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Textil: un oficio feminino
Instituto Galego da muller?
Mulleres en Nicaragua
• Antropoloxía • Política • Violencia •
• Sexualidade • Cine • Libros •
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EDITORIAL

dun século que a organización i a lo ita das mulleres con conciencia do seu
papel como xénero ten feito aparición na
historia.
A posta en pé das primeiras pedras do Movimento Feminista, das mulleres organizadas na loita contra o "segundo sexo" comezou no século pasado,
ao calor dunhas sociedades que se movian nomaterial (produción fabril a grande escala, concentracións urbáns, cambeos na familia ...) e tamén nas
ideas.
O camiño até hoxe ten sido complexo, con idas
e voltas.
O Movimento Feminista Galego que coñecemos
hoxe entronca co vello movimento sufraxista a quen
consideramos precusor nesta longa lid a que desafiamos.
'
E da man deste novo Movimento Feminista do que o Galego sentimo-nos parte- que ten sido
posíbel poñer derriba da mesa aspeitos da vida das
mulleres que até hai pouco remanecian agachados,
ocultos, porque non existia conciencia de que aí padeceramos opresión.
Ternos ido desvelando tabús que puñan patas
para arriba pilares sociais importantes, concepcións
tradicionalmente apoi~das no "é así", "é o normal".
Un deles, se cadra o mais temíbel dos tabús, o
que atinxe a existencia do desexo lésbico. Milleiros
de lesbianas teñen estado na historia agachadas,
culpabilizadas, castigadas no cárcere dunha norma
sexual imposta e obrigada.
Amores clandestinos; bloqueo e represión de
sentimentos, afectos e desexos; castigos físicos ...
todo o abano da tortura. Asunto éste que segue sen
formar nos temas que merecen atención social e política para a maor parte das formacións políticas xa
non digamos das institucións que lexislan, governan e outras institucións nas que tamén 'se agachan' i 'esconden' homosexuais e lesbianas.
En 1983 nas Xornadas de Sexualidade que organizaba a Coordenadora de Organizacións Feministas do Estado Español vimos colectivamente a necesidade política para o feminismo de cuestionar
· a heterosexualidade como A sexualidade.
AIS
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De entón a hoxe ternos avantado neste camiño:
As lesbianas vivimos millor a nosa sexualidade, ternos menos pánico a manifestarnos; as héterosexuais ternos, tamén, mais capacidade de entender
qué siñifica para as mulleres, para a nosa autodeterminación sexual, a posta en solfa da imposición
da heterosexualidade. Un has e outras, xuntas, · nas
organizacións feministas, somos quen de ir escandalizando a esta sociedade galega aferrollada aos
patróns morais de conduta impostos polas clases
rectoras desta orde social e maoritarisimamente interiorizados no tecido social como 'o normal', 'o bó',
'o natural' fronte ao "raro", "enfermo", o que quere
explicacións psiquiátricas e psicolóxicas.
O 3, 4, 5 de XUÑO, o Colectivo de Feministas Lesbianas de Madri·d pencou coa organización das
XORNADAS DE LESBIANAS que decidiramos na
Coordenadora de organizacións Feministas do Estado Español.

Unhas poucas de aquí, outras de alíe de acolá,
coas nosas linguas e as nosas experencias de organización e loita. Seremos centos, s·eremos miles.
Cuestionaremos coa nosa propria existencia a negación perpetua de 'non son', 'non están'.
Debateremos sobre o divino e o humán, de cousas que ocupan e preocupan nas nosas vidas e nos
nosos soños e anceios: trabal lo, sexualidade, represión, organización ... Haberá pelexa na rua e festa.
Será un fito mais no avantar do Movimento Feminista, do Galego e do de outros povos do Estado
Español. De xuntar forzas, todas as forzas, nesta
longa pelexa que comezou hai mais de cento cincuenta anos coa nosa aparición como FORZA SOCIAL na historia e que seguimos dende cada povo
facendo avantar coa nosa vontade de achegarnos
mais e mais á liberdade.
Seria estupendo que mais lesbianas viñeran
connosco ás Xornadas agora e ás nosas organizacións mañán e pasadomañán. Cantas mais, e canto mais dispostas a sair do escuro pozo do silencio, do anonimato, da inexistencia ... M ILLOR.

DENUNCIAS E COMENTOS
os levaba con ela, quen ante a
· xusticia se limitaba a dicer Si
os quere que veña a por eles~~.
Foi entón cando decidimos
acompañala a talar con eles á
entrada do colexio. Debido á
violenta reacción do pai, que ·
lle arrancou os nenos dos
brazos da nai, esta muller puxo
unha denuncia na Garda Civil
de Portomarin e inmediatamente
11

Asamblea Feminista de Lugo

loita das mulleres
non se centra na igualdade
constitucional, é dicer, nas
leises ternos recoñecido unha
serie de direitos que ao levalos
a práctica non son tal, xa que a
sociedade non permite que se
reflexe esta "igualdade". Non só
na vida cotian, senon que tamen
a nivel xudicial refléxanse estas
tendencias sexistas, exemplos
claros son as sentencias por
malos tratos, violacións,
divorcios e un longo, etc.
Actualmente a Asamblea
Feminista de Lugo estamos a
traballar n un caso donde queda
reflexado que as leises son
flexibles a subxectividade de
quenes as terían que facer
efectivas. Este caso trátase
dunha muller que despois de
sufrir un divorcio por malos
tratos físicos e síquicos foi lle
concedida a custodia dos seüs
fi !los en Sta. Colo m a de
Gramanet; esto aconteceu fai
tres anos. Neste intervalo de
tempo a sentencia non foi
cumplida, e os nenos continuan
co pai, quen llos arrebatou a nai
durante o proceso de divorcio,
traendo-os para Paradela (Lugo).
Esta muller recurreu repetidas
veces á xusticia nestes tres
anos para recuperar os tillos sin
ningún resultado. Consinte a
Xusticia? Hai acaso un vacio
xudicial dende que se dictamina
unha sentencia ata que se fai
cumplir?
Xa que a xusticia non
consigueu que Carmen
recuperara os tillos, dos que ten
ela a custodia, e ante a
impotencia que sinte decide
poñerse en contacto connosco
en busca de apoio.
Carmen explicounos que tiña
medo a ir polos seus tillos
"soia" porque estaba
amenazada de morte polo pai se

venres 20 de Maio o
Concello de Ferro! celebraba un
Pleno Extraordinario para a
aprobación dos Presupostos
Municipais.
Couce Doce, alcalde de AP,
tiña contribuido con 200.000 pts
a unha organización á que mira
con complicidade os ''pro-vida"
nunha distribución equitativa
dos cartas de contribuintes para
aliviarás mulleres que sofren
embarazos non desexados.
As feministas de Ferro!,
sempre insatisfeitas coa
actuación dos rexedores
promoveron unha presencia
inesperada de mulleres no
Pleno, bandeira lila incluida.

despois no Xuzgado de Guardia
de Lugo.
A nós, como testigas do feito,
chámannos a declarar o luns 16
de maio para o posterior xuicio.
Queda así demostrado que o pai
non está disposto a cumplir a
sentencia. Non ten acaso a
Xusticia competencias para
facer cumplir un ha sentencia?

mulleres no Pleno, bandeira lila
incluida.
Reme e Lupe, turnando-se a
palabra, interrumpiron o Pleno
por dez minutos co de todos os
concelleiros.
E van seguer dando a vara
porque, aqui demócratas todos
'
pero é o colmo financiar xentes
que se opoñen a un elemental
direito democrático: que as
mulleres podan traer cando
queran, e só cando queran,
tillos ao mundo, por unha
defensa da sua vida e da vida
do filio ou filia resultante.
Por" preguntar un pouco.
E ás feministas, por qué non as
financian?
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finais de abril no
Centro de Ensinos Integrados
de Haciadama (A Coruña)
suspendia-se un ciclo de
educación sexual e
anticonceptiva por presión de
dous curas e algúns profesores
do centro. ·
• O martes 24 de maio, 120
alunos e alunas do Instituto de
BUP de Narón denuncian que
M.a Jesús Buitrago, profesora de
Etica e Lingua obriga-lles baixo
ameazas de suspenso a acudir
a un acto en contra do aborto
da asociación 'previda' de
Ferrol, á que o Concello,
presidido por Couce Doce, viña
de conceder unha subvención
de 200.000 pts.
Un acto con proxeción dun
vídeo demagóxico e crudel que nada ten que ver coa
realidade e que anteriormente
tiña sido proxectada a rapazas
da EXB do colexio das
Mercedarias de Ferrol polos
mesmos procedimentos?- con
abondoso reparto de folletos da
asociación chamando á
afiliación.
Estes dous feitos teñen algo
a ver entre sí.
Eles, os "Pro-vida dos
embrións e dos fetos" son os
que chatan de criminais
abortistas ás xentes que
defendemos:
-educación sexual i
anticonceptiva nas escolas
axeitada ás distintas idades e
necesidades de rapaces e
rapazas.
-centros de información
sexual i anticonceptiva na rede
sanitaria pública en número
suficinte, con presupostos,
personal e capacidade para
atender as necesidades de
1
mulleres e homes galegos.
-un ha lei de aborto 1ibre,
gratuita, na rede sanitaria
pública i á decisión da muller.
Eles, os "pro-vida dos embrios
e dos fetos" contrarios á vida
real i concret9- das personas de
carne i oso que existimos sobre
este lugar do planeta que se
chama Galiza son contrarios:
• a que nenes e nenas veñan
ao mundo sendo desexados
polos seus proxenitores e que
conten, polo tanto, coa mínima
capacidade económica para o
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seu alimento i educación así
como atención e cariño.
• a que os homes e as
mulleres que practiquen unhas
relacións sexuais con coito no
corran ningún risco de
embarazo si non queren.
• a que as mulleres que
chegaron -palas razóns que
fora- a un embarazo non
desexado poi dan interrumpi lo e
non amolarse a vida elas i os
fillos/as que non querian xestar
nen parir.
• contrarios, tamén, a respetar
a liberdade das personas de
calquera idade de decidir sobre
as suas vidas, as suas ideas, as
suas necesidades para o que é
fundamental ter boa
información.
A Consellería de Educación,
ten expedita ela para ir á chepa
aos profesores e profesoras que
hai un par de anos facian
información sexual no Instituto
da F.P. de Riveira, asinando o
expediente que lles abria a
direción do centro ... Cómo non
abre xa expediente a M.a Jesús
Buitrago? Mesmo con expulsión
imediata por autoritatarismo,
coacción, facer propaganda
política i relixiosa en horas
lectivas con alunos i etc., etc.?
1 o Concello de Ferrol, non
merece asomade unha sanción i
expediente por subvencionar
actividades delitivas?

A MINISAIA É A CULPÁBEL DO
ESTUPRO!
l. Graña

esulta agora que o
Vaticano é, de vello, un defensor
firme das mulleres! Un opositor
á violencia sexual que os homes
· exercen sobre as m u lleres.
Memoria: A qué non sabiamos
por qué os clérigos oferecen un
delantal ás visitantes
minisaieras da Basílica de San
Pedro?
O deputado comunista Cario
Druidi ven de dicilo:
ué o xeito de vestir das
mulleres o que provoca aos
homes de psicoloxia sexual
feble a cometer actos de
violencia sexualu ... Ha minisaia
é a culpábel do estuprou.
A polémica desatada en Italia
é interesante. Partidarios e
detractores das opin ións deste
deputado, quen, por certo, foi
suspendido do partido.
E digo interesante porque
seg u e atravesando os interiores
mais insospeitados a idea de

que é a muller quen incita,
provoca e invita a que sobre ela
exerza-se violencia.
A min tanto me ten que sexa
a minisaia que o espido; as
tetas de Sabrina, os contoneos
de Samantha Fox, a excitante
Marilyn, Marlene Dietrich, Pepa
ou Carme.
Teimo que a liberdade da
muller de facer e vestir como lle
pete e cando lle pete non é, en
absoluto, a razón desa violencia
sexual machista.
Estaríamos finas!
En diante con moño e saia
até os· pés. Ben tapado o coleiro
e a nuca. Con veliño xeitoso e
gafas escuras.
A min hai muitas cousas que
me excitan, incitan e provocan e
non impoño a .ninguén os meus
desexos ou excitacións.
Excitar-se, ser provocada,
desexar, excitar, provocar, ser
desexada pode ser espléndido
ou non segundo os casos e
segundo as personas, múlleres
e homes.
lmpor, obrigar, violar, é
dictadura, imperialismo, tiranía,
violencia e unhas e outras
cousas non gardan necesaria
correspondencia.
A razón, a úneca razón da
violencia
sexual non é a muller.
'
E esta sociedade que segue
alentando nos homes a vella
idea que atravesa a historia
coñecida, a terribel idea de que
as mulleres, calquera muller, é
un obxecto a posuir porque sí.
Fraco servicio á Causa
Feminista, á da maor liberdade
da muller por expresar i
expresarse, ·tamén, co corpo e
dende o corpo, dar a razón a
quen pensa que s1 somos nos
en c,alquera papel o u actuación,
con calquera vestido ou
movimento quen "invitamos' aos
homes (con psicoloxia sexual
"a" ou "b") a acometer-nos,
agredir-nos, violar-nos.
O dito. O do Vaticano.

que neles haxa mulleres e
homes ou o que é mais
o Congreso do PSOE de
novidoso, que tamén estén as
A Toxa precisaban mulleres para
mulleres. Que o pastel poida
"a cuota" (a do 25%) e seica
repartirse entre os dous sexos e
non tiñan abondo.
non só un deles -o sexo
Tiñan, sí, un grande interés en
varón--"- teña a oportunidade
colocar a M.a Xosé Porteiro,
de ser un 'estómago agradecido'.
concellala do psoe en Vigo, nos
O malo desta política é que
altos cárregos do partido... pero
hai mais indios -indias
os estatutos dese partido non
tamén- que cárregos.
permiten que ninguén ocupe
Será a nova política de
cárregos se non hai, alomenos,
criación de emprego ideada
dous anos de militancia. A
pelas mulleres do psoe para
Porteiro non os tiña.
rematar coa falta de
Propuxeron unha mudanza
independencia económica da
deste ponto dos estatutos, e
muller?
non foi aprobado.
A cuota non queda ben
Coa falta de participación
parada. A Porteiro non vai poder
política e social?, con que os
contribuir a darlle ao psoe unha
homes sempre manden e
imaxe de partido benefactor das · ordenen e ás mulleres sempre
mulleres dende a executiva.
lles toque obedecer?
E un xeito moi novidoso
A Carlota Bustelo hai pouco
dende logo de plantexarse a
tempo diciao nunha charla
cuestión feminista!
pública: Para as mulleres é máis
Teremos que pensalo.
doado ir ocupando os cárregos
Polo de agora sona-nos mais
intermedios porque están mais
a vello, ao de sempre, ao que
libres, porque os homes non se
ben expresaba -en español- o
ocupan muito deles e ademais
chiste de Máximo de hai uns
son máis femininos.
di as.
O caso é ocupar cárregos. E

