
. 

R 

.-.-:. . 

. 

~ 

f~ . . 
·':'." 

'
·'. 

~* ~g 
. 

. 
-~:r- -· 
<)" :-

.·a,·· ... ·. ' . ,·, 
> - .:~ 
:- - ' :- - . 
' ' . 
~{$.}.> 
,<;< /'r-

··· .. 

-:· 

JSTA D 

t 

. P' '~v/';. ' ,· 
j;'/· / .. 

-:-

> 

i $1' ~-·--_.;; . 
'· .. 

,.. 
.·, ·:.::,.; .· 



EDITORIAL 

Sonia Abellás Bóveda ten-nos deixado orfas. 
Deixaron-na sen hálito nas augas do Barbaña. O 

seu corpo violado, violentado, matado, asasiñado. 
Mudo, esgorxa-se cunha sociedade que ademite, 
permite i alenta tan extrema manifestación da vio
lencia mascu 1 in a contras as m u lleres. 

O violador, o asasiño de muller, xa coñecia "o 
pracer" da violación. Agora, no corpo de Sonia re
petiu o que xa tiña deprendido na casa, na rua, na 
escola, no exército, nas revistas, nos cines, na TV, 
nas cancións: que as mulleres son obxectos a po
suir. Así, sen mais adubos. E que violar pode pagar 
mesmo cando te 'collen'. 

O xefe de policia de Ourense, José Maria Vila
boa Gandoy confirmou, a perguntas dos medios de 
comunicación, que Luciano Expósito Borrajo, un pa
ria como tantos, violador e asasiño, pasara a dispo
sición xudicial acusado dunha violación a unha sub
normal anteriormente. 

Non sabemos qué xuiz lle abriu a porta grande 
da rua. Non sabemos si houbo outras violacións an
tes desta, ou mais do 86 ao 88. 

Agora a posesión chegou ao asasiñato e as mu
lleres ternos quedado orfas porque Sonia morreu 
así, allea a este delirio masculino, machista, 
prepotente. 

As mulleres vascas dician-no ao cabo das xor
nadas celebradas en lruña o 6-7 de Fevreiro contra 
a violencia sexual: 

D eprendimos a acocorarnos en brazos que 
<< estrangulan, 1 trouxemos tillos ao mundo 
que sabian matar. 1 Demos-lle amor abondo para 
sentirse homes 1 namentras nós quedabamo-nos or
fas de estima. 1 Filias sen valor: ... tan só "mulleres" 
nun mundo de HOMES. 
Agora venden-nos no seu mercado de consumo que 
está a destragar a Natureza, 1 Suben e baixan as no
sas saias, aumentan-nos os peitos, os cuadrís, 1 nun 
tolerio que muda aos poucos anos e repite cada ca
tre tempadas. 
Utilizan-nos para o seu descanso, a sua autoafirma
ción, o seu sexo. 1 
VIOLAN-NOS, porque din que nos gosta 1 
MALLAN-NOS, porque o merecemos 1 
MATAN-NOS, porque ¡para iso somos suas! 
DESPREZAN-NOS, ASASIÑAN-NOS, DESPREZAN-NOS». 
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Porén ¡NON CALAREMOS! 
¡QUE REMATE O SILENCIO! i Sonia i Sonia i So

nia i todas as Sonias que no mundo foron i ainda 
son, esperten revoltadas contra o terror e a morte 
das palizas domésticas, das violacións na rua, no 
traballo, na casa, das mortes asasiñas para unha 
voz de orgullo, de loita, de combate, contra todos 
os eles até afundirlles a SUA familia, os SEUS Tri
bunais, a SUA lgrexa, o SEU exército, o SEU Estado, 
e así poder ouvir o canto dos paxaros. 

Porque as mulleres, todas, sen ningunha 
. , 

excepc1on. 
"QUEREMOS CAMIÑAR TRANQUILAS, DE NO!

TE E DE DIA, SOAS, SEN MEDO Á VIOLACIÓN". 
E a nosa loita esixe, sen excusas, castigo a to

dos os cu 1 pábeis. 

BOLETIN AS/NATURAS 

ASINATURA ANUAL (4 números) 

• Tarifa normal: 500 pts. 

• Tarifa de apoio: 1.000 pts. 

• • • 
• Para isto e demais suxerencias 

estamos na: 
Rúa do Villar 23-2° 

1501 Santiaf(o. Caliza 
Apartado: 1058 



DENUNCIAS E COMENTOS 
' 

PREOClJPA A SOLTEIRIA 

P rimeiro foi Plan, novo 
aragonés que saltou aos 
xornais. Alí non pertencian ao 
clube de defensa do celibato e 
nunha iniciativa surpresa 
organizaron unha "caravana de 
mulleres" para integrarse nos 
felices pertencentes ao status 
matrimonial. Houbo bodas e 
ainda andamos á espera de 
que nos veña unha caravana 
de noticias para dar conta de 
cómo lles vai nese traspaso. 

Houbo e haberá mais. O 
matrimonio somella estar á 
alza para contrapesar, como 
mínimo, a baixa na Bolsa. 

Solsona (Lieida) prepara 
unha caravana de homes de 
todos os pontos da xeografia 
peninsular -agás Portugal
ce obxectivo de que nun ano 
'os concos' (solteiros) deixen 
de sélo. 

Non sei que teimarán as 
axencias matrimoniais porque 
estan vendo que os deixan sen 
trabal lo. 

Pola contra coñezo unhas 
amigas que andan en 
caravanas de gaitas e non tan 
mais que repetir unha cantiga 
que lle aprendeu o Faustino 
Santalices e dicia: "ser solteira 
non te enfade nen ser casada 
te guie, que muitas de estar 
casadas pesa-lles ao outro 
di a". 

Heilles dicir que o refrán 
ese de "muller casada, burra e 
amolada" está obsoleto como 
a sua cantiga. Que se deixen 
de lerias que estou por afirmar 
que gastan esas murgas 
porque non dan tirado de 
enriba a pesada cárrega da 
propria solteiria. 

VICTIMISMO, NON GRACIAS 

A pesares de habermos 
conquerido unha madurez 
histórica na nosa realización 
e o m o "m u 11 e r ", poi s son 
moitos os anos que loitamos 
polos nosos dereitos, moitos 
dos artigos que leemos nas 
nosas revistas, manifestan 
unha inmadurez como "ser 
humano". 

O complexo de victima 
condicioa-nos de tal maneira 
que cando queremos 
argumentar a prepotencia, os 

abusos, as agresións da 
maioría dos homes, damos 
unha imaxe de victimas, 
débiles e acéfalas, que calquer 
estúpido a pouco que o 
intente é capaz de agredirnos, 
manipularnos e dominarnos 
tanto física como 
mentalmente. 

Ternos que transformar a 
nosa agresividade reprimida 
en dignidade, defender e loitar 
polos nosos dereitos, como 
seres humanos, como 
personas cunha condición, 
non un cond icionante; 
SER " MULLEP{". 

Unha vista do cortexo feminista, na manifestación celebrada en 
Santiago o 13 de decembro; convocada pola Mesa pola Norma· 
lización Lingüística e contra da represión lingüística do gover· 
no do PSOE sobre o noso idioma. 
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DENUNCIAS 
E COMENTOS 

DOUS XUICIOS 
POR ABORID PLANEAN 
SOBRE NÓS 

Pamplona ven de vello. 
Agora Salamanca. O aborto é 
o canto de nunca acabar. 1 de 
nunca acabar porque este 
governo do PSOE seg u e, erre 
que erre, empeñado en non 
recoñecer o direito ao aborto 
como un direito democrático 
que atinxe ás mulleres. Un 
direito que ten de estar 
recoñecido por lei: libre, 
gratuito, na rede sanitaria 
púbica i a decisión da muller. 

En troques disto, xuicios e 
procesos. 14 procesadas en 
Salamanca -a nova é do 
12/11- polo xu lgado de 
instrución n.O ·1. As primeiras 
da langa lista de mulleres que 
deciden interrumpir o seu 
embarazo non desexado na 
clínica Canalejas. 

Teremos que movernos. 
Axitar nas conciencias 
remexendo esta sociedade de 
arde que somella non 
inmutarse cando se vapulea ás 
m u lleres proi bi ndolles abortar 
1 i bremente o u, toda vez que 
conseguiron facelo, 
procesando e xulgando 'ás que 
pi 11 a n". 

Que nos xulguen tamén, 
que ternos abortado. E que 
xulguen ao Instituto da Muller. 
Si defende, de certo, os 
direitos da muller, por abortar 
e por apoloxia do aborto. E si 
non os defende por 
usurpación indebida de 
fu ncións. 

, 

A CUESTION VAl DE TETAS 

A cuestión vai de tetas e 
segundo afirma o Dr. Manuel 
Tafalla "as españolas prefiren
nas grandes". 
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Descoñezo os métodos de 
inquérito practicado por este 
señor. A min, en realidade, 
tanto me ten. Lago de 
conseguir acomodarme nas 
miñas proprias, tarefa 
complicada porque andaba 
muita xente empeñada 
(publicidade, chica do 
momento, fa mi 1 iares directos) 
en ordenar o meu proprio 
carpo coma si tora o carpo 
deles, o resto tanto me ten. 

Que cada unha se mire ben 
e muito nos espellos, que se 
acariñe por aqui e por alá e, 
deixando tora o que argallen 
uns e outros, se pergunte a sí 
propria e talmente se resposte. 

O Sr. Tafalla pode d icer o 
que lle pete porque o talaré 
libre e por mais non ten 
cancelas, pero a min deixou 
de darme o pego cando supen 
que era un ciruxano plástico, 

disque especialista na causa 
das mamas. 

Maxino que a principal 
enquisa houbo ser o seu peto, 
e si vai de cartas en cuestión 
de tetas, haberá que mudar e 
mover os tamaños das tetas. 

XUNTA DA COORDENADORA 
DE ORGANIZACIÓNS 
FEMINISTAS DO E. ESPAÑOL 

o sábado 13 de fevreiro 
xuntaronse unhas 70 mulleres 
de mais de 30 organizacións de 
distintos pavos da 
Coordenadora de Organizacións 
Feministas do Estado Español. 

Houbo comisión de traballo 
na mañán: agresións sexistas, 
lesbianismo, aborto. Na tarde, 
no plenario, contaron-se 
escolmados os traballos de 
cada comisión i a seguir fixo-se 
un debate sobre o tema de 
prostitución que xa se tiña 
comezado na xunta de 
decembro. 

Cada organización aportou a 
súa experencia, os seus pontos 
de vista, as súas dúbidas. 

Ningún debate se pecha. De 
cada volta se cadra abren-se 
novas incógnitas e novas 
campos de batalla. 

A próxima reunión quedou 
fixada para o 7 de maio. Haberá 
com isións de trabal lo. O tema 
para debater acordamos que. 
fora a revista "Nosotras" n.0 6. 

Polo de agora ten-se 
decidido poñer unha denuncia á 
TVE e a sua directora Pilar Miró 
por emitir unha actuación do 
grupo Os Ronaldos cunha 
canción que di entre outras 
lindezas "vou-te ter que violar 
para que digas sí". 

As razóns de denunciar á 
TVE? Si é un organismo 
'público' é de xulgado que 
permita chamamentos á 
comisión de delitos. A ver qué 
pasa. 



XORNADAS DE LESBIANAS 

Üs dias 3, 4 e 5 de Xuño 
van-se celebrar en Madrid as 
Xornadas de Lesbianas que 
mais de 40 organizacións 
feministas dos distintos pavos 
do E.E. reunidos na 
Coordenadora de 
Organizacións Feministas do 
Estado Español decidiron á 
proposta dos colectivos, 
grupos e comisións de 
Lesbianas de aquí e de acolá . 

. Da organización 
encarregouse o Colectivo de 
Feministas Lesbianas de 
Madrid. 

Os temas que se van tratar 
son muitos. Enunciamos 
algúns de ponencias que xa 
están en marcha: Dupla vida, 
guetho, Feminismo
Lesbianismo, tipo de relacións 
que se dan entre lesbianas, 
Por qué é importante 
organizarse como Lesbianas, 
sexual idade ... 

Todas as lesbis que 
queramos podemos apresentar 
as nasas reflexións, vivencias, 
polémicas (individuais ou 
colectivas). 

Convén noustante poñerse 
á tala coas do Colectivo de 
Feministas Lesbianas de 
Madrid para que canten cos 
materiais que mandemos e 
poidan organizar a edición, os 
debates ... 

As que estemos pensando 
en ir, idem de lenzo. Que 
andan como lesbianas á 
percura de aloxamento, 
comedores, etc. e failles falta 
saber cántas imos aparecer. 

O xeito de facer contacto 
con elas. Os venres polo serán 
en Barquillo. Telf.: (91) 4193689. 

O 15 de abril din que 
pechan a billa. 

LESBIS todas, que non se 
diga que seguimos por baixo 
do silenzo. Que nunhas 

xornadas nasas non hai 
problemas e sí hai, en troques, 
debates, festa, risos e pelea. 

Organizamos un BUS 
galego?. Aqui agardando a 
res posta. 

, 

SER LESBIANA NON E 
MOTIVO DE NADA 

ontserrat Gall art, a 
profesora catalana á que lle 
fora denegada a custodia da 
sua filia Marta 'por lesbiana', 
ten gañado a custodia da 
nena por arde xudicial. Mais 
de oito meses de litixios e 
pelexas para unha merecida 
vitoria. 

DENUNCIAS 
E COMENTOS 

As organizacións 
feministas catalanas, os 
colectivos homosexuais deron 
todo o seu apoio a Montserrat 
e deron tamén a batalla na 
rua. 

Cuidar mal a unha filia, 
deixala abandoada, bater nela 
ou malla-la parecen-nos 
motivos sobrados para tirarlle 
a custodia a un pai ou a unha 
nai. Ser lesbianas, ser 
heterosexual, ser alta o u 
baixa, parecen-nos pala 
contra, prexuicios 
discriminatorios e, no primeiro 
dos casos reseñados, 
homofóbicos. 

Os mais xueces queren 
facernos creer que a sua 
moral é le i. 

Noraboa Montserrat. Salut 
compañeiras catalanas. 
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SEN RESPOSTA 

DENDE SABRINA A 
BILBAO 

s derradeiros dias do 87 as 
bilbainas-os asistimos ao 
anuncio do que seria a derra

deira "gorordada" do ano: o alcal
de gastaria tres millóns e medio 
dos nosos cartos nun espetáculo 
que, sen dúbida, faria as ledicias 
de xoves e vellos. 

Ao confirmar-se o que nun prin
cipio semellaba un bulo, algunhas 
xentes da vi la vimos a neces idade 
de dar unha resposta a semellan
te provocación . Gaztetxe (1) e 
Asamblea de Parados viran claro 
que habian denunciar aquel des
pilfarro de cartos e o caracter do 
acto en cuestión . 

