F E S T A

P A L A B R A

Publicación Galega Feminista
Galicia. 2003

F
S
1
L
E
N
C
I
A
D
A

E

S

T

A

D A

P A L A B R A

Edita: FlGA

Ilustracións: Obra de Xulio G. Rivas

Subvenciona: Concellería da Muller
d o Concello d e Vigo

Portada: Xulio G. Rivas

Dirección: María Xosé Queizán

Enderezo-e:
festadapalabrasilenciadaQwanadoo.es

Desetio: Margarita Ledo Andión

Distribúe: www.andelvirtual.com

Maquetación: Mónica Bar / María
Xosé Queizán

Imprime: A. Gráficas Vicus, S. A. L.
Segovia, 19 - VIGO

Consello de Redacción: Mónica Bar
Cendón / María Xosé Queizán /
Marga R. Marcuño

Dep. Legal: VG-241-1983

.~seSora.~in~üística:
Marga Rodríguez
Marcuno
Colaborador@s:
M aXosé Queizán
Luisa M a Muñoz Abeledo
Marga Romero
Aurora López
Miro Villar
Mónica Bar Cendón
Teresa López Pardina
Ángela G. Alfarache Lorenzo
Carlos L. Bernárdez
Carlota Álvarez Basso
Ana Míguez
Emilia Pardo Bazán

I.S.S.N.: 1139-4854

EDITORIAL
Sabemos que as obras das
mulleres foron silenciadas ao
longo dunha historia masculina. O
título desta revista alude a ese
silenciamento e un dos labores
fundamentais foi sacar á luz obras
e autoras que tanto aportaron á
cultura galega e mundial.
Mais non só está oculto o
pensamento, arte ou literatura
das mulleres, tamén está
silenciado o traballo que
realizaron e realizan, e que
supuxo un aporte económico
fundamental e indispensábel para
manter a sociedade galega.
A imaxe da traballadora que
transcendeu, tanto na arte como
na literatura, foi a muller
campesiña e maritieira. Labregas
coas vacas, nas feiras, cargadas
cos feixes de leña ou coas
patelas acuguladas de peixes.
Viúvas de vivos rosalianas.
Pranto, dor, abnegación. Rosalía
presenta a crúa realidade que
coñece, pero a visión maioritaria
das labregas na arte e na
literatura é idealizada e simbólica:
a Galiza terra nai. As traballadoras
reais, a pesar de seren maioría,
como corresponde a un país
terceiromundista e, para máis, de
emigrantes, non foron percibidas.
Castelao, ideólogo do
nacionalismo durante décadas do
S. XX, escribía: Vexo os homes
no traballo e as mulleres no fogar.

María Xosé Queizán

Visión incongruente para un
galego consciente. Cando escribe
ver debería escribir desexar.
As mulleres galegas, xa no S.
XIX, f0r0n proletarias. CigarreiraS,
espichadoras e salgadoras,
xastras, conserveiras,
traballadoras do textil, carrexonas
de sal e de peixe, legoeiras ...
Debido á cegueira, claramente
misóxena, da noca sociedade, a
realidade productiva das
traballadoras galegas non ten
historia nin relevancia. Tampouco
está contabilizada. Por iso, a
pesar de seren o pilar
fundamental da economía do
país, non sewíu para a
autoestima feminina nin a súa
emancipación. O traballo, se non
vai acompatiado dunha conciencia
feminista non é liberador.
A FESTA DA PALABRA, nesta
nova xeira, propúxose acabar con
este inxusto silencio e aportar luz,
desde a análise socio-económica,
a unha realidade que debe ser
recoñecida e recompensada.
Quere revisar sucesivamente
o papel xogado polas operarias en
diferentes industrias galegas para
ir formando un corpus socioeconómico que demostre o
número de obreiras contratadas,
o tipo de traballo realizado e a
rendibilidade económica para as
empresas e para o país.

A tal fin, a Asociación
Feministas Independentes
Galegas e a Concellería da Muller
do Concello de Vigo, convocan o
premio de investigación Festa da
Palabra 2003 co tema: AS
operarias de La Artística de Vigo,
desde os seus comezos até os
anos 80, O día 29 de Octubre no
Concello de Vigo, reúnese o
xurado integrado por: María Xosé
Porteiro, Concelleira da Muller,
María Xosé Queizán, directora da
revista Festa da Palabra
Investigación, Albino Prada,
profesor da Universidade de Vigo,
Ana de Miguel, profesora na
Facultade de Socioloxía de A
Corutia, Ana Martínez, profesora
da Facultade de Socioloxía da
Universidade de A Coruña,
exercendo como secretaria
Cristina Gómez, funcionaria
municipal, xefa da oficina da
muller.
O xurado, atendendo ao rigor
científico, ás fontes primarias de
investigación, ao material gráfico
e demais documentación de
apoio, acordou por unanimidade
outorgar o premio ao traballo AS
MULLERES DE LA ART~STICA.
UN ESTUDIO SOBRE O
TRABALLO FEMININO NA
INDUSTRIALIZACI~NDE
GALICIA, que corresponde a
Luisa María Muñoz Abeledo e
que reproducimos.
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AS MULLERES DE "LA ART~STICA"
Un estudio sobre traballo
feminino na
industrialización de Galicia
Con cariño, para as obreiras de
"La Artística ",
que non só me explicaron as súas
vidas laborais,
senón que tamén me transmitiron o
seu amor polo
traba110 e a súa forza vital

Agradecementos
Existen varias persoas ás que
Iles reitero merecidísimas gracias
porque contribuíron a que este
traballo de investigación puidera
ser levado a termo. En primeiro
lugar, ao profesor de Historia
Económica, Jesús Giráldez, por
deixarme consultar parte da
documentación de "La Artística"
vista xa por el no propio arquivo
da empresa, o que me aforrou
tempo para levar a termo esta
investigación. En segundo lugar, a
María Luz García, xefa de
administración e persoal de
Artiscar, S. A. por ponerme en
contacto co equipo directivo de
Talleres Alonarti, S. A, onde se
atopa o Arquivo Histórico de "La
Artística". En terceiro lugar, a
Juan Ferradáns, apoderado e
responsable de recursos
humanos, por facilitarme toda a
documentación laboral e
económica antiga, conservada
pola empresa, deixándome
consultala nas propias oficinas da
mesma, ao longo deste pasado
verán. En cuarto lugar, a José
Luis Ojea, apoderado e director

Luisa María Muñoz Abeledo

financeiro da mesma empresa
por facilitarme o acceso ao
arquivo fotográfico.
Así mesmo, agradezo
enormemente a varios
traballadores de Talleres Alonarti,
S. A. a colaboración prestada: a
Dolores Miguéns, pola súa
paciencia na busca de enderezos
e teléfonos de antigas obreiras de
"La Artística", e a Purificación
Ribas, por axudarme a contactar
coa súa nai, obreira da empresa.
Debo tamén agradecemento a
Jesús
pala paciencia
que demostrou explicándome
non só a súa experiencia laboral
na empresa, senón tamén o
funcionamento das distintas
tecnoloxías aplicadas pola
compañía ao longo do período de
estudio. Por último, dar gracias a
todas as obreiras da empresa que
tiven o privilexio de entrevistar, e
que me transmitiron coas súas
palabras non só diversos
episodios de vida laboral e social
senón tamén o seu amor polo
traballo, e sobre todo a súa
vitalidade e forza a pesar de
seren mulleres de idade
avanzada, todas maiores de 80
anos, elas son as protagonistas
deste traballo: Carmen
Guimeranes, Dolores Cabezón,
Purificación Gores, Elisa Cobas e
Carmen Castro.

Introducción
Esta investigación analiza a
evolución do mercado de traballo
na empresa "La Artística" de

M 0 N 0 G R Á F 1

C 0

Vigo, firma emblemática no
sector de construcción de
envases, que empregou a man
de obra fundamentalmente
feminina durante boa parte do
século XX. No mesmo,
estudiaremos o traballo das
mulleres nesta compañía e a
segmentación do mercado laboral
Por
algúns
elementos de continuidade e
cambio na estructura laboral da
empresa, así como a influencia
de cambios económicos,
lexislativos e políticos sobre o
mercado de traballo. O período
de estudio comprende dende os
inicios da actividade empresarial a
principios do século XX ata os
anos setenta.
A investigación estructúrase
en tres capítulos. No primeiro
faise unha exigua revisión da
evolución da empresa ao tongo
do século XX. No segundo
analizarase a organización do
traballo e a formación dos
traballadores. Por último, no
terceiro capítulo estúdiase como
evolucionaron os salarios e as
condicións de traballo.
A metodoloxía empregada
para coñecer o mercado laboral, e
explicar a evolución do traballo
femenino, e a análise
microhistórica e o cruce de
diversas fontes: orais
(entrevistas), de empresa (fichas
de traballadores, regulamentos de
empresa, actas, contratos), e
socioeconómicas (convenios
laborais, documentación

'

botes, nun principio, destinados
ás conservas de peixe e vexetais.
A folla de lata, materia prima
escasa e polo tanto cara, viña de
Alemaña e servíase en cotas. O
xerente de "La Artística",
Eugenio Fadrique, sempre soubo
negociar cos provedores, de tal
xeito que chegou a presidir a
Asociación Metalográfica
Española. A folla de lata, que
chegaba ao porto de Vigo, tiña
dous destinos, os talleres de
botes dos conserveiros e o propio
de "La Artística", e de aí, era
transportada á fábrica en
camións, onde era impresa e
vernizada. Aínda que "La
Artística" comezou a súa andaina
coa impresión de pranchas de
folla de lata, pronto comezou a
deseñar e construír maquinaria
para as empresas conserveiras e
para os talleres onde se
construían os envases
alimentarios herméticos. .
A expansión de "La
Artística", sostida e rápida, tivo
lugar ao mesmo tempo que
medraba o sector de arrastre da
mesma, é dicir, o sector
conserveiro. No mesmo, dende
1880 ata os primeiros anos do
século XX, produciuse un
incremento do número de
fábricas, da producción e das
exportacións no que se cualificou
como etapa de formación do
sector, que situou a Galicia como
principal exportadora de
conservas de Españai2'.Esta
industria xerou uns beneficios

extraordinarios durante a Primeira
Guerra Mundial, que Ile
permitiron medrar e levar a
termo procesos de integración
horizontal e vertical,
expandíndose as empresas
galegas pola Península,
mercando vapores, montando
talleres de fabricación de
envases durante os anos vinte. A
expansión da industria
conserveira arrastrou industrias
auxiliares coma o sector naval ou
a fabricación de envases xerando
mellores expectativas de
emprego para as familias do
litoral galego. Por exemplo, a
principios dos anos vinte en Vigo
había máis de 5000 persoas
traballando na industria
conserveira, a maioría mulleres.

'

A evolución da industria
conserveira influía na marcha da
actividade auxiliar de construcción
de envases, polo que se a
primeira paraba ou reducía
vendas, a segunda tamén entraba
en crise. lsto reflectíase na
marcha productiva de "La
Artística":
En litografía se ha trabajado
menos que el aRo anterior debido
a las dificultades con que
tropezaron los fabricantes de
conservas para colocar sus
productos a causa del elevado
precio a que les resultaron estos
por el encarecimiento del
pescado y del aceite, principales
elementos de su producción. Tal
merma de negocio se tradujo en
nuestra sección de litografía ...'3'.
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Dentro do grupo de "La
Artística" constituíronse diversas
empresas dende a década dos
vinte. En primeiro lugar creouse
no ano 1921 Talleres Alonarti,
S.A., que tiña como actividades
principais a fabricación e
reparación de maquinaria en
xeral, e dende 1925 a fabricación
de tubos-envase'". Esta
sociedade, previa modificación
dos seus estatutos no ano 1945,
converteuse en sociedade
anónima de vida indefinida
-sustituíndo a duración de 50
anos que tiña-, cun capital social
de 4 millóns de ptas.I5'Nos
talleres Alonarti construíanse
fornos, máquinas pechadoras
para botes e engomaduras para
abastecer aos conserveiros. Máis
tarde, con Fadrique fillo ao fronte
da empresa, decídese expandir
esta actividade coa fabricación de
tubos de estaño que contiñan
cremas e pomadas, orientando o
producto cara ás industrias
farmacéutica e cosmética,
En 1928 "La Artística"
estableceu en Valenca do Miño
unha fábrica de tubos, envases e
goma selante co obxectivo de
abastecer á industria conserveira
port~guesa~~',
sendo o resultado
desta empresa, xestionada
directamente por persoal de Vigo,
moi positivoi7'.A boa calidade na
producción así como a intensa
propaganda que se fixo en
Portugal da casa de Valenca fixo
que fora a principal abastecedora
naquel mercado. lsto fixo que se

municipal, eleccións sindicais,
etc.).

índice
CAP~TULO
1. A evolución da
empresa

CaPiTu~o2. Organización do traba110
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2.2. A formación dos traballadores:
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e de folla de lata litografada por
parte dos fabricantes de
conservas de peixe, o cal deu un
enorme impulso a esta industria
auxiliar. 0 s principais
conserveiros, Mascó, Alfageme,
Albo, Calvo, e outras trinta firmas
máis, foron os maiores clientes
de "La Artística" de Vigo.

Capítulo 1. Evolución da
empresa
A empresa foi fundada en
1906 en Vigo, pero xa existía na
Coruña dende finais de século
XIX. Os socios fundadores foron
José Suárez Pumariega,
Estanislao Núñez e Eugenio
Fadrique González; este último,
ademais de fundador, foi O
xerente da empresa dende os 27
anos de idade"'. Esta compañia,
como outras de fabricación de
envases metálicos, xurdiron
como consecuencia do
incremento da demanda de botes

traballo

Esta empresa tomou O seu
nome da decoración dos envases
de folla de lata, pois o litografado
desta materia prima foi a
especialidade da compañía, que
complementaría a súa producción
coa manufactura completa de

---

3.1. Diferencias salariais segundo
sexo e ocupación

-

-.-

3.1 . l . Os salarios durante o
primeiro tercio do século XX
3.1.2. Os salarios durante o
franquismo
3.2. As condicións de traballo:
avances
3.2.1. A xornada de traballo e
vacacións
3.2.2. Relacións salariais
3.2.3. Outras rnelloras sociais
previstas pola empresa
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4. Fontes orais
5. Bibliografía
6. Apéndice de Táboas

Foto II. 1. Debuxante do taller de litografado. Video "La Artística", 1928.
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En palabras do xerente:
Esto nos obligó a habilitar
pequeños motores alimentados
por benzina, benzol, hogares para
los soldadores nutridos con
carbón vegetal, . .. y poner en
funcionamiento el motor Crossley
a gas-oil para que nos diese luz e
impulsase nuestra
transmisión"! Nuestra sección de
litografía imprimió
aproximadamente la mitad de
cajas de hoja de lata que en 1940
con m;smo gasto y a la sección
de gomas le ha pasado algo
parecido, habiendo estadas
ambas paradas la mayor parte
año.118'
Na década dos cincuenta
seguen os problemas de
abastecemento de materias
primas e as restriccións de
enerxía eléctrica na industria
española, o que afectaría
negativamente á marcha da
empresa. Pero tamén é un
período no que se deron
novidades técnicas importantes
como a instalación de trens
completos para a fabricación a
decollage.
Nuevas instalaciones en
nuestro taller de construcción,
donde han sido, lo que nos
permitirá atender con regularidad
la demanda de nuestra clientela,
ya que contando con primeras
materias primas abundantes
podríamos aproximarnos a una
produccióna anual de diez

millones o algo más de este tipo
de envases.í191
Os negocios de "La Artística"
en Portugal tamPoUc0
atravesaban o seu mellor
momento. A causa principal era a
escaseza de Pesca que Se deixara
sentir no país veciño a principios
dos cincuenta, creando unha
situación crítica na industria
conserveira, da que se nutría a
fábrica de gomas de Valenca.
Para paliar esta crise decidiuse
ampliar a empresa cunha sección
de tubos c~mprimibles'~~'.
"La Artística" transformouse
de limitada en anónima no ano
1953, aumentando o seu
~apital'~".
De todos xeitos, os
negocios primordiais continuarían
a ser a explotación da industria de
cromolitografía sobre folla de lata
e demais metais, a construcción
de envases, xuntas plásticas, aros
de goma e demais artigos, así
como maquinaria xeral para a
propia industria, a venda de folla
de lata e demais metais ou
alleacións.
Parece que no segundo
quinquenio dos cincuenta comeza
a remitir progresivamente a crise.
No 1956 iniciáronse importacións
de folla de lata autorizadas
globalmente á Asociación
Metalográfica, o que atenuou o
complicación de adquirir a materia
prima fundamental. Claro está
que, no caso doutras materias, o
problema seguía sen ser
resolvido, tendo o sector que
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resignarse a consumir a
producción nacional, aínda que
fose de peor calidadelz2'.Pero
contra esta mellora estaba a nada
favorable situación pesqueira,
pois tanto a campana sardiñeira
como a boniteira, base da
industria
foran
malas.
Nos anos finais da década dos
cincuenta a maior abundancia de
peixe levou a que o traballo se
desenvolvese con relativa
normalidade, sobre todo na
sección de litografía, aínda que as
importacións continuaban sendo
impracticables e OS productos
nacionais eran de producción
escasa e calidade pouco
recomendableíz3'.A empresa inicia
unha nova producción, a goma
líquida, mellorada coa adquisición
dunha mesturadora inglesa, que
permitía atender regularmente as
demandas dalgúns clientes, sen
deixar a un lado a fabricación de
aneis másticos, porque a moitos
conserveiros non lles interesaba
cambiar o sistema de engomado
dos seus envases ata que fosen
modernizand0 as das
in~talaciónsde xeito que [les
permitira empregar este sistema
de engomad^'^". A menor
construcción de envases para
conservas puido ser compensada
con envases Para
condensado, manteiga e
productos cárnicos, dos que se
produciron cantidades
relativamente importantes.

ampliara e fábrica e que se
.
adquirise nova maquinariai8'.
Tamén se incrementou a
producción de aneis másticos
debido a que o goberno
portugués dictou unha orde que
obrigaba aos fabricantes de
productos alimenticios a usalos. Á
parte disto, a compañía de "La
Artística" en Portugal tendeu a
eliminar a competencia mediante
un convenio coa Fábrica da
Borracha Luso-Belga, para limitar
a súa producción a unha cota
determinada coa conseguinte
indemnización, convenio que se
traduciu nunha maior producción
e beneficioi".
Tamén no ano 1928
levantouse un novo
establecemento en Coia para
fabricar aneis másticos,
desconxestionando así a fábrica
de envase^"^'. Esta rama química
de "La Artística" iniciárase nos
anos vinte, concretamente en
1923, coa fabricación de aros de
goma que substituían a antiga
soldadura manual con estañado
das diferentes partes das latas.
0 s botes ensamblaríanse gracias
a un pequeno aro de goma
circular e duro"". No ano 1933
rematou a instalación no antigo
taller de litografía da sección de
tapóns Coroa e boterío alleos ás
conserva^"^^.
,

En canto á marcha de "La
Artística" como fábrica de
manufacturas de folla de lata, se
os anos 20 foron de expansión,
en paralelo co que acontecía na

industria conserveira, nos
primeiros trinta sufriu as
restriccións impostas á
importación polos gobernos dos
países consumidores, situación
agravada polas folgas no sector
'.
transformador de p e i ~ e " ~Nestes
anos pásase a construír un maior
número de envases, ademais de
para a conserva, para tocador,
farmacia, lubrificantes,
limpametais, etc., adquirindo
maquinaria novaU4l'.
A intensidade
do traballo, especialmente
durante a primavera e o verán,
moveu a aumentar as xornadas
extras, e polo tanto a aumentar
os gastos. Por isto, a xerencia
puxo en funcionamento novas
máquinas rotativas alemanas que
incrementasen a p r o d u ~ c i ó n " ~ ~ .
Durante a Guerra Civil os
talleres de "La Artística" foron
militarizados e dedicados a
producir material de guerra,
traballando intensivamente neste
período. Despois, a producción
baixou nas diferentes seccións da
empresa. Coincidindo coa II
Guerra Mundial, os talleres de
litografía e construcción de
envases reduciron a producción
no ano 1940 pola escaseza de
materiais, folla de lata e cores ata
o punto que na sección de folla
de lata decorouse o 40% menos
da mesma que en 1939 e nesta
proporción pode tamén
considerarse o menor traballo
efectuado no taller de
construcción. Esta situación
derivaba da escasa cantidade de
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folla de lata producida dende
Bilbao e a imposibilidade de
importala do estranxeiro. Na
sección de gomas tamén se
deixou sentir análoga escaseza de
primeiras materias que nas
seccións precedentes, aínda
incrementada polo xa de por sí
difícil abastecemento de goma e
outros materiais, o que, engadido
a un maior prezo pagado e mailo
incremento de gastos, orixinou un
descenso da fabricación, o que se
traduciu en escasos resultado^^'^^.
Na década dos corenta a
empresa atravesou tempos
difíciles. Por unha banda, a
precariedade das materias
primas: carencia de folla de lata,
escaseza e mal acabado da
chapa, falta case absoluta de
goma. Por outra, existiron
diversos obstáculos para a
adquisición doutras primeiras
materias, xa por carecer de cota
axeitada dos abastecedores, xa
por non obter permisos de
importación ou por falta de
transportes, etc. Todo isto
orixinaba un descenso na cifra de
vendas e de producción que
había que afrontar sostendo o
mesmo persoal, pero con
maiores gastos. A grande
dificultade para conseguir
materiais era agravada pola
escaseza de gas, carbón e de
enerxía eléctrica. As seccións de
tubos e talleres Alonarti saíran
mellor paradas nos primeiros
anos de posguerra. Tamén se
produciu máis en Valenca.

J.Ballard, b) unha rotativa
Vailander alemana con forno de
secado Lufltechinsche, c) unha
prensa repetidora Bouzard, d) un
transportador elevador YFD de
procedencia inglesa para carga
máxima de 1500 quilos, e) dúas
prensas italianas SACNY, modelo
5/85, para a producción de tapóns
coroa. Na mesma fábrica de
construccións mecánicas de
"Alonarti, S.A." foron fabricadas
algunhas máquinas: a) dous
fornos continuos de secado para
engomados de goma Iíquida, b)
un forno de secado para folla de
lata litografada, alimentado a gas
butano, c) dúas carretillas
elevadoras, d) unha máquina para
pestañar e embutir fondos
cilíndricos.

do mercado español no
subsector de envases metálicos
para conservas de peixe.
ARTISCAR, productos químicos,
é a empresa do grupo que se
dedica a fabricar goma Iíquida
aplicada ás tapas dos envases
herméticos. Precisamente, estes
botes garanten a
impermeabilidade das latas
mediante inxección na mesma
beira do envase, converténdoas
en peche estanco a proba de
elementos externos. Nestes
inicios do século XXI "La
Artística" productos químicos e
outros tres fabricantes máis
producen a goma Iíquida
necesaria para atender a todos
os fabricantes de conserva
europeos, especializada en Vigo
en selantes para a alimentación.

Despois dunha década de
competir coa empresa de
construcción de botes Carnaud,
S.A., uniríase a "La Artística" en
1970. Esta fusión foi levada a
termo polo fillo de Eugenio
Fadrique, que, axudado polo
director xeral, Luis Meijide, creou
ARTISCAR, unha das mellores
empresas de impresión de metal
de Europa.

Para rematar coa evolución da
empresa queda por explicar a súa
estructura actual. Na derradeira
década do século XX, o director, J
Romero Fadrique tentou
modernizar a empresa, o que deu
lugar a cambios de
transcendencia, pois
transformouse o accionariado:
Schroders, unha firma inglesa de
fondos de inversión mercou un
considerable número de accións,
participando un 70% da empresa
no 1999, mentres que a familia
Fadrique reduciu a súa
participación a un 30%. No último
quinquenio do século XX tamén
se produciu a fusión dalgunha das
empresas do grupo e a escisión
de outras co fin de darlles a

Posteriormente, ARTISCAR e
a multinacional Crown, Cork and
Seal traballarian xuntas na
construcción de latas, botes,
envases de alimentación para o
sector conserveiro. A producción
anual actual é-de 700 millóns de
latas, máis da metade das que
se fan en España, o que
converte a esta empresa en líder
1

M O N O G R A F I C

dimensión axeitada e facelas
atractivas para os inversores.
Na actualidade as sociedades
organízanse en tres ramas de
actividade:
1) "La Artística" productos
químicos, que atopou o seu
futuro formando parte dun
grupo multinacional ALTANA.
2 ) Alonarti Envases, S.A.

1

3) ARTISCAR,S.A., que con
Crown, Cork and Seal, segue
fabricando envases.
En suma, aínda que os
tempos cambiaron, os apelidos
de empresarios e traballadores
seguen a ser os mesmos, pois
esta empresa empregou a varias
xeracións de homes, pero sobre
todo de mulleres, contribuíndo
tanto o capital como o traballo ao
desenvolvemento económico,
non só da cidade de Vigo, senón
da rexión enteira.

Capítulo 2. Organización do
traballo e segmentación por
sexo
Este capítulo explica a
organización do traballo na
"Artística", apuntando tamén
algúns dos factores económicos e
sociais que xeraron a
segmentación laboral por sexo e
analizando, dende unha
perspectiva histórica, a formación
do mercado de traballo no
subsector de construcción de

Os sesenta inícianse con
mellores expectativas para e
empresa debido a que a
liberalización económica afectaba
a determinadas materias primas
usadas na industria folla de lata,
estaiio, chapa fina, caucho, látex,
carbón, etc '25).
La estabil~zacióneconómica
contlnúa desarrollándose con
arreglo a las d~st~ntas
fases y ello
repercute en la política
económica de todas las
actividades Por ello nuestras
industrias siguen tratando de
superar las dificultades y
problemas planteados. 12='

Aumentou a cantidade de
goma líquida producida,
descendendo os aneis másticos
Na sección de folla de lata
traballouse xa con regularidade e
máis intensidade no verán,
recorrendo a traballo extra, e
superando as produccións dos
anos cincuenta. Tamén houbo
avances na sección de
construcción, aínda que non se
tivo que recorrer en tanta medida
como na litografía ás horas
extraordinarias A fabricación de
maquinaria mantívose equilibrada,
notándose unha oscilación
tendente á alza dos prezos das
primeiras materias, o cal inflúe en
que as contas de explotación
presentaran cifras superiores aos
pasados exercicios, sen que isto
significara un aumento sensible
da producción1271
Na fabricación
de envases metálicos Iitografados
era máis cruenta a pugna para

'i*
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Foto 11 2 Traballadores nas prensas Video "La Artistica", 1928

continuar ao mesmo ritmo de
ventas nos diferentes mercados
consumidores, e isto obrigaba a
unha constante reactivación
interna para superar as calidades
e prezos da competencia E certo
que non era moi acusado o éxito
obtido, pero a empresa
presentábaselle o panorama
industrial como alentador e
confiaba nas súas posib~lidades'~~'
Nesta década iníciase tamén
o establecemento doutras
industrias similares: unha xa
instalada en Vilagarcía,
Metalográfica Malagueña, e outra
en Vigo, Carnaud, S.A que
competirían con prezos e que
contaban con maquinaria
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moderna, aínda que Carnaud se
converteu nun cliente para a
sección de Iitografado dunha
importancia nada desprezable.
Entón, "La Artística" decide
modernizar os seus talleres,
instalando algunhas máquinas de
litografía, estufas de secado
rápido e elementos auxiliares'29)A
importación de maquinaria foi
posible dentro dos créditos en
dólares facilitados polos Estados
Unidos ao goberno español co fin
de ampliar e renovar a maquinaria
da industria nacional'30'As
principais adquisicións dentro do
Plan de renovación industrial
foron a) unha máquina rotativa
Rutherford, de procedencia
inglesa, con forno de secado

do século XXi3" A pesar de que a
difusión do cambio técnico non
fora inmediata nin en Galicia nin
noutras rexións conserveiras, as
principais empresas sí adoptaron
as novas máquinas soldadoras e
outros instrumentos cos cales
foron mecanizando os talleres de
laterío, o que deu lugar a
substanciais incrementos na
productividade do traballo
aumentou gradualmente a
principios do século XX e de
forma rápida entre 1915 e 1920
pola difusión de modelos de
máquinas cada vez máis
modernas (Táboa 1 1 1)

TABOAII 1
Latas soldadas por traballador e d ~ ano
taller de construcoon de latas da
fábr~cade Curbera en V ~ g o
1900
600

1904
800/850

1912
1100

1920
8800

FONTE Copiadores Curbera, nO124,
Fol 17-19 ano 1900, no 152, ano
190314 Fol 289, e Libro control de
produccion de latas por traballador e
dia, 1912, AHUSC e Libro diario,
Traballos taller de construcción, 1920,
AHUSC, Fondo Curbera

'

E(
Foto 11 3 Obreira engomando Video "La Artistica' , 1928
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A difusión do cambio técnico
freada por
factores
principais a multiplicidade de
envases e a conflictividade
laboral Por un lado, a multitude
de tamaños e formas de envases
fabricados non permitiu usar un
único tipo de máquina, pois a
producción non era estándar, o
que se manifestaba na propia
demanda de máquinas por parte
dalgúns fabricante^'^^' Por outro,
a resistencia a0 cambio dos
obreiros soldadores retardou a
mecanización, ao ver estes
traballadores como a nova
organización do traballo facía
perigrar os seus privilexios de
clase
Coa difusión da mecanización
feminizouse o traballo nas
fábricas de envases, e así
sucedeu na Artística Aínda que,
desafortunadamente, non
dispoñemos das cadros de
persoal da empresa na primeira
metade do século XX, a
contratación de mulleres sempre
foi superior á dos homes, nas
primeiras décadas do século XX,
especialmente dende os anos
vinte, sendo contratadas por ano
máis do dobre de mulleres que
'.
da
de h ~ m e s ' ~A~difusión
mecanización na fabricación de
envases implicou cambios
substanciais por sexo no
emprego, á vez que reciuciu
conflictividade e custos de
fabricación, .facendo aumentar o
~~'
ritmo de t r a b a l l ~ 'Os
empresarios impulsarán o cambio

envases metálicos. Na primeira
parte examínase a organización do
traballo na sección de
construcción de laterío, estudiando
o efecto do cambio técnico sobre
a composición da forza de traballo
por sexo, na segunda discútese
como a formación dos
traballadores nas fábricas derivaba
da propia forma de organizar o
traballo e das diferencias na
formación segundo sexo.
2.1. O taller de construcción de
envases: cambio tecnolóxico e
productivo

Antes de fundarse as
empresas de construcción de latas,
as propias fábricas de conservas
contaban con talleres onde se
construían os botes. Na etapa de
formación do sector conserveiro,
aproximadamente entre 1880 e
1900, predominou nos talleres de
envases a man de obra masculina,
pero a principios do século XX
déronse cambios técnicos que
modificaron esta pauta de
emprego e os homes foron
desprazados progresivamente por
mulleres e nenos.
Aínda que o normal era que
os fabricantes tiveran a
construcción de latas integrada
nas propias empresas, tamén
subcontrataron parcialmente a
producción das mesmas nas
principais fábricas de litografado e
manufactura de envases de Vigo,
"La Metalúrgica" e "La
Artí~tica"'~".
Nas derradeiras
décadas do século XIX, as latas

facíanse a man coa axuda de
máquinas moi simples coma
tesoiras, prensas manuais e
soldadoras de ferro, sendo a man
de obra maioritaria masculina e
adulta. Nos primeiros talleres de
construcción de envases non
había mulleres e era baixa a
proporción de aprendice~'~~'.
O traballo no taller
organizábase en dúas seccións
dirixidas por homes, dous
mestres: a do taller de laterío,
onde se preparaba a folla de lata
e a do taller de construcción,
onde se ensamblaban as distintas
partes do envase'33'.O proceso de
producción no taller acontecía así:
os oficiais da sección de
troquelado cortaban o corpo da
lata, dándolle forma nun molde
ou cilindro para despois producir
o fondo e a tapa cunha prensa
que cortaba pezas rectangulares
dunha prancha de folla de lata.
Chegaba a folla de lata e era
estampada coa marca dos
diferentes fabricantes. Previo ao
estampado, os debuxantes de
"La Artística" facían o deseño
que iría nas latas no taller de
litografado, como se pode
apreciar na Foto 11.1.
Despois, as follas eran
divididas en tiras longas e
estreitas con tesoiras manuais ou
a pedal. Das tiras longas
sacábanse os fondos e tapas e
das estreitas as paredes laterais
ou corpos das latas, estes eran
cortados a man, dándolle forma
nun molde ou cilindro. Os fondos
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e as tapas eran producidos cunha
prensa que facía pezas
rectangulares dunha prancha de
folla de lata. Despois, cortábase o
material superfluo das esquinas
con tesoiras de metal (cizalla).
Posteriormente, os oficiais do
taller de construcción procedían a
soldar, primeiro o corpo da lata e
despois a base. Neste punto, as
latas estaban listas para o
empacado de peixe, froita ou
vexetais nas plantas de
procesado de alimento^'^".
Os homes que soldaban latas
constituían a aristocracia obreira
tanto das fábricas de envases
como das de conserva'35'.A súa
tarefa principal, estañar as
diferentes partes das latas, era
moi intensiva en traballo; sen
embargo, a baixa productividade
dos soldadores, unhas 600 latas
por soldador e xornada de 10
horas, provocou a principios do
século XX un estrangulamento na
liña de producción que tería que
ser salvado vía cambio técnico'361.
A productividade do traballo
aumentou como consecuencia da
mecanización, iniciada nos
primeiros anos do século XX
nalgunhas das principais
empresas conserveiras que
importaban nova tecnoloxía
dende os principais países
productores (Francia, Noruega,
USA). Por exemplo, a firma
Curbera introduciu as prensas
americanas Bliss no 1900 e a
familia Massó as soldadoras
norueguesas nos primeiros anos

hermético: un aro de goma que
se aplicaba aos fondos das latas
antes de seren unidos aos
corpos, sendo esta tarefa
exclusivamente feminina e
manual, desenvolvida pola obreira
engomadora'"). Na Foto 11.3 vese
COMO a obreira coloca
manualmente o anel na tapa da
lata, proceso semimanual -a
máquina funcionaba a pedal-, que
era levado a cabo rapidamente, a
cada golpe de pedal colocábase
unha goma e íanse apilando as
tapas a un lado.