.
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AS MULLERES E A POLICÍA

MADA

policía segue sendo
aínda, hoxe en día, o brazo que
oprime e reprime a todo dios. ·
Eso sí, cada vez máis, ésta faise
máis especialista na tortura e
máis democrática ante os
inxenuos paseantes que non
poden ou non queren enterarse
do que acontece.
Con relación a nós, as
mulleres, todas en xeral, esta
policía ten tamén métodos de
actuación. Maniféstome a
contra de toda a represión que
recibimos como mulleres, esa
represión e opresión que como
homes exercen a cotío no seu
traballo, baixo o parapeto do
uniforme e co apoio do poder.
Estamos cansas xá das súas
intromisións nas nosas vidas,
nas nosas testas lúdicas,
estamos cansas tamén deses
interrogantes e acusacións que
deixan caer sobre nós cando
den un ciamos maos tratos e
violacións nas comisarías,
tamén cansas de ser detidas
por manifestarnos
"amorosamente" "fora de
norma", de ser detidas por
abortar, e un moi longo ETC.
Eu non creo, como afirman as
mulleres do Instituto da Muller,
ás que por outra parte
coñecemos pouco polo seu
traballo, menos polas súas
subvencións e máis pola súa
publicidade, que "/a policía es
nuestra amiga y que nos
defiende".
Falarán cicais de outra
policía? ... Ou simplesmente, a
publicidade que se fai nin é
certa nin ten que ver coa
realidade.
Policía?: NON GRACIAS.
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UN OFÍCIO E UNHA EXPLOTACIÓN
TRADICIONALMENTE FEMININA
Reme e Ana
A.G.M . (Ferrol)

INO eles na história por eles

contada. As mulleres, desde a
máis remota antigüidade, estiveron encarregadas de confecioar as
prendas de abrigo para o grupo humano aoque perteñecian. De Asia a
Europa, de América a Africa; desde
que fian a seda ou os fios de orixe
vexetal (algodón, liño, etc.}, escomenzáronse a empregar en forma de tecido e foron, case en exclusiva, as
m u lleres as encarregadas de facer
ese proceso de transformación que
converten, e convirte, as matérias
primas en vestido, cortina, lazo ou
pano.
Variou ao longo do tempo o lugar
onde se facia este traballo:
Primeiro, na tribo ou clan, en comunidade. Logo, no seo da família
nuclear, dentro da casa. Na ldade
Média as mulleres seguen a realizar
este traballo dun xeito industrial,
mais sen o recoñecimento social do
mesmo (a qué vos sona?), un exemplo: "na Inglaterra feudal a indústria

da seda atopa-se totalmente nas
mans de mulleres que tomavan
aprendizas e rexistravan as suas escrituras ao xeito tradicional, nembargantes non hai rastro dun grémio de
sederas" (1).
Os grémios que nacen e proliferan
nesta época da histórica tentavan
defender os intereses profesionais
dos seus compoñentes, sempre homes, e ondea preséncia feminina é
escasa ou de clarísima subordinac1on aos seus compane1ros masculinos.
Pouco varia o panorama até que,
a finais do sécúlo XVIII e sobre todo
no XIX co inicio e consolidación do
capitalismo, a indústria textil nútre-se
demanda obra feminina para a producción nas fábricas.
Xurden as organizacións sindicais
e as mulleres tampouco estamos aí
para tomar decisións, para organizar-nos. Atopamo-nos como vanguardia da protesta por outros dirixida.
Ao textil perteñecian as compañeiras da fábrica Cotton de Nova lorque
que encheron de contido a data do
8 de marzo. Tamén eran deste sector
•

,

~

1

Talleres de Telares na fábrica de Xubia (A Coruñ.a).

as obreiras que o 23 de febreiro de
1917 (desatendendo os chamamentos das organ izacións revolucionárias) encetaron unha folga que culminou en outubro. Estou a talar da
"Revolución Rusa".
E da Rúsia revolucionaria ao Ferro! axitado. Teño ante min un listado (2) das empresas que funcionan
na zona; 35 en total cun número de
empregadas DECLARADAS que sobrepasa en pouco as cincocentas; e
su liño o de "declaradas" porque son
muitas máis as que se atopan contratadas a te m po parcial, as que levan traballo para casa, as que fan
cursiños por contado I.N.E.M. trabaliando 8 horas coma escravas para
diversas empresas por 10.000 pts. ao
mes. Desta última parte contara-vos
Ana por experiéncia própia.
Mirando as cotizacións en bolsa
as accións do textil se manteñen o u
suben.
Cada vez promociona-se máis como saida profesional para as mulleres deseño e patronaxe (antes corte
e confección).
As condicións laborais nas fábricas cada vez son piores (máis horas
de traballo, maiores ritmos de producción, contratos por tempo de fin ido, salários máis baixos, ... )
Baixísima é a afiliación sindical,
como baixo é o nivel cultural e en cero situan-se as movidas de protesta
nos últimos catro anos.
Son datos para reflexionar, para
intentar chegar onde outros fracasaron ou non chegaron . E onde nós te-

mos muito que aportar e muito que
aprender.

(1) "El trabajo de las mujeres a través de la

historia", páx. 52 (Centro feminista de estudios
y documentación).
(2) Listado MAJUPE (Agosto 86) emprega·
do pola INTG para as eleccións sindicais.

UNHA EXPERIENCIA ...
Parece-me interesante contar a experiéncia que tiven como al una du n
cursiño de confección industrial organizado polo INEM.
En primeiro lugar, sinalar o feito
de que ninguén soubo explicar-me
no mesmo Centro de Formación
Ocupacional do INEM, de que ia concretamente o cursiño.
Eu teño interés no deseño e napatronaxe e, inocentemente, maxinei
que poderia ter algo que ver con isto.
Eu presentara solicitudes tamén
para outros cursiños, e coma min
m u itas mulleres, pero só nos chamaron para o exame do de confección.
Entre 300 mulleres, chamaron só
a 3 rapaces para o exame, máximo
que por aquelo de non quedar mal.
Por suposto, non aprobou ningún.
Pode que sexa por isto que na convocatória dun novo cursiño de confección que está a facer o INEM de
Ferrol especifica-se que se admitirán
só alumnas, cun vistoso a vermello
correxido por riba da escrita.
E non é de estranar, porque os probiños sentirian-se un tanto decep-
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cioados cando lles fixeran coser todo o tempo a mesma causa, sen er- .
quer cabeza, como de feito nos sucedeu ás 15 mulleres que tivemos a
sorte de entrar no cursiño.
Non nos ensinaron nada, eu pasei
seis meses cosendo as mesmas vistas de bolsillo, iso si, a todo tren.
Utilizaron-nos como mande obra
gratis, máis a subvención que lles regala o INEM, fomentando a competividade entre nós, e finalmente colleron a seis rapazas para a fábrica
onde fixemos o cursiño, con contratos de tres meses e salário "impreciso", inferior ao salário mínimo.
Ao resto prometeron-nos que teriamos traballo noutra fábrica, pero finalmente pechou-se, se non nos movemos nós, non será o INEM quen
nos avise de en qué sitios necesitan
xente.
Todo isto cobrando entre seteloito
mil pelas ao mes por 4 horas de trabal lo duro, xa que as menores de 25
anos, polo visto, non comemos nen
temps necesidade alg un ha.
Acuso ao INEM como instrumento e cómplice dun sistema capitalista explotador no que, para variar, as
mulleres levamos a pior parte. Reco- .
llo tamén a experiéncia de Rosa C.G.
de 17 anos, ex-operária de confección industrial en Ferrol:
''Eu empecei a traba/lar aos 16
anos. Fixeron-me un contrato por 3
meses e despois unha prórroga por
outros tres. Por ser menor de idade
cobrava 30.000 ptas. ao mes.
En principio a xornada era de oito
horas, pero muitas veces tiñamos
que facer horas extras, sen saber o
que nos ían pagar. Despois dixeron
que serian duascentas pesetas por
hora extra.
Eu tiven que faltar algunha vez, pola enfermidade do meu pai, eco canto de me descontar estas horas do
salário, pagaron-me o que quixeron.

Das tres rapazas que entraron na
fábrica conmigo só /le renovaron o
contrato a unha. Ao resto, non nos
deron nengunha explicación.
Máis adiante voltaron a chamarme para traba/lar, pero non quixen
porque me enterei de que a algunhas
rapazas debían-/les tres meses de
salário. Foron a CC.OO. e a avogados,
e a inda están penden tes de que /les
paguen despois dun ano.
Cobrei 3 meses de paro e despois
solicitei axuda familiar por ter pai
pensionista, agora estou a agardar
po/a resposta.
Gostaria de traba/lar no sector de
confección, pero cun contrato máis
longo e, por suposto, con gr;1ran_tias
de que me paguen".
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Comisión de Lesbianas da
Asociación Galega da Muller
(A.G. M.) de Ferrol
é posível coller dun salto 1
un ha estrela. É tan evidente a
imposibilidade que a ninguén
se lle ocurre proibí-lo. Non coñecemos nengunha campaña -nen guvernamental, nen vaticana (tan preocupados eles por cuestións "celestiais") nen tampouco das de andar
por casa na infáncia- que nos poña constantemente sobre aviso para que non incurramos en tamaña
ilusión. Non hai perigo de "que se
quede el infinito sin estrellas", mais
non deben de andar mui seguros daquelo outro dé "las chicas con los
chicos" a xuzgar polos innumeráveis
esforzos que gastan -a expensas
da nosa liberdade- para évitar calquera mostra afectiva con concomitáncias sexuais entre mulleres.
"Cariño, o que se queira; placer físico, olio! Con quén? Cómo se te
ocurre!?, onde viches tal cousa!?"
E ollas o te u entorno cotidián, a familia, a rúa, o traballo, instituto ou
oficina de emprego, o grupo de amizades, ... e, de momento, ve-la a ela
e a ti.
Descubres que agardan de ti (e
pensas que só de ti) que sexas un ha
Sarah Bernhardt en 24 horas de representación hetera-estereotipada.
E cando a pesares de todos os esforzos por non ver-nos, tamén por
non deixar-nos ver, ve-se-nos, xurden
os comentários a cabalo entre o xocoso e o malintencionado, o descalificador e o ofensivo, unha mui extensa gama dende a represión máis
descarada á tolerancia: "que se /le
vai facer se é 'asi'?" Sempre que
quen sexa "asi" non sexa a filia, muller o u irmá, sempre que pille lonxe.
A pouco que se ulan a tortilla(*)
de que os teus quereres non se moven pola senda tracexada con tanto
esmero e tan mutiladoramente, arrecian condeas, sobresaltos e violéncias mil:
A familia esixindo elou imploranON

do o mi lag re que nunca chega o u, no
seu defecto, iso que se denomina
discreción, que é máis e peor que xogar as escondidas, é o xogo -nada
divertido- da vergoña que non ternos porqué sentir e da teatralidade
da dupla vida.
Os "colabouradores" espontáneos, máis ou menos "finos" según
o seu "progresismo", que se oferecen, inasequíveis ao desalento, como quintaeséncia viril ... e, se o oferecimento non lles dá resultado e
pertencen ao grupo de xenio máis vivo e machismo sen maquillar, directa e brutalmente: "Ti o que necesitas e unha boa polla e vou-te violar•:
E da-lle que te pego con as preguntas: Por que es lesbiana? Desaxuste
hormonal? Porque es máis fea que
picio? Algún mal rollo con un tio? (Eu
son encantador, poderiamo-nos coñecer mellar). Fixación materna?
Bueno, se non é materna será paterna logo. O que sexa con tal de non
admitir que poidamos desexar a mulleres sen máis razón que o próprio
desexo, sen máis explicación que o
próprio sentimento, con toda naturalidade.
E por aquilo de que a sexualidade
se apresenta como património masculino e "onde non hai home, non hai
nada": "Que diantres facedes as mu1/eres?" Cánto remorbo detrais da
preguntiña ...
E asi as causas, de momento e por
muito tempo, estas mulleres que
amamos, desexamos e nos enrollamos con mulleres seguiremos, da-lle
que te pego, empeñadas en que desaparezan todas as agresións contra a liberdade sexual das mulleres
e ampliando os nosos horizontes de
liberdade, persoais e colectivos.
Con muito gusto.
(*) Por certo, habida contados alcumes que

circulan por aí, grati-ficaremos a quen nos saque da nosa ignoráncia no que se refere a misturas gastronómico-sexuais.

A INXUSTICIA DA XUSTICIA
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OUTONO DO 86
Acudo á Asamblea de mulleres.
Denunciamos ao avogado no colexío. Resposta: curriculum intachável
e tera-se en conta a denúncia á hora de pedir outro avogado. Negación
polos avogados para levar o caso por
denunciar a un compañeiro (1) e (2).
Vou talar co xuiz para que me entreguen aos tillos. Di-me que os colla.
Nada por escrito e a "pasma" néga-se
a acompañar-me até que me dé de
ostias!! (3)

·-

1

:J

VERAN DO 85
Son unha muller de 27 anos con
2 tillos. Decido separar-me. O "meu"
home bóta-me da casa e quíta-me os
tillos. Denuncio en comisaria. O avogado de ofício pasa de axilizalo caso que busque un de pago!

-.

...

Detida en comisaria. O meu avogado
non estava cando declaro. Aparece
para firmar (non se me dixo nunca
por qué estava detida). Hoxe sego estando en libertade condicional (7).
Dende fai meses os meus fi llos
non queren ir co seu pai. Quixen que
constara por escrito. Fun ao xuiz e dixo: que non me presentara a buscar
escritos estúpidos, que todas as separadas somos iguais e que a segu in te vez fose co me u avogado e
procurador! (8)

Esto é un pouco o resumen do que
me pasou nestes tres anos. Como podedes ver: fica craro que os organismos oficiais non dubidan en pór
atrancos en troques de axudar a solucionar os nosos problemas. O meu
caso non é un caso illado, todas sabemos que existen a milleiros; por iso
é moi importante que as mulleres estemos unidas e loitemos contra das
inxusticias que contra nós cometen
os "nosos defensores".

Todas as
separadas sodes
iguais!!!

Señorita:
·no le podemos
• pagar!

XANEIRO DO 87
Solicito e consigo novo avogado
despois de dar-lle moita caña, por fin
xuício de separación. Sentencia favorável!! tutela para min; casa, mobles
e paga para disfrute dos nenos (4).

OU10NO DO 87

--

O "meu" ex apela A Coruña. Meu
avogado de ofício píde-me "pelas" para levar o caso. Sentencia favorável!!
(5)
\.S.~·

NADAL DO 87
Pasa o tempo. A senténcia non se
cumpre. Acudo ao xuiz e ao meu avogado. Din-me os dous que estou en
todo meu dereito de cumplir a senténcia.
Cumpro-a. Vexo que faltan cousas.
Denuncio o roubo. Ni puñeteiro caso.
Aos dous días deteñen-me por unha
denuncia do "meu" ex por roubo (6).