A Asamblea de Mulleres tamén 
decidimos apoiar a acción de pro
testa en contra da inversión de fon
dos públicos en espectáculos se
xistas e, fundamentalmente, pola 
relación entre a actuación de Sa
brina e o incremento das agre
sións no noso arredor. O noso ob
xectivo, polo tanto, era acercar-nos 
ao escenário para expresar a nosa 
denúncia contra unha manifesta
ción especialmente aberta da uti
lización da imaxe da muller, neste 
caso expresada ao traversa da 
ecuación muller =tetas. 

Así, unhas cento cinconta per
soas xuntámo-nos a unha da ma-
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ñ á do ano novo e a berro de "esta 
festa nos apesta" aproximamo-nos 
até o escenário tras duas pancar
tas que dician: "Gorordo, hoy con 
Sabrina más agresiones", "Sabri
na, Gorordorekin mokordo gehiago". 

Sentímo-nos satisfeitas cando, 
a pesares dalgunha resposta vio
lenta xenerada por parte dalgúns 
tios do auditório, Sabrina suspen
deu a su a actuación: non só pro
testamos e denunciamos todo 
aquelo senón que ademais con
querimos que aquel espetaculo la
mentabel suspendéra-se. 

U nha grande polémica social 

De xeito case inmediato, numero
sos medios de comunicación bu-
1 iron ao dar saida aoque para eles 
aparecia como un acontecemento 
noticiabel. As feministas radicais 
boicotearan e incluso tomatearan 
á sex-simbol do momento. Así , a 
Comisión Antiagresións viuse na 
obriga de atender a es tes medios, 
o que supuxo nalgúns casos un re
to cun alto riesgo de manipulación 
in formativa. 

Unha grande polémica social 
afectou ao conxunto da poboación 
e puxo de manifesto algunhas das 

claves para entender cales son as 
ideas feministas máis extendidas, 
as menos populares e as que in
cluso dentro do que poderiamos 
chamar vanguardia, ten problemas 
de comprensión. 

Unha aclaración: o acto só de 
forma secundária plantexou-se co
mo unha acción de protesta con
tra deste xeito de u ti 1 ización dos 
cartos públicos. Esto foi só un fac
tor que engadiu elementos de crí
tica por unha banda, e facilitou a 
explicación pública da manifesta
ción , poi a outra. Pero o acordo ca 
acción pasa polo acordo co que 
foi o seu obxectivo fundamental: a 
denúncia dunha agresión de ca
racter sexista, agresión que valo
ramos merecedora dunha respos
ta contundente. 

O debate plantexou-se a tres 
niveis diferentes. Nun primeiro ni-
vel, cuestionába-se a conveniencia 
do acto en función da non respon
sabi lidade individual de Sabri na 
da utilización que se facia do seu 
corpo. Sabrina seria un instrumen
to utilizado polo sistema patriarcal 
pero non caberia unha protesta di
recta contra dela. 

Nun segundo nivel, Sabrina se
ria un producto contradictório na 
medida en que tamén simbolizaria 
certa dose de desinhibición fren
te aoque cada vez máis apresenta
se-nos como unha ofensiva reac
cionária e represora da 
sexualidade. 

Por último, e ligado co anterior, 
a oportunidade política do acto 



quedaba en entredito pola posible 
identificación da nosa postura cos 
sectores máis puritanos desta so
ciedade, polo que o efecto poderia 
ser contraproducente. 

~lgo mais que un simple 
mstrumento 

De certo que Sabrina non é un pa
triarca. Non é tampouco, de seg u
ro, a quemáis benefícios materiais 
obteña da montaxe que ao redor 
dela foise construindo. Tampouco 
ten elaborado, de certo, un plan 
conscente de degradación da ima
xe de todas as mulleres, mais Sa
brina é algo máis cun pobre instru
mento u ti 1 izado polos intereses 
patriarcais. 

Unha vez máis ser muller non 
é suficiente .. Pode-se ser muller e 
danar gravemente os intereses de 
todas nós. Pode ser muller e ser
vir, ademais, de apuntalamento 
das bases desta sociedade. Sabri
na dana e apuntala. E conscente 
da polémica social que levanta, da 
reacción social que provoca do re-. ' 
xe1te que dende o feminismo lle 
debemos, etc. E sobre todo 
enriquece-se con el o, non é a po
bre muller que recibe as farangu
llas do sistema e acepta o inevita
ble como unha forma de subsis
téncia. A Sabrina concedemos-lle 
mais responsabilidade que todo 
eso. 

Tampouco a defensa da liber
tade individual pode ser sostida 
como argumento cando conleva 
de xeito tan notório, a lesión do~ 
interéses de todas as mulleres. A 
nosa libertade non pode ser a que 
xa anos atrás denunciara Rosa Lu
xemburgo: a da raposa ceibe no 
galiñeiro ceibe. 

, 

E esto liberación sexual? 

As feministas sabemos ben que 
os mecanismos de dominación pa
triarcal mudan co tempo, son fle
xi bies e adaptan-se, en xeral con 
éxito, as novas circunstancias. 
Dende aquela imaxe da muller nai 
e esposa como único modelo fim i
nino publicitário dende o poder, 
até hoxe, pasou moito tempo. 

·.•. 

- ~· ·-. 

Mentras, foi-se configurando a 
outra cara da moeda da ama de ca
sa como ideal social para as mu
lleres, referí mo-nos á muller obxec
to. Unha nova lectura do noso pa
pel na sociedade, ligado ao desen
volv.emento da pornografia, a pu
blicidade e o consumismo. 

Por desgracia, un ha coxuntura 
de ofensiva reaccionaria facilita 
unha errónea identificación entre 
á desinhibición e desnudez intrín
secas á muller obxecto e o quepo
derian ser manifestación S de libe
ración sexual. O que debemos 
comprenderé que polo papel que 
cumple estas mulleres obxecto 

' polos valores que ensalzan, poi a · 
imaxe que de nós ofrecen e a ideo
loxia que transmiten son perfecta
mente compatibles ca ofensiva 
r.eaccionaria á que nos referimos. 
E mais, sería inxénuo pensar que 
esta ofensiva poidera ser realmen
te eficaz e penetrar todo o tecido 
social se prescindise dese ideal de 
muller tan popularizado sobre to
do entre os homes. 

lmpresionou··nos comprobar o 
nivel de homoxeneidade coque o 
sexo masculino recibiu á nova sex
simbol. Como decia un respetable 
pai de família nun periodico de ti
rada estatal, Sabrina conqueriu 
rachar as barreiras inter-xenera
cionais. E é que xoves e vellos es
tán interesados na obxectualiza
ción da muller. 

·:·:·.- . 
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, 
E a direita qué? 

Por todo o anterior, o papel que na 
polémica social levantada por Sa
brina tivo o debate entre a direita 
tradicional condeando á cantante 
e outros sectores defendéndo-a 

' 
foi case inexistente. Pouca xente 
xa rasga-se as vestid u ras porque 
a Sabrina en sine as su as tetas. E, 
sobre todo, nestas ocasións prefi
ren pechar filas contra as fe mi n is
tas, as putas e asesinas unhas ve
ces, violentas e puritanas outras, ... 
Sempre duramente criticadas, pe
ro poucas veces con tan pouco 
respaldo social como nesta oca
sión. A falla de claridade nos sec
tores de "boa vontade" e a ideolo
xia dominante que neste caso do
minou case todo foron as respon
sables. 

Pesie a esto non facemos un 
balance pesimistas das repercu
sións do acto. Estamos convenci
das de que conectamos cun amplo 
sector de mulieres que cun dife
rente grau de comprensión do que 
as feministas plantexabamos, ato
paran nas nosas protestas unha 

• • expres1on ao seu rexeite polo que 
Sabrina representa. 

Txus Libano 

Asamblea de Mulleres de Vizcaya 

(1) Local de xóvenes. 
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A loita para que un ha muller poi
da elexir continuar o u non o se u 

embarazo somella ser interminábel, 
a até nos paises onde da-se "porga
ñado" segue ainda. Actualmente en 
Gran Bretaña un membro do Parla
mento chamado ALTON, do partido 
liberal propón unha enmenda á lei 
existente para rebaixar os prazos de 
admisión de abortos de 28 a 18 se
máns e xa se fan menos abortos no 
NHS (Servicio Nacional de Saúde) 
gracias aos recortes presupostarios. 

Logo de ter conseguido un voto 
maioritario duas veces no Parlamen
to, a proposta pasa ás mans dunha 
comisión antes de ser aprobada de
finitivamente. O mais probábel é que 
a comisión propoña un prazo de 22 
a 24 semáns e que non haxa límite 
para algunhas malformacións do 
feto. 

As organizacións feministas e as 
organizacións políticas están mo-
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vendo unha ampla campaña. Mon
tan manifestacións ás que acuden 
milleiros de personas. Para odia 19 
de marzo agardan movilizar a mais 
de 30.000 personas en Londres. 

Os argumentos a favor i á contra 
da enmenda eran resumidas así po
lo xornal "The Observer" (17/1/1988). 

A favor: 

• A vida humán é sagrada e ce
meza no momento da concepción. 

• Para a plantilla médica é noxen
to realizar un aborto avantado e ade
mais é dooroso para a nai e para o 
feto. 

• Hai un ha técnica nova coa que 
se poden detectar anomalias fetais 
ás 10 semáns. 

• A metade dos abortos son fei
tos a extranxeiras. Os médicos opo
ñense á enmenda porque temen per
der as suas ganancias. 

• As leis británicas son as mais 
liberais de Europa. 

• 

Á contra: 

• Denantes de que entrara en vi
gor a lei de aborto (1967), 98 mulle
res morreron en abortos clandesti
nos. De 1982 a 1984 non morreu 
ningunha. 

• Poderia-se amingüar o número 
de abortos avantados sinxelamente 
millorando a burocracia do NHS. O 
20% de mulleres que abortaron de 
20 semáns tiñan solicitado o aborto 
na 12 semán. 

• Son as mulleres dos sectores 
vulnerábeis da sociedade as que 
acuden ao aborto en avantado esta
do de xestación. Non se debe forza
las a seguir un embarazo dun feto 
con anormalidades. 

• A citada técnica nova de dete
ción de anormalidades só identifica 
un 20% das anormalidades posíbeis. 

• Muitas das mulleres que che
gan ao aborto en casos avantados 
proceden de paises onde é dificil 
conseguir a interrupción dun 
embarazo. 

• A lei británica non é a mais li
beral de Europa. 

Asi que, coma sempre, as perso
nas afectadas van ser as que carre
gan ás costas coa política do gover
no Thatcher. E dicer, mulleres de ca
tivos recursos económicos; mulleres 
novas que carecen de información 
sobre os seus direitos e as suas po
sibilidades; mulleres que terán que 
levar o peso de coidar un neno mi
nusválido xa que o governo ten recor
tado teimosamente os servicios so
ciais; mulleres para as que xa non é 
fácil acudir a un centro de planea
mento. E dicer, vai afectar as perso
nas marxinadas da sociedade. O pior 
é que non é un feito aillado. Hai mais 
cousas. 

Planea unha proposta que, de le
val a a cabo, proibirá tratar nos cole
xios calquera tema que teña a ver 
coa homosexualidade. Parece que xa 
'sanaron' a economia. Agora queren 
'sanar' a moral do pais; a proposta 
de Alton non é un feito aillado pero 
reflexa un cerco e estreitamento de 
pensamentos mais xeral izados e 
realmente perigosos. 

Sara h. 



, 
SEXO: ESTE ESCURO E PERTURBADOR 

O sexo segue ser tabú. 
Na cultura xude<reristián 

(que é a que basecamente 
padecemos nós), o sexo é 
noxento, suxo, baixo, peca
minoso, cuxo goce aparella 
castigo. 

A expulsión do Paradiso, 
o 'castigo eterno' realiza-se 
si m bol icamente no sexo. A 
descuberta dos seus co~ 
pos espidos á percura do 
pracer. 

Sodoma i Gomarra sofri
ron castigo polos seus "ex
cesos". Alí nada tiña sido 
respeitado. A úneca sexua
lidade posíbel tiña sido 
conscentemente infrinxida, 
transgredida (o sexo que 
procrea no marco da insti
tución familiar). 

Este ten sido o sustrato 
dominante da cultura occi
dental en materia de sexo 
asentado en dous grandes 

• • • pnnc1p1os: 

a. o sexo é inmundo, 
baixo, obsceno. Pertence ás 
mais baixas e abxectas pai
xóns e instintos. Achega
nos á animalidade e só é 
rescatábel cando o seu fin 
é criar unha nova vida, 
procriar. 

b. o varón posue un fe
raz instinto sexual non 
sempre continente. E preci
so, logo, abrir a billa dato
lerancia como 'mal-menor'. 
En troques a muller carece 
de sexo, ela non posue ins
tintos sexuais i é o seu la
bor suportar as arremetidas 
dos homes. No marco ma
trimonial o 'débito conxu
gal' é neste senso ben pre
ciso. Para outras inconti
nencias están as prosti
tutas. 

OBXEC DE DESEXO 

"Mas o perturbador desexo domina-se 
e non me cuido de xambos nen praceres". ' 

Arquílico de Paros. (650 a. C.) 

Aristóteles expresabao 
ben: 

"Temas hetairas para os 
praceres do espíritu, ra
meras para os praceres da 
carne e esposas para dar
nos filfas". 

Hai outro factor definiti
vo da cultura xudeo-cristián 
que sanciona todo este tin
glado: A CULPA. "O que se 
fai, paga-se" i en cuestión 
de sexo, Sodoma i Gomarra 
están aí por si alguen dera 
ao esquecimento. 

Si as xentes (e penso en 
mulleres e homes) ousaban 
gozar do sexo, de seguida, 
a culpabilidade tomaria 
carpo nelas. 

Moralistas de toda caste 
i en todo tempo clamaron a 
rebato en prédicas e discur
sos diante do 'crecente re
laxamento' da moral e dos 
costumes. Papiros exi p
cios, táboas de pedra asi-

• nas, pergameus gregos, 
Pais da lgrexa, Concellos 
municipais da ldade Media, 
educadores do XVIII e XIX 
e tamén, erara, nos nasos 
dias, dan canta de que es
to sempre foi así. 

O sexo ten un ha historia 
i esta historia ten algo a ver 
coa pelexa -unhas veces 
francas e aberta, out ras so
ti 1 e disfrazada- entre a 
humanidade desposuida á 
percura da liberdade, do 
disfrute, da felicidade e os 
poderosos -laicos e reli
xiosos- por amingüar e re
frear estes anceios de liber
dade e conter 'o desexo' en 
ordres ben fechados. 

A teimuda e sistematica 
represión (física e ideolóxi
ca) sexual tiña senso pola 
encabuxada trasgresión 

das normas de parte de 
sectores importantes da 

' 

ciudadania, dominados po-
lo perturbador desexo. 