Q ...-

ia,

.

Foto 11.4. Construíndo corpos de latas de sardina. Vídeo "La Artística", 1928

As principais categorías están
indicadas na Táboa 11.3.
TABOA11.3
Manipulación de máquinas e xénero
na construcción de envases da
Artística
Principais Máquinas

Manexadas por

Prensas (fondos e tapas)
Engomadoras
Soldadoras de corpos
Rebordeadoras
Estatiadoras
Soldadoras automáticas

Homes ou mulleres
Mulleres
Mulleres ou mozos
Mulleres
Mulleres
Mulleres

FONTE:AHA, AHUSC e AHM, Fichas
Traballadores Libros de Taller.

Esta difusión de novas
tecnoloxías e a mecanización dos
procesos implicou tanto unha redacción do emprego de homes
como unha maior mobilidade
horizontal nas ocupacións das
mulleres. Nos anos vinte cambiou
a construcción de baleiro ao
difundirse dous tipos de prensas
cortadoras de folla de lata,
chamadas "tesoiras", que
funcionaban a pedal e
normalmente eran atendidas por
mulleres (Foto 11.21, aínda que
tamén podía ser servida por
mozos, a de tapas e fondos eran
recollidos por rapaza^'^".
Tamén se difundiu o emprego
de aneis másticos no peche
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O corpo do envase era
confeccionado por mulleres,
moldeándose manualmente en
torno a un cilindro metálico en
catro golpes como se aprecia na
O proceso era aínda
manual. Despois, as mulleres, e
tamén algúns homes, pasaban a
soldar o corpo manualmente:
pútiase cada corpo nun molde e
aplicábaselle a soldadura. De aí,
os corpos pasaban a unha
máquina rebordeadora,
xeralmente ocupada por unha
parella de traballadoras e, de aí, ía
á mandriladora, que facía a
pestana da lata para asentaren a
tapa'49g'.
Os corpos así obtidos
eran contados por unha moza que
os levaba á estañadora para, a
continuación, pasar á soldadora,
ocupada por dúas mulleres: unha
que colocaba as latas na máquina
e outra de servicio, que traía
corpos e tapas'50g'.
As novas
máquinas soldadoras permitiron a
feminización desta ocupación,

técnico porque contribuía a
reducir ou eliminar o poder
negociador das sociedades de
soldadores, evitando conflictos
laborais co recurso a unha man
de obra feminina e infantil, non
sindicada nin baixo a protección
dos sindicatos de oficio
rnasc~linos'"~.
A mecanización
nos talleres de construcción de
envases non significaba a
automatización dos procesos,
sendo semiautomáticas as
primeiras máquinas importadas
dende principios do século XX, as
cales empregaban man de obra
masculina adulta. Por exemplo, as
prensas de estampar e troquelar
eran manexadas por un oficial de
máquina que contaba cun neno
como traballador auxiliar, o cal
servía a folla de lata a un oficial'42'.
Deste xeito, dende principios do
século XX, os talleres e fábricas
de envases comezaron a
empregar mulleres e nenos como
axudantes dos operarios nos
procesos máis sinxelos: as
mulleres e os homes traballaban
coas troqueladoras sacando
fondos e tapas para ser soldadas
polos operarios, mentres que os
nenos cortaban as puntas aos
corpos das latas. En cada
máquina soldadora traballaba un
operario e unha muller ou moza
que facía tarefas de servicio
-recollía as latas soldadas e
levaba as que estaban por soldar
á máquina- co que se conseguía
aumentar o ritmo de traballo.
Dende principios do século XX
nas principais fábricas de

construcción de envases de Vigo,
"La Artística" e "La Metalúrxica",
o mesmo que nalgunhas firmas
conserveiras, mulleres,
adolescentes e nenos traballaban
xa con prensas de cortar e
estampar e con tesoiras
mecánicas (a pedal)'433'.
Sen embargo, o
desprazamento de obreiros fíxose
de xeito progresivo. No noso
caso de estudio, "La Artística",
incrementouse
considerablemente o número de
mulleres contratadas.
TABOA11.2
Contratos feitos pola empresa "La
Artística "
Periodo

1910-1920

Homes . . . 37
Mulleres . . 45

....

82

%

45
55

'O0

1920-1930

%

'O0
272

27
73

372

'O0

FONTE:
Fichas de Traballadores, 19201930, AHA.

A Táboa 11.2 amosa o
incremento de contratos a
mulleres feitos pola Artística. Se
xa eran máis as mulleres
admitidas pola empresa entre
1910 e 1920, na década dos vinte
practicamente triplicaban aos
homes. Ademais os
adolescentes, mozos menores de
20 anos, constituían un 35 por
cento, mentres que no segundo
periodo xa supuñan un cincuenta
por cento dos contratados, o cal
ratifica o anteri~r'~".
As mulleres

M O N O G R A F I C O

eran practicamente todas
menores de 20 anos: 87 porcento
no primeiro período e 78 por
cento no segundo. En cambio,
entraban poucas casadas na
empresa, isto acontecía cando xa
tiñan experiencia doutras
empresas, especialmente as que
viñan dos talleres das
conserveiras.
A comezos da segunda
década do século XX os homes
soldaban distintos tamaños de
latas, ao redor de 1100 latas ao
día, pechaban o cheo e reparaban
as latas defectuosas, mentres
que mulleres e mozos
troquelaban. Pero durante a
segunda década do século XX
substitúese progresivamente o
traballo masculino por feminino e
adolescente, proceso xa iniciado
na primeira década pola
conflictividade obreira e que se
consolida coas subidas salariais
dos soldadores na Primeira
Guerra Mundial. O cambio laboral,
tanto en talleres como en fábricas
de envases, consolidouse nos
anos vinte con forza de traballo
maioritariamente feminina e
adoles~ente'~~'.
Non existirá unha
combinación precisa de sexo e
idade nin nas fábricas de envases
nin nos talleres das conserveiras.
De feito, as empresas recrutaron
man de obra feminina e infantil
en distinta proporción en función
da dispoñibilidade de man de
obra, dos salarios e das
capacidades da mesma.'p"'

-

Debido a este temor, as
mesmas obreiras recén chegadas
trataban de fixar a súa atención
no funcionamento das máquinas
cando estaban a traballar nelas
dando servicio, para comezar a
traballar con elas cando as
rnaiores tiñan que ser
substituídas por enfermidade,
matrimonio, ou retiro. Esta
aprendizaxe era informal e
permitía desenvolver diferentes
tarefas ao longo da vida laboral.
Comezaba na infancia ou
adolescencia cando as raparigas
axudaban as mulleres adultas no
que se chamaba "dar servicio", o
cal consistía basicarnente en
facilitar folla de lata as obreiras e
recoller fondos, tapas, corpos,
trasladándoos dunha máquina a
outra. Mentres facilitaban o
traballo das maiores aprendían
mirando, para, máis tarde,
reproducir as tarefas a modo
baixo a supervisión das
traballadoras máis expertas. O
traballo coas máquinas requiría
grande precisión e concentración,
sobre todo traballar coas prensas
de cortar folla de lata, polo risco
que implicaba en moitos casos
quedar sen algunha das falanxes
ou mesmo que as máquinas
levasen as mans por diante.
Ademais, como cada empresa
conserveira demandaba
diferentes tipos de latas, era
imprescindible que as obreiras se
adaptasen a construír diferentes
tamahos e clases de envases
cunha certa presa, sobre todo
durante o verán, cando os

pedidos dos conserveiros eran
maiores pola captura e envasado
de sardina. Cando non había
traballo na sección de
construcción de envases as
obreiras eran "prestadas", é dicir,
enviadas a outras seccións como
gomas ou litografía, polo que
aprendían os diferentes procesos
productivos ao longo da súa
traxectoria laboral. En definitiva, a
man de obra da "Artística" coma
a doutras empresas de
construcción de latas era flexible,
destra e barata, o que permitía
aforrar en custos laborais.
As obreiras de "La Artística",
como o resto de traballadoras
viguesas, non recibiron apenas
formación institucional. Aínda que
en Vigo se introduciu a formación
profesional no sistema educativo
na década de 1880, as mulleres
non tiveron acceso á mesma, e,
ademais o seu nivel educativo era
inferior ao dos h ~ m e s ' ~Dende
~'.
1900 as mulleres accederon á
formación profesional, pero non
relacionada con traballo en
industrias marítimas ou auxiliares,
senón nas actividades
consideradas socialmente propias
das mulleres coma coser, por isto
na Escola de Artes e Oficios (en
adiante EAO) abriuse unha
sección relacionada co sector da
confección destinada ás nenas
que querían aprender un oficio.'59'
Pero mesmo máis tarde, nos
anos trinta, as mulleres
continuaron afastadas desta
oferta educativa, orientada aos
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homes, sen que existise ningún
avance na formación profesional
das obreiras viguesas, nin as de
"La Artística" nin as dos talleres
ou plantas de transformación de
peixe, pois a Escola Elemental de
Traballo (en adiante EET) tan só
ofertaba unha sección de
estudios profesionais para
mulleres que continuaba a liña
inicial de ocupacións relacionadas
coa confección da EA0'60'.Tan só
máis tarde, xa durante o
franquismo a Escola de Comercio
formaría a mulleres en postos
administrativos, especialmente
como secretarias. Pero a
formación profesional obreira para
as mulleres é relativamente
recente, producíndose nas dúas
derradeiras décadas do século
XX. Polo tanto, durante
practicamente a primeira metade
da pasada centuria a formación
profesional excluíu a rnuller da
posibilidade de acceder aos
cargos medios das empresas,
quedando relegadas á categoría
de obreiras. lsto nuns salarios
femininos inferiores aos
masculinos, como se comprobará
no seguinte capítulo.
En suma, as obreiras da
"Artística" recibían unha
formación xeral que as capacitaba
para desenvolver as-múltiples
tarefas que esixía a producción
desta empresa, non só a
construcción de envases senón
tamén o litografado, fabricación
de gomas e tubos. Ademais, a
aprendizaxe flexible a cargo das

2.2. A formación dos
traballadores: discriminación
por sexo

o período de formación será
curto, en base o on-the-job
training15z'.0 s empresarios
descargarán o custo do tempo
de aprendizaxe sobre os baixos
xornais das mulleres,
repetíndose este modelo laboral
noutros países'53'.Ante as
sucesivas innovacións na
fabricación, a man de obra
masculina artesá sufrirá un
proceso de perda de posición
privilexiada na industria, da que
fora considerada como "arte",
pasando a realizar tarefas
especializadas como a
reparación de latas defectuosas.

toda vez que as obreiras podían
atender a máquina de soldar
despois dun curto período de
aprendi~axe'~'~.
Finalmente, as latas pasaban
pola máquina revisadora na que
unha obreira e un par de rapazas
contaban as latas fabricadas,
separando as defectuosas e
comunicándollo á revisadora
(Foto 11.5).
Como ternos mostrado ata
aquí, as fábricas e talleres de
construcción de envases nos
anos vinte empregaban
predominantemente mulleres
adultas e adolescentes de
ambos sexos. A pesar de non
existir ocupacións
exclusivamente femininas ou
masculinas, a excepción da
soldadora automática, servida só
por mulleres, a tendencia xeral
sería de empregar
indistintamente mulleres e
homes, tanto nas prensas coma
no troquelado e soldado de
corpos, mentres que as mulleres
estaban fronte ás engomadoras,
rebordeadoras, estañadoras.
Cada máquina sería manexada
por unha persoa e case todas
tiñan xente de servicio,
xeralmente rapazas, que
trasladaban as distintas pezas
das latas dunha máquina a outra.

A formación das mulleres era
informal, xeral e recibida na
mesma empresa. A mesma
organización do traballo implicaba
a formación das obreiras máis
novas, pois estaba integrada no
proceso productivo e era
normalmente impartida polas
máis veteranas, o que liberaba
aos empresarios dun custo
adicional'551.
Aínda que as obreiras
adultas eran reticentes a ensinar
as máis novas porque tiñan medo
de que as substituíran tralo
período de formación.

En definitiva, a difusión das
novas técnicas de construcción
de envases permitiu aos
empresarios aumentar a
productividade do traballo e, á
vez, reducir a conflictividade
laboral'541.
A nova organización
do traballo nas fábricas de
envases como "La Artística" foi
decisiva: os artesáns
especializados foron
desprazados paulatinamente,
sendo substituídos por mulleres
e adolescentes, que, tras un
rápido período de aprendizaxe,
eran perfectamente capaces de
manexar as novas máquinas. No
seguinte epígrafe explicaremos
cómo se ~ r o d u c i ua formación
dos trabailadores, e cómo as
formas de aprendizaxe tiveron
moito que ver coa organización
laboral, pois predominou a
formación no lugar de traballo.

A difusión das novas
tecnoloxías significará
mobilidade ocupacional
horizontal para as mulleres
formadas dentro da empresa e
I

A mí me pusieron al lado de
aquella señora que no le gustaba
nada explicarte porque tenía
miedo de que le cogieran el sitio.
Otra obrera le dijo ¿para que Ile
aprendes que despois collennos a
nós o sitio?. Yo les decía, e si un
día quere usted marchar non
pode porque non hai quen quede.
Pois eu heille de enseñar a todas.
Aquella mujer tenía locura por la
máquina. Sino trabajaba en su
máquina no le iba bien, pero al
final me tuvo que dar una idea, y
también el del taller mecánico me
ay ~ d ó . ' ~ ~ '
Outra obrera corrobora o
anterior:
Aprendimos sobre a marcha.
A nós non nos enseñaron nada.
Metiarnos o nariz nós tamén,
mirábamos e levabarnos un día e
outro e así aprendiam~s'~"
I
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xeral os tres primeiros anos, para
despois especializalo nun cuarto
curso en ocupacións como
capataz, mestre, maquinista.
Pese a esto, a formación
profesional institucionalizada
tampouco serviu para aumentar a
cualificación obreira masculina no
sector nin a fins do século XIX nin
a principios do século XX. Tan só
un pequeno núcleo de obreiros
optaba polo adestramento técnico
e práctico que ofertaba a Escola
de Artes e Oficios de Vigo
(EA0)i63'.A formación impartida na
mesma era xeral, dado que nela
se matriculaban obreiros de
diversos oficio^'^'.
Como excepción, algúns
aprendices das fábricas de
envases, tanto follalateiros como
soldadores, inscribíanse na
escola, pero o seu número a
penas acadou o tres por cento do
total de matrículas nas dúas
primeiras décadas do século XX,
sendo case imperceptibles nos
anos vinte e trinta.
Durante a primeira década do
século XX o número de
matriculados nestas ocupacións
foi baixo, aumentando na
segunda década para reducirse xa
moito nos anos vinte e trintaIG5'.A
excepción foi no período previo á
Primeira Guerra Mundial, cando
aumentou lixeiramente o número
de matriculados: a difusión do
cambio técnico na construcción
de envases e o aumento na
contratación de aprendices que
non fixeran o aprendizaxe nas

fábricas dende a infancia están
detrás deste incremento. Dado
que o recrutamento de
aprendices reducía o custo e a
conflictividade laboral, as
empresas contratarán obreiros de
curta idade e de distinta
procedencia, que serían formados
nesta institución como
soldadores ou aprendices de
soldadores. Así, a través da
matrícula, pódese comprobar
que, se antes de 1910 procedían
maioritariamente de Teis e
Lavadores, entre 191 1 e 1914
amplíase considerablemente a
orixe dos mesmos (Táboa 11.4).
Os obreiros das fábricas de
envases -litógrafos, soldadores,
follalateiros, etc.- inscribíanse nas
materias máis afíns ao
desenvolvemento das súas
ocupacións como a aritmética
práctica e debuxo ornamental,
aínda que tamén elixían outras
máis xerais como complemento a
súa formacióni6"'. Pero a
formación institucional tivo un
carácter marxinal, polo que a
maioría dos traballadores de oficio
das fábricas de envases, incluída
"La Artística" aprendían na propia
ernpre~a'~".
Ademais, dende a
década dos vinte, coa difusión do
cambio técnico, o número de
soldadores reduciuse
enormemente, quedando tan só
algúns para desempeñar funcións
residuais como a reparación de
latas defectuosas. A formación
continuada non foi potenciada
pola empresa ata ben entrada a
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segunda metade do século XX,
polo que as persoas interesadas
en adquirir coñecementos facían
cursos pola súa contalm8'.A partir
dos anos sesenta tívose máis en
conta a formación do equipo
técnico para a fabricación de
máquinas máis modernasi69'.
Tamén se fomentou a
participación en cursos de
electrónica.primeiro e de
informática máis tarde para os
empregados do taller mecánico.
Pero as mulleres de fabricación
continuaron mantendo unha
aprendizaxe informal dentro da
empresa, unicamente as
administrativas viñan da Escola
de Comercio ou de acadernia~~'~'.
Estas tiveron como complemento
formativo clases de idiomas.

Capítulo 3. Salarios e
condicións de traballo
Este capítulo estudia as
diferencias salariais por ocupación
e sexo, así como as condicións
de traballo na empresa "La
Artística" de Vigo. Na primeira
parte establécense as
disparidades salariais por sexo
nas distintas seccións da
empresa, considerando dous
subperlodos de estudio, o
primeiro tercio do século XX
(apartado 3.1 . l ) e o período
franquista (3.1.2.). Na segunda
parte, explícame as condicións
de traballo no sector
metalográfico en xeral, e na
empresa "La Artística" en
particular, en canto á xornada

TABOA11.4
Obreiros follalateiros e soldadores matriculados na Escola de Artes e Oficios, Vigo,
1903-1932
Curso

Total

Lateiro

%

Procedencia

Soldador

190314

2

TeisNigo

190516

1

4

%

Procedencia

2.3

Bouzas,
Lavadores
Lavadores,
Teis, Vigo

1911/12

7

Vigo
Vigo,
Pontevedra,
Allariz
Vigo, Palencia

191 211 3

4

Huelva, Vigo,

12

Vigo. Teis
Vigo, Lavadores
Pontevedra, Teis
Vigo, Pontevedra
Ferrol, Vigo

4

0,7

5
1

0,9
0,2

Grove, Teis
Mondariz, Teis,
Santander, Vigo
Cambados,
Lavadores, Teis
Ferrol, Chapela,
Vigo, Teis
Vigo

1

0,l

Vigo

2

0,7

Vigo

1

0,2

Pontevedra

190718

301

6

1.9

191314

554

15

2.7

1916//17
1919120
1921122
1927128
1928129
1929130
1930/31
1931132

549
450
430
504
838
276
758
380

19
8
3
3
2
1
5
4

3,4
1,7
0,6
0,5
0,2
0.3
0,6
1

Vigo
Lavadores
Vigo, Pontevedra
Vigo

7

4

FONTE:
Arquivo Histórico da Escola de Artes e Oficios, Solicitude de Matrículas.

traballadoras veteranas contribuía
a que os fabricantes obtivesen un
producto de calidade sen apenas
custos de formación. Sen
embargo, a cualificación obtida
polas mulleres, ao non ser
adquirida por canles institucionais
recoñecidos, foi negada
socialmente e contribuiría a unha
menor percepción salarial
feminina, como veremos no
capítulo 3.
Ao revés do que acontecía
coas mulleres, os homes recibían
unha maior escolarización e

tamén unha maior formación
profesionali"'. En todo caso, a
formación masculina, xa fora por
canles institucionais ou no
mesmo lugar de traballo ía
vencellada a postos laborais
mellor remunerados que os
femininos. A formación masculina
na producción de envases
metálicos foi transferida, antes de
que se fundara a "Artística", por
técnicos estranxeiros na década
de 1880, estando relacionada co
desenvolvemento da conserva
hermética de peixe en Galicia e
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Portugal. O capital humano
francés foi esencial na instalación
de maquinaria e aprendizaxe dos
traballadores na tecnoloxía de
producción e peche hermético de
latas de conserva. Una vez as
factorías pioneiras do sector
comezaron a funcionar, os
operarios máis cualificados
movíanse dunha fábrica a outra
formando persoal. 0 s operarios
tamén recibían formación xeral
dende as asociacións obre ira^'^^'.
A formación masculina nas
distintas seccións da "Artística"
foi informal e tiña lugar na
mesma fábrica. O adestramento
dos obreiros máis novos
iniciábase axudando aos oficiais
das distintas seccións. Máis
tarde, como oficiais, desenvolvían
estes traballos con destreza e
rapidez, acadando o grao de
"
mestre, se eran capaces de
decidir cal era o mellor método
de traballo e desempeñar as
tarefas máis complexas; o mestre
ou encargado era o elemento
central do sistema laboral de cada
sección, onde a cualificación
medíase en termos de habilidade
para desempeñar o oficio e
facultade de tomar decisións.
Fóra da formación na fábrica,
dende 1886 introducírase a
formación profesional no principal
centro conserveiro, Vigo, onde,
ao principio tan só os rapaces
tiñan a oportunidade de asistir á
Escola de Artes e Oficios, que
ofertaba aos obreiros un ensino

TÁBOA IlI.1

TÁBOA 111.2

Xornal diario nos talleres de litografía
e de construcción de latas de "La
Artística ", 1920

Xornal en diferentes seccións de "La Artística ", 1930

Seccións e Ocupacións

Xornal/día

Taller de litografía
Ocupacións femininas
Reportista . . . . . . . . . . . . . . . .
Marcadora . . . . . . . . . . . . . . . .
Recolledora . . . . . . . . . . . . . . .

5
3
2,75

Ocupacións masculinas

Reportista . . . . . . . . . . . . . . . .
Apornazador.. . . . . . . . . . . . . .
Maquinista . . . . . . . . . . . . . . . .
Aprendiz . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
6
5
2

Taller de construcción de botes
Ocupacións femininas
Soldadora . . . . . . . . . . . . . . . . .
Troqueladora . . . . . . . . . . . . . .
Aprendiza . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mandriladora . . . . . . . . . . . . . .
Engomadora . . . . . . . . . . . . . .
Revisadori . . . . . . . . . . . . . . . .
Servidora de máquinas . . . . . . .

3
2.75
1.65
2,5
2.5
2.5
1,75

Ocupacións masculinas
Soldador . . . . . . . . . . . . . . . . .
Troquelador . . . . . . . . . . . . . . .
Aprendiz . . . . . . . . . . . . . . . . .
Follalateiro . . . . . . . . . . . . . . . .
Mecánico . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ocupacións

Sección

Xornallhora

Xornalldía

Ocupacións Masculinas
Litógrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litografía
Litógrafo 3" . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litografía
Aprendiz Litógrafo . . . . . . . . . . . . .
Litografía
Debuxante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Litografía
Aprendiz Reportes . . . . . . . . . . . . .
Litografía
Torneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tubos
Metalográfico . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tubos
Fundidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tubos
Peón construcción . . . . . . . . . . . . . Taller latas
Carrileiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taller latas
Sereno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,5
67
4,5
66
5
5.8
62
63
5
4,5
5.2

60
53,6
36
52,8
40
46,4
49,6
55.2
40
36
41,6

Ocupacións femininas
Litografía
Litografar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esrnaltadora . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tubos
Tubos
Prensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Larninadora . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tubos
Embalaxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tubos
Tubos
Torno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taller latas
Servicio máquinas . . . . . . . . . . . . . Taller latas

3
2
4.1 5
4,4
3,6
4
4.1 5
2

24
16
33,2
35.2
28,8
32
33,2
16

Xornal obreiras como porcentaxe
do xornal obreiros . . . . . . . . . . . .

58,8%

FONTE:
Elaboración propia a partir das Fichas de Traballadores de "La Artística",
4,5
3
2
9
10

Xornal obreiras como
porcentaxe do xornal obreiros 30%

FONTE:
Elaboración propia a partir das
Fichas de Traballadores de "La Artística",
1920-1950. AHA.

1920-1950, AHA.

As ocupacións masculinas
estaban mellor remuneradas cás
femininas aínda que se tratara da
mesma actividade, o cal confirma
a discriminación sexual na fábrica.
Algúns homes e mulleres
traballaban coas mesmas
máquinas, prensas, troqueis e
soldadoras, pero percibían un
salario diferente. Aínda que non é
factible coñecer a productividade
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por traballador nestas datas,
sabemos por fontes orais que as
mulleres rendían tanto ou máis
que os homes, pero que
cobraban menos.
Unha traballadora contaba:
la mujer siempre ganaba menos
aún haciendo lo mismo. Siempre
había alguna protesta, pero esto
estaba así y no había nada que
hace^.^'^

A nos víñanos a folla de lata da
parte de abaixo de litografía e alí
había unhas tesoiras altas C O ~ S
que se cortaba a folla. cortábase
a cabeza e os c o r p o ~ " ~ ' .
Había outras mulleres que
facían os corpos. este proceso
podía ser manual ou mecánico.
segundo fora a dimensión e
forma da lata:
Os corpos metíanse noutra
máquina que tiña un cilindro e
saía enroscado o corpo do bote.
eran botes de varios tamaños.
dous quilos. un quilo. redondos.
Cando eran deses cadradiños das
latas de sardina tiñamos un
cilindro manual coma si fora un
puño e nos enroscabámolos e
faciámolos coa man.'751
Unha proba da destreza e
rapidez. e por tanto de
cualificación informal feminina.
témola no testemuño dunha
obreira:
Eu estiven moito tempo no
cilindro facendo corpos . Tíñanse
que facer moi rápido porque tiñas
que dar avío a unha persoa que
estaba agrafando. que é facer o
cerre do c ~ r p o . " ~ ~
As engomadoras colocaban
manualmente goma nas tapas
das latas antes de seren unidas
cos corpos e ían apilando as
tapas'77'
. Nesta parte do proceso
productivo as nenas axudaban as
obreiras dándoles as gomas"81. A
productividade das engomadoras
oscilaba entre 6200 e 6500 tapas
en 8 horas de traballo e a das

TABOA1 1 1.3
Cadros de persoal de "La Artística" e "Alonarti". 1960
Seccións

Sección aros de goma

Obreiros cualificados . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obreiros non cualificados . . . . . . . . . . . . .
Técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Homes

Mulleres

% Mulleres

12
2
2
2
18

23

56

Sección tubos comprimibles
Vicexerente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Xefes de taller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Oficiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Axudantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Mozos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

97

84

23

Taller mecánico
Administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Xefes de taller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Oficiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Axudantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
6
Aprendiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mozos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2

4,1

Taller de botes
Director-xerente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Apoderado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Xefes de taller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Oficiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Axudantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
Aprendiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Mozos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ordenanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Vixiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Fábrica artigos de caucho
Director-xerente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xefes de taller
1
Oficiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Axudantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Aprendiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Mozos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

10
91

101

15

22

AHP, Sección Facenda La Artística de Vigo. S.A.. Xuntas no 1129. 1321.
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Gráfico 111.1. Xornal segundo idade e sexo na Artística
(T.Mostra=I 40)

1

9-

Un traballador dicia:
en las prensas troquelando había
algunos hombres y en este caso
ganaban más que las mujeres.'721

87

As ocupacións masculinas
mellor pagadas eran a de
follalateiro, que compoñería as
latas defectuosas, e a do
mecánico, que arranxaba as
máquinas no taller. Normalmente
había un ou dous cando era
preciso reparar as máquinas de
soldar e as prensas (Táboa
111.1)'73'. As outras ocupacións
masculinas -manexo de prensas
e troqueis- eran de cualificación
media, como as femininas, pero
estaban mellor remuneradas, sen
que houbese outra razón que a .
pura discriminación de xénero.
Ademais, tamén se daba
discriminación salarial nos
adolescentes, pois os aprendices
do taller cobraban máis cás
rapazas coa mesma categoría.

-
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FONTE:AHA, Fichas de traballadores, 1920-1930.
Gráfico 111.2. Xornal ferninino segundo idade na conserva e
na industria auxiliar de construcción de latas
(T. Mostra=206). Ano 1924.
3

-

A maioría das ocupacións da
sección de construcción de latas
de "La Artística", eran femininas.
As soldadoras, mulleres que
substituíran aos homes no
proceso de coser tanto os corpos
das latas como os fondos ou
tapas, tiñan un xornal equiparable
ao dos mozos aprendices, que
polo que se coñece de talleres de
construcción de empresas
conserveiras dedicábanse sobre
todo a soldar corpos. As
troqueladoras traballaban
cortando:

-eObreira Conse~eira
-m-

Obreira Artistica

X

0,s o

7
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FONTE:
AHA, Fichas traballadores,l924; AHM, Libro Xornais e Padrón, 1924.
I
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o dobre que as obreiras, pero,
aínda así, as familias obreiras
precisaban dos salarios femininos
para superar con certo desafogue
Tanto
o nivel de sub~istencia'~~'.
as obreiras da Artística como as
conserveiras eran capaces de
asumir co seu xornal diario ao
redor dun cincuenta por cento do
gasto alimentario familiar nos
anos vinte, todo isto, sen contar
as horas extras nin o traballo en
festivos. Así que a súa aportación
ao presuposto familiar era crucial
na mellora do nivel de vida.
3.1.2. Os salarios durante o
franquisrno

Esta discriminación e
segregación
analizada
no epígrafe anterior continuou
durante a etapa franquista. Tanto
os cadros de persoal como os de
salarios ratifican a continuidade
dun traballo masivamente
feminino nas distintas seccións
da empresa na década dos
sesenta.
As proporcións de mulleres
sobre o total de traballadores era
significativamente maior na
sección de tubos comprimibles,
un pouco máis da metade na
construcción de latas e
estrictamente a metade na
fábrica de artigos de caucho. Tan
só unha sección tiña
maioritariamente man de obra
masculina, o taller mecánico.
Sen embargo, esta
composición do cadro de persoal

non ía asociada a salarios
semellantes. As relacións laborais
durante o franquismo non
melloraron moito a posición da
muller no mercado laboral.
Segundo informes do sindicato
vertical os custos de producción
de "La Artística" eran inferiores
aos doutras empresas de
construccións metálicas, sendo
isto ocasionado pola
preponderancia de man de obra
feminina e o menor número de
horas traballadas as que orixinaban
esta diferencia, comparativamente
coa maior parte das industrias
siderometalúrxicas que ocupaban
gran
de obreiros h~mes'BI1.
O baixo valor da producción por
hora de traballo traduciuse en
prezos de venda reducidos, e, que
a empresa aplicara o salario
mínimo á maioría do persoal, que
era fundamentalmente feminino,
contribuíu a que os custos totais
de persoal foran dos máis baixos
do sector, por suposto favorables
para a empresa'85'.
No apéndice estatístico
atópanse as Táboas do censo
laboral da empresa (Táboa A.l e
A.2) que mostran que a inmensa
maioría de mulleres aínda eran
colocadas na categoría de
traballadores non cualificados, o
que necesariamente conducía a
unha remuneración baixa. Neste
sentido os convenios colectivos
asinados na década dos sesenta
non paliaron a disparidade salarial
por sexo. A pesar de que a
proporción de mulleres sobre o

total de traballadores estaba nun
sesenta por cento, era baixo o
número de obreiras cualificadas
(19,4%) e de persoal administrativo
feminino, un 33%. en cambio as
mulleres compuñan case o 90% do
persoal non cualificado'861.
TABOA111.4
Salarios do persoal técnico e
administrativo, 7 964
Categorías

,,

soldo
mensual

persoal técnico
Delineante ....................
.
.........
Debuxante proxectista 3" ..........
Debuxante proxectista 2" ..........
Debuxante proxectista 1" ..........
Mestre Encargado .....................
Enxeñeiro.................................
Licenciado ..............................

