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EDITORIAL 

..... 

Prostitución existe i é un fenómeno 
certamente dramático para as vítimas da mesma: as mu
lleres prostitutas, as mulleres que venden o u alugan o seu 
corpo, o se u sexo, por cartos. )As sociedades nas que vivi
mos son terribelmente hipócritas: escandalízan-se can
do 'saltan' aos medios de comunicación feitos como o xui
cio de Valencia contra 34 encausados de explotadores 
dunha rede de prostitución de menores, ou cando un en
xeñeiro norteamericán e quen de "descuartizar" na sua 
habitación dun hotel de Madrid a unha muller, Rutina 
Sanz, cuxos servicios tiña contratado unhas horas antes. 
Noustante prefire facer ouvidos xordos ao que hai atrás 
destas noticias. 

Son anédotas que hoxe escandalizan e mañán, es
quencen-se sen facer nada para tentar que non se repita. 

As clases reitoras da moral e a política teñen esa ca
pacidade cáseque miragosa de 'negar' ou agachar a exis
tencia dun fenómeno tan extendido como a prostitución, 
ao tempo que se esforzan por manter 'regulamentada' a 
actividade das prostitutas. A capacidade, mais indecen
te ainda, de fomentar 'o que el a mesma chama vicio' e lo
go castigalo. 

N egarse a recoñecer a prostitución só contribue a que 
as vítimas da mesma vivan nunhas condicións por 

baixo das humáns, carentes de direitos básecos: respe
to e dignidade, non ser beneficiarias das prestacións sa
nitarias, enfermidade, xubilación ; que a policia non as aco
se, amedrente e aldraxe; que os rufiáns individuais ou co
lectivos non as exploten , azouten , violen , aterroricen. 

Con repetir que a prostitución 'é o oficio mais vello do 
mundo' van-se quedando cheos. Mesmo parece que nos 
están dicindo que el as, as mulleres prostitutas, escollen 
libremente un traballo de horror. 

Sectores de 'progres' e liberais falan agora, con des
caramento, de 'traballadoras do amor'. ¡Qué lindo queda! 

E xaminar as razóns que inducen as mulleres á prosti
tución seria longo pero axudaria a des botar mitos 

tecidos sobre a liberdade de elección: Influidas pola po
breza, seducidas e abandonadas, abandonadas e deixa
das sen recursos polos pais ... 

Porén non podemos pasar por alto a definitiva razón 
da prostitución i esta é a demanda 'sexual' dos homes. 

As estadísticas estiman que o 80% dos homes de to
do o mundo teñen acudido, polo menos unha vez, a pu
tas. E alarmante. Poderian enrubescer. Noustante non de
bera surpresarnos si pensamos que é a idea que os ho
mes, como corpo social, teñen da sexualidade (da mas
culina e da feminina) vencellada á idea que teñen das 
mulleres. 

Ou esposa e nai-dos-seus-fillos virtuosa ou puta. O re
verso da moeda: a irreprimibel sexualidade masculina que 
precisa ser saciada namentras reprime e ignora a sexua
lidade feminina. 
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A prostitución existe. Nega-la, condea-la ou limitarse 
a dicer que é un traballo de horror sendo tres pos i

cións ben diferentes camiñan na mantenza de deixar as 
mulleres prostitutas na máxima, indefensión. 

A opinión de Emma Goldman, anarquista nascida en 
1869 na Rusia zarista , pode axudarnos a situar o debate 
de fondo: 

« ... ainda que os nasos reformistas non o queran 
ademitir, a inferioridade social i económica da mu-
1/er é a única responsábel da prostitución» por que 
«non existe sitio algún ande a muller sexa tratada 
de acordo coas suas capacidades, os seus méritos 
e non o seu sexo. Polo tanto, é cáseque inevitábel 
que deba pagar con favores sexuais o seu direito 
a existir ou manter unha posición». 

Namentras, a defensa das prostitutas, dos seus direi
tos, faise de todo ponto imprescindíbel. 
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DENUNCIAS E COMENTOS 

N o xuicio que recentemente 
ten acontecido en Valencia contra 
os explotadores dunha rede de 
prostitución infantil é curioso 
constatar cómo ten evoluido a 
opinión maoritaria da man dos 
medios de comunicación. 
Primeiramente indignación, terror, 
escándalo. Unhas nenas 
explotadas por uns rufiáns, 
abrigadas a prostituirse ... 
Segundamente, os acusados, as 
abogadas e abogados defensores 
insisten nunha liña que busca a 
complicidade dos homes. Botar 
de tora o elemento de 'infantil', 
'nenas' (que é o único que indigna 
á cómoda sociedade) para 
reducilo ao que é certamente: «ir 
de putas», «ir de mulleres». 
O mais temíbel é constatar que 
ese mecanismo funciona. 
Santiago González, un dos 
implicados e daquela teniente de 
alcalde de Burjassot polo PSOE 
declaraba: 
«de nenas nada ... eran mulleres 
de verdade, moi desenroladas ... 
Agora resulta que nós somos os 
maus, cando todo o mundo sabe 
que estas nenas teñen estado 
trabal/ando en clubes de estrada» 
(Levante, 3111111985). 
E dicer, que elas, as menores, xa 
tiñan 'o vicio no corpo', xa lles 
gastaba eso i elas son as más, 
non os homes que, simplemente, 
van de putas. 

, Outros declaraban que 'non ian 
pidirlles o carnet de identidade ás 
nenas', 'sair de casa cuns amigos 
a tomar as copas e logo ir de 
mulleres', 'alí vaise ao grau', 'fixo
se o que se soe facer cunha 
muller'. As abogadas e abogados 
que ostentaban a defensa 
insistian que 'as menores 
aparentaban ter muita mais idade 
que a real'. 
Velando, uns e outros, o mais 
terribel de toda esta historia: 
abrigadas a prostituirse pola 
forza, con violencia. 
Duas das implicadas tentaron nun 
momento fuxir do clube "La 
Amazona" onde foran colocadas 
e, como escarmento foron levadas 
a un escampado, espidas de 
cintura para arriba e golpeadas 
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con puños e látigos. Cunha corda 
arredor do coleiro e unha navalla 
na gorxa namentras eran 
ameazadas de morte si tentaban 
voltar a fuxida. , 
O acusador particular engadi u a o 
dito polo Fiscal 13 delitos de 
violación. 
Estas son esceas a eito 
abondosas no mundo da 
prostitución: o direito dos chulos 
i a escravitude das mulleres. Así 
de liso echan. Da o mesmo que 
sexan dunha idade ou de outra. 1 
nesto sí que hai unha certeza: a 
prostitución é a mais vella 
escravitude das mulleres. 

Si é unha prostituta, vale 

o Fiscal que leva o caso de 
Rutina Sanz, descuartizada por 
David Baxter Noyes, de 29 anos, 
enxeñeiro de McDonnell Douglas 
consideira atenuantes da 
actuación deste asasiño a 
inxestión de alcool, a canseira 
producida pola viaxe e o cambeo 
de horario do seu pais. 
Descuartiza porque inxeriu alcool, 
porque tiña unha canseira 

insufríbel logo de tanta viaxe, que 
dende os Estados Unidos de 
norteamérica son m u itas horas e 
inda por riba o descoloque dun 
cambeo de hora tan brutal. 
Claro, viaxando en avión todo vai 
moi de bulir. Seguro que si tora 
en barco o Sr. inxeñeiro íase 
adaptando de vagariño, como dios 
manda, e non se lle criaban eses 
problemas de ter que descuartizar 
a unha prostituta. 
Estaba canso, a canseira dos 
executivos xa sabemos que hai 
que tomala en consideración. 
Logo de todo son esforzados pro
homes que se ocupan de millorar 
a vida das xentes que non nos 
cansamos tanto porque non 
ternos nada que millorar e os 
nosos traballos (e paros) son 
irresponsábeis e non nos crian 
descoloques. 
Hai que ser comprensivos co 
probe chaval. Seguro que tiña un 
sexo irrefrenábel aquela noite. 
Seguro que non podia mais. 
Seguro que até lle deu pena a 
probe Rutina, facendo a rua, 
facendo locais, soa, pola vida, tan 
dura como é. Inda foi capaz de 
emprestar-lle a sua axuda para 
rematar de vez coa tan arrastrada 
vida daquela muller, prostituta ao 
fin e ao cabo. 
E un alivio que o Sr. Fiscal tivera
o en conta. E o menos que podia 
ter feito, considerar o alcool, 
considerar a viaxe, considerar a 
canseira. Seguro que o Sr. Fiscal 
foi capaz de entendelo porque a il 
igual lle ten acontecido algo 
somellante muitas veces. 
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o Governo do PSOE, tan 
demócrata il, vai xuntando no seu 
haber xuicios por prácticas 
abortivas. Empeñados de vello en 
'modernizar' e 'cambear'. Van-no 
conseguindo: Xuicios en Málaga 
con condeas; xuicios en Málaga 
aplazados e pendentes; xuicios en 
Navarra. 
Aí é nada. As mulleres, a 
xinecoloxia partidaria do aborto (a 
parte minoritaria da mesma que 
1 ibre e gratuito, e a outra, mais 
langa que só reclama libre, para 
poder cobrar sen xogarse o 
pescozo), e outros sectores 

A Coordinadora de 
Organizacións Feministas do 
Estado Español xuntou-se en 
Setembro, en Madrid. Comisións 
de traballo sobre aborto-muller e 
saúde, lesbianismo e agresións. 
Un plenario ande se 
intercambearon experencias, 
debates, propostas, peleas, datas. 
Hai propostas de Encontros i 
Xornadas á espera de concretar: 
Lesbianismo; antimi 1 itarismo; 
M u ller e saude; agresións. 
A próxima xunta vai ser o 12-13 de 
Decembro, en Barquillo. E para 
quen queira ir preparando algo, 
velaiqui os temas a tratar: 
Discutir accións i entrevista con 
Instituto da Muller polo inxusto e 
interesado reparto das 
subvencións; calendario de 
Xornadas i acións conxuntas· ' 
debate sobre prostitución 
tomando pe nas ponencias 
apresentadas nas V Xornadas 
Feministas do Estado Español de 
Barcelona, o libro de Claude 
Jaget: Unha vida de puta, Ed. 
J úcar, Madrid 1978 e un guión 
para o debate a o que se 
comprometeron as mozas de 
Granada. 
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sociais estamos por darlles bicos 
e apertas ao lnstitutoda Muller 
(enxendro do governo para que 
creamos que se ocupan dos 
direitos das mulleres) e, por qué 
non aos ilustrísimos governantes 
e parlamentarios de aquí e de 
aló? ·· 
Chiflan-nos os xuicios por exercer 
un elemental direito. ¡Estamos 
encantadas coa democracia esta! 
Namentras, seguimos dando 
enderezas ás mulleres que o 
solicitan que, non pensedes, 
seguen a ser lexión. 

A seriedade dos 
deputados é un engado! 

"' 

Cando alguen propuxo na 
Comisión de Xusticia e interior do 
Congreso a destrución das fichas 
policiais por homosexualidade 
masculina ou feminina, o Sr. 
deputado de AP dixo cheo de 
razón: «elexíron-me para talar de 
causas maís serías que de 
marícóns e lesbianas». 
Tivo un deslize: Por qué lesbianas 
e non torti lleras? 
Alén diso, o Sr. Carlos Navarrete 
do PSOE á respeito das 
detencións, por bicarse de duas 
lesbianas (Porta do Sol, Madrid, 
1986), e dous homosexuais (via 
Layetana, Barcelona, 1987), 
respostou: «habería que ver sí 
foran detídos por homosexuaís ou 
por escándalo públicon. 
Ultrapasou, dicia, Navarrete a 
Medrana quen considerou que «a 
socíedade española xa ten 
asumidas este tipo de desviacións 
sexuaisn. 

N o Congreso Nacional de 
CC.OO. celebrado en Santiago 
no mes de Setembro, un fato de 
mulleres apresentaron unha 
proposta de resolución sobre a 
opresión da muller. Previamente 
todas as mulleres delegadas ao 
Congreso (que non chegaban, por 
certo, ao 12%) firmaran a proposta 
de Resolución. 
Algunhas das consideracións que 
nesta proposta se facian parecen
nos de interés: 
«Deron-se alguns avances entre 
as mulleres do Sindicato 

' 
trocando a conciencia e xerando 
vontade de eliminar toda 
discriminación, pero estes avantes 
son ínfimos a respeíto do 
conxunto do sindicato. Por 
exemplo, conseguíu-se que foran 
aceitadas as Segredarías da 

, Muller e se asumíran un feíxe de 
reívíndícacíóns /abarais das 
mulleres; que se abríra un debate 
sobre o tema, que non se miraran 
tan de lonxe muítos dos 
problemas que atínxen á muller . 

. Nembargantes, as tarefas da 
Segredaría teñen tído grandes 
límítacíóns na práctica. ( ... ) Sí as 
mulleres non ven tratados os 
problemas que por ser mulleres e 
asalariadas suportan, sí se faí un 
trato das mulleres como sí a súa 
situación fose idéntica que a dos 
homes, o resultado é a exclusión 
para a grande maoria de/as da 
vida sindical». 
No terreo das propostas 
concretas, apontan diversas 
causas, unha delas de grande 
importancia: 
«CC.OO. debe recoñecer o 
Movimento Feminista Autónomo o ' 
seu carácter de Movimento socio-
político, o seu papel protagonista 
na loita pala liberación da muller 

' 
respeitando a sua autonomia 

' 
apoiando as suas campañas e o 
seu carácter unitario e 
combativo». 
A Resolución, parecenos medida. 
Non suma nesas declaracións 
ostentosas e tora da real idade 
que teñen costume de facerse na 
maoria c~s Congresos, faltando a 
mais elemental das verdades. 
A Resolución foi aprobada e 
aplaudida. Ben. 
A Executiva elexida após esta 
resolución daba de boca para 
abaixo coa aprobación e os 
aplausos. Nin unha soa muller! 
E nidio que unha causa son as 
intencións e outra as realidades. 
As mozas mais conscentes dese 
Sindicato terán muito que batallar 
e somella unha langa carreira. 
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E de pasmo. De fición. Un 
director de escala israelí, ben 
·fincado no século XX, ultrapasado 
o segundo tercio do mesmo, 1987, 
proibíu as mozas levar pantalóns
bermudas. «As pernas dos homes 
serven para camiñar; as das 
mulleres son útis para a 
provocación sexual». 
Qué enganadiñas, santo ceo, 
creendo tanto tempo que esas 
duas extremidades inferiores 
podian levamos de aquí para aló! 
Raquel Tocatli, noustante, 
defradou-nos. Consel leira do 
Ministerio da Situación social 
daquel pais, levantou a proibición 
cun extrano argumento: 
«Ten-se comprobado, por riba de 
calquera dúbida, que as pernas 
das rapazas valen para camiñar». 

((U nha aboa da a luz a tres 
netos procedentes de óvulos da 
sua filia fecundados 'in vitro'». 
É unha noticia infrecuente. Non 
temas, non as nasas mentes 
dispostas a aceitar sen asombro a 
revolta nos conceitos de 
maternidade e paternidade que 
trae a Fecundación Humán 
externa. 
As razóns 'naturais' e 
mixtificadoras que ao longo dos 
tempos argüiron os defensores da 
maternidade como o mais sublime 
papel da muller (porque así é a 
bioloxia) ... escachan. 
Qué dicer, se non de que coa FIV 

sexa posíbel que nazan tillos con 
tres nais (a biolóxica, a xestante e 
a adoptiva)? ou , qué dicer dun 
nena que poida ser, a un tempo, 
filio e neto dunha mesma muller? 
O tema é altamente polémico, 
mais que nada por aquelo do 
aluguer de úteros. Deixando á 
marxe esto, non digades que non 
é unha tormenta positiva para a 
conceición da maternidade e da 
paternidade, unha miga menos 
esclavas da bioloxia (os tillos que 
deus nos mande, ou a falla de 
anticoncepción axeitada ou a 
proibición do aborto libre) e un 
pouco mais social, mais 
responsábel. 

ASPEITO DO CORTEXO FEMINISTA DO ACTO CONTRA AS BASES 
americáns e contra a OTAN celebrado en Madrid o 1 de Novembro. 

A manifestación, convocada pola Coordenadora Estatal de Organi
zacións Pacifistas (CEOP), reuniu a diversos coleitivos e organizacións 
políticas, pacifistas, ecoloxistas, feministas, sindicais, . .-, dos povos do 
Estado Español. 

A importancia desta Manifestación multitudinaria foi velada polos 
medios de Comunicación sempre prontos a agachar a protesta radical, 
anti-guvernamental e anti-sistema co silencio ou con mentiras para ob
ter o desprestixio. 