A erótica na literatura, 
pintura i escultura dende 
as suas primeiras manifes
tacións coñecidas así o 
testemuñan. Os tentos por 
fac.e-las desaparecer non 
teñen dado bós resultados. 
Nós, neste mar de confu
sión cismamos que podia
mos separar, disociar o as-

peito erótico do artístico, 
deixando tora o elemento 
pornográfico quedando-nos 
coa su a esencia: a estética. 

Oeste xeito xustificaba
mos 'a culpa' de ver porno
grafia co malabarismo de 
deixalo só no aspeito 
estético. 

Son abondosas as co
rrentes de opinión que atri
buen ao mundo de hoxe, 
por contraposición ao pa-
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sado, un exceso de sexo, do 
sexual, da erótica. 

Cabe su por que o erótico 
ten sido neutras épocas 
tan importante como poda 
se lo hoxe. Noustante é cer
to que teñen acontecido 
feitos decisivos para que o 
sexo representado sexa 
mais explícito hoxe, na no
sa cultura. 

Na sociedade burguesa, 
coa primacia atribuida ao 
senso da vista, o sexo ta
mén foi enfocado muito 
mais visualmente xunto ás 
esixencias do sistema capi
talista. Un sistema econó
mico orientado ao consu
mo que xa non precisa de 
xente ascética, ere m ita, 
aforrativa, inimiga do pra
cer, disciplinada e vivindo 
no temor de Deus senón, 
xustamente á contra, usua
rios, consumidores, 

• 
CUriOSOS. 

«Parella á desmitoloxiza
ción do espido na pintura 
foi a visualización do sexo 
na literatura pornográfica. 
Denantes a literatura tiña 
apresentado ao sexo den
tro dun contexto de humor 
popular, en favor da sátira 
e a obscenidade. Até na so
cieade estamental, escre
bir sobre sexo habitualmen
te asociába-se a ataques 
, . , . . 
as convenctans soctats ou 
relixiosas. Noustante para 
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aquelas os escritores co
mezaron a desbotar a me
táfora e a imaxe literaria, 
para concentrarse nos iti
nerarios explícitos do órga
no sexual. Dende as "Me
morias dunha muller de 
pracer" (1749) até "A miña 
vida segreda" (ca. 1890), o 
retrato literario do sexo tor-

nouse mais gráfico e mecá-
. 

ntco, para conservar a sen-
sación de novidade. O sexo 
sen intervención emocional 
voltouse artigo gratuito pa
ra o lector voyerista. E, 
noustante o sexo visualiza
do sen emoción pronto per
deu o se u a tractívo. A por
nografía burguesa, na sua 

preocupación polo sexo ex
plícito revelou un mundo 
sombrío e carente de hu
mor, de suposta virilidade 
masculina e infínda dispo
níbilidade feminina. 

Era unha fantasía mas
culina exlusiva, escrita por 
homes para homes, en que 
a sexualidade masculina 
tornabase agresiva e que
bradiza e lanzaba-se a ínu
merábeis conquistas. E 
non embargantes, a virílida
de masculina nunca podía 
superar a disponibilidade 
feminína. Tras as íntermína
beís conquistas na porno
grafía, atopaba-se o temor 
do macho cara a temía in
sacíabel». (1) 

Hoxe, a utilización co
mercial do erótico como ar
tigo de consumo e, polo 
tanto, á mande amplísimos 
sectores sociais, plantexa á 
discusión, sinaladamente 
nos sectores sociais intere
sados na liberación sexual, 
muitas dúbidas, muitos 
interrogantes. 

Contra o puritanismo, 
a favor da pornografia 
(ou en verso de Safo: 
"Eros de novo, 
embrígador arrasta-me") 

A representación sexual 
anterior a este contexto de 
comercialización masiva, 
pugnaba por dotar ao sexo 
dun senso positivo batendo 
na hipocresia. 

"A obscenídade non é 
maís que a outra cara da 
moeda da hipocresía. A hi
pocresía mutila a expresión 
para refugar toda referen
cia directa á vida sexual". 
(2). 

N un ha cultura na que o 
sexo fai-se historia investi
do de todas as clandestini
dades, todos os tabús, to
dos os atavismos, as cul
pas, os remordimentos e os 
males, a loita por recuperar 
ou construir un senso posi-

(1) Donald M. LDwe: Historia de 
la percepción burguesa, páx. 
196-197. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. México, 1986. 

(2) Aldo Pellegrini: "O erótico 
como sagrado", introducción ao 
libro Pornografía y obscenidad, 
de Lawrence e H. Miller. Ed . Nue
va Visión. Bós Aires, 1967, páx. 
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tivo de sexo, do erótico e de 
grande interés. 

· ... «do sexo como tal. Do 
sexo espido, seco - brut 
como o champagne- sen 
sentimentais, adozadores 
compangos. Tomar en serio 
o sexo desposuido de orna
mentos 'espirituais'». (3) 

Mirando a esta luz non 
podo por menos que ali
nearme cos pornógrafos e 
a pornografia toda que no 
mundo ten sido. Todo o que 
ten contribuido a facer to
mar concencia da impor
tancia do sexo, a facer go
zar dun sexo mais liberado 
de culpas, vergoñas, me
dos, remordimentos, e, có
mo non, a liberar ao sexo 
dun cárcere temibel, ese 
que impón normas, dicta 
morais exclusivas e constri
ñe o sexo a unha práctica 
monódica. 

(3) J. L. Aranguren: "O erotis
mo no noso contexto actual" no 
libro Erotismo y liberación de la 
mujer. Ed. Ariel quincenal, Bar
celona, 1982, páx. 69. 

Pero ... Esta pornografia? 

Ü sexo, a erótica, a porno
grafia, é masculina. Ás mu
lleres tense-nos botado to
ra desta historia facendo· 
nos creer que non ternos 
desexos sexuais. O único 
sexo que se nos prestaba é 
aquel que enardece aos va
róns para satisfacelo pos
teriormente no 'acto sexual' 
por excelencia: o coito. 

A erótica dominante 
apresenta ás mulleres tal 
como os homes na sua tan
tasia comportan-se a res
peito delas: empurradas 
por un pulo irrefrenábel ao 
pene e sobre o pene mas
culino, posuidas por un se
xo insaciabel. 

Anars Nin decia-o: 
"Hai algo probado: a lite

ratura erótica escrita por 
homes non satisfai ás mu-
1/eres. Ten chegado o intre 
de escrebir a nosa, xa que 
as nasas necesidades, fan
tasías e actitudes eróticas 
son diferentes. Á meirande 

parte das mulleres non /les 
excitan as bu/ras badocas 
nen a linguaxe técnica. 
Cando se publicaron os pri
meiros libros de Henry Mi-
1/er eu aventurei que gasta
rían ás mulleres. Cismei 
que /les compraceria a de
claración a berta da existen
cia dun desexo sexual, que 
na cultura pu/itana riscaba 
de desaparecer. Mas a fin-

guaxe agresiva e brutal non 
surtiu efeito".(4) 

A análise pormenorizada 
da pornografia existente 
non é doada aqui. Na gama 
estética, xéneros artísticos 
e es ti los literarios abran
gue dende o soberbo ao ab
solutamente abxecto. En 
troques sí ten interés cons
tatar que existe un denomi
nador común a todas esas 
expresións da erótica que 
ven definido polo masculi
no: A muller, o home e o se
xo da pornografia son o se
xo, o home e a muller das 
fantasias masculinas. · 

O mercado do erotismo 
só nunha medida moi ruin 
ten incorporado ese feito 
cualitativo, por mais que 
cuantitativamente non sexa 
arrasador, da conversión da 
muller en suxeito sexual. A 

· explotación do mercado do 
erotismo ten ainda un am
plo horizonte. 

Logo qué erótica? 

Comparto con Lou An
dreas Salomé no seu artigo 
de 1910 "A Erótica" a difi
culdade de abordar este te
ma. A sensación de exterio
ridade, de parcialidade ao 
ter que desposuirnos da ex
perencia individual para 
tentar poñer en común i en
tendernos sobre algo que 
só subxectivamente nos é 
coñecido. 

(4) Ana"is Nin: "O erotismo na 
muller'' no libro Ser Mujer. Ed. 
Debate, Madrid, 1979, páx. 13. 
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Pero hai unha dificulda
de mais si desexamos talar 
do sexo feminino ou de qué 
nos excita sexualmente. 

As premisas da cultura 
xudeo-cristián, incorpora
das nestas ou noutras ar
gumentacións ao quefacer 
sexual masculino, dan por 
feito que o sexo só é acep
tábel no marco da institu
ción matrimonial, que sexo 
é basecamente pene e coi
to e que a muller carece de 
desexo sexual, de xeito tal 
que mesmo hoxe as mulle
res seguimos actuando bai
xo as reglas opresivas do 
puritanismo. 

Que haxa mulleres que 
escreban de sexualidade 
non significa liberación. 
Anais Nin dicia destoque: 
"escreben coa mesma ac
titude vulgar e a mesma 
baixeza que os homes. Es
creben sen orgulo nen 
ledicia". 

A seguir desto, abre un ha 
porta: 

"A verdadeira liberación 
do erotismo consiste en 
aceptar o feíto de que exis
ten milleiros de facetas, mi-
1/eiros de formas de erotis
mo, mil obxectos, situa
cións, atmósferas e varia
cións. Antes que nada te
rnos que prescindir do sen
so de culpabilidade no que 
se retire á expansión do 
erotismo, e manter ade
mais unha actitude aberta 
ás suas surpresas, as suas 
distintas expresións e (en
gadindo a miña fórmula 
persoal para que o pracer 
sexa completo) fundí/o co 
amor e a paixón por un de
terminado ser humán, 
mexturando-o con soños, 
funtas~siemociónspam 

que acade a súa máxima 
potencia». (5) 

As enfervorizadas polé
micas que axitan e axitarán 
ao mundillo feminista van 
seguir dando materia para 
voltar a estas e outras refle
xións sobre o sexo porque, 
cando talamos de erótica, 
de pornografia, talamos de 
sexo, do sexo de cada unha 
de nós. De cómo o vivimos, 

(5) ldem cita anterior, páx. 17. 
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cómo o compartimos e qué 
propostas de loita -colec
tiva e individual privada e 
social- tacemos no cami
ño de contribuir á historia 
do sexo nunha dimensión 
mais libre, mais gozosa, 
menos represiva i opresiva 
que a que nos propoñen 
dende o masculino. 

Henry M iller ten razón 
cando afirma que "ten ha
bido tantas deformacións e 
represión até entre os po
vos primitivos, que hoxe re
sulta virtualmente impósi
bel asegurar en qué consis
te unha actitude libre e 
san". 

A saúde de cada quen é 
algo que cada quen ten de 
avaliar, en pugna, dende lo
go, coa inquisición que ca
balga tamén polas nosas 
conciencias e polos nosos 
corazóns para atarnos a un 
úneco patrón de saúde. 

A percura da espontanei
dade, a expresión franca 
das emocións e sentimen-

tos, o desenrolo dos senti
dos e o esfórzo pola acep
tación e recoñecemento de 
quén somos, cómo somos 
i en qué dirección nos mo
ven os estímulos sexuais é 
a base para unha libre dis
posición erótica. 

Os criterios de respeto 
para unha mesma e para 
coas persoas desexadas fa
rán o resto. 

Agora teño a dúbida, o 
desexo e a dúbida de trans
ferirme: ¿Kavafis ou Cernu
da? Para un pouco, anacos 
de Cernuda: 

Nanina Santos C. 

"Non dicia palabras, 

' ~--..... . ···:¡:::\. 
.::::·.,. . 

.·>, 

achegaba tan só un corpo interrogante, 
porque iñoraba que o de sexo é un ha perg unta 
do que non hai resposta, 
unha folla cuxo ramo non hai, 
un mundo do qual ceo non existe. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
Porque o desexo é unha pergunta cuxa resposta ninguen 
sabe". 



CANTIGAS PA 
(OU COMO UN CORPO DE MULLER "PROVOCA") 

H ai uns quinces anos, mais ou 
menos t ivemos a sorte de ato

par choio nas fábricas de conser
va da lila (tamén e certo que era a 
única posibilidade que tíñamos). 
Daquelas eramos unhas rapaciñas 
de 12, 13, 14 anos, bastante novas, 
solteiras e mais parvas que agora. 

Nestas fábricas os poucos ho
mes que había eran e seguen sen
do encargados ou canto menos es
taban/están en post os privi lexiados. 

Un dos traballos consistía en ir 
a descargar as barcazas a Vilano
va (daquelas non habia a ponte), a 
caseque todas nos apetecia este 
traballo xa que saias da fábrica, 

· aireabas-te ... , o responsabel era un 
destes homes privilexiados e o seu 
traballo consistia en: 

"pasa cajita, toque de tetita; 
sube cajita, mira la braquita, 
y en el descansito hacerse una 

[pajita" (bis) (1) 

E o noso trabal lo consistia en 
entrar por aí ou en non voltar a des
cargar, tendo sempre moi presen
te que "hai que facerse respetar" 
como nos din na casa, senon vai
nas pasar como fulanita e menga
nita que foron violadas e embara
zadísimas por encargados e xefes, 
e son unhas mulleres solteiras, 
marcadas na lila, que nunca ato
paran nen atoparán un home que 
as queira; tíñamos pois que coidar 
o xeito de vestír sobre todo se es
tamos solteiras e sen mozo, senon 
seremos as culpabeis de provocar 
a un home casado e con familia. 

"¡Que delito, que delito 
un home se sinte provocado; 
que dolor, que dolor 
unha muller queda marcada! 
que delito, que dolor". (2) 

E si te enfrentabas o peor era 
para tí, porque él era un home ca
sado, encargado da fábrica, con 
familia, "un home de respeto" eco 
poder de amargarte a vida na fábri
ca e mesmo botar-te. 

O encargado da fábrica cando 
tiñamos 15 anos disfrutaba metén
donos man en canta ocasión selle 
presentaba; fací a que tropezaba 
por baixo da saia, e se lle decias 
¡estese quieto! respostábanos: 
¡cala, cala, que pensades vos que 
tedes, se sodes unhas cagonas! 

E os anos pasan, e pasan de 
balde, pois todo continua e seguen 
sendo eles os que nos marcan: 

"O como debes andar, 
como te tes que mover, 
como te tes que vestir, 
como tes que falar, 
como debes mirar a un home ... " 

De feito tes todo esto presen
te cando sacas o vestido escota
do e pós o xersei su bid o, cando 
vas traballar. É a sensación que 
ten calqueira muller cando entra 
n un posto de trabal lo, cando eles 
presentan-che a "analise de 
radiografía". 