4.279
3.658
3.932
4.279
5.121
7.31 6
7.316

11. Persoal administrativo
Aspirante de 14 anos ................
Aspirante de 15 anos ................
Aspirante de 16 anos ................
Aspirante de 17 anos ................
Aspirante de 18 anos ................
Telefonista ...............................

91 4
1.188
1.554
2.1 03
2.469
2.286

..

Auxiliar ....................................... '2.743
Oficial 2" .................................... 3.292
Oficial l a ..................................
3.840
Xefe 2a....................................... 4.755
X e f e l a....................................... 5.121
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IV. Persoal subalterno
Ordenanza e Porteiro.! ...............
Sereno e Garda ........................
Listeiro e almaceneiro ...............
Chofer ........................................

2.377
2.560
2.743
2.743

AHP, OS, Correspondencia, Leg. No
20. Norma laboral da industria
metalográfica e de fabricación de
envases metálicos, 2911 O11 964.

contiñan discriminación
remunerativa para as obreiras que
traballando en tornos, prensas ou
no litografado de folla de lata,
tiñan un salario moi inferior ao
masculino. O resto de categorías
laborais diferentes tamén
corroboran que os salarios
femininos suponían a metade ou,
como moito, en torno ao sesenta
por cento dos masculinos.

soldadoras entre 8.000 e 9.000
latas no mesmo tempo"".
Nas soldadoras
semiautomáticas había dúas
mulleres atendendo cada
máquina, chamábase "a meter".
Alí uníase a tapa ao corpo:
mollábanse con ácido os corpos
cunha man e coa outra poñíaselle
a tapa e a máquina soldaba a tapa
ao corpo, caendo as latas polo
outro lado, quedaban listas para o
uso polos conserveiros. Nos
talleres de construcción dunha das
principais empresas conserveiras,
a de Mascó en Bueu, os homes
tamén cobraban salarios
substancialmente superiores aos
das mulleres: entre 4 e 6 pesetas
ao día fronte a 2 e 4'Rn'.

Por último, outro xeito de ver
a discriminación salarial por sexo
é mediante a evolución dos
salarios segundo a idade e sexo
tal como se pode observar no
Gráfico II1.l.
-

Así mesmo, os salarios dos
homes eran superiores aos das
mulleres noutras seccións da
empresa como se pode
contemplar na Táboa 111.2 que
mostra algunhas das principais
ocupacións da empresa que
puideron ser recollidas das fichas
de traballadores nos anos trinta.

Existe unha estreita relación
entre idade e xornal masculino,
mentres que o xornal feminino só
aumenta lixeiramente coa idade
aínda que se trate de xornais no
momento de entrar na e m ~ r e s a ~ ~ " .
Así, cando agrupamos os salarios
por idade, os xornais máis baixos
dos operarios localízanse no grupo
de traballadores máis novos
-entre 10 e 20 anos- pero
medrando segundo o ciclo vital,
así que os homes entran nun
mercado interno de traballo no
que se ven favorecidos con postos
mellor remunerados mentres que
os xornais femininos a penas si
teñen relación coa idade,
permanecendo case planos en
relación ao que acontece cos
masculinos.

Como se pode constatar na
Táboa 111.2. todas as ocupacións
comúns a homes e mulleres

Por último, dicir que as
obreiras que entraban na Artística
terían unha remuneración similar

De xeito similar, na sección
de litografado de folla de lata na
mesma categoría, a de
reportista, atopamos diferente
salario segundo sexo, e o resto
de ocupacións femininas:
marcadora, recolledora, etc.,
eran menos remuneradas que as
masculinas.
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a das conserveiras da empresa
Massó en Bueu, aínda que cunha
tendencia a medrar segundo a
idade (Gráfico 111.2.).
No Gráfico 111.2. obsérvase
como o xornal das obreiras da
Artística tende a medrar coa
idade mentres que o das obreiras
da conserva permanece plano,
cunha lixeira tendencia á baixa no
último grupo de idade. Córnpre
sinalar, sen embargo, que os
salarios das mulleres da Artística
son os da entrada na empresa
destas traballadoras, co cal
probablemente aumentaría coa
antigüidade na mesma, mentres
que os salarios da conserva están
extraídos dos libros de xornais,
nos que aparecen todas as
obreiras que tiña a empresa
Massó traballando no ano 1924,
tanto as que levaban varios anos
na empresa como as recén
chegadas. lsto acentúa a
superioridade dos salarios da
Artística xa que, aínda que sexa
algo inferior en temos absolutos
ata chegar ao grupo de idade de
30-35, son os salarios iniciais cos
que as traballadoras eran
contratadas pola empresa.
Aínda que non é factible, para
o caso da Artística, seguir a
evolución do salario feminino
segundo a súa traxectoria laboral
na empresa, si se pode afirmar,
que, como mínimo, cobrarían o
mesmo ou máis que as obreiras
con~erveiras'~~.
Como xa se ten
demostrado noutra investigación,
os obreiros conserveiros gañaban

-

exclusivamente masculino dende
os inicios do sector e durante o
primeiro tercio do século XX. Nin
sequera a creación da Escola de
Traballo (EET) en Vigo nos anos
trinta, que ofertaba estudios para
acadar os postos medios nas
fábricas de construcción de
envases, abriu as súas portas ás
mulleres Máis tarde, na Escola
de Comercio de Vigo, formaríase
parte do persoal administrativo,
pero as mulleres seguiron sen
incorporarse nas cadros de

persoal como técnicos,
enxeiieiros, debuxantes, etc. ata
as últimas décadas do século XX.
En suma, durante toda a primeira
metade do século XX e parte da
segunda existiron barreiras para
as mulleres na educación
institucional, o cal se traduciu en
barreiras ocupacionais e salariais
no mercado de traballo.

formación profesional, que
mantiveron á muller nos
primeiros chanzos da escala
salarial no sector de construcción
de envases metálicos durante
boa parte do século XX.

En definitiva, a desigualdade
salarial debeuse á segregación
ocupacional e á falta de

vacacións
Aínda que a primeira lei
reguladora da mesma

3.2. As condicións de traballo:
algúns avances
3.2 1. A xornada de traballo e

i

-7%
I

i

--'%

_---4+".L

A

Foto III 1 Casa-cuna Foto cedida por Elisa Cobas, empregada da Artística
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TÁBOA111.5

A análise das Táboas
anteriores permite establecer un
segmento primario de traballo
onde se incluían o persoal
administrativo e técnico (Táboa
111.3.). Estes empregados,
fundamentalmente homes,
gozaban dos salarios rnáis altos
na empresa porque habían
adquirir unha cualificación formal,
á que as mujeres moi raramente
tiveron acceso. Dentro do

Salarios do persoal obreiro, 7964
Seccións

Xornal día Xornal día
masculino feminino

Taller mecánico
Oficial3" ...................... 89
Oficial 2" ...................... 106
...................... 118
Oficial la
Sección litografía
e verniz
Forneiro ....................... 82
Especialista .................. 84
Oficial 3" ...................... 91
Oficial 2" ...................... 109
Oficial la
...................... 128

84
91
109
128

1

Fotomecánica
Oficial 3" ......................
Oficial 2a ......................
Oficial 1a ......................

segmento primario, pero nun
nivel inferior, atopábanse o
persoal administrativo e
subalterno cunha estricta
xerarquía segundo a idade e a
categoría.
Polo que se refire ao persoal
obreiro (Táboa 111.4.) cómpre
sinalar que os convenios laborais
dos anos 60 deixan mellor
parado ao persoal obreiro
feminino. Aínda que a norma
seguía a rexerse polo
Regulamento franquista dos
anos 40, concretamente polo
Regulamento Laboral da
Industria Metalográfica, de
Construcción de Envases
Metálicos, Boterío e similares do
ano 194Zfs7',incorpóranse
algunhas novidades como a
equiparación salarial dos
traballadores de ambos sexos
nalgunhas seccións. Por
exemplo na sección de litografía
e verniz, homes e mulleres tiñan
o mesmo xornal, exceptuando o
forneiro, actividade perigosa que
tiña como obxectivo acender,
alimentar e manter os fornos.

Taller de envases
Especialista ..................
Cizalladora,
engatilladora e
pechadora ................
Estampadorla ..............
Soldadorla ....................
Expedición ...................
Caixoneiro ..................
Serrador .....................
Traballos secundarios ..
Pinche de 14 anos .......
Aprendiz de primeiro
...
ano ...................
Peón ............................
Capataz ........................
Cronometrador ............ 128
Encargado de sección . 155

AHP, OS, Correspondencia, Leg. No
20. Norma laboral da industria
metalográfica e de fabricación de
envases metálicos, 2911 011964.
I
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O m e m o sucedía no taller de
envases, onde se equiparan os
xornais de distintas ocupacións:
estampadorla, soldadorla. Non
obstante, as categorías mellor
remuneradas do taller seguen a
ser masculinas (caixoneiro e
serrador), mentres que os
traballos secundarios, os peor
pagados, son desenvolvidos
exclusivamente por mulleres.
Tamén eran femininas e menos
remuneradas que as masculinas
as ocupacións de cizalladora
(traballa coas tesoiras cortando
folla de lata), engatilladora (agrafa
os corpos das latas), e pechadora
(encárgase das máquinas de
peche de latas). Xa entrando case
nos setenta redúcese
lixeiramente a segregación
ocupacional por sexo, pois
algunhas ocupacións femininas
consideradas como non
cualificadas ou como de servicio,
como as revisadoras de envases,
serían equiparadas a especialistas
de 2a"881.
Os convenios colectivos da
década dos setenta non
diferencian entre salarios
femininos e masculinos na táboa
de salarios, polo que non
sabemos con exactitude cal sería
a equiparación dos mesmos por
sexo (Táboa A.3)'8g1.
Un factor clave na
diferenciación salarial por sexo foi
a diferente formación de homes e
mulleres. Como xa tiriamos
sinalado no capítulo 2 o acceso á
formación profesional foi

metalográfica con efecto
retroactivo ao l o de o u t u b r ~ " ~ ~ '
A finais dos anos sesenta
elaborouse o anteproxecto de
revisión do convenio colectivo
interprovincial que afectaba a
este sector, aprobándose por
unanimidade as seguintes
subidas de salarios o aumento
do 30% para o peonaxe e
categorías inferiores, o 25% para
os especialistas e o 20% para as
restantes categorías'lOll.
Produciríanse tamén aumentos
periódicos por anos de servicio,
que consistirían en trienios do
5 % cada un en número ilimitado,
calculados sobre o salario do
~onvenio~~~~'

Concello, comprometéndose
tamén o seu m a n t e m e n t ~ " ~ ~ '
Tamén fixo pequenas
contribucións na formación
académica dos fillos dalgúns
obreiros, aínda que estas axudas
non foron xerais, senón tan só
adxudicadas aos fillos dalgúns
dos obreiros especializados, por
exemplo bolsas para realizar
estudios de formación profesional
ou de mestría industrial en

Atendendo a unha media de
entre 12 e 15 nenos menores de
3 anos estaban unha enfermeira
e dúas auxiliares obreiras Se
algún neno, pola razón que fose,
non podía ser atendido por
familiares da obreira despois dos

r

CD

A empresa "La Artística"
contribuí~a aumentar o nivel de
vida dos seus traballadores en
diversos aspectos educativo, de
seguridade e calidade no lugar de
traballo. Algunhas destas
melloras tiveron lugar durante o
franquismo, pois formaban parte
das políticas laborais paternalistas
do industrialismo que se
desenvolveu durante o réxime
En canto a formación dos
traballadores e os seus fillos, a
empresa tratou de fomentar o
ensino primario dos fillos dos
obreiros, que maioritariamente
vivían en Coia, impulsando a
creación dunha escota no barrio
para o cal cedeu terreo e casa ao

Tamén se instaurou unha
casa-cuna, onde os nenos das
obreiras puideran estar ben
atendidos, mentres elas
desenvolvían a súa xornada
laboral

Durante o período bélico, por
causa das intensivas veladas para
traballar tanto na fabricación de
botes como na de bombas, a
empresa decidiu, baixo o que
7,

3.2.3. Outras rnelloras soc~als
provistas pola empresa

sinalaba a norma franquista,
instalar una cantina onde puidera
xantar o persoal por un prezo
módico, cubrindo a casa o resto

"7

-

----

-

--

a

-

-

Foto 111 2 Comedor de empresa Video "La Artistica", 1928-2000
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promulgouse o 13 de marzo de
1900, a xornada máxima de oito
horas non se implantou
definitivamente ata a década dos
vinte no sector metalográfico. As
obreiras que comezaron a
traballar en "La Artística" falan de
dous tipos de horarios: durante as
primeiras décadas do franquismo
a xornada era partida, iniciábase
ás 8 da maná ata as 12, e
retomábase ás 2 ata as 6 da
tarde. Isto sen ter en conta as
horas extras que, se fose mester,
se facían ata preto da noite,
pagándose como unha hora e
media das normais. As horas
extra ou veladas aumentaban
considerablemente na temporada
de verán, coincidindo coa maior
intensidade productiva na
conserva de peixe:
Si había que velar lo hacíamos
hasta las 8 o las 9, más no
dejaba el sindicato. Después
algunas mujeres podían velar
más si querían, dependía de la
edadm0'.
A partir dos anos sesenta xa
existían quendas de traballo
intensivos, no de mañá entrábase
ás sete e saíase ás dúas. A partir
do convenio colectivo de 1972 a
xornada veríase reducida a 44
horas semanais para todo o
per~oal.'~"
En canto a vacacións,
incrementáronse, pasando de 15
días naturais consecutivos de
principios dos sesenta a 21 días
naturais ininterrompidos e un

en Nadal ), en lugar das sete que
viñan gozando, tamén se
establecen bienios e quinquenios
para o p e r s ~ a l ' ~ ~ ~ .

máis por cada ano de servicio sen
que exceda aos 30 dende o
convenio de 1971'92'.
3.2.2. Relacións salariais

Despois houbo unha subida
de salarios dende o ano 1956,
aumentado moi lixeiramente ata a
A
década dos sesenta'g50'.
principios da mesma
incrementáronse algunhas das
cargas sociais, concretamente a
cota patronal en 0,5% sobre os
xornais, entrando en vigor en
xaneiro de 1960, a cal tiña como
destino cubrir o paro obre ir^'^".

Os anos da II República foron
de loita social, pero así como no
sector conserveiro a
conflictividade foi alta, dándosemúltiples folgas, as mesmas non
afectaron ao persoal de "La
Artística", ou polo menos non se
reflicten nas actas da empresa.
En cambio, parece que as bases
asinadas para o sector
metalográfico de Vigo Ile foron
favorables a "La Artística", sendo
as relacións laborais bastante
fluídas. De todos xeitos, os
traballadores, tanto homes coma
mulleres, conseguiron un
incremento de salario que tivo
que ser retrotraído a xaneiro de
1933:

Dende os primeiros meses do
ano 1961 estivo en estudio un
Convenio Colectivo Nacional para
a Industria Metalográfica, pero,
como a súa marcha era lenta,
acordouse un convenio
provisional que entrou en vigor o
1 de xullo ata o 31 de decembro
do ano 1961 cun aumento do
20% sobre os xornais base con
determinadas condicións e sen
~~~.
repercusión en c ~ s t o s ' O
convenio definitivo non empezaría
a rexer ata o 1/4/1962, durando
dous anos, pois, no 1963
entraríase en fase preliminar para
a elaboración do mesmo no ano
seguinteig8'.No convenio colectivo
de 1964 incorpóranse algunhas
novidades positivas con respecto
a primas salariais por asistencia,
puntualidade e rendemento,
concretamente, contémplase o
aumento do 25% sobre o salario
baseIgg0'.
No ano 1965
estableceuse un novo convenio
laboral para a industria

La diferencia entre los jornales
que percibían los obreros y
obreras afectados y los que hubo
que asignarles, ascienden, en
números redondos a 15000
pesetas, de las que corresponden
al actual ejercicio 13000, 1400 al
de 1934 y el resto al de 193Sg3].
Entrando no período
franquista, modificase no ano
1946 o regulamento de
metalúrxicos e constructores de
envases metálicos vixente dende
1942, establecéndose un
aumento de xornais do 5 ao 10%.
fíxanse as gratificacións anuais
(10 días o 18 de xullo e 10 días
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tabaqueiro, debíase a unha dobre
estratexia de reducción de custos
e de conflictividade social.
Apoiándose nunha man de obra
dócil, hábil e barata, a empresa
puido limitar os custos laborais e
permanecer competitiva a longo
prazo.
A organización do traballo na
empresa era flexible, pois as
obreiras eran transferidas dunhas
seccións a outras cando era
preciso por necesidades
productivas. Algunhas ocupacións
estaban segregadas por sexo, de
tal xeito que as mulleres
desenvolvían actividades de
servicio de máquinas, de
carretado de latas, mentres que
os homes traballaban no taller
mecánico, no de litografía,
encargándose de tarefas de
cualificación media ou de
supervisar o traballo feminino
noutros talleres.
Nesta investigación
interesounos especialmente
explicar o modelo laboral seguido
no taller de fabricación de latas
porque nel pasouse dunha
composición de man de obra
máis ben masculina, a principios
do século XX, a un
desprazamento progresivo dos
soldadores adultos, que
constituían a elite obreira e
estaban sindicados, a unha
composición fundamentalmente
feminina do mesmo, dende a
década dos vinte. As novas
tecnoloxías empregadas, xunto
co traballo feminino, permitiron á

empresa aumentar
productividade, reducir custos e
limitar os conflictos sociais.

.

A organización da producción
incluía a aprendizaxe flexible das
traballadoras e traballadores de
"La Artística", pero mentres que
as obreiras recibirán unha
formación máis xeral, que as
capacitaba para desenvolver as
múltiples tarefas esixidas na
fabricación de envases, os
obreiros recibirán unha formación
máis especifica segundo a
sección da empresa onde
traballasen. A cualificación
feminina non foi igual de
remunerada que a masculina ata
ben entrado o século XX, ata a
década dos sesenta, en que os
convenios colectivos equiparan
salarialmente algunhas categorías
laborais, sen que se dera sesgo
de xénero. Incluso a formación
institucional estará tamén
sesgada por xénero, pois á
educación profesional técnica só
accederían adolescentes varóns,
con maiores posibilidades de
ascender a oficiais e encargados
dos distintos talleres, mentres
que as mulleres quedaban
relegadas a ocupar postos base
na escaleira laboral.
Ao longo desta investigación
constatamos que as diferencias
salariais por sexo foron enormes,
de feito, os salarios femininos
supuxeron entre o 30 e o 60 por
cento dos masculinos durante o
período de estudio. Estas
diferencias salariais debéronse a
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varios motivos: en primeiro lugar,
á segregación ocupacional, pois
as mulleres non acadaron postos
técnicos nin administrativos
(segregación vertical) ata a
segunda metade do século XX,
senón que foron relegadas a
categorías productivas
consideradas de menor
cualificación e, polo tanto, peor
pagadas dentro das distintas
seccións productivas da empresa.
En segundo lugar, o acceso á
formación profesional e
académica foi difícil para as
mulleres, que, polo regular, aínda
que existen algunhas excepcións,
se viron privadas da promoción
interna na empresa.
Sen embargo, os salarios das
mulleres da Artística eran similares
ou superiores aos das
do
sector das conservas de peixe,
actividade que ocupaba a miles de
asalariadas na cidade de Vigo. Así
que, pódese concluír que as
obreiras da Artística, como
mínimo, podían asumir co seu
xornal o gasto alimentario dunha
familia obreira viguesa de 3-4 fillos
nos anos vinte, algo que xa se
demostrou para o sector
transformador de peixe. Isto
reafirma, por unha banda, que non
só os homes eran en sociedades
históricas os ganadores de pan, e
por outra, enfatiza a importancia
dos ingresos femininos para a
mellora dos niveis de vida da clase
obreira na costa galega,
especialmente no principal centro
industrial, Vigo.

3 anos, entón seguía na casacuna algún tempo máis.

En palabras dunha traballadora
que empregou boa parte da súa
vida laboral na casa-cuna:
de aquella no había tanta
guardería como ahora, teníamos
nosotros y Massó, L~~ ninos eran
de las obreras. Los levantaban
por la mañana y los traían antes
de entrar al trabajo. Nosotros los
bañábamos, les dábamos el
desayuno, la comida. Todo lo
pagaba la empresa. Allí no se
gastaban ni cinco céntimos. Si
tenía que atenderles un médico,
pues igual. Después ya pusieron
médico de empresa y practicante.
Ya teníamos todo el servicio
sanitario y también economato11051.
Na década dos corenta
constituíronse unha
cocina-comedor e un economato
obreiros, manténdose todas estas
melloras sociais durante os anos
50 e 60'lo6'.Na Foto 111.2 pódese
apreciar a concorrencia obreira,
tanto feminina como masculina, a
este servicio social.
Creemos con ello haber
logrado una buena mejora para
nuestro personal obrero, sobre
todo en estos tiempos de serias y
cuantiosas dificultades para hacer
frente a las necesidades
cotidianas y lo demuestra el
aumento de comensales que se
viene registrando desde su
inauguración. Se les viene
facilitando una comida sana y
abundante por un precio
L

reducidísimo, cargando la casa
con el déficit que pueda originar
este importante servicio social
que nos hemos impuesto

represente un marcado peligro de
accidente, salvo que se evite
mediante dispositivos de
seguridad. También transportar
pesos de más de 20 kilos .llO1

Seguindo a política social
franquista, establecéronse pluses
de cargas familiares, con dúas
gratificacións anuais para todo o
persoal -1 8 de xullo e Nadal-,
incrementándose os días de
vacacións retribuídas. Tamén se
deu a participación dos
productores nos beneficios da
empresa, concedéndolles ata un
10% sobre os xornais percibidos
anualmente"08'.

Polo que ata aquí vimos a
empresa funcionou baixo unhas
normas laborais dictadas polo
Ministerio de Traballo, cumprindo
a lexislación vixente durante o
franquismo e provendo aos seus
traballadores de distintos
beneficios sociais, dos que
destacamos a casa-cuna como
especialmente relevante para que
as mulleres casadas puidesen
manter o seu posto fixo na
empresa e compatibilizar familia e
traballo.

Tamén se decretaron dende o
ministerio de traballo melloras
respecto da seguridade e calidade
do traballo feminino e
adolescente, como a prohibición
de cargaren pesos ou de manexar
máquinas ou materias primas
nocivas para a saúde. Neste
censo, a norma franquista non fai
máis que recoller o que se levara
a cabo na Segunda República en
canto a prevención de riscos
laborai~:~~~~'
Queda prohibido a los varones
menores de 18 y a las mujeres
cualquiera que sea su edad el
trabajo en actividades peligrosas
o penosas como engrase,
limpieza o reparación de
mecanismos en marcha, manejo
de prensas, guillotinas, cizallas,
sierras de cinta, o circulares,
taladros mecánicos, y en general,
cualquier maquinaria que.
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Conclusións
O mercado de traballo na
empresa "La Artística" de Vigo
caracterizouse por empregar
maioritariamente man de obra
feminina e por estar segmentado
por sexo. Neste mercado laboral,
como acontecía en xeral na
industrialización rexional e estatal,
as mulleres sufriron segregación
ocupacional vertical durante boa
parte do século XX, pois non
acadaron postos técnicos ou
administrativos, senón que
quedaban relegadas a traballar
nas plantas de fabricación de
envases, de tubos comprimibles,
anek másticos, etc. A elección
empresarial dun modelo laboral
intensivo en traballo feminino,
como sucedía noutros sectores
como o alimentario, téxtil, ou

APENDICE DE TÁBOAS

Categorías

TÁBOA A .1
Censo Laboral de "La Artística
Homes

Técnicos . . . . . . . . . . . . . . . .
Administrativos . . . . . . . . . . .
Especialistas . . . . . . . . . . . . .
Non cualificados . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 1966

Mulleres

Total

% Mulleres sobre
total traballadores

5
14
108
127

3
15
72
122
212

33
19.4
88. 5
60

3
10
58
14
85

AHP. O.S .. Censo Sindical da Empresa "La Artística. 31/X11/1966 .

TÁBOA A.2
Ocupacións de "La Artística
Ocupacións

Hombres

Oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caixeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Encargado construcción . . . . . .
Facturación . . . . . . . . . . . . . . . .
Contabilidade . . . . . . . . . . . . . .
Xefe persoal . . . . . . . . . . . . . . .
Chofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almacenero . . . . . . . . . . . . . . .
Debuxante . . . . . . . . . . . . . . . .
Reportista . . . . . . . . . . . . . . . . .
Litógrafo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Txeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vixiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electricista . . . . . . . . . . . . . . . .
Troquelista . . . . . . . . . . . . . . . .
Soldador . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sertidora . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotogravador . . . . . . . . . . . . . . .
Carpinteiro . . . . . . . . . . . . . . . .
Engatilladora . . . . . . . . . . . . . . .
Marcadora . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caixoneiro . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Embalador . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carrilleiro . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mozo almacén . . . . . . . . . . . . .
Apomazadora . . . . . . . . . . . . . .
Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recolledora . . . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10
1
1
1
2
1
2
1
3
12
16
3
1
2
2
5
4

.

1966
Mujeres

Total

5

3
3
1

1
2
1
5
3
4
2
3
3

85

1
110
3
127

AHP. O.S.. Censo Sindical da Empresa "La Artística. 31/X11/1966.
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15
1
1
1
2
1
2
1
3
12
16
3
1
2
2
5
4
1
1
2
1
5
3
4
2
3
3
1
110
3
212

Para rematar esta
investigación do traballo feminino,
dicir que nela se constata que a
industrialización galega, e,
concretamente, o crecemento
económico de Vigo, impulsaron,
dende as primeiras décadas do
século XX a participación das
mulleres no mercado laboral, algo
que ás veces non constatan as
fontes de estatística histórica. Por
todo o que levamos dito, este
estudio aporta novos datos
cualitativos e cuantitativos sobre
o traballo feminino que
enriquecen a historia industrial da
rexión, e, coido que o mesmo
poderá servir de referencia para
futuras investigacións
socioeconómicas sobre a muller.
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NOTAS
(1) Constituíronse en sociedade
mercantil regular colectiva cun capital de
50.000 ptas. que aportaron da forma
seguinte: "veinte y cinco m i l pesetas la
sociedad "Germán Suárez y Salgado y
Fadrique y otras veinte y cinco m i l D. José
Suárez". Rexistro Mercantil de Pontevedra,
Folla 34. En 1923 pasaría de colectiva a
limitada.
(2) Entre 1880 e 1905 o número de
fábricas pasou de 16 a 82. a producción
multiplicouse por 16. acadando as 20.540
Tm. Anuario Estatístico de Pesca, 1908. Á
súa vez, as exportacións aumentaron de
230 Tm. nos anos oitenta do século XIX a
10.560 Tm. na primeira década do século
XX, representando o 40 por cento do total
de exportacións españolas de conservas.
Carmona (1985).
(3) Arquivo Histórico de "La Artística",
(en adiante AHA), Actas Particulares,
29/2/1928.
(4) A escritura específica que podía
abarcar calquera outro negocio de interese
para a sociedade. O capital foi de 300.000
ptas, representado por 600 accións
nominativas ordinarias de 500 ptas cada
unha. No ano 1922 houbo un aumento do
capital en 205.000 ptas. representadas por
400 accións de 500 ptas. e sucesivas
ampliacións. unha nos anos trinta:"Por
escritura de 16 de mayo de 7 938 se
aumentó capital en 500 m i l ptas. emitiendo
100 acciones de 500 ptas" e dous
aumentos máis na década dos corenta.
AHA, Escritura de Talleres Alonarti, Vigo,
1945.
(5) Representado por 8 mil accións
nominativas de 500 ptas cada unha. AHA,
Escritura de Talleres Alonarti, Vigo, 1945.
(6) "Se ha construido uno de los
pabellones en la plaza de Valenca, se ha
instalado ya allipor conveniencia del
negocio la contabilidad como
independiente, que se formalizará
inmediatamente otorgando una escritura de

constitución de la sociedad. AHA, Actas
Particulares, 29/2/1928.
.
(7) "Las cifras totales de venta
superaron a las del año anterior". "El
resultado supera a l del año anterior; se
vendieron 3.400 kilos......nuestra casa en
Portugal tiene ya un gran arraigo por la
bondad de la producción". AHA, Actas de
Valenca, "La Artística Ltda. Manufactura de
Borracha", 3-11-1929 e 2-11-1 930.

25% da sociedade transformada. RMP,
Libro 35 de Sociedades, Folio 59.
(22) AHA, Actas Consello de
Administración, Acta no 3, 11-111-1956.
(23) Segundo o xerente: "Este es uno
de los problemas más inquietantes, porque
no se percibe solución". AHA, Actas
Consello de Administración, Acta no 5, 115-1 959.
(24) "Se acusa un descenso de 15.000
kilos de anillos másticos, que se ha
compensado parcialmente con la
producción de 9.000 kilos de goma liquida,
con la esperanza de un aumento progresivo
a medida que los industriales conserveros
vayan y se den perfecta cuenta de la
bondad de nuestro producto". AHA,
Consello de Administración, Acta no 5, 115-1 959.

(8) "Que en e l ejercicio de 1934, cuyo
comentario motiva esta reunión, se habían
producido 35000 kilos más que en e l
ejercicio de 1933, elevándose la venta en
359000 escudos y e l beneficio en 133000.
AHA. Actas de Valenca, "La Artística Ltda.
Manufactura de Borracha", 9-11-1 936.
(9) AHA, Actas de Valenca, "La
Artística Ltda. Manufactura de Borracha",
9-11-1936.

(25) A Orde do Ministerio de Comercio
con data 29 de xullo de 1959, que libera a
importación de determinados productos:
"Están sometidos a Declaraciones de
Importación que si bien se autorizan con
más facilidad que antes, entorpecen en
algunos casos llevar a cabo las
importaciones con la rapidez necesaria, por
la lentitud con que se resuelven estos
trámites en los centros competentes".
AHA. Consello de Administración, Acta no
5, 4-4-1961.

(10) AHA, Actas Particulares,
2911 111928.
(11) Na actualidade a ensamblaxe faise
con goma líquida inxectable.
(12) AHA, Actas Particulares,
29/1/1933.
(13) AHA, Actas Particulares.
27/1/1932.
(14) AHA. Actas Particulares,
171511935.

(26) AHP, Sección Facenda Talleres
Alonarti. S.A., Imposto sobre valores
mobiliarios, Memoria Exercicio 1962.

(15) AHA, Actas Particulares, 9/5/1936.
(16) AHA, Actas Particulares,
231211941.

(27) AHP, Sección Facenda Talleres
Alonarti, S.A., Imposto sobre valores
mobiliarios, Memoria Exercicio 1962.

(17) AHA, Actas Particulares, 2/3/1944.
(18) AHA, Actas Particulares, 8/3/1954.

(28) AHP, Sección Facenda Talleres
Alonarti, S.A., lmposto sobre valores
mobiliarios. Memoria Exercicio 1962.

(19) AHA. Actas Particulares,
231211943.
(20) AHA, Actas Particulares,
171411950 e Actas de Valenca, "La Artística
Ltda. Manufactura de Borracha", 8-3-1953.

(29) "para evitar vernos superados por
nuestros competidores es necesario
invertir en nuestras instalaciones entre 15 y
16 millones de pesetas". AHA, Consello de
Administración, Acta no 5, 4-4-1961.

(21) Cun capital de 8 millóns de
pesetas, representado por 1000 accións.
AHA, Escritura de "La Artística", Vigo,
1953. Eugenio Fadrique participaba nun

(30) "De estos créditos se nos
facilitaron la equivalencia a nueve millones
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TABOAA.3
Táboa salarial de "La Artística"

. 1972

.

Soldo
mensual

Título grao superior . . . . . . . . .
4. 5
Grao medio . . . . . . . . . . . . . . .
3.4
Mestre encargado . . . . . . . . . . 3. 25
Xefe organización . . . . . . . . . . . 3. 25

20.250
15.300
14.625
14.625

Categorías

Coef

.

X . H extra

I. Persoal técnico

II. Persoal administrativo

X e f e l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 6
Xefe 2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25
Oficial Administrativo . . . . . . . .
2.9
Auxiliar Administrativo . . . . . . .
1.9

16.200
14.625
13.050
8.550

125
110
100
65

14.175
13.500
13.050
10.575

108
103
100
80

8.550

65

13.275
12.600
10.575
900

100
96
80
68

III. Persoal obreiro
Sección litografía
Encargado . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 15
Especialista . . . . . . . . . . . . . . .
3
Oficial l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 9
O f i ~ i a l 2.~. . . . . . . . . . . . . . . . 2.35
Oficial 3" . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
Sección Taller Mecánico
Encargado . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 95
Oficial l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8
Oficial 2a . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 3
Oficial 3" . . . . . . . . . . . . . . . . .
2

AHP. Organización sindical. Convenio Colectivo Sindical de Traballo da
Empresa "LITOGRAF~ALA ARTISTICA CARNAUD. S.A. (ARTISCAR.
S.A.), Vigo. 241511972 .
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(54) A descualificación da formación
gremial dos operarios soldadores
provocaba que perdesen parte da súa
capacidade de presión sobre os patronos.

(63) Foi subvencionada en parte por
industriais de Vigo, incluidos algúns
fabricantes de conservas (Tapias, Moreu,
etc.).

(55) Os managers usaban a producción
flexible como vía de baixar custos sen facer
grandes inversións en formación dos
traballadores.Taplin (1995:14). As vantaxes
da organización flexible do traballo
explicanse, entre outros, en Giltleman, e t
al. (1998: 99-1 15).

(64) "como a las escuelas de artes y
oficios concurren obreros y aprendices de
industrias muy variadas, donde la
enseñanza de estos no puede más que
comprender enseñanzas teórico-prácticas
que a todos puedan ser útiles. Aunque no
se dé a un aprendiz toda la instrucción
manual que le permita ser un maestro s i se
le dará la suficiente." Biblioteca Penzol,
Memoria de Secretaría da Escola de Artes
e Oficios de Vigo, 1898-99. .

(56) Serie entrevistas agosto 2003.
(57) Serie entrevistas agosto 2003.
(58) A inauguración das escolas de
artes e oficios galegas foi máis tardía que
as do País Vasco ou Cantabria. As mais
relevantes foron a Escola de Ferrol (1882) e
a de Vigo (1886). Martínez (2000:158 e
388).
(59) A escola fundouse no 1886,
Arquivo Histórico Escola de Artes e Oficios
(en adiante AHEAO), Reglamento da Escola
de Artes e Oficios de Vigo, Imprenta de
Fortanet, Madrid, p. 6. As materias
impartidas para a muller: corte e
confección. debuxo e pintura, encaixes,
solfeo e piano. As ocupacións das obreiras
inscritas eran: os seus labores, modistas,
corseteiras, xastras, sombrereiras, etc.
AHEAO. Memoria de Secretaria, 1900-01.
(60) AMV, Fondos Educación, Caixa 11.
Exp. 9, Art. 7, 47 e 48, Regulamento Escola
de Traballo, 1929-1934, AMV. A Escota de
Artes e Oficios transformouse na Escola
Elemental de Traballo nos anos vinte.
AHEAO, Escola Elemental Municipal de
Traballo, curso 1927128. discurso inaugural
do profesor de debuxo. D. Maximiliano
Vidales Espinosa.
(611 Os datos sobre escolarización e
alfabetización na rexión están en Martínez
(2000).
(62) ARG, Serie Goberno Civil.
Asociacións profesionais, sindicatos e
partidos políticos, Exp. 3, "Sociedad de
Hojalateros soldadores de la villa de Puebla
del Caramiñal", 1913, Leg. 1801, Art. 12.

(65) AHEAO. Solicitudes de matrícula
na Escola de Artes e Oficios, Periodo 190632.
(66) Matriculáronse tamén en lingua e
contabilidade entre 1905 e 1907. AHEAO.
Solicitudes de matrícula. Curso académico
190516.
(67) "Se enseñaba a los chavales a
base de coscorrones si no lo hacian bien.
Los únicos un poco preparados eramos los
que veniamos de la Escuela de Bilbao.
Aunque no teniamos experiencia en el
trabajo sabían que eramos superiores en
conocimientos, se nos podía meter un
micrómetro en la mano". Serie entrevistas
agosto 2003.
(68) Últimamente si. En los 60 aún
no, yo los hacia porque m e interesaba.
Incluso iba a Barcelona a exposiciones,
pero con m i dinento". Serie entrevistas
agosto 2003.
"

(69) "Para ver nueva maquinaria habia
que desplazarse. Este fue un fallo que
tuvieron las direcciones antiguas que salía
a l extranjero sólo e l director. Esto se hizo a
partir de los 60 y 70. Hicimos un viaje largo
(Suiza, Suecia, Dinamarca) del que salio un
informe de las máquinas vistas, incluso con
dibujos". Serie entrevistas agosto 2003.
(70) "Las de oficina venían de
academias, excepto alguna que venía de la
fábrica pero que ya sabian algo de cuentas,

y la traían a la oficina". Serie entrevistas
agosto 2003.
(71) Serie entrevistas agosto 2003.
(72) Serie entrevistas agosto 2003.
(73) Serie entrevistas agosto 2003.
(74) Serie entrevistas agosto 2003.
(75) Serie entrevistas agosto 2003.
(76) Serie entrevistas agosto 2003.
(77) Video cedido por "La Artística de
Vigo", Galicia Cinematográfica, 1928.
(78) Serie entrevistas agosto 2003.
(79) AHUSC, Fondo Curbera, Libro
diario traballos taller de construcción, abril
1920-agosto 1920. Fol. 2-3.
(80) Arquivo Histórico Massó, Libros
de Xornais.
(81) A evolución dos xornais coa idade
foi reconstruida na década dos vinte sobre
a base dunha fonte de empresa, as fichas
de traballadores dos anos vinte. Escolleuse
o ano 1924 para poder cruzar estes datos
cos do sector conserveiro, concretamente
cos da empresa Massó e facer unha
comparación intersectorial.
(82) Desafortunadamente non foron
preservados os Libros de xornais da
mesma.
(83) Muñoz (2002:237-246).
(84) AHP, Sindicato provincial Vigo,
Secretaría, 25/6/1969
(85) AHP, Sindicato provincial Vigo,
Secretaria, 251611969
(86) AHP. Organización sindical, Censo
Sindical da empresa "LA ARTISTICA",
31/X11/1966.
(87) Regulamento do 111011942 e
disposicións complementarias.
(88) AHP, OS. Correspondencia, Leg.
No 20, Acta Reunión Erilaces Grupo
Metalgráfico, 2411011969.
(89) AHP, Organización sindical,
Convenio Colectivo Sindical de Trabajo de la
Empresa "LITOGRAFIA LA ARTISTICA

de pesetas, que desembolsaremos al
contado contra entrega de documentación
de embarque". AHA, Consello de
Administración, Acta no 5, 4-4-1 961.

sobre gremios e sociedades. ARG, Serie
Goberno Civil. Asociacións profesionais,
sindicatos e partidos políticos. Diversos
expedientes.

(45) A segunda década do século XX a
penas está documentada debido á ausencia
de libros de xornais nas principais
empresas conserveiras.

(31) Pero tamén existían talleres que
traballaban para as empresas conserveiras.
Referencias aos mesmos áchanse nos
documentos dos sindicatos de obreiros
metalúrxicos e follalateiros. ARG. Serie
Goberno Civil. Asociacións profesionais.
sindicatos e partidos políticos, Exp. 27,
Sindicato de construcción e Litografado,
Leg. 2654.

(36) Esta era a producción media por
día e traballador en Galicia. AIHC, Copiador
de cartas de Curbera, no 124, Ano 1900,
Fol. 17-19. 12/5/1900. Tamén o era para
Noruega. Hviding (1994:9).

(46) Massó e Curbera seguiron unha
pauta diferente nos anos 20.

(32) O número de adultos e
adolescentes do taller de envases nunha
fábrica de tamaño medio como era a de
Ferrer e Alonso en Bueu en 1893 era de 18.
Traballadores nun taller de envases.
1893. empresa Ferrer:
Categorla Laboral

N" Empregados

Mestres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Operarios . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Aprendices . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Arquivo Histórico Ferrer, Correspondencia Ferrer.
201211893.

(37) Carmona (1994:127-162).
(38) Non había un único modelo de
envase, senón infinidade de tipos de latas
(oval, redonda, club, etc.) de distintos
tamaños (un cuarto, medio quilo, de quilo.
etc.).
(39) No ano 1923 contratáronse 30
mulleres contra 4 homes. No 1924 55
rnulleres e 28 homes, no 1925 46 mulleres
e 9 homes. Arquivo Histórico da Artística
(en adiante AHA), Fichas de Traballadores,
1920-1950.
(40) 0 uso do traballo infantil. o
destallo e a mecanización foron
consideradas prácticas pre-tayloristas de
loita contra o oficio artesán. Coriat
(1982:16-22).
(41) Giráldez (1987).

(33) O traballo distribuíase entre os
obreiros seguindo unha orde xerárquica. O
traballo do mestre era o elemento central
no sistema de organización do traballo do
taller. e as demais categorías laborais
definianse segundo o seu grado de
participación e capacidade de decisión.
Turaine (1963:384-404).

(42) A prensa de troquelar funcionaba a
pedal, impulsando un volante baixaba o
troquel que cortaba a folla de lata. ARG,
Audiencia Territorial, Exp. 35616, 1901,
Xuízo Civil, Accidente de Traballo.

(34) A soldadura facíase con chumbo e
estaño. controlándose diariamente o esta60
gastado por cada soldador. AHC, Copiador
de cartas de Curbera, no 131, Año 1901,
Fol.111, 19/3/1901. O tamaño e forma da
base encaixaban dentro dos lados do
corpo, facéndose coincidir con cinzel e
martel. AHM, Regulamento da Perfección
de 1883, Art. 18-19.

(43) Así sucedía nas seguintes casas:
Alfageme, Curbera, Cerqueira e Barreras.
AMV, Reformas Sociais. Trab. 2,
"Expediente formado para comprobar las
denuncias publicadas acerca de como se
trata a nitios menores de 14 anos nas
fábricas de conserva." Había 13 nenos na
Metalúrxica e 14 en Antonio Alonso. AMV,
Reformas Sociais, Trab. 2 Exp. "Resultado
das visitas de Inspección xiradas ás
fábricas e os talleres abaixo expresados",
Ano 1901.

(35) Para Galicia pódese ver a súa
importancia a través da documentación

(44) AHA, Fichas Traballadores, 19201950.
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(47) Vídeo cedido por "La Artística de
Vigo", Galicia Cinematográfica, 1928.
(48) Video cedido por "La Artística de
Vigo", Galicia Cinematográfica. 1928.
(49) Nos talleres de "La Artistica"
aparecen soldando corpos mulleres e
mozos en fila, 10 a cada lado dunha longa
mesa. Video cedido por "La Artística de
Vigo". Galicia Cinematográfica, 1928.
Despois facianselles bordes aos corpos nas
máquinas denominadas "rebordeadoras",
nas que se podían topar- traballando mozos
ou mulleres. No taller de Curbera nas
rebordeadoras estaban mozos tanto de
Vigo como do Sur de España. AHC, Libro
diario, traballos taller de construcción, abril
1920 - agosto 1920. Fol. 2-3.
(50) As soldadoras producían como
mínimo 1100 latas por hora. AHM.
Copiador de cartas de Curbera Ayamonte.
Año 1925, Fol. 93-95. As máquinas
soldadoras constaban de múltiples cabezais
en cada uno dos cais colocábase un corpo
da lata que se soldaba ao fondo. Video
cedido por "La Artística de Vigo". Galicia
Cinematográfica. 1928.
(51) Brown e Philips (1986: 134-135).
(52) O entrenamento facía parte do
traballo diario, sendo impartido por
traballadores máis expertos.
(53) O obreiro especializado dos anos
vinte deriva dos de oficio practicamente
eliminados co cambio organizativo nos
talleres de envases. A movilidade
ocupacional en Lynch e Black (1998:64-81).
A formación en Brown e Philips (1986:134135). As empresas terán que ofertar ao
traballador un menor salario durante o
período de formación. Barrett e O'Connell
(2001: 647-662).

CARNAUD, S.A. (ARTISCAR, S.A.), Vigo.
241511972.
(90) Serie entrevistas agosto 2003
(911 AHP, Organización Sindical
Convenio Colectivo Sindical deTraballo de
"LITOGRAF~A
LA ARTISTICA CARNAUD.
S.A. (ARTISCAR, S.A.). Vigo, 24/5/1972.
(92) Resolución da Dirección Xeral de
Ordenación do Traballo, Convenio Colectivo
Sector Metalgráfico, B.O.E. 30/4/1962.
Tamen AHP, Organización Sindical
Convenio Colectivo Sindical deTraballo de
"LITOGRAF~ALA ARTISTICA CARNAUD,
S.A. (ARTISCAR, S.A.), Vigo, 24/5/1972.
(93) "Se ha constituido nuestro jurado
mixto en Vigo de Artes Gráficas, los tres
colegas de Vigo hemos establecido
conversaciones continuadas con los
vocales obreros, logrando al fin firmar ante
e l jurado mixto unas plantillas y unas bases
más favorables para las respectivas casas
que lo legislado." AHA, Actas Particulares,
29/1/1933.
(94) Segue a norma do "Reglamento
de Industrias Químicas". AHA, Actas
Particulares, 21311947.
(95) AHP, Sección Facenda Talleres
Alonarti, S.A., Documentos para a exacción
do imposto sobre a renda de sociedades e
demais entidades xurídicas, Empresa no
208, Memoria Exercicio 1957.
(96) AHP, Sección Facenda. Impuesto
sobre sociedades, La Artística-Vigo, S.A.,
Manufacturas de Folla de lata. Memoria
Exercicio 1960.
(97) AHP, Sección Facenda Talleres
Alonarti, S.A., lmposto sobre valores
mobiliarios, Memoria Exercicio 1962.
(98) AHP, Sección Facenda, Imposto
sobre sociedades, La Artística-Vigo, S.A..
Manufacturas de folla de lata. Memoria
Exercicio 1963.
(99) "Art. 10:se reconoce para todo e l
personal que en su trabajo alcance e l
rendimiento normal un plus de asistencia,
puntualidad y rendimiento de un 25%,
calculado sobre e l salario que para cada

categona profesional se establece en esta
norma, aumentado con los quinquenios
correspondientes." AHP, OS,
Correspondencia, Leg. N" 20, Resolución
da Dirección Xeral de Ordenación do
Traballo do 2911011964. Normas laborais da
industria metalográfica e de fabricación de
envases metálicos.
(100) AHA. Consello de
Administración, Acta no 11, 1-5-1965.
(101) AHP, OS, Correspondencia, Leg.
No 20, Acta Reunión Enlaces Grupo
Metalgráfico, 2411011969.
(102) AHP, Organización Sindical
Convenio Colectivo Sindical deTraballo de
"LITOGRAF~ALA ARTISTICA CARNAUD.
S.A. (ARTISCAR, S.A.), Vigo. 24/5/1972
(103) AHA, Actas Particulares,
18/3/1934.
(104) AHA, Actas Particulares,
24/2/1945 e Serie Entrevistas agosto 2003.
(105) Serie entrevistas agosto 2003.
(106) AHP, Sección Facenda, Imposto
sobre sociedades La Artística-Vigo, S.A..
Manufacturas de folla de lata. Memoria
Exercicio 1960.
(107) "Quebranto de las obras
sociales: Cocina-comedor 40.583;
Economato 17.769; Casa-cuna 31.251 ".
AHA, Actas Particulares, 241211945.
(108) Segue a norma do "Reglamento
de Industrias Químicas". AHA, Actas
Particulares, 21311947.
(109) Ata a II República, non houbo
dende a administración pública unha
especial preocupación sobre a prevención
de riscos laborais e tampoco nos anos
trinta se tiveron en conta os riscos
hixiénicos derivados do traballo. Sen
embargo, a partir deste periodo se
demandará ás empresas que remitisen aos
gobernos civis relacións sobre maquinaria
peligrosa, como as caldeiras de vapor e
demais aparatos que contivesen fluidos a
presión, tanto os existentes como os que
se foran a instalar, abríndose rexistros de

accidentes laborais nos diferentes
municipios costeiros.
(110) AHP, 0,s.. Correspondencia, Leg.
No 20, Normas laborais da industria
metalográfica e de fabricación de envases
metálicos. Traballo da muller e dos
menores segundo o Decreto do Ministerio
de Traballo, 26/7/1957.

FESTA XELA
XELA ARIAS
Novernbro nada máis chegar
tróuxonos unha dor que nos
crebou por dentro, a morte cruel
de Xela Arias Castaño Máis
inxusta ca nunca Detía o corazón
dunha muller de 41 anos, poida
que no rnellor momento da súa
vida, feliz na súa profesión de
ensinante de literatura española,
feliz na compaha do seu fillo
Darío Detía o labor serio e
preciso da traductora que iniciaría
en breve a travesía polo Ancho
mar dos sargazos de Jean Rhys
Detía o alento vital dunha poeta
en plena actividade creativa, en
solitario, sen dogmas, sen
escolas, fóra do canon. Libre
Detía o entusiasmo do
compromiso para berrar