As feministas seguiremos a dicer NON a toda caste de militarismo 
e a favor desa paz que anceiamos: «Nen guerra que nos mate nen paz 
que nos oprima)). Con música, con coores, con marcha e enerxia com
bativa, e con todas as forzas populares dispostas a erguer a voz e a plan
tar cara a este estado de cousas_ 
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UNHA NOITE ... , 
UNHA DE TANTAS VIOLACIONS 

NECESITABA sair e dar unha 
volta, afogaban-na as pare
des da casa despois daquela 

discusión familiar, camiñar sen 
rumbo e relaxarse, sentirse libre .. . 
Sai u a rua, o ar fresco da noite ba
teulle na cara e respirou fondo, ese 
tac-tac que insistentemente percu
tía na sua cachola cedeu un pou
co i comezou a toparse millar. 
Sentía-se caseque ben, ninguén a 
presionaba, camiñaba tranquila, 
eran as tres da madrugada e a rua 
era o único sitio que en parte lle 
pertencia; era de todos e polo tan
to ninguén podía tratar de impoñer
lle as suas normas. Respirou de no
vo fondamente, o tac-tac desapare
cera e sentía-se ben, libre e dona 
dos seus actos ... De súpeto un for
te bocinazo sobresaltouna ... 

-PO!! PO!!, Cachonda, ande 
vas tan soia, vente con nos!!. .. 
PO!! PO!!. 

D . d 11 "M - e1xa e-me en paz..... e-
nos mal que se foron, que pesa
dos"!! 

Sigueu camiñando tratando de 
recuperar a tranquilidade perdida 
cando un golpe na teta esquerda 
anunciou-lle violentamente que al
guén tropezara con ela intenciona
damente ... 

-Que?, guapetona, necesitas 
- ? t "d ? campana ., can o p1 es .... 

Comezou camiñar apresa, con 
inseguridade; os coches somella
banse-lle ameazantes dragóns fluo
rescentes que pelexaban por engu
llí la, e os peatóns, babexantes pul
pos cuios tentáculos trataban de 
apreixala, sentiu-se intranquila i co
mezou a sentir medo, moito medo ... 

Nun coche que viña de frente 
viu unha cara coñecida e non du
bidou en paralo e pedira-lo que por 
favor a levara a casa, á casa da que 
facia un intre fuxira, porque abafa
ba, parecia-lle agora o único sitio 
tranquilo e seguro, ... No podía ima
xinarse que iste home iba violala .. . 

23 de Xullo pasado tivo lugar 
en Pontevedra un xuicio por vio
lación a Santiago Porto Losada, 

que a punta de naval la e abusando da 
confianza da sua vítima, violou a unha 
rapaza de 17 anos. 

A Asamblea de Mulleres de Ponte
vedra levou a cabo unha campaña de 
denuncia pública, pegando carteis co 
retrato do violador, tentando animar a 
outras mulleres para que denuncien. A 
pesares de todo Santiago Porto Losa
da foi absolto. Diga o que d iga a «Xus
ticia» ese home é un violador, como vio
ladores son moitos homes que non son 
denunciados por mulleres que teñen 
medo e no se atreven, como violadas 
son moitas mulleres no seu propio fo
gar que aceitan como a cousa mais na
tural o ser forzadas a cotio nas rela
cións coa sua parella, como cómplices 
son os xuices que absolven a indese
xabeis como Santiago Porto Losada. 
Como responsabel é ista sociedade 
que fomenta a prepotencia do home e 
a sumisión da muller. 

No panfleto distribuido pola Asam
blea de Mulleres de Pontevedra nesta 
campaña decia-se o seguinte: 
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«Vese tan normal que en determi
ñadas situacións os homes "si o son 
de verdade" resposten dun xeito deter
miñado, que até os violadores presu
men socialmente do feíto de se-lo, na
mentras as vítimas permañecen no 
anonimato sen atreverse a denuncia/os 
porque teñen medo de sentirse culpa
bilizadas socialmente. Este é o caso de 
Santiago Porto Losada, denunciado 
por violación por un ha moza que sí se 
a treveu ... ». 

Con ista moza mantivemos esta 
conversa. 

-Por qué decidiches denunciar? 
- Despois de todo o que ti ven que su-
portar ... , necesitaba destrozar a esa 
persoa coma ela acababa de facer 
conmigo. 

-Cales foron os sentimentos mais for· 
tes no intre da violación? 
-Impotencia total, sintes-te atrapada, 
anulada, que non podes facer nada, 
non te sintes ninguén nese momento ... , 
danche un grito e nada mais ... 

-Que pegadas che quedaron? 
- Moitisimas, afecta-te nas relacións 
íntimas con outras persoas ... Medo a 
rúa, ás discotecas, aos bares; asustan
te miles de situacións e imaxes que te 
recordan , unha pelicula, un cartel , ... 
Procuras sobrepoñerte pero pasa-lo 
moi mal. 

-Crees que un violador é un tolo? 
-Non creo que sexa un tolo, penso 
que é un tipo que non lle gusta unha 
relación de igualdade en que tanto o 
home como a muller disfruten, ou que 
é un sádico, ... Pero non creo que sexa 
un tolo. 

-Como entraches en contacto co M. 
Feminista e con qué idea? 
-Por meio do abogado que me dixo 
que habia unha xente que me podia 
axudar, eu non entendia moi ben , e 
cando vos coñecin asombreime de que 
fixerades o que facedes, e pareceme 
importante. 

-A campaña que fixo a Asamblea de 
Mulleres, que che pareceu e de que te 
sirveu a tí persoalmente? 
-Sentiame orgullosa, ver os carteis 
estampados nas paredes e pensar aí 
esta marcado. Necesitaba vingarme e 
fundilo e a campaña pública axudaba
me a quitar a raiva que tiña dentro de 
m in. 

-Hai moitas mulleres que sentindo a 
mesma raiva que sintes tí, teñen me
do a ser sinaladas socialmente e re
nuncian á denuncia, reprimindo esos 
desexos de vinganza, tragando-se esa 
raiva. ¿Non te parece terríbel? 

-Tes medo ao de sempre, a que te se
ñalen co dedo, a mi non me gusta que 
o meu nome ande por ahi. 

-Esta campaña axudou-te a ver que 
éste non era un problema particular 
teu, que ainda que te ocurriu a tí tiña 
dimensión social? 
-Nun principio sentia-o mais como un 
problema meu, pero cando chegas a un 
sitio que te din, a esta moza pasoulle 
esto, a esta outra tal outro, enton, xa 
non ten atopas tan soia nin te pregun
tas tanto ¿por qué eu?. Ademais ao di
vulgalo públicamente podes axudar a 
outras mulleres que non se desafoga
ron, que o teñen dentro ... 

-N este ano de relación co M. F. e des
pois da violación plantexas-te cousas 
que antes non te plantexabas? 
-Por suposto, Por qué a muller non po
de ter a mesma libertade que ten o ho
me? Por que a esas horas na rua non 
podia estar eu tranquilamente como 
estaban os homes e ninguén se metia 

1 con eles. Que hai causas que as mu
lleres non podemos facer, que ao final 
teremos que facelas porque non irnos 
renunciar, pero que sabemos que si as 
tacemos arriesgamo-nos. 

-Ti, neste aspecto, poideches recupe
rar a rua ou ainda tes medo? 
-E u era un ha persona que nunca ti
ven medo. Despois desto tiña medo in
cluso de dia, o que pasa e que pouco 
a pouco vas-te forzando e percuras so
brepoñerte. Mais cambeas, antes can
do un tio se metia conmigo na rua, 
respostaba-lle co mesmo descaro, ago
ra cálome ou insulto-o entre dentes. 

-Como te sentou que absolveran ao 
ti o? 
-Por suposto fastidioume, de todos os 
xeitos estou contenta coque fixen, de
nuncieino, tivenno nos tribunais, os 
carteis co seu retrato estiveron por ai. .. , 
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aparte que non sei canto tempo esta
ria na cadea en caso de condenalo. 

-Que lle aconsellarias a outras mulle
res que se vexan na tua situación? 
-Por suposto que denuncien e se 
desafoguen. 

-Si te volvera ocurrir algo parecido a 
tí, qué farias? 
-Castro-o, non consentiria que poide
ra ter a oportunidade de facelo de no
vo, porque en realidade quedache moi
ta raiva dentro, hai intres en que non 
suporto estar nesta cidade, mi ralo a él 
tranquilamente pola rua como si nada, 

. 
non se1 ... 

-A necesidade da liberación da mu
ller, que me tes comentado, plantexa
baste antes este tema? 
-Si, pero en pequeniño. En realidade 
cambiei moito mais dende o que me 
ocurreu , non podia imaxinarme verme 
nunha situación de tanta impotencia. 
Non pensaba que estiveramos tan mar
xinadas, como mobeis, a verdade é que 
me asustei cando me decatei do mar
xinadas que estamos e sen enterarnos. 

- É dicer que te sin tes mais sensibili
zada ante certos feitos. 
-Por suposto, agora recapacito mais 
ante certas causas e fixo-me mais. Non 
me parara a pensar que nos conside
raban tan cero á esquerda. 

Poderiamos concluir que non nos 
decatamos onde están as fronteiras 
que nos poñen até que nos atrevemos 
a cruzalas, mentres non chegas a elas 
nen pretendes pasar ao outro lado non 
pensas que teñan que ver contigo, pe
ro cando tentas atravesalas e danche 
coa baranda da aduana nas nocas, 
enteras-te. Merece a pena rachalas. 
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REFLEXIÓNS SOBRE A NOSA 
CONDENA DA PORNOGRAFIA 

D ENTRO das campañas anti
agresións, o movemento fe mi

nista ten feito algunhas accións con
tra cines nos que se exhibian pelícu
las pornográficas. As reaccións apro
batórias dos sectores mais reacciona
rios e a incomprensión dalgún persoal 
progresista pode ser un bo punto de 
partida para reflexionar sobre a nosa 
condena. 

• A pornografia é un ha trasgresión 
á moral tradicional? 

• Axuda á liberación sexual? 
- -

En principio ao personal oprimido 
preséntase-lle apornografiacomo unha 
trasgresión, unha picardia. A palavra 
cachondeo própria do xénero refrexa 
bastante ben a ambivalencia. A porno
grafia pode servir para desdrama tizar 
o sexo, pateticamente reprimido na so
ciedade actual, pero a trasgresión á 
moral tradicional é ben relativa, no caso 
de que exista, xa que consiste na rea
lización de algo que inda que prohibi
do está previsto e fomentado (para 
demostra-lo non ternos mais que citar 
os chistes verdes, a doble moral , etc.). 

A moral tradicional e a pornogra
fTa coinciden en magnificar unha m u-
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tilación, en orientar a sexualidade á 
xenitalización. A polémica entre «isto 
é maun e «isto non é mau» achantan 
unha cuestión báseca para nós: po
deria ser doutro xeito. 

As imaxens esquécen-se da globa
lidade do corpo para presentalo ana
quizado, reducido ao sexo, ou millor di
to ao pene, como rei da sexualidade. 

No eido dos contidos prima-se a 
obsexión polo tamaño, por suposto e 
por excelencia do pene, e, consecuen
temente por proxección, o da vaxina. 
Dende esta perspectiva é lóxico pois 
que o tamaño sexa o mérito principal 
dos peitos, ben directamente ou ben 
a traveso de matizacións (pequenos 
pero agresivos ... ). 

Hai tamén unha preocupación 
cuantitativa: cantidade de polvos, de 
orgasmos, de esperma. 

«As duas prácticas 
típicas da sexualidade 

represiva ou tradicional 
quedan robustecidas: o coito 

e masturbación solitária 
do horne». 

N ada de esto racha cos tópicos 
clásicos, nada que axude a vivir 

o corpo gozosamente, na sua total ida
de. Os xogos eróticos ou non existen 
ou son preliminares. As duas prácticas 
típicas da sexualidade represiva ou 
tradicional quedan robustecidas: o 
coito e a masturbación solitária do 
home. 

No eido das relacións o porno, in
siste nas relacións de superioridade, 
ben na superioridade masculina (mes
tre/alumna, amo/criada) ou ben na fun
ción negativa do polvo cando a supe
rioridade social xoga ao rives (cho
fer/señora , varón como deus man
da/muller vol u ntariosa/arisca/dom i
nante/ultimamente feminista), salvo 
que se constituía como relato maso
quista ondeo específico da perversión 
garantiza o aillamento das relacións 
sociais xenerais. 

A muller no porno sempre está di s
posta (mito da ninfómana ou da mu
ller desatendida polo seu macho ofi
cial) , ou en situación de seren violada 
proveitosamente para ela (as mulleres 
según os mais tradicionais presupos
tos que subxacen na ideoloxia machis
ta só finxe que non o desexa). 
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«Pornografia: 
• negocto 

e 
violencia>> 

P or se estes argumentos fosen 
poucos, hai outro que pala sua 

importancia deberia se tido en canta 
a hora de analizar a pornografía , por 
un ha banda o grande negocio que se 
fai a canta do carpo da muller e a co
nexión cada vez mais cotián entre por
nografía e violencia. 

Nos Estados Unidos calcula-se 
que a industria pornográfica obten 
tantos beneficios como a industria ci
nematográfica e discográfica xuntas. 
Tamén se calcula que un millón e me
dio de nenas e nenas están a ser ex
plotados sexual mente por esta indus
tria. 

En Dinamarca a pornografía é a 
terceira industria do país e inda que 
muitas publicacións son ilegais por 
considerar-se porno duro, pode acce
derse a e las a traveso do u tras revistas 
legais que sirven para preparar o terre
no e acostumbrar-á xente a agresións 
cada vez mais graves contra da muller. 

Fai anos nunha revista legal norue
ga Akwell Report anunciabase unha 
película de video na que un grupo de 

homes violan , torturan , descuartizan 
viva e comen a unha muller baixo o tí 
duo "¿Cómo sabe un muslo feminino?". 

Esta película foi feita en Sudamé
rica , perocada ano en EE.UU. desapa
recen miles de mulleres di ante das ·cá
maras, nas chamadas películas snuff, 
que consisten na filmación en directo 
de torturas, violacións, asasiñatos ... 

Un editor de revistas porno de Es
tados Unidos, S. Well , comentou nun
ha entrevista que as revistas porno 
fixeron-se mais duras a principios dos 
80 como res posta ao avance do m ove
mento feminista porque os homes pre
firen dominar ás mulleres, non ser 
iguais ambos. "É así de simple". 

Non menos preocupantes son as 
declaracións de Linda Lovelance pro
tagonista de Garganta profunda, que 
no seu libro Interno comenta as suas 
experiencias como raiña do porno. Aí 
quedan algúns comentos: "A porno
grafía é un delito perverso e eu unha 
das suas vítimas. A xente sempre ato
pa excusas para xustificala, a mais 
frecuente é que as mulleres toman 
parte voluntariamente. Eu fun golpea
da, violada, prostituida': "A industria 
prospera porque o público non quere 
enfrentarse aos feítos': 

Diante destas declaracións pode 
parecer innecesário discutir sobre a 
maldade da pornografia, pero as expe
riéncias das discusións nos grupos fe-

ministas indican que non todo está tan 
claro como aparenta , e como reflexión 
final gustariame propoñer alguns pun
tos de debate que aparecian nas 11 Xor
nadas Feministas de Euskadi , propos
tas por un grupo de mulleres indepen
dentes de Donost ia despois de ver un 
video: 

• A falla de tranquilidade coa que 
vemos as imaxens. A aceptación 
mais facil do pomo blando ou 
erotismo, e a vergoña coa que se 
ven as imaxens, independente
mente de que nos gusten ou non , 
non terá que ver coas ideas re
presivas, moral istas, de pecado, 
de tabues respecto ao sexo? 

• A pesar do rexeitamento das ima
xens polo tipo de relacións e a 
imaxen que da de nós a algún ni
vel estimula esa parte de nós es
condida , facendo aflorar dese
xos o u fantasias ocultas quepo
den entrar en contradicción co 
desexo de vivir unha sexualida
de liberadora. 
• 

• E rexeitabel todo tipo de comer-
cialización respecto ao sexo ou 
só a rexeitamos polos seus con
tidos? 

• TODO É VALIDO SE A TI TE PRO
DUCE PLACER? 

Vitória 
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A Conserva: 

-ANDO se fa/a dos problemas da 
muller hai unha lixeira tenden

_. cía a e-squecer, ou cando menos 
a considerar de menos importancia , 
os problemas que as mulleres ternos 
como trabal/adoras. Pensa-se que o 
trabal/o asalariado para a muller non 
é algo imprescindibel, mais ben é al
go pasaxeiro, e en plan axuda familiar; 
loxicamente si se pensa esto, tamén 
é tóxico que se penseque as mulleres 
non ternos porque preocuparnos m al
to de asegurarnos os nasos pastos de 
trabal/o, nen de esixir mi/loras sala
ríais, mi/lores condicións de trabal/o, 
nen de pider servicios colectivos (co
medores, garderias .. .) para non ter que 
facer dupla xornada; nen tampouco é 
importante que nos sindiquemos, nen 
que deprendamos facer trabal/o sindi
cal como mulleres trabal/adoras, por
que todo esto non é importante xa que 
o naso pasto real antes ou despois, 
mi flor antes que despois, será a casa , 
os tillos, o home, etc. 