/ -"'·· ,., . . ,.:/. 
• . • 

; 

• 

-¡Mira que melena, pendona! 
-A nova que entrou hoxe ¡vaia 
cacho cú ten! 

• 
-E soltei ra, ¡ten-na quente! 
-Vaia meneos traias por aí 

. b ' arn a .... 

REACCIÓN: Se non puxera es
ta camiseta, se non puxera este 
vestido ... 

CONSECUENCIAS: Teño unhas 
pernas feas, teño moito peito, no
taseme o cú. 

Non hai tanto tempo cando su
cedeu "¿Estad es ao loro?" 

Un dos traballos consistia en 
que "unhas" botaban a "outras" 
por unha cinta mexilón xa cocido; 
de vez en cando se ouvía o grito 
"botade mexilón". Certo día esas 
"unhas" foron sustituidas por "un
hos" e a partires dise dia quedou 
instaurada a leido silencioso. Un 
dí a un ha racho u ca lei, e berro u: 
¡Botade mexilón! 
-o tio: 

"No me grites, no me grites, 
que me pongo nervioso; 
no ves que yo soy HOMBRE 
y me puedo asustar" (3) 
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-E a rapaza: 
"Nervioso tú, turutú. 
Quero demostrarche dunha vez, 
dunha vez, dunha vez, 
o que eu paso por ser muller, 

[ser muller, ser muller ... " (4) 

A historia continua cunha laba
zada pola banda do rapaz á rapa
za, despois dunhas "palabras". (In
sultos pertinentes). 

-0 encargado: 
"No le grites, no le grites; 
que se pone nervioso 
no ves que es un HOMBRE 
y se puede asustar". 

"Hai que facilitar a integración 
dos homes no trabal/o non fai 
falla que gritedes, so levantar a 
man, esperar a que miren, facer 
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unha seña, e eles xa entenden. 
Poñédelos nerviosos porque es
tades todas pendentes deles". 

Cando para transportar o me
xi Ión había carretas, ese trabal lo 
facíamolo nos, cando se moderni
zou un pouco e puxeron-se cintas 
mecánicas, sustituironnos homes. 

Se o encargado decide sair, di
lle a un home "controlame a estas", 
"ten cuidado destas". ¡E tanto que 
nos controlan!, que intentan proi
birnos fumar, persiguennos e 
vixi lan-nos até nas nos as salas de 
aseo; namentras eles teñen a liber
tade de fumar alí onde estén. 

Son as 7'10; saimos da fábrica, 
cha, cha, cha, chan, ... 
Saen todos os do bar da esquina. 

[Cha, cha, cha, chan, ... 

Todas, todos nos conocemos. 
[Cha, cha, cha, chan, ... 

Todo se sabe. Cha, chan ... 

Podemos o u servar polo rabillo 
e non rabillo do ollo/s, como os ho
mes nos ouservan directamente 
"remexendo nos bolsillos"; tacen
do os comentarios de rigor, para 
calquer home que se preste. 

Ai nda por ri ba, a o chegar a ca
sa e para rematar, escoitas na ca
sa tomando un café entre amigos 
que nós as mulleres no vrao "es
tamos escarranchadas no chollo, 
escotadas ... " E claro nos pasamos 
cos homes, eles estan a sofrir as 
nosas provocacións. E nós namen
tras, aguantamos o calor da fábri
ca en vrao e o frio da fábrica en in
verno e os homes no vran porque 
irnos destapadas e no inverno, por
que se nos levantan as saias, ¡mi
ra aquela que cú ten! ¡Mira aque
la que tetas ten! 

EPILOGO 

Este conto, e un conto diario, moi 
popular; corre de boca en boca, e 
ninguen se quere enterar. 

Somos conscentes de que esto 
non só pasa na lila, pasa en LARSA, 
pasa en PITA, pasa alí onde haxa un
ha, duas, tres, ... mulleres. 

Mais: 
"M ulleres somos 
m u lleres seremos 
pero na casa 
non nos quedaremos" (5) 

"Somos malas, malas chicas, 
somos malas, de verdá 
somos como unha espiña 
e sabemos contra-atacar 
e seguimos a loitar, 
Cha, cha, cha ... " (6) 

Traballadoras da Conserva 
lila de Arousa 

NOTAS 

(1) Música a elexir. 

(2) Rafaela Garra. 

(3) Música de Juan Pardo. 

(4) Música dos Brincos. 

(5) A música xa a coñecedes. 

(6) "Los hermanos mala sombra". 

·-



D e todos os 'delitos' que 
se denúncian . dous 

' 

son os que destacan 
polo seu número: os come
tidos contra a propiedade 
(nada casual nunha socie
dade baseada precisamen
te na propiedade privada) e 
en segundo lugar, os que 
se acometen contra nós, as 
mulleres; violacións, maos 
tratos físicos e psíquicos, ... 
casualidad e? 

Non é obxecto deste ar
tigo tratar a fondo o por que 
destas agresións; en várias 
aportacións aparecidas en 
ANDAINA foi e está a ser 
analizado máis especifica
mente. Si me gostaria des
tacar, en troques, unha ca
racterística que socialmen
te lleven engadida a este t i
po de agresións específi
cas: frente ao resto dos 'de
litos' que comportan un 
ataque a integridade patri
monial dunha persoa (se te 
mangan o bolso ou te rou
ban na casa, que te rompen 
un brazo ou te pinchan nun 
atraco, ... ), nos que non es
tá contemplado socia lmen
te un ha posible complacén
cia pola parte da víct ima, 

. ' . nas agres1ons sexua1s, un 
dos primeiros elementos 
que comenza a xurdir na 
denuncia diante da poli -
ainda no teu entorno- é o 
da sospeita da tua incita
ción (como ias soia a esas 
h 1 • 1 ) oras. con esa sa1a. .. . e, 

ainda máis, chegan, tamén, 
até supor-te cómplice do 
placer do violador. 

Doutro xeito, podes ser 
un ha muller agredida, pero 
máis ben comenzarás por 
seren unha incitante muller 
agredida, .. . que xa é algo 
certamente diferente . 

Trata-se en definitiva, 
dun grao máis da ideoloxia 
patriarcal que empapa (e 
contribue a soster) esta so
ciedade, sobre todo aos 
seus indivíd u os, que mos
trando xeito que vimos co-

-<s:._: __ 

,. . ,-

_) 

mentando a sua soliedarie
dade, ainda que o teñan 
que facer dun xeito encu
berto nalgunhas ocasións. 

Que haxa que demos
trar coa preséncia de se
men na vaxina dunha mu
ller que foi violada, sinala 
tamén o exacto punto que 
as leis e os carpos policiais 
destacadamente conside
ran e valoran; agora estase 
no camiño de ampliar as 
cavidades receptoras de 
semen (boca, cú), pero o 
dato é o efectivo placer do 

violador, non a agresión, a 
violencia física e psíquica 
á que someten as su as pre
sas, senón a sua satisfa
ción, o seu goce fora do 
marco estelecido, e dentro 
dunha cavidade á que so
cial e ideolóxicamente se 
lle ten asignado un propie
tário. 

Os datos 
. 

Os datos apresentados 
son unha escolma das no
vas aparecidas na prensa 
___!'La Voz de Galicia" e "El 
Pais'!_ entre Novembro do 
86 e Novembro do 87. Reco
llen as crónicas das viola
cións e agresións que re
matan coa morte de mulle
res, que sairon á luz públi
ca e foron dadas a coñecer 
por estes médios. Algun
has constatacións inme
diatas: 

• En canto ás violacións, 
sabemos por diferentes e 
variadas estimacións que 
só se denuncia un 10% dos 
casos acontecidos na 
realidade. 

• Non son "noticia", se
nón excepcional, os miles 
de agresións que se produ
cen dentro do marco fa mi
liar, no trabal lo, ... pero sí se 
constata pola própia pren
sa, que a maioría das mu
lleres asesinadas polos 
seus maridos ou ex
maridos, fixeran denuncias 
por maos tratos en múlti
ples ocasións. 
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• Ternos que destacar a 
marxinalidade e cativez das 
novas que "informan" das 
violacións e asasinatos 

"normais", aquel as que non 
alcanzan a categoría sufi
ciente para un tratamento 
sensacionalista e, polo tan
to, excepcional. Casual
mente os rarísimos casos 
de asasinatos de home por 
muller contan de partida 
con grandes titulares, gran
des espácios e amplo se
guimento, única maneira de 
equilibrar datos e realida
des que non teñen compa
ranza na sua despropor
ción. 

Algunhas conclusións: 

Mais da metade das mu
lleres asasinadas o foron 
por homes con que manti
ñan un alto grao de rela-

ción; os motivos alegados 
son todos moi semellantes: 
os celos e procesos de se
paración en curso. Na in
mensa maioría dos casos a 
nova da prensa tala de múl
tiples denuncias por maos 
tratos apresentadas pola 
muller antes da morte. 

O 12% corresponde ás 
mulleres que, exercendo a 
prostitución foron asasina
das polos clientes. Nestes 
casos é bastante común a 
existencia de torturas antes 
da morte ou que dan como 
consecuencia a morte. 

Nos casos das mulleres 
que non sabemos nada do 
seu asasino, todas foron 
violadas antes da morte. 

Chama a atención as 
atenuantes que alega a de
fensa para suavizar a con-

dea do seu cliente, visto 
que as probas -os cadava
res das mulleres- existen: 
tolería momentánea, esta
dos de embriaguez, perda 
da memória ou, como no 
caso do norde-americano 
David Baxter, que matou e 
se ensañou sadicamente 
co corpo de Rutina López 
hai poucos meses en Ma
drid, para quen o própio fis
cal considerou atenuantes 
o cansáncio da viaxe, o 
cámbeo de horário e a into
xicación alcoólica. Tamén 
podemos sinalar o caso 
dunha nena de 9 anos en 
Huelva: o avogado defen
sor alegou "medo i nsupera
ble á familia da nena, pois 
o único propósito que tiña 
era o de abusar sexual men
te dela". Sen comentarios. 

MULLERES ASASINADAS (as porcentaxes corresponden 
a un total de 54 mulleres) 
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Ida de Ida de 
Mulleres 

Ida de 
Autores 

Menos de 20 anos . . . . . . 24% 8% 
21-24 anos • • • • • • • • • o • • • 32% 43% 
41-60 anos . . . . . . . . . . . . . 12% 14% 
Mais de 60 anos ...... . . 8% 4% 
Descoñece-se . . . . . . . . . . 24% 30% 

GRAO DE RELACIÓN 

• Alto (marido, ex-marido, familiar, ... ) . . ....... . 
• Cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Descoñec ido • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • o • • • • • • • • 

• Descoñece-se • • o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • o 

52% 
12% 
20% 
16% 

** O 69% das mulleres foron asasinadas no prazo de re
colleita dos dados, o outro 31% corresponde aos xuíc ios 
por asasinato celebrados no mesmo período. 

A diferencia de todos es
tes casos, nos que os ho
mes asasinan a mulleres 
como xeito de facer paten
te o seu poder sobre elas, 
ou como forma de evitar a 
fuxida do seu control, os 
casos inversos, isto é, a 
morte de homes por mulle
res, producen-se porque as 
mulleres buscan neles a 
forma de poder seguir vi
vindo: 

• 26-2-86. En Sada, Ame
lia Fernández matou a En
rique Gómez polos maos 
tratos cotíans de que era 
obxecto. 

• 1-11-86. En Ondara (Va
lencia) M.a Asunción Martí
nez mata en compañía de 
dous tillos ao seu marido. 
Múltiples denuncias por 
maos tratos. A povoación 
pede a absolución da mu
ller. Celebrado o xuício foi 
condeada a 6 anos, baixo o 
atenuante de obceción 
mais non se admitiu o de 
medo insuperable (a tortu
ra sistemática e prolonga
da dos maos tratos, ame
nazas ... ). 

• En Valencia, Esperanza 
Pérez matou ao seu marido 
cando, despois de sair da 
cadea, voltaba a casa: tiña
a amenazada de morte, 
infrinxia-lle maos tratos 
dende 1972. Foi absolta por 
"medo insuperable", esto é, 
que o mal temido ha ser 
maior ou igoal ao causado. 

En todos os casos con
templados existiu o antece
dente de m a os tratos, incl u
so con múltiples denuncias 
expresas. A própria xusticia 

patriarcal , fidel reflexo da 
sociedade a que serve, con
duciunas a un calexón cunha 
única e drástica saida. 

Molieres violadas 

De cada notíci~ tentamos 
recoller os datos que nos 
parecen mais significati
vos: idade das mulleres e 
dos homes, relación exis
tente, peticións fiscais e 
condeas, atenuantes alega
dos para a disminución da 
condea ou absolución do 
violador. Foi fio imposíbel 
tacé-lo en todos os casos 
pois o contido e tamaño de 
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Mural da Asamblea de Mulleres de Coruña. 

cada noticia é variabel: pe
queñas columnas perdidas 
entre outras noticias até 
páxinas enteiras, segundo 
a expetación que o caso 
poidera ocasionar (neste 
segundo grupo están os ca
sos dos violadores con al
cume: o do estilete, o do 
Meixueiro, ... e aqueles en 
que as mulleres violadas 
son nenas o u moi maiores). 

Ida de 

De 0-10 anos . . . . . . . . . . . 
De 11-20 anos • • o • • • • • • • 

De 21-40 anos • • • o • • • • • o 

De 41-60 anos • • • • • • • • • o 

Mais de 60 ............. 
Non sabemos • • • • • • • o • • 

As RELACIÓNS existen
tes entre as mulleres viola
das e os violadores son moi 
indicativas: case no 50% 
dos casos existia unha re
lación de coñecemento 
cando menos: 

• O 35% dos violadores 
son coñecidos. 

• O 5% son os próprios 
pais. 

• Outro 5% trata-se de re
lacións próximas en distin
to grao: irman, ex-marido ... 

• O 42% son descoñe
cidos. 

• E nun 13% non sabe
mos a relación, ou se 
existia. 

É dé destacar a inexis
tencia de noticias sobre as 
violacións producidas den
tro do matrimonio ou da 
parella. 

É significativo a cantida
de de violadores que saltan 

Mulleres Homes 

8% 
23% 16% 
10% 34% 

1% 6% 
2% 1% 

56% 43% 

á fama polas numerosas 
violacións consumadas: o 
do "estilete", o do "Meixuei
ro", o dos "ascensores" (ca
so que catapultou tamen 
ao governador civil de Cór
doba que aclarou que nen
gunha muller pode ser vio
lada se opón resistencia) ... 
o que nos leva a pensar na 
dosificación policial á hora 
de enfrentar-se a estes "fe
nómenos", algo que choca 
con outras adicacións e efi
cacias que lle merecen unha 
maior importancia. 