dignamente contra a Burla Negra
e esixir que Nunca Máis Detía as
palabras na Festa da palabra
Cando lernos de Xela Arias
Denuncia do equ~llbrlo(Edicións
Xerais, 1986), escrito en 1984,
algo racha no panorama poético,
hai unha voz nova desde a
outredade A Festa da palabra era
aínda s~lenclada,ela contribuíu a
tirarlle ese adxectivo "Polo paseo
ARRIBA MERGULLEIME naquilo
que non era m e ~e/ sentíame tan
adentro" Tarnén lernos "e é que
estou tan lonxe que xa non
regreso1 non sei que fago cando
m e escribo1 que convirto a noite

Marga Romero

en escada de abrazos1 e de lonxe
os rneus regresos desexístense"
Mudaba a Iingua para partila,
esnaquizada Indagar para

procurarse no mundo e no
espacio "O POEMA SOMOS
NÓS é certo (pero que /
establecer?" Escribía e

-Csiwuauu
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ESCRITO POR MULLERES

MIRAGAIA, Raquel, Diário
Comboio, Santiago de
Compostela: Edicións
LaioventoIAssocia~omGalega
da Língua, col. Narrativa, no
165, 2002, 92 pp. (ISBN: 848487-018-9).

ANEI ROS, Rosa, Resistencia,
Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Narrativa, no 183,
decembro 2002, 302 pp.
(ISBN: 84-8302-925-11.
BLANCO RAMOS, Carmen, A
golpe de dor, prólogo de
Manuel Pereira, ilust. Cristina
Durán Arufe, Santa Comba-A
Coruña: tresctres Editores, col.
CéltigosINarración, no 2, 2002,
72 pp. (ISBN: 84- 932136-7-51,
.

CAMPO, Marica, Memoria para
Xoana, Premio de Narrativa do
Concello de Vilalba 2001, A
Coruña: Edicións Espiral Maior,
col. Espiral Maior Narrativa, no
31, marzo 2002, 63 pp. (ISBN:
84-9562540-7).
DACOSTA MOLANES, Beatriz,
Precipicios, Vigo: Francka
Editora, abril 2002, 152 pp.
(ISBN: 84-932575-0-8).
LÓPEZ SILVA, Inma, Concubinas,
Premio Xerais de Novela 2002,
Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Narrativa, no 180,
outubro 2002, 258 pp. (ISBN:
84-8302-883-2).

MART~N
ACERO, Begoña,
Termodonte e outros contos, A
Coruña: Baía Edicións, col. Baía

Isabel Mociño González

Ourense: Gráficas Gutenberg,
2002, 155 pp. (DL: OU-21872002).

Narrativa, serie Relatos, no 12,
xuño 2002, 69 pp. (ISBN: 8489803-78-1).

ANEIROS D~AZ,Rosa, Corazóns
amolecidos en salitre, XIO
Premio de Narración Curta
Ricardo Carvalho Calero 2000,
Santiago de Compostela:
Edicións Laiovento, col.
Narrativa, no 159, 2002, 123
pp. (ISBN: 84-8487-010-3).

MOREDA, Eva, O demo e o
profundo mar azul, Santiago de
Compostela: Edicións
Positivas, col. Narrativas,
decembro 2002, 103 pp.
(ISBN: 84-87783-72-4).

.

PEREZ VALCÁRCEL, M" Eugenia,
A noite que avanza, A Coruña:
Baía Edicións, col. Baía
Narrativa. Relatos, no 13, xuño
2002, 101 pp. (ISBN: 8489803-93-5).
QUEIZÁN, M" osé, i~entinela,
alerta!, Vigo: Edicións Xerais
de Galicia, col. Narrativa, no
176, maio 2002, 103 pp.
(ISBN: 84-8302-800-X).
REGUEIRO, Conchi, Tempos
agradables, 111° Premio de
Novela Mulleres Progresistas
2001, Vigo: Edicións do Cumio,
2002, 109 pp. (ISBN: 84-8289161-8).
VÁZQUEZ, Pura, O frade era
galego e outros
Coruña: Ediciós do Castro, col.
Narrativa, xuño 2002, 111 pp.
(ISBN: 84-8485-0714).
VÁZQUEZ, Dora, Letras no tempo.
Antolox;a, limiar da autora,

Reedicións comentadas e
facsímiles
ALEIXANDRE, Marilar, Unha presa
de terra, ilust. Xoán Carlos
Abraldes, A CoruñaNigo: La
Voz de Galiciallr lndo Edicións,
col. Biblioteca Galega 120, no
113,2002, 206 pp. (ISBN de
La Voz de Galicia: 84-9757-0715 ) (ISBN de Ir lndo Edicións:
84-7680-367-2).n
MAYORAL, Marina, Unha árbore,
un adeus, A CoruñaNigo: La
Voz de GaliciaIEditorial Galaxia,
col. Biblioteca Galega 120, no
70, 2002, 85 pp. (ISBN de La
Voz de Galicia: 84-9757-072-3
(ISBN de Editorial Galaxia: 848288-560-X).n
QUEIZÁN, María Xosé, Amor de
Tango, A CoruñaNigo: La Voz
de Galicia/Edicións Xerais de
Galicia, col. Biblioteca Galega
120, no 83, 2002, 163 pp.
(ISBN de La Voz de Galicia: 849757-031-6) (ISBN de Edicións
Xerais de Galicia: 84-8302-81581.n

Traduccións ou versións
CASTRO, Rosalía de, A fj//a do
mar (La hija del mar), trad.
Olga Patiño, Noia-A Coruña:
Editorial Toxosoutos, col.
Trasmontes, no 3, 2002, 193
pp. (ISBN: 84-95622-33-5l.n
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unha elipse que se pechaba1 e un
paxaro derrotado que voara".

máis eles. ¿Comprendes? E ti
contestas desde adentro: "O
meu mito de utopías e algunha
cara quizais mentira/ prefiro ó teu
deserto de estúpidas1 Belezas".

escribiuse. Facendo fuxir do
poema, fugándose na fuga, o
mesmo sentimentalismo que
rexeitara Manuel Antonio. "Un
reloxio na cadeira pousado tronza
en tres/ o bico/ a piques de
esvarar". Rachar tempo e
espacio, crear "cabalos
alaranxados nos rebumbios das
frases cortadas". Ruptura para
recoller de Rilke e asumir que
"todo anxo é terríbel", asumir a
maldición de Rimbaud e saber
que malia ela é un ser humano
como Cirlot. Toda ti, sempre,
pasarán anos para a comprensión
"a través da figura en vangardal
máis alá da temperá fugaz que
limitaba/ formas e baleiro".

Para sempre estas palabras
que nos chantas na boca do
estómago, as derradeiras de
In tempériome:

E fuches quen de saber que
"hai posible en ser muller un
privilexio imposible de transferir"
e escribícheste nai e escribiches
a Darío e a nós, todas fillas, non
nais. E Darío a diario (Xerais,
1996) goce da descuberta da
vida, goce do amor e de
sabérmonos posuídas polo
engado do día a día e dun ratiño
que vai medrando "nunha
entrezona da barriga" e outra vez
inédita en tanto amor. Imposíbel
non estar na túa vida, imposíbel
non estares na nosa vida.

Xela Arias polos oitenta
compañeira de voces solitarias,
Cristal Méndez Queizán, Helena
de Carlos, por un Vigo de puñais,
a desfacerse entre os delirios de
paisaxes a tremer entre as latas
de cervexa, e Ana Romaní
constructora doutras beiras e
marés.

'' INCENDIATE
á calor da observación.
E repasa logo a ollada
no pouso
dos afectos".

Desde a Festa da palabra,
desde todas as literatas, coa
tristura da túa morte, a ti
posuidora dunha clave dourada
para as fugas, querémoste poeta.
Gracias. E TI XA NOS
ENTENDES.

Intempériome (Espiral Maior
Poesía, 2003) Travesía das túas
regras: "A miña lei, de me nacer
así tan negra por elección"
"Negra asombrada fanática
africana". Tan ti, condenada, tan
libre, "Coma un fío de auga
quixeras atravesalo todo, / regato1
nos cons da illa ben dotada."

Xela Arias e a dor afóganos
para lene a ti escrita, tremer ou
pinchar cos Tigres coma cabalos
(Edicións Xerais, 19901, danza
fermosa entre a literatura e a
fotografía. Arte: o corpo. Escribir
é espirse e a nudez segue sen
verse. (1N)Cultura que condena o
corpo á ocultación. E, xa se sabe,
Xela, non entenderon nada, os

Xela, sempre o mar e
soñando cabalos. As túas
palabras, amantísima, MÁIS ALÁ.

Camiñaches sabendo o túnel
e a fraga, a rúa e os camiños, as
lousas e as lamas e de
testamento lanzas aforismos e
mensaxes tan secretas para cada
unha das nosas vidas. Somos
lectoras solitarias a camiriar
sabendo desde a túa denuncia do
equilibrio que "houbo unha vez

I

I
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Positivas, maio 2002, 85 pp.
(ISBN: 84-87783-67-8).
CEBREIRO, María do, Damas
negras. Música e poesía
cantada por mulleres, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col.
Ablativo Absoluto, no 25, 2002,
182 pp. (ISBN: 84-8302-887-5).
POZO GARZA, Luz, Ribadeo,
Ribadeo, Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia
(Consellería de Cultura,
Comunicación Social e
Turismo. Dirección Xeral de
Promoción Cultural), 2002, 73
pp. (ISBN: 84-453-3363-1).u

Teatro
SANMART~NREI, Goretti, O
Teatro de Xan da Cova. (La
Galiciana e María Pita), A
Coruria: Biblioteca-Arquivo
Teatral "Francisco Pillado
Mayor"1Departamento de
Galego-Portugués, Francés e
Lingüística da Universidade da
Coruña, serie Azul, no 17,
marzo 2002, 204 pp. (ISBN:
84-9749-008-8).n

Letras Galegas
Carmen FARINA MIRANDA,
Teresa Monteagudo
Cabaleiro (eds.) xunto con
Luís Alonso Girgado, De
Rosalía a Sarmiento. Escolma
do Día das Letras Galegas
(1963-20021,Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia
(Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria-

Consellería de Cultura,
Comunicación Social e
Turismo)/Federación de
Libreiros de Galicia, 2002, 139
pp. (ISBN: 84-453-3305-4).u
ÁLVAREZLIRES, Mari, Sarmiento:
un científico da segunda
Ilustración, Santiago de
Compostela: Universidade de
Santiago de Compostela, col.
Biblioteca de Divulgación, no
26, serie Galicia, 2002, 314 pp.
(ISBN: 84-9750-028-81.u
PITE SANJURJO, Soledad (dir. e
coord.), Pequena escolma
ilustrada de Sarmiento,
Santiago de Compostela:
Consello da Cultura Galega,
2002, 95 pp. (ISBN: 84-9541553-41.u
QUEIXAS ZAS, Mercedes, Frei
Martín Sarmiento. O inicio da
recuperación da conciencia
galega, Santiago de
Compostela: Edicións
Laiovento, col. Ensaio, no 158,
2002, 113 pp. (ISBN: 84-8487006-5).
VARELA POMBO, Sonia, Frei
Martín Sarmiento e a cultura
galega, Santiago de
Compostela: Sotelo Blanco
Edicións, 2002, 98 pp. (ISBN:
84-7824-396-8).

Monografías, biografías,
crónicas e libros colectivos
FARINA MIRANDA, Carmen e
Luís ALONSO GIRGADO,
Actas do Comité Pro-
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Centenario do nacemento de
Curros Enríquez (A Habana,
19511, Santiago de
Compostela: Follas Novas
Edicións, col. Libros da
Frouma, serie Estudios e
Ensaios, no 4, outubro 2002,
132 pp. (ISBN: 84-85385-71-3).
FIDALGO, Elvira, Historia crítica da
Literatura Medieval. As
Cantigas de Santa María, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col.
Universitaria, 2002, 359 pp.
(ISBN: 84-8302-787-9).
ARMAS GARC~A,
Celia María, As
mulleres escritoras (186018701. O xenio de Rosalía,
limiar de Francisco Rodríguez,
prólogo da autora, Santiago de
Compostela: Edicións
Laiovento, col. Ensaio, no 156,
2002, 344 pp. (ISBN: 84-8487004-9).
BECERRA SUÁREZ, Carmen e Ma
Teresa Vilaritio Picos (eds.),
Roberto Vidal Bolafio. Escritor
escénico, Lugo: Editorial Tris
Tram, col. Máscaras, no 2,
2002, 398 pp. (ISBN: 8489377-37-5).n
LOURENCO MÓDIA, Cilha e
Carlos Caetano BISCA~NO
FERNANDES, O ideario teatral
das Irmandades da Fala.
Estudio e antoloxía, A Coruña:
Deputación da Coruña, 2002,
119 pp. (ISBN: 84-95950-1461.u
BLANCO, Ana (dir. e coord.),
Diálogos na Casa de Rosalía,

CHOPIN, Kate, O espertar (The
anekening), trad. María Ana
Valladares Fernández, Noia-A
Coruria: Editorial Toxosoutos,
col. Trasmontes, no 5, 2002,
207 PP. (ISBN: 84-95622-56-4).
TAYLOR, Kressmann, Enderezo
descotiecido (Address
Unknown), trad. Emma Lázare
Rodríguez, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Narrativa,
no 170, 2002, 69 PP. (ISBN: 848302-764-X).
YOURCENAR, Marguerite, Ana,
Soror, prólogo e trad. M" Xosé
Queizán, Vigo: Edicións Xerais
de Galiciafiunta de Galicia, col.
Xerais Peto, serie As literatas,
2002, 121 PP. (ISBN: 84-8302888-3l.n

1

Poesía
ARIAS, Asunción, Muller de vidro,
ilust. Pablo Otero, edición da
autora, decembro 2002, 99 pp.
(ISBN: 84-607-6089-8l.n
CEBREIRO, María do;(Nós, as
inadaptadasl, acéssit do XXIo
Premio Esquío de Poesía,
Ferrol: Sociedade de Cultura
Valle-lnclán, col. Esquío de
Poesía, no LXXXVll b, marzo
2001, 72 PP. (ISBN: 84-9528929-6).un
ESPINOSA, Estíbaliz, -orama,
Pontevedra: Deputación
Provincial de Pontevedra, col.
Tambo, maio 2002, 88 pp.
(ISBN: 84-8457-106-8).u

MART~NEZ,Verónica, Deshabitada
e sen verdugo, introd. de
Manuel Pereira Valcárcel,
Madrid: ACEF (Asociación
Celso Emilio Ferreiro), col. O
Roibén, no 1, maio 2002, 30
PP. (ISBN: 84-86230-46-2).

MART~NEZ
DIOS, Rosa M", Cando
falan as buguinas, prólogo de
Antonia López, Ferrol: Edicións
Embora, col. Autoris Poesía,
novembro 2002, 76 pp. (ISBN:
84-95460-17-3).
MART~NEZMÉNDEZ, Rosa,
Inrres, Vigo: Ediciones
Cardeñoso, col. Cuentos
Literarios, no 291, febreiro
2002, 565 pp. (ISBN: 84-8190237-3).
PEDREIRA, Emma, Os cadernos
d'amor e os velenos, Premio
de Poesía Centenario Fermín
Bouza Brey, Vigo: Edicións
Espiral Maior, col. Espiral Maior
Poesía, no 117, abril 2002, 79
PP. (ISBN: 84-95625-46-6).
REIMÓNDEZ,María, Moda
galega, Santiago de
Compostela: Edicións
Positivas, col. Di-versos,
decembro 2002, 79 pp. (ISBN:
84-87783-70-8).
VÁZQUEZ, Pura, A Música dos
Tempos, Ourense: Gráficas
Gutenberg, 2002, 52 pp. (DL:
OU-162102).
VEIGUELA, Viqui, O ouvido e o
calado, introd. Carmen Mejía,
Madrid: ACEF (Asociación Celso
Emilio Ferreiro), col. O Roibén, no
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1, maio 2002, 30 pp. (ISBN: 8486230-46-2).

Reedicións comentadas e
facsímiles
POZO GARZA, Luz, Códice
Calixtino, A CoruñaNigo: La
Voz de Galicia/Edicións Xerais
de Galicia, col. Biblioteca
Galega 120, no 68, 2002, 93
pp. (ISBN de La Voz de Galicia:
84-9757-008-1) (ISBN de
Edicións Xerais de Galicia: 848302-774-7).n

Traduccións ou versións
HEINZE DE LORENZO, .Úrsula,
Torso. Gedichte/Poemas, trad.
Ramón Lorenzo, ilust. lsaac
Díaz Pardo, Sada-A Coruña:
Ediciós do Castro, col. Poesía,
decernbro 2002, 125 pp.
(ISBN: 84-8485-081-1).

FARINA MIRANDA, Carmen (ed.),
xunto con Luís Alonso
Girgado, O libro dos abanos
(Palabras no aire), presentación
de Marián Diéguez e Antonio
Ibáñez, limiar de Anxo Tarrío
Varela, Santiago de
Compostela: Follas Novas
Edicións, col. Libros da
Frouma, no 26, decembro
2002, 99 PP. (ISBN: 84-8538574-8).
ÁLVAREZPOUSA, Concepción e
Xosé Henrique Costas (ed.),
Escolma de poesía berciana en
lingua galega (1 860- 1960),
limiar dos editores, Santiago
de Compostela: Edicións

Edicións, col. Estudios e
investigacións, 2002, 287 pp.
(ISBN: 84-7824-407-7).
SILVA DEL R ~ OM, a Pilar, Guía de
Escritores de Monterroso,
prólogo de Xesús P. González
Moreiras, limiar de Antonio
Gago Soengas, MonterrosoLugo: Concello de Monterroso,
2002, 99 pp. (DL: LU-2622002j.u

Reedicións
VÁZQUEZ CUESTA, Pilar (coord.),
Nós. A Literatura Galega,
Lisboa: Livros Horizonte,
2002, 1180 pp.1. (ISBN: 97224-1 190-X).

Traducidos ou noutras
linguas
VILLAVERDE, Mariví, Tres tempos
e a esperanza, prólogo Anxos
Sumai, Vigo: A Noca Terra, col.
Mulleres, no 5, xullo 2002, 241
PP. (ISBN: 84-95350-18-1).

A Literatura Infantil e
Xuvenil

anos), 2002, 88 pp. (ISBN: 847680-400-8).
CAMESELLE, Roque. Ania PÉREZ
ALONSO, José Ángel G A R C ~ A
LÓPEZ, Isidro RODR~GUEZ
CAAMANO, Julia SCORUSKA
e Daniel GONZÁLEZ
VÁZQUEZ, 111" ~ e r t a m e
Literario de Relatos Curtos Os
Viaductos 2002, Redondela:
Concello de Redondela
(Concellería de Xuventude),
2002, 92 pp. (ISBN: 84-8302836-0).u
CAMPOS PICO, Raquel, Otma
Nicolaievna. As catro grandes
descoñecidas, lo Premio en
galego da décimo cuarta
edición do Premio Rúa Nova
2002, Vigo: Ir lndo
Edicións/Fundación Caixa
Galicia, setembro 2002, 85 pp.
(ISBN: 84-7680-406-7l.n
CANOSA, María, Leo era un león,
ilust. Nieves Lago Garrido,
Vigo: Ir lndo Edicións, col.
Elefante Contacontos (máis de
5 anos), 2002, 30 pp. (ISBN:
84-7680-414-81,

ÁLVAREZ,Marta, ¡Como está o
galirieiro!, ilust. da autora, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col.
Merliño, outubro 2002, [32
pp.1. (ISBN: 84-8302-862-X).

CAO, Isabel, O verdadeiro serior
Pepe, ilust. Xaime Asensi,
Vigo: Ir lndo Edicións, col.
Elefante Contacontos (máis de
5 anos), 2002, 30 pp. (ISBN:
84-7680-414-8).

BLANCO, Concha, Estela, a
domadora de ras, ilust.
Evaristo Pereira, Vigo: Ir lndo
Edicións, col. Elefante
Contacontos, no 28 (máis de 8

CARBALLEIRA, Paula, Correo
urxente, ilust. Xan López
Domínguez, A Coruña: EdebéRodeira, col. Tucán, no 33,
serie Azul (a partir de 6 anos),
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outubro 2002, 126 pp. (ISBN:
84-81 16-871-8).
CARBALLEIRA, Paula, O ganso
pardo, Zaragoza: Editorial Luís
Vivesflambre, col. Catavento,
no 3 (a partir dos 14 anos),
2002, 125 pp. (ISBN: 84-2634893-9).
CASALDERREY, Fina, A avoa ten
unha menciña (ISBN: 84-7864667-1 )/A avoa non quere
comer (ISBN: 84-7864-6663)/0 avó sae de paseo (ISBN:
84-7864-667-1)/O avó é sabio
(ISBN: 84-7864-668-X), ilust.
Xan López Dominguez,
Barcelona: Editorial Combel,
col. Cabaliño Alado, serie
Trote, setembro 2002, 22 pp.
CASALDERREY, Fina, Cando a
terra esqueceu xirar, ilust.
Oscar Villán, Madrid: Ediciones
SM, col. O barco de vapor, no
16, serie Azul (a partir de 7
anos), 2002, 59 pp. (ISBN: 84348-8674-X).
CASALDERREY, Fina, Derradeira
carta ós Reis Magos, ilust.
Hoa-binh-Melgar, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col.
Merlín, no 124, serie Azul (de 7
anos en diante), outubro 2002,
42 pp. (ISBN: 84-8302-893-X).
CASALDERREY, Fina,
Desventuras dun lobo
namorado, ilust. Manuel Uhía,
Vigo: Editorial Galaxia, col.
Arbore, serie Verde (a partir de
9 anos), no 119, setembro

Padrón-A Coruña: Fundación
Rosalía de CastroIPatronato
Rosalía de Castro, xullo 2002,
167 pp. (ISBN: 84-87668-151).u

LÓPEZ GARCÍA,Antonia, Se as
aves insisten na ledicia: A obra
de Bernardino Graña, Premio
de Ensaio Ricardo Carvalho
Calero 2001, Santiago de
Compostela: Edicións
Laiovento, col. Ensaio, no 161,
2002, 155 pp. (ISBN: 84-8487o12-X).

BLANCO, Carmen, Luz Pozo
Garza: a ave do norte,
Ourense: Linteo, col. Aberta,
XUIIO2002, 165 PP. (ISBN: 8493 1893-9-1).

LÓPEZ,Teresa e Francisco
SALINAS (eds.), Actas do
Simposio Ricardo Carvalho
Calero. Memoria do século, A
Coruña: Universidade da
Coruña (Departamento de
Galego-Portugués, Francés e
Lingüística)/AsociaciónSócioPedagóxica Galega, 2002, 367
PP. (ISBN: 84-89679-66-5).u

BUGAR~N
LÓPEZ, M" Xesús, José
CAJIDE VAL, Agustín DOSlL
MACEIRA, X. Gregorio
FERREIRO FENTE, Manuel
GONZÁLEZGONZÁLEZe
Miguel Anxo SANTOS REGO
íeds.), Vlll Conferencia
internacional de linguas
minoritarias. olít tic&
Lingüísticas e Educativas na
Europa Comunitaria/VIII
international conference on
minority languagues. Linguistic
and Educational Policies in the
European Community,
Santiago de Compostela:
Xunta de Galicia (Consellería
de Educación e Ordenación
Universitaria. Dirección Xeral
de Política Lingüística), 2002,
668 pp. (ISBN: 84-453-34654).u

-ÓPEZ SILVA, lnma e Dolores
VILAVEDRA, Un abrente
teatral. As mostras e o
Concurso de Teatro de
Ribadavia, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Continental, xullo
2002, 306 PP. (ISBN: 84-8288554-5l.n
GOLÁN, María, Luís MARTUL e
Carmen LUNA e, Xavier
Bóveda. Belezas locais,
bohemia e aventura emigrante.
Colectánea de textos inéditos,
Santiago de Compostela:
Consello da Cultura Galega,
Arquivo da emigración galega,
col. De peto, 2002, 306 pp.
(ISBN: 84-95415-60-7).u

D ~ A ZREY, María, (ed.), Antonio
Baltar. O compromiso do exilio,
prólogo de Xesús Alonso
Montero, Sada-A Coruña:
Ediciós do Castro, serie
Documentos, no 177,
novembro 2002, 239 pp.
(ISBN: 84-8485-084-6).

MATO, Ma Isabel, Álvaro
Cunqueiro, Lugo: El Progreso
de Lugo, 2002, col. Fillos de
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L u ~ o 2002,
,
1O0 PP. (LUl322021.17
MATO, Ma Isabel, Ramón Piñeiro,
Lugo: El Progreso de Lugo,
2002, col. Fillos de Lugo, 2002,
89 pp. (LUl323-02l.n
MIRAGAYA, Ana (coord.), IGAEM.
1991-2001, Santiago de
Compostela: Xunta de
Galiciallnstituto Galego das
Artes Escénicas e Musicais,
marzo 2002, 170 pp. (DL: C862-2002).~
PAZOS TOURINO, Belén, Pilar
PENA BÚA e Marcos SElXO
PASTOR, Roberto Blanco
Torres. Vida, obra e
pensamento, A EstradaPontevedra: Editorial Fouce,
col. Strata, no 4, maio 2002,
279 PP. (ISBN: 84-95429-0551.n

RODR~GUEZ,Olivia, Vicente
Risco. Escritor, etnógrafo e
ideólogo do galeguismo, Vigo:
Ir lndo Edicións, col. Galegos
na Historia, no 23, 2002, 62 pp.
(ISBN: 84-7680-395-8).

SANMART~NREI, Goretti, Lendo
nas marxes. Lingua e
compromiso nos paratextos
(1863-19361, A Coruña: Espiral
Maior Edicións, col.
Universitas, no 1, xuño 2002,
257 PP. (ISBN: 84-95625-504).
SANMART~NREI, Goretti, Os
(preltextos galegos (186319361. Estudio e escolma de
prólogos, Santiago de
Compostela: Sotelo Blanco

García Telmo, Pontevedra:
Kalandraka Editora, col.
minilibros para soñar, no 4,
2002, [33 pp.]. (ISBN: 84-8464043-4).
CASAL, Susana e Xosé LOPEZ
(adapts.), O neno mosquito,
ilust. Pepe Carreiro (ISBN: 8495350-83-1)/O soño do galo,
ilust. Pepe Carreiro, (ISBN: 8495350-84-X)/Xanardán e a
becha, ilust. Birís (ISBN: 8495350-85-8), Vigo: A Nosa
Terra, col. Contos do Miño,
2002, 128 pp.].
CASALDERREY, Fina, O misterio
dos fillos de Lúa, A
CoruñaIMadrid: La Voz de
Galicia/Ediciones CM, col.
Biblioteca Galega 120, no 89,
2002, 124 pp. (ISBN de La Voz
de Galicia: 84-88254-84-9)
(ISBN de Ediciones SM: 84348-8582-4).n

MENDEZ, Raquel (adapt.), Homiño
de mazapán, ilust. Elia Manero.
Pontevedra: Kalandraka
Editora, col. Os contos do
trasno, outubro 2002, 128 pp.].
(ISBN: 84-8464-064-7).
MORENO, María Victoria,
Anagnórise, A CoruñaNigo: La
Voz de GaliciaIEditorial Galaxia,
col. Biblioteca Galega 120, no
74' 2002'
(lSBN de La
Voz de Galicia: 84-9757-066-9)
(ISBN de Editorial Galaxia 848288-552-9).n
NElRA CRUZ, Xosé Antonio, Pepe
CÁCCAMO, Antonio RUBIO,

Xosé BALLESTEROS, Maite
GARC~A,Manuela
RODR~GUEZ,
Charo PITA, O
home máis rico do mundo,
ilust. Fernando L. Juárez, [36
pp.1.lDinosaurio Belisario, ilust.
Carles Arbat, 136 pp.1.10~
oficios de Xan, ilust. Rebeca
Luciani, trad. Xoan Couto, [28
pp.l.lPoucapalla, ilust. Ana
Pillado, [36 pp.l.lRapunze1,
ilust. Antonio Caíña, [36
pp.l.lPulguiña, ilust. Pablo
Martínez "Orballo", 136
pp.l.llgor, ilust. Carmela Mayor,
128 pp.]., Pontevedra:
Kalandraka Editora, col.
Minilibros para soñar 3, 2002,
(ISBN: 84-8464-153-8).

Edicións Xerais de Galicia,
2002, [20 pp.1.
CARRANZA, Maite, ¿Queres se-lo
mozo da miña irmá? (Vols ser
el novio de la meva germana?,
20021, Premio Edebé de
Literatura infantil, ilust. Jordi
Sempere, trad. Rosa
Fernández Sánchez, A Coruña:
Editorial Edebé-Rodeira, col.
Tucán, no 32, serie Verde (a
partir de 9 anos), abril 2002,
142 pp. (ISBN: 84-81 16-869-6).

RODR~GUEZ,
Manuela (adapt.), O
pescador e a súa muller, ilust.
Josep Rodés, Pontevedra:
Kalandraka Editora, col. os
contos do trasno, xuño 2002,
[44 pp.]. (ISBN: 84-8464-1619).

CONTIJOCH, Josefa, A xoaniña e
o piñeiro (ISBN: 84-7864-6493)/A xoaniña e a noite (ISBN:
84-7864-650-7)/A xoaniña e a
neve (ISBN: 84-7864-651-5)/A
xoaniña e a festa maior (ISBN:
84-7864-65231, ilust. Luís
Filella, trad. Xoán Babarro,
Barcelona: Editorial Combel,
col. Cabaliño Alado, serie Paso
(a partir de 5 anos), setembro
2002,22 pp.

ROUCO, Fina, iAi, cando
conte
a Uxía!, ilust. Manolo Uhía,
Zaragoza: Editorial Luís
VivesíTambre, col. Ala Delta, no
4, serie Azul (a partir dos 8
anos), 2002, 114 pp. (ISBN: 84263-4889-0).

FIGUERAS, Nuria, As trenzas do
avó, trad. Marica Núñez, ilust.
Roger Olmos, Pontevedra:
Kalandraka Editora, col.
Demademora, outubro 2002,
[28 pp.1. (ISBN: 84-8464-1279).

Narradoras traducidos

GORT, Geertje, E leva os nenos
que non comen, non (Jan
Jappie en de Veelvraat, 1999),
ilust. Ceseli Josephus Jitta,
trad. Xosé A. Neira Cruz,
Zaragoza: Editorial Luis
Vivesflambre, 2002, 134 pp.].
(ISBN: 84-263-4870-X).

BERNER, Rotraut Susanne, [Onde
está Orelliñas? (ISBN: 84-8302868-9)/0relliñas vai de
compras (ISBN: 84-8302-86971, ilust. Carl Hanser Verlag,
trad. María Reimóndez, Vigo:
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2002, 42 pp. (ISBN: 84-8288571-5).
CASALDERREY, Fina, Paco
MART~Ne Magdalena de
ROJAS, Tres pegadas, ilust.
Uqui Permui, Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia
(Consellería de Cultura,
Comunicación Social e
Turismo. Dirección Xeral de
Promoción CulturalIConsellería
de Educación e Ordenación
Universitaria. Dirección Xeral
de Política
Lingüística)/Federaciónde
Libreiros, 2002, 61 pp. (DL: C587-2002).u

D ~ A ZD~AZ,Xosé, Iván G A R C ~ A
CAMPOS, Roque CAMESELLE
CAPÓN, Noelia PARADA
FERNANDEZ e Guillermo
G A R C ~ ALOPEZ, Nun edificio e
catro contos máis, XIXOPremio
Ourense de Contos para a
Mocidade 2002, Ourense:
Agrupación de Libreiros de
OurenseICasa da Xuventude
de Ourense, decembro 2002,
89 PP. (ISBN: 84-453-34492i.un

(a partir dos 8 anos), 2002, 67
pp. (ISBN: 84-263-4875-0).
LOUREIRO, Ánxela, Camiño
perigoso, ilust. Juan Carlos
Abraldes, Finalista do Premio
Merlín 2002, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Merlín,
no 126, serie Amarela (de 11
anos en diante), outubro 2002,
155 pp. (ISBN: 84-8302-894-8).
MACEIRAS, Lourdes, A pantasma
da torre, ilust. Manolo Uhía,
Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Merlín, no 118,
serie Azul (de 7 anos en
diante), abril 2002, 38 pp.
(ISBN: 84-8302-783-6).

P ~ R E Z ELvira,
,
A contar ovellas,
ilust. Oscar Villán, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col.
Merlín, no 119, serie Verde (de
9 anos en diante), abril 2002,
63 pp. (ISBN: 84-8302-784-4).

G A R C ~ AVILARINO, Rosa Ma,
Xosé e o vento, ilust. Ángeles
Maldonado, A Coruiia: Everest
Galicia, col. Montaña
Encantada (primeiros lectores),
2002, 48 pp. (ISBN: 84-4030417-X).

PEREZ MAR~N,Marta, Virxilio
RODR~GUEZVÁZQUEZ,
Roque CAMESELLE CAPÓN,
David GONZÁLEZ LABRADOR
e María LORENZO MIGUENS,
Chungungo e catro contos
máis, XVIIIOPremio Ourense
de Contos para a Mocidade
2001, Ourense: Agrupación de
Libreiros de OurenseICasa da
Xuventude de Ourense, maio
2002, 109 pp. (ISBN: 84-4533346-1).un

GÓMEZ, Lupe, Querida Uxia, ilust.
Andrea López, Zaragoza:
Editorial Luís Vivesflambre,
col. Ala Delta, no 2, serie Azul

~ÁNCHEZ,Gloria, A Galiña da Paz,
ilust. Manuel Uhía, A Coruria:
Editorial Edebé-Rodeira, col.
Tucán, no 31, serie Verde (a
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partir de 9 anos), abril 2002,
150 pp. (ISBN: 84-81 16-868-8).
SÁNCHEZ, Gloria, Frangulla, ilust.
Xan López, Zaragoza: Editorial
Luís VivesRambre, col. Ala
Delta, no 1 serie Azul (a partir
dos 8 anos), 2002, 91 pp.
(ISBN: 84-263-4868-8).

Narradores galegos:
reedicións e adaptacións
ALONSO, Tareixa (adapt.),
Barbazul, ilust. Carles Arbat,
Pontevedra: Kalandraka
Editora, col. Os contos do
trasno, abril 2002, 136 pp.].
(ISBN: 84-8464-1 56-2).
ALONSO, Tareixa (adapt.), O
soldadiño de chumbo, ilust.
Antonio Caíña, Pontevedra:
Kalandraka Editora, col. 0 s
contos do trasno, xullo 2002,
[36 pp.1. (ISBN: 84-8464-0558).
ALONSO GARC~A,
Tareixa, Xosé
BALLESTEROS, Avelino
HERNÁNDEZ,José Antonio
LÓPEZ PARRENO, osé A.
NElRA CRUZ, Oli, Alberto
SEBASTIÁN,Xil Moniz, ilust.
Belén Padrón10 frautista de
Hamelin, ilust. Samuel
RibeyronlAquel neno e aquel
vello, ilust. Federico Delicado,
trad. Xoán CoutolA ratiña
presumida, ilust. Pablo Mestre,
trad. Marisa NúñezlA caixa do
tesouro, ilust. María LireslUn
problema grande, ilust. Félix
EckardtlCapitán Calabrote,
ilust. Carles Arbat, trad. Maite

FERRER, Ánxeles, /Ola, son a
Lúa!, ilust. da autora, A
Coruña: Everest Galicia, col.
Montaña Encantada (primeiros
lectores), 2002, 48 pp. (ISBN:
84-403-0427-7).
MOSQUERA ROEL, Gloria, Mamá
Cabra. Cantos Rodados, limiar
da autora, ilust. Laura Blanco,
A Coruña: Editorial Primera
personafiunta de Galicia,
2002, 28 pp. (ISBN: 84-9592325-4l.n
VILLAR JANEIRO, Helena,
Belidadona, ilust. Enjarnio,
Zaragoza: Editorial Luís
Vivesflambre, col. Ala Delta, no
2, serie Vermella (a partir dos 5
anos), 2002, 58 pp. (ISBN: 84263-4897-1).

Poetas galegos: reedicións e
adaptacións
MEJUTO RIAL, Eva (adapt.), A
casa da mosca chosca, ilust.
Sergio Mora Cirujeda,
Pontevedra: Kalandraka
Editora, col. 0 s contos do
trasno, abril 2002, 136 pp.].
(ISBN: 84-8464-155-41,

Antoloxías
ÁLVAREZ CÁCCAMO, Xosé María
e Marisa NÚNEZ, O libro dos
cen poemas. Antoloxía da
poesía infantil galega, ilust.
Manuel Pizcueta, limiar de
Xosé María Alvarez Cáccamo,
A Coruña: Edicións Espiral
Maior, outubro 2002, 201 pp.
(ISBN: 84-95625-47-4).

Teatro
ÁLVAREZ, Chus, Covadonga
BERDINAS, Ana CARRIL e
Victoria TEIJEIRO,
Entrecontos, A Coruña:
Cadernos de Teatro-Za
época/lGAEM, no 9, 2002, 16
pp. (ISBN: 84-95806-06-01).n
LABRANA, Sabela e Carlos
LABRANA, lndo para o
Samaín, ilust. Fernando L.
Juárez, A Coruña: Everest
Galicia, col. Montaña
Encantada (primeiros lectores),
2002, 45 pp. (ISBN: 84-4030423-4).
PEREIRO, Chus, jMamasiña, que
medo!, ilust. Cuchi Soto, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col.
Merlín, no 120, serie Verde (de
9 anos en diante), abril 2002,
62 pp. (ISBN: 84-8302-785-2).

Poetas traducidos ou
versionados

Monografías

GIL MART~NEZ,Carmen, Unha
pantasma con asma, ilust. Sara
Webster, trad. Marisa Núñez,
Pontevedra: Kalandraka
Editora, col. Demademora,
rnaio 2002, [36 pp.]. (ISBN: 848464-0 12-4).

AGRELO COSTAS, Eulalia, Adelina
GUISANDE COUNAGO, Isabel
MOCINO GONZÁLEZ, Amparo
RAVINA ROSENDE e Isabel
SOTO LÓPEZ, Narrativa e
promoción da lectura no
mundo das novas tecnoloxías,
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Santiago de Compostela:
Xunta de Galicia (Consellería
de Cultura, Comunicación
Social e Turismo), 2002, 753
pp. (ISBN: 84-453-374-3).u
SOTO LÓPEZ~M" Isabel (coord.),
A nosa literatura infantil e
xuvenil2000, Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia.
Consellería de Cultura,
Comunicación Social e
Turismo. Dirección Xeral de
Promoción Cultural/Gálix
(Asociación Galega do Libro
Infantil e Xuvenil), col. Guías
Culturais, no 26, decembro
2002, 158 PP. (DL: C-29712002).u
GRUPO CELT (integrado, entre
outros, por Eulalia AGRELO
COSTAS, Isabel MOCINO
GONZÁLEZ, Amparo RAVINA
ROSENDE, Blanca-Ana ROlG
RECHOU e Isabel SOTO
LÓPEZ), ChildrenS books from
Galicia. Rights 2002. WritresIllustrators-Publishers, Santiago
de CompostelaNigo: Xunta de
Galicia (Consellería de Cultura,
Comunicación Social e
Turismo)/Asociación Galega de
Editores, abril 2002, 109 pp.
(DL: C-628/2002).un
ROlG RECHOU, Blanca-Ana
(direct.coord.), Informe de
Literatura 2001, Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en
Humanidades de Santiago de
Compostela, 2003.
Informe de literatura 2002.
FONTE:
Centro Ramón Piheiro.

HENSGEN, Andrea, Melusina
(Melusine, 19991, trad. Franck
Meyer, Vigo: Editorial Galaxia,
col. Costa Oeste, no 38,
outubro 2002, 188 pp. (ISBN:
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Nunha liña feminista tamén
está o relato Medea en
Camariñas de Andrés Pociña.
Esta Medea, falando no lavadeiro
con outras mulleres do pobo,
afirma que os homes
deformaron a súa historia
persoal, enxuizárona mal. As
mulleres non significan nada
para os homes, e, para
demostrárllelo, dilles como era a
concepción do amor do seu
marido Xasón: Para Xasón o
amor era algo así como lavar a
cara polas mañáns, ou como
comei: ou como m e x a i era unha
pura relación física, ir ao leito,
poñerse enriba de min, abrirme
as pernas, penetrarme, un
pouquiño de mete-saca, e
deixarme Iixada e insatisfeita...
Andrés Pociña nesta obra pon de
relevo o que as súas
investigacións sobre Medeas van
demostrar. A luz do feminismo
aparecen diferentes
interpretacións do mito. A
Medea en Camariñas dille ás
lavandeiras: unha muller que
contase a miha historia seguro
que non diría semellantes cousas
de min.
O mesmo Andrés Pociña no
traballo El amor de Medea visto
por Eurípides y Séneca,
fundamentándose na correcta
traducción, na significación das
palabras, no número de
versos ..., fai unha nova
interpretación. Medio milenio
transcorre entre ambas as dúas
traxedias. En Eurípides o

desencadeante do drama é o
abandono de Medea polo seu
marido Xasón. Pero, o autor non
considera que os crimes de
Medea sexan cometidos por un
amor tolo, por celos; Eurípides
non Ile concede tanta
importancia a ese amor como
para xustificar o terrible
comportamento da protagonista
e, chega á conclusión de que a
inxustiza, a aldraxe, a
indefensión, son as que moven a
esta Medea.
A Medea de Séneca sente
e ira; ira sobre
odio, fyror,
todo. E unha Medea irracional:
"cólera, por onde me levas eu
vou". A dor anima a vinganza.
Esta "ménade sanguenta" é
unha muller loucamente
namorada e este amor xustifícaa.
Un amor cruel, en palabras de
Virxilio.
Giovanna Galimberti Biffino,
en Medea nunc sum, opina que
o que move a Medea son as
ansias de liberdade e o instinto
de supervivencia. O furor non a
leva á inconsciencia, "non se
converte en besta, porque máis
alá do sangue verquido, máis alá
do furor, salva a súa liberdade
suicidándose na carne dos
propios fillos". Contrariamente
opina Giancarlo Mazzoli en 11
logos del furor que presenta
unha Medea antilóxica,
antihumanista e, incluso,
antinatura. O logos e o furor son
contrapostos. Non hai
racionalidade no pathos e
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ningunha paixón no logos,
afirma.
Podemos encontrar Medeas
doces e tenras como a de Valerio
Flaco, unha rapariga vista pola
nai, no traballo de Aurora López
que lembra, ao final, De Medea
enamorada de Cristina Pizán,
inserto no seu coñecido libro La
Cité des Dames, do s. XV.
Cómpre destacar o traballo
de Aurora López sobre Medea
55 de Elena Soriano, unha
escritora española coa vida rota
pola guerra e pola miseria da