Afortunadamente non todos e to
das pensamos o mesmo, hai homes e 
mulleres que estamos convencidas de 
que traba/lar tora da casa é necesarí
simo para ter un mínimo de indepen
dencia e que para eso hai que loitar 
tora e dentro do pasto de trabal/o e hai 
mulleres que traballan e que loitan . 

Podemos talar agora dos proble
mas cosque nos atopamos as mulle
res cando trabal/amos, e en concreto 
cando tentamos loitar, no pasto de tra
bal/o, como trabal/adora e como mu-
1/er. E non talar só dos problemas, ta
mén e sobre todo podemos talar do 
que se deprende. ¿De qué nos sirven 
esas loitas como mulleres? 

O que segue agora son dec/ara
cións de/as, mulleres que traballan na 
conserva. Falan-nos do seu coñeci
mento. 
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M.a Xosé, traballadora de 'Aii· 
mentación Arosa' de Cambados, 
delegada da INTG-Conserva, ten un ha 
longa e rica experiencia no mundo 
sindical. 

M.8 Xosé. A situación neste siste
ma capitalista actual non é nada pra
centeira para ninguén; van en deterio
ro todas aquelas reivindicacións que 
obteramos as traballadoras e trabal la
dores. Houbo xente que morreu loitan
do contra o sistema. Agora estamos 
nesta 'democracia' que somella estar 
moi ben mais na realidade vemos que 
non é así. 

En concreto, no caso das mulleres 
da conserva, os empresarios seguen 
a ter a situación ao seu favor: denan
tes cos sindicatos verticais (que eran 
dos empresarios, boeno, e dos traba
lladores), agora, con estes sindicatos. 
A experiencia é que van paralizando as 
loitas. Avantouse un chisco pero ago
ra , mesmo os sindicatos, en ocasións, 
talan de xeito somellante aos empre
sarios (*). 

Hai que enfrontarse ao capital, aos 
empresarios e, anque sexa de xeito 
distinto, tamén hai que enfrontarse 
aos sindicatos e por riba, como mulle
res ternos mais atrancos. Por exemplo, 
antes os convenios negociaban-se a 
nivel provincial, e agora, negocian-se 
en Madrid e esto dificulta a participa
ción das mulleres no convenio. 

Ordenanzas, pactos, convenios, 
son pi ores cando as afectadas somos 
maorí a mulleres. Eu teño ido negociar 
convenios e ouvirlle ao empresario, 
por exemplo: «Nosotros aquí no esta
mos negociando un convenio de una 
gran empresa, donde hay trabajado
res, cabezas de familia que tienen que 
llevar el sueldo a casa; vosotros sabeis 
que sois mujeres; niña!. Tú aun eres 
una niña». Un ha serie de tratos tan pa
ternalistas que te funden. 

• 

Por outra parte había alí mulleres 
mais vellas que estaban «negocian
don, mulleres que levaban mais anos 
na conserva, pero que se quedaban 
caladas e non apoiaban. A sua men
talidade era distinta á miña. Eu esixia 
algo mais que a suba salarial, quería 
condicións laborais que quedaran 
plasmadas no convenio. O do salario 
é importantísimo pero o das condi
cións é fundamental para m in. A eles 
non lles interesaba tratar nada de iso. 
Quén son eles?, homes asesores que 
ian alí, que nen traballan na conserva, 
e señores que traballan na oficiña, que 
sempre tiveron millores condicións 
que nós. 

Algo que me indigna moito das ne
gociación Sé que se reune xente que 
non é da fábrica, e esta xente non rei
vindica o que nos interesa as mulleres 
como mil lores condicións na fábrica, 
garderias, mirar horas extras, vaca
cións. Eles só queren negociar o sa
lario. Moitas veces a xente que vai ne
gociar eses convenios non teñen arte 
nin parte nese convenio, e outra xen
te, mulleres delegadas, non fan moito 
porque só conta o que dín os aseso
res, que son homes. Os empresarios 
aproveitan esta situación e deixan-te 
ben claro aquelo de: «Tú á un eres una 
niña y no comprendes porque no sa 
bes; una vez que seas mujer y estés 
casada, verás las cosas de otra forma, 
porque, quien mantiene la casa es el 
marido, las mujeres trabajais como un 
complemento más de ayuda para la 
casa. Esto es una fábrica de conser
vas· que no es una empresa». 

Tí, porfia M.a Xosé, sentias-te soa 
porque ninguén te daba apoio, facian
te o vacio. Esta foi un ha negociación 
do convenio en Santiago. Hai anos: 
Ademais de ter de fronte á patronal, ti
ñas aos sindicatos tamén porque as 
mulleres non participaban moito e os 
proprios asesores enfrontaban-se ás 
mulleres en contra das reivindicación S 
que elas facian. Cando ás veces, as 
mulleres talaban para dicer algo co 
que non concordaban, era o proprio 
«Compañeiron da mesma empresa, da 
sección da oficiña, quen lles dicía, 
«¿Qué sabeis vosotras?, eso no es 

' as/». 
Aquelo non era un ha negociación, 

aquelo era unha traición ás mulleres 
da conserva, que non se enteraban de 
nada e tiñan posta a su a confianza en 
nós, e xa vedes como era todo. 

Non é de extrañar que as trabal la
doras asuman as condicións de traba
l lo que teñen. Afilian-se para arranxar 
papeis e mais nada. Confian nos ase
sores que teñen porque «son os que 
saben maisn e nada, cada ano esta 
pior o convenio. 

Clara (Traballadora de ODO· 
SA da lila de Arousa). É dificil 
amañar as condicións a nivel de con-
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ven1o, porque nesas negoc1ac1ons os 
sindicatos non tiran para adiante. Por 
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iso ternos que traballar mais dentro 
das fábricas, ver os casos concretos 
e axudarnos unhas a outras. 

M. Xosé. Analizando os casos 
concretos das empresas, por exemplo 
o caso de ODOSA está clarísimo que 
ganachedes vos porque loitachedes 
vos e tirachedes para diante vos, ten
do á contra ao empresario e aos sin
dicatos. Conseguindo algo que non 
contemplaba o convenio. O convenio 
dalle aos empresarios a posibilidade 
de chamarnos por grupos, e vós con
seguichedes entrar todas xuntas. 

Hai que enfrontarse ao capital, 
aos empresarios e, anque sexa de 

xeito distinto, tamén hai que 
enfrontarse aos sindicatos. 

• 

Dolores, outra traballadora 
de ODOSA. E agora fai pouco, out ro 
día o xerente puxo-nos a proba outra 
vez, voltou chamar a un grupo de oito 
mulleres tentando repetir a historia, 
pero saleu moi ben. El mesmo sen dar
se de conta, deunos mais forza porque 
tiñamos claro que todas ou ningunha, 
e foi a xente eh!; o comité non nego
ciamos esta vez, él (o xerente) meteu
se no médio de todas pensando que 
as ia convencer e nada, tiñamos todas 
clarísimo, que de entrar oito nada. Ou 
entrabamos todas ou ningunha, esa
limos ese di a mais fortes e mais con
vencidas ainda de que cando haxa pro
blemas temas que xuntarnos e enfron
tamos: él mesmo nolo ensinou. 

Clara. Nas loitas de cada día de
prendemos. Deprendese que eles son 
algo polo poder que teñen, pero que 
o xerente non é ese home que todo o 
sabe e todo o ten. O que ten é o poder 
e os cartos. Diante dunha reivindica
ción nosa de seguido están as repre
salias e a policía á porta da fábrica si 
fai falta. 

Dolores. Pero nós as mulleres te
rnos moita forza. Un caso que nos gas
ta e o caso de Roma (Outra empresa 
de conservas). Elas ven que están mal, 
que non teñen nen salario, nen condi
cións laborais. E atopan-se que nen os 
sindicatos as axudan. Hai 15 anos que 
traballan e non se moveron, agora que 
se dán canta teñen que moverse á 
duas bandas, co empresario ecos sin
dicatos. lñoraron por tempo a sua si
tuación na empresa e tiñan un ha idea 
do sindicato, coma tiñamos nos hai 7 
anos. 

Clara. Fai uns anos ibas onda 
elas á fábrica e non lle talaras nada 
porque non aceitaban o que tí dicías. 
Consideiraban que ibas alí facer a re
volución, a criar problemas. Elas iban 
á fábrica, traballaban, cobraban e 
ponto. 

Dolores. Hai mais casos de traba
lladoras que van a fábrica, cobran 
eses cartas, a 150 ptalh. e o que che 

M.a Xosé, Dolores e Clara. 

dín é, que cobran eses cartos, e para 
a axuda xa chega. 

M.8 Xosé. O mau é que elas non 
se dan conta que coa sua postura 
perxudican-nos a todas. Porque os em
presarios o 1.0 que fan cando vas re
clamar algunha cousa, é comparar 
con out ras fábricas que están pior, di
cindo que podían mandar o seu traba
llo para esas fábricas porque lle sal i
ría moito mais barato. E esas mulleres 
nun principio non se dan conta. Pero 
mais vale tarde que nunca. 

Na conserva todas somos mulle
res, e os poucos homes que hai é a 
cousa mais horrible que se pode ima
xinar unha. Si hai alguns bós, poden
se contar cos dedos das máns. De to
dos xeitos os bos limitan-se a dicer 
que tes razón, pero mais nada; non se 
unen á tua loita, non protestan nen sé 
poñen en folga. Chega-se ao colmo, 
escoitando ao xefe dicir que interesa 
mais meter homes que mulleres; por
que «<os hombres no tienen tantos 
problemas, no quedan embarazados, 
y no tienen maternidad. (lnterrompe 
un ha con sorna: ((ni tienen enfermeda
des}: Sueldo por sueldo, los tienes ahi 
y no hay problema para que te vayan 
a todos los trabajos que haga falta». 

« ... e non falernos dos abusos sexuais. 
Os encargados síntense con direito 
a todo e abusan do poder. Este é 
un tema do que habería moitísimo 

que falar» 

E os homes no teñen que ir cos ti
llos ao médico, porque sempre van as 
mulleres. Os empresarios din-che: 
«claro las mujeres teneis muchos pro
blemas, vais con los hijos al médico, 
con los maridos, vais con los padres 
al médico, vais con todo el mundo al 
médico; hay que reconocer que las 
mujeres teneis responsabilidades, pe
ro esto es un problema en la empresa 
pues tenemos que pagar muchos dias 
que no trabajais». 

A isto nós contestamoslle «e logo 
no seu caso quén leva os tillos ao mé
dico»; il resposta «que claro, que a sua 
muller pois él trabal/a e ela non». 

Traballadoras a coro: «E si ela tive
ra traballo, iría vostede co filio ao 
médico?» 

Xefe. «No, seguramente iria ella. 
Pues los hombres no entendemos, 
mientras que las mujeres sabeis aten
der mejor a los hijos y sus problemas». 

M.8 Xosé. Aí demostra-se o que va
len os homes; porque si non saben 
nen levar un filio ao médico!. 

E, postas neste lio, irnos-vos dicer 
qué problemas ternos á hora de pro
testar. 

Cando protestas sempre hai repre
salias que varían segundo os casos. 
Algo que fan moito e cambearte para 
un posta de traballo que sexa pior que 
o que tes. Dentro do maus que son to
dos, hainos millares e piares. 

Moitas veces tamen hai sancións 
legais como o caso de Loli a de «Pe
ña» que por pedir un mandil en condi
cións, a empresa sancionouna con do
ce días de emprego e soldo. ¡Menos 
mal que ao final as compañeiras fixe
ron un paro e o xerente acabou 
tirando-lle a sanción! De todos xeitos 
non se esqueceu de deixar ben claro 
que esas actitudes no se podían repe
tir, que para a proxima habería 
sanción. 

Ameazas, sancións, etc. Todo pa
ra meternos medo e que calemos. 

M. Xosé. Boeno, e non falernos 
dos abusos sexuais, porque como te
ñas un encargado que te meta man, o u 
o que é pior, que sepa que non lle dei
xas, entón te-la clara, os encargados 
síntense con direito a todo e abusan 
do poder. Pero este é un tema do que 
habería moito, moitísimo que talar e 
deixamo-lo para unha próxima oca
sión. 

De certo, seguiremos talando. 

M.8 Xosé, Dolores, Clara 
(Traballadoras da Conserva no Salnés) 

(*) Sen ir mais lonxe, nunha xunta sin· 
dical recente, falando da folga de QDOSA, 
un dos afiliados de vello ao sindicato; di
cianos «Pero boeno, dende cando as traba
fiadoras, as mulleres deciden algo tan 
importante?». 
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Entrevista a Celsa Perdiz, 
Asistenta Social do Centro 
de planeamento familiar 
de Ourense feita por 
l.ourdes Rodriguez, mili
tante da A. G. M. de 
Ourense. 

S CENTROS de Orien
tación Familiar, aca
ban de pasar por un ha 

situación problemática. lsto 
comezou cando a adminis
tración plantexa a non reno
vación das contratas do per
soal que alí estaba trabal/an
do en concreto no caso de 
Ourense estaban en esta si
tuación a asistenta social, a 
sicóloga e a administrativa. 
Oeste xeito o centro queda
ba atendido por un xinecólo
go e unha ATS co cal a asis
tencia quedaría reducida a 
consultas xinecológicas, 
agravando o problema de es
casez de centros, pasto que 
en Ourense contamos con 1 
en Ribadavia e 2 na capital 
(1 dependen te do lnsalud e o 
outro de Sanidade). 

Cando comezamos a mo
vernos por iste problema 
plantexabámonos por unha 
parte a necesidade de que 
non desapareceran porque 
nos parecía totalmente insu
ficinte os existentes e por 
outra faciamos unha valora
ción positiva do trabal/o, que 
nistes 3 anos que leva fun
cionando o C. O. F. de Duren
se, ten desenrolado iste cen
tro xa que non só se centra 
no campo asistencial senon 
que se amplia o aspecto so
cial. Finalmente tamén nos 
plantexabámos a necesida
de da creación de outros 
centros que atendesen as 
mu/leres en campos máis 
amplos, e dicer que entre as 
suas funcións estivese un 
trabal/o de educación que 
contemplase a nasa sexua
lidade. 

Para tal fin constituiuse, 
por iniciativa de AGM, unha 
comisión de usuarias a berta 
a todas as mu/leres interesa
das. Trabal/o use dando a co
ñecer o probi(Jma, recollen
do firmas que en número de 
900 (so de mulleres) foron en-, 

fregadas o director Provin
cial do lnsalud. 
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OS CENTROS DE 

PLANEAMENW FAMILIAR 

Para talar de iste tema e 
de outros que es tan relacio
nados ca nasa problemática 
ternos eiqui a Celsa Perdiz 
que é Asistenta Social do 
C. O. F. de Ourense. Celsa 
ten feíto un trabal/o impor
tante no campo da sexolo
xía, aborto, malformación de 
feto, infertilidade .. . Así mes
m o participou activamente 
con nos nista campaña. 

-¿Canto tempo levades tra
ba liando no C. O. F. de 
Ourense? 
-Xustamente neste mes, fai 
3 anos. 
-¿Canta xente estades tra
ballando? 
-En este momento esta

mos 1 xinecólogo, 1 asisten
ta social, 1 ATS, 1 sicóloga e 
1 administrativa; igual que 
en calqueira centro do resto 
do estado. 
-¿Calé o número de consul· 
tas que tendes atendido? 
-3.400 primeiras vistas e 
unhas 6.000 revisións. 
-De istas consultas, ¿qué 
número son mulleres? 
-Un 30% van o centro ca 
parella; ainda que este dado 
non é moi fiabel xa que un 
25% de mulleres que veñen 
acompañadas é para decidir 
sobre métodos irreversiveis, 
co cal só un 5% van acom
pañadas da parella. Dentro 
dos métodos irreversiveis hai 
un maior número de vasecto
mias que de ligaduras de 
trompas. 
-¿E necesaria a presenza e 
consentimento do compa· 
ñeiro para facerse unha liga· 
dura? 
-A decisión é da persoa, pe
ro hai casos que para evitar 
problemas fai falla a firma 
do compañeiro. De igual xei
to cando se trata de un ha va
sectomía pidese a firma da 
muller. 

--~·-·------ - -

Celsa Perdiz, Asistenta Social do C. O. F. 

-¿Cales son os casos que 
m a is atendedes? 
-0 maior número de con
sultas directas é á busca de 
un método anticonceptivo, 
logo siguellen as disfun
cións sexuais e finalmente 
as de traballo social. 
-¿Qué número aproximado 
de peticións de abortos reci
bidas? 
-Unha meia de 3 diarios, 
das cais só un 2% entra den
tro dos supostos da lei, nos 
demais derivan se as solicitu
des a clínicas ondeos están 
real izando. 