Das CON DEAS hai que 
resaltar o escaso segue
mento que del as fai a pren
sa. Mencionaremos algúns 
casos, non por que os res
tantes non sexan igoalmen
te "ilustrativos", senón por 
problemas de espacio. 
Mencionaremos algúns ca
sos que nos mostran a ac
tuacións da xustícia 
patriarcal: 

• Madrid (4-7-87): unha 
muller de 26 anos, dismi-

. nuida psíquica (idade men
tal aproximadamente de 11 
anos) foi violada por un ve
ciño; este foi absolto por 
considerar o tribunal que a 
m u ller era consciente do 
que facia ao ir á cama con 
él. 

• Santiago (3-2-87): no 
Campus, ás tres da tarde, 
un ha rapaza de 14 anos su
friu un "intento" de viola
ción. O xuiz Keller puxo en 
libertade ao violador Luis 
Sanín Rodriguez xa que non 
puido consumar a violación 
por impedimentos físicos, 
anque o tentou duas veces. 
veces. 

• Almeria (10-7-87): unha 
m u ller foi violada polo ex
marido, o xuíz condenouno 
a 2 anos (a petición fiscal 
foi de 12 anos) porque no 
interior da vaxina da muller 
hon habia sémen cando foi 
examinada. 

Algo muda? 
Un ha sentencia recente do 
Tribunal Supremo estabele
ceu que non é necesário 
que as mulleres violadas 
demostren 'feacientemen
te' (puñaladas, o corpo des
trozado pelas malleiras ... ) a 
resistencia heróica á viola
ción, para que efectivamen
te sexa considerada como 
tal. Se ben agora apresen
cia dun coitelo é considera
da xudicialmente como ele
mento suficiente paramos
trar o forzamento sobre a 
muller, sen necesidade de 
que se clave no seu corpo, 
os exemplos anteriores son 
ben elocuentes da barbari
dade patriarcal que priva 
no sistema xudicial para o 
que as probas definitivas 
seg u en a ser os desgarros 
vaxinais, a presencia de se
men na vaxina, a efectiva 
satisfacción do violador, ... 
ou a morte da muller. Men
tras nos xulgados, comisa
rias, ou na rua seguimos a 
soportar as acusacións, in
terrogatórios e desprécios 
que de agredidas nos con
virten en provocadoras e fa
~orecedoras da agresión, 
perfeitamente clarificado
ras dunha moral e dun po
der patriarcal que nos nega 
o dereito a nos a vida e a no
s a própria integridade polo 
feito de ser mulleres. 

Mural de AGM de Santiago e Grupos de Mulleres da Universidade. 

Mercedes 
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IGUALDADE DE DER,EITO, DESIGUALDADE DE FEITO.· 
ALGUNHAS REFLEXIONS SOBOR DAS ''PRIVILEXIADAS'' 

E n primeiro lugar vou defini:lo per
soaxe da m iña reflexión. E un ha 

muller adulta, con estudos universi
tarios e que exerce un ha profisión de 
certo prestixio social, é unha funcio
naria da categoría A: é por exemplo, 
médica en nómina do lnsalud ou pro
fesora de Bacharelato nun centro es
tatal, etc. É, asegún todos istes da
dos unha "triunfadora". Si, non se po
de talar neutros termos; esta muller 
ten independencia económica e che
gou a exercer unha profesión dacor
do cos seus estudos (algunhas das 
súas compañeiras de faculdade, sin
xelamente casaron e colgaron o seu 
título para adicarse as tarefas casei
ras), disfruta da seguridade dun tra
bal lo estável e ademáis o seu patrón 
é o Estado, coque, teoricamente es
tán elemiñadas as posibles ilegali
dades no que atinxe ás acondicións 
laborais. Na Función Pública están 
moi claras, a nivel legal , as implica
cións da chamada "igualdade dos 
sexos"; non así na empresa privada 
na que se dan moitos casos de dis
criminación sexista do mesmo xeito 
que agresións e abusos sexuais que 
se veñen engadir ás formas tradicio
nais de explotación capitalista. 
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A muller da nosa reflexión está 
"lonxe" de todo este submundo de 
explotación e machismo. Ten as me
llores laborais posibles e dase por 
suposto que traballa nun ambiente 
civilizado e, sobor de todo, no que a 
legalidade cumplese a nivel cotián. 
Ela ten o mesmo horario cos seus 
compañeiros varóns, o mesmo sala
rio, os mesmo dereitos e as mes mas 
abrigas (i garantido polo Estado!). 
Nembargantes, esta muller queixase 
a miudo, cecais demasiado a miudo 
para tomalo a broma, de discrimina
ción, de agresións no seu trabal lo e 
ten aseguranza de que a diferencia 
radica na sua condición de \muller. 

Ela nos dí que sufre múltiples 
agresións de cotío, agresións dirixi
das a tentar desgastar, pouco a pou
co, os seus conceptos das relacións, 
da afectividade e de cómo debe 
desenrola-lo seu traballo; en resume, 
agresións contra da sua liberdade e 
a súa dignidade, polas que deberá 
loitar tódolos días cando por lei lle 
corresponda. 

Ademáis, tamén nos di que estas 
constantes agresións son indemos
trables (para todo aquel que se em
peñe en non velas, claro), polo que 

estase arriscando a que lle chamen 
paranoica: son AGRESION PSIQUI
CAS. Non hai probas. Non hai hema
tomas, nin mazaduras, nin lesións fí
sicas en ningún grado; son "SIM
PLES" agresións psíquicas, irracio
nais, levadas a cabo pola maioria de 
neuróticos que pasan por persoas 
normais, e que compoñen esta so
ciedade na que nin as leises (por 
outra banda hipócritas, xa que non 
se acompañan dos medios para seu 
desenvolvemento) son asumidos po
la maioria dos individuos a nivel 
cotián. 

"O problema da sexualidade ado
lescente sen resolver exerce un efec
to moito mais profundo sobro da vi
da social e as idioloxías morais que 
ca/quera lei" (W. Reich: "Análise do 
carácter"). Cecais sexa esta unha 
das explicacións para este tipo de 
actuación agresiva en contra da mu
ller que tenta simplemente vivir a 
súa 1 iberdade. Outra, podería se-lo 
abismo entre as leis e a realidade so
cial cotidiana, sobor de todo en can
to a asunción da identidade da mu
ller como ser con plenos dereitos. ls
to sen entrar. en consideracións do 
tipo de quén e como se aplican as 
leis (por exemplo, á vista das mú !ti
ples resolucións absolutorias para 
violadores comprobados, ponte ti, 
muller, a denunciar as agresións psí
quicas de recortes de liberdade, etc., 
e xa verás como probablemente re
mates acusada de inxurias e calum
nias cando non de tola o u histérica). 

Cómo se concretarian estas agresións? 

As relacións desta muller cos varóns 
no seu traballo, están cargadas de 
violencia, violencia cotidiana, a du
ras penas encuberta na 1 ingoaxe e 
en tódalas outras formas de comu
nicación non verbal (xestos, aliadas 
que te remiten ao catre, desprecios, 
ignorarte, piropos, vaciles de claro 
contido machista, insinuacións, pro
postas, lugares comúns, refráns, 
etc., todas elas con alusións agresi
vas á muller). 



No ambiente laboral, reflexase 
tamén, incluso a estos niveis a divi
sión do trabal lo e siguenselle adxu
dicando a muller tarefas considera
das femeninas (un exemplo moi sin
xelo pero moi ilustrativo: si se fai ca
fé no lugar de trabal lo, sempre lleco
rrespondera a unha muller facerse 
cargo de mercalo, de preparalo e de 
lava-los cacharros e por suposto que 
si o fai un home vaise notar, ademáis 
constituirá un feito excepcional. O 
mais duro non sería facelo café ou 
recolle-las cuneas senón a escravi
tude mental que supón o estar pen
dente de si ainda hai café, si hai que 
mercalo, etc. lsto sí é denigrante ad
xudicarllo coma norma a unha 
muller). 

Asi tamén, moi poucas mulleres 
ocupan cargos directivos e de res
ponsabilidades na función pública. 
Sin ir a altos cargos (eiqui as cifras 
son, por denominalas dalgún xeito, 
ridículas) hai directivas, por exemplo, 
en institutos de Ensino Medio, com
postas exclusivamente por homes e 
outras nas que curiosamente, si exis
te unha muller na súa composición 
é ocupando o cargo de secretaria ou 
administrativa, é decir, cando ocu
pan cargos que sexan xestoras pero 
non directoras. lsto nos leva a pen
sar que á muller ainda a istes niveis 
non se lle reconocen certas capaci
dades como por exemplo a capaci
dade para coordinar programas de 
actuación xerais, etc. En conxunto, 
ás mulleres non nos queren recoño
cer a nosa capacidade para exercer 
a mais elevada función intelectual: 
a capacidade de abstracción. 

Out ras das formas de concretar
se a violencia machista contra da 
muller é a calumnia (as veces difun
dida polo home, as veces por out ras 
mulleres, pero en tódolos casos ao 
home interesalle creela porque ao 
verse desplazado dos seus do mi
nios, perde privilexios). E, ¿como se 
vai permitir que unha muller co seu 
trabal lo limpo e os seus razonamen
tos claros, cos seus intentos de de
senrolarse e liberarse lle dé leccións 
de dignidade persoal? 

Os machos non van a permitir 
que unha muller que está segura de 
telos mesmos dereitos que o home 
poña en tela de xuicio os seus privi
lexios. Eles non van a permitir que o 
seu poder, en gran parte baseado na 
identificación de fem ineidade con 
inferioridade, se tambalee e para elo 
aliaranse cunha parte das mulleres 
(aquelas, claro está, que siguen pen
sando que "facéndome a inferior e 
a tonta gañarei mais nesta socieda
de machista") desplegando un pater
nalismo noxento, pero que os escu
sa (están apoiando ás mulleres, léa
se a esa parte das mulleres, as que 
al u do antes, a esas que escollen o 

seu sexo como única arma), logo esi
xiran os seus dereitos, os dereitos 
dun salvador, dun pai e así perpetua
se o esquema machista. 

A agresión cotidiana, cecais 
mais doorosa, contra da muller que 
tenta liberarse, é a que exerce o ma
cho co seu paternalismo, coque pre
tende e obtén un novo reforzamento 
dos seus privilexios. 

O home ten que ser condescen
diente coa inferioridade da muller e 
"protexela". A cambio segue incues
tionable e intocable o seu poder. 

En fin, creo que seguen tendo va
lidez as ideas de S. Beauvoir ao res
pecto deste tema, pese aos anos 
que pasaron dende que as espuxo 
no Segundo Sexo: "nen homes nen 
mulleres gostan de atoparse baixo 
as ordes dunha muller. Os seus su
periores, incluso se a estiman, terán 
sempre un pouco de condescenden
cia por el a; ser muller non é un ha ta
ra, pero constituie algo singular. A 
muller debe conquistar en forma per
manente unha confianza que non /le 
é acordada dende o primeiro mo
mento, pois empeza por espertar 
sospeitas e é preciso que pase por 
determinadas probas. Escoita afir
mar que se ten capacidade fará as 
cousas. Pero a capacidade non é un 
don natural, senon o resultado dun 
desenrolo feliz. Sentir sobor de sí o 
peso dun prexuicio desfavorable non 
axuda a vence/o, agás en raras 
ocasións". 
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, 
NON E CASUALIDADE UE: 

l. 
Ás mulleres mozas non fagan deca
tarnos do noso natural instinto por 
fregalos pratos, facelas camas, pre
parala comida e cuidar nenos; que 
se nos sinale un único futuro que é 
casarnos e ter tillos (cousas que te
ñen que gostar-nos para poder ser 
unha 'muller completa'). 

2. 
' 
As mulleres mozas endexamais nos 
teñan en conta; as nosas opinións e 
os nosos actos sempre son secun
dóns e as nosas posturas pertencen 
a personas atoladas e inmaduras 
porque 'cando te cases e teñas tillos 
xa mudarás de opinión'. 

20 

3. 
Ás mulleres mozas considerase-nos 
persoas inferiores e incapaces de fa
cera nosa vida propria, tendo que pi
der permiso absolutamente para to
do, negandose-nos sempre a capa
cidade de dirixir as nosas vidas. 

4. 
' 
As mulleres mozas sexamos as que 
mais presións recebimos para enca
miñarnos á heterosexualidade: 
bombardean-nos para que nos poña
mos bonitas para íl, para que demos 
corpo á nosa femineidade, para que 
desenvolvamos a vida á percura de
se tio estupendo que nos vai facer 
felices ... a pesares do ben que esta
mos coas amigas que temos arredor 
e coas que disfrutamos a tope e 
coas que compartimos preocupa
cións, espranzas, aloumiños, medos. 

1 

• 
5. 
Que as mulleres mozas tente-se-nos 
criar dende os Medios de Comunica
ción unhas necesidades consumis
tas para que andemos feitas uns fi
guríns e gestemos aos tios, fomen
tando, de paso, certa competitivida
de entre nós até chegar mesmo a 
vernos como in imigas (a partires de 
certa idade deixas de ter amigas, tes 
'rivales'). 

6. 
Que as mulleres mozas acugulennos 
de propaganda para estudar pelu
queria, puericultura, segredariado, 
azafata ... ondeo noso físico serve de 
reclamo á clientela e son as profi
sións que non cambean o rol da 
muller. 

7. 
Que as mulleres mozas non teñamos 
topado o primeiro emprego. Así de
pendemos dos pais, algo que mais 
ou menos a miudo estaranche bo
tando á cara na primeira de cambeo, 
para que aceptes a súa autoridade 
e as suas condicións ('mentras vivas 
na casa farás o que eu queira'). 

8. 
Que as mulleres mozas universita
rias teñamos que aturar que a Uni
versidade iñore a un 52% da huma
nidada, aturar plans de estudos se
xistas, actitudes pedagóxicas de ve
xame e inseguranza intelectual á 
que nos vemos submetidas por par
te de muitos homes que teñen o po
der de impartir clases, dar califica
cións e posibilitamos un posto de 
trabal lo. 

N esta sociedade na que imos pa
sando da man do pai á do marido 
sen que se nos dea a oportunidade 
de d irixir as nos as vidas, é importan
te -ainda que rion se nos dea- que 
acollamos, e canto antes millor. Que 
canto mais pinga a auga na terra 
mais afonda o furado. 

(Grupos de Mulleres 
da Universidade) 
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A PERESTROIKA 
REDESCUBRE 
A CONDI~OM 
FE MININA 

-Ou non te rías qué 
, . 

e causa sena-

Evidentemente Gorbachov 
norn vai passar a h istória por 

ser um defensor da libertaºom 
social da mulher. 