PRIMAVERA DO 88
Eu cobrava a pensión dos nenos
polo I.S.M. e chegando a estas datas
negan-se a pagar-me por unha petición do "ex" e sen nengunha orde xu- .
dicial. Despois de varias "movidas"
consigo que me paguen .

(1) Hola!
(2) Fixade-vos na complicidade dos avogados.
(3) A xusticia e a poli olio, ao loro!
(4) E van dous anos ...
(5) Uff!! traballo costou!
(6) De min pasan , mas del non.
(7) Inda por riba detida! está erara de parte
de quén están.
(8) Un segredo entre nós: parece ser que ao
xuiz abandonou-no a muller e odia ás mulle res
que se separan. (Curriculum intachável) ji , ji , ji. ..
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l UE PENA! A HIPOCRESIA DA MORTE
Clara Gutierrez

o mes de abril foi asesinado
na silla eléctrica un dos miles
de condenados a morte en
EEUU. Condenados non soio a morrer, si non a sufrir longos anos de espera a seren executados. Con total
desprecio da dignidade humán,
manténselles nunha espera torturadora, deprabada e inhumana.
Son asasiñados por asasiñar e
¿quén asasiña ao asasiño que asasiña por asasiñar?
Esquecíame que hai asasiñatos
legais, que hai asasiños heroicos
gloriosos, que hai asasiñatos salvadores e necesarios para o benestar
social.
Entón podería pensar que a estes
"condenados" mátaselles por haber
utilizado un privilexio duns cantos
"esco 11 idos".
EEUU, a panacea dos dereitos humáns, a meca das oportunidades,
donde ate un "comediante" pode ser
presidente, o pais en que a libertade se petrifica como u nha estatua ...
ao ver como a única razón do ser humán, a vida, é destruida no seu
no me.
· Triste é pensar, que non soio é este país o único que mantén esta xusticia inxusta na maioría dos seus Estados, máis triste é pensar que a
maioría de países son partidarios da
pena de morte. Inglaterra, país por
excelencia da boa educación e osaber estar, ou ao menos este é o tópi- ·
co, tentouno ao través da súa prime ira ministra.
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Francia, a da "Liberté, lgualité e
Fraternité", na súa campaña electoral, atopámonos un suposto señor
que na súa propaganda o fe rece a pena de morte como unha promesa
' .
mars.
Non fai falta ir tan lonxe desgraciadamente, aqui, no Estado Español, miles e miles de individuos babean coa soia idea de que algún dia
non moi lonxano, salvarán a España
pasando pola pena de morte a medio Estado. O máis curioso é a incoerencia destas ideoloxías, que rachan
as vestiduras perante o aborto e esixen, ao mesmo tempo, a pena de
m o rte.
Argumentan que o aborto é un
asasiñato, que todo ser ten direito á
vida. Creando asociacións paternalistas e hipócritas en pro da vida. Pero qué clase de vida? Dende logo non
vai ser a mesma que eles disfrutan.
Son maioritariamente estes novos
seres, os condeados a vivir na marxinación, iñoracia e carencia dos
máis mínimos direitos da persoa. Serán enxendrados e ao través dos
seus pais, abrigara-se-lles a continuar a roda social, coma un rosario
aoque sempre selle dá voltas e nunca se lle atopa a conta de comenzo
nin a do cabo. Estes nenos e nenas
medrarán co pecado orixinal de pertencer a un ha clase social, co estigma de saber que eles xamais poderán gozar dos privilexios e direitos
dos seus salvadores.
Terán que agredir, roubar ou hastra asasiñar _para aJcanzar as mingallas da vida·~ue selles impón e rouba á vez.

Chegarán si teñen sortea adultos,
dempois de rodar por casas, de acollida, orfanatos, tutelares de menores, correcionais, até ao carcere,.onde decidirán que xa teñen unha idade e físico como si de touros de lida
se tratara para seren abortados, agora sí, agora os salvadores deciden
que se pode abortar esa vida, agora
cobranse o d ireito de seren eles os
que toman as decisións, eles decidirán cándo e cánto han sofrir e cándo han morrer.
:
Ao amparo do careto das drogas,
da delicuencia e da perigosidade social, serán executados.
Pero si algún a idade dos dazaoito anos aínda non fixo os suficientes méritos, mándaselle á mili, para
que así deprenda novas técnicas de
violencia e maiores dosis de agresividade para ao cabo facer homes diños da pena de morte.
Tamén esta-se a tentar que a muller poda aceder á cultura da violencia, sobre todo as xovenciñas que
non producen carne de pena de
m o rte.
Si con todo esto non chegan por
eles mesmos merecer a execución,
provocará-se-lles unha guerra para
manter os n iveis de morte desexabeis, as manifestacións poden ser
tamén, unha boa excusa para facer
violencia sobre os que se revelan a
sua onnipotencia.
Denunciando a hipocresía da nosa sociedade e loitando por decidir
cándo e qué clase de vida daremos
aos tillos, construindo un ha sociedad e cuxa calidade de vida sexa equitativa, onde a vida e a morte sexan
un dereito inalienabel da persoa.

EDUCACIÓN SEXUAL.· REFLEXIÓNS EN TORNO
,
A UNHA PROPOSTA CARA A FORMACION
DO PROFESORADO
M.• Dolores Candado
Prof. na E.U.F.P.E.X.B.
(Ourense)
que hoxendía
poida pensarse que
os distintos axentes
socializadores da infancia
(familia, escala, etc.) admiten xa que a sexualidade
debe formar parte da súa
formación integral, o certo
é que, na práctica, na meirande parte das ocasións
segue-se a deixar a educación sexual en mans dos
medios de comunicación
social, da rúa ou dos compañeiros e compañeiras.
Razóns ben distintas
confluien nesta cuestión:
temor por parte do profesorado as reaccións dos país;
sentimentos de inseguridade e conflictos personais
xurdidos das propias vivencias sexuáis; falla de recursos para aborda-lo tema
nas su as múltiples dimensións, etc.
Esta situación de tensión entre a necesidade
dun achegamento á temática da sexualidade dende
o ámbeto escolar e a falla
de criterios e recursos metodolóxicos para facelo con
certas garantías esixe, por
parte do profesorado, o
convencimento de que tamén con respecto a "este
tema" hai que asumir tarefas educativas.
Incidir na formación do
profesorado plantexáse,
pois, como unha cuestión
prioritaria. Neste senso a
nosa aportación quere recoller, dun xeito sistemático, o que pode ser unha
proposta de traballo neste
á m beta. Proposta que tem os levado a práctica no
marco do Seminario de
Educación Sexual impartido pola Sociedade Galega
de Sexoloxía na Escala Universitaria de Formación do
Profesorado de E. X. B. de
Ourense, dirixido fundamentalmente a alunos de
3.0 curso (1).
INDA

Dende o noso plantexamento a educación sexual
implica, cando menos, tres
niveis de traballo en torno
os cales e posible arte llar o
seu tratamento no ámbeto
escolar. Niveis que contemplan os seguintes aspectos:
1. A sexualidade como
vivencia das personas, tonte de conflictos e placeres,
e, polo tanto, de desenvolvemento psicosocial.
2. As relacións entre os
sexos: os roles sexuáis. A
educación sexual debe
plantexarse como unha
análise dos condicionamentes saciáis que conlevan un tratamento discriminatorio para a muller, evitando a transmisión dos roles sexuáis tradicionáis
tanto a·través dos contidos
como das formas en que
éstos se imparten, e, na
percura de alternativas que
axuden a compensar a desigualdade.

3. A sexualidade é un
área de coñecemento e
comporta, xa que logo, o
establecemento de situacións informativas. Pesto
que éste e cicaís o aspecto máis traballado (e se cadra, case que o único) conven sinalar que dita información non pode restrinxirse só a cuestión da reproducción ou da descripción
dos órganos xenitais, senón que, enlazando co aspecto que sinalábamos en
primeiro lugar, faise preciso encarar a súa vertente
afectiva e placentera . .
En base a es tes tres niveis propoñemos a realización en pequenos grupos
dunha serie de actividades
a xeito de "talleres" dende
as cales se recollan as diversas cuestións que en
torno a sexualidade teñen o
seu lugar na escala.
Con esta metodoloxía de
traballo preténdese tanto
proporcionar unha serie de

documentación, materiais
e recursos metodolóxicos
que permitan os futuros ensi nantes aborda-lo tema
nas súas propias aulas,
canto suxerir pautas para a
discusión e debate de aspectos nos que necesariamente haberán de implicarse actitudes personais, peza clave no tratamento de
temas confortes condicionamentos saciáis.
En concreto as actividades propostas son as seguintes:
• Análise das "pintadas"
feitas nas portas dos servicios e que fan especial referencia a muller ou o sexo.
Cando non se dispón de
can les de expresión axeitados utilizase éste e, polo
tanto, constituie un fiel reflexo dos tópicos da sexualidade: a obsesión poi a medida e o número. Neste senso ésta é unha actividade
que por sí mesma presenta
a necésidade de información e formación en torno
á sexualidade: unha análise superficial atopa expresións dunha violencia e
agresividade desmesurada.
• Observación dos roles
sexuáis que se propoñen a
través dos libros de texto.
Tomando como base unha
investigación realizada polo Secretariado da Muller
do SGTE preténdese que o
grupo descubra o modelo
de socialización sexista
que se filtra nos manuáis
escolares, guías básicas do
labor educativo de tantos
ensinantes.
• Análise da presencia
da muller na prensa (periódicos e revistas de distinto
tipo que están no mercado)
sinalando o número de artigos escritos por mulleres
e indicando igualmente
con respecto a que tipo de
temas aparece a muller como protagonista.
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Os meios de comunicación social recréanse en
presentarnos unha imaxe
tremendamente tradicional
dos roles sexuáis, e, o ser
un axente educativo importante para os nenas faise
preciso desmitificar a súa
mensaxe.
• Comentarios dunha
"historia de casos" na que
se plantexa unha situación
de xogos sexuais entre alunos nun aula de Preescolar
e se pide un posicionamento diante das actitudes que
se poideran tomar.
Preténdese suscita-lo debate en torno a problemática das actitudes dos ensinantes que serán transm isoras dun modelo sexual
nun senso positivo ou negativo. Constituie tamén un
bó recurso para trabal la-lo
tema nas aulas reflexionando cos alunos e alunas.
• Análise dos supostos
pedagóxicos que subxacen
a determinadas situacións
reflexadas nas coñecidas
ilustracións de dous libros
de F. Tonucci "Frato": "Con
ollas de neno" e "Neno se
nace" (2).
lmaxes, sempre irónicas,
dunha mentalidade deformante que o u ben ten ignorado a dimensión sexual o u
ben segue a presenta-la
cargada de "moralina". Actividade que permite afondar dun xeito máis informal
no cúmulo de condicionamentas saciáis que impiden un tratamento espantaneo e natural da cuestión .
• Comentario en torno a
dúas experiencias que
constiuien sendas alternativas a educación sexual de
corte tradicional. As revistas de carácter pedagóxico
presentannos material e
documentación moi suxerente. Con caracter indicativo presentamos as seguintes:
......!'Por unha escala non
sexista" do 'Colectivo non
sexista' de Madrid, en Cuadernos de Pedagoxía, n.0

118.
- "Educación sexual no
parvulario" de Margarida
Gratacós e Teresa Torrents,
en "Reforma da escala", n.0
23.
O debate en torno as po-
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sibilidades de levar adiante experiencias similares é
clarexador con respecto
das actitudes e expectativas que se poidan ter diante do tema (inseguridade,
falla de criterios ...)
• Xogo de roles ou posta
en escea dunha pequena
historia na que se xoga a
futura independencia dunha
moza que quere abandonar
a familia e vivir co seu compañeiro.
Esta ou outra situación
ambientada nun contexto
familiar tradicional é tamen
un recurso informal que
permite desmitificar certos
comportamentos e penetrar, novamente, no aspecto actitudinal. Escoller algunha o u varias destas actividades, darlle novas contidos os exemplos, etc. pode abrir novas posibilidades de trabal lo. Unha suxerencia: contar ca presencia
dalgún ensinante que teña
traballado o tema e que
presenta a súa experiencia
real permite matizar situacións, que deste xeito xa
non serían meramente hipotéticas.
Cuestións do tipo de
"cando" empezar, "canta
dosis de información" pode
ser suficiente, linguaxe a
empregar, como abordar a

colaboración cos pais, qué
pasa se non hai resposta ...
etc., encherán, de seguro, o
debate.
Probablemente descubriremos sempre situacións
de inhibición e descoñecemento, porque a sexual idade é unha problemática
compañeira de camiño, sobre todo senón se aborda
con serenidade.
Varios son os pontos que
convirá deixar claros nun
hipotético debate entre ensi nantes ou na presentación que se faga nas aulas
cos nasos al unos e al unas:
-Entender a sexualidade como un proceso continuo de diferente expresión
ou manifestación, pero que
se fai necesario comprender e clarexar.
-Os primeiros modelos
de valores e conductas sexuáis cos que os nenas e
nenas se forman ou se deforman vivencianos na familia e posteriormente na
escala. E responsabilidade
dos adultos crear as condicións axeitadas para o diálogo. Que nos pregunten ou
que non o fagan é un problema fundamentalmente
noso, as nasas actitudes
poden estar indicando que
o sexo non é un tema no
que nós sintamos precisa-

mente cómodos.
sexo non é un tema no que
nós sintamos precisamente cómodos.
-A linguaxe a empregar,
ó chamar as causas polo
seu nome, a actitude ou o
matiz con que teñimos a información sexual deben
traslucir a necesidade de
vivir a sexualidade dunha
maneira natural, como tonte de placer e de relacións
interpersonáis.

(1) O "Taller de Educación Sexual" a que tacemos referencia foi
organizado en colaboración ca
profesora do Colexio Universitario
de Ourense Mercedes Suárez Pazos, contando tamén ca colaboración de Manuela Garrido, profesora de preescolar, actualmente no
Centro de Recursos de Carballiño.
As sesións anteriores o "taller" incluiron a presentación dos aspectos antofisióloxico, psicoafectivo e
ético social da sexualidade a traversa dunha metodoloxía de debate e clarificación, por parte de distintos profesionais da Sociedade
Galega de Sexoloxía o que evidentemente contribuiu a crear e manter expectativas e posibilidades de
trabal lo neste ámbeto nos futuros
en si nantes asistentes o Seminario,
cerca de noventa.
(2) Os libros a que tacemos referencia son os seguintes:
TONUCCI, F. Con ojos de niño, Barcanova, Barcelona,
1984.
-: Niño se nace, Barcanova, Barcelona, 1985.