-¿Qué tipo de mulleres uti· 
lizan o C. O. F.? 
-Un dado curioso e que as 
que mais o utilizan son aque
las mulleres quemáis plani
ficada teñen a su a familia (2 
ou menos fillos) e que veñen 

pedindo un método anticon
ceptivo concreto, aínda que 
os descoñezan. A maior par
te é do mundo urbán e teñen 
as necesidades mínimas 
aseguradas, é dicer, teñen 
cartilla da S. S. 
-¿Acude xente nova as 
C. O. F.? 
-Nótase un aumento das 
adolescentes nun 5% e nis
te último ano ten aumentado 
bastante o número de mulle
res solteiras, pero aínda non 
se acerca ó desexabel. Por 
isto, este ano vaise facer un
ha campaña específica para 
adolescentes que vai a con
sistir en 1 día de adicación 
exclusiva a este tema por 
parte do C. O. F., proxección 
de películas comerciais rela
tivas a temas de sexualida
de, erotismo, violación, abor
to etc. para ser comentadas 
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polos distintos grupos de 
mozas e mozos que se for
marán e por último asisten
cia xinecolóxica e asesora
mento sobre anticoncepción 
facendo fincapé nos méto
dos de barreira. 

-¿Pansas que esta campa
ña pode ser positiva, e de 
que maneira? 
-Si, penso que un ha acción 
en iste senso pode favorecer 
a disminución do número de 
embarazos non desexados e 
polo tanto o número de abor
tos. Por outra parte pretende
mos que se tenda a un ha se
xualidade máis desxenitali
zada e sobre·todo facilitar o 
acceso da mocidade as 
C. O. F. 

-Por todo o que contas a in
da é pequeno o número de 
mulleres que acuden o C.O.F. 
e que plantexan a necesida· 
de de mudar a sua vida se· 
xual, afectiva, etc. Esto fai· 
nos pensar que se queda un 
pouco corto o número de 
C. O. F. que hai repartidos 
pola xeografía galega. ¿Pen· 
sas que pode haber algunha 
solución a esto? 
-0 número de mulleres non 
é pouco, soio en Ourense te
ñen pasado 10.000 mulleres 
por o centro, pero aquelas 
mulleres máis necesitadas 
non teñen cuberta ista asis
tencia. Compre facer máis 
traballo de campo para que 
acuda o maior número po
sibel. 

Por outra parte tamén se
ría interesante a creación de 
máis centros e que iste tra
ballo fose compartido polos 
centros de saude, os que 
prestarían unha asistencia 
básica, remitindo aquelas 
consultas mais específicas 
os C. O. F. 

o ,_ 

""" ·-
~ 

...0 ·-

Un momento da entrevista. 

-Pansas que sería intere· 
sante que houbese centro 
non só de asesoramento an· 
ticonceptivo, senon que 
atenderan campos máis am· 
plos, tais como a sexualida· 
de da muller, a atención di
recta as peticións de 
aborto ... ? 
-0 tema da sexualidade es
tá cuberto no C. O.F. pero o 
número de consultas é pe
quena, porque isto non está 
asumido e cando a xente ven 
a un ha consulta e para resol
ver situacións puntuais e 
non para cambiar a sexua
lidade. 

Respecto o aborto, a pesa
res de non haber unha indi
cación por parte da adminis
tración, e o non poder aten
der todas as demandas po
la limitada lei de aborto, o la
bor do C. O. F. céntrase no 
asesoramento sicosocial, in
formación e revisións pre e 
post aborto. 
-¿Pensas que a utilización 
de métodos anticonceptivos 
significa unha maior liberda· 
de para a muller no terreo 
sexual? 

raxaJ 
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-En principio é un paso im
portante para a muller a ni
vel social, millorando o seu 
benestar e a posibilidade de 
desenrolar a sua área per
soal; pero por outro lado is
to non deixa de ser un enga
no posto que no terreo se
xual a muller sigue sometida 
ó varón e planifica a su a se
xualidade en función da di l. 
-¿Como responderon as 
mulleres usuarias ante o pro· 
blema da reducción de per· 
soal diste centro, xa que is· 
to non só era un problema la
boral voso senon que reper· 
cutiria na calidade da asis
tencia as mulleres que alí 
acudimos? 
-As respostas foron moi va
riadas a nivel de Galiza. Pó
dese dicer que onde máis 

' 
movilización houbo foi na 
provincia de Ourense, onde 
unha comisión de usuaria 
formada fundamentalmente 
por mulleres militantes or
gaizáronse e a sua presión 
incidiu de algún xeito na de
cisión do Director Provincial 
para seguir mantendo o cen
tro co persoal que tiña. 

A nivel das usuarias que 
acuden diariamente non 
houbo resposta. A sua preo
cupación imediata era saber 
si iban a quedar sen asisten
cia e si poderia resolver o 
seu caso particular. 
-0 Direé·tor Provincial do 
lnsalud, tendo conta as pre· 
sión exercidas polas usua· 
rias acordou renovar os con· 
tratos por 6 meses mais. 
¿Qué valoración facedes 
desta decisión? 
-Foi a solución menos gra
ve das posibeis, pero non 
deixa de ser un ha resolución 
provisional ainda que non 
dependa directamente di 1, 
dado que siguen nunha si
tuación de inestabilidade en 
tanto non se dote os centros 
de persoal fixo. 

-¿Como se solucionaría is· 
te problema? 

. 
-A solución legal é que se 
aprobe o Estatuto Marco de 
traballadores no cal queden 
incluidas, sicólogas e asis
tentas sociais, de forma que 
poidan convocarse oposi
ción a plaza fixa. lsto de mo
mento non é posibel xa que 

1 
o Estatuto non esta aproba-
do. Un ha vez convocadas as 
oposicións téndese a que as 
persoas que durante 3 anos 
estiveron desenrolando un
ha laboura dentro das C.O.F. 
se lle valore a sua experien-. 
c1a . 

-Xa para rematar, ¿qué opi· 
nión tes sobre a colabora· 
ción das organizacións femi· 
nistas cas C. O. F.? 
-Sería fundamental contar 
con istas organizacións xa 
que son as que coñecen 
mais directamente a real ida
de da muller. lsto poderíase 
concretar na organización 
de actividades conxuntas, 
na derivacións de casas, di
vulgación de programas, etc. 

su teca 

Santiago de Chile, 26 Baio 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tels. 59 96 39 - 59 99 72 
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MULLERES VIOLADAS: CON UE , ,., 

INDEMNIZACION SE AMANA? 

VIOLACIÓN é un dos 
gravísimos problemas 
que teñen ocupado a 

atención do Movimento Fe
minista Galego. Preocupa
ción por denunciar un dos 
'crimes menos denunciados', 
por descobrir as razóns que 
levan a milleiros de mulleres 
a manter no silenzo estes cri
mes que padecen; por desve
lar as raíces desta violencia 
brutal que perpetua a domi
nación forzada do macho so
bre a femia da especie hu
mán. Preocupación, tamén, 
por poñer á luz que non é 
obra da perturbación dal
gúns individuos illados, se
non o froito dunha socieda
de que alenta e consinte a 
violación por muito que logo 
se esgace as vestimentas. 

Preocupación, ao cabo, 
por informar e axitar ás 
anestesiadas conciencias 
das mulleres para compren
der a nosa opresión e ser 
quen de enfrontala. 

' 
RECLAMAR A CASTRACION PARA 
OS VIOLADORES ESCANDALIZA. 
PORÉN QUÉN SE ESCANDALIZA 
DA VJOL4CJÓN, ESE PAN NOSO 
DE TAN1DS DJAS? 

N o primeiro semestre 
deste ano 1987 ten-se 

publicado un libro que reco
lle actitudes, sentimentos e 
testemuñas de prime ira man 
de parte de mulleres viola
das, así como experiencias 
de traballo no Reino Unido 
de organizacións como 
«Centro de Axuda a Mulleres 
Violadas» (Rape Crisis Cen
terts) ou «Mulleres Contra a 
Violación» (Women Against 
Rape). O libro A Violación. 
FaJan as mulleres (1) trasmi
te e aporta un valioso mate
rial que pode servir no que 
ten de experiencia concreta , 
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como suxerencia e, dende la
go como un dramático rela
to que ven aprofondir mais a 
nosa sensibilidade e con
cienca deste crime tan co
tián e, non por elo menos 
arrepiante. 

O libro pon os ollas nas vi
timas nas que quedan un has 
pegadas físicas e psicolóxi
cas moi fondas e traumáti
cas mais nas que tamén ten 
nascido furia, raiva, cólera ... 
de ver cómo lles coaciona o 
medo á violación. Estes sen
timentos, a eito, traducen-se 
en desexos de lo ita, de orga
nización contra a violación; 
en desexos de axuda ás mu
lleres que algún dia se poi
dan atopar en situacións so
mellantes ás padecidas por 
elas coa convición de que 
desta caste de axuda pode
se tentar recobrar a forza e 
a confianza perdidas nunha 
mesma. 

NON SABEMOS BASTANTE SOBRE 
' 

A VJOLACJON 

S abemos abando como 
para suspeitar que o po

der e dominio masculino 
asentan-se no terror, na do
minación forzada, na violen
cia, mesmo nas mais brutais 
das suas manifestacións. 

Sabemos tamén dos mitos 
que se foron tecendo ao lon
go da historia sobre este cri
me co obxecto de negar o 
único feíto certo: a existen
cia da violación. 

Poi as teste m uñas que 
aqui se nos oferecen (por 
out ras testemuñas aconteci
das no noso proprio entorno 
e mesmo a algunhas de nós), 
sabemos que hai distintos ti
pos de violacións e xeitos de 
actuar dos violadores non 
idénticos. O que se ven cha
mando a 'psicoloxia do vio--

lador' apresenta un abano 
francamente amplo de ace
nos. A consideración du n ti
po único de violador: o asal
tante nocturno, descoñeci-. 
do, solitario, que se deixa le-
var dun pulo sexual irrefrená
bel, fica esfarangullado (2). 

Germaine Greer facia un
ha descripción reveladora 
desta 'psicoloxia' no artigo 
«Os homes e a violencia se
xual» (El Pais, 24, maio, 1987). 

« .. . Un home que da a unha 
muller drogas ou alcool para 
vencer a sua non disposición 
a manter relacións sexuais é 
un violador. Un home que 
ameaza con retirar o se u afec
to a unha muller ou utilizar ca
lisquera outra caste de chan
taxe para vencer a súa resis
tencia é un violador. Un home 
que se nega a permitir a unha 
muller retirarse dun encontro 
sexual cando ela ten-se deca
tado que lle da noxo é un vio
lador. Un home que pretende 
estar namorado e fríamente 
utiliza a uriha muller para a sua 
propia gratificación sabendo 
que nunca tentará vela de no~ 
vo, é un violador. 
( ... ) 

ce ••• tamén ten nascido 
furia, raiva, cólera. Estes 

sentimentos, a eito, 
traducen-se en desexos 
de loita, de organización 

contra a violación, 
O violador que ten un coche 

e cartas para mercar bós man
xares e bebidas, e unha pre
senza capaz de atraer a unha 
muller a unha situación de ci
ta, e non é tan tolo como para 
preferir vagabundear por aí 
cun pasamontañas, pode vio
lar até quedar satisfeito. 

Un home que non ten outra 
causa que a sua propria forza 
física ou unha arma que usar 
para coaccionar a unha muller 
e obrigala a un ha unión sexual 
que ela non desexa é o home 
que a policía sabe como atra
par». 

Outra autora feminista di: 

«Ningún home pode afirmar 
que endexamais ten forzado 
en maor ou menor medida a 
unha muller a deitarse con il. 
Cando está cunha muller, a 
sua función consiste tradicio
nalmente en tomar iniciativas, 
en querer gañar a súa vontade, 
en levala dun xeito o u outro ao 



que se teima que hai que per
seguir: o coito». (3) 

Resulta excesivo o de nin
gún home así, sen paliativos. 
Porén temos que ademitir 
que é preocupantemente mi
noritario os que poi den afir
mar que nunca, endexamais 
ten usado mecanismo de po
der (uns mais abertos, bru
tais, puros e duros; outros 
mais blandos, sutís, ambi
güos, de dificil percepción 
incluso) para a 'conquista' do 
coito. 

ccUn home que ameaza 
con retirar o seu afecto 

a unha muller para 
vencer a súa resistencia 
é un violador. Un home 
que se nega a permitir 
a unha muller retirarse 

dun encontro sexual 
cando ela ten-se 

decatado que lle da 
noxo é un violador,, 

1 anque é moi certo que 
non todo é violación, nen to
dos os comportamentos 
masculinos agachan 'psico
loxia violadora' (e mesmo 
van senda mais os hom.es 
que ELIXEN non violar) (4), 
os homes como seres so
ciais están construidos so· 
bre terríbeis dramas arredor 
dos seus xenitais (os que so
mella que deben ser sempre 
o centro da orde mundial i 
esixen temor e/ou adora
ción), a respeito da sexual i
dade e na sua idea das mu
lleres (5). 

No periódico Líberation, o 
2/XII/1975 Christian, un de
ses homes que sós ou en 
grupos reflexionan sobre a 
virilidade e poñen-na en tela 
de xuicio, escrebia: 

«Ao ocuparme dos meus 
problemas de ereción, cheguei 
descobrir o meu comporta
mento sexual 'báseco'. Entre 
outras causas descobrin que 
non me excitaba si non consi
deiraba á miña compañeira co
mo un obxecto, e se non me 
concentraba en partes deter
minadas do seu corpo. Tamén 
descobrin que boa parte do 
meu goce proviña de que eu 
'posuia' á muller, é dicer facía
o con forza e ao estilo conquis
tador. Cada vez que non tiña 

ereción, podia ouservar que a 
relación entre esa determina
da muller i eu era a mesma. 
Acontecíame mais que nada 
con mulleres independentes, 
ás que eu queria i respetaba. 
Porén precisamente porque as 
coñecia como persoas reais i 
enteiras, non poda reacionar 
concordando co síndrome de 
conquista que me tiña sido in
culcado. Tampouco estaba en 
condicións de librarme del. Po
dia considerar a esas mulleres 
como as miñas iguais no pla
no sexual. lronicamente, trata
ba de conservar a miña identi
dade masculina impedindo a 
ereción ... » 

Unha análise tan autocrí
tica , de certo, axuda a expli
car a razón das violacións. 

An ne Tristan, reflexionan
do nelo di: 

«é probábel que Christian 
non teña violado nunca a un
ha muller no senso preciso do 
termo, noustante as relacións 
sexuais que entabla coas mu
lleres poñen ao nú os mecanis
mos da violación . Nefeito "to
mar a unha muller con forza i 
ao estilo conquistador" nunha 
cama e cun consentimento 
mais ou menos claro de parte 
dela, ou tomar a unha muller 
anónima nun despovoado sen 
o seu consentimento revela a 
mesma psicoloxia. Non é que 
haxa algúns enfermos que 
practican a violación, senón 
que a psicoloxia enferma dos 
homesempúrra-os a practica
la. A excepción está dada, xus
tamente por quen non a prac
tican nunca» (6). 

UNHA VERDADE; A VIOLACIÓN. 
' 

FABULAS E MIWS PARA DISIMULA-LA 

O libro "A Violación. Falan 
as mulleres '; desmonta 

tamén dous mitos, dos mais 
terríbeis, criados para enco
brir a violación o u para apre
sentala aos nasos ollas co
mo inevitábel. 

1. A violación resposta a 
un pulo sexual irrefrenábel 
que asalta ao maého da es
pecie humán. 

Os dados aportados e 
comprobados de que unha 
parte sustancialísima das 
violacións son coidadosa
mente planeadas, desmonta 
esa mentira. Ademais, a vio
lación é un acto de violencia 
brutal, psíquico e cultural , 
no que o violador forza á ví
tima a 'desexalo'. E toda un
ha obra de dominación, de 
humillación á muller. Ao seu 
carpo e á súa mente. 

A violar deprende-se e non 
se deprende, en troques, a 
non-violar. O macho da espe
cie humán comporta-se na 
violación como predador so
bre a muller, que é a presa a 

capturar, porque a socieda
de patriarcal ten inculcado, 
respaldado, alentado e con
sentido a idea de que a mu
ller é propriedade dos homes 
(7). 

1 é mesmamente «poi a ne
cesidade de lexitimar esta 
apropriación que o patriarca
do ten producido o mito ab
surdo da sexualidade mas
culina ; irresistíbel, incontro
lábel , irreprimíbel e viril », co
mo declaraba a Asamblea de 
Mulleres de París nun Mani
festo de Xuño de 1976 ela
bourado no acto " Dez horas 
da Mutualité contra as 
vio 1 ación s". 

A xornalista danesa Susan 
Brogger, insiste tamén nes
ta idea: 
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«Non é posíbel considerar o 
sexo illado do resto da nosa 
cultura e resulta alarmante 
comprender o fondísimamen
te asociada que está a sexua
lidade masculina ao poder. O 
poder a todos os niveis, dende 
o poder invisíbel e difuso até 
o poder ofensivo e vulgar, den
de a burda autoridade patriar
cal até os requintados mais es
pectaculares da violencia. 
Dende a familia nuclear até as 
armas nucleares. 
( .. . ) 

Si o home é capaz de exacu
lar logo de atemorizar e aldra
xar ao obxecto da súa paixón, 
e talvez incluso logo de lle 
mancar, ternos de suspeitar 
que causar door proporciona
lle pracer. Si un home pode ter 
unha ereción e chegar ao or
gasmo cunha muller que non 
ten dado ningunha proba de 
desexalo, hai que concluir que 
está totalmente alleado. Non 
só a respeito da muller, senon 
a respeito de sí proprio e de to
dos os seres reais)) (8). 