Esta, ven a colaborar nas ta
refas da construcºom do actual 
Estado Soviético neste últimos 
40 anos ao lado do homem, e a 
procura da súa identidade indivi
dual e colectiva. Mas, vejamos 
que diz Gorvachov no seu livro 

Perestroika. 
... "Ao longo dos anos da nos

sa difícil e heróica história nun
ca demos aten9ao as necessida
des e direitos específicos das 
mulheres derivados do papel de 
mae e dona de casa e de sua in
despensábel fun9aco educacio
nal no que concerne aos filhos. 
Ocupada na investiga9ao cientí
fica, trabalhando em esteleiros 
de constru9ao, na produ9ao, no 
sector de servi9os o u envolvidas 
em actividades criativas, as mulhe
res deixaram de ter tempo sufi
ciente para cumprir os seus deve
res diários em casa -o trabalho 
doméstico, o crecimento dos fil
hos e a cria9ao duma boa atmós
fera familiar. Descobrimos que 
muitos dos nossos problemas -
no comportamento das nossas 
crian9as e dos nossos jovens, na 
nossa moral, na cultura e na 
produ9ao- sáo em parte causa
dos pelo enfraquecimento dos la-
90S familiares e pela actitude frou
xa perante as responsabilidades 
familiares ... " Mas, nom vos perda-

des esto outro: " ... Agora, no decur
so da Perestroika, come9amos a 
ultrapasar esta fa/ha. Por ,isso 
mantemos acesos debates na im
prensa, em organiza9oes públicas, 
no trabalho e em casa, acerca da 
questao do que podemos fazer pa· 
ra tornar possivel que as mulheres 
regressem a sua misao puramen· 
te feminina" (Subraiado meu). 

Ademáis, acrescenta-se no 
seu discurso unha divissom se
xista no ambito do trabalho, qui
tando as mulheres aqueles tra
balhos "arduos que sáo perigo
sos para a sua saúde", "isto é 
uma herenºa da guerra, em que 
perdemos homens em grande 
número e que nos deixou com 
falta de máo de obra em todas 
partes, em todas as esferas de 
producºáo, comeºamos agora a 
enfrentar este problema com 
coragem". 

E dizer, que já deve haver ho
mens suficientes para "libertar" 

as mulheres desses "trabalhos 
arduos e perigosos para sua 
saúde". 

A Perestroika supom, ade
mais, que esta dedicaºom exclu
siva da mulher ao "trabalho" fa
miliar vai supor a melhora da 
saúde da familia e realºar o seu 
papel na sociedade encomendan
do-lhe um papel importante na 
campanha anti-alcool. 

Finaliza as 60 linhas da 
"Reestructuraºom" (Perestroika) 
dedicadas a mulher pedindo o 
compromiso da mulher com o 
seu desenvolvemento "específi
co", en todos os nossos esforc;os 
de reforma. "Estou convencido de 
que o papel das mulheres da nos
sa sociedade crescerá máis 
a inda". 

E dizer, todo un texto do que 
vam a botar mao todos os filóso
fos do capitalismo, a Santa Ma
dres Iglesia, a direita mais reac-

• , 1 1 

c1onana, a socialdemocracia es-
pan hola e europea ... citando a 
f~n~~ nada ~uspeitosa de 
d1re1t1smo. ' 

Sufridas mulheres: 
Será este um desses dous 

passos atrás que a sociedade so
viética precisa para dar um passo 
adiante? 

Marisa G. Seoane 
A.G.M. (Ferrol) 
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A NOSA SAUDE: 
A EXPWRACIÓN DA MAMA, PRIME/RO ESLABÓN NA 

- , 
PREVENCION DO CANCER DE MAMA 

O cáncer de mama é un dos máis 
frecuentes que se topan na mu

ller. Representado cun 22%. Seguin
do o cáncer de útero cun 17% (Se
gún TAYLOR). Calcula-se que cada 
ano, aproximadamente, 75.000 ou 
85.000 mulleres enferman. Esto que
re dicer que un 4% ou 5% de mulle
res presentan cáncer de mama, e 
que só menos dun 50% poiden so
breviver. Debe-se a que a meirande 
parte dos cánceres diagnostican-se 
en estadios avanzados. E dicer, 
acúde-se ao médico cando xa é de
masiado tarde e o tumor topa-se ex
tendido ou con metastase*. No 90% 
dos casos é a muller a que descubre 
a enfermidade ben, polo achádego 
dun tumor mamario, pola retración 
do pezón, pola dor localizada conti
nua, pola secreción con sangue ou 
outras sustancias (pus ... ) que saen 
a través do pezón, o u polas altera
cións na aureola ou no pel. 

Por todo isto, e que non sirva pa
ra amedrentar, é importantísimo que 
NÓS, as mulleres, saibamos as téc
nicas da auto exploración. E ben, 
que as fagamos nós soas ou ben 
que as fagamos conxuntas con 
outra ou máis mulleres. 

Cal é o obxetivo da autoexplo
ración: 

CONQUERIR UNHA DIAGNOSE 
PRECOZ DAS LESIÓNS CANDO AÍN
DA É POSIBEL A CURACIÓN DA 
ENFERMIDADE. 

Tendo craro que a autoexplora
ción é a úneca forma eficaz para 
combater o alto índice de mortal ida
de (xa que contribue á diagnose pre
coz da enfermidade) ímos proceder 
á explicación dos pasos a seguer na 
mesma: 

FIGURA 1: 

1. Colocada diante dun espello, 
espida até a cintura (polo menos), 

cos brazos pendurados ao longo do 
corpo levantara-los a modiño. 

Primeiro, colocaran-se na cintu
ra, logo ergueran-se verticalmente 
por enriba da testa, e desceran-se 
até cruzar as túas máns detrás da 
nuca. 

Observarás que as túas mamas: 

a) Son de igual tamaño e relieve. 
b) Teñen unha delimitación cir

cular. 
e) Non presentan retracións nen 

prominencias. 
d) A súa pel é lisa. 
e) Os pezóns non están retraí

dos nen segregan líquidos anormais. 

2. A continuación, flexionando 
o tronco, e inclinándo-te cara diante ... 

Observarás que as túas mamas: 

a) Caen péndulas sen impedi
mentos. 

b) Que os seus contornos son 
nítidos e regulares. 

TÉCNICA DE AUTOEXPLORACIÓN 
----------------------------------------------------------------------------------------· 
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3. Agora pasamos á palpación. 
Debes-te imaxinar que a mama 

tópa-se dividida en catro partes ou 
tamén chamadas cuadrantes. 

FIGURA 2: 

A palpación debe-la facer de va· 
gar, presionando sobre o plano du
ro que ofrece o tórax**, polo que se 
debe facer: estando deitada e cun 
traveseiro baixo o ombro correspon
dente á mama que vas a palpar, e 
coa mán dese mesmo lado baixo a 
nuca. 

Así exploraremos: 

a) CUADRANTE SUPERO-INTERNO. 

Coa mán o posta á mama que vas 
a palpar, e cos dedos estirados, 
cumprime-a contra as costelas, 
presionando-a dende o pezón até o 
centro do peito. 

b) CUADRANTE INFERO-INTERNO. 

Na mesma postura que no caso 
anterior, coa mesma posición dos 
dedos, e tamén escomenzando den
de o pezón até o centro do peito, pal
parás contra as costelas o cuadran
te infero-interno. 

e) CUADRANTE INFERO-EXTERNO. 

Escomenzarás a palpar dende to
ra cara o pezón. A posición dos de
dos debe ser a mesma. 

d) CUADRANTE SUPERO-EXTERNO. 

É igual que o anterior. 
Aproveitando esta postura podes 

palpar a túa axila: 
-Explorarás o burato axilar con 

movimentos de rotación, suaves e a 
modiño. 

Como derradeira manobra, pal
parás o pezón e presionará-locos de
dos índice e pulgar á busca de se
crecións ou algún nódulo***. 

Todas estas manobras debelas 
repetir coa outra mama, burato axi
lar, e pezón. 
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Fig. 111 

Se topas: 
-Que tes bultos nas mamas, na 

axila, no pezón sen estár no período 
de "regla", nen antes, nen inmedia
tamente dempois. 

-Que polo pezón saen secre
cións anormais (sangue, pus ... ) 

-Que o pezón non sae para to
ra senon que se introduce cara o in
terior da mama. 

-Que tes pel de laranxa nunha 
parte da mama o u en toda (Non con
fundir coas estrias). 

En fin, calqueira anormalidade 
que descubras é importante. Polo 
que debes ir ao médico, pode ser al
go natural ou non, pero lembra que 
é o te u corpo e que tí es amáis ind i
cada para decatarte se hai algo que 
non funciona. Ninguen vai pagar un 
cáncer de mama por tí. 

Tamén debes lembrar o seguinte: 

NON DEIXES PARA MAÑAN O 
QUE PO IDAS FACER HOXE. 

E necesario que coñezas ... 
-0 cáncer de mama pode curar 

sempre que se diagnostique a 
tempo. 

~ , __ _,__ 
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-Que toda muller poide ter un 
cáncer de mama. 

-Que debes deprender a buscar 
bultos, anormalidades, nas túas 
mamas. 

-Que todo bulto poide ser un 
cáncer aínda que nun 95% dos ca
sos non o seña. 

-Non perdas o tempo coas tú as 
amigas, xa que a diagnose diferen
cial entre un proceso maligno e 
outro benigno só a poide facer o 
médico. 

-Que debes acudir ao médico 
ante calqueira suspeita. 

-Que debes autoexplorarte as 
mamas unha vez ao mes. As mulle
res que xa deixaron de menstruar 
(postmenopáus!cas) deben elixir un 
día fixo ao mes. As mulleres que es
tán en edades de menstruar deben 
explorarse unha vez rematen a 
menstruación. 

-Que ao iniciarte na autoexplo
ración poides topar dificultades, pe
ro dempois resultará-che familiar e 
rematarás satisfeita da súa eficacia. 

-Que a túa vida poide depender 
da meticulosidade con que cumplas · 
estas instrucións. 

L. M. Yañez 

NOTAS 

• METASTASE: Transferencia da enfer
midade dunha parte do organismo a outra. 
Polo xeral por vía sanguinea ou linfatica . 

• • TÓRAX: Cavidad e dentro da cal 
topan-se os pulmóns. O plano duro o que 
me retiro está formado pelas costelas. 

• • • NÓDULO: Pode-se entender como 
bulto, quiste ... 
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, 
CONCEPCION ARENAL 

'~s desexan mais caseiras os mesmos que as 

O utro ano máis estamos 
a celebrar o "Día da 

muller traballadora" e coi
damos que poderia resultar 
clarificadora esta ollada re
trospectiva á cabeceira do 
noso século, atisbar no pa
sado que nos antecede a 
nada gratificante experién
cia laboral das mulleres do 
século XIX. A traveso de 
Concepción Arenal aproxi
maremo-nos aos aspectos 
máis relevantes do seu 
acontecer. (Tomaremos co
mo referencia o libro edita
do en JUCAR: A emancipa
ción da muller en España, 
onde se recollen algúns 
dos seus traballos acerca 
da muller. Todos os entre
comillados seguintes están 
extraidos deste texto). 

Nos tempos da nosa es
critora, a situación laboral 
da muller non podía ser ca
lificada mais que de caóti
ca. Como ela mesma dí: 

"A muller carece polo co
mún de educación indus
trial; de xeito que só pode 
desenrolar un curto núme
ro de trabal/os mecánicos 
e, como ten menos forza 
muscular que o home, re
sulta que é un obreiro me
nos intelixente e máis 
débil". 

Fálanos a autora ferrola
na das poucas posibilida
des de elección que entón 
tiña a muller; todos os em
pregos lucrativos estaban 
acaparados polos homes. 

"As leises administrati
vas e de ensino excluén á 
muller de todos os cárre
gos púbricos e do exercicio 
de todas as profesións, co-
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queren ignorantes" 

mo non sexa o maxisterio 
nos seus últimos graos, a 
venda de efectos timbrados 
e de tabaco, que monopo
liza o goberno; algunhas 
prazas de telégrafos e no 
servicio de teléfonos. Así 
pois, os únicos postos ofi
ciais que a muller pode 
ocupar son: mestra de ne
nas, telegrafista, telefonis
ta e mais estanqueira; raí
ña poder ser tamén; en Es
paña no rexíu nunca a Lei 
Sálica". 

Concreta en catro as 
causas de semellante 
estado: 

-a falla de cultura 
-o costume 
-a desenfrenada con-

currencia 
-o desdén da opinión 

As mulleres estálles ve
dado o desenrolo da maior 
parte das súas aptitudes. 
Xa desde nenas na escola, 
descoida-se a sua instruc
ción primaria. Moitas nin si-

quera van, ou si asisten é 
para adeprender a coser 
mal ou, como moito, ade
prender as primeiras letras. 
Non selle ensina un oficio: 
na teoría non vai ser ela o 
"pi lar económico" da fa mi
lia. A situación que como 
regla e realidade supónse, 
é a da muller no foqar sin 
máis ocupación que éste. 

Pero na realidade a mu
ller sae e ten que sair a tra
bal lar tora: 

"Solteira e soia ten que 
satisfacer as súas necesi
dades. Nai e con tillos pe
quenas, ten para cría/os 
que sair para 'axudar ó se u 
home', no caso máis xeral 
de que o seu salario sexa 
curto e inseguro. Filia ten 
que auxiliar ós seus país. 
Viuva ou abandoada polo 
seu home ou o seu aman
te, leva sobre sí todo o pe
so da familia". 

Mas, dentro ou tora da 
cas, as desigoaldades labo
rais están sempre en contra 
da muller. Dentro da casa, 

é el a a que se ocupa das ta
refas domésticas, educa
ción e coidado dos fi llos, 
atención dos vellos, etc, 
etc ... Fora da casa, debido 
á falla de preparación in
dustrial, só pode acceder a 
traballos monótonos, nada 
atractivos, rutinarios, anti
hixiénicos, embrutecedo
res ... ó que se xunta outra 
"desventaxa", que é a de
sesperada concurrencia: 
sendo moi pouco os traba
l los ós que pode adicarse, 
hai un ha excesiva demanda 
de mulleres para desempe
ñalos, do que resulta unha 
retribución irrisoria. 

A situación da muller 
que non ten mais recursos 
que o seu trabal loé a mise
ria. A miseria abrengue un
has pésimas condicións de 
vida, que levan ás mulleres 
á enfermidade e, en moitos 
casos, á morte: doce o u ca
torce horas dobrada enriba 
da máquina, respirando un
ha atmósfera infecta, co
mendo mal, sen facer exer
cicio físico, sempre senta
da ou sempre de pé, sopor
tando posturas antihixéni
cas, con moito frío ou moi
ta calor ... Concepción Are-
nal escrebe: -

"!Se o mundo tora meu 
-dicía unha muller- hou
bera-o dado por non me er
guer/; pero como o mundo 
non /le pertenecía nin nel 
había quen a coidara e sos
tivera, erguéuse un día e 
outro, e moitos, ate aquel 
en que caéu para sempre. 
Así caen centos e miles. E 
caerán ate que non se me
llore a súa condición eco
nómica e se erga o seu 
esprito". 