APORTACIÓNS DA VISIÓN
TANTRICA DA SEXUALIDADE
Teresa
( Ponteved ra)

TANTRISMO

é un ha do-

trina filosófica, relixiosa e mística centrada no misterio da sexualidade. Tanto no brahmanismo coma no budismo, maiormente monistas, existe unha
corren te dualista que tenta
ensinarnos que todo no universo esta orgaizado baixo
un sistema de dous elementos: un masculino e outro feminino, que existen en total
relación de interdenpendencia. Os adeptos do Tantra din
que si se disocia a parella
fundamental haberá un desequilibrio.
O Tantrismo, ainda que ten
moitos puntos en común
con outros cultos hindúes,
diferenciase radicalmente
deles nos camiños de liberación, nas "técnicas", xa que
para conqueri-lo nirvana (estado trascendente que constitúe a etapa final da evolución espiritual) non emprega
a renuncia senón que pola
contra potencia o placer, a
visión e o éxtase. Estes, canalizados, son unha fonte
"infinda"
de
enerxía
creadora.
O sexo sitúase nun posto
primordial nos rituais tántricos xa que a unión física representa un ha imaxe evidente de fusión espiritual asi como de fusión das forzas dom iñantes concibidas coma
masculino-feminirio,
positivo-negativo, e desta
unión de polos -opostos en_
xéndrase q mundo.
Ternos que engadir quepara o tantrismo os polos
masculino-feminino non representan algo alleo senón
que se atopan na mesma natú reza de tódalas causas, na
súa estructura interna, de
xeito que o camiño que vai
do invididual ao universal
non é outro que o proceso
dialéctico entre ámbalas
duas forzas. No tantrismo
hindú a unidade ven representada pola unión entre
Shiva (masculino) e Shakti

pois, afirma simultaneamente a dualidade universal e a
preponderancia do principio
feminino sobre o masculir;¡o.
O RITUAL TÁNTRICO

As cerimonias tántricas
incluen necesariamente cinco elementos que se consumirán no curso das mesmas:
-Mansa: carne.
- Matsya: peixe.
- Mudrá: cereais.
- Madya: viño, alcohol.
-Maithuna: unión sexual.
Ademais, pronuncianse
fórmulas en verso ou prosa:
MANTRAS, que constituen
un utensilio mental e unha

(feminino) que aparece profusamente na simboloxía
relixiosa.
O YONI, O FEMININO,
PRINCIPIO DE TODA-LAS
COUSAS

Na iconografía do tantrismo vemos que os elementos
esenciais son o círculo e o
trinángulo, símbolos de órgano sexual feminino e da
creación permanente e universal.
O femin in o ten un ha importancia grandiosa na concepción tántrica do mundo.
Así, o tantrismo promulga
ante todo o culto á deusa e
non ao seu compañeiro. Así

ferramenta
para
perfecciona-lo pensamento
prop1amente dito, e que teñen un simbolismo sexual.
Así, as consoantes son femininas e as vocais masculinas. De tal xeito, un ha sílaba
só existe pola unión dos contrarios (feminino-masculino),
xa que un ha consoante só se
pode pronunciar xunto cunha
vocal. lnsinúase unha teoría
metafísica da linguaxe: ver
un ha unión sexual na combinación dous tipos de fonemas é afirmar que cada sílaba forma un microcosmos
análogo ao macrocosmos. O
universo existe por mor do
amor entre Shiva e Parvati
(deus e deusa, respectivamente).
Ademais, no ritual tántrico, empréganse diagramas
místicos ou MANDALAS,
que se pintan no chan antes
da cerimonia e son inspiradores da meditación, sirven
para dirixi-la actividade mental. Estes dlbuxos representa, a miúdo, as tre::; figuras
xeométricas que se poden
crear ao atoparse dous
amantes: cad rado, círculo e
triángulo.
Habitualmente, no acto
sexual están presentes catro
persoas e non d u as, e iso é
o cadrado: ten catro ángulos
porque ti estás dividida en
dous (a túa parte pensante e
a túa parte sensible) e o mesmo lle pasa ao teu compañeiro. Demasiadas partes para que exista un verdadeiro
encontro. Así, o que pode pasar é que somentes se atopen duas cabezas namentras as partes sensibles
manteñense ocultas.
Cando o encontro se produce, representase polo
triángulo. No decurso dun
instante as d u as persoas
(apresentadas polos dous
ángulos da base) convirtense nunha (o vértice do triángulo). lsto é mellar co cadrad~, xa que polo menos, por
un intre existe unidade.
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O circulo representa o encentro sexual tántrico: non
existen ángulos e o encontro
non é exclusivamente para
un intre, o encontro é atemporal. lsto é posible si non se
produce exaculación, posto
que con el pérdese o punto
de contacto.

O ACTO SEXUAL TÁNTRICO
O acto sexual tántrico requ i re a unión dun home e
dunha muller, posto que se
trata de trascende-la dualidade entre dous pólos
opostos.
O Tantra dí ademais: "non
faga-lo amor cando estás excitado, porque a excitación é

dispersión da enerxía. Facelo amor non é un ha loita, debe ser mais armónico; coma
un ha danza. Por iso, primeiro medita, e despois fai o
amor.
Outra das premisas fundamentais é que para que o acto sexual se convirta nun acto vivificante non debe existir .exaculación. Esta non é
precisa: a exaculación é c:>nsecuencia dun estado de
tensión, dunha actitude conflictiva; cando non hai tensión non é necesaria. A exaculación producese tanto
mais rapidamente canto
maior é a ansiedade: cando
non hai ansiedade pódese
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aplazar horas e mesmo días.
Masters e Jhonson descubriron que o 75% dos homes
son exaculadores precoces.
Denantes de se producir un
encontro profundo, o 75%
dos homes exacularon xa, e
o acto rematou. Ademais o
90% das mulleres endexamais chegan ter un orgasmo.
· Non pode resultar sorprendente que as mulleres resistánse a establecer relacións
sexuais xa que os homes as
utilizan e logo deixannas de
lado. O home queda satisfeito porque exaculou, dase
media volta e durme. A muller foi utilizada e a experiencia non foi nada satisfactoria pra ela. O seu marido, o
seu amante ou o seu amigo
descargaron, mais ela?.
A actitude sexotóbica da
sociedade situa a mente nun
estado de resistencia, de
conflicto na relación sexual,
que favorece a exaculación
precoz. Pola contra, ao atoparse na relación sexual, os
corpos debense relaxar. Así,
mais tarde ou mais cedo, o
sexo deixa de ser un intre de
excitación: agora é de profundo abandono. Así o sexo
será vivificante, o amor convirtese nunha meditación natura l.
As posicións non teñen
importancia xa que o importante é a posición da mente,
non a do corpo, ainda que si
a muller está enriba e reláxase, o home debaixo dela non
pode ser demasiado activo,
isto axuda a que el tamén se
relaxe e iso é bó. O home
posto enriba tende a actuar
en exceso e á arredar a muller a un papel pasivo.
Unha das máximas tantricas dí: "Ao entrar na unión
sexual, mantén fixa a túa
atención no lume inicial e seguindo así evita as brasas do
final". Ao non existir exaculación a enerxía non se descarga, senón que redistribúese ó longo do corpo, espállase por todo o corpo,
desxen italízase e polo tanto
perdese o control de todo o
corpo. Só así pódese alcanzar a unidade. En todo o
mundo reprimense os movimentos da muller, que debe
permanecer inerte, queda.
Por qué en todo o mundo os
homes reprimen ás mulleres
dese xeito? A resposta é: por
medo, xa que unha muller
pode ter orgasmos en cadea
e un home non, entón plantexaríase a imposibilidae para satisfacela o cal poría en
cuestión, posiblemente, a
súa primacía.

Por iso, o tan trismo, pon o
énfase na non-exaculación,
xa que só deste xeito pódese conquerir outro tipo de orgasmo. Si o orgasmo ordinario pode ser comparado
cunha cima, o orgasmo tántrico pódese comparar cun
val: nel non se chega ao cume da excitación senón ao
mais profundo val do re laxamento. A enerxía non se descarga, senón que é renovada. Por iso non se prantexa
a cuestión de con canta frecuencia hai que ter relacións
sexuais.
Esta falla de presa por
chegar a un ha meta é fundamental prá experimenta-lo
"orgasmo-val". O sexo somentes é un xogo, non existe ningún fin, non hai obxectivo que alcanzar. Reláxate.
Respira fondamente e lentamente, non fa les, non empregues a mente, utiliza o corpo.
Limitate a sentir. Só así pódese trascende-lo sexo, só
así pódese alcanza-lo éxtase
e só así pódese supera-la bipo laridade.•(m ascu li no-feminino) que existe en todo ser
humán e que está na orixe
do cosmos.
Por iso, a Shiva representanna como andróxino, metade home, metade m u ller, xa
que todos somos ambá-las
duas causas, e compre u nilos dous polos que levamos
dentro. Shiva xa non é home
nen muller, é ambó-los dous
e ningún dos dous: trascende o sexo. É o símbolo do encentro interior.
A aportación desta visión
tantra pode ser importante
para axudar a superar dualidades, dicotomías que nesta sociedade occidental están moi arraizadas e que nos
poden levar a distintas formas de neurose.
Como resume, a visión
tántrica do sexo pode facernos reflexionar sobor de: 1.0 )
o papel da muller nas relacións heterosexuais e a preponderancia do feminino, incluíndo o placer; 2.0 ) a existencia de outras maneiras diferentes de comunicabilidade mais fondas que as esta- blecidas polas que están a
ser tradicionais no Occidente; 3.0 ) a existencia de outros
tipos de sensibilidade e sensualidade conseguidos gracias a unha visión radicalmente distinta do orgasmo
(moito mais integral e non
xenitalizado); 4.0 ) a posibilidade de axeitar unha relación heterosexual na que a
agresividade esté descartada.

O ''INSTITUTO GALEGO DA MULLER''
(elementos .para un debate)

As mulleres do PSG·EG teñen apresentado no
parlamento -ao través dos seus deputadosunha proposta de lei para a criación do Instituto
Galego da Muller.
Para esta proposta (que non foi aprobada) e a
posterior idea de levala por via de Iniciativa
Popular, teñen pedido o apoio do Movimento
Feminista Galego y éste ten respostado
negativamente.
A relación do Movimento Feminista coas
institucións é unha preocupación vella no seo
do noso Movimento. Ten habido debates i éstes
tampouco van rematar agora.

N.S.
ALAR de lnstitucións

ten directa relación
cos mecanismos de
poder en xeral pero, dun xeito mais sobranceiro, coque
constitue o poder político,
o Estado, as leis, lnstitu• •
c1ons
e governos.
O debate concreto que
ternos agora mesmo plantexa a obriga de examinar
polo miudo cuestións tais
como:
Qué actitude, qué estratexia debe ter o MFG perante as lnstitucións autonómicas?
E positivo ou negativo
para o Movimento Feminista Galego que dende as institucións políticas do sistema se pulen u organicen
plataformas do asunto Muller e se elas serven ou pola contra torpedean a Causa de Liberación da Muller?
A actitude e a estratexia
do Movimento Feminista
Galego perante as institucións autonómicas é o
mesmo que falar de nosoutras, do noso Movimento e
do noso Pais: Galiza e as
lnstitucións asentadas en
Santiago.
A importancia do debate
non ven da mando valor o u
interés que teñen as institucións Políticas Galegas.
Como todo o mundo sabe,

éstas carecen de poder en
ca/quera cuestión tundamental e non poden, polo
tanto, resolver aspectos
fundamentais que atinxen
ás mulleres. Tampouco
outras cuestións de índole
mais elemel\tal.
- Esto convén non esqu~~lo porque,
as mais da ve,gadas, apre"
sentah<;>"la~, como' un has .·
institucións'·capaces de facer mares e moreas i elo é
totalmente falso.
Pero, e si tiveran poder,
un pouco mais de poder e
estivera na sua man facer
'cousas'?
Até agora o Movimento
Feminista Galego ten-se
construido como un movimento autónomo, sen ataduras de ningunha caste,
como un movimento subversivo, extra-parlamentar,
que opera tora do marco
xurídico-institucional (1) e
que non ten lexitimado es(1) Esto non siñifica que o
Movimento Feminista Galego
non use a legalidade, senon que
é un movimento que ten nascido e medrado, funciona e trabal la non só tora das institucións,
senon tamén tora do sistema, ao
que critica, denuncia, e non o lexitima ni xurídica nen ideolóxicamente en tanto que é un sistema de explotación e opresión
non só das mulleres senon de
traballadores, de pavos ...

ta democracia, este xogo,
que o cuestiona como tal e
que, en consecuencia con
esto, o seu pensamento e a
sua acción non teñen recoñecido nen aos lexisladores, nen aos seus governos,
nen as suas leis, nen as
·su as institucións ... tal ecomo ve u acontecendo no decurso destes todos anos
nas loitas libradas tanto no
terreo das ideas como nas
denuncias fronte a orde estabelecida (2).
E nesta cuestión ten a
raiz o debate que hoxe veñen plantexarnos:
Debe o Movimento Feminista Galego continuar este camiño ou, en troques,
debe dar un xiro, mudar
nestas cuestións?
(2) Na sentencia ditada polo
Tribunal de Mulleres constituido
o 5 de marzo deste mesmo ano
de 1988 para xulgar a violencia
sexual que se exerce sobre as
mulleres da nosa nación nos distintos ámbitos da vida social, laboral, política, familiar e individual diciamos entre outras
causas:
"Condeámo los, por ti n, ao
afundimento das suas leis, dos
seus Tribunais, da sua familia, da
sua sexualidade, do seu Exército, do seu Estado e da sua eterna complicidade".

• ben para lexitimar ás
institucións (cuestión difícil se se quere seguer sendo autónomo, radical, subversivo, revoltado contra a
orde patriarcal)
• ben para con te m porizar con elas. Dito doutro
xeito, para profillar posi• •
•
c1ons ma1s soaves, menos
críticas, menos enfrontadas.
Cando selle pide ao Movimento Feminista Galego
o apoio para a criación dese'tnstituto Galego da muller esta-se-lle propondo
que se convirta en 'mande
obra barata' ao servic.io
, -. das
institucións Autonómlcas
i/ou que sexa unha 'correa
de trasmisión' de proxectos
e personas que tentan criar
~ un Instituto da Muller en
Galiza.
Tal cuestión suporia sen
dúbida, a liquidación do
Movimen-to Feminista Galego como movimento autónomo, sen vincallos. A liquidación, tamén, como movimento enfrontado cosistema capitalista patriarcal.
E posíbel que haxa xentes que pensen -cando ao
movimento Feminista galego se nos fai esta propos.
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ta así somella- que debemos ser un movimento
amábel coas institucións e,
non en xeral, senon con
aquelas que poden adicarse ao asunto MULLER. Dito con outras palabras si o
noso movimento debemos
practicar o amiguismo con
Institutos, institutillos ou o
que tentan criar aquí agora
"Instituto Galego da Muller".
Den antes de entrar ao tema de si estas institucións
-as que se ocúpan do
asunto muller- serven ou
non á Causa de Liberación
da Muller, paga repasar a
nosa propria experencia,
lembrar as tomas de posición que o Movimento Feminista Galego tumos tacen do na nosa historia,
analisar a natureza destas
institucións autonómicas
e, poñer un olio para ver, polo miudo, qué ten suposto
tora de Gal iza o Instituto de
la Mujer que dirixe dona
Carlota Bustelo.