2. As mulleres provocamos, 
buscamo-lo, desexamos ser 
forzadas na sexualidade. 

«Si unha muller vive soa, sen 
un home, ten que obrar con 
prevenzón. Si malia todo é 
asaltada ou violada, pois ben, 
poi a mesma natureza das cou
sas, deduce-se que ten come-

tido unha imprudencia. Non 
debería camiñar soa por un ha 
rua escura. Debería poñer un
ha fechadura extra na pbrta. 
Non debería ter peitos tan 
grandes e provocativos, nen 
andar por aí sen cinguidoiro, 
non debería falar aberta e li
bremente sobre sexo. Non de
bería sair cun home e permitir 
que lle pague unha comida ca
ra. Non debería ter unha mira
da incitante. Ao cabo, non de
bería ser unha muller, porque 
as mulleres son violadas can
do non teñen coi dado. E, a me
nos que as maten, sen dúbida, 
foi porque o buscaron)) (9). 
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VJOLACION 

Esto é o particular 'toque 
de queda' ou mesmo 'lei mar
cial' ao que estamos suxei
tas as mulleres. É precisa
mente esto o terror machis
ta. Dito de out ro xeito, a mu
ller vítima da violación ou o 
que nas leis chaman·'abusos 
desonestos' é culpábel. .. de 
EXISTIR. 

Para esta sociedade, un ha 
muller soa somella un desa
fio ¡un ha invitación!. 

ccPara esta sociedade, 
unha muller soa somella 

un desafio ¡unha 
invitación!, 

Na ponencia «Violadas e 
ofendidos~~ apresentada por 
Monserrat Oliván ás V Xorna
das Feministas do Estado 
Español celebradas en Bar
celona en 1985 volta expre
sarse esta idea con crudeza: 

«Após o medo e a vergoña 
de tantas mulleres que viven 
culpabelmente o ter sido vio-

1 ladas non é difícil ouvir as es
magadoras, insidiosas, aldra
xantes preguntas, tantas veces 
repetidas en comisarias e xul
gados, porén tamén na rua, en 
muitas conversas masculinas: 
'Non o terá buscado ela?'; 'Si 
o ten pasado ben, á que ven 
agora con estas?', ou 'Non se
rá que o tipo non lle quiso pa
gar e por iso o denuncia?')). 

Este mito referido á muller 
é gravísimo por partida dupla: 

a) porque non é certo en 
absoluto e só vale para enco
brir a existencia do crime: o 
non consentimento da muller. 

b) O que se cadra resulta 
pior, culpabilizar á muller 
violada, agredida. Facer-lle 
sen~ir noxo de sí propria, ver
goña. lnteriorizando que se 
non tivera saido soa, se non 
entablara conversa, senon 
traballara naquela oficina, 
se non levara aquel a camise
ta, se non levara unha saia 
mini, ou maxi, ou aquel pen
dente, ou un perfume. Se non 
tivera aberto a porta a un 
amigo ... 

O FBI, xa o comentabamos 
no Andaina n.0 7 afirma que 
«a violación é un dos e rimes 
menos denunciados debido, 
sobre todo, a medo elou ver
goña de parte da vítima)). 

As testemuñas das mulle
res violadas son moi explíci
tas nesto: Cu 1 pa, medo, ver
goña, noxo. Trau{n_as que por 
anos son compaña das víti
mas. A pegada da violación 
e o reviví-la outravolta nou
tras coordenadas (ao poñer 
a denuncia, ao identificar 
aos agresores, acudir ao xui
cio), tanto como ser testigas 
da indefensión legal, da li
berdade e tolerancia que pro
texen aos violadores, levan
nos a parar tentos nos des
tragos que esta orde social 
burguesa e patriarcal execu
ta nas mulleres. Responsabi
lidade da que non pode ser 
eximida. 

Estes mesmos feítos, obri
gan a parar mais de vagar do 
que até agora nalgunhas das 
consignas que o Movimento 
Feminista Galego ternos uti
lizado tais que «Muller, de
nuncia connosco)) ou «Nin
gunha violación sen denun-

. e 1 a)). 
Entrar nesto leva da man 

a todo o tema da legalidade 
dunha banda: o tii'O de deli
to que se considera a viola
ción, as penas coas queteo
ricamente se castiga, os re
cursos da vítima ... e de outra 
banda obrigaria-nos a consi
derar cál é a situación que se 
vive e padece nas comisa
rias, nos recoñecementos 
médicos, nos xulgados. O te
ma merece un artigo especí
fico ao que adicaremos pá
xinas proprias noutra An
daina. 

Ml!LLERES CONTRA A VIOLACIÓN: 
A MILWR AXUDA 

O outro aspeito do que sí 
da conta o libro e resulta 

de grande importancia é esa 
vertente específica no caso 
violación : a axuda ás viti
mas. As mulleres que talan 
no libro din-no nidiamente: a 
identificación dos sentimen
tos e; da situación precisan 
axuda que pode vir, millor 
que de ningún outro lado, de 
mulleres que teñan vivido ex
periencias somellantes. A 
posibilidade de ir poñendo 
cimentos para que mulleres 
violadas teñan un lugar, un
ha organiza e ión onde talar, 
sentirse protexidas, creídas, 
apoiadas, non culpabiliza
das .. . e onde poidan conver
ter en forza i enerxia positi
va (en raiva, en cólera, en 
ira ... ) os sentimentos de des
trución, de parálise, de páni
co, de bloqueo é algo que de
bemos tentar. 

Traducir esas enerxias en 
desexo de loita é algo do que 
a loita contra as violacións 
está ben precisada. 

As comisións específicas 
de Mulleres contra a Viola
ción das organizacións do 
Movimento Feminista, as 
asociacións ou grupos de 
apoio i axuda que se vaian 
poñendo a andar poden ser 
quen de contribuir a criar 
esas REDES de mulleres di s
postas a comezar a talar, a 
non deixarse atrapar no 'to
que de queda', na 'lei marcial' 
imposto polo medo ás agre
sións. 

Perseguir dados nas comi
sarias e xulgados; o botar 
raíces e contactos entre os 
profisionais e organizacións 
que poden recebir a mulleres 
violadas (Asistentas Sociais, 
Centros de Planeamento fa
miliar, Centros de Informa
ción da Muller, abogadas e 
abogados ... ) é outro dos re
cursos a utilizar. 

A posibilidade de dispor 
de teléfonos de socorro de
bidamente atendidos, o pla
neamento de denuncias pre
cisas, de acións duras con
tra os violadores seguindo a 
liña do feito até agora (fotos, 
no mes, domicilios, o des
prestixio no seu entorno so
cial, familiar e laboral. .. ) son 
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actividades que deben ir na 
direción de criar conciencia 
da nosa opresión de mulle
res, do poder concreto dos 
homes, dos 'privilexios mas
culinos' mesmo dos homes 
mais desposuidos, daqueles 
que non teñen nada pero 'te
ñen' mulleres ás que poden 
violar, vexar, denigrar, 
agredir. 

UNS VIOLAN ... OUTROS AMPARAN 
VELAHÍ A COMPLICJDADE 

D enantes de poñer ponto 
final ao artigo, coido 

ben comenente cismar no 
demoledor, no desmoraliza
dor, que resulta a 1 N DE
FENSION LEGAL e SO
CIAL. Algúns dados. 

Germaine Greer, no arti-
, 

go citado: 

«O Centro de Londres de 
atención ás crises producidas 
polas violacións informou en 
1984 que só unha cuarta parte 
dos casos que alí coñecian ti· 
ñan sido denunciados á poli
cia. A tasa actual de casos de
nunciados na rexión que foron 
resaltos ascende ao 65%. Cá
seque na metade dos casos 
que figuran nos ficheiros da 
policia o violador é un coñeci
do da vítima; éstes son, obvia
mente, os casos mais doados 
de resolver; noustante, segun
do un estudo de 1984, unica
mente o 80% dos detidos por 
violación acaban sendo proce
sados e só o 49% dos detidos 
son declarados culpábeis dun 
delito relacionado coa viola
ción. Somentes o 27% dos ha
mes detidos van parar ao cár
cere>l. 

Denunciar o caso non ga
rantiza que o deteñan. Si o 
deteñen tampouco está ga
rantido que vaia a xuicio e, ir 
a xuicio non quere dicer que 
o violador vaia ser castigado. 

«En 1983, das 1334 viola
cións denunciadas á policia 
no Reino Unido, só foron 
condeados 310 violadores». 
É dicer, non pasa do 23,23% 
os violadores denunciados 
que son castigados. 

Sen querer ir á polémica 
de si o cárcere é solución a 
algo, sí que é posíbel dicer 
que non colle que as mulle
res confiemos nada na Ins
titución Xudicial, porque pa
ra nós, nun caso tan brutal e 
grave, mesmo tan cotián, os 
violadores gozan -sí gozan
dunha esaxeradísima tole
rancia e mesmo impunidade. 

VIOLACIÓN 

Nas páxinas 199 i ss. do li
bro comentado aportan da
dos de sentencias xudiciais, 
de comportamentos e actitu
des dos xuices e tribunais 
que poñen os pelos de pon
ta (en termos ben somellan
tes temos ocasión de ouvir e 
ler aos seus colegas do Es
tado Español), por mais que 
se teña tendido algunha raio
la ao se ditar un par de sen
tencias de elemental sentido 
común, porén até agora non 
existian. Ambalas duas son 
do ano 1984 e ten o seu inte
rés parar un chisco nelas: 

• Unha, recoñecendo que 
calquera prostituta ten tan
to direito como calisquer 
outra muller a negar o seu 
consentimento a un home. 

• Outra que si cadra vai 
un ha miga mais aló: «ten de 
entenderse nidiamente que 
si un ha xoven abandona-se a 
bicos, caricias o que sexa, 
mesmo nestes tempos per
misivos, ten todo o direito a 
dicer 'BASTA'». 

Fora deses excepcionais 
casos, a indefensión non é, 
dende logo, ningunha casua
lidade. Forma parte dese en
granaxe que é o poder dos 
homes. Na sua complicidade 
de xénero. 

Por qué, se non, resultan 
tan insistentes nos xulgados 
as preguntas i afirmacións 
de que si a muller non 'ten 
probas' da sua resistencia é 

que houbo consentimento 
(10); pois seica as mulleres 
que se resisten non son vio
ladas. Convirá reflexionar 
mais nesto. A información 
habitual dos medios de co
municación neste tema, ca
miñan por idénticos derro
teiros. 

A sociedade, hipócrita, so
mella escandalizarse di ante 
das violación S porén, non es
tá co seu comportamento 
afirmando que a relación vio-, 

!ación/castigo pode compen-
sar? 

Jane Dowdeswell cita o 
caso dun rapaz de 20 anos 
considerado culpábel -
xunto con outros dous 
compañeiros- de violar oito 
veces a un ha compañeira de 
estudos de 17 anos, quen so
rriu e dixo cando ditaron sen
tencia condeando-o a 3 
anos: «é bastante xusto, gra
cias». 

É terribel ter a total certe
za de que, cando menos nes
tas sociedades 'avantadas' 
que son as do capitalismo 
ocidental, teñen en mais es
tima AS COUSAS que ás mu
lleres. Valoran mais, moito 
mais a propriedade que as 
persoas. Sí, un ladrón de 
banco, por exemplo, pode ser 
condeado a 20 anos e un vio
lador a ii2 anos!! (isto no me
nos maus dos casos). 

Así de pura e dura é a 
opresión da muller á que an
damos tentando facer fronte. 

A lei que elabouraron as 
feministas italianas entre os 
anos 1978-1979 chamada 
"CONTRA A VIOLENCIA SE
XUAL:' (en troques daquel 
out ro tíduo «dos delitos con
tra a moral pública e os bós 
costumes») tiña un grande 
interés como elemento de 
axitación , de criación de 
conciencia sen facer ningún 
sitio ás rebaixas das esixen
cias das m u lleres en materia 
de violencia sobre o noso 
corpo (11). 

ceA policia e a xusticia 
son duas institucións 

• 

defensoras a ultranza do 
poder masculino. 

Manifestacións acentos 
deste poder · e mes m o 
apoloxias da violencia 

contra as mulleres 
conforman 'o pan noso 

de cada dia'n 

Porque ben a diferencia do 
que plantexa nalgunhas vol
tas este libro de A Violación . 
Fa tan as mul/eres, prologado 
por Judith Aste larra, por mui
to que milloren as comisa
rias e xulgados, esta orde so
cial burguesa é i será patriar
cal. Osó pensamento de que 
neste sistema col len institu
cións que primen a defensa 
dos direitos das mulleres é 
unha esquizofrenia social. 

A policia e a xusticia (por 
muito que o Instituto da Mu
ller quera facernos creer eso 
de 'Muller, a policia ao teu 
servicio') son duas institu
cións nas que non hai muito 
que buscar para decatarse 
de que son defensoras a ul
tranza do poder masculino. 
Manifestacións a centos 
deste poder e mesmo apolo
xias da violencia contra as 
mulleres conforman 'o pan 
noso de cada dia' (12). 

"QUEREMOS CAMIÑAR TRANQUILAS, 
DE NO/TE E DE DIA" 

E sta orde social está indi
solubelmente vencellada 

á opresión da muller. As vio
lacións son un ha manifesta
ción moi núa da mesma, e 
non son romendos o que vai 
achegarnos á liberdade e in
tegridade física, sexual e 
mental. A liberdade de cami
ñar tranquilas, de noite e de 
di a. 
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A loita contra as viola
cións aquí e agora debe per
mitirnos gañar forzas. Can
tas mais, canto mais sólidas 
i belicosas. Debe perm(itir
nos seguir construindo orga
nizacións de mul leres, orga
nizacións feministas autóno
mas, audaces, combativas. 
Mais, que ninguén se chame 
a en gano, sen mudar de raiz 
esta basura, non conquista
remos a nosa emancipación. 

Quen anceie, de certo, a 
emancipación feminina ten 
que enfrontar até o fondo es
ta durísima realidade. Nesta 
orde social , nesta sociedade 
de capitalismo (cun sistema 
parlamentario ou con outro 
sistema calqueira) non col le 
nada que se asomelle a libe
ración fora das forzas que li 
damos por ela. 

Nanina Santos 

Notas 

1. La Violación. Hablan las 
mujeres. Actitudes, sentimentos 
y testimonios de primera mano. 
Jane Dowdeswell. Prólogo de Ju
dith Astelarra. Ed. Grijalbo. Bar
celona, 1987. Tradución de Ange
la Pérez. Tíduo Orixinal: Women 
on Rape. Nova lorque, 1986. 

2. Dos estudos i estadísticas 
sobre violación tí rase o seguinte: 

a) A amplísima maoria de 
violacións tiñan sido planea
das con antelación e prepara
das coidadosamente. O estu
do de Menachem Amir dá, pa
ra a cidade de Filadelfia na 
que centrou o seu estudo, un 
71 % deste tipo de casos. 
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b) Os casos de violadores 
que actúan en grupos de dous 
ou mais oscilan dun 43 a un 
52% segundo os estudos. 

e) Menos do 50% dos agre
sores son descoñecidos das 
vítimas. O mais frecuente é 
que sexan ex-novios, amigos, 
viciños, compañeiros ou fami-
liares. ' 

d) Existen toda caste de 
escenarios para a violación: 
centros de ensino e traballo, 
caleixóns escuras, grandes al
macéns, ruase portais a ple
no sol , na propria casa ou en 
casa de coñecidos. O que re
sulta mais penoso e difícil de 
aceptar: na propia casa. Na 
«Enquisa sobre seguridade 
das mulleres» realizada polo 
grupo activista 'Mulleres con
tra a Violación' di-se que o lu
gar no que acontecen viola- . 
cións mais a eito é o fogar. Cá
seque un tercio das mulleres 
vítimas das violacións ou abu
sos sexuais declaran que o 
feito, produciu-sé na sua pro
pria casa. Aqui, como moi cer
teiramente aponta o libro, é . 
onde todos os mitos derrú
banse. 

e) A abogada francesa 
Martine Le Perón facia en 
Questións Feministas o retra
to robot do violador: "···esto 
explica que o violador medio 
sexa un home branco, casado, 
pai de familia , que teña entre 
25 e 40 anos, que trabal le. N un 
ano, sobre 12 casos dos que 
me ocupei , habia entre os vio
ladores un asegurador, dous 
enxeñeiros, un médico, un di
rector, un comerciante, un re
presentante comercial , un ca
pataz, un profesor». 
Sí , <<OS violadores poden ser 
tamén individuos 'agradábeis' 
emporiso as mulleres non es
tán preparadas para elo e re
sulta difícil contarllelo a al 
guién cando o individuo en 
cuestión é un ha persoa coñe
cida e de boa reputación» (J . 
Dowdeswell , páx. 29). 

3. Anne Tristan: La Alcoba de 
Barba Azul. El amor: entre la rea
lidad y el mito. Ed . Gedisa. Bar
celona, 1980. Orixinal : 1977 His
toires d'amour. Tradución Marta 
Vasallo, páxs. 138-139. 