Hoxe en día os diversos 
mecanismos que inciden 
no mantenimento da desi
goaldade económica entre 
ambo-los dous sexos son 
moito mais sofisticados, e 
aínda que a "opinión" inclí
n ase polo discurso da 
igoaldade, as chantaxes e 
ameazas -non sempre ex
plícitas, a maioría delas 
encubertas- seguen a per
petuar unha igoaldade "for
mal" (mais vacía, non com
prometida ca situación 
real) no que se refire ó de
reito da muller a un posto 
de traballo digno, mas, en 
canto ós "deberes", en can
to ó exercicio e posta en 
práctica dos mesmos derei
tos e oportunidades, a pra
xe estará a refutar a preten
dida asimilación político
social da igoaldade laboral 
para ambo-los dous sexos. 

RESEÑA BIOGRAFICA DE 
CONCEPCIÓN ARENAL 

-Concepción Arenal nace 
no Ferrol o 31 de xaneiro de 
1820. (Neste ano impránta-se 
en España a Constitución de 
1812). 
-Filia de María de la Con
cepción de Ponte y Tenreiro, 
e de Angel Arenal de la Cues
ta -ambo-los dous de fami
lias acomodadas-: 
-0 seu pai será perseguido 
e posteriormente encadeia
do polos seguedores de Fer
nando VIl. Contrae unha 
doenza mortal na cadea e 
marre. 

Ao morrer o pai, a nai deci
de trasladarse a Armaño, no 
ano 1929. Ao día seguinte 
marre Luísa, a irmá mais pe
quena. Non habendo en Ar
maño condicións suficientes 
para educar ás suas filias, 
María de la Concepción de
cide trasladarse a Madrid no 
ano 1934. 
-En Madrid, Concepción in
gresa nun colexio para "ne
nas distinguidas" ao que 
asisten tamén as suas cur
máns, filias do conde de Vi
go. No colexio chamában-na 
"a filósofa". Segundo os seus 
biógrafos, adeprendeu italia
no e francés ela soa. 

-Pouco despois determiña 
deixar o colexio para adicar
se por enteiro á leitura de li
bros de Filosofía, Historia, 
Socioloxía e Dereito. 
-Quere ingresar na Univer
sidade, mas a sua nai non o 
permite por non ser entón 
frecuente que unha xoven 
estudara. 

-Aos vinte anos, Concep
ción trasládase a Armaño 
para atender a sua aboa pa
terna, enferma de gravedad e. 
-Entre os anos 1842-1845 
matricúlase na Universidade 
de Madrid. la vestida de 
heme. 

-Na Universidade coñece a 
Fernando García Carrasco, o 
seu futuro marido, que cur
saba Xurisprudencia, ma~ 
que despois adicárase ao 
xornalismo; era asiduo cola
borador do xornal "La Iberia". 

; 

Concepción Arenal 

-Teñen tres tillos: a primei
ra, unha nena, marre aos 2 
anos; os out ro dous son Fer
nando e Ramón. 

-Cando o seu marido enfer
ma de tuberculose, Concep
ción pubricará artigos na 
"Iberia" que firmará co nome 
do esposo. Fernando marre 
en 1857. 
-Sol icíta[.e a praza de cola
boradora fixa para Concep
ción no xornal, pero o direc
tor redúcelle as dúas onzas 
mensuais á níetade. 

-Por motivos económicos e 
sentimentais, Concepción 
vaise vivir a Asturias -
primeiro instálase na Isla, le
go no Col loto, tras pasa~ por 
Oviedo, decide instalarse en 
Potes. Aquí coñece ó famo
so violinista Jesús Monaste
rio, coque mantivo un ha es
treita amistade. 
-En Potes adícase a escre
ber as prime iras obras filan
trópicas, e a visitar enfermos 
a desheradados da fortuna. 

-Monasterio propónlle que 
sexa el a quen forme a ala fe
minina dunha asociación be
néfica. El fundara a rama 
masculina. Os principios 
destas orgaizacións estarían 
baseados nas conferencias 
da San Vicente de Paul. 

-En Potes pubrica o se u pri
meiro libro: A Beneficencia, 
a filantropía e a caridade, 
premiado pala Academia de 
Ciencias Morais e Políticas 
de Madrid no ano 1861. 
-Por temor a que se rexeita
se o seu traballo, firmára-o 
baixo o nome do seu filio 
Fernando, que entón tiña 11 
anos. 

- Descuberto o engano o 
xuíz volveu a deliberar a con
cesión ou non dese premio a 
unha muller. Foi a primeira 
muller á que Universidade lle 
otorgaba un premio de tanto 
prestixio. 
-Concepción adica este li
bro á condesa de Espoz e Mi
na, Juana de Vega, sen coñe
cela, mas con quen intimida
ría na súa estancia na Coru
ña. No 1863 é nomeada polo 
Ministerio da Gobernación 
"Visitadora das prisións de 
M ulleres" da Coruña. Alí co
ñecerá á condesa, Juana de 
Vega, vi uva do Xeneral Fran
cisco de Espor e Mina. Na 
casa da condesa eran fre
cuentes as reunións de se
ñoras caritativas. Concep
ción decide a fundación do 
"Patronato dos Dez", que se 
ocupaba de ensinar ás reclu
sas a lér, a escreber, labores 
domésticas, e ás máis nece
sitadas cando xa cumpriran 
a condeia 
-Entre 1864 e 1865 perma
nece en balnearios. aoueixa
da dunha grande fatiga. En 
réxime de "reposo absoluto" 
pasa dous meses na quinta 
de verao de Juana de Vega, 
en San Pedro de Nós. 
-Polo seu libro Cartas aos 
delicuentes césan-na do se u 
cárrego de visitadora. Mas 
el a segue a traballar a escre
ber en favor da reforma das 
prisións. 
-En novembro de 1868 
nomean-na "Inspectora de 
Casas de Corrección de Mu
lleres", cárrego que ocupará 
ate o ano 1873. 
-Como froito dos seus tra
ballos, aí temas a reforma da 
lei penitenciaria en Xulio do 
1869. 
-Aos 51 anos pubrica "Car
tas a un obreiro" na revista 
quincenal "La Voz de Cari
dad", fundada por Concep
ción e Antonio Guerola, a 
cu io sosten imento contri
bu ie tamén Juana de Vega. 
En "Cartas a un obrei ro" fai 
unha análise das relacións 
entre patrón e obre iros, abo
gando por un mellar trato pa
ra os obreiros. 
-No ano 1872 marre Juana 
de Vega. Déixa-lle a Concep
ción 40.000 reais de vellón, 
un reloxio, un anelo e unha 
escribanía de prata. 
-Concepción Arenal marre 
en Vigo, aos 73 anos. 

Elena e Sesé 
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REFAZER '~ CHA UETA METALICA'' 

Comento da película de S. Kubrick 

Director: S. Kubrick 

-.... acrificamos de boa gaña esa 
hora e média que durou a pelícu
la. P. concenceu-me. Dixo-me que 
pagaba a pena de ver a pesares 
de guerra, dos tiros, e de que nos 
pasariamos tantísimos segun
dos ollando cómo se desenvol
ven na escea, cómo enchen a 
pantalla: o sarxento e di rector da 
g~ande orquesta dos hérois, dos 
invencíveis, e a sua cuadrilla, sol
dados rasos que ergueron dian
te de sí os valores máis "outos" 
que se procura esta sociedade, 
eso sí, elevados a sua potencia 
máxima, transformados na ac
ción, no discurso, en actualida
de. Volcándo-se nas nosas vidas. 
As risas a contratempo entre al
gúns de nós -entre o púbrico 
que quixera "fazer-se home" na
quela loita desesperada, desen
frenada na própia computariza
ción dos seus movimentos- dis
paro, acacho-me dos seus xestos 
tan inhumanos, no seu discurso 
carregado de aristas enlouque
cedoras: uaorn to Kii/H (nado pa
ra matar), palabra-fogonazo, 
palabra-estampido, palabra que 
vai corroendo nos corpos: orden, 
ameaza .. . 

As risas a contratempo 
esvaen-se cando P. di-me que un 
amigo seu tatareaba ironicamen
te "este es mi fusil, esta es mi 
pistola ... " Fusil que se manipula 
do mesmo xeito que se cree po
su indo e domiñando un corpo. 
Xa dicía M. Foucault que as re
lacións de poder son como redes 
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que van i nvadindo os corpos até 
interiorizarse neles, até tecer u ns 
fios semellantes á pel, aquí, aos 
pelos, aló, ou camuflados coa 
mesma sustáncia que compon 
as unllas ou os dentes, e que in
cluso pode resultar que esa "ma
raña de fios" sexa o mounstro 
que alimentamos e fazemos me
drar dia a dia. 

M. R. concentrou a sua aten
ción nos médios de persuasión , 
nos materiais, elementos ou vi
das que entran neste xogo, nesa 
conxugación maléfica: sexo
belicosidade-dominación , fóra 
alma! 

Aquelas risas a contra-tempo 
ainda nos deixan xordas ao sair 
á rua. Sintonizo con M. R., certa
mente Kubrick ten a delicadeza 
de desviar a cámara: non vemos 
cómo violan a aquela prostituta 
vietnamita, mas sabemos que sí, 
é certo. 

Só nós pon di ante o précio: o 
seu chulo, e a subasta nesa ho
ra de "anceida paz para os 
g u errei ros". 

Outra vegada no púbrico un
ha explosión. Teño ganas de be
rrar. (Rematou o período de ins
trucción letal, entramos na con
tienda). A M. R. parece-lle increí-

vel o feito de que a preparación 
prévia para afrontar as 
situacións-límite, ondea sobrevi
vencia está por riba de todo, po
de resultar tan importante a con
centración das neuronas no bi
nóm io: nem igo-corpo. 

Nemigo ao que se humilla, 
vence, acribilla a balazos. 

Qué foi da prostituta? O que 
ela pensa non se sabe. 

Mas, por aí funciona o dos 
" tiros", o "éxito" da batalla. 

E cómo xustificar tanta ruina 
e tanto destrozo? Aquel que di: si 
queresa paz, prepara con todas 
as tuas forzas a .. . 

Ese lugar común! 

"P. M R . b . S t" " . · . . ·O pu riCO· . 1 ... 
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catro/4/cuatro 
pintoras 

Galería TRINTA 

Berta Cáccamo 
Cruz Pérez Rubido 
Ana Díaz 
Lita Mora 

ENTREVISTA CON 
CRUZ PÉREZ RUBIDO , 

curiosa a composición 
destas catro pintoras que pendu
ran xuntas as suas obras, penso 
que ten razón Cruz P. Rubido can
do comenta que lle gastan as ex
posicións colectivas "posta que 
se ven distintas linguaxes nun 
mesmo espacio". 

Neste caso creo que o espa
cio está ben delimitado, que ca
da unha emerxe no espacio real 
-a sá da galería- e o atrapa ao 
seu mundo; e podemos falar de 
un ha maior separación ainda en
tre as sás que ocupan Berta Các
camo e Cruz P. Rubido e as que 
ocupan Ana Díaz e Lita Mora; as 
primeiras mais abstractas, os es
pacios son amplos, fuxindo casi 
do marco dos cuadros no caso 
de Berta Cáccarno, e as cores 
neutros. Ana Diaz e Lita Mora 
amonstran-nos unhas obras 
máis figurativas, e sobre todo, 
mais cooristas. Pero que dan en 
conxunto un acoplamento intere
sante, e un reflexo das novas ten
dencias actuais. 

Cruz fala-nos da exposición 
decindo "e un trabal/o de supe
ración, a pintura supón sempre 
facer o que non se sabe facer, un 
ir sempre deprendendo do que 
ves ao teu arredor, encontrando 
causas novas" e mais en concre-
to da su a obra comenta-nos que 
"o anterior trabal/o era mais ex
presionista, as formas foron-se 
simplificando, respetando mais 
o espacio do cadro, dando/le 
maior protagonismo. Para m in a 

• Obra de Cruz Pérez 

cor é mais de matices, suxeren
cias ... tamén collendo texturas 
que van xurdindo da natureza, 
pedras, area, etc. e que estabe
lezan un dialogo, de acordo ao 
que eu quera expresar; interesa
me estabelecer unha linguaxe 
poética, mais conceptual en can
to a os elementos e a o trataJ.Jen
to do espacio". 

Falamos da soidade do autor 
e a sua obra, a Cruz gusta-lle esa 
individualidade, pensa que ainda 
que estivese traballando con 
mais xente sentiria-se igoalmen
te soa ante a sua obra, resalta a 
importancia de criterio, "do que 
casi nunca se tala", para consi
derar cando está rematada ou 
non, e cando te sintes satisfeita 
del a. 

Plantexando o tema da mu
ller na pintura, das linguaxes, e 
as formas Cruz conta-nos que en 
A Coruña, todos son pintores, 
polo menos no grupo no que se 
relacciona é a única muller, ve 
mais dificiles as posibilidades 
de colgar a obra, de traballar 
neste campo pois existe maior 
desconfianza, cando se vai a ver 
ou a valorar unha obra "tes que 
demonstrar moito mais" ... "un 

• Obra de Berta Cáccamo 

condicionamento social é ser 
muller, pero tamén hai mais, á 
hora de sacar as obras tora, 
movelas". -

Sobre as exposicións de mu-
lleres di: 
"sinto un rexeitamento ás expo
sicións de mulleres, penso que é 
unha arma de duplo fío, xa que 
leva á marxinación, á diferencia
ción. A pintura non ten sexo -
di Cruz-non hai pintura de ho
mes e pintura de mulleres, 
estandarizou-se, penso que pode 
ser boa ou má, indistintamente 
de que sexa de homes ou de 
mulleres". 

"As exposicóns de mulleres 
son suspeitosas, agacha-se 
atrás de/as un paternalismo ... hai 
esas exposicións como pode ha
befas de coruñeses, ou de ha
mes e mu/leres con o//os azuis" 
e esta exposición en concreto, 
parece-lle "unha anécdota na 
que non me importa estar 
metida". 

A Cruz gosta-lle Matisse, Mi
ró, Tápies, deste último gostalle 
a sua consistencia, "nunca talla, 
sempre é Tapies", pero á hora de 
crearlle mais sensacións, impre
sionala, escolle a escultura de 
Juan Serra. 

Uqui 
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"lAS M1.1IFRES Y SlJS DERECHOS" 

An ne Dickson 
Ed. Pirámide. Madrid, 1986. 
174 páx. 

o tiduo inducirá facil
mente a pensar que vai de 
leis, de direitos laborais, ci
dadáns ... que atinxen ás 
mulleres. Non, anque dal
gún xeito estes veran-se 
afectados, rozados, polos 
'outros direitos' dos que a 
eito esquecemo-nos. 