(Este artigo permite, precisamente, que calq uera
governo poida lexitimamente abolir calquera lei de
aborto, mesmo a porcallada de despenalización que
fixo o PSOE).
• Calificamos a esta
Constitución como o que
era e segue sendo: firme
defensora da orde capitalista-patriarca l.
• Denunciamos os seus
lapsus tencioados: aquel
artigo 33 onde tala do direito ao trabal lo deixando tora aos millóns de amas de
casa.

Estas consideracións foron as que nos levaron ao
Movimento Feminista Galego -é tamén ao de alén as
Portillas- a colocarnos como tal enfrontado á nova
orde constitucional que se
puña en marcha.
As sucesivas reformas
lexislativas, en concreto a
lei de divorcio e a lei de
despenalización de aborto,
foron contestadas, tamén,
1. COS OLLOS POSTOS NA dende as nosas organizacións.
to Galego, pon-se en marNOSA REALIDADE
Opuxemo-nos á lei de
cha un feixe de institucións
autonómicas que son as
As lnstitucións políticas aborto do PSOE porque con
que rixen varios aspectos
que rixen na nosa socieda- ela segue sendo posíbel a
da vida social e política en
de nascen no marco da criminalización e negación
Galiza.
Constitución de 1978. Esta do direito que todas as muEste Estatuto e as instiLei fundamental do Estado lleres ternos a dipor do notucións Autonómicas derifoi aprobada en Galiza po- so proprio corpo.
vadas nasceron sobo paraDefender os direitos i as
lo 45,06 dos electores i
necesidades das mulleres
guas ideolóxico-xurídico,
electoras.
institucional da ConstituO Movimento Feminista ten sido o que nos levou,
ción. Por só lembrar un
Galego definiu esta Cons- xustamente, a opornos roasuntillo mínimo neste Estitución como un ha consti- tundamente a un ha lei mitatuto non se usa para natución MACHISTA. Fixo da- rrada, que deixa na ilegalida o xénero feminino, danquelas un ha activa campa- , dade, no silenzo, na clando por suposto que alí onña contra a mesma e pu- destinidade -mais ou menos sotil- e na discriminade se di homes, todos, xexémo-nos moradas a desción económica a mais do
ral. .. nós, as mulleres, temascarar o seu carácter
rnos que sentirnos inclui95% das mulleres que non
fondisimamente antifemidas cando só moi parcialqueren levar a termo un emnista.
barazo non desexado.
mente o estamos.
Eran muitas as razóns
Un Estatuto que abre tal
A partires do 20 de deque expusemos no se u d ia.
cembro de 1980, coa aprocapacidade de autogoverSobranceábamos entre
bación -por un 20.66%
no que permite -un só
o u tras:
dos electores- do Estatuexemplo- que o governo
• a lexim itacións constitucional dunha institución
báseca na opresión das
mulleres como a familia
en podido ese Instituto defender o
patriarcal.
• o feito de que no seu
artigo 13 (o que tala do direito á vida) nada se talara
da proteción da vida das
mulleres que morrian seguen morrendo- a causa de abortos clandestinos.
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direito constitucional das mulleres ao
traballo remunerado? dar cabq ou amingüar
os milleiros de manifestación S de discriminación
laboral por razóns sexistas? frear un metro a
política de despido feminino?

de Madrid imiscuase na política lingüística ditada polo governo galego.
Por aquel entón andabamas o movimento a pelexa
aberta contra o xuicio ás 11
mulleres de Basauri e
outros xuicios pendentes,
detencións, por aborto. No
noso país e tumos quen de
experimentar directamente
o in.terés dos elaboradores
do Estatuto Galego por
contemplar un tan elemental direito.

2.

AS INSTITUCIÓNS
AUTONÓMICAS

Xa dixen antes que si por
algo se caracterizan estas
lnstitucións é por carecer
de poder en calquera tema
fundamental.
Hai mais. As institucións
Autonómicas están hexemonizadas por uns partidos AP, PNG, PSOE, CG,
cuxa fondísima ideolóxia
patriarcal non é ningunha
novidade para ningunha de
nós e nada somella indicar
que esta hexemonia (con
mais presencia duns ou de
outros) vaia mudar no correr dos anos vindeiros. É

dicer que a cuestión vai para longo.
O Movimento Feminista
noso e os partidos do governo en Galiza camiñamos
en direción contraria, enfrontados. Ainda mais, a
nosa orientación e a sua
son, sinxelamente, antagónicas.
Estes partidos e as suas
institucións (son suas
non?) son firmes defensoras da orde burguesa fondísimamente patriarcal enegadora do direito do noso
povo a autodeterminación.
Nós, poi a contra, somos
contendedoras da mesma.
O abismo de miras é nidio.
Nestes anos de lexislatura pSOE e posta en marcha
do Instituto de la Mujer polo governo central, nen o
governo de AP nen o do
triunvirato actual criaron en
Santiago un departamento
de tema 'chicas' malia sí ter
competencias para facelo.
Esta carencia que pode
obedecer-a razóns moi diversas, tanto políticas como ideolóxicas (3) ten, tal
vez, levado a algunhas mulleres a pensar que o feito
de que en Santiago se poña en marcha un Instituto
ou algo somellante é, en si
mesmo, positivo para a
Causa de Liberación da
Muller, ou para facer cousas o u cousiñas a prol das
mulleres.
,

3.

,

E UTIL, FAVORECE O
INSTITUTO GALEGO
DA MULLER ÁS
MULLERES?

De saida, cismo en suliñar que non sempre i en toda circunstancia toda insti(3) A interpretación de que o
actual governo triunviro e, en
particular o PSOE, non teñen
posto en marcha un Institutoou algo somellante-· porque
son moi machistas parece-me
moi simplista. Esto é de todo
certo, mais as razóns poden respastar a muitos motivos, non só
ideolóxicos, senon políticos ou
mesmo poden deberse a algo como que as as cousas 'de palacio
van despacio' (a burocracia), ou
que non dispoñen de mulleres
suficientes para porse a montar
ese chiringo. Tamén pode ser
que estén moi volcados a out ras
preocupacións i esta esté moi ao
cabo delas.

tución que leve o nome muller atrás, ten que contribuir
necesariamente á Causa
de Liberación Feminina, de
igual xeito que non todas
as mulleres que ocupan cárregos públicos nen lugares mais ou menos executivos nos partidos políticos
están contribuindo a minar
o patriarcalismo do actual
ordenamento político i social. Podemos cicais pensar en Margaret Tatcher, M.a
Jesús Sáinz, Enma Bermello ... por pór só un trio de
no mes.

Muller ou como se chamara si se cria no futuro?
A resposta seria, tamén,
negativa e fundamenta-se
en varias cuestións:
a) a posta en marcha de
plataformas como o Instituto obedecen non ao propósito de contribuir á Liberación da Muller -independentemente da vontade dalgunhas das que apoian a
sua criación, tampouco
ao propósito de resolver
cuestións básecas que alivien a situación colectiva

s oprimidos, i neste caso as mulleres,
non podemos nunca aceptar a lóxica do posíbel
senon que ternos que batallar polo necesario,
que dende a ideoloxia dominante
sempre se nos apresenta
como imposíbel.

do noso sexo (4). Pola contra obedecen a un propósito político, a .un has estratexias de dar brilo aos seus
governos e de facernos
creer que eles e as suas
institucións fan algo polas
mulleres, gañando asi
adeptas a esas políticas.
b) As forzas políticas e
ideolóxicas que hexemon izan as lnstitucións deste
país son forzas inimigas do
Movimento Feminista Galego. Miran-no como o que é:
(4) No pouco tempo que tivemos ocasión de debater coas
mulleres do PSG-EG sobre este
· tema do Instituto, plantexamosle nidiamente que sí eramos favorabeis á criación dun organismo da muller que plantexara á
par que a sua criación algunhas
medidas para o primeiro ano de
funcionamento, entre elas: Aprobación dunha lei de aborto libre,
gratuito, á decisión da muller e
na rede sanitaria pública no territorio da Comunidade; a criación de uns cantos miles de postos de trabal lo para mulleres e a
organización dunha campaña de
denuncia da violencia sexista
que se exerce sobre as mulleres
en todos os ámbitos da vida e,
no caso de non levarse adiante
estas medidas, dimisión i abolición do organismo. Esto non lles
parecia viábel "por sairse forado
ámbito legal".

O noso movimento nunca vi u positivo para a nosa
causa o chiringuito lila da
UCD (o de D. Pi o Caban illas) que se chamaba "Condición Femenina". O desprezo, a gargallada e a indiferenza foi a política do noso movimento a respeito
daquela institución, e non
só porque os seus promotores foran 'de direitos de
tGda a vida', conservadores
(... tamén naturalmente da
familia patriarcal, da sexualidad e heterosexista, da
maternidade obrigada, do
traballo doméstico para a
muller, da desigualdade e
discriminación no mundo
laboral. ..)
.
Pero non son tamén conservadores no senso mais
amplo do termo os partidos
que rixen e adeministran as
lnstitucións Autonómicas?
E si foran menos conservadores? E si fose o PSG-EG
quen tivera a hexemonia
Institucional, deberiamos
mirar con simpatia, con
amabilidade, con complicidade, o Instituto Galego da
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un movimento subversivo
(estas institucións están á
contra de cal quera caste de
subversión); un movimento
autónomo (elas tamén están á contra de calquera
movimento social non suxeito ás regras do xogo
constitucional); un movimento enfrontado a esta orde social (i elas están polo
apontalamento desta orde
e non pola sua destrución).
Así as cousas non é dificil "suspeitar" de calquera
iniciativa que tomen a respeito da muller ditas institucións, ou partidos, ou mulle res que se situen na lexitimación das mesmas.
O propósito final de tais
iniciativas -independentemente da carouta coa
que se apresenten- é desactivar, desartellar e esburacar o carácter radical e
subversivo do Movimento
Feminista Galego, tentando
artellar en sustitución, dentro da sociedade galega, un
feminismo moderado (hoxe
inexistente como movimen. to organizado) e respetuoso coa orde capitalista patriarcal que actuaria dentro
dos límites estabelecidos
polo sistema.

E proposito inmediato,
directamente vencellado a
ese obxectivo final, é gañar
electorado feminino que
apoie e alente esa política.
No caso concreto que
nos ocupa, na proposta do
PSG-EG, este obxectivo é
prioritario. As elecións
Autonómicas están a un
ano vista e gañar votos é
sumamente importante.

A experencia do "Instituto
de la Mujer" de Madrid
O "Instituto de la Mujer"
do governo do PSOE declaraba no seu dia que nascia
coa vontade de defender os
direitos constitucionais da
muller. Coa vontade de pular dende o governo e as
lnstitucións un feminismo
respetuoso coa lexislación
. ' .
vixente e que en nmgun mtre ia cuestionar aspectos
básecos da mesma.
Sen pararnos agora no
que a lexislación vixente
oferece ás mulleres -xa
examinamos un pouco a lei
de leis que é a Constitución- sí convén interrogarnos
sobre
algunhas
cuestións:
Ten servido dito Instituto

no Estado Español para defender aquelo para o que
dixo nascer, é dicer, os direitos constitucionais das
mulleres?

tá vetado pola Constitución. Tampouco nasceu para meter cambeos básecos
que hoxe reclama a situación das mulleres porque
Ten podido ese Instituto eses cambeos, esas refordefender o direito constitu- mas precisas e necesarias,
cional' das mulleres ao tra- emprendidas cun mínimo
de decisión e firmeza supobal lo remunerado?
ñen un corte radical copasTen podido dar cabo ou teleo, o amiguismo ou a deamingüar os milleiros de fensa deste ordenamento
manifestacións de discri- social, inalcanzábel, polo
minación laboral por ra- tanto, dende o consenso, a
. .'
zóns sexistas?
lexitimación e a sum1s1on
Ten podido, non falo de ao sistema.
abolir, senon nen tan siqueE non estou a talar da
ra frear un metro a política plena emancipación das
de despido feminino?
mulleres. Estou talando de
Ten presionado para que cousas elementais como
o seu governo elabore un ha un posto de traballo hoxe,
lei de aborto acorde coas aquí e agora, para todas.
necesidades das mulleres? Poderia fa lar de outros cen(Xa sei que o direito ao tos de reivindicacións
aborto non é un direito igualmente elementais que
constitucional e como o seguen pendentes.
Instituto nascia só para a
Ese Instituto, o de dona
defensa dos direitos cons- Carlota Bus te lo, ten val ido
titucionais! Tal vez nesto te- . fundamental mente para
ñamos un ha parte da expli- embelecer aos ollos dalcación).
gunhas mulleres ao goverEsburacar o patriarcalis- no e á política do PSOE.
mo que a travesa toda a orPaga pararse un chisco
de burguesa de cabeza a na actividade mais coñecipés non é labor que se da desta institución, a camplantexe o "Instituto de la paña de maus tratos (5).
Mujer" de Madrid. Esto esNa su a orientación ideolóxica (folletos editados polo dito Instituto e charlas e
debates públicos) non ataca o sexismo. O blanco elexido é suliñar o carácter
"anormal" dos homes que
agreden ás mulleres. Por
out ro lado anima ás mulleres a apresentar denuncias
nas comisarias pretendendo con elo mi llorar a imaxe
desta institución represiva
e sexista aos ollos das mulleres e homes do Estado
Español. A campaña de
maus tratos era conxunta
entre o Instituto e o Ministerio do Interior.
É positiva un ha actividade tal que non ataca ao machismo, que non da armas
ás mulleres para enfrontarse á situación de opresión
· (5) Tempo haberá neutra oc~
sión para exám inar, en conc_retJsimo, a política de subvenc16ns
da dita Institución. A qué organizacións, proxectos e mu!leres
selle outorgan millóns e por qué,
e a quen selle dan dous patacos.
Dos cartos, erare, dos contribuintes.
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e que fomenta idilios coas
'forzas da sua seguridade'?
Afirmar de novo a idea de
que as lnstitucións encarregadas do asunto muller
non son unha especie de
brazo legal, institucional,
ao servicio do Movimento
Feminista, senón, ben á
contra, o brazo feminino de
forzas políticas contrarias
á orientación ideolóxica e
a os fi ns e obxectivos do
Movimento Feminista que
somos e queremos seguer
sendo; forzas contrarias a
dar cabo da opresión da
m u ller.
4.