4. Namentras as mulleres vi
vimos coartadas na nosa liberda
de poi a posibilidade real da vio
lación, da agresión sexual-física, 
os homes parece que sí posuen 
a liberdade de elexir violar, arre
batar a unha muller a sua capa
cidade de decisión sobre o seu 
carpo, ou non violar. 

5. A historia dunha violación 
acontecida en Francia a unha 
muller de nome Emmanuelle que 
relatou ela mesma a vivencia na 
revista Partisans, amosou que 
muitos homes preguntáron-lle, 
con toda seriedade, si tivera un 
orgasmo, o que siñifica que boa 
parte deles non distinguen exac
tamente entre a violación e o 
amor. Outra muller, Vanessa, de 
18 anos, londinense, relata: 

«Todavia me acorda que pensa
ba: 'esto non me está acontecen-

. do a m in'. Era como un ha zombie. 
Arrastrou-me ao sitio dos lixos e 
violou-me. Porén non foi violen
to, como o que tes costume de 
ler, non. Foi moi amábel, como 
si estivera facendo-me o amor. 
Bicaba-me, incluso; iso era o 
mais noxento. E logo dixo-me: 
'eres unha chica moi agradábel. 
Gostaria-me verte nalgún outro 
lugar». (A Violación. Falan ... , páx. 
25) . 

«Estou indignada, ardendo en 
cólera , pero son incapaz de rea
cionar, xa que actúa como si es
tivera perfectamente no seu di
rito» canta Susa Brogger na páx. 
109 do libro Y Líbranos del Amor 
sobre a súa propria violación. 
Marc, o estudante de Direito que 
violou a Emmanuelle tivo, por 
exemplo, a desfachatez de pre
guntar a súa vítima 'queres dicer 
que non o tes encontrado estu
pendo?' e ainda insiste que á 
meirande parte das mul leres 
góstalles o 'se u est i lo'. 

Aquela vella falacia de que en 
realidade a muller di 'A' cando 
desexa 'B'. Ovidio, por exemplo, 
na sua obra A arte de amar, es
crita no ano 1 da nosa era e con 
siderada no Ocidente Europeu 
como a obra erótica báseca di 
causas como a seguinte: 
"· ·· e cando te suplico que digas 
sí , di-me non e deixa-me agardar 
diante da tua porta fechada ... Así 
afortala-se o Amor». 
«A pequena Diferencia de Alice 
Schwartzer, editada por La Sal, 
Barcelona, ten utilidade para 
desmontar mu itos mitos que os 
homes teñen construido elou 
aceitado sobre as mulleres en 
materia de sexualidade. 

6. Anne Tristan. ldem cita 3, 
páx. 138. 

7. Ver Andaina n.0 12, páx. 17 
a 19. 'A violencia contra as mu
lleres: o terror machista». 

8. Susan Brogger: Y líbranos 
del amor. Ed. Caralt. Barcelona, 
1978. Orixinal, Copenhague, 
1973, páx. 121 . 

9. ldem cita anterior, páx. 
121-122. 

10. No xornal El País do mar
tes 271Xl87 viña unha nova tidua
da así: «a ameaza cunha naval la 
amasa que a intimidación, se
gundo o fallo». Na noticia dicia
se: «O procesado ademitiu dian
te do tribunal ter mantido rela
cións sexuais coa muller, pero 
tentou persuadir aos maxistra
dos de que non existeu intimida
ción nen oposición da parte de
la. Neste sen so, o letrado defen
sor de Palau argumentou que 
non tiña quedado amasada un
ha 'resistencia teimuda' da par
te da vítima. ( ... )O tribunal con
siderou como feitos probados 
que a muller foi ameazada cun
ha naval la e que, polo tanto, exis
tiu intimidación». Do que pode
mos deducir polo subraiado no
so, que cicais se non hai nava
lla non hai intimidación. 

11 . A Leidas Feministas Ita
lianas trata e recol le seis gran
des temas e cisma en chamar 
delitos contra a liberdade sexual 
e non delito contra o honor 
(aquelo de muller violada, honor 
de macho ferido) ; que se consi
dere que poden existir estes de
litos tamén no matrimonio ; de
ben ser perseguíbeis de oficio e 
que non sexa exclusivo da muller 
afectada a posibilidade de leva
lo a xuic io; que as organ izacións 
feministas poidan constituirse 
en parte civil ; que os xuicios se
xan a porta aberta e só a sol ic i
tude da interesada poidan ser fe
chados e por último plantexan 
que non se permite investigar so
bre a técnica fisiolóxica dos ac
tos de violencia sexual sofridos 
pola muller; o obxecto das inves
tigacións debe ser a falta de 
consentimento. 

12. Senda Rosan Ministro do 
Interior nunhas declaracións a 
lnterviu sobre este tema dixo: 
«debe de ser unha experiencia 
fascinante» . 
Titulares así, collidos da prensa: 
«O subcomisario que matou a 
súa muller»; «Un inspector de es
tupefacientes asesina a sua es
posa»; «Un Guardia Civil estran
gula a súa muller»; «Un outo fun
cionario keniano mata a súa mu
ller»; «Expediente disciplinario 
ao policia acusado de viola
ción». 
Ou outra caste de novas que ca
miñan na mesma direción: 
Paulina Vega, titular do Xulgado 
n.0 3 de Santiago dixo-lle a 
M. F. M. (quen foi poñer denun
cia por ameazas e agresións do 
seu ex-marido Manuel Martínez 
Cacabelos): «Cando a mate xa to
maremos medidas» . 
Santiago González ex-teniente 
de alcalde de Burjassot polo 
PSOE e xulgado como integran
te dunha rede de prostitución in
fantil , descoberta en fevreiro do 
85, declaraba no xornal Levante 
do 31111185: «de nenas, nada ... 
eran mulleres de verdade, moi 
desarrolladas( ... ) agora resulta 
que nosoutros somos os maus, 
cando todo o mundo sabe que 
estas nenas estiveron traballan
do en clubes de estradas» (con
vén lembrar que cando duas das 
implicadas tentaron fuxir do clu
be "La Amazona" onde foran co
locadas, como escarmento foron 
conducidas a un escampado, es
pidas de cintura para arriba, gol
peadas con puños e unha co
rrea . Cunha corda arredor do co
leiro e a navalla na gorxa foron 
ameazadas de morte si voltaban 
a fuxir). 
O Fiscal que leva o caso de Ru
fina Sanz, a prostituta descuar-

. tizada nun hotel de Madrid por 
David a Baxter N oyes de 29 anos, 
enxeñeiro de McDonnell Dou
glas que poucas horas antes ti
ña 'contratado os seus servicios' 
considera atenuantes da actua
ción do asasiño a 'inxestión de 
alcool , a canseira da viaxe e o 
cambeo de horario do seu 
pais ... » 



A FARAMALLA UNIVERSITARIA 
OU COMO NOS VENDEN O CARAMELO PODRE 

¿Por qué 'faramalla'? Eiquí ternos 
a definición: 

Faramalla, f, s: Enredo, intriga, me
xerico 1 Conversa artificiosa encami
ñada a engañar a alguén 1 Bagatela, 
cousa de moita apariencia e pouco va
lor. Faralla. 

Penso que é un bó ponto de parti
da para clarexar o que nos aporta e o 
que nos rouba esta universidade. An
tes de nada, dicer que este artigo é 
froito dun debate que mantivemos as 
mozas dos Grupos de Univ., e que cla
rexou (clarexounos) moitas dúbidas 
comúns e, sobre todo, desmitificou un 
pouco algunhas afirmacións abondo 
extendidas sobre a universidade: 

1. "As mozas que estamos na 
Univ., atopámonos nunha situación 
privilexiada" 

S i non afondamos moito na afirma
ción, podemos vernos como mo

zas con aceso á cultura, preparadas, 
con sentido crítico, e con máis opor
tunidades de non xustificar unha for
ma de vida convencional na que as 
mozas saímos perdendo. Pero, é que 
a universidade acaso non fomenta os 
roles instaladísimos polos que nos 

movemos? Talvez polos seus contidos 
fai valorar a participación da muller en 
todos os campos da cultura? Acaso 
non se nos fai crer que a ciencia é neu
tra que non ten ideoloxía? O noso pri
vilexio, logo, non é tanto seguir estu
dos universitarios senon que como 
mulleres podemos saír do ambente 
privado da familia, ternos a oportuni
dade de vi ver tora da casa, de relacio
narnos con xente e ambentes moi dis
tintos, que cada quen escollerá depen
dendo das súas inquedanzas. 

2. "Agora as mulleres a o poder es
tar na Univ. teñen iguais oportuni
dades" 

S í, si que é certo que accedemos ta
mén á súa cultura, unha cultura 

que nos iñora, e tamén podemos 
seguila reproducindo, como alunas, co
mo profesoras, o u PAS; dende ese pon
to de vista, deixan-nos ter as mesmas 
oportunidades mentres sigamos a re
producir os seus esquemas. 

t 

Dende outro punto de vista, non 
ímos coas mesmas miras á Univ. mo
zos e mozas. Por qué? Porque dun xei
to ou outro, e sobre todo para as cla
ses medias, é un xeito de ter ocupada 
á súa tilla durante cinco anos, e ade
máis «non é tan grave que ao rematar 
non atope trabal lo, porque sempre po
de atopar un noivo con futuro» (algo 
que ternos escoitado moi a miudo). 

3. "Non existe o machismo, por
que éste o produce a 'incultura' ... (!?)" 

E di_cer: sociedade mái~ culta= 
soc1edade menos machista. · 
É un argumento moi simplón, pe

ro non por eso menos espallado. Así 
as tias/os con cultura, teñen a oportu
nidade de aprender a valorarnos, a ver
nos como algo máis que a criada da 
casa, a vernos como personas capa
ces de pensar ... Bueno, estamos como 
ao principio, porque resulta que a un i
versidade, como parte dun engranaxe 
non pode permitir que o seu «produ
to» se volva precisamente contra o que 
está protexendo e reproducindo. Se
guindo o razonamento as culturas 
máis «atrasadaS>> serían as máis ma
chistas, e nembargantes as máis «mo
dernas», con maior porcentaxe de xen
te con aceso ao ensino (vexa-se USA, 

Israel, URSS), non terían ese proble
ma. Así explica-se que moita xente non 
lle vexa razón de ser aos Grupos de 
Mulleres da Universidade, xa que se 
pretende que os universitários son per
sonas cultas e non partícipes da opre
sión nen beneficiarios dela. 

4. "A Universidade da a oportuni
dade de 'liberarte' como muller, e as 
que non estan 'liberadas' é porque non 
queren". 

A firmación moi estendida que leva 
a moitas mozas a non ser solida

rias e a pensar que como elas están 
nun posto valorado socialmente e con
seguiron independencia ecónomica, 
todas ternos oportunidade de que se 
nos valore, e un ha vez consigamos di 
ta independencia non te remos mái s 
problemas, sen pararse noutras consi
deracións. 

En qué nos influe que nos vexan 
como mozas fem inistas? Cómo o vivi
mos? Ben, cada quen como pode; é 
duro que che repitan a eito que perdes 
o tempo con esas tonteiras, que pare
ce que non hai máis problemas, que 
sempre nos poñemos de vítimas etc .... 
pasando polas actitudes dos máis pro
gres: ou paternalismo indecente, sem
pre dicindo cómo e qué cousas hai 
que facer, ate «as feministas son e las, 
eu non me meto», inibindose de cal 
queira tipo de resposta ante atitudes 
machistas e agardando que sexamos 
nós (xa que somos feministas ... ) as 
que demos caña. 

Comeza a estar claro o tí duo? O en
redo no que tentan meternos? 

A conversa artificiosa encamiñada 
a enganar a alguén? A cousa de moita 
apariencia e pouco valor ... ? 

E cal é á saída para nós? 
Coi damos que a saída está en or

ganizarnos nós como mozas que sen
timos a presión da «faramalla univer
sitária», que a vivimos e padecemos 
todos os días, a saída está en deba
ter, talar e clarexar entre todas os pro
blemas comúns para poder criticar e 
combater todo o que nos aliena como 
mulleres, e camiñar pasiño a pasiño 
cara á nosa liberación. 

Grupos de Mulleres de Universidade 
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EMILCE: UNHA ROTURA NO SICOANALISE 

_...... ONTACTAMOS con Emilce, cando 
presentou en Vigo, nun ciclo de 

~conferencias sobre «Muller e Lo
cura», o seu libro Feminismo Espon
táneo da Histeria, que foi premio en
saio 1984 «Clara Campoamor». 

Posteriormente participa nas xor
nadas: «Do amor Labirinto de Espe
llos», orgaizadas poi a Comisión de Do
cencia do siquiátrico O Rebullón, coa 
conferencia «Amor e Histeria», que re
sultou ser un ha das mais interesantes 
e polémicas, dado que a sua interpre
tación da sicoloxía da muller rompe a 
tradición sicoanalítica neste tema. 

Por todo isto, pareceu-nos intere
sante facer-lle esta entrevista. 

-¿Cómo chegas a prantexar-te unha 
ruptura na sicoanálise? Acúsan-te de 
carecer de base científica. 
-¿Por qué ser rupturista? lsto é algo 
que transcende a sicoanálise. Póden
se decir duas cousas: unha ideoloxía 
rupturista en todos os sectores do sa
ber, onde para mín o razonamento im
plica a crítica e un ha distancia co ob
xecto de estudo que permita m irá-lo de 
lonxe e criticá-lo en cal quera sector do 
coñecimento. 

As teorías freudianas sobre a mu
ller nas que se asentou a sicoanalise, 
foron desde o comenzo ponto de de
bate e xa que logo existiron certas al
ternativas disidentes da posición freu
diana, de mane ira que desde a su a ori
xe o conceito sobre da muller na sicoa
nalise foi ponto de conflito, entrando 
este nunha política de poder como en 
calqueira institución, como unha ins
titución científica e de saber. 

Hernán Cortes, 13 - 15 (int.) 
Teléfono: 221029 

36203- VIGO 
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Outro, no que respeita específica
mente a miña ruptura coas teorías do
minantes sobre da muller, ven dado, 
desde a miña subxetividade, porque o 
que se me dí non está de acordo co 
que eu penso, nen coque sinto, xa que 
logo, esa especie de conflicto, de de
sarmonía, que para mín non é sornen
tes intrínseca amín se non aoque se 
me dí, leva-me a un prantexamento so
bre o dito. 

Todos aqueles/as que se teñen 
cuestionado o saber sobre a muller fi
xeronno desde un ponto de vista de
claracionista, ideolóxico, e non dende 
o interior da teoría mesma. 

Unha vez que consigues detectar 
os vicios ideóloxicos e sexistas que 

Pe r-Ll. 
in.dia 
tLl.rqLl.ia_ 

mendez nuñez.14 
casco vello 

- -

VIGO telf.435406 

construen un conceito, é cando se ten 
forza para establecer un cuestiona
mento desde a mesma teoría. 

Por tanto penso que é neste ponto 
no que o feminismo ten que evolucio
nar, deixar de ser, fundamentalmente, 
un ha denuncia para ser un ha constru
ción en todos os campos do saber (di
reito, ciencia, relacións nais-fillos/as, 
etc.}, en todo o que é o ser humano e 
a orde simbólica (cultura, estética, ci
ne ... ) descubrindo cómo, quén o fai e 
en qué se sustenta. 
-¿Cuestionas-te o movimento femi
nista como tal movimento? 
-Non, é absolutamente necesario 
que as mulleres se unan para construir 
un movimento que as lexitime, así co
mo foi o corpo de leximitación mascu
lino e patriarcal que lexitimóu todo o 
dominio sobre a muller como natural, 
verdadeiro e de mandato divino. Com
pre a unión para ter forza pero iso non 
quer dicer que o movimento sexa dog
mático e non crítico, e permanente
mente reflexione sobre a sua direc
ción . Penso que está suficientemente 
maduro como para que chegue a ser 
outra cousa que o que ten sido até 
agora. 
- Dedúce-se do que contas que todo 
isto implica unha loita. ¿Podes 
matiza-lo? 
-Sí, un ha lo ita na que tés que afirmar
te na posesión dos direitos, non na crí
tica do que o out ro te da, quita ou non 
te deixa facer. Penso que partir da po
sesión destes direitos implica unha 
loita distinta, xa que non é o mesmo 
exercé-los que pedí-los. 

1 \ 
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-Pero, conforme vas gañando parce
las de identidade ocorre que vas ven
do ao outro de forma diferente, 
desmitificando-o, desvalorizando-o, 
estás en situación de ser suxeito de 
desexo. No caso de ser heterosexual, 
de que él se convirta en obxecto de de- , __ _ 
sexo como ti o tostes o u eres. ¿Cómo 
pode alguén se obxecto de desexo 
despois desta desvalorización? 

-Nisto a sicoanálise leva razón, en 
que hai no ser humano unha dificul· 
tade para aceitar o que en termos teó
ricos se chama castración, que é acei
tar o límite humano; o outro non é per
feito e unha tampouco: non hai por
que querer un ha ideal idade, pode-se 
querer unha incumplitude, partindo 
desta nova identidade. 