. O direito báseco a dicer 
SI cando queremos sí, e 

· NON cando queremos non 
sen ter que enredarnos en 
langas e ambigOas explica
cións. O direito a expresar 
os proprios desexos, aten
der as proprias necesida
des, preocuparse dunha 
mesma e non ir pola vida 
de nai-irmá-fornecedora 
das necesidades do mundo 
sen sentir por elo culpas, 
malestar, remordimentos. 

Deprender a cuidar dun
ha mesma i en primeiro 
lugar. 

O libro é unha chamada 
ao mais san e xeneroso 
'egoismo', dese ao que ás 
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mulleres desnutriron-nos 
secularmente ao erixir-nos 
en alimentadoras mate
riais, afectivas e sexuais 
dos outros, dos eles. 

Hai exemplos, exercicios, 
propostas de traballo de 
'autodefensa' que virán uti
lrsimos a cal quera muller e 
de calquera idade porque 
'nunca é tarde si a dita é 
boa'. 

Por 400 pts. pode-se ler 
axilmente e mesmo 
identificar-se fácil cos com
portamentos das catro pro
tagonistas básecas que a 
autora propón para ilustrar 
cómo tacemos cando ino
ramos direitos tan sinxelos 
e necesarios para estabele
cer actitudes i relacións 
mais autoafirmativas i sau
dábeis connosco proprias e 
cos seres que nos arro
dean. 

.C. S. 

"LIGEROS LIBEKI'INAJES 
SABÁTICOS" 

Mercedes Abad. 
Ed. Tusquets. 
Barcelona, 1987. 

Con estes dez relatos bai
xo o tiduo Lixeiros libertina
xes sabáticos ganou Mer
cedes Abad, a segunda mu
ller en 8 anos, o VIII premio 
de "O sorriso Vertical", co
leción de erótica dirixida 
por L. G. Berlanga. 

Para as amantes do xé
nero "humedecedor i ere
cional" en palabras do di
rector da colección, poden 
disfrutar da surpresa, a ira
ni a, a aventura, a fantasia, 
o desexo. 

A escrita non deixa de ter 
merecimentos que unido 
ao anterior oferecen prace
res intelectuais e cómo 
non, praceres corporais. 

X. Sobrelra 

"DESDE lA VENTANA" 

Carmen Martrn Gaite 
Ed. Espasa Calpe. 
Madrid, 1987. 

117 páxinas adicadas a 
esa ditrcil reflexión de si as 
mulleres escreben dun xei
to particular, si tenen mo
dos proprios, si podemos 
talar dunha escrita femi-

• nma. 
Esta preocupación esta

ba xa en Virxinia Wolf: 
"Unha habitación propria" 
e en artigos recollidos no li
bro As mulleres e a lite
ratura . 

A nosa autora de hoxe 
confesa na introdución que 
nunca tiña reparado nesto 
e que foi xustamente o libro 
da Virxinia o que espertou 
nela esta curiosidade es
tando en Nova lorque no 
Outono do 80. As singula
res circunstancias que vivia 
atraparon-na nunha curiosi
dade nova, surprendente e 
de cuxas reflexións ten nas
cido este ensaio. 

O tiduo é unha homena
xe ás mulleres "ventane
ras". lntuicións sobre os es
pacios interiores e os mun
dos que se miran, fanta
sean, perceben polas mu
lleres recluidas neles. 

A xanela é para Martrn 
Gaite un elemento funda
mental, un símbolo. Só a 
leitura do libro permite en
tender por qué. 

Son catro conferencias 
reunidas: "Mirando ao tra
veso da fiestra", "Buscando 
o xeito", "O home musa", "A 
chica rara". 

A esencia e as motiva
cións do dicer, o contar e o 
inventar, tema do espléndi
do ensaio O canto de nun
ca acabar (C. Martrn Gaite. 
Ed. Trieste, Madrid, 1983) 
pescudan-se agora nas plu
mas femininas. 

Heroinas femininas, pro
totipos criados segundo os 
tempos, a insatisfación 
amorosa como pulo á plu
ma, a necesidade de dicer . ' o xe1to de facelo. Dona Ma-
ria de Zayas, Teresa de Avi
la, Rosalia Castro, Carmen 
Laforet e outras mulleres 
recluidas na condición de 
muller, son quen de criar a 
sua fiestra ao mundo den
de o espacio interior 'do eu' 
no papel e coa pluma. 

O ultimo capíduo é un re
lato da autora que quixo in
cluir no libro: 

«alentada polo comento 
dun amigo, a quen veflo de 
lerlle-lo, porque teflo en 
muito a sua opinión, e dixo
me, antes de nada: 

"pero das-te de canta de 
que iso só poderia te/o es
crito as/ unha muller? 11 

Non /le perguntei por qué 
dicia iso, pero pareceume 
que vifla á canto e gostou
me muito que o dixera. 
Mais que nada porque non 
había o mais mfnimo rasto 
de ironía nen de menospre
zo na sua voz». 

O ensaio, como sempre 
que falo de Carme M. G. é 
estupendo. A letra da edito
rial é grande i está tan ben 
escrito que é un pracer, un 
gozo. 

Nanlna 
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"NOSOTRAS QUE NOS 
QUEREMOS TANW" 

N.0 6, fevreiro 1988 
Revista feminista do 
Colectivo de Feministas 
Lesbianas de Madrid. 

"Existe unha sexualidade feminista?" 

A publicación do n.0 6 
da revista "Nosotras" trae 
até as lectoras interesadas 
dous artigos útis, intere
santes, polémicos. 

De seguro que levanta 
bochas. De seguro tamén 
que entusiasma. Nada difi
ci 1 que afiance dúbidas, 
crie interrogantes, abonde 
polémicas. 

Nada millar se lle pode 
pider a unha revista nasci
da co propósito de contri
bu ir e afortalar debates 
teórico-políticos no seo do 
feminismo. 

Haberá opinións 'ortodo
xas' que clamen a rebato, 
'heterodoxas' que se sintan 
mais cómodas. De certo ha
berá mais causas. 

Raquel Obsborne escre
be de pornografía coa pro
posta de vencer as tenta
cións de Torquemada nas 
que tamén concorren sec-

• 

tores .do Feminismo. E alta-
mente interesante o se u ar
tigo. Pagará a sua lectura e 
debate sobre o mesmo. 

Joan Nestlé escrebe 
dunha vivencia personal "A 
Cuestión FEM" palabra de 
dificil tradución que o CFL 
de Madrid suxire que pode
ria ser 'marifemia' correla
tivo de 'marimacho', arbitra
rios ou pertinentes ambos. 

Podedes dirixirvos aoCo
lectivo de Femin istas Les
bianas de Madrid. Apd . 
16.108- 28080, Madrid o u 
poñervos á fala coas orga
nizacións feministas gale
gas si queredes facervos 
con algún exemplar. 

O precio non é mais que 
200 pts. 

T. L. 

"QUÉ QUIEREN LAS MUIERES" 

E L Eichenbaum e S. Orbach 
Ed. Revolución. Madrid, 1987. 
PVP. 850 pts. 

:{b.i),,ol.l>l ( > 
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O polémico e debatido 
tema da 'dependencia femi
nina' no mundillo feminista, 
ente profisionais da psico
loxia, da psiquiatría... é 
abordado neste traballo 
dende os coñecementos 
dados poi a experencia con 
mulleres e tamén con 
homes. 

O libro aporta e suxire 
claves moi importantes pa
ra entender e interpretar a 
chamada 'psicoloxia femi
nina'. En palabras de Cristi
na Garaizabal que fai a in
trodución do libro, "ese 
apaixoante mundo cheo de 
miserias i ledicias que se 
manifesta teimudamente 
na ampla maioria das rela
cións íntimas, mais perso
nais que as mulleres esta
belecemos cos homes e ta
mén con outras mulleres". 

De recomendada lectura 
para quen -dende intere
ses distintos- quera coñe
cer e transformar as rela
cións entre mulleres i he
mes e sinaladamente para 

as mulleres que ternos 
compromiso adequirido 
coa causa da emancipa
ción da muller. 

242 páxinas. Envolventes 
historias e plantexamentos 
cheos da inquedanza do 
espido, non exento, como 
todo, de interrogación S e de 
polémicas que se suscita
rán de seguido. 

A ROSA 

"SIDA,· EL ASUNW FSIÁ 
QUE ARDE" , 
Ricarao Lorenzo 
Héctor Anabitarte 
Ed. Revolución. 
Madrid, 1987. PVP. 400 pts. 

O pi DA é un ha epidemia 
noustante non se fala de SI-. 
DA. Somella que os perigos 
reais exorcizan-se 
reducindo-os ao silencio, á 
inexistencia. Este libro en 
107 apretadas e sinxelas 
páxinas explica a impor
tancia de desvelar os riscos 
reais e concretos do SI DA 
para poder velar ben pola 
nosa saúde. Para convertir
nos en axentes de saúde 
nunha situación de epi
demia. 

As perturbadoras noti
cias, as mais das veces re
mexidas con que os xor
nais tef'len aben des-infor
marnos e tamén intoxicar
nos levaron a sectores 'libe
rais' a concluir que todo is
to era un conto programa-

do poi a reación internacio
nai-Reagan-Papa-laborato
rios-governantes e comuni
dade cientrfica. 

Porén non é certo. O 
asunto está que arde e con
vén que o saibamos. Que 
saibamos os factores de 
risco -sangue e semen
¡ esquezamo-nos de grupos 
de risco que tanto confudi
ron e axudaron -están 
axudando ainda- á propa
gación do virus. 

"E preciso difundir que é 
a muller quen corre mais 
perigo de ser infectada e 
que en caso de quedar pre
ñada perigará tanto a sua 
vida coma a da sua descen
dencia" din os autores con
coreando que "o machismo 
está atrancando a polftica 
de prevención". 

Fai falta bater na desin
formación para evitar a pro
pagación real e para non 
deixar medrar xeracións de 
.personas que, ao igual que 
outras asociaron sexo a pe
cado, identifiquen sexo con 
Sida. 

A clave non está en de
sandar liberalidades con
quistadas. A clave é preo
cuparse poi a saude e poner 
os medios para elo. 

Relata o 1 ibro un ha expe
rencia de mais dun cente
nar de al unos dun instituto 
de Móstoles -Madrid
que dirixidos por un profe
sor traballaron concienzu
damente o tema. Ao cabo 

editaron un folleto: 
"Protéxe-te e se libre. 

Campaña de información. 
Informa-te, non perdes na
da" e eles mesmos conver
'tiron-se en informadores 
nas suas proprias familias 
e tamén no bairro. Elas i 
eles están en millar dispo
sición que tantísimos para 
auto-protexerxe, para de
prender a conviver cunha 
enfermidade nova de trazas 
epidémicas e tamén, para 
xerar unha solidariedade 
tan precisa coas personas 
portadoras do virus e coas 
enfermas de SI DA. 

Para esto e para mais, o 
libro é unha ferramenta útil. 

N.S.C. 
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BUZON DE 

.- into-me un algo abraia
da coas opinións e ac
tuacións feministas i 'de 

esquerdas' sobre o tema 
Sabrina. 

Perdoar~des-me mais qui
xera aportar o meu grau con
tra ese panel de desatinos 
que dende comezos de ano 
inundaron-me de desgosto. 

A miña carta de presenta
ción: trabal lo. En idade supe
ro a treintena i estou en con
tra desta sociedade. Da igual 
por ondea vexa, e a asfixian
te subordinación da muller é 
unha razón mais para ca
brearme e loitar contra este 
estado das cousas. 

Dito esto co obxectivo de 
que se non me chate de "ve
leidades" ciireitosas, liberais, 
antifeministas ... digo-vos ta
mén que me sentin moi mal 
ao ler "feministas contra Sa
brina" ou mais ainda cando 
se explica e a cousa é que 

.M i eh e 1-e. n a 
Michclen:t, 22 
Teléf. 85 87 46 
Ponr.cvedr:t 

' .~ ... -:,:.---.,<·.··· ~---.~...1 

INTRA 

"con Sabrina mais agre
sións" ou "alí onde hai con
cencia -referido ao Pais 
Vasco- haina para todo" 
(polo de ir contra Sabrina). 

Qué queredes que vos di
ga? Que penso que hai un ha 
enoxosa hostilidade ao sexo, 
á excitación sexual, á licitu
de do desexo sexual mascu
lino atrás de todos esto? 

Que pola regra do siloxis
mo atufante derívase que 
d un espectáculo 'porno' (i é 
muito dicer esto do asunto 
de Sabrina que é por demais 
candorosa) os homes van 
guindados a acometer ás 
mulleres con violencia? 

O sexo non é algo que poi
da -e vos estadelo propon
do- ser acotado a unhas 
normas de comprimento es
tabelecidas neste caso pola 
"moralidade feminista", agás 
que andemos polos camiños 
inquisitoriais tan numerosa-

LIBRERIA PAZ 

- Ll BROS DE TEXTO 

mente practicados por ig re
xas, lexisladores, governos e 
grupos detectado res da rec
ta virtude e san moral. 

Quero su por que non é al
go calibrado e que acorda
chedes, sen encomendar-vos 
ao pensamento reflexivo. 

Agora ben, como convén 
curarse en saude digovo-lo, 
o tufo desa caste de accións 
e opinións é apestoso i non 
me resigno a deixar pasar es
to porque teño vivido outras 
accións do tipo como facer 
boicot a pelis de sexo ou a 
revistas idem. 1 estou con
vencida de que cuestións así 
danan as concencias de 
quenas práctican e de quen 
escoitan i ven. O dan o do 
que falo ten que ver co enco
llimento da liberdade, dato
lerancia, do respeto polo ar
gumento de sentir-se ou 
proclamar-se detectadoras 
de verdades absolutas que 

- TODO EN FORMACIÓN PROFESIONAL 

1 
1 Cl Peregrina n° 20 

Pontevedra 

A POLO 
Galerias Viacambre 
SANTIAGO 

• Roupa e Bisuteria 
• Estrada de Castela, 134 
• Telf: 31 06 60 • FERROL 

en cuestións de sexo 
parecen-me tan terríbeis co
mo en cuestións de direitos 
políticos, individuais, colec
tivos ou de povos. 

O mais grave, van facendo 
escola. Seguen, cuns argu
mentos o u con out ros, tacen
do escola. 

E volto repetir que son das 
que me uno con forza e rabe
xa á _loita contra as agre
sións á muller, ás violacións, 
as mortes -a xoven Sonia, 
por exemplo- esto sí graví
simo así como a toda caste 
de manifestacións da opre
sión da muller. 

Agardo que a miña carta 
non vos alporice m u ito, Si 
polo menos tivera a virtude 
de facer un debate!. Tende 
para outras cousas a miña 
sol idariedade. 

L. v_ 

Vigo 

' 
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