posguerra que a somen nun
exilio interior. As súas novelas
son vetadas na dictadura
franquista. Mesmo así, aínda ten
azos para dirixir El Urogallo, unha
revista de literatura que comeza
a editarse no ano 1969 e que foi
unha ave rara de coñecemento
naquel deserto no que tanta
sede pasamos. A Medea de
Elena Soriano é actriz, casada
cun político de gran afán de
poder, como Xasón. Alude a
sagaz autora do traballo ás
características de actriz que ten
a Medea de Eurípides, que
oculta os seus proxectos e finxe.
A entrega de Daniela, a Medea
de Soriano, ao marido é total.
Depende del para existir,
necesita o seu consello, o seu
estímulo ... Pero non só sente
esa necesidade, senón que, coa
capacidade de abnegación
feminina, precisa que el a
necesite, quere facer todo o
posible por el. Está anulada.

Medeas. Versiones de un
mito desde Grecia hasta hoy, é
un importante traballo de Aurora
López e Andrés Pociña da
Universidade de Granada. Trátase
dunha completa investigación do
mito de Medea, desde Eurípides
e Séneca ata as múltiples
versións universais nas que
encontramos a actualización do
mito. A lenda de Medea é,
segundo os autores, unha das
mellor coñecidas e das más ricas
en peripecias e variantes. Son,
pois, moitas as interpretacións,
incluidas en dous tomos, das que
só poderei dar unha somera

Medea, como Fedra, como
Clitemnestra, é unha malvada da
literatura grega; mulleres que
transgreden o sistema patriarcal,
que desafían a orde establecida.
Unha mata o marido; Medea
mata os propios fillos para
vingarse do marido que a
abandona e casa cunha princesa
nova, filla do rei Creonte. Como
indica María José Ragué Arias no
traballo "La interminable muerte
de los hijos de Medea", estas
malignas son utilizadas polos
seus autores como exemplo dos
males que pode carrexar o
atentar contra a orde establecida.
Conforme ás atribucións de
roles e actitudes xenéricas
milenarias, Medea simboliza o
amor e Xasón, o esposo, o poder
e a ambición. Pero, o amor d,e
Medea ten un carácter viril. E un
amor pasional que a empuxa á

traxedia, que converte a Medea
nunha monstra vingadora e
celosa. A vinganza estará en
consonancia co agravio que o
home amado Ile ocasiona, coa
dor de perdelo, coa intensidade
da súa paixón. Comprobamos a
dobre moral á hora de xulgar aos
dous xéneros. A paixón foi unha
eximente para o crime masculino,
tanto na ficción, na literatura, na
canción ( lembremos a rancheira

María José Ragué, no traballo
antes citado, actualiza a
resonancia do mito na Palestina
actual, onde se fala da síndrome
de Medea. As Medeas palestinas
son as nais de heroes, e
heroínas, mortos, mulleres que
dan os fillos á patria. A autora do
traballo remata dicindo que todas
as interpretacións son posibles e
unha delas é a da Medea que
rexeita parir para a guerra e loita
por un mundo mellor, aínda que
sexa a base da propia dor.

LENDO COMO MULLER: MEDEA EN CORINTO, de Luz Pozo Garza
Abrir portas á palabra
e buratos ás entrarias
Xela Arias, 24-1 0-1998"'

Dende Granada, nunha tarde
outoniza moi galega, abro eu un
burato para que saia fóra a pena
da túa marcha, tan inesperada,
tan prematura, querida Xela, e
outro de agradecemento polas
portas que Ile abriches á palabra
nos teus versos.
X

* *

Medea en Corinto de Luz
Pozo Garza nace, como dixemos
nas dúas edicións existentes,
dunha petición que Ile fixemos á
poeta Andrés Pociña e máis eu,
para que colaborase no noso
libro Medeas. Versiones de un
mito desde Grecia hasta hoy
(Granada, 2002). Pedímoslle un
poema normal, e a xenerosidade
de Luz converteu o noso desexo
nun longo poema liricopolifónico, tan longo que deu
lugar á publicación en forma de
libro, por Edicións Linteo
(Ourense, 20031, en edición
preparada por nós, co orixinal
galego e versión castelá.

Escribir sobre algo que causa
rexeitamento é, en principio, unha
heroicidade. Se, por riba, o que
resulta é unha obra poética
maxistral, a heroicidade
convértese en auténtica fazaña. E
esto é o que, ao meu ver, ocorre
con este Medea, que ten no mito
unha forte carga negativa para a
noca autora, sobre todo debido

Aurora López

ao asasinato dos fillos; de feito, a
primeira idea de Luz foi escribir
un poema máis curto, que ela
chamaba "Medea inconclusa",
porque se detía nun momento
anterior ao filicidio. Pero Medea
foi más forte que Luz, e
empurrouna ata a fin da lenda,
resultando así a Medea en
Corinto que agora temos.
Este feito é, sempre na mina
opinión, un reto para a autora,
que non quere que a súa voz
propia sexa confundida coas
accións negativas ,que o mito
confire a Medea. E así como a
poeta constrúe unha estratexia,
poñendo, a carón da voz de
Medea, outras que se encarguen
da expresar as súas opinións
persoais: a voz do Coro e a da
Nodriza. O Coro, sempre
presente no discurso do poema,
non dialoga con Medea,
procurando sempre un
afastamento dela e expresando
de xeito independente as súas
valoracións de canto ela di e fai.
A súa é a voz do correcto, da
"conciencia", que na traxedia
Medea de Séneca era a voz do
sapiens. O Coro que imaxina Luz
mantén, da traxedia de Eurípides,
só o feito de ser un coro de
mulleres, que tamén, como no
grego, critican a Xasón,
"prepotente Argonauta", e o
culpan como causante da ruptura
do matrimonio:

" i Esqueceu as promesas de
amor!
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\.:

¡Os xuramentos sagrados que
Ile fixo a Medea " (p. 3 11.

Pero tamén é certo que, por
veces, o Coro culpa aos deuses
como causa das accións da
protagonista, o que nos devolve
ao mito, ou mellor dito, ao plano
do irreal.
A nodriza é tamén a voz do
correcto, pero humana, ocupando
un espacio maternal que xa se
encontra no seu tratamento por
Séneca. Ata tal punto humaniza
Luz a Nodriza na súa recreación
que non dubida en darnos unha
explicación psicolóxica do
carácter de Medea: trátase da
morte da súa nai, cando ela era . ,
aínda unha neniña (pp. 59 e 651. E
así como inventa Luz unha
situación que, en certa medida,
puidese servir de explicación ás

Cando o marido reclama o
divorcio para unirse a outra
muller nova, Daniela aborta o
fillo que agardaba del. Atácao
como pode e como sabe,
atacándose a si mesma.
Comenta Aurora López que na
Medea 55, Soriano fai a lectura
de Eurípides como muller,
renegando da norma social e o
conflito entre muller-amante e
muller-nai. Soriano, di, fai un
chamamento ás feministas para
que destrúan a mitoloxía da
feminidade elaborada polo
sistema patriarcal.

unha historia de homes contra
mulleres para gusto de espíritos
simples ..., é un estudio sobre o
poder, sobre as operacións do
poder e sobre o comportamento
dos seres humanos baixo
presión".
En centos de páxinas deste
magnífico libro, sobrevoan
suxestivas Medeas e múltiples
estudios sobre o mito. Para

Non quero deixar de
comentar a Medea de Christa
Wolf, comentada por M a Carmen
Cabrero, como unha obra de
dimensión política. Wolf
relaciona a estranxeiría de
Medea co exilio característico da
época das dúas Alemañas. Así,
presenta a Casandra, e despois a
Medea, como dúas mulleres nas
que se manifesta a súa
perspectiva feminista. Wolf
afirma que Medea pon a morte
no medio da escena. A propósito
desta obra, a gran novelista
canadiana Margaret Atwood
sostén : "de todas as mulleres
seductoras, sinistras e
transgresoras que cautivaron a
imaxinación occidental, ningunha
ten unha reputación máis
arrepiante que Medea". Para
Wolff, o verdadeiro infanticidio é
o poder, e as mulleres non o
exercen. Segue comentando
Margaret Atwood: "esta non é
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rematar, Aurora López e Andrés
Pociria entrevistan a Nuria
Espert, unha Medea que se fixo
carne nos escenarios en tantas
ocasións, quen necesariamente
ten que dar luz sobre a
personaxe. O verdadeiro broche
de ouro é o longo poema Medea
en Corinto de Luz Pozo Garza,
cumio na vizosa obra da poeta.
Merece un estudio á parte.

Como as demais mulleres "
(p 431
A enumeración das mulleres
normativas, espellos nos que se

I

reflicten os homes, pasa pola
mansedume, a resignación, o
silencio, a falta de ira, o eterno
sorriso Sen dúbida Medea
asfixiase atada a un molde de
xénero, e Luz Pozo Garza
préstalle as verbas rosalianas do
comezo de Follas novas,
paradigmático sobre "la asfixia y
la angustia del confinamiento en
un molde preestablecido y
arbitrario -el género- en el que no
se cabe por exceso"i4' E di
Medea
"Non Eu non son daquelas
Que cantan ás flores e ás
pombas xa o se/" (p 45)
E o seu autorretrato cobra no
remate a forza que Ile dan as
palabras de Rosalía, uníndose á
que tiña de por si mesma a
Medea mítica
"Que eu non son daquelas
que cantan ás
e 3.5 pombas
Das que se resignan ante o
desamor
E rezan e consumen bágoas
sobre da almofada Non 1 Eu son
Medeal" (p 451
Pero Rosalía apodérase da
mente da Medea de Luz Pozo
Garza, recordando outro poema
no que a asfixia existencial pousa
nos seus labios
" A min mátame a sede A
m / n fáltame o alre "
E de seguido confesa que,
tamén ela, e víctima do mesmo
cravo que a gran poeta galega
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"Levo un cravo moi fondo de
amor e de palxón
Nin o podo arrincar que
arrlncaría a alma
Que arr~ncaríao ser Que
arr~ncaríaa v ~ d ae a mater~a
Prenderíame o lume que me
quelma por dentro " (p 451
Medea, servíndose da mirada
de Luz, capta a forza de Rosalía
muller-poeta, alguén que é forte,
que cae desa norma que, por
exemplo, segue moi ben Aldena,
a irmá de Elvira, en Antígona, a
forza do sangue de María Xosé
Queizán, representando fronte á
protagonista a imaxe da muller
submisai5'
Esta Medea de espírito galego
coña con paisaxes de Galicia na
segunda parte, dando un respiro
aos elementos máis tráxicos que
compoñen toda esta parte da
composición Tamén é innovación a
Medea profeta que soña coas illas
Cíes (p 59), e que contrasta coa
visión do mal a que conformará a
traxedia (p 61) E nesta segunda
parie ande Xasón fala sen
ningunha condescendencia, e, por
suposto, sen ningún amor Nas
súas palabras rememórase a
asasina, a muller cruel, a Gorgona,
e prepárase así o último crime, por
medio do que Medea se converte
en erma
"/Agora a mlria arela é baleirar
o útero
Porque non pulden ser
denantes erma" (p 77)

accións crueis e para demostrar
que a soidade de Medea é
compartida minimamente pola
Nodriza. Por todo isto, constrúe
Luz esta personaxe-ponte, coa
única que dialoga e á que se
dirixe Medea, malia que non Ile
conteste ata ben entrada a
primeira parte do poema.

";Unha muller soíña é unha
folla no vento! " (p. 35)

"Ai Xasón meu Xasón! Lume
que me fería

" E véxome a min mesma
apátrida pois fáltame Xasón

Luz que deslumbra e prende
nas entrañas

O soporte do amor a única
patria que coñezo

Sol de ausencia e de pranto.
Sol de lonxe

"jEu son a testemuña da
muller vulnerada! (p. 35)

Sol de cima e de amor. Luz de
cénit no límite ... " Ip. 39)

Versos nos que denuncia a
pertenza ao marido, que se
converte mesmo na súa patria
única.
Medea-mito e Medea-muller
enfróntanse:

O soliloquio continúa e remata
cun verso no que o contraste
queda abandonadoesóse
produce a sombra:

"

Medea é a personaxe que
provoca grandes emocións,
centro da creación literaria da
nosa poeta. Se primeiro
constrúe a estratexia do
afastamento, ao concederlle a
voz ampárase na máscara e
revístese das funcións do mito
(ira, celos, paixón, altanería,
orgullo de raza, nivel social,
sacerdotisa de Hécate,
coñecedora de ciencias ocultas:
bruxería, adiviñación): a Medea
tráxica. Pero dentro desta
Medea mítico-tráxica hai unha
Medea namorada, que remonta
ás creacións de Apolonio de
Rodas, Ovidio e o propio
Séneca, que insisten nesta
imaxe de Medea, cousa que non
fai E~rípides'~'.
Diríase que a
máscara queda abandonada
cando é tratada como muller.
Esta dualidade mito-muller
provoca na propia personaxe
fluctuacións de comportamento,
e dá lugar a monólogos da
protagonista que son maxistrais
pezas líricas.
Toma a palabra a muller
Medea, que enumera unha serie
de feitos determinados polo
xénero:

"A miRa alma de férnina
invítame á piedade
Invítame ó decoro, Majs agora
son outra" (p. 37)
"Se a mina alma de fémina
me conduce á piedade
Pola miña liñaxe síntome
desprazada humillada e vencida"
(P. 37).
A reflexión normativa oponse
á forza da máscara mitica, que
procura un ser que se debate
entre a medida e o inmensurable,
entre a razón e a paixón. E
Medea muller, cunha mirada
alterada, foxe de razoamentos,
porque está posuída polo seu
amor a Xasón. E así pronuncia un
soliloquio no que sombra e luz
expresan metaforicamente os
vaivéns da súa alma, orixinando
unha xoia da lírica galega dos
nosos días:
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"Sol de contramuller. Lume
de nunca ".

O amor-paixón de Medea
queda maxistralrnente 'reflectido
nas súas propias palabras, nas
que o converte metaforicamente
en camelias, orquídeas salvaxes
(p. 43). Esta evocación do seu
amor leva a un cambio, no que a
poeta "mira" a Medea con
palabras de Rosalía de Castro, e
aquí reside a nota máis xenial da
nosa poeta, porque como di Iris
M . Zavala, "Escribir es una forma
de mirar. Es como uno mira las
cosas. Una escritora es una
mirada sobre algo"'3'. Esta mirada
é posible porque quen mira é
tamén muller.
Medea é unha muller que se
sente diferente por razóns que
ela mesma enumera, partindo
dunha dúbida:
"Ás veces m e pregunto por
quéeunonson

(NÓs, AS INADAPTADAS). M A R ~ ADO CEBREIRO
Principiarei por Iles dicir que
neste libro de poemas, (nós, as
inadaptadas), ese lector-cazador,
ese lector-predador, en
definitiva, que hai en min (e que
creo que tamén existe en
moitas e moitos de Nós),
converteuse en ((Macumazahn)).
Se m e permiten unha ollada cara
atrás, cara a miña infancia,
((Macumazahn))era o norne que
Ile daban os zulús ao cazador
Allan Quatermain, xa saben, o
protagonista da fermosa
narración de Henry Rider
Haggard, As minas do Rei
Salomon. Non lles soe estraña
esta comparación, porque aquel
cazador foi tamén un viaxeiro
que, en terras recónditas,
atopou nacións ou reinos de
dificultoso acceso, como aquela
Zu-Vendis, á que se chegaba a
través dun río subterráneo, e
que agochaban marabillas e
tesouros procedentes da
rnestura de varias culturas. E
isto tamén acontece na nación
de (nós, as inadaptadas). Aquí
eu atopei, vostedes atoparán, a
marabilla (mesmo no sentido
rnáis etirnolóxico da palabra) de
moitos versos que un propio, se
fose poeta, asinaría con
satisfacción creadora. E atoparán
vestixios de tesouros de moitas
civilizacións. María, por se aínda
non a coñecen ben, élles
hipercrítica consigo mesma e
nunha autobiografía que poden

Miro Villar
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consultar na páxina web da
bva.udc.es dinos:
Editei un só libro de poesía
que aínda non fun capaz de ler
enteiro. Sei que non podería
deixar de escribir, pero non teño
tan claro que m e apeteza volver
a publicar. De entre aqueles
poemas, rescataría só isto, nin
sequera completamente meu:
" A alma coa que nacín / é o
único territorio que preciso
anexionarrne".
Andando o ternpo, se callar
tamén nos dirá deste libro algo

semellante ao que escribiu
sobre O estadio do espello, así
que non Ile fagan moito caso.
Nós, os lectores-cazadores, os
lectores-predadores, saberemos
seguirlle o rastro, rnalia as súas
tentativas de borrar todas as
pegadas.
Antes de lles falar do libro,
permítanme aínda outra pausa
no camiño, porque calquera
lector-cazador tamén se sente
un pouco botánico, un pouco
fitólogo (0110, dixen fitólogo, que
non filólogo), e adoita reparar
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A "mirada" da poeta
distánciase outra vez, por canto
abandona mesmo un sentimento
máis maternal que poderia
esperarse nesta "mirada". A
Medea en Corinto non se Ile
concede o favor euripídeo do
horror e a dúbida de se matar ou
non os fillos. Medea, a maga, a
malvada, escribe o seu mito, ou
mellor, reescribe o seu mito.

de Rosalía no máis fondo das
entrarias e que é capaz de "abrir
portas á palabra", sen deixar de
abrir ocos ás súas entrañas de
muller.

Moitas cousas máis
poderiamos dicir de Medea en
Corinto, pero deberán quedar
para outra ocasión. A soidade, o
seu natural de estranxeira,
privada do seu rango rexio,
coñecedora de misterios,
rexeitada por un marido que
ambiciona poder político, todo
eso a carón da vergonza dun
Xasón que precisamente Ile debe
a ela os seus éxitos, son
elementos que Eurípides Ile
confería a Medea, para
reflexionar despois a partir dela.
Todos eles aparecen tamén en
Medea en Corinto de LUZPOZO
Garza, pero cunha mirada nova,
na que contan as pegadas dunha
muller que ama. Sen dúbida é
unha maneira de distanciarse da
figura mítica, non pola
subversión do mito, senón por
medio da reinterpretación, da
reescritura.

NOTAS
(1) Palabras do poema publicado en
Festa... 15 (1999) p. 76. con motivo da
Homenaxe a María Xosé Queizán pola
concesión da letra E pola AELG. O poema
de Xela comeza así: "Celebro en ti,
lembrando a moitas, o teu E e maila túa
praza..."
(2) Sobre o diferente tratamento de
Medea dende o punto de vista do amor nas
traxedias de Eurípides e de Séneca, v. A.
Pociña. "El amor de Medea visto por
Eurípides y Séneca", en Medeas. Versiones
de un mito desde Grecia hasta hoy, pp.
233-254.
(3) Entrevista con V. Hernando. Alcores
44 (1990). p. 12.
(4) María Jesús Fariña Busto - Beatriz
Suárez Briones. "Presentación" da parte
dedicada á Literatura Galega en Iris M .
Zabala (coord.), Breve historia feminista de
la literatura española (en lengua catalana,
gallega y vasca), ~ a r c e ~ o n 2000,
a.
p. 157.

Medea en Corinto resulta
unha nova mostra do inmenso
valor dunha "literata" que tece
intertextualidades, que manexa a
emoción, O amor, os
sentimentos; que se sente filla

(5)Cf. Mónica Bar Cendón, ,Escritoras
dramáticas gallegas: dos propuestas
subversivas", en Iris M . Zavala, Breve
historia feminista ..., cit., p. 234.
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versos de María, de maneira
implícita e explícita, mesturando
as cancións populares da nosa
infancia (y aquel barquito
chiquitito navegó ..., al cruzar la
barca le dije al barquero...), coas
nosas cantigas medievais
(Mendinho), coas cantigas
populares (as máis delas
rianxeiras, como aquela da Virxe
de Guadalupe) ou cos boleros
(como Alma, corazón y vida, tal
vez na versión do trío Los
Panchos). E María díxonos unha
vez:
Cando sexa maior, maior de
todo, gustaríame ser cantante.
En (nós, as inadaptadasl
tamén se viaxa a través da
literatura, desde os paratextos,
nada casuais, das citas iniciais ( o
estraño caso do doutor jekill e o
señor hyde de Stevenson, moby
dick de Melville e a lolita de
Nabokov), e con especial
preponderancia do Hamlet de
shakespeare, non podía ser
outra a dúbida. E están tamén
un fragmento de La vida es
sueño de Calderón de la Barca
ou de El ciprés de Silos de
Gerardo Diego, e tantos, tantos
outros. Sen embargo, eu quedei
fascinado pola presencia no
texto de personaxes da infancia,
como o principiño de Antoine de
Saint-Exupery (que, por certo, lin
nesa magnífica versión galega
de Carlos Casares), porque

aquel neno chega a abandonar o
seu reino polo seu desengano
con aquela flor da que se
namorou e, para min, que no
libro de María a súa viaxe tamén
é de afastarnento. Con todo,
maior fascinación, aínda m e
produce a pertinaz aparición dos
personaxes de James Barrie,
Wendy e Peter Pan. Tal vez
porque nestes días estou a
escoitar "La traición de Wendy",
o último traballo do cantautor
lsmael Serrano, ou tal vez
porque non hai moito que lin
algo sobre a existencia dunha
enferrnidade amorosa
denominada 'a síndrome de
Wendy-Peter Pan', da que eu
non saberei darlles unha
definición adecuada, mais
daquela crin entender que
Wendy representaba o amor
altruísta e Peter Pan o amor
egoísta. Quizais sexa esta a
metáfora de María.
Seica como castigo
os anxos fixeron arder Troia
na nosa intelixencia,
ou facevos pensar que o
mal de amores

é a variante máis común do
mal de século.

E, aínda así, nas viaxes de
María non só hai momentos
para o sal, de quen recoñece
que "o corpo é un país coas
feridas abertas". Tamén os hai
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(e moitos) para o azúcar, para o
rico, como cando se nos
identifica a reclusión coa
loucura: "en conxo hai un
letreiro no que se pode ler 1
benvido á capital da movida
mental". Desta dualidade, entre
o sal e o azúcar, deste devalar
entre o doutor jekill e o señor
hyde, é ben consciente a propia
autora, cando se sincera
naquela autobiografía da
biblioteca virtual galega:
Teño un coñecemento moi
directo do sufrimento, tanto do
vivido en carne propia como do
vivido a través da carne allea. Un
certo trasfondo máis
melodramático que tráxico, e un
temperamento paixonal. Non sei
se todo isto casa moito con esa
imaxe de "alegría de la huerta
que (seical ás veces transmito.
Tal vez si. Xa Rilke advertiu
contra a falsa disociación
esencia/aparencia. Tamén somos
o que aparentamos. Menos mal.
"

Seilles moi ben do que fala
María. Seilles moi ben'da viaxe
dos acenos e das palabras que
significa mentir no sorriso do
ánimo. E seilles moi ben que
todas as viaxes, as físicas e as
síquicas, as exteriores e as
interiores, non son máis que
unha colectánea de cartóns
postais que cada unha ou cada
un de Nós vai arrepañando
durante a súa vida, que

nas prantas das marxes Entre
elas están o que Genette
denominou paratextos E María,
dígollelo con certeza, é a mellor
autora de paratextos da nosa
literatura Os libros do Esquío
levan sempre senllas lapelas,
mentres na primeira se fala da
biografía, na segunda fálase do
propio libro 0 s teóricos da
literatura (María tarnén o é, por
certo) sinalan que os lugares
paratextuais adoitan
proporcionar un código de
lectura, que serve para
transparentar ata a ideoloxía dun
texto Lean, de vagar, as lapelas
do Iibro Nese lugar atopamos a
afirmación "A autora prefiriría
omitir a súa sinatura", mais isto
forma parte do xogo, porque na
autobiografía xa citada tarnén
nos di isto
Tódolos retratos son
prescindibles, porque todos
temos un "aire de familia " Pero
tamén ha/ que contar con esa
imprescindible cota de vaidade
que cabe recoriecernos ós
poetas, persoas, en xeral,
bastante estúpidas lsto é o que
nos leva a escribir sobre aquilo
que debenamos silenciar (sobre
nós mesmos, por exemplol
Sen cuestionar a cerna de
todo o que hai detrás das
palabras de María, o certo é que
este libro, (nós, as inadaptadasl,
está aquí e eu atrévorne a dicir

que non podería levar outra
sinatura, que mesrno sen a
súaltúa sinatura este texto é
perfectamente recoñecible,
entre nós, os inadaptados, ou
sexa, entre nós, os trescentos
lectores e lectoras de poesía na
noca Iingua, rnoitos deles
antropófagos a comer nas
vísceras que nos deixan outros
coma nós

E xa Iles falo deste Iibro, que
para min, por algunha cousa que
xa dixen e por outras que agora
lles direi, é un Iibro de viaxes E
non fago esta afirmación porque
xa no primeir0 poema aparezan
'as paisaxes inéditas do
mármara', senón porque imaxino
a María coma se fose aquela
'travel writer' que protagoniza
un dos relatos de Chicas
bailarinas de Margaret Atwood,
saíndo a coñecer o estraño e o
recóndito para rematar
coñecendo e recoñecendo o
propio e a si propia
Non podería falarlles hoxe de
todas as viaxes que fixen neste
libro de María, tampouco Allan
Quatermain o faría, abofé.
Direilles, con todo, que aquí se
fala do Amor E tamén do
desamor, que é a súa ferida
(nós, as inadaptadas)
E o tránsito
revélaselrebélase en tres
chanzos, digo en tres cantos
primeiro, 0 s síntomas, despois,
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O diagnóstico, e finalmente, A
terapia Todos tres, con
cadanseu pórtico seguido de
cinco composicións. E, para min,
que isto non é casual Cinco son
tamén as funcións básicas do
fígado, fundamental neste libro
onde mesrno hai unha referencia
ao 'fígado de bronce', atopado
en Piacenza e onde estaban
gravados os signos zodiacais Xa
saben que os antigos astrólogos
prognosticaban consultando o
fígado E María devece polos
signos zodiacais Maria naceu un
cinco de xullo (do primeiro xullo
sen Franco) e cinco son tamén
os sentidos, tan importantes
todos eles no Amor

E en (nós, as inadaptadas)
tamén se viaxa a través da
música, que sempre está nos

CONVERSA CON MaDO CARME KRUCKENBERG
E poeta. Hai cincuenta anos
que escribe. A súa vida poética
estivo marcada pola soidade,
escritora conectada coa Xeración
dos Cincuenta española, penca
que foi unha Xeración pouco
valorada, non atendida no seu
momento e que agora se
descobre que tiña moito que
dicir. Admira a Lorca, Aleixandre,
Alberti, G.Diego, Pessoa, Rilke,
Kavafis e Rosalía de Castro. Na
literatura galega está
acompañada cos nomes de Pura
Vázquez, Luz Pozo e máis tarde
Xohana Torres, "Cada unha de
nós estaba nunha provincia, Luz
en Lugo, Pura en Ourense, máis
tarde Xohana na Coruria e eu en
Pontevedra, catro mulleres que
representaban un berro contra o
silencio desde cada provincia,
catro mulleres que eran Galicia...
Mulleres atípicas e que non
levaron unha vida nada
convencional". A vida de C.
Kruckenberg está marcada pola
liberdade absoluta desde nena,
polas múltiples viaxes e
vivencias noutros lugares, pola
xente que coñeceu que foi
conformando a súa vida. "Na
miña casa había unha
mentalidade moi diferente,
aberta, cosmopolita, rneu avó,
por parte de nai, fora criado en
París. O rneu pai, mexicano de
orixe alemán. O rneu tataravó
era un catedrático de inglés, a
súa muller tamén tiña estudos,
liberais, fuxiron da Alemaña de

Marga Romero
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Metternich. Un irrnán foi para
California, outro para Espana,
son os descendentes dos
Sartorius. A póla da que eu
descendO arribOu en barco a
Veracruz e alí mercaron unha
facenda. O punto principal de
partida desta familia era
Hannover". Garda o libro escrito
polo seu antepasado, os
gravados da facenda e obxectos
fermosos que lernbran un
mundo xa afastado no ternpo, os
estribos de ouro cos que
montaban a cabalo, metáfora de
moitas andaduras. Sabe que a
cultura e a independencia
económica son os alicerces
fundamentais da súa liberdade e
da das rnulleres. "Fun filla única
e os meus pais tiñan o diñeiro
suficiente para vivir
tranquilamente, unha moi boa
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biblioteca. Lembro de nena que
m e gustaba sentar non xeonllos
de meu pai, e pasar as páxinas
polos libros onde estaban as
razas humanas e os indios,
gustábame moito o tema dos
indios, percorría os mapas ata a
Patagonia. Con catro anos sabía
termos do idioma dos síux. Os
libros fixeron de min unha nena
aberta. Hoxe podo dicirche que
debo levar lidos preto de 4000
libros. 0 s idiomas tamén
contribuíron a abrirme ao mundo.
Meu pai que era ateo non podía
pensar nunha educación relixiosa
para min, por iso fun ao colexio
alemán, con rapaces e rapazas,
cunha grande cultura e amplitude
de horizontes. Non lembro
moitos nornes dos profesores
marabillosos que tiven pero si
un, o do profesor Richter, que
logo rematou sendo director do
colexio alemán de Tokío, el e o
meu pai, foron as persoas que
máis me influíron. No colexio
había rapaces descendentes de
alemáns e tarnén de cataláns.
Lembro que Conchita Cáccarno
tamén estudou comigo. Así que
me eduquei en alemán, español,
sabía galego, gracias a Antonio,
o noso caseiro que viña de
Roiriz, e que levaba unha finca
que tiña meu pai, co que m e
gustaba falar e tamén traballar
entre os espalleres. Inglés de
por medio, logo a vida daríame o
portugués, o italiano e o
francés".

gardamos na caixa da memoria
(que aquí é sempre individual) e
que tan só as rescatamos do po
cando estamos en soidade.
Continúa a falar María, que o
explica moito mellor ca min nun
diálogo con ese outro gran
inadaptado que se chama Emilio
Araúxo, aparecido no segundo
número da revista Amastra-NGallar:
Non teño nada en contra da
xente que desexa ser rica,
guapa e famosa, pero sigo
pensando que os poetas se
midel-, na soidade, e que o seu
espacio "natural" non é a ágora,
senón os non-lugares (hoteis,
aeroportos, metros, trens,
ómnibus, insomnios,
manicomios, pontes, algunha
outra liña de costa ...)

E xa, dúas pequenas cousas
para rematar. A primeira é
confesarlles a envexa que teño
pola maneira en que rematan
sempre os libros de María, con
versos que permanecen en Nós
coma un eco. Velaí o final de O
estadio do espello:

Finalmente, a autora, que
quixo ser anónima, sinala na
lapela que este libro semella un
epilio, unha epopea amorosa de
estilo humilde e extensión
breve. Pretendía desvalorizar
esta entrega, sen embargo eu
direilles que o epilio tamén era a
obra mestra que tiñan que
escribir os neotéricos romanos
para se graduaren como "doctus
poeta". E, na mina opinión, este
é o grao literario que acada
María nesta obra.
((Macumazahn))xa deu
apresurada crónica da súa
descuberta nesta xuntanza de
lectores-cazadores, de lectorespredadores. ((Macumazahn))
espera escoitar algún día as
súas voces. No entanto, velaquí
o testemuño de quen forma
parte desa nación de fnós, as
inadaptadas).

Deixei de practicar a
escritura en espello, / prefiro a
confusión.
E o magnífico verso co que
remata este fnós, as
inadaptadas):
Sempre a tristeza soubo
defenderme do mar.
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BELLE OTERO O CORPO QUE FALA: UNHA PROPOSTA DRAMÁTICA INTELIXENTE
Belle Otero o corpo que
fala é unha interesantísima
recreación teatral de Roberto
Cordovani e Marga do Val,
baseada na biografía Carolina
Otero"'.

No deseño da biografía a
autora fai primar o seu punto de
vista persoal, avalado por datos
verídicos e suposicións razoadas,
por riba dun enfoque obxectivo e
distanciado do personaxe.
Incluso cando afronta os
feitos constatados, do Val
imprime un aceno expresionista
ás vivencias da protagonista. lsto
obsérvase desde os primeiros
momentos dramáticos da vida de
Otero: no tratamento da fame, a
miseria familiar, a violación
salvaxe da nena, etc. Parte da
documentación é contrastada
coa información aportada por
outras biografías fantasiosas
como a de Claude Valmont,
traducida ás principais linguas
europeas, que contribuíron a
fornecer a lenda da Belle.
Porque houbo tantas
biografías -tantas como Belasque lanzaron ás estrelas a aquela
nena desgraciada de Valga, para
abrazar as cimas do éxito dos
teatros de París e de Nova York
de finais-comezos de século.
A vida de Carolina Otero vai
sendo contada sen censura e
cun ton próximo case
confidencial. Non é de estrañar

Mónica Bar Cendón

que esta peza buscara un xénero
máis expansivo e dera un froito
tan exitoso como o que veño de
presenciar.
Coincidindo a estrea da obra
Belle Otero o corpo que fala,
co desastre do Prestige, a
compañía do teatro Libre do
Brasil, e Marga do Val, utilizan ao
personaxe de Carolina Otero
para facer unha denuncia en
contra da inoperancia dos
políticos ante o encallamento do
petroleiro. Os aplausos finais
ensalzaron a unha Bela OteroCordovani denunciante, que
confirmaba como os artistas
nunca se inhiben das "cuestións
palpitantes".
Neste breve monólogo case
improvisado, con que remata a
obra, unha Bela e atractiva anciá,
culpaba ao caciquismo e aos
gobernantes, de antes e de
agora de abandonar ao pobo e
obrigalo a emigrar en lugar de
proporcionarlle medios de vida.
Tratábase dunha denuncia a un
sistema político, en xeral, que
permite a explotación das
persoas, a compravenda dos
corpos e o maltrato feminino.
Foi un recurso dramático moi
agradecido, mais os aplausos
foron un nimio pago a unha
experiencia teatral excepcional.
Roberto Cordovani, director e
primeiro actor da Compañía
manifestou nunha entrevista en
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A nosa terra, apoiarse nos
sentimentos como fonte creativa
pero, á vista dos resultados,
desconfío dese fundamento. 0 s
sentimentos caprichosos e
inmanexables non son quen de
sufragar o custo desta
representación rigorosa e
precisa. A obra é a resultante de
elementos moi ben axustados,
racionais e premeditados e, de
ningún xeito, abandonados a
designios tan imprevisibles e
fuxidíos.
O Teatro Livre do Brasil goza
dunha materia prima que
irremisiblemente aboca ao éxito

A conversa con C. Krukenberg
é longa e aberta, vai deseñando
as figuras dunha familia diferente
que tería unha grande novela, ou
cando menos unha boa biografía,
que ela non está disposta a
escribir, que non Ile importaría
contar. A figura do pai, nacido en
México, estudante en
Hamburgo, onde chega co pai,
coa nai e demais irmáns, xa que
un irmán pequeno precisaba
dunha atención médica especial
