedade
(existirian artistas, se non existiran
musas?).
EMPOIS

No caso do indiscutíbel artista Picasso foron moitas as musas do artista, pintoras, fotógrafas, ... Jacqueline mesma era unha ceramista da
Costa Azul, que elixiu consagrar-se á
arte de Picasso, antes que á sua, deixou de ser unha anónima ceramista,
para ser Jacqueline Picasso; tanto
absorve ao redor de si un artista!.

"... e desperta
ao berro: Jacqueline
ande estas?"

«Nun principio -di Gisela Brething (1)- independentemente de que
unha artista (ou muller con talento)
participe como contribución intelectual neste tipo de relación, xa tora como modelo, musa, inspiración, pupila ou amante, a musa sempre podería convertir-se en puta, o mesmo que
o modelo sexualmente (ab)usado podería convertir-se en estilizada musa,
t:: como resultado, a unha era igualada a outra, e correspondentemente
devaluada ... »

Un papel devaluado poi a sociedade, pero sempre utilizado, dende sempre pintaron-se, esculpiron-se ... mulleres, estas aparecen en todas partes,
en todas as épocas, en todos os estilos (cubista, expresionista, dadaista ...), mil veces repetidas; un exemplo
craro é Picasso, se repasamos a sua
obra atopamo-nos con moitísimas cabezas de mulier, retratos de mulleres,
mulleres nuas, mulleres chorando,
etc.
A anterior musa, unha xoven pin. tora, FranQois Gilot, con sólidas bases intelectuais, que dudou moito antes de acceder a vivir con el, según
contou logo no libro Vivir con Picasso, foi a úneca que o deixou, cansada, dixo, de «Vivir cun monumento
nacional».
A relación artista/musa, ser activo/pasivo, leva á muller a realizarse
nese papel pasivo, non só fai un fogar agradábel, non só está aí sen ser
observada, senón que ten unha relación co espácio, coas paredes, as mesas, os cadros e neles verá-se reflexada, e nas esculturas que a rodean:
Jacqueline con mantilla, muller sentada nun sillón, Jacqueline en erequenas, busto de muller. .. , e tantos
outros cadros, como se de espellos
máxicos se tratara, colocados en todos os rincóns da casa, da man do
xenio-monstruo ...

Jacqueline non só pon as rosas
no xarrón. elixe as obras que van ir a
tal museu, contempla ensimismada
as mans que retorcen, esculpen e desencantan tantos materiais ... e desperta ao berro: «Jacqueline ondeestás?» frase de Picasso repetida mil
veces ao día. Onde iba a estar, detrás
del, pois como ela dicia ... «non vivía
en ningures, porque vivía nun universo creado unecamente por el ... »
En calquer caso, quero facer un
homenaxe a esta musa e a todas as
que coma el a enchen os museus, os
catálogos, os libros da Historia da Arte, e que non se vén detrás do artista.
Asi dín da exemplar vida desta
muller:
"Jacqueline foi un ha muller exemp/ar na relación co seu marido, mostrou sempre unha adoración absoluta a Picasso':
(Gustavo Gili, editor)
"Jacqueline é un animal da vida:
faino amando a Picasso e o é glorificando a sua soidade para que ninguén saiba nada da verdade':
(F. Figalgo, "El Pais")
Uqui
(1)

VARIAS AUTORAS. Estéti ca Feminis-

ta . Editorial Icaria 1986, páx . 213.

'
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Para Beatriz, ela

A

clandestinidade. Colles un autobús
éste é un viaxe ás raíces do futuro

adéntrase aséntaste acomódaste. Un ha perna tú a por riba doutra. Ollas. Oi las
cara dentro.
ollar cada dentro é imaxinar, é crear imaxes da
outra beira das córneas, no envés do corpo. lmaxínote.
Lentitude da lúa. Lentitude da
isaxe. A chuvia escorrega deseñando estradas imposibles. Mínimo afondamento de campo .
...

,

corre corre máquina lenta ela agarda por min
corre corre actividade febril das neuronas o
degoiro rolando polos ósos acomodándose ó longo do espiñazo corre corre os nervios

Os nervios fan tamborila-los dedos
sobre dos xoellos.
Anoitece de xeito

irreversible.

Pensas nesta inquedanza que te domea.

Os nervios esta inquedanza que te domea fáime
subi-la rúa a pasos longos moi longos sen alento
xa ás carreiras corro corro unha nota de saxo
sobre os beizos corro corro cara o fondo da
costa máis alá do balo blanco
é ela
ti
os teus ollos van á miña procura ollan para
min ameázanme alánzanme nos laberintos plurais
do desexo. Corpos clandestinos. Curvas. As liñas dos teus
dedos. Blanco.

En blanco. Espellos de memoria. Inalterable. Ela. Ela. Ela agarda por ti.
Bambeas imperceptiblemente. Xa non estás nesta ribeira. Xogas ás agachadas
trampeando. Un solitario.
Compases de asonancia. lmaxino. Sorrís. Pálpebras
fuxidías. ó Cabo de gato, ollos de curuxa.
Perfección de vixía. Oficio de amadora.
Tí é outro espacio. O silencio. Tacto en lila.
Entón chegas. Sí. Entón é xa chegar atravesa-la rúa parques correr correr
corres corres ó fondo da costa é el a eones ascendes escaleiras a porta a espera
pasos pasos
O meu soño ao abrente debuxa a liña do teu
colo. Síguea. Persíguea. Clausuras. Tatuaxes.
pasos pasos pasos a ansiedade en sístole e diástole
María Jesús. Xaneiro 87
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