A FAVOR DA
AUTONOMIA, DA
AUTO ESTIMA
COLECTIVA DO
MOVIMENTO
FEMINISTA GALEGO

m u lleres, non podemos
nunca aceptar a lóxica do
posíbel senon que ternos
que batallar polo necesario,
por aquelo que dende a
ideoloxia do m in ante sempre se nos apresenta dende o machismo sotil o u
o feminismo moderadoaos ollos das oprimidas i
explotadas como imposíbel.
Ternos actuado dende,
por i para as necesidades
das mulleres deste país
que é o noso, e non dende
o que ditan as distintas instancias do poder que é
oportuno e necesario para
o noso sexo, pois na sua lóxica eso é o que eles están
dispostos a conceder, reformar ou simplementes
negar.

Para antes de rematar
quixera facer un alegato en ,
pro da autonomia e da
autoestima colectiva do
Movimento Feminista Gale,
go, do que tumos capaces
de ir construindo riestes
trece anos de trabal lo e de
compromiso e mil it¡:¡ncia
activa dun feixe de mulleres para denunciar a opresión da muller, para c9mbater a ideoloxia machista,
para poñer o dedo n<;> olio
dunha sociedade orgénizada, tamén, sobre o trabal lo
silencioso e silenciado das
m u lleres, para conter as
campañas de desprestixio
contra o noso movimento
(que arrexan dende as mais
diversas pradeiras), ou para saber, con habelencia,
Nosoutras non recoñeceloitar contra a marxinación
mos nen esta lóxica posibie o silenzo.
lista nen recoñecemos as
Un alegato en pro da grainstitucións -nen de aqui
tuidade donoso comprominen ainda menos ás de
so, da nosa militancia, da
Madrid- nengunha lexitinosa coraxe, nunha sociem idade para ditar e xulgar
dade onde os valores á alo que son as necesidades
za son tan outros que n·os
das mulleres por unha elefai un movimento de susmental razón e tan sinxela
peitosas porque non nos incomo que as mesmas existegramos e porque seguiten e funcionan para conmos dispostas á pelexa.
solidar os mecanismos funUn alegato a favor dese
damentais da nosa opre• •
fervoroso desexo que en
S IOn.
nós aniña de non aceptar o
1 todo esto tumos deposíbel (todo o mundo saprendendo-o da nosa prácbe xá que o posíbel é o que tica de pelexar moi polo
dita o poder que é lexítimo
concreto polas necesidai está permitido), porque os
des reais das mulleres gaoprimidos, i neste caso as
legas e non talando nen

predicando dende as nubes. Gracias a esto poidemos conectar con centos
de mulleres.
E seguir afirmando todo
o anterior non da a razón a
quen persiste teimudamente en dicernos que "así" somos un guetho, que a nosa
radicalidade e marxinalidade fainos ser un movimento de "catro e un tambor".
Poñer os ollos atrás
traendo-os até hoxe, sen
prexuicios, permite ver que
o M F de todo o Estado Español ten logrado nesteR
anos unha importante forza
e influencia dentro desta
sociedade concreta.
Abonda con medir ben a
enorme distancia, inconmesurábel, que pode separar ao Movimento Feminis-

Querer ser maoria hoxe,
aqui e agora, é algo totalmente imposíbel. Quen
quera ser maoria ten que
marchar ao bando de quen
son maoria i hexemon izan
política e ideolóxicamente
a nosa sociedade.
Dicia-o o programa da
AGM en 1976. Repetirémolo sempre: Os problemas
das mulleres non se resolven reformando unhas poucas leis; nen a lo ita das mulle res remata i comeza na
lei de aborto, na información sexual. ..
Dixémolo; volvemos repetilo, a nosa opresión non
é unha cuestión de costumes, tradicións, que de vez
en vez, da manda modernidade, postmodernidade o u
liberalidade de costumes
vai ir docemente desaparecendo, esvaindo-se.
A liberalidade de costumes, as medidas discriminatorias positivas, (como a
famosa cuota do 25%), a
modernidade e tantas cousas mais teñen chegado a
algúns sectores da nosa
sociedade, e ten rematado
aí a opresión das mulleres?
Non ten chegado todo
eso, e muitísimo mais, a
Noruega onde un 50% do
governo son mulleres e, teñen deixado as mulleres
noruegas de sofrer opresión?

ta Galego que existimos
aqui e agora e calquera oficinilla que se abra en
Santiago.
Ser un movimento minoritario é algo evidente namentras se manteña esta
sociedade. Facernos conscentes desto non é o mesmoque non seguir preocupadas, cada vegada mais e
millor, e traballar mais para conectar i chegar a milleiros de mulleres. Facer o
no so labor tentando espertar simpatia hacia as nosas
ideas en mais mulleres que
remanecen, ainda, prendidas do medo, do soño, da
non concenc ia.

As nosas cadeas non están feitas só de ideas o u de
costumes por muito que
un has e out ras estén aí. As
nosas cadeas están feitas
de realidade materiais, de
institucións sólidas e carcerarias como a familia patriarcal, de soxulgamentw
sexual, psicolóxico, educacional -complexísimos-·
Seguemos a ser o "Segundo sexo". Seguiremos
sendo-o namentras non logremos destruir a orde que
o fai posíbel hoxe, a organización capitalista tan fondísimamente patriarcal.
O no so Movimento Fe minista nasceu coa vontade
de facer posíbel o fin de todas as cadeas que atan e
suxeitan as mulleres. Ese
seg ue sen do hoxe, e por
muito tempo, o maravilloso
desafio.
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AS MULLERES EN NICARAGUA

(1.a Parte)
Vitória Iglesias Molares
Coordenadora Feminista de Vigo
dunha visión pesim ista respecto á capacidade dos
governos socialistas de cumplir os seus obxectivos no referente
á liberación da muller, reforzada pola falla dunha democrácia realmente popular, a revolución nicaraguana
presentava-se nun princípio como
alentadora.
A época na que se produciu a revolución, posterior ao resurximento
do novo feminismo, o feíto de que os
dirixentes do FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) pareceran
conscentes da importáncia da liberación das mulleres en Nicarágua e
mesmo que non se denunciara o feminismo como unha "diversión
contra-revolucionária" e que algunhas
mulleres dirixentes expresaran abertamente o seu entusiasmo por estes
ideais abría unhas perspectivas esperanzadoras.
Na práctica demostrava-se un alto nivel de participación das mulleres na vangarda das forzas de combate, o FSLN era capaz de mobilizar
a miles de mulleres, e debatía-secomo poderia realizarse o compromiso
sandinista da igoaldade da muller
cando trunfaran.
Os prime iros pasos despois da vitória seguiron animándonos. O decreto que desterrou a explotación
das mulleres como obxectos sexuais
nos médios de comunicación e a
auto-afirmación das mulleres cadros
do FSLN en pastos importantes dentro do novo Estado parecían confirmar un novo esceário para unha estratéxia diferente cara á emancipación das mulleres.
Hoxe, despois de vários anos no
poder, a imaxe perdeu algo de atractivo. As presións na construcción
dunha sociedade socialista en médio da pobreza, o subdesenvolvemento, a contra-revolución, a intervención externa e a oposición política, producto do compromiso constitucional cos principios de plural ismo político e económico que impiden a implementación dalgunhas reformas, aparte da própria concepción do FSLN do lugar que ocupa a
emancipación das mulleres no conARTINDO
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texto real das suas prioridades, cando o prioritário deve ser a supervivencia da revolución e a enerxía está dirixida á defensa militar, a emancipación da muller parece que foi retirada da axenda en Nicarágua.
Reflexionando sobre este ponto
vemos que o FSLN implemento u tan
só aqueles aspectos do programa de
emancipación das mulleres que
coinciden cos seus obxectivos xerais; asegurarse o apoio popular e os
que pode realizar sen un ha forte oposición. As políticas encamiñadas a
proporcionar algún beneficio ás mulleres foron implementadas porque
correspondían aos seus obxectivos
máis amplos, xa sexa no e ido do benestar social, o desenvolvemento, a
igoaldade social ou a mobilización
política na defensa da revolución,
que é o que ocurre comunmente nos

Estados que fan unha transición ao
socialismo.
De todos xeitos se talamos de que
os sandinistas fixeron relativamente pouco para cambear as causas da
subordinación das mulleres ou que
os intereses das mulleres non foron
representados no Estado estamos
facendo m u itas suposicións; que os
intereses de xénero son equivalentes
aos "intereses da muller", que o xénero devera estar privilexiado como
o principal determiñante dos intereses da muller, e que a ideoloxía da
muller, real ou potencial, está tamén
estructurada únicamente como efecto do xénero. Por extensión suponse
tamén que as mulleres teñen certos
intereses comúns en virtude do seu
xénero e que estos intereses son os
máis importantes.
Facendo un ha diferenc ia entre os

intereses das mulleres, os intereses
prácticos de xénero e os intereses
estratéxicos de xénero, podemos ver
que a maioría das mulleres foron
afectadas de xeito positivo pola política do governo ainda que as estructuras fundamentais da desigoaldade non foron desmanteladas. Dacardo co carácter socialista do governo, as políticas teñen obxectivos
en favor dos sectores mais probes
da povoación e concretáronse nasatisfacción das necesidades básecas
nas áreas de saúde, viven da, ensino
e subsidio aos alimentos. Dado que
segundo as estadísticas na categoría da xente máis probe hai 354 mulleres por cada 100 homes, son estas mulleres en virtude da súa posición de clase as máis favorecidas
polos esforzos redistributivos do
governo.
Respecto aos intereses "prácticos
de xénero", dada a división sexual do
traballo e a responsabilidade das

mulleres no cuidado das criaturas, a
saúde da familia e da provisión de
alimentos e das cousas da casa, as
medidas políticas dirixidas a aliviar
a situación nestas áreas tamén tiveron resposta positiva por parte das
mulleres, tendo en conta nembargantes que o recoñecimento dos intereses prácticos das mulleres, dando por boa a división do trabal lo e a
subordinación das mulleres dentro
de la, negaos intereses extratéxicos.
Os progresos nos intereses estratéxicos, que serían os encamiñados
a conseguir a emancipación das mulleres son modestos. As reformas legais, especialmente na área da familia, enfrentarse co tema das relacións entre os sexos e o privilexio
masculino ao tratar de terminar cunha
situación na que a meirande parte
dos homes evaden-se das responsabilidades en canto ao benestar das
súas familias, e obrigar-lles a quepaguen unha contribución ao contado,

en especies ou servicios, criou as
condicións .para politizar a cuestión
do traballo doméstico nos debates
sobre a necesidade de compartir o
trabal lo de xeito igoalitario entre todos os membros da familia.
Tamén se fixeron esforzos por establecer centros infantis, pre~escolares, etc. Intento u-se cambear
os estereotipos femeninos non só
prohibindo a explotación das mulleres nos meios de comunicación, senon tamén promovendo a algunhas
mulleres en postos de responsabilidade, e facendo esforzos na participación das mulleres na defensa.
Resumindo, é dificil talar dos intereses das mulleres e máis difícil
concluir se estes intereses foron traicionados, sobre todo no caso de Nicarágua ondea guerra segue presente. Non obstante está claro que os
sandinistas foron máis lonxe que
ningún outro pais socialista no recoñecimento dos intereses das mulleres, tanto estratéxicos como prácticos e conseguiron milloras sustancias nas vidas de muitas mulleres.
Capiduo aparte, merecería qué papel
xogan na defensa destes intereses
as própias mulleres, o seu grau de
organización é o seu nivel de con.' .
c1enc1a.

(Comentário base'a do nun artigo de Maxine
'
Molineux sobre as mulleres nos paises socialistas -o caso de Nicarágua-).
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ESPAZOS
DE
MULLERES
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Se sé

"Aterra é moi escrava, tes que
deci-lo, aquí somos escravas
da terra".
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pubrica o seu libro: "COU-

OURDES MENDEZ

....,. SAS DE MULLE RES:

Campesiña.s, poder e vida
cotidiana" no ano 1987, está na "Editorial do Home:
ANTHROPOS". Tráta-se dun
"trabal lo de campo" realizado nun municipio do interior de Lugo, pertencente
ao arzebispado de Mondoñedo-Ferrol. Nel recóllen-se
as transformacións- marcadas pola progresiva mecanización dos trabal los
agrícolas-· que se producen na· vida cotidiana das
mulleres "labregas" que
agora pasan a chamarse a
sí m.e~mas "agricultores".
O s.eu ·traballo comeza
· coa denúncia da marxinación da m u ller dentro dos
estudos antropolóxicos e
mais sociolóxicos: "simples apartado das suas
obras e xamáis tomada como centro dos seus estudos". O ponto de partida, ou
hipótese, de que parte a nosa autora é a de que, coa
mecanización dos trabal los
agrícolas, e coa conseguinte implantación dun novo
"modo de producción" capitalista- que se pretende integrar no ámbeto da
Galiza rural, as mulleres
campesinas están perdendo o "lugar" que ocupaban
tradicionalmente dentro da
explotación de tipo familiar.
Ao pé desta hipótese
abren-se moitas interrogantes, ademáis das que se
nos van revelando ao long o
da leitura: ónde se situaba
con relación ao eampesiño?, cál é o seu lugar ago-
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ra?, cais os poderes e competéncias da muller?, cais
os seus saberes?, ónde se
situaban elas a sí mesmas
'
e ónde as situaban os demáis?, cómo os cámbeos
té en icos afectan a su a vida
cotidiana e en qué? ...
O que sí confirma este
trabal loé que coa transformación da división sexual
do traballo -acontecida
entre a década dos 60 até
o 80, primordialmente, no
proceso de industralización
da agricultura, os "espazos" da muller ven-se cada
vez máis restrinxidos. O
que cuestiona e refuta o libro é tanto a pretendida
"complementareidade ou
reparto de tare fas", en definitiva, a tese dun "patriarcado con igoaldade de deritos" que miraria as actividades da muller no médio
rural como indicadores do
"poder real" que el as detentan, como o mito da "permisividade sexual" que se
quere ver dentro do ámbeto rural galego.
A nosa autora comeza
analizando o "lugar" rasevado ás mulleres dentro do
sistema xurídico e mais
económico que xurde da
sociedade agrícola tradicional: o Dereito Foral Galego -D.F.G;- cáis dos
seus artigos atañen particularmente á muller, qué lugar ocupa nos documentos