e o seu pai era amigo do médico
que inventara os raios x. Visitan
en Hamburgo a súa consulta e o
avó de C. K. namórase da
enfermeira do médico e
abandona a súa muller con catro
fillos, que debe permanecer en
Hamburgo, porque comeza a
guerra. Pai que se nacionaliza
español cando nace a súa filla.
Fundador da Falanxe,
Joseantoniano, expulsado
despois polos de Franco. No
mes de maio do 36, M" do
Carmo abandona cos seus pais
Vigo e vai vivir a Portugal,
primeiro preto do Porto e logo
en Estoril. "Ocultáronme a
guerra. Eu lembro
absolutamente todo. O día en
que chegou a República, como a
miña nai se atopa na rúa co
Almirante Molíns, que Ile
comenta que vai ser unha
desgracia a 11 República, a miña
nai dime despois, que a
desgracia só é a morte. Despois
escoitarei a conversa co meu

pai, a República está mandada
por intelectuais e os intelectuais
non saben dirixir un país". Fala
tamén a muller que casa cando
ten 22 anos cun italiano co que
ten unha filla, Cristina, que viaxa
con ela desde Bos Aires a Vigo e
que cando chega sabe que o seu
marido vendeu o seu piso, cos
cadros, cos discos, con todo, e
que non vai volver saber nunca
máis del. Marzo de 1953. Logo
pasados uns sete anos terá que
conseguir na Rota o divorcio
eclesiástico de bens e corpos. O
pai nunca volveu preguntar pola
súa filla. Ela vai un ano para
EEUU invitada por unha amiga
que traballa na Universidade,
regresa, busca traballo, comeza
en Faro de Vigo, cunha sección,
"Comentando comentarios",
crítica de libros, pintura. Logo
faise inspectora dunha compañía
de seguros pola provincia de
Pontevedra, e finalmente vai
traballar no laboratorio Servier.
lndependente fuma desde os 12
anos, fumou de todo, incluso
barbela do millo, sabe conducir
desde os 10 anos, amante do
deporte, fixo rallys, vela, golf,
xogou ao tenis. Non nos queda
espacio para transcribir o seu
mundo literairo, enraizada no
pobo. Nin tampouco da súa filla
Cristina, interlocutora de moitas
das súas obras, nin dos poemas
que van de Fez a Montecarlo, nin
do seu rexeitamento da guerra,
do seu amor polo pobo árabe.

Libros recollidos nunha obra
case completa (Edicións do
Castro). Non hai lugar para a súa
pintura nin para a gozadora da
música que rompe co Jazz nos
poemas. No fondo a creadora
que se sente ante todo poeta:
" A poesía non é unha cousa para
xogar con ela. É algo moi serio e
profundo. Ser poeta é ter unha
sensibilidade diferente, saber
ver, saber sentir". Ela culta e
independente.

FLORA TRISTÁN.FEMINISMO Y SOCIALISMO*
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Con este título, Ana de Miguel
e Rosalía Romero editan unha
antoloxía de Flora Tristán, ao
mesmo tempo que contribúen á
construcción dunha xenealoxía da
teoría feminista de raíz ilustrada.
As editoras caracterizan a Flora
Tristán como unha pensadora de
transición entre o feminismo, que
arrinca da Ilustración, e o que elas
chaman o "Feminismo de clase",
é dicir, o marxista. Os textos que
elexiron son extractos de La
Unión Obrera, de Paseos en
Londres e parte do capítulo Vlll
de Peregrinaciones de una
paria, obra na que a noca autora
fala do país do seu pai, o Perú.
O libro, de 135 páxinas, vai
precedido dunha interesantísima
Introducción na que nos falan da
intensa vida desta pensadora e
das liñas principais do seu
pensamento. De padre crioulo,
nobre peruano capitán de dragóns

Teresa López Pardina

do rei de España, representante
en París da coroa española e
madre francesa, pertencente a
unha burguesía emigrada a
Esparia en 1789, foi Flora Tristán
(París 1803-Burdeos 1844) unha
testemuña excepcional da súa
época, dotada dunha forza e unha
intelixencia que Ile permitiron
superar os obstáculos á liberdade
que outras non terían superado.
Tivo unha infancia feliz e viviu na
abundancia ata que a morte de
maneira repentina do seu pai e a
imposibilidade de recibir a súa
herdanza deixou á familia na
miseria.Viviu a meirande parte da
súa vida en Francia, onde naceu.
Pasou vinte meses en Perú e
viaxou catro veces a Gran
Bretaña: Destas estadías xurdiron
respectivamente
Peregrinaciones de una paria
(1838) e Paseos en Londres
(1840), mentres que La Unión
Obrera (1843) é froito do seu
compromiso toas loitas
e feministas. Foi, dinos as
editoras "unha das primeiras
da miseria,, :
denunciou a escravitude en
América e a situación dos
colectivos sociais pobres
británicos, xusto no momento no
que o auxe do capitalismo
mostraba o seu lado escuro na
infrahumanización das condicións
de existencia dos traballadores,
que Tristán consideira algo ainda
peor que a condición de escravo.
O seu feminismo recolle os
ideais igualitarios ilustrados, a
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actitude de deslixitimación do
discurso patriarcal da modernidade
aprendida directamente de Mary
Wolstonecraft, e aporta o que as
editoras denominan un "xiro de
clase", consistente en denunciar a
situación social do seu tempo ao
afirmar que se non se educa ás
mulleres é porque están sendo
explotadas economicamente.
Tristán non idealiza ao proletariado;
afirma que a falla de educación e a
supeditación ao varón xera nas
obreiras un carácter brutal e
mesrno ruín, e sinala as razóns
polas que educar ás mulleres
beneficiaría a toda a humanidade.
Estas razóns, que se recollen no
primeiro fragmento de La Unión
Obrera presentado na antoloxía,
aséntanse na aceptación de que a
principal función da muller, o que
constitúe a súa identidade, é
-como sostén a ideoloxía do
patriarcadc- ser esposa e madre.
Sen embargo, noutras pasaxes e
outros fragmentos defende os
dereitos das mulleres como seres
humanos sen máis. Así, no
segundo fragmento dos
presentados no libro, pon ao
descuberto con enorme
diafanidade o valor que a
sociedade do seu tempo, e a
cultura na que se basea, oiutorga
ás mulleres. Unha sociedade e
unha cultura que. en prirneiro
lugar, as defínen como inferiores e
que, en segundo termo,as educan
como se tal fosen.Por isto, " i d e
que valeria educalas como a seres
humanos plenos", isbo 6, como
varóns; "se non habían atopar

con esta peza: un dúo de
intérpretes fantásticos e un
libreto excelente que permite o
goce da tensión teatral ata o
final. De aí que conmova, que
emocione.
Os dous actores, Roberto
Cordovani e Eisenhower Moreno
móvense pola escena cun
coidadoso dominio do espacio e
con tal naturalidade coma se do
salón da súa casa se tratase.0~
escasísimos útiles: mantóns,
tules e coxins rebordan
significación, reforzando a
identidade das personaxes. Estes
elementos están manipulados en
perfecta harmonía coa
caracterización dos roles
dramáticos, cunha sensibilidade
pouco habitual no noso teatro. A
elegancia apodérase na escena,
de cada paseo e de cada aceno.
Cun vestiario tan rico e
exuberante como significante,
que sen oficio interpretativo
caería irremisiblemente no desfile
de modelos.
A través das voces
mesuradas dos actores, as
argurnentacións dramáticas
galopan con cornodidade. De
modo que a razón volve axeitar
fondo e forma, argumento e
elocución, para confort das
nosas mentes espoliadas pola
choqueirada televisiva.
E, coa mesma destreza que
falan e planean pola escena, os

actores transgreden as barreiras
xenéricas, desmitificando os
tópicos da falsa feminidade, na
que soen caer os homes que
pretenden interpretar as
mulleres. E as personaxes nas
que se converten sucesivamente
Cordovani e Moreno, como a
ritmo de valse, convencen e
namoran ao público.

convencionais, Do Val compón
unha interpretación actual deste
mito cun punto de vista amplo,
coherente e respectuoso coa
personalidade da artista. Un
rostro comprometido da Bela
Otero, intelixente e con
pinceladas de humor que
ninguén fora quen de descubrir.

As máscaras xestuais
compoñen, con enorme sutileza,
todas as idades de Carolina sen
espaventos nin estridencias, no
caso de Cordovani, e doutras
personaxes, no de Moreno. E
non son froito só da maquillaxe,
na que o director é tamén un
experto, senón da ciencia; da
matemática interpretativa. Hai
unha relación proporcional entre
as motivacións das personaxes e
o resultado da expresión actoral.
Os intérpretes souberon rozar
ese límite xeométrico sen
excedelo nunca; a iso
chámaselle mestría; fóra dese
parámetro o teatro é vulgar e
inútil. Por isto o goce é inmenso
e o feito teatral cumpre a súa
función de deleitar e crear
opinión.
Claro que estes logros
interpretativos serían
impensables sen unha boa base:
o guión excelente de Marga do
Val, un texto ameno e serio
cunha base ideolóxica moi ben
sustentada. Lonxe do
academicismo das investigacións
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NOTAS
(1 DO VAL, Marga: Carolina Otero,
Vigo, Col. Mulleres, A Nosa Terra, 2001.

DE INVERTIDAS, PERVERTIDAS E LESBIANAS
Século XIX: nacen a ciencia
do sexo, as invertidas e as
pervertidas

Propoño realizar un breve
percorrido histórico sobre a
construcción de identidades de
mulleres homosexuais, ou
mulleres que social e
culturalmente teñen sido
percibidas ou asociadas como
tales. O meu interese central é
estudiar qué tipo de relacións se
estableceron entre condición e
identidade no caso das
lesbianas, para analizar cal foi o
peso do compoñente
homosexual na construcción de
identidades. Considerando que o
papel do erotismo foi
fundamental na definición do
lesbianismo e das lesbianas,
distingo entre as formulacións
que ao respecto foron
construídas polas mulleres
lesbianas e as que proveñen do
campo da sexoloxía, por ser esta
unha das disciplinas que mais
contribuíron á categorización da
homosexualidade e das
lesbianas. Unhas e outras
estiveron en función de
momentos históricos e de
intereses políticos concretos, así
como das tendencias teóricas
existentes, tanto no campo da
sexoloxía como no feminismo.
Mentres que o século XIX se
distingue pola aparición dun
discurso médico e legal, que ten
como finalidade definir, delimitar
e controlar a sexualidade en
xeral, e a Iésbica en particular, o
século XX estivo marcado polo
interese en definir e construír
identidades específicas e pola
súa politización.

Angela G . Alfarache Lorenzo

O século XIX foi unha etapa
histórica na que a sexualidade se
constituiu nun arduo terreo de
discusión, tanto público como
privado, no que foron básicas as
relacionadas coas prácticas
transgresoras femininas, as
mesmas que se asimilaron a
conductas masculinas ou se
asociaron a unha baixa condición
social. Foi neste século no que
xurdiu a sexoloxía, o que
constitúe un fito na historia da
construcción de categorías ao se
autoconcebir como a disciplina
encargada da construcción da
sexualidade, isto é, como a
ciencia do sexo. As relacións
entre a disciplina sexolóxica e as
persoas, que pretendía encadrar
nas súas categorías, non foron
fáciles: por unha banda, a
construcción categorial e as
explicacións de actividades e
comportamentos baseáronse na
existencia de persoas concretas;
pola outra, mentres que
algunhas destas persoas se
recoñecían nas categorías,
outras loitaban contra aquilo que
imponían nas súas vidas de
enfermidade, desviación,
palotoxía e medicalización. Así,
ao mesmo tempo que nacían o e
a homosexual, como categorías
unidas a determinadas
concepcións sobre a
homosexualidade, as persoas
que (se pretendía) encadraban
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nestas definicións loitaban por
unha autodefinición que as
apartara, precisamente, do
campo patoloxizante e lles
permitise a construcción da súa
autoidentidade de maneira
positiva.
A partir das elaboracións dos
pioneiros da sexoloxía vemos
xurdir, durante a segunda metade
do século XIX, a concepción das
persoas homosexuais como
pertencentes a unha "particular
especie de seres,,, A
homosexualidade foi considerada
como algo que as persoas son,
máis que como os actos que
certas persoas
e os
sexólogos cambiaron o seu foco
de atención dos actos físicos
realizados entre persoas do
mesmo sexo á análise e
regulación da identidade ou
orientación sexual, a través do
seu "descubrimento" das
persoas homosexuais e lesbianas
na década de 1850, culminando
no primeiro caso histórico de
inversión aparecido na literatura
científica da década de 1870.
As primeiras teorías
sexolóxicas propostas para
explicar o lesbianismo adoptaron
un punto de vista reduccionista,
visualizándoo como unha
desorde, xa fose psicolóxica ou
física. A categoría creada para
definir ás mulleres que mantiñan
relacións homoeróticas era a de
"invertida". Partindo do
paradigma heterosexual, os
sexólogos concebiron as

onde as empregar (as súas
facultades) utilmente nesta
sociedade que as rexeita?,
pregúntase a noca autora. Flora
Tristán reclama dereitos para a
muller porque está "convencida
de que todas as desgracias do
mundo proveñen deste
esquecemento e desprezo dos
dereitos naturais e imprescindibles
do ser muller". Esa dualidade elou
ambivalencia de considerar a
identidade feminina unhas veces
como esposa-madre, outras como
calquera ser humano, marcará,
sinalan as editoras, o rumbo do
feminismo no XIX: o feminismo
marxista dun lado, o sufraxismo
doutro.
No primeiro dos fragmentos
de Paseos en Londres
descríbense as condicións de
traballo dos obreiros nas fábricas,
condicións espantosas nun país
onde "a vida dos homes ten
prezo en diñeiro e, anque a tarefa
esixida deba facelos rnorrer, o
industrial negase a subirlles os
salarios". No segundo fragmento
denuncia a prostitución das
mulleres como "a máis horrorosa
das pragas que produce o
desigual reparto dos bens neste
mundo" e a dobre moral, porque
"cál pode ser a moral da muller
que non se pertence a si mesma.
Que non ten nada propio e que
toda a súa vida ten sido
preparada a se substraer ao
arbitrario pola astucia e á
coacción pola seducción". A vida
das prostitutas dura de catro a

oito anos, a inxesta de alcohol e
as "malas enfermidades" acaban
con elas. De oitenta a cen mil
mulleres viven en Londres da
prostitución cando Tristán escribe,
e unhas vinte mil morren cada
ano. As descricións dos barrios e
dos lugares de prostitución no
Londres da época son
arrepiantes. No terceiro
fragmento denuncia as
contradiccións da educación
moral das mulleres inglesas:
fáiselles ler a Biblia, onde, unha
vez máis, se presenta a dobre
moral. E esíxeselles pureza,
.
castidade e obediencia, sobre
todo no matrimonio, institución
na que ocupan o lugar de
escraVaS. AS burguesas Son
tamén "un socio capitalista" dos

seus maridos "que ignora o que
se fai co seu diñeiro e non ten
dereito ao averiguar".
Flora Tristán está entre o
rexistro do socialismo utópico,
que coiieceu ben nas figuras de
Fourier, Saint Simón e Owen, e o
do socialismo científico de Marx
e Engels. E, como tantas
personalidades que merecen un
lugar na historia, adiantouse ao
seu tempo por ter incluido entre
os explotados a outros colectivos
marxinados que non eran
proletarios, como as mulleres.
Trad. MARGARIDA
RGUEZ.MARCUNO
* Edición de Ana de Miguel e Rosalía
Romero. Los libros de la Catana. Colección
Clásicos del pensamiento crítico. Madrid,
2003.
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apariencia masculina e a súa
xenitalia alongada.
lmplicitamente aceptábase que
SÓ as mulleres masculinas, en
tanto que masculinas, podían ser
atractivas sexualmente e, dado
que o "sexo" non é concebido
sen a presencia do pene, era
necesario que estas mulleres
tiveran un clítoris o máis
semellante a un pene. As
mulleres masculinizadas
establecían relacións, segundo
os sexólogos, con mulleres
femininas pero supoñíase que
estas eran só amantes temporais
que podían "ser alonxadas da
súa aberración por un home
atractivo." (Vicinus, 1993:441). O
problema foi definir a estas
"amantes ocasionais", xa que
non podían facelo a partir da súa
apariencia física ou da súa
conducta, e a súa teoría
baseábase na invertida sexual
como a muller que posuía
características do xénero
masculino. Por isto, Havelock
Ellis non tivo outro remedio que
recoñecer que "semellan posuír
unha xenuína, anque non
precisamente sexual, preferencia
polas mulleres sobre os homes."
Estas definicións tiveron
amplas repercusións non só no
ámbito das ciencias médicas,
senón na das leis, a literatura
popular e entre as propias
mulleres. Desde a mina
perspectiva, considero que un
dos seus maiores impactos foi a
construcción de categorías

separadas, e ao parecer
irreconciliables, ao interior do
xénero feminino. lsto en dous
sentidos: primeiro, ao construír
"á lesbiana" construíron "á
heterosexual" e erixiron ao
lesbianismo como unha ameaza
para o conxunto das mulleres, en
tanto transgresión dos deberes
de xénero. En segundo lugar,
logrouse unha división no interior
da categoría "lesbianas" en
múltiples formas: entre as
mulleres que aceptaban o
compoñente sexual nas súas
relacións e as que consideraban
unha relación pasional; entre as
mulleres que consideraban o seu
lesbianismo como unha
"inversión" e unha
"anormalidade" conxénitas, e
aquelas que non recoñecían o
amor que sentían por outras
mulleres nin como inversión, nin
como anormalidade, e entre as
mulleres que aceptaron o xogo
de roles butch-femme"' e as que
se negaron ao facer.
As relacións entre estas
concepcións sexolóxicas e as
mulleres lesbianas foron
complicadas. Segundo Ussher,
(1997:297-299) a principios do
século XX, un bo número de
mulleres semella ter aceptado as
teorías sexolóxicas "encontrando
moito de positivo na súa nova
identidade oficial e na noción de
seren unhas invertidas
conxénitas" xa que, ao situar os
seus sentimentos por outras
mulleres no plano biolóxico, "se
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as mulleres non podían axudarse
a si mesmas, a súa sexualidade
non podía ser castigada". O
impacto foi negativo en dous
aspectos. Por un lado, o
lesbianismo aparece en moitos
escritos intimamente unido a
categorías como ninfomanía e
prostitución e, en ocasións,
foron vistas como sinónimos e
asociados nas mesmas mulleres:
así a existencia dun clítoris
alongado, que se atopara nas
lesbianas, foi atopado tamén nas
mulleres ninfomaníacas e nas
prostitutas. Por outro, o
establecemento da categoría
"lesbiana", o que "conlevou un
reparto de sospeitas sobre a
moralidade e os motivos de
centos de mulleres que
previamente sostiveran, de
forma aberta, amizades
románticas con outras mulleres".
Anteriormente ao
"descubrimento" do lesbianismo
tanto a intimidade física como a
emocional entre mulleres tivera,
nalgúns países e en certos
ámbitos, unha ampla aceptación
social e non fora construído
como un fenómeno sexual.

E importante non esquecer
que esta xeración de mulleres se
ubica na chamada "primeira vaga
do feminismo" e tiña
características específicas.
Moitas delas intentaron vivir as
súas vidas de maneira
independente dos homes:
estudiaron, traballaron, moitas
nin casaron nin foron nais e

pasatempos das súas amizades
masculinas, tamén entre as
cantantes de ópera e as actrices
que prefiren levar roupas
masculinas no escenario.. a
muller homosexual pode estar ao
mando dunha banda de mozos E
a súa rival no xogo, e prefire o
cabalino de balancín, xogar con
soldados, etc. a xogar con

lesbianas como a inversión das
rnulleres heterosexuais e
asociaron o lesbianismo a
cualidades masculinas KrafftEbing consideraba que "pode
sospeitarse case sempre
(homosexualidade) nas mulleres
que leven o cabelo curto, ou que
se visten coma homes, ou que
practican os deportes e os
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bonecas e outros xogos de
nenas. Desatende o seu aseo e
ten maneiras rudas de mozo O
gusto pola arte queda
substituído polo interese na
ciencia. . Menospreza perfumes
e doces A conciencia de ser
muller e verse privada da vida
universitaria, ou ver que Ile
ponen obstáculos para realizar
unha carreira militar, Iévaa a,
facer dolorosas reflexión~A
alma masculina, que latexa no
seo feminino, atráenlle os
deportes masculinos e as
mostras de valor e as bravatas"
(cit. en Mondidore, 1998:86)
Distinguíuse entre a "lesbiana
masculina""', considerada
bastante patolóxica, e a "lesbiana
feminina", categoría que
abranguía a mulleres que
Havelock Ellis describriu como
aquelas que "non rexeitan nin se
disgustan fronte ás propostas
amorosas de persoas do seu
propio sexo. Non soen sentírense
atraídas por homes normais,
anque existen moitas excepcións
a esta norma Poden ter o rostro
pouco atractivo ou enfermizo,
pero non é raro que teñan bo
tipo, o que pode pesar máis
entre as mulleres invertidas cá
beleza facial. 0 s seus impulsos
sexuais non adoitan ser
marcados, mais son de natureza
moi afectuosa." (Ibldem)
Para Krafft-Ebing e outros
sexólogos o que diferenciaba ás
lesbianas das mulleres
heterosexuais era a súa

muller"; todo isto a partir da
consideración do lesbianismo
como unha posibilidade teórica,
práctica e política para todas as
mulleres : desta maneira
diluíanse os límites entre
mulleres lesbianas e mulleres
heterosexuais. Durante esta
etapa constituíuse rnáis a partir
das semellanzas entre as
mulleres que en torno ás
diferencias entre elas. Andando
o tempo, esta identidade Iésbica
chegou a estar máis asociada á
elección de determinados estilos
de vida e ao compartir
determinadas posicións
ideolóxicas, que coa práctica e o
desexo sexual. A importancia
dada á autodefinición das
. mulleres e á concepción das
identidades como fluídas que
caracterizou as primeiras etapas
do movemento político Iésbicofeminista, haberíase de
converter en punto de disputa
nunha etapa posterior.
A finais da década de 1970 e
principios dos oitenta,
formulouse a necesidade de
acoutar e fixar a definición de
lesbianismo; necesidade
derivada das premisas de acción
política con tendencia á
construcción dunha comunidade
Iésbica ben definida e cun
programa de accións propias e
específicas. Mais para a
construcción da devandita
comunidade necesitábase, á súa
vez, a fixación de límites na
definición do lesbianismo das

mulleres. Esa definición deuse,
en principio, arredor de dous
eixos: un, que as lesbianas eran
mulleres biolóxicas que non se
deitaban con homes e que
adoptaban o nome de lesbianas.
Considerouse que se as
lesbianas compartían valores en
común, o principal deles era a
súa decisión de vivir as súas
vidas á parte dos homes. Esta
foi a etapa na que xurdiron
grupos e comunidades de
lesbianas que, coa vontade de
construír unha identidade .
colectiva, serviron como soporte
e axuda para moitas mulleres.
Desde a mitia perspectiva, estes
espacios forman parte da
construcción cultural de espacios
vitais afirmativos por e para as
mulleres lesbianas.
Na segunda metade da
década dos oitenta e os primeiros
anos dos noventa, varios foron os
temasi3' en que se centraron as
discusións de mulleres lesbianas
feministas. Saliento, entre eles,
as consideracións en torno á
clase, á etnia e á raza. 0 s
mesmos criticaron, por unha
banda, a esixencia dunha
definición normativa en torno á
que construír a identidade política
das mulleres lesbianas; por outra,
a subsunción das diferencias
entre as mulleres lesbianas en
pro da construcción dunha
identidade política unificada. As
discusións a cerca destes temas
seguen vixentes no interior do
feminismo, no que a construcción
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de autoidentidades afirmativas se
concibe como un proceso longo
que se complexiza ao ter en
conta o conxunto das
adscripcións identitarias de cada
persoa. No mesmo censo, Rivera
Garretas salienta a cuestión da
identidade Iésbica como un dos
temas importantes do debate
feminista contemporáneo, "un
debate que ten como eixo a
cuestión de se o lesbianismo fai
ou non fai unha identidade.
Trátase dunha cuestión política
controvertida, tanto dentro como
fóra do feminismo.
Historicamente, este debate
formulouse na interseccción, xa
de adultas, de dúas xeracións de
activistas e pensadoras lesbianas:
a que, con enorme esforzo e
sufrimentos persoais, nomeou no
mundo e na academia o amor
entre mulleres como relación
social e política desde finais da
década de 1960 e a terceira
xeración de lesbianas feministas,
unha xeración na que ...o coming
out, o <facerse pública>,.resulta
ser bastante máis fácil que
antes." (1994:143-44).

Reflexións finais
O breve percorrido histórico
exposto, centrado-na hipótese
de que a construcción cultural do
lesbianismo se realizou dun xeito
central en torno ao erotismo das
mulleres, permítenos entender
varios feitos. En primeiro lugar,
que a noca organización social
de xénero constrúe a todas as

..-

moitas foron activistas políticas
connotadas contra as que se
utilizaba "lesbianas" como unha
descalificación, tanto para elas
no persoal como para as súas
actividades e as institucións que
fundaron. Neste sentido tanto
"feminista" como "lesbiana"
chegaron a ser, para a cultura
dominante, anormalidades contra
as que había que loitar dado que
ambas atentaban contra o poder
masculino heterosexual.
Para as historiadoras do
lesbianismo, as alternativas das
mulleres á creación sexolóxica
dunha identidade Iésbica
sexualizada, a fins do século XIX
e principios do XX, foron, en
moitos casos, a separación entre
mulleres que, ata ese momento,
mantiveran relacións vitais
baseadas en vínculos emocionais
e afectivos, que constituían
verdadeiros apoios mutuos en
todos os sentidos; noutros, a
decisión de continuar coas
relacións ao rexeitar o modelo
sexolóxico. Tanto nestes casos
coma nos anteriores, o
enfrontamento ao estigma
formou parte das vidas das
mulleres: no primeiro, pola
imposibilidade de enfrontalo, no
segundo pola loita que implicaba
o mantemento mesmo das
relacións. Unha terceira
alternativa foi a aceptación do
modelo sexolóxico e da
adscripción identitaria; as
mulleres autodefiníronse como
"pervertidas" e a perversión
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considerouse un fallo conxénito.
Nestes casos, as mulleres
asumiron o estigma e prevaleceu
entre elas a adopción do
estereotipo da lesbiana
masculinizada e proscrita.
.

Século XX: a s identidades
persoais e políticas
Pero aínda ao nos durmir as
nosas voces son diferentes.
E os nosos semellantes
corpos son tan distintos ...
Adrienne Rich, Veintiún
poemas de amor.

A partir da década de 1970 a
construcción dunha historia das
mulleres lesbianas estivo
marcada polos esforzos
interdisciplinarios tendentes a
romper o paradigma psicolóxico
no que a devantita historia se
inscribía e construír enfoques
histórico-culturais máis
complexos. As discusións e as
análises enmarcáronse na cultura
feminista e concentráronse,
sobre todo, en temas relativos á
construcción das identidades
individuais e grupais. 0 s
primeiros esforzos enfocáronse á
reconstrucción da categoría de
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"lesbiana", abocándose á tarefa
de a sacar do terreo do
patolóxico e de establecer os
seus límites. As análises
feministas en torno ao carácter
construído dos xéneros serviron
de marco para as premisas das
mulleres lesbianas.
Nos Estados Unidos, as
mulleres lesbianas feministas do
momento elaboraron a categoría
"muller-identificada"
(Radicalesbians,1997: 361, como
unha categoría crítica dos
postulados sexolóxicos do
lesbianismo como esencia ou
como inversión, ao mesmo
tempo, a categoría implicaba, por
un lado, a construcción desde as
mulleres, do desexo das
mulleres polas mulleres; polo
outro, era unha categoría
indefectiblemente lesbianismo e
feminismo. A relación entre o
movemento político Iésbico e o
movemento político feminista
permitiu unir dous aspectos que
parecían contradictorios: por
unha banda, o recoñecemento
das lesbianas na súa
especificidade e, por outra, o
que se conceptuou como a
liberación da "lesbiana en cada

1

A construcción identitaria só
~ode
ser realizada a partir dos
elementos existentes na cultura.
Como o proceso.
Trad. MARGA
RGUEZ. MARCUNO
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persoas, e non só as
homosexuais, a partir do eixo do
erotismo; que a importancia do
erotismo é tal que o noncumprimento dos deberes
xenéricos establecidos en torno
ao mesmo, fai que a definición
total da persoa sexa posta en
interdicto. Consecuencia
importante diso é que a
identidade hexemónica asignada
ás lesbianas queda fixada no seu
erotismo e, a partir de aí,
concíbese as mulleres e o que
son, fan, senten, pensan,
etcétera, non en función do
conxunto dos seus eixos
identitarios e das súas
experiencias vitais senón, única
e exclusivamente, en función do
seu lesbianismo.
Como foi exposta a relación
entre condición e identidade non
é unívoca; iso implica que, en
ocasións, ambas poden estar en
contradicción. A concepción
dominante de sexualidade
establece unha relación directa
-concebida como natural- entre
sexo e xénero, que ten como
consecuencia principal que sobre
cada sexo se constrúe un xénero
e se concibe esta construcción
como unívoca. A partir disto
recoñécense dous tipos de
corpos, aos que se lles adscriben
dous tipos de modo de vida, de
ser e de actuar: así, o noncumprimento dos deberes que
son asignados a cada xénero pon
en entredito a construcción
xenérica no seu conxunto. Pero

aínda máis no caso do erotismo
pola posición central na que o
colocou a organización social de
xéneros hexemónica, unha
organización social fundada sobre
a sexualidade: a transgresión
erótica pon en dúbida a condición
total da persoa e implica o seu
reposicionamento na xerarquía
social de poderes, mesmo se se
produce ao marcar as lesbianas
de modo negativo, isto é, ao
estigmatizalas. A estigmatización
do lesbianismo e das lesbianas
serviu historicamente, e segue
ao facer, para o esgrimir como
ameaza do que Ile pode pasar as
mulleres "boas" se deixan de o
ser. Isto foi posible a partir da
instauración da división xenérica
entre mulleres polo seu tipo de
erotismo e a construcción das
categorías "mulleres
homosexuais" e "mulleres
heterosexuais". A mesma se deu
a partir da adscripción, para estas
últimas, dun erotismo subsumido
na procreación e recoñecido
positivamente pola cultura, e
relevando ao erotismo como
núcleo central das vidas das
mulleres lesbianas, o que as
posiciona no lado negativo do
mundo.
As contradicións que é
posible atopar entre condición e
identidade resultan claves no
proceso histórico que veño de
analizar. Así, vemos que as
mulleres homosexuais
pertencen, por condición, ao
xénero feminino pero poden
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chegar a ser heterodesignadas
masculinamente. Dependendo
da situación particular da cada
muller no seu contexto histórico
e cultural específico, as
respostas das mulleres a esta
asignación identitaria foron
múltiples. Así, se a devandita
heterodesignación é asumida, as
mulleres constrúen unha
autoidentidade en
correspondencia coa identidade
asignada. Sen embargo, este
proceso non é fácil xa que a
heterodesignación masculina,
producto da imposibilidade de
posicionalas no seu xénero a
partir da transgresión erótica,
implica para as mulleres a
obrigación de actuar como
homes na súa vida e, desta
maneira, reproducir non só a
división binaria xenérica, senón
tamén sexual do mundo.
Esta heterodesignación está
conformada por elementos
marcados culturalmente como
negativos; o elemento coercitivo
implícito na heterodesignación
conleva que, no marco da cultura
dominante, as mulleres lesbianas
só poden ser, no que denominei
os non-lugares culturais,
"posicionamento resultante da
vivencia na definición sexual non
aceptada, concebida como antinatural e atentatoria da orde do
mundo. O elemento
constrinxidor e limitante das
heterodesignacións obriga ás
mulleres a permanecer nesta
posición a partir da consideración

da natureza morta, xénero ao que
se entrega cunha dedicación máis
que relixiosa, rigorista, e cunha
condensación da materia nunha
xeometría tan austera e reducida
que fixo que se buscase a ligazón
da súa actitude estética nos
mellores exemplos da natureza
morta hispana do século XVll
Sánchez Cotán e Zurbarán, mais
cómpre ter en conta que esta
definición dos obxectos, esta
rigorosa lucidez e sólida
estructura tamén se pode pór en
relación coa tradición francesa, na
que bebe aínda con maior
intensidade que na española,
Iémbrese que desde que marcha
de Madrid aos dezanove anos,
non abandonará Francia nunca, e
que o Louvre será o seu museo,
con Fouquet, Chardin ou lngres
como referencia, aos que hai que
unir a Corot e Cezanne. En Gris o
peso da tradición francesa non é
soamente indiscutíbel senón
nitidamente procurado. Sentíase
parte da tradición da natureza
morta, na que investiga, afonda e
analiza desde aspectos formais
ata os simbólicos, creando
variacións case musicais,
poéticas, sobre diferentes
motivos do xénero. Gris
elaboraba as naturezas mortas,