-¿Pero é problemático, non? 
-Sí, xa que estamos programadas pa-
ra querer o ideal. Desmitificar o amor, 
como todo o ideal, costa. 
-Sorprende-nos, tanto no libro como 
nas tu as charlas, a tu a interpretación 
da aparición da muller na fantasía eró
tica de outra muller. ¿Podes aclarar 
esto? 
-¿Nunca vos pasou?. 
-¡Sí, 400 veces! (A coro, con diverxen· 
cias varias). 
-¿Qué non entendedes? 
-¿Tí interpretas que non é que dese-
xes realmente a unha muller? 
-Exactamente. Si falamos de fanta
sías que teñen mulleres heterosexuais 
nas que aparecen mulleres, estas 
excitan-se porque se identifican coa 
imaxen do obxecto sexual que trans
miten. Esto sucede pala educación se
xual que ten recibido a muller, básica
mente fundamentada en ser obxecto 
de desexo e non suxeito. 
-¿Disto podería desprender-se que 
para tí non existe o desexo lésbico? 
-Sí, existe. 
-¿Cómo se diferencia de iso que re-
matas de prantexar? 
-Porque se quere posuir a esa muller, 

-Non sei se o lesbianismo se estru
tura en todo o recorrido sicolóxico in· 
fantil, ou si dadas as contradicións 
que unha ten na sua propia sexualida
de, é mais fácil, ~ais transportable ser 
suxeito de desexo con outra muller. 
-Totalmente de acordo. Case diría que 
é unha dirección abrigada de experi· 
mentación, pero penso que iso mete 
a muller nunha especie de conflicto 
entre unha tendencia infantil estrutu
rada no seu inconscente de cara ao 
home e unha posterior de cara a mu
ller, que non se armonizan, porque o 
de sexo sexual, un ha vez que se estru
tura e estabelece a eleición de obxec
to é difícil de modificar. Non é que non 
se poda, si nos excitamos, excitamos-

d 1 • • . 
< > nos to as., pero ... ¿que nos va1 a sa-

.·.· ·····. ···••····· ····· ···· tisfacer mais? 

-¿Quere dicer isto que hai duas che
.·. gadas diferentes ao lesbianismo? 
·•• -Sí, lexítimas as duas, pero a chega

•. da a posteriori pode ser mais un ha im
X posición ideolóxica que unha direc

••·· ción do desexo desde o pulsional, des
de o mais libidinal. 
-¿Estabeleces conceitos de norma
lidade para algún deles, incluido o 

· •. heterosexual? ·. :. 

. · . . · .·· -A normalidade é absurda. Eiquí o 
. .. ..•.... que hai que prantexar-se é se se lle 

( brindan, realmente, á muller todas as 
.· ·. posibilidades ou selle están a pechar 

·· .... ·. en virtude dunha feminidade cantes
. ··• ·· taria que quere excluir ao home. 

non se quere identificar e aprender de
la dotes de seducción. 
-¿Non se utiliza ese outro corpo pa
ra satisfacer os propios desexos repri
midos? 
-Sí, exacto. O problema que vexo é 
que o feminismo, como ideoloxía, 
creou unha feminidade contestatária, 
de contracultura, que levo u a muller a 
inventar-se o desexo pala muller, pe
ro iso non está estructurado no dese
xo infantil, senon a posteriori, como de 
prestado, e xa que lago non chega a 
ser totalmente satisfactorio. 

-¿Vas a publicar algo próximamente? 
-Sí, hai todo un trabal lo sobre sicoa-
nálise e femin.ismo que vou reunir di
rixido a un público interesado nestes 
temas. 
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Existe unha arte feminina? 

Somos as mulleres protagonistas 
da H istória?, de qué H istória? 

Qué explica a cativa e desigual pre
sencia de mulleres na produción 
artística? 

Qué pintan as mulleres? 
Estas e outras preguntas a xeito 

i lustran as preocupacións de non pou
cas mulleres que conscentes da opre
sión secular feminina , enfrontan opa
sado e o presente da cultura e da his
toria dende unha perspectiva non se
xista e liberadora. 

O vencello da obra artística có seu 
mundo, có seu tempo histórico, ven 
consumindo non poucas follas dende 
que no século XIX o marxismo puxera 
en solfa os enfoques idealistas que 
conformaban o saber e a cultura , a 
ideoloxía e a História, até aquela. O 
método marxista relacionóu ao indivi
duo coa História, as ideas coa base 
material e a vida social coa loita de 
clases. A obra artística ocupóu un si
tio no produto social supeditado -
de varios xeitos- na sua feitura , na 
su a distribución e no seu consumo ás 
leis do proceso histórico. 

Mais aló das limitacións na formu
lación dos conceptos de «superestru
tura» e «infraestrutura» e na sua rela
ción, nas que numerosos análises 
mais ou menos marxistas teñen caído, 
non cabe dúbida de que a esta tradi 
ción se debe a recuperación para o su
xeito colectivo -os pavos, as xentes- da 
História. 

A socioloxía da arte dalguns auto
res marxistas como Hausser, ten apor
tado polo seu lado unha visión mais 
aló do xenio das individualidades pa
ra o producto e os movementos artís
ticos. Cando B. Brecht escrebe a sua 
obra, por pór un exemplo, estase fa
cendo eco do prestixio do mundo da 
cultura deste xeito de explicar as 
obras humáns e tamén as artísticas, 
en relación aos procesos sociais co
lectivos. 

Dende aquela as diferentes esca
las historiográficas ou de crítica artís
tica conveñen na cortedade de expli
car os procesos históricos principal
mente por acumulación de nomes pro
prios e datas fixas, e as obras artísti
cas maiormente pola inspiración xe
nial dun individuo. E digo ben, indivi
duo, xa que a evidente ausencia de 
mais da mitade da povoación de sexo 
feminino nesa história, chama a aten
ción de quén quera ver e teña ollas: «a 
Historia non ten sexo» , dín ; digamos 
mais ben que se confunde aos prota
gonistas masculinos coas persoas, 
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coa humanidade e se fai pasar a par
te polo todo, do mesmo xeito que an
teriormente se tiña ocultado a activi
dade dos esclavos -paño por caso
cando pola contra difundíase até os 
anos que Isabel «a católica» levaba a 
camisa. 

No alarmante déficit de mulleres 
na historia do aconteceré moito mais 
alarmante se se considera que nin
guén se atrevería a negar que «as ver
dadeiras responsábeis da vida e a su
pervivencia son as mulleres e sen vi
da non hai Histórian (1) . 

A parquedade de nomes proprios 
femininos na pintura -por exemplo
é un bó exponente da marxinalidade 
do labor feminino na producción artís
tica. 

Di ante desta realidade e dende hai 
tempo veñen aparecendo estudos que 

Segal 1970. 

As excepcións femininas nun con
texto esmagadoramente masculino, 
non fan senon confirmar a regra: a 
História e a Cultura son obras princi
palmente dos homes e eles son os pro
tagonistas dos grandes cambeos e 
das grandes revolucións. Non apare
cemos porque non é aí onde estamos, 
e mesmo no quefacer da maioría de
sas escasas irmás nasas -recuperadas
centran o esforzo n un ha operación de 
rescate do, rasto feminino. Este esfor
zo ten criado un ha certa escala có ob
xectivo de a m osar o no so protagon is
mo histórico e cultural. Salientar un fa
to de nomes proprios mais ou menos 
ilustres, con ser un trabal lo de interés 
e preciso (como mínimo para pór no 
lugar que lle corresponde a obra de 
moitas mulleres) non só non abonda 
senon que non parece que aponte na 
millar direción . 

non é facil detectar características es
pecialmente diferentes das caracterís
ticas das acións masculinas. E sobran 
razóns para que esto sexa así. 

O mimetismo do subalterno có su
perior é unha das características 
constatábel e constante cando dito 
subalterno expresa -dalgún xeito, 
con algunha linguaxe- o mundo que 
ten aprendido. 

«Non aparecemos 
, , 

porque non e a1 
onde estamos» 

S ulagarse na percura de cal é o es
pacio que as mulleres ternos ocu

pado no acontecer histórico pode di
rixir millar onde pór o acento principal. 

Non se trata tanto de al u mear, de 
pór mais focos para que vexamos mais 
claramente o segundo plano, senon de 
explicar porqué ocupamos maioritaria
mente ese segundo plano e recupera
lo para a comprensión da secuencia , 
da película. 

Non se trata, como dí Eli Bartra, 
principalmente de valorar o desvalori-

, 
zado senon de mostrar o porque e o 
cómo desa desvalorización (2). 

A marxinación da muller do mun
do produtivo, e o seu releoo ás fun
cións de reprodución , téñen-a situado 
no espacio do privado; doutro lado a 
división do traballo dentro do sector 
produtivo -masculino- determinóu que 
só unha minoría se adicara á criación 
artística. Non é posibel pretender que 
as mulleres excluidas da produción e 
situadas na esfera privada de reprodu
ción, racharan esa realidade e tiveran 
un ha gran actividade na criación artís
tica. Algunhas teñen entrado nese 
mundo pero poi a porta trasera da ex
cepcionalidade en base ao privilexio 
económico e social e/ou a doble xornada. 

Neutra orde de causas o traballo 
artístico esixe un tempo de aprendiza
xe e adicación, un espacio aoque non 
é facil acceder. 

A desigual distribución de mulle
res nos diferentes eidos artísticos ten 
que ver tamén coas diferentes esixen
cias das que se fala. Ten-se apontado 
moi certeramente que é na literatura 
ande mais nomes proprios femininos 
aparecen. Como salienta W. Woolf (3) , 
o caracter de menor inversión , mais 
asequibel e <<barato» da escrita asi co
mo a posibilidade de expresión menos 
mediatizada teñen-a aproximado ás 
mulleres. Poderíamos deducir que a li
teratura é mais feminina que a múse
ca ou a pintura? 
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Obra de Susana Solano. 

A valoración social verbo destas 
artes distingue a un e ao outro sexo. 
As habilidades artísticas teñen sido 
consideradas na educación da muller 
das clases acomodadas como gracias 
que á adornaban e a facían mais va· 
liosa no mercado matrimonial. A acti
vidade criadora dunha muller ven sen
do, polo contrario, merecedora de toda 
caste de descrédito e mesmo de insulto. 

A distribución da producción artís
tica e o seu consumo comparten ta
mén criterios discriminadores, e sexis
tas. Non se socializa o que carece de 
valor para as ideoloxías dominantes, 
e difícilmente atopan un camiño de ro
sas as ideas o u as actividades que van 
contra corrente: non foi fácil a divul
gación (distribución e consumo) das 
ideas contrarias á igrexa na ldade Me
dia, as bruxas foron queimadas, os es
partakistas aplastados, as anovacións 
antiacadémicas no mundo da pintura 
ou da música non cubriron de laureis 
a os seus protagonistas ... por non ir a 
exemplos actuais de claro boicot nos 
meios de comunicación de movemen
tos que estan nas nosas mentes. 

A irrupción de mulleres na pintura 
é un tito absolutamente contemporá
neo e da-se vencellado á actividade de 
movementos de caracter 1 iberador e 
vanguardista non só no mundo da ar
te senon dos xeitos, das ideas, dos 
costumes ... 

«A irrupción de mulleres 
na pintura é un fito 

absolutamente 
contemporáneo» 

T rátase, segundo as ideas ex postas 
de facer un ha auténtica reinterpre

tación da H istória, da Socioloxía da 
Arte, da valoración das condicións nas 
que se produce a obra artística « .... es
comenzar a valorar positivamente o 
negado; recobrar o si ñ ificado de todo 
o que resulta marxinado dende o pon
to hexemónico central» (4). 

Reinterpretar cun enfoque non an
drocéntrico e non sexista que teña 
contada forzada división do traballo 
por sexos, dos diferentes roles que os 
acompañan e das consecuencias da 
subalternidade feminina. 

Precísa-se referir multilateralmen
te, poño por caso, os efectos dunha 
guerra para o mundo masculino que 
xustifica a valoración do conflicto co
mo interrupción e paréntese, e os efec
tos do movemento, de pulo á esfera 
pública e productiva, de valoración 
con outros criterios ca3 taretas de re
produción, que as guerras teñen para 
as mulleres. Ou ben rastrear a valora
ción -sexista sen dúbida- que hai de
tras de determinadas periodizacións 
históricas ao uso. 

É nese quefacer onde debemos si
tuarás nosas queridas, heroicas com
pañeiras, no lugar que lles correspon
de, nas dificuldades que as individua
lizan e as convirten en excepc1ons su
mamente admirábeis pero tamen alon
xadas as mais das veces das suas ir
mas de sexo. 

Carme M. Corbalán 
Outubro 1987 

Notas 

(1) Eli Barta: Muller, ideo/oxía e ar te. 
Ed. La Sal 

(2) O occidentalisrro -ou eurocentrismo
do que tamen adoece a historiografía ao 
uso ten unhas consecuencias igualmen
te graves e de ocultación para mais de 
2/3 partes da povoación do m un do mar
xinados da chamada cultura occidental , 
producindo mostruos1dades como a 
recente celebración da conquista -e 
xenocidio- de America e a sua exaltación 
como Festa << Nacional » (! ) dun Estado, o 
español. 

(3) W. Wolf . Diario dunha escritora . 
Ed. Lumen. 

(4) Amparo Moreno: O arquetipo vi
ril protagonista da historia . Ed . La Sal. 
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-OS TRES HOMES DA MINA VIDA 

GORA, que chego a pasá-la barreira dos cincoenta, 
cavilo no meu presente, no meu pasado. E négome a 
admití-lo futuro que por norma me están otorgando. 

Quero agora, chea de tristura, talar dos tres homes da 
miña vida. Que de seguro, son tamén os tres homes da vida 
doutras moitas mulleres. 

''C ando nacín, no seo dunha familia, máis ou 
menos católica, máis ben escasa de recursos económicos e 
xunguida ao agro; educóuse-me, cécais, para servir aos 
demais. Pero eses «demais» eran principalmente, incluso 
pido dicir que exclusivamene: HOMES. 

O primeiro home que apareceu foi o meu pai. Esta 
figura representaba para nós a forza, o que repartía o 
traballo do día seguinte. O pai, aquel home que se impón, 
non somente, polo carácter dominador que ten cara a tí, non 
só pola súa aparenza física forte. Se non polo «aquel» que 
sintes na túa nai cando tala dil. Aquel medo que pendura no 
ar cando a cea non estaba feíta. Cando as vacas non 
estaban acomeradas, cando os nabos non estaban no 
hórreo ... Aquel home que obedecías sen rechistar, sen pedir 
razóns, sen entender, por exemplo, cando dicía: «en pé» , e 
ao melior eran as cinco da mañá. 

Aquel home do que co tempo, só podías alonxarte 
marchando da casa. Pero, onde ir? se sempre trabaliei para 
il, para a casa. Onde ir? se só tiñas relación coa xente do 
povo, e a familia máis perta. 

A única solución ía sé-lo casar. Topei un home, para 
coñecernos tivemos dous anos. Pero, qué coñecíamos de 
nós?. Simplemente a riqueza das nosas fami 1 ias, que se 
reducía a terras e gando. Os nosos nomes. E algún que 
outro sentimento mal expresado. 

Casamos. Foi o dous de xanerio do sesenta. 
Non é coma agora. Tiven que marchar para a casa da 

miña sogra. De súpeto topas nunha situación nova. Cun 
trabalio novo. Cunha xente nova. E por enriba: un marido. 

Coidaba dil como mirara que fixera a miña nai có seu. 

Trabaliaba para il. 
Facía o xantar para il. 
Lavaba para i l. 
Facía o amor para il. 

BAIUCA 
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Marchei para Alemanias en busca de cartos para poder 
sairmos do povo e irmos á capital. 

Deixei en España ao meu filio dun ano. 
Cando voltei, cunhas perras, cansada de trabalio, mal 

comida por non gastar, e así aforrar canto antes: topei-me 
cun filio que non coñecía . Cun marido o que atender. Unha 
familia ... 

Non tiven tempo para mín! 
Sinceramente, coido que o necesitaba 

Marchamos á capital. Mercamos unha casa e unha 
horta. Co que oliaba de novo trabalio na casa e no agro. 
Traballo de atender ao meu marido e ao meu filio. 

Foron pasando: días, semáns, meses, anos. ¡Cánto me 
amargo agora que penso no tempo perdido! ¡Cánto me 
arrepinto de non me adicar unhas horas! 

O trabalio de base era sempre o mesmo: 

"Ergue-te as oito da mañá, prepara o almorzo. Frega os 
cacharros. Ventila a casa. Barre. Pasa o polvo. Limpa o bater. 
Fai a comida. Lava a roupa. Pon a mesa. Serve o xantar. 
Frega a louza. Plancha. Trabalia na horta. Prepara a cea. 
Frega. Déitate. Fai o que quera o teu home. Durme e 
descansa se poides ata as oito da mañá do día seguinte. 