de "compra-venda" e dentro
dos "sistemas de herdanza" (que condicioan en
grande medida a · concepción que se teña do "grupo
doméstico", a maneira en
que se vai trasmitir a propriedade, así como o tipo
de "relacións veciñais" que
se podan estabelecer), nos
testamentos e dentro do
marco económico das parróquias, para vislumbrar,
logo, os cámbeos que se
producen coa implantación
do . Código Qivil Español
(C.C.E.) .
Un breve inciso para fazer unhas cantas aclara.'
c1ons:
(O D.F.G. recolle por escrito algunhas das normas
que rexen na Galiza tradicional, as demáis normas
non-escritas, proveñen do'
Dereito consuetudinário, e
até o 1963 non serán compiladas no Dereito Civi 1 Galego. As institucións de que
se ocupa o D.F.G. son o Foro ~polo que concerne á
propriedade da terra- e a
Compañia Familiar Galega
(C.F.G.) encarregada de instituir os dereitos e mais deberes das persoas que traballan xuntas sobre unha
explotacións).
Se ben dentro da C.F.G.
alude-se ao "status" da muller casada nun plano de relativa "igoaldade" con respeito ao marido: "a muller

casada ten persoalidade
própria e é, con relación á
Compañia, de condición
igoal ca do marido...", con
respeito aos rexímenes matrimoniais non se prevé
nengún tipo de regulamentación, pola cal, a vida das
mulleres campesiñas, na
prática ficará rexida polo
C.C.E. A victória franquista
representou, no que á condición civil da muller se retire, unha volta ao C.C. do
· 1889 polo cal "o marido é o
administrador e mais usufructuário da dote da súa
muller... o marido é o administrador dos 'bens ganane i ai s' e pode alienar e mais
abrigar a tíduo oneroso os
bens comúns sen o consentemento da muller... e
ainda que a maioria de edade é de 23 anos para ambos
os dous sexos, as mulleres
de menos de 25 anos non
podarán deixar a casa dos
seus pais sen o consentimento do pai, salvo que
contraian matrimónio ou si
o pai ou a nai voltan casar..."
Por máis de vinte anos
(1940-1960) as únicas mulleres que terán un papel púbrico serán as militantes da
Sección Feminina que, defendendo a política falanxista, decrararan-se ante todo nais e máis
esposas.
.
- - -- -- ----A partires do 1942 o que
a lexislación española promulga, no que concerne ao
trabal lo das mulleres, é que
só as mulleres solteiras teñen dereito a traballar, e
que se casan deben abandoar o seu posto. Mentras
o home traballa, á muller
encomenda-se-lle o papel
de "aferradora" (todo e lo na
liña da economia da postguerra). No 1946 o traballo
da muller penaliza-se coa
retirada dos "pontos" que
se lle pagaban ao marido.
Estas liñas temen como
resultado o desenrolo do
traballo non-decrarado.
A partires de 1957, co
plan de "estabilización
eco.
nómica" por diante, cambeará tamén a ideoloxia
franquista concernente á
muller.
No 1958 asistimos á unha
série de modificacións nos
artigos do C.C.E. Con respeito á situación xurídica

da muller tan só destacar a
conservación da "pátria potestade" dos tillos por parte das vi uvas, a inda que volten casar, así como a sua
presencia -testigos nos
testamentos-: O que non
cámbea nestos artigos é o
que especifica que a muller
segue a deber-lle "obediencia" ao seu marido -este
seg u e a sr o se u representante legal- "xa que o matrimónio esexe unha autoridade que a natureza, a relixión e mais a história atribuen ao marido".
Se nos at ivesemos a o
mito da pretendida "igoaldade de dereitos" da muller
con respeito ao home, tal
como se recolle no D.F.G., a
entrada en vigor das reglamentacións impostas polo
C.C.E., debería traer consigo grandes contradiccións,
enfrentamentos e protestas
por parte das mulleres
campesiñas, polo lugar ao
que agora ficarian relegadas. De feíto ésto non acontece: "tanto o D.F.G. como
o C.C.E. non fan máis que ir
no senso da normas sociais fondamente enraizadas no.conxunto da poboación". Craro que ésta constatación non mellora en nada a situación da muller
campesiña, o que salta á
ollada é que xa non se pode soster a diferéncia sinalada con entusiasmo por
moitos estudiosos entre un
modelo de autoridade: o
masculino, e un poder ainda que non oficial, non
aparente, das mulleres. O
que se cuestiona con moito acerto a nosa autora é si
"realmente" pode talar-se
dun poder que non sexa
aparente e mais oficial e
que ademáis supoñer ese
"poder nas mulleres" só se
conseguiría si tivesemos a
vontade de querer esquecer
que a orde capitalista epatriarcal destribue desigoalmente homes e mais mulleres en termos de mandoobediéncia, de sumisióndominación, e que cando
se tala da "complementariedade" dos traballos de
ambos os dous sexos esquece-se subraiar que estas relacións enscreven-se
no marco prévio (incuestio-

nado) das relacións de forza -poder-do m in ación entre ambos os dous sexos
estabelecidas- ben sexa
que se quera ver a orixe
deste poder na función reproductora da muller ou
nos traballos e territórios
ocupados tradicionalmente
polas mulleres.
Ademáis haberia que engadir que a afirmación do
poder das mulleres campesiñas, e a "igoaldade de dereitos" suposta, non cuestiona, de feíto, que sexa o
pai, o marido ou o abo o
"xefe da fa m íl ia". De novo o
"poder" da muller seria unha sublimación do seu rol
de nai, como axente reproductor, e nunca como "productora".
Outra das cuestións
abertas neste ámbeto é a
de por qué -ás campesiñas solteiras e sen tillosnon se lles recoñece o dereito a explotar a terra coma aos homes?, e por qué
na afirmación da "igoaldade de dereitos ou complementareidade das tarefas"
recolle-se im plicitamente á
muller-nai e non á muller.?
Polo tanto, a existencia
dun poder diferente é difí-

ci 1 de probar. Haberá que
analizar cal é o poder que
exercen as mulleres nese
mundo mixto. ·
No 1974 elimina-se do
C.C.E. o deber de obed iéncia que a muller lle debe ao
seu marido, se ben a muller
obtén o dereito a admin istrar os seus bens parafraternais e ainda vende-los,
se quere, o marido segue a
ser o administrador dos
bens gananciais.
Até aquí abonda co que
concerne á situación xurídica das mulleres. Qué
acontece co mito da "per-

m isividade sexual", pois
outro tanto: Díce-se que a
C.F.G. aceptaba a sexualidade extramarital. Mais, en
qué condicións a C.F.G.
acepta ás nais solteiras: o
grupo acepta esta "maternidade" cando é única (cando é nai dun só filio) e esexe, a cámbeo, a desaparición de toda a vida sexual
da muller. Non se acepta á .
solteira sexual mente· activa, polo que podemos inferior que non é a maternidade, senón a sexualidade libre o que se pon en tela de
xuício.
Serían, pois, as normas
das herdanza as que determiñarian o número de tillos
ilexítimos que un "grupo" é
capaz de consentir.
Volvendo, de novo, ao tema da "mecanización dos
traballos do campo" podemos anotar que ésta con leva unha perda do "poder"
das campesiñas desde os
anos 60 -esto segundo os
sociólogos-. Estar perda
de "poder" ou restricción
dos espacios que ocupan
as mulleres, ven ligada a
unha menor participación
nos traballos agrícolas, co
conseguinte alonxamento
dos médios de producción.
Dado o carácter familiar
das empresas e a condición de "xefe da familia" do
marido as mulleres converten-se e censan·-se como
simple "axuda familiar" ou
"axuda doméstica".•
As tarefas que cada vez
están tomando mais "lugar'' nas vidas das mulleres
son as que entran no campo do "non-traballo".
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A VIOLACIÓN DA LABERCA
(LE VIOL DEL'ALOUETTE)

Xentil laberca ouh xentil laberca
xentil laberca colloche collereiche
co/lereiche a cacho/a -sí a cacholacun espel/o trucado
anelareite a pata -sí a patacun anelo dourado
Xentil laberca ouh miña xentil laberca
xentil laberca engaiolareiche
.
.
,
.
taparette o ptco -st o ptcoa golpe de bicos
rachareite as ás -sí as áscós meus dous brazos apretados

O território masculino na
nosa sociedade é colectivo,
o espazo que lle corresponde á muller no médio rural
asocia-se cada vez máis (e
dentro do marco xeográfico
deste estudo) á esfera do
privado, o fechado, individual.
Tanto nas féi ras, festas e
funeráis (institucións esenciais no ámbeto da Galiza
rural) o rol púbrico recoñece-se-lle "tácitamente"
aos homes. Nas feiras
situan-se "no lugar onde se
efectúan as transaccións
económicas importantes,
as que determinan a econom ia da casa", m entras que
o que as mulleres venden
nas féiras é sempre o excente da producción non
autoconsumida. (O seu "es. pazo" na féira ven ser a prolongación do mundo doméstico).
As mulleres tamén están
excluidas da "matanza do
porco" -acontecemento
tan relevante para a econom ia familiar- a nosa
auto,
ra sinala "a muller quemata estaria polo tanto presente durante todo o ciclo
agrícola a traveso da car-
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ne", co que se perpetuarja
na esfera da producción '.
Coa implantación da nova tecnoloxia agrícola a
muller fica cada vez máis
apartada do ciclo da producción (o home é quen
merca e manexa as máquinas). Coa a instalación de
água corrente e os servizos
que ésto comporta: o uso
da lavadora, lavadeiro individual, os electrodomésticos adquiridos e as novas
"necesidades creadas" para o "mundo do fogar" xa
non se pode xustificar a
preséncia da muller fóra da
casa.
"A única esperanza que
nos queda é a de proseguer
as nosas investigacións.
Despois de tentar mostrar
ca1s son os mecan1smos
da nosa sumisión, habería
que conseguer que éstos
foran perceptíveis e, sobre
todo, percebidos polo conxunto das mulleres. Se non
conquerimos que as nasas
demostracións e mais as
nasas teorizacións pasen
ao cotián, ao vivencia/, éstas non serán máis que un
trabal/o morto". LOURDES
MENDEZ.
1

•

•

Xentillaberca ouh miña xentil laberca
xentil laberca desplumoche desplumareiche
sacareiche as plumas da espalda -sí da tua espaldade vagar, con soavidade
espirei o teu ventre -sí o teu ventrecon rabea
Xentil laberca ouh miña xentil laberca
xentil laberca cravoche cravareiche
racharei os teus muslos -si os musloscun coitelo afiddo
enchereite as tripas -si as tripascunha be/ida niñada
Xentil laberca ouh miña xentil laberca
xentil laberca conquerireiche...
comereiche enteira -toda enteiraa cacho/a
a pata
•

O plCO

,

as as
a espalda
o ventre
os muslos
as tripas
laberca
E despois se algo quedara, ouh miña laberca xentil
e despois se algo quedara, fariase "paté"
un bo paté de laberca
para servilo namentras estea fresco
cunha bella etiqueta
para lembrarte quen eres

"O TEMPO DUN SALA/O"
Autora: Anne Philipe
Traducción: X.M. Beiras
Edición Xerais de Galicia

Teresa Navaza

E

a primeira vez que A.
Philipe é traducida ó galego. Hai que salienta-la boa
linguaxe e poesia que otraductor nori roubou n in nos
escatimou do francés orixinal. Xa tiña acontecido coa
sua versión de Os Xustos
de A. Camus.
Anne Philipe publicara
xa un libro sobre o seu home, o gran actor Gérard Philipe, en colaboura con Claude Roy. Na obra da que ho. xe talamos -Le Temps
d'un soupir (O tempo dun
salalio) Anne lembra a figura, a presenza permanente
do seu home, os remorsos
polo seu engano ante o coñecemento da existencia
do cancro da morte- só
quixo que Gérard non sofri-

ra n in soubera o se u próximo final. Anne analisa a vida, a natureza, a soidade, a
lo ita, a noite é a 1uz a o longo de pouco máis de 15
di as.
Foi unha noite de setembro cando Anne e Gérard
voltaban dunha longa viaxe
e lembraron como a pq.rtir
do seu amor poderían construir:
"Construirmos uns tillos,
un oficio, unhas amistades,
unhas casas e se cadra
axu'darmos a construir un
mundo mellor. Chegoú o
tempo da realización. Somos arquitectos maravillados".
Pero de súpeto a morte
coas suas gadoupas anuncia a su a chegada. Anne rebélase. Aquela tarde parecelle xusto e normal que no
intre en que Gérard entregase ao mundo o seu derradeiro alento, aterra se tendese e o engulise todo.
O gran amor destaparella non foi motivo de esquecemento da dor allea, da
desgracia dos outros. "Eramos felices e conscientes
de sérmolo pero naquel
preciso instante morrían
persoas, outras mataban,
esgazábanse parellas, choraban nenos na súa soidade, homes e mulleres deitados no seu leito botaban as
contas da súa miseria. "Un
de nos dixo: Tentaremos ser
elegantes se un día somos
infelices".
E as páxinas deste libro
talan da elegancia persoal,
humana e síquica e física
de Anne Philipe. Elegancia
cara aos sentimentos, ao
sofrimento, á morte e á
vida.
"Para min nada é máis
fermoso ca unha parella, e
cando sinto dicir que amar
é perder a liberdade e a propia integridade pregúntome
se é que talamos do mesmo sentimento".
"Teria dado todo no mundo, e digo ben todo, por te
ver xurdir vivo, pasearme
contigo polo outeiro tal como adoitabamos facer, ou
ficar inmóbiles a ollarmos
o mar. Dez minutos namais
e logo a morte, a tortura, o
que fose, mais volverte a
ver".

las que entre as múltiples
"Nunca ollara a morte
ocupacións cotidianas e
con tanta desenvoltura cocousas varias que leer aínma no tempo da felicidade.
Agora a morte preocupá- da non atoparon o momento oportuno, ésta pode ser
bame".
a ocasión de rncluila na lis"Xa non me lembro do
día en que sentín por vez ta dos vindeiros meses. A
primeira que non todo esta- calor e a agradable perguiza vacacional serán unha
ba perdido sen remedio. Tal
boa axuda para introducirvez entrei sinxelamente no
nos entre as inmensas texogo da vida. A verdade ten
rras americanas e os entratantas facianas que me resulta imposible precisar co- · ñables personaxes que van
mo volvin facer pé. Un día aparecendo ao longo da videcateime de que cesara da nómada desta fabricande non ser máis ca un ha fa- te de contos e reconstructora de pasados que é Eva
chada. Existía, alentaba".
·
Quérome salvar, recadar Luna.
Merece a pena deixarse
forzas, non ceibarme de tí,
é o berro último de esperan- conducir da man do tono
za de Anne Philipe".
festivo e vitalista coque naAnne e Gérard que desde rra a historia da sua vida,
o nacemento do seu amor por ese mundo de seres
non cesaron de se esculcar, marxinais entre os que atode se alumear. Entregáron- pa a amistade, o amor e o
se un ao outro, desarma- .· desexo no medio da pobredos, refugaron a lei da za e o despotismo e tamén
xungla.
a dor e a soedade. Porque
Un fermoso libro, O tem- a pesares da pincelada mepo dun salaio, que nos tala lodramática e fantástica
de amor e esperanza des- coa que envolta a sua napois da morte.
rración, todo nela nos resulta cercano e real, porque o
son os sentimentos dos
seus personaxes e a propia
realidade na que viven, sucesión de dictaduras e falsas democracias na que é
fácil identificar algúns dos
sucesos que relata coas
novas da prensa que nos
chegan dende ese continente. Realidade contra a
que se enfrentan dende a
sua loita individual pola supervivencia e que chegan a
. facer colectiva movidos por
sentimentos de amor e solidariedade, sen facer caso
ao muro de impotencia que
a razón levanta ante eles
porque a sua é tamén unha
'·
loita
contra a razón , contra
a razón que se impón pola
forza e que conv irte en rea"EJ!4 WNA"
lidade as telenovelas e contos da protagonista e en ficEdit. Plaza Janés
ción os informativos ofiIsabel Allende
ciais.
E hai algo máis que nos
fai cercana esta novela e é
Ana Arellano
que a mirada que nos presta Eva Luna para entrar nese mundo de sonos e realidades, de sentimentos e refai cáseque un ano lacións, ten sempre ese
que "Eva Luna" apareceu concreto ángulo de mira
nos escaparates de todas que supón pertenecer ao
as librerías, pero para aque- sexo femenino.

Xa
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"MUJERES QUE AMAN
DEMASIADO''
Robin Norwood

J. Vergara Editor.
Madrid, 1986
N.S.C.

A

autora oferece un ha visión un tanto surpresiva.
Plantexa que hai mulleres
que 'aman demasiado' e segundo o seu diagnóstico
son unhas adictas que precisan ser curadas.
Os métodos axeitados
son as terapias, os grupos
de autoaxuda e, moi a subaixo no cabo do libro, a
creencia i encomenda a un
'ser superior'.
A 'factura é nidiamente
yanqui.•
Aquí a opresión da muller non existe, a subordinación, a profisión á que encarreiran a todas de esposa e nai, a conversión educacional-social nun ser fornecedor de todas as necesidades i atencións (afectivas, sexuais e coidados
materiais) dos homes, esvaen-se, desaparecen.
So hai mulleres 'que
aman demasiado' e que teñen que considerarse adictas, como si fose alcool o u
calqueira outra droga. Recoñecerse e ir ás terapias
da que a autora é un ha profisiona!.
Non se trata, logo, de recoñocer a opresión (a subordinación, a violencia, a
carencia de autoestima, a
entrega a 'il'... ) e xuntarse a
grupos que a pelexen, senon en considerarse unha
adicta.
Os perigos ideolóxicos e
políticos desta caste de
plantexamentos: A opresión non existe, as culpábeis voltan ser as mulleres
e como non hai opresión,
non hai beneficiarios deia
contra os que dar a batalla
(o Estado con todo o seu
aparello i tamén os homes,
mesmo os desposuidos).
Dito esto, penso tamén
que o libro aporta cousas
de utilidade: As proprias
historias onde se percebe
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ben ese círculo 'vicioso' no
que con frecuencia estamos atrapadas, as vivencias subxectivas: alleamento, enaxenación; menosprecio e autodesprecio, vergoña, impotencia, raiba, ailla-,
mento, ocultación ... e os
procesos destrutores e
autodestrutivos que soen
xenerarse ao fio destas
pescadillas que se traban a
cola.
O libro prantexa tamén
'métodos de traballo' das
terapias e dos grupos de
autoaxuda que ben orientados e con obxectivos nidiamente definidos poden ser
moi útis e valedeiros.
En calquer caso, como
este tipo de facturas yanquis soen ter predicamento
e o tema do 'amor' interesa
adestro e si estro, igual pagan discusión colectivas
o u tertulias sobre o mes m o.

"CÓMO DÁRSELAS DE
EXPERW EN FEMINISMO"
Guias del' enterado.
Mondadori, 1988.
Constance Leoft

En torno humorístico, i en

parte bufo, a autora tenta
recomendar algúns coñecementos elementais para
ser un embaidor. Coñecementos de 'manual' para

non quedar calado por supina iñorancia ou dicer tonterías que molesten ás 'feministas' coas que se teña
ocasión de conversar, sair,
tertuliar ou 'ligar'.
Un has migallas de mulleres importantes, unhas gotas de correntes e tendencias, bromas e outras lerias, xunto a un glosario lúdico para entender cáseque todo o anterior.
Se comezas ouservar
"yuppies" recén desembarcados en estes praderios
xa sabes: 63 páxinas, 200
pts e med.ia hora de lectura segundo velocidades! ·
Guia para embaidores. Si
queres descobrilos, le-lo.
Podes deprender 'cousiñas'
que de seguro non sabias.
Tampouco hai que dar-lle
todo o creto. Inexactitudes,
descoñecementos básecos, maor o u menor ridiculización, agarimosa sempre, de distintas posicións
feministas.
·
Verás como non das ido
de 'experta' en feminismo.
De aglaio esta socie<;tade
que vivimos na que a industria editorial publique guias
para somellar 'que sabes'. 1
o do feminismo é de saber
ou de loitar?
Visto con humor ten gracia, e con humos pensado
é un sinal para "cazar'' 'yuppies' expertos en idiotismo.

MUJERES AL BORDE DE
UN ATAQUE DE NERVIOS
(de Almodovar)

As películas de Almodovar parecen estar dirixidas xa de antemán a un púbrico concreto, progre ou
da "movida" que aceptan
ou viven uns "rollos" diferentes ao resto do "personal". O ambente do cine, ondea "pluma" deixava-se ver,
pode dar un ha imaxe da excepcionalidade deste cine.
Partindo daí, a película
pode valorarse desde duas
ópticas, unha simplemente
divertida, como calquer comédia, pero coa complicidade de elementos coñecidos da nosa propia cotidianeidade, ou valorando os
detalles como críticas feítas de xeito divertido.
Desde este prisma esta
película "Mujeres ..." pode
parecer máis superficial
que as anteriores da "Ley
del deseo" ou "Qué he hecho yo ...",' inda que non menos interesante.
A imaxe das mulleres é
muito máis global, aparecen craramente posicionadas en función dos seus
sentimentos, frente ao
mundo masculino, racional,
insensível e hipócrita.
Como todas as de Almodovar un pouco caótica,
abusando demasiado das
casualidades, divertida e
sensível.

ENTRE AS AMAZONAS E OS BUMERANGS
MAIKA NOVOA
Uqui

sfiguras humanas ou mellar
as figuras feministas son o
tema preferido de Maika Novoa. Amazonas en "paz armada", carpos fuxindo do cadro en "cambio de
plano. Cambio de postura", formas
contorneantes ou espectantes asulagan estes días a sá de exposicións
da Santiaguesa Casa da Parra, ela
mesma comenta a su a preocupación
pola infravolaración que ten a muller,
e que por iso quere que ao traves dos
seus cadros se dignifique.
"A opinión que re col/o -di
Maika- da xente cando ve os meus .
cadros é que as 'miñas mulleres' son
imáxes totalmente limpas e idealizadas, son a gran imaxe da muller; cando a xente sae da exposición, algúns
rín con sarcasmo pero cunha espma ...
Porque son pinturas que non te
deixan impasibel, cando as miras
existe un diálogo entre a pintura e o
espectador. Ao preguntarlle sin en
parte esas obras son autorretrato ·
contesta que "sempre o artista traballou sobre o autorretrato, 'é posibel que sexa a forma de entrar na vi.• -

11

"Desexo ou aspiración'~ 100 x 200 cm. Óleo/taboa. 1987 .

da, e tradúcese sobre o que ti fas, a
opinión que eu teño non é totalmente obxectiva, eu son subxetiva, é a miña forma de experimentar o mundo".

E seguimos a talar da sua obra
que é para ela un xogo artístico ao
que se somete mou gustosa; "unha
maneira de ver o mundo ambivalente, sitúome en dous puntos diferentes para ter unha visión máis clara,
sin poñer a lanza sobre un lado, estou saltando dun lado a outro para
mirar o máis obxetivamente posibel".
Os últimos cadros son bumerangs
que saen ao paso, con agresividade
incluso, que a inda está a analizar e
ainda sin explorar, porque como ela
dí "nunca chegas a coñecer total. mente a obra".
A expresividade non a deixa só para o tema, xoga o mesmo nas cores
así as amazonas son de amarelo
agre e verde, di Maika que son "como un bofetón", e máis cálidos os tonos das últimas obras "porque xurden así".
Con osadía, atrevemento e enerxía, pero tamén con tenrura e
misterio.
E así é como ela o ve:

"Si eles jalasen, qué

dirian?'~

190x120 cm. Técnica mixta. Acrílico/taboa. 1988.

"Eles rianse fachendosos
Grandes xenios importantes
Grandes homes, xa xigantes
e miraban victoriosos ...
Como mira un elefante!"
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UNHA LECCIÓN DA HISTORIA
Nanina

cen indios".
"E por estar os maridos
apartados, que nunca vian ás
mulleres, tinou entre eles a
xeración; morreros eles nas
minas, de trabal/o e tame, i e/as
nas estancias ou granxas, do
mesmo, e así remataron tantas
e tais multitude de xentes
daquela illa ..."
(na illa Española)
" ... e po/as crueldades dun
español moi tirano (que eu
coñecín) atarearon-se mais de
douscentos indios. Pereceu
deste xeito infinda xente .
En tres ou catro meses
estando eu presente, morreron
de tame, por levar-/les os pais e
as nais ás minas, mais de sete
mil nenos".
(da illa de Cuba)
Aquelo que contaba Galeano
no seu fermoso libro Días e

ndan tolos os
defensores da españolidade coa
celebración da descuberta de
América. Faltanlle catro anos
para que cinco séculas de
historia non lles teñan feito
reflexionar nadita sobre o que
non foi unha groria senon unha
conquista imperial e
imperialista, un xenocidio, un .
esmagar pavos, culturas, xentes
"como lobos, tigres e lións
crudelísimos" que dicia frai
Bartomeu
das Casas. Sigue
.
dicindo:
" ... e porque algunhas
vegadas, raras e poucas,
mataban os indios algúns
critiáns con xusta razón e santa
xusticia, tixeron lei entre sí, que
por un cristián que os indios
matasen, ian os cristiáns matar

noites de amor e de guerra de
como os nenas das escalas
suburbáns de Montevideo
relatan a conquista de América, ·
pode darnos pistas.
" - Veño civilizar. M irá que
barco mais lindo que teño.
-Eu non querer. Eu ter casa,
tam ilia e gañar ben.
-Pero si é millor como eu te
digo, así vos podés talar coma
•
mm.
-Deixar de toder e deixademe tranquilo".
Azos tamén para denunciar
nós i eles e elas, con Océano
interposto, as aventuras
imperialistas e de saqueo e
opresión de pavos como o
proprio naso convertidas pola
sua historia e pala sua
desvergoña -a que en 1992
queren celebrar- en groria
'nacional española'.
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Pontevedra

un canto á soedade da noite, na que
os obxetos perden o seu perfil aparente e a escuridade propicia a autorreflexión e a percura da verdade.
Cambeamos a cara.
En ~~so!itude Standing", a soedade personifica-se como un ha fada un
pouco temível que chega inesperadamente para arranxar as situacións
difíciles. Soedade construtiva.
"Calypso~~ retoma a história da
ninfa que lle deu hospitalidade a Ulises na Odisea, como símbolo da
soedade tras o abandono amoroso.
Pero esta fuxida é lembrada sen
amargura, e un fondo 1irismo.
A resignación de Calypso non é un
sentimento forzado, senon o froito
da xenerosidade, da libre elección:
~~oeixei-no marchar".
A soedade é asumida orgullosamente.
•
Language~~ descubre a elocuéncia do siléncio, a riqueza de matices
contida no innomeado, no impreciso.
. A oposición siléncio /linguaxe é
similar á oposición noite 1 di a en
11
Night Visión".
~~Gypsy" é un belo poema de amor
e encontro de duas m u lleres que se
unen d un xeito espontáneo para seguir despoi.s libremente os seus camiños. A tenrura e a ledicia misturan-se, latexan vivas e canta-se en
presente:
11

A.V.
A.G.M. (Ferrol)

Paga a pena descubrir a esta
cantautora neoiorquina de aparién·
cia cambeante e misteriosa, que le·
va sangue portorriqueña nas sua
veas.
A voce de Suzanne Vega é doce,
e o seu verso é distante e tenro an·
que escueto.
O seu estilo eclético, entre o melódico e o contundente (que poderiamos nomear como country contemporáneo}, a ambigüedade aparente
das suas cancións, nas que latexa
unha contradicción permanente entre o que se di e o cómo se di, lembran un pouco ao mellor Morrisay
dos Smith en "The. Queen is dead".
Mais a fria sensualidade de Suzanne Vega resulta inconfundível.
É este un disco para escuitar a ,
so as.
Descreve persoaxes concretas en
diversas situacións de soedade, cunha sutileza case pitórica.

Na primeira cara, "Tonis Diner"
sumerxe-te na melancolia da persoa
rodeada de xente, que observa sen
chegar a se rozar con ninguén. A
soedade da rutina, da falla de
i 1u sións.
•
"Luka" fa la en prime ira persoa do
aillamento dunha nena maltratada.
A protesta non se expresa diretamente, seno11 ao través do "orgullo"
como única arma posível na indefensión anguriosa da nena.
"/ronbound/Fancy Poultry" pinta
un ha paisaxe urbana suburbial e un
anceio de liberdade, de sublimación
e fuxida dese ambente opresivo.
"In the Eye" é unha canción de
amor extralimitado, de amor levado
ao seu cume destrutivo, disgregador
da personalidade.
Amor como fusión e fusión como
m o rte.
"Night Vision~~, inspirado no poema "JUAN GRIS", de Paul Eluard, é

"Ou! cóHeme como se fora unha nena
que non ficara durmida
acócha-me dentro de ti
e deixa que te escuite ao través da
Eres o xug lar deste pátio
[calor.
co sorriso dunha rapaza
aturdida polas mulleres
con esas coviñas e ese rizos
polas guapas e as perversas
· polas tímidas e as benditas
polas saias ao vento das damas
que prometen que te collerán entre os
[seus peitos"...

"Wooden Horse (Gaspar Hauser's
Song)":
A estremecedora h istória de Gaspar Hauser, xa tratada no famoso
film de Herzog, amosa aquí a superae ión dunha situación de soedade
absoluta, de marxinación total. Suzanne Vega fai un canto de esperanza e liberdade frente das formas
máis extremas de aillamento e inxusticia.
En conxunto, a voce de Suzanne
Vega garda a rebeldia do anti-social,
a reivindicación do diferente contra
da masa, a valoración da debilidade
contra a competividade.
Ela situa-se no ponto de vista da
vítima, do ser marxinal, e fai-nos escuitar a protesta dun xeito inabitual,
soterráneo, ferinte na sua demoledora sinceridade.
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