como el mesmo explicou,
partindo do abstracto cara o
concreto, indo do xeral ao
particular, de xeito que realiza o
camiño contrario a Cezanne. Se
observamos algunhas das súas
botellas, como pode ser a do
cadro La bouteille de vin (191 81,

presente na exposición de
Caixanova, vemos como Gris
parte da forma abstracta, o
cilindro, para chegar ao obxecto botella, mentres Cezanne
percorrería o camiño contrario,
unha botella concreta tornaríase
unha figura xeométrica. Neste
tipo de obras a ollada é decisiva
na construcción do cadro, non hai
obxecto propiamente, senón un
obxecto visto, producto dun
particular xeito de ver.

A pesar de participar nun
movemento revolucionario Gris
sentíase parte da tradición. Nos
fondos do Reina Sofía podemos
ver exemplos da súa evolución
plástica, con obras anteriores ao

comezo da Primeira Guerra
Mundial, o momento heroico do
cubismo, como Violon et guitare
(1913),cun sistema de planos
verticais, horizontais e
triangulares superpostos pero
non transparentes, planos que se
diferencian tonalmente entre si,
mesmo con diferentes
rugosidades. Outra obra
significativa é La bouteille d'anis
(191 4), exemplo do uso do papier
collé, composición global
elaborada con fragmentos
recortados, nela podemos ver
como introduce pormenores
literais e descritivos manipulando
unha etiqueta de Anís del Mono,
tirándolle todo o seu poder

Juan Gris, A guitarra con ~ncrustacións,1925

JUAN GRIS E URBANO LUGR~S,A RAZÓN E O CONO
Nos meses de setembro e
outubro de 2003 coincidiron en
Vigo dúas exposicións dedicadas
a Juan Gris e Urbano Lugrís, dous
artistas de características ben
desemellantes, dun racionalismo
cartesiano o primeiro e dunha
fecunda exuberancia o segundo,
pero que comparten unha
absoluta fidelidade aos seus
proxectos creativos que fixo
deles referentes, un para a
vangarda internacional e o outro
para a arte galega máis aberta e
creativa.

GRIS, PAIXÓN E PRECISIÓN
"Despois de todo, a pintura
ten de facerse tal e como un é, e
eu teño unha mente exacta de
máis para luxar un azul ou torcer
unha recta ". Juan Gris.

Juan Gris, A ventá aberta, 1921

obra, procedente dos fondos e
colección permanente do Museo
Nacional Centro de Arte Reina
Sofía de Madrid. A mostra
permitiu ver ata o día 9 de
novembro no Centro Cultural
Caixanova en Vigo un conxunto
de doce pinturas, catro debuxos e
catro libros ilustrados polo artista
madrileño, que constitúen unha
parte significativa do mellor da
súa arte, nos que está
representada desde a súa etapa
prevangardista -presente cun
libro ilustrado de influxo
modernista- ata a súa obra final
dos anos vinte, pasando polas
obras dos anos dez, que o artista
vai elaborando o seu
depuradísimo cubismo sintético.

En 1913, nun dos primeiros
ensaios sobre o cubismo, Les
peintres cubistes, méditations
esthétiques, o poeta Guillaume
Apollinaire salientaba que a
principal diferencia entre o
cubismo e a pintura antiga era
que o primeiro non era unha arte
de imitación, senón unha arte que
desde o concepto se elevaba cara
á creación para logo afirmar,
referíndose a Gris, que ningún
outro pintor cubista tina unha
maior carga conceptual, unha
máis rigorosa elaboración plástica
e unha maior fidelidade a un
proxecto creativo que Juan Gris
(1887-19271, pintor do que
puidemos contemplar unha
extraordinaria selección da súa
I

Carlos L. Bernárdez
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Desde o inicio do
desenvolvemento da súa
particular interpretación do
cubismo, percíbese que Juan Gris
aspira a plasmar unha realidade
científica que o leva na dirección
non da abstracción senón dunha
ordenación estética de enorme
depuración.
Douglas Cooper, grande
estudioso do cubismo e da obra
de Gris, definiu cunha nítida
claridade o estilo do madrileño ao
explicar que este compuña unha
imaxe total a partir de aspectos
parciais estáticos e deixaba que o
espectador voltase a integrar por
si mesmo o conxunto mediante
unha síntese visual-intelectual,
Para esta realización Gris sérvese
I

como Reflexo ilusionado dun
amigo (1946) ou Principio e fin
(1948), cun explícito onirismo
surrealista que se podería
emparentar, diferencias de estilo
á parte, con Rene Magritte, Paul
Delvaux, Salvador Dalí ou Oscar
Domínguez

1

Urbano Lugris, Desde el balcon, 1944

Esta singularidade é evidente
nas obras da coleccion
Caixagalicia, pinturas en xeral de
pequeno formato onde se pode
apreciar o particular mundo do
artista, o seu paisaxismo máxico
de estraña beleza que lembra, é
evidente, o mundo onírico
surrealista, pero que lamen evoca
co seu etéreo estatismo o
paisaxismo quatrocentlsta italiano
ou O universo flamenco -os seus
azuis transpórtanos a Patinir-, en

especial os seus fabulosos
nocturnos, véxase na mostra o
titulado A onde iría (1944)

A obra de Lugrís é, pois,
enormemente singular pero
nunca illada, ?in falta de
referencias E a súa unha pintura
que bebe do realismo máxico da
arte de entreguerras
veces
lembra a Giorgio de Chirico ou a
pintura metafísica- e tamén do
surrealismo máis canónico,
véxase na exposición cadros
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Un dos puntos de maior
interese das pinturas agora
expostas está no feito de
podermos contemplar un notábel
conxunto d e obras de pequeno
formato E coñecido que Lugrís
destacou como creador de
grandes e medianos conxuntos,
moitos murais, de tema marítimo,
cunha irresistíbel tendencia ao
horror vacui Sen que estas
características desaparezan nas
obras de menor formato, hai
nalgunhas delas unha maior
concentración e contención
temática que favorece a
apreciación de calidades
coloristas e lumínicas un
exemplo é a fermosa Lenda
manRa (1944) en azuis ou en A
onde iría (1944) en grises e, en
xeral, as súas máis austeras
paisaxes costeiras enormemente
depuradas e nas que a atención
se centra en elementos
temáticos máis restrictos, con
azuis ou verdes de tonalidades
variadas, que favorecen a
evocación e que contrastan coas
SÚ~S
C O ~ ~ O S I C I Ómáis
~S
recargadas, ateigadas de
obxectos, dos que na mostra
temos un excelente exemplo en
Anticuario do porto (1946)

metafórico, a súa capacidade de
evocar, nun xogo Iúdico
caracteristicamente vangardista,
sen sombra de decorativismo.
Nas obras posteriores ao
comezo da guerra como Les
raisins ou Bloc et verre, ambas
de 1916, os obxectos -uvas,
xerro, vaso- superpóñense no
espazo do cadro, semellando
unha arquitectura plana e
colorida, formada por elementos
que veñen cara o espectador,
nas que o artista mantén unha
enorme preocupación pola luz
nas capas e planos
transparentes, superpostos
enriba uns dos outros segundo
diferentes ángulos. Son obras
máis conceptuais, recreando os
obxectos en termos
xeométricos.
A partir de 1919 desenvolve
unha pintura máis fluída e
poética, que conserva trazos do
cubismo sintético, pero que vai
evoluíndo para unha linguaxe
máis lexíbel, consonte coa "volta
á orde que caracteriza o
momento artístico nesta altura.
Como proba podemos ver na
exposición obras como L'arlequin
au violon (191 9), La fenetre
ouverte (19211, La guitare devant
la mer (1925) ou La chanteuse
(1926). Hai nel unha deriva lírica
que ten en La fenetre ouverte (A
fiestra aberta) unha obra
fundamental, na que o pintor
separa nitidamente interior e
exterior, voltando a unha

construcción máis clara, cun certo
ar matissiano, síntese da visión
paisaxística e da natureza morta é
como o final de toda unha
investigación formal na arte de
vangarda, unha investigación que
ten a súa orixe en Cezanne e que
agora se conforma nunha vibrante
e intensa lectura na obra de Gris,
na que paisaxe e natureza morta
se fonden coa fiestra como
auténtica protagonista. Velaí a
reformulación da tradición e o
escintilar da modernidade, ese
"aceno xerado polo obxecto da
razón" que Paul Eluard, nun
fermoso poema dedicado ao
pintor, identificaba coa pintura de
Juan Gris, entre a precisión e a
paixón.

URBANO LUGR~S,ESCUMA
DE SOÑOS
O
en mans das
fondas algas.
E as anduriñas cruzan
abismos submariños.
Gris de brétema.
Azul.
Patinir.
"Lembranza de Urbano
Lugrís"
M~~~~~
G O N z Á ~ E ZGARCÉS
Moi diferente é a arte do
pintor galego Urbano Lugrís (A
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Coruña, 1908- Vigo, 1973) do que
a Fundación CaixaGalicia
presentou, nas súas salas de
exposicións de Vigo e A Coruña,
unha mostra concibida a partir
dos fondos da propia institución.
Tratábase dun conxunto de
vintecinco obras do pintor
coruñés que permitiron unha
visión singular do universo do
artista coruñés.
Urbano Lugrís, xa é tópico
repetilo, é considerado un pintor
atípico, raro. Mitificado pola
pluma de escritores que
compartiron con el episodios
vitais entre a marxinalidade e a
bohemia, foi durante moito
tempo, quizais debido a esa
mesma mitificación, moi mal
coñecido como artista. Esta
situación comezou a mudar a
partir de finais dos anos oitenta
coas exposicións antolóxicas a el
dedicadas que o rescataron das
descricións amigábeis ou
anecdóticas, para facer del unha
figura chave da arte galega do
século XX, xogando na súa
recuperación e valorización un
papel singular diversas
exposicións antolóxicas e os
textos de artistas, escritores e
investigadores como Antón
Patito, Luís Rei Núñez ou Alberto
González Alegre. Así xorde o
retrato dun pintor incardinado na
cultura galega e atento ao devir
da arte internacional, mais
fortemente diferenciado, cunha
personalidade extremadamente
singular.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO
Dentro de poucos días
cumprirase un ano desde a data
de apertura de portas do
MARCO, Museo de Arte
Contemporánea de Vigo, en
novembro de 2002, e cando boto
unha ollada cara atrás, éncheme
de ledicia recoñecer que aquel
sono é hoxe realidade cultural.
Desde a súa inauguración
oficial, o 17 de decembro de
2002, cubrimos amplamente as
expectativas de público previstas
para o ano 2003, alcanzando a
día de hoxe a cifra de 65.422
visitantes, feito que nos
congratula, xa que foron moitas
as persoas e entidades que
traballaron neste proxecto para
que hoxe poidamos celebralo.

A Fundación MARCO,
fundación de interese galego, é a
entidade encargada de xestionar
e financiar as actividades do
museo por medio do seu
Padroado, órgano de goberno do
centro. Nel figuran
representantes das catro
entidades fundadoras: Concello
de Vigo, Xunta de Galicia,
Deputación de Pontevedra e
Caixanova. Deste xeito, tanto a
programación do museo como
todo o relativo a actividades non
museísticas son cuestións das
que se ocupa o devandito
órgano, xa que, previa proposta
da dirección, as decisións se
adoptan co consenso e o acordo
dos membros do Padroado.

Desde a idea de crear un
museo de arte contemporánea
en Vigo, -que se presentou en
1994, sendo Alcalde D. Carlos
González Príncipe- ata o 22 de
outubro de 2002, data de
constitución da Fundación
MARCO, pasaron varios anos de
traballos en pro1 do museo,
durante os que se realizou e
executou o proxecto de
rehabilitación e reconstrucción
do antigo edificio dos Xulgados e
Cárcere de Vigo, adxudicado en
1995 ao equipo vigués de
arquitectos formado por Manuel
Portolés Sanjuán, Francisco
Javier García-Quijada Romero e
Salvador Fraga Rivas.

O noso maior privilexio como
museo é ocupar un edificio tan
vencellado á memoria colectiva
dos vigueses. Moitos dos nosos
visitantes, aos que o edificio Iles
recorda o seu uso anterior como
cárcere e xulgados,
congratúlanse polo excelente
proxecto arquitectónico
desenvolvido polos arquitectos,
que respectou en todo momento
a súa estructura panóptica radial
e as súas liñas xerais. Non é
casualidade que unha das
exposicións inaugurais do
museo, "Cardinales", tivese
como protagonista o propio
edificio do MARCO e o seu novo
uso. Deste xeito, a arquitectura

Carlota Á~varezBasso
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serviu para comunicar coa
cidadanía, para falarlles do seu
propio pasado.
Desde a miña incorporación
ao cargo de directora, en
setembro de 2001, era conciente
de que poñer en funcionamento
un proxecto museográfico é
unha das oportunidades máis
enriquecedoras que se poden
presentar na vida dun técnico
cultural, sobre todo se se ten en
conta que Vigo é a mitia cidade
natal. E un labor que esixe
extrema responsabilidade e
profesionalidade.
Por isto, para deseñar a
programación, ademáis de
estudiar e valorar o contexto
xeográfico e urbano no que se
ubica o MARCO, tivemos moi
presentes os importantes
cambios que desde mediados do
século pasado foron afectando a
praxe artística e ao modus
operandi dos artistas. A
asimilación de novas
,formulacións conceptuais e rnaila
incorporación doutros formatos
artísticos produciu unha fonda
crise de xéneros e categorías
convencionais que implicou,
inevitablemente, unha
reformulación dos sistemas de
valores, de funcionamento e de
xestión dunha institución
museística actual. Na noca
opinión, un novo museo debe
ser o reflexo da complexa

Lugrís era un pintor que
precisaba da literatura para
construír as súas obras, pero
dosificada esta faceta narrativa é
cando consegue a súa obra máis
plena, menos anecdótica, máis
libre das ataduras que el mesmo
se impuña Gaña cando os cadros
son máis pintura, cando triúnfan
as cores, cando o tema semella
punto de partida para unha peza
literaria e non punto de chegada

posguerra galega, creando nos
anos 50 na Coruña a revista
Atlántica, con escritores e artistas
como Mariano Tudela,, Miguel
González Garcés ou Alvaro
Cebreiro Neste tempo é cando
se fai amigo dun dos grandes
poetas galegos, que é tamén
unha das grandes voces do mar

da nosa lírica, Antón Avilés de
Taramancos.
Pintor poeta e pintor para
poetas, a súa obra agroma desde
os abismos submarinos para
facerse, como na lembranza de
Miguel González Garcés, azul e
gris entre ondas e neboeiros Para
ser sempre escuma de soños

O universo mariño da obra
pictórica de Urbano Lugrís está
fortemente relacionado co
Iiterario Lugrís foi poeta ocasional
-amaba co pseudónimo de Ulises
Fingal-, amigo de poetas e lector
afervoado de literatura do mar,
como é o caso do poeta Manuel
Antonio ao que Ile dedicou el
mesmo un fermoso poema
"Mensaje a Manuel Antonio" e
no que o chama "Gran Serior dos
Pazos do Mar", reproducindo,
agora con palabras, o seu singular
universo submarino -óllese na
mostra o Templo mergullado
(1946) Este mesmo mundo
temático é o que o leva a
homenaxear a Jules Verne ou a
facer dialogar, en versos e
pinturas, mariñeiros e sereas
Lugrís participou activamente
no mundo cultural desde moi
novo, desde a aventura romántica
das Misións Pedagóxicas
republicanas, reclamando aires de
cultura e Iiberdade Logo da
guerra participa activamente no
mundo Iiterario galego, insuflando
ventos mareiros na escura

Urbano Lugris, Serp~entede mar, 1946

O noso principal obxectivo é
comunicar, conectar cos
visitantes e, por riba de todo,
crear hábitos de consumo
cultural na cidadanía, un reto
difícil e a longo prazo. Por isto,
desde a data de apertura se
púxose en marcha un completo
programa de actividades
didácticas dirixidas a escolares,
adult@s, familias, e a grupos con
necesidades específicas, co fin
de familiarizalos coa arte
contemporánea.

se ofrecen gratuitamente a todos
os centros de ensino da área
metropolitana de Vigo realizando
visitas comentadas e obradoiros
específicos ao redor das
exposicións programadas no
museo, co apoio de educadores
especializados.

0 s programas.didácticos para
escolares ("Arte con
sentido ...p ara escolares") teiien
lugar todos os días da semana e
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Nesta nova tempada
ampliamos e melloramos a noca
oferta didáctica, coa
programación de varios tipos de
actividades, agrupadas baixo o
título xenérico "Arte con
sentido":
"Arte con sentido ...para
grupos" está pensado para
aquelas persoas que teñen un
especial interese en coñecer
polo miúdo as exposicións do
MARCO, e que poden acceder
gratuitamente ás visitas guiadas
que organizamos todos os días
ás 18 horas. Ademais hai un
servicio especial os xoves e os
venres no serán para grupos e
asociacións con necesidades
específicas.

Particular éxito están a ter as
actividades para disfrutar do
museo en familia ("Arte con
sentido ...para familias"), que
consisten en espectáculos no
Salón de Actos (títeres, contacontos), seguidos da realización
dun obradoiro no que participan
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sociedade na que vivimos hoxe
en día, favorecendo actitudes
sociais cualitativamente
distintas, baseadas na
experimentación, o
multiculturalismo, a
pluridisciplinariedade e a
participación, tanto dos
visitantes como dos artistas
As exposicións temporais,
adicadas á producción artística
recente nos máis variados
ambitos creativos (artes
plásticas, arquitectura ou
deseño) son a actividade
principal ao redor da que se
articula o resto da programación
do centro Así, definíuse unha

programación baseada en tres
Iiñas de actuación unha adicada
á producción artística actual e
pluridisciplinar, de eido nacional
e internacional, como foi o caso
das exposicións "Cardinales",
"Melodrama", "Agrupémonos
Todos", "Indisciplinados", ou a
que inauguraremos
proximamente sobre a nova
xeración de artistas de Portugal
Trátase de mostras temáticas e
colectivas, coas que
pretendemos que cheguen a
Vigo propostas innovadoras
sobre arte e cultura en xeral,
que a xente teña acceso a
experiencias que ata agora
nunca chegaran á noca cidade.
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Pola outra banda, hai un
c ~ m p r ~ coa
m i nosa
~ ~ memoria
histórica, e a segunda Iiña de
programación fomentará as
exposicións de producción propia
que estimulen a investigación
sobre o pasado recente da
cultura de vangarda na nosa
comunidade autónoma, ao
tempo que sirvan de plataforma
de formación para investigadores
e profesionais da arte Nesta Iifia
integráronse as exposición de
"Atlántica" ou "Vigovisións", ou
a máis recente sobre "César
Portela, arquitecto", a única
monográfica ata o momento, e
que inicia unha Iiria de
exposicións sobre arquitectura.

INTERVENCI~NNO SENADO
Desde a constitución desta
Comisión Especial Sobre a
Prostitución seguín de moi perto
as intervencións L..) aínda non
fora invitada ningunha
organización que traballase de
forma directa, día a día, con
mulleres prostituídas, xa que
estou convencida que a partir das
diferentes intervencións, poderá
terse unha visión máis ampla e
obxectiva.
No espacio da prostitución,
que é o que m e trae aquí, Alecrín
decide introducirse neste mundo
escuro e descoñecido que é a
prostitución, no ano 1994 ( ...
como mulleres feministas que
traballamos de forma organizada
no espacio da violencia de xénero
desde 1985, este debate sobre a
prostitución, así como o posterior
traballo con mulleres prostituídas.
supuxo unha clarificadora
posición ideolóxica.

foi a causa da expansión do
proxenetismo organizado, xa que
deixamos de ser un país de
tránsito para as mafias a ser un
país receptor, onde estas se
consolidaron e floreceron.
Afortunadamente coa nova
reforma do Código Penal e a
previsión expresa de sancionar a
calquera que se lucre coa
prostitución allea, a longa
tradición abolicionista española e
os compromisos que, ante as
Nacións Unidas, adoptamos ao
subscribir o Convenio de Nacións
Unidas de 2 de decembro de
1949, volve ser retornada.
A principios do ano 1996,
Alecrín decide abrir o primeiro
Centro de Día para mulleres
prostituidas en Vigo e no ano
2000 en Santiago de Compostela;
a súa función é prestar apoio ás

E precisamente, no ano 1995
cando coa reforma do Código
Penal español e a
regulamentación dos delitos
relativos ao exercicio da
prostitución que nos levou a
manter algunha que outra reunión
cos responsables da Comisión de
Xustiza do Parlamento Español,
para Iles formular a noca
preocupación e a sospeita do que
criamos podería ocorrer a partir
dunha reforma que obviaba o
Convenio Internacional para a
Represión da trata de Persoas e
da Explotación da Prostitución
Allea de 1949 e que cremos que
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mulleres que están a ser
prostituídas ou en perigo de o
seren.
Estes Centros de Día
defenden os seus dereitos, como
mulleres e como cidadás,
dándolles unha orientación sociolaboral sobre asuntos legais,
sociais e sanitarios; como son
permisos de residencia,
agrupación familiar, axudas
económicas, vivenda, tarxeta
sanitaria, derivación médica,
trámites para garderías, colexios,
comedores, etc.., L..) ofrecen un
servicio anónimo, confidencial e
gratuíto donde se preserva a
identidade das usuarias, é un
espacio libre de agresión ou
violencia, coa pretensión de que
sexa un lugar para o seu
descanso.
As mulleres que acoden aos
Centros de Día, son mulleres do
Barrio ou da rúa e ,
ocasionalmente, dos clubs e
pisos.
A Unidade Móbil (...) é unha
furgoneta debidamente
acondicionada que percorre os
barrios e as zonas, donde as
mulleres son prostituídas, de
Vigo, Pontevedra, Santiago,
Ourense e Lugo para ofrecer
información e apoio, tanto de tipo
sanitario como social.
Desde ese servicio, e en
colaboración coa Consellería de
Sanidadae e Servicios Sociais da
Xunta de Galicia e a través de
diferentes programas, desde o
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todos os membros da familia e
na que se traballan aspectos
artísticos mediante a
estimulación dos cinco sentidos.

numerosa e moi gratificante,
ademais de ser un campo de
cultivo para futuros visitantes.

Ademais temos un programa
denominado "Arte con
sentido ...para nen@s" que
consiste en obradoiros plásticos
desefiados para cativos e cativas
entre os 3 e os 8 anos, un
espacio no que se estimula a súa
creatividade, namentres os
adultos acompaiiantes
aproveitan este tempo libre para
visitar as nosas exposicións ou
realizar as súas propias xestións.

Outros dous puntos clave no
noso afán de que a sociedade
viguesa teña unha actitude
participativa fronte ao novo
museo é a posta en marcha da
Agrupación de Amigos, que está
inscrita na FEAM (Federación
Espatiola de Amigos dos
Museos), que en só un mes de
funcionamento conseguiu xa 99
socios, todos eles membros
particulares que desexan
colaborar no desenvolvemento
da nosa entidade.

No tocante á xente adulta, o
éxito da anterior tempada
levounos a repetir un Curso de
Aproximación á Arte
Contemporánea ("Arte con
sentido ...para adult@s"), que
esta vez dividimos en 3 ciclos.
Consiste en sesións de
formación artística dirixidas ao
público adulto en xeral, co fin de
que poidan cotiecer de primeira
man os movementos artísticos
dos séculos XX e XXI, servindo
como plataforma de diálogo
entre a sociedade e mailo
museo.

Capítulo a parte merece a
nosa programación audiovisual
no Salón de Actos, que se
estreou na pasada primavera co
Festival de Cine Dixital Resfest,
e que este outono ofrece un
completo calendario de eventos:
Proxeccións do Festival
Artfutura, Concertos de Arte
Sonora (o primero
na
xira espatiola do artista sonoro
arxentino Jorge Haro), ciclos de
cine (retrospectiva Alan Berliner,
ciclo de cine e vídeo
"Adolescentes"), etc.

Esta extensa programación
didáctica supuxo un enorme
esforzo, pero cremos que pagou
a pena investir tempo e medios
económicos neste capítulo,
porque a resposta do público foi

En fin, se tivese que resumir
en tres conceptos o que
pretendemos levar a cabo no
MARCO, as chaves serían: unha
programación de calidade,
achegamento á cidadanía e
creación de novos hábitos de
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consumo cultural. Se o
conseguimos, co esforzo común
dos implicados, o resultado sería
motivo de orgullo para todos.

club, novas caras nos reciben, xa
que a estadía das mulleres case
non sobrepasa o mes, L..)

de pasaporte e do billete de volta,
non perciben nada das ganancias,
séndolle aplicadas infinidade de
sancións se non cumpren as
normas.
(...) En Galicia non podiamos
falar de grandes mafias
organizadas, é a partir dos
últimos dous anos, cando
comezamos a descubrir a
conexión das redes entre Galicia,
Portugal e Latinoamérica.
(. . .) unha copia das mafias do
Leste que operan principalmente
por Levante, Cataluña e sur de
España e que empezan a se
introducir en Galicia, é a creación
de axencias de viaxes.
(. . .)

O noso traballo nos clubs,
limítase á información sanitaria ou
de tipo social, cando voltamos ao

A información que temos é a
partir das sobrevivintes, e así
sabemos que en moitos dos
clubs existe un circuíto pechado
de vídeo como medio (...) utilizan
outras fórmulas disuasorias,
como son a ameaza os seus fillos
e fillas ou a familiares directos,
pero se todo isto non fose
abondo, empregan outra fórmula
que lles está dando magníficos
resultados para que as mulleres
perdan a esperanza de seren
rescatadas, fuxir ou denunciar,
utilizan supostos prostituidores
vestidos cun uniforme, calquer
uniforme serve, coa finalidade de
que lles quede claro que a
posibilidade de recorrer á policía
non existe, L..) Pensen as súas
Señorías, deben pagar a débeda,
que nunca e inferior a 4.000 €
(...) se a isto incluímos os
escasos medios cos que conta a
policía e as escasas ou nulas
axudas coas que contamos as
organizacións, neste caso Alecrín,
a situación se complica
dramaticamente pois non é
suficiente a boa vontade.

L..)
As idades das mulleres coas
que nos atopamos nos clubs
oscilan entre 18 e 25 anos, pero
polo que elas nos contan hai
rnulleres de 16 e 17 anos que
chegan do seu país de orixe coa
documentación falseada, e que
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para a Policía española é moi
difícil de comprobar, e se falamos
de mulleres africanas o teñen
aínda máis difícil, pois en moitos
casos son mulleres que son
captadas nas súas tribos onde,
mesmo no seu país, habería
dificultades para sabermos a súa
idade L..)
Foi importantísimo para
nosoutras, que mulleres
superviventes da prostitución se
incorporasen ao traballo de
campo, dado que a súa
experiencia nos permitiu un maior
achegamento a este mundo tan
descoñecido para a maioría da
poboación (. . .)
Nos 7 anos que levamos
traballando con mulleres
prostituídas descubrimos:
1.-Que son mulleres moi
fortes, que constrúen barreiras
mutiladoras para se protexeren
dun acto contrario á normalidade
que un ser humano pode
soportar.. .

2.-Que todas as mulleres
podemos ser prostituídas, e que
só a casualidade nos situa nun
lugar ou noutro para sermos ou
non vendidas ou mercadas.. .
3.-Nin unha so'a muller, coas
que intervirnos, quere ser
prostituída, nin quere a
prostitución para ninguén, e se
está a ser prostituída é por que a
necesidade obriga.. .descubrimos
que a oferta de mulleres
prostituídas se constrúe a partir

ano 1999, Iévase a cabo un
programa sanitario coñecido co
nome de OLIMPIA, de
prevención do VI H e ETS ,
prestando o servicio de reparto
de preservativos. ( ...) Calquera
muller que desexe acudir a estes
servicios é atendida a partir do
volante que nosoutras
expedimos, dirixido ao servicio
sanitario asignado pola
Consellería de Sanidade.
Nos Centros de Día, nos
barrios e nas rúas destas cidades
intervimos con 1545 mulleres,
das que 51 6 son sudamericanas,
553 son españolas, 162 africanas,
161 portuguesas, 80 do países do
Leste e 73 non informan.

L..)debemos aclarar que
estas mulleres, en moitos casos,
ou dependen da droga, e polo
tanto a prostitución vaise dar a
partir desta necesidade, ou son
mulleres establecidas nos barrios
desde hai anos, en xeral son
mulleres maiores, algunhas
superan os 70 anos.
O piso, é un servicio que está
ubicado dentro da xeografía
galega e leva a funcionar un ano
e medio escaso, a súa función é
acoller as mulleres que foxen da
prostitución, (...).
Das 16 mulleres que pasaron
a través do Piso, catorce eran de
nacionalidade brasileira, unha
romanesa e outra subsahariana
de entre 18 e 22 anos L..)todas
viñeron a España con promesas
de traballo de camareiras, 3

estaban ameazadas aquí, 13
estaban ameazadas aquí e no seu
país de orixe, L..) Sete delas foran
vendidas en poxa en Portugal ao
mellor poxador, e trasladadas a
Galicia.

L..) desde hai algún tempo,
traballan con nosoutras dentro do
cadro de persoal dúas
superviventes da prostitución,
unha muller española que foi
prostituida desde nena e unha
muller traficada de orixe
romanesa L..)
Do 2 de xaneiro ao 24 de
maio de 2001, Alecrín iniciou un
Percorrid0
pala
xeografía galega co fin de
contabilizar os clubs onde se
están a prostituír mulleres, L..)
Contabilizamos 352 clubs, L..)
a policía galega, eles
contabilizaban arredor de 400, un
ano máis tarde do noso estudio.
Este estudio deunos un
resultado de aproximadamente
8000 mulleres, L..) é un número
moi baixo se nos remitimos ás
300.000 mulleres que se manexa
como número aproximado en
España.
(. . .) as mulleres prostituídas
nos clubs son cidadás
estranxeiras en índice dun 95 por
cen. maioritariamente a súa
procedencia por orde numérica
son dominicanas, colombianas e
brasileiras, todas elas controladas
por grupos organizados. Na
actualidade, e desde hai
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aproximadamente dous anos,
atopámonos con mulleres
subsaharianas, (das antigas
colonias portuguesas, -a súa
entrada en Galicia é, ás veces, a
través de Portugal-), así como
romanesas, albanesas e da antiga
Unión Soviétiva. Así mesmo, no
ano observamos unha
masiva entrada de mulleres
brasileiras (.. .)
Para as introducir en Galicia, e
en España, empregan diferentes
medios e diversos sistemas,
dependendo sempre do país de
procedencia e sempre exercendo
unha presión bárbara sobre elas a
partir da débeda ecónomica
adquirida para viren a España e
das ameazas que pesan sobre
elas ou sobre as súas familias.
En Galicia, existen grandes
redes organizadas que poden
chegar a seren moi perigosas se
as mulleres quebrantan as súas
regras ou non cumpren os
compromisos que adquiriron a
partir da débeda.
(...) A unha muller brasileira,
case unha nena, cun fillo moi
pequeno (. . .) logo de ela fuxir
matáronlle o neno, voltou a ser
recrutada para a prostitución
despois de a ameazar con Ile
matar o seu segundo fillo.

L..) Algunhas mulleres saben
ao que veñen, pero na súa
decisión sempre nos atoparnos
con que está condicionada por
unha situación de vulnerabilidade
no seu país de orixe, (...): retirada

oferta mercado prostitucional que
dicía:
"SE VAS DE PUTAS, SE
MERCAS CORPOS DE
MULLERES OU DE NENAS, SE
CONSIDERAS ISTO UN FElTO
NORMAL. ATENTAS CONTRA A
DlGNlDADE E OS DEREITOS
HUMANOS DAS MULLERES".
A reacción non se fixo
agardar, tivemos moitas
dificultades con algúns medios
que non quixeron introducir o
texto nas páxinas das ofertas
prostitucionais.
(...) Pois ben, foi interesante
saber que posiblemente teriamos
que comezar por falar dos
prostituídores con campañas
claras para que a poboación
empezase a se concienciar e
descubrir aos cómplices dos
proxenetas e mafias principais
culpables e que a estigmatización
se reparta entre eles. Por
suposto, Señorías, non podemos
esquecer os medios de
comunicación, beneficiarios do
grande negocio prostitucional,
que consolidan e fortalecen a
normalización da prostitución,
publicitando reclamos de
mociñas, virxes, inxenuas,
perversas, licenciadas, amas de
casa ... e todo o que se Ile poida
pasar pola cabeza á clientela
anunciadora.
(...) a prostitución non é

ningún traba110 e afecta á
dignidade de todas as mulleres,
prostituídas ou non.

E indispensable crear
mecanismos para que chegue
unha información clara aos países
que exportan corpos de mulleres,
alertándoos sobre a situación que
van sufrir.
E sería bo lembrar e non
esquecer que, a principios do
século XX, nós tamén fomos
exportadores de escravas sexuais
cara Orán, Francia, Portugal ou
América Latina e, tanto é así, que
os arquivos do Concello de Vigo
recollen un manifesto onde o
Presidente do Centro Galego de
Montevideo, no ano 1909, se
dirixe ás autoridades españolas
solicitando que se poñan os
medios, "pois a maior parte das
infelices, e transcribo
textualmente, que en condicións
tales veñen a Sudamérica son
conquistadas nas aldeas e
~a"oquias rurais ande, Por
de instrucción esmerada, se
prestan con máis facilidade ao
engano".
Ouizais a lei sueca non sexa a
panacea, pero é un comezo
importante. A ninguén de nós se
Ile escapa, que a lei sueca se
aprobou a partir do momento en
que as mulleres políticas foron
maioría no Parlamento sueco,
aquí aínda nos falta moito, pero
teño que dicir que foron as nosas
parlamentarias españolas,
TODAS, as que lograron, nesta
última reforma do Código Penal, a
redacción dada ao artigo 188.
Pero sería terrible que tivesemos

que agardar por unha maioría