E aínda hai máis: vai buscá-lo teu filio, vai mercá-la 
comida ... " 

Hai cinco anos que o meu pai enfermou. Hai cinco 
anos tiven que deixar de sé-la escrava do meu marido e o 
me u tillo, de dous homes. Para pasar a ser escrava de tres: 
pai, marido, filio. 

Hoxe con máis de cincoenta anos racho con todo. 
Racho co meu futuro imposto, coas miñas obligacións mal 
entendidas. E xuro, ¡xuro! pola miña vida, que agora sei o 
que vale, que vou a vivir para min. Sacrificarme por min e 
pensar en mi n. 

¡Renego da miña condición abrigada de mulier 
escrava e oprimida! 
¡Renego da sociedade e a educación recibida! 
¡Renego da vida de trabalio que levei! 
¡Renego de todo home que se poña diante de 
mín e da miña felicidade! 
¡ H oxe, si nto-me persoa! 

Librer1a 

.M i e h e 1 -e· n a 
Michelena, 22 
Teléf. 85 8716 
Pon r.c ved r;¡ 

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

L. M. Yáñez 
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CINE 

Nacionalidade: 
norteamericana. 
Directora: Lizzi Borden. 
Reparto: Louise Smith, Ellen 

Mcelduff, Amanda 
Goodwin, Marusia 
Zach, Jane Peters, 
Helen Nicholas. 

Realización : 1986. 

argumento deste 
film é moi sinxelo: 
descríbenos un día 

calquera da vida dunhas mu
lleres que exercen a prostitu
ción nun dúplex en Nova 
lork. 

A estas alturas un argu
mento deste tipo non nos di 
demasiado; vimos xa mais 
dunha película que trataba o 
tema da prostitución dende 
distintas perspectivas. En
tón , ¿qué ten de novidade? 
Pois, eu diría que o aliciente 
de contemplar esa «especial 
relación» home-muller a tra
veso do obxectivo dunha cá
mara dirixida de xeito maxis
tral por esa estupenda profe
sional que demostra ser Liz
zi Borden, ó que habería que 
engadir o aliciente dunha 
historia ben contada , tanto 
desde o ponto de vista argu
mental como do cinemato
gráfico. Cun diálogo directo 
e sinxelo que pasa do iróni
co ao cómico case imper
ceptibelmente. Tamén se po
de apreciar un ha acción flui
da, onde se nota o bo pulso 
da direción que fai que non 
esmoreza o ritmo en ningún 
momento, cousa non doada 
de conseguir, cando a histo
ria transcorre nun só esce-

• nano. 
En canto aos personaxes 

protagonistas, atopámonos 
cunhas mulleres que prestan 
«OS seus servic ios» sen dra
matismos, coma se exerce
sen un ha profesión calquera 
«de tal hora a tal hora»; polo 
menos as í o eren ata que 
xurde a contradición . Os 
clientes aparecen á nosa vis
ta con todas as suas feble
zas e totalmente vulnerabeis. 

Por último, quixera dicer, 
que cando me animaron a 
ver esta película, que se es
taba proxectando en Madrid , 
nos cines Reno ir, dixeronme 
que era interesante vela por
que estaba feita por mulle
res; a m in, en principio, soe
me mosquear alicientes des
te tipo, porque en moitos ca
sos, incluso a pesares da 
boa intención do equipo rea
lizador, acostuman ser un 
tanto pedantes e cargantes 
e, por riba, de baixa calidade; 
adóitasenos pedir que non 
sexamos esixentes ao xulgar 
as obras. E eu , persoalmen
te, non estou «polo labor» . 
Penso que sempre hai que 
esixir un mínimo de calida
de, pois este é o mellor veí
culo para que as ideas que 
defendamos teñan unha 
maior difusión e un maior al
cance social. Ben , pois direi 
que a pesares do meu receio 
inicial, a película foime ga
ñando dende o inicio da pro
xección. Dame o mesmo que 
o equipo de realización es
tea composto por mulleres; 
o feito en sí é que é un ha! ex
celente película ... 

e ademais 
ESTA FEITA POR 
MULLERES . 

Elena Cores 

REPUBLICA DE EL SALVADOR. 9 

TELEFONO 565812 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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Ouh¡ qué desolazón a noite · 

desenfiando a nossa espinha 

o corazón dorsal 

das tuas pupilas 

vai-se afondando en mim: 

a caracola do silenzo 
·=· 

enlouquece lentamente. 

Estalam as chagas, 

a nao dos olhos converxe 

numha espinha: 

Caerá o sol a precipitar-s · 

nesta abismal inércia . . 

Amiga tempestade¡ 

Tremam ·no teu es pazo . < 

a naos izadas, 
• a mao que bate contra nos, 

os ocos de vida inanimada 
• , ' 1' • 

que J a e ausenc1a. 
: " · 

Hoje o teu corpp· eta· Ít*git!;¡· ·· i 

BAIUCA 

vagavam silencios~mente < 

as anémonas dapel: / ·· 

·. ·.-: 
:-:. : . 
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''COMO MIRAR 
UN CUADRO'' 

Susan Woodford 
Ed. G~stavo Gili. Barcelona, 1985. 
114 páxs. Orixinal: 1983. 
Coleción: lntrodución a historia 

da Arte. 

- ONTRA muitas tentacións idea
listas, este libro pode aproximar 

- ás interesadas aos muitos xei
tos de ver, aos diferentes ollas que se 
poden poñer n un cadro. 

Qué pretende un determinado ca
dro?, qué nos di do tempo e da cultu
ra na que vi u a luz?, desexaba o autor 
reproducir o entorno visual, aspeitos 
dos seus sentimentos, experimentar 
formas e coores?, qué estrutura ten? 
qué uso de formas, de coores?, qué re
lación estabelecen estas e o tema 
tratado? 

Muitas interrogantes, dúbidas, in
quedanzas e fascinacións. 

O libro non o resolve todo ¡impo
síbel! Da pistas, proporciona elemen
tos á xente non especialista i desco
bre m u itas causas até entón 'agacha
das' nalgúns dos cadros que toma co
mo exemplo para a sua análise. 

Abre portas á capacidades de pen
samento, de ouservación, e abre os 
ollas a mais posibilidades de mirar 
que unha. 

Sí, contra os idealismos e ah isto
ricismos de quen se pense posuidor/a 
duns ollas «que ven o que hai que ver» 
igoal que lles pasaba a outros conxé
neres de tempos e culturas diferentes. 

Ten a vantaxf de estar feito para 
cultivamos ás personas legas na ma
teria co obxectivo de que deprenda
mos deleites intelectuais i emocionais 
que ao millar non temas adequirido. 

l. S. 
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"O ÚLTIMO MUNDO BURGUÉS" 

Nadine Gordimer 
Ed. Versal, Bacelona, 1987. 132 páx. 
Orixinal: The late bourgeois world, 

1966. 

teimosia desta novelista sura
fricana (que moi cativamente 
comeza ser traducida ao espa

ñol) en temas de tanto interés como os 
conflitos raciais, o poder, o compromi
so político, as relacións amorosas, os 
desamores, o anceio de trascendencia 
dos pequenos seres humáns, teñen si-

• 
tio nesta breve pero fonda novela. 

Max, cuxa presencia é fortísima, 
asoma na primeira páxina ao traveso 
dun telegrama: "Encontrado Max ato
gado nun coche asolagado Porto Ci
dade do Cabo': 

Liz, a protagonista ou ca
protagonista ten un telegrama diante 
que lle permite, obriga-lle en realida
de, a unha obxectiva e tormentosa re
cuperación pola análise e pola lem
branza dunha tráxica historia de amor. 
A serenidade oferecida polo tempo de 
separación matrimonial permiten-lle 
ver cómo esa difícil relación estivo 
«marcada» polo acontecer político. De 
igual xeito que estes conflictos se
guen condicionando a súa vida por 
muito que non sexa ela quen faga a 
escolla. 

O racismo. O poder dos blancos 
sobre os negros está no ponto de mira. 

Nadine Gordimer é un ha escritora 
comprometida, conscente de que «Ser 
escritor non lle absolve a un de ter que 
facer o que cal quera out ro é capaz de 
facer» (1) perfila-nos un Max blanco, 
herdeiro dunha familia apegada ato
das as tradicións, convencións e po
der que o ser blancos lle confire. 

Pero Max da a nota. Busca causas 
xustas. Busca como oporse a orde de 
causas existentes. Milita activamente 
na política i escandaliza a súa fami
lia que nunca deixa de creer que o del 
son 'paixóns de xuventude' e como tal 

. 
pasaxe1ras. 

Non é noustante un persoaxe uní
voco nen dun só material, que o fai, se 
cadra, mais próximo á condición hu
man: busca, dubida, engánase, fraca
sa. Bule interior i exteriormente para 
non limitarse a comer, durmir e sentir
se satisfeito co mezquino pero non
incómodo mundo persoal que por coor 
e nascimento estaba-lle regulamen
tado. 

(1) Da entrevista que o escritor británi
co Antony Sampson fixo en Johanesburgo 
a N. Gordimer, publicada no xornal El País, 

o 12 de abril de 1987. 

A. S. C. 

NADINE GORDIMER 
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"USOS AMOROSOS DA POSTGUERRA 
,..., 

ESPANOLA'' 

, 
E CARME MARTÍN GAITE unha auto

ra de interés: nos seus ensaios 
amosa un talante rigoroso e reflexivo non 
moi abondoso. E quén, tamén, de facer 
unha obra seria e prudente nunha escri
ta sinxela, nidia, amena e audaz, acenos 
todos eles que a fan merecente de 
lectura. 

Para o 1 ibro Usos amorosos da post
guerra española (Ed. Anagrama, Barce
lona, 1987) que ven de recebir o premio 
Anagrama de ensaio, furga nos arquivos ¡ 
da Slj-9. memoria e da sua propria vida. 
Buséa en hemerotecas textos que lle per
mi.{an analizar e coñecer, con rigor, qué 
patróns, qué cánons propuxeron os rei
teres da moral á xuventude de postgue
rra en materia de relacións amorosas. 

Naquel outro libro que apresentara 
(como di ela con tíduo algo mais rimbom
bante) como tese doctoral, editado en S. 
XXI (reeditado por Lumen en 1981) Usos 
amorosos del dieciocho en España, xa . 
explicaba que ela tiña chegado ao con
vencimento de que si se quería "saber al
go sobre as mulleres e da su a significan
cía nun tempo determinado, son os pa
tróns que lles propón ese tempo e por 
qué lle los propón o que fai falta anali
zar e entender". 

Daquelas, dicia tamén que o veículo 
principal para poñer en circulacións esas 
regras, eses modelos de conduta, tiña si
do a literatura, cando menos, até a che
gada do cine (da TVE e TVG tamén, craro). 

N este libro, a autora percorre nunha 
e noutra direción as normas de 

educación que sofriron nenas e nenos do 
seu tempo. Duas palabras: 'restricción' 
e 'racionamento' forneceron os espíritus 
e os comportamentos daquela infancia 
e xuventude que tiñan vivido carencias 
importantes de auga, luz, carbón , 
alimento ... 

Aforrar, moderarse, represar as ener
xias ... no coñecer, na palabra, na protes
ta, no sexo, na sinceridade, na rebelión , 
nas relacións entre os sexos. Veleiqui a 
chave que pode permitir entender e com
prender os canons que moldaron o com
portamento de tantas das nosas nais, 
dalgunhas aboas e, se cadra, dalgunhas 
de nós. 

A impresión nas mentes e nos cora
zóns das nenas que comezaron 'ser mu
lleres' na década que segue á guerra, ten 
muito a ver coa Sección Feminina, de 
grande fondura antifeminista e, se cadra, 
misóxena. Tivo a ver cos discursos ofi
ciais dos governantes e ideólogos fascis
tas, cunha igrexa comprometida en alma 

Carme Martín Gaite 
Ed. Anagrama. Barcelona, 1987 

219 páxinas, 1300 ptas. 

e vida co rexime autoritario e sariguiñen
to de Franco, coa producción literaria, 
musical e cinematográfica que tivo difu
sión daquelas e coa radio, medio de co
municación de mais importancia. 

Un ha educación destinada a facer vi
ver e con ledicia, que o papel, excelso e 
sublime, da muller é a carreira do matri
monio e a maternidade. Con conformida
de e abnegación (retórica do fascismo) 
ou con ilusión e doces nubes rosas (re
tórica dos contos de fadas, novelas e so
ños). Ambolos dous discursos igualmen
te perigosos, propoñen á muller un pro
xecto vital fundamentado no descoñece
mento da realidade mais absoluto (rea
lidade social, proprio corpo, corpo do va
rón, desexos, medos, sexo, responsabi
lidades da maternidade, anticoncepción, 
privilexios e prepotencia varonil. .. ) na su
misión e acatamento ao varón sen chis
tar pois, 'hai que unir vontades', 'evitar en
frontamentos e seguir o seu maxisterio 
xa que é superior o seu talento'. 

Un destino, un obxectivo o desta mo
ral de restrición e racionamento: aforta
lar, reconstruir duas institucións vitais 
para o novo Estado Español: familia e 
relixión-lgrexa , institucións que tiñan 
chegado a unha crise fonda na recente 
contenda. 

Non vou a explicar mais do libro. Es
tá ben escrito, é deleitoso e ten , a maio
res, a utilidade de permitirnos coñecer 
a nosa historia recén. A autora adica o 
libro ás mulleres da sua xeración "aue 

• 

non entenden aos seus fillos e, aos fillos 
que non as entenden a elas". Pero, o que 
cismo eu que ten ainda mais valor, axu
da a saber e facerse ben conscentes (es
te libro e o outro do XVIII tamén) de que 
este lio interesante das 'relacións amo
rosas' é histórico. 

A idea tan espallada , idealista e me
tafísica que coida que o amor iOUh, o 
amor! está forado espacio e do tempo, 
que xurde do fondo dos nosos corazóns 
sen ubicarse nen ter conta si son rela
cións amorosas no Baixo Imperio Román 
ou na Galiza decimonónica, se a cousa 
ten a ver cun home ou cunha muller, que
da abatida e derrubada neste saudábel 
exercicio (1 iterario-h istórico-sociolóxico) 
de material isrno. 

U nha chata: a autora non clarexa , 
nen no tí duo nen no 1 ibro, que todo 

o tempo fala de " usos amorosos entre 
homes e mulleres na postguerra 
española". 

Ten interés esta apreciación. Usaban 
amores (clandestinos, penados social e 
xudicialmente, con restrición e muito ra
cionamento) homes e mulleres que ama
ban a personas do seu proprio sexo: ho
mosexuais e lesbianas. 

Suxeitar os usos amorosos á relación 
entre os dous sexos anque esto formara 
parte da doctrina e o padrón imposto, se
gue a ser unha limitación , unha redución 
a aquela outra norma mais xeral e de 
obrigado e sacro-cumprimento: a 
heterosexual idade. 

Noustante, manteño que é un exce
lente libro, un fermoso e ben escrito li
bro que axuda a coñecer i entender mui
tas cousas e tamén bastante de nós mes
mas, herdeiras en primeira , segunda ou 
terceira xeración daqueles padróns de 
conduta amorosa e moral que lles graba
ron as nosas nais (pais tamén anque d is
tintamente segundo a pertencia a un se
xo ou outro) e que elas percuraron , con 
inxentes contradicións e requebros, tras
mitimos. 

O prezo é un ha limitación para a xen
te de soldos baixos, parada o u estudan
te, anque esto é responsabilidade da Edi
torial e, o feito de ser a autora de fala cas
telán e non ter sido traducido á nosa !in
gua, obriga, polo de agora, a non pode
lo ler en galego. 
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, Mau comezo ... 

¡Cando sexa maor 

· quera ser feminista! 

\ 
) 

-~·· / ·' ' . . . 
. 

. 
. 

Ante a imaxen, eiqui reproducida, 
da quinia esencia do feminismo desta 
nazón (Galiza), vemonos na abriga 
de quitarlle o «polvo» ao xa 
anquilosado panorama (Pa-pa-pa-naroma) 
das laranxas exprimidas 
si sospeitas que os teus veciños, 
compañeiros, camaradas, camareros, 
amantes, ameras ... coñecidos 
exprimen laranxas .. . 
faino-lo saber: 

¡¡¡Tomaremos zumo!!! 
E un consello nacional do MMR 
(Mulleres mais radicais) 
Proximamente MM RT 
(Ofrecese premio a quen descifre 
as siglas) 

¡Saudos feministas revolucionarios! 

CAPIDUO 1 

E meteu-me 
Mais a miña escritora 

tiña outros plans. 
des te. 

Liortas 

Aborrecimen to 

Nervos, 

Arrepentimentos ... 

-h 

• 

;~'' •,-

¿ 

Estas histórias 

sempre rematan 

Hai algunhas historias 

que non se poiden 

deixar nas maus de outros. 

Emporiso deixamos 

que tí nos botes unha man 

no seguinte capiduo 

Foto cedida polo arquivo de fosíles 
'bebentes' da musa do povo galego. 

envia as tuas ideas, 

debuxos e recortes ao 

apartado de ANDAINA. 

Asi pois 

saio desta 

historieta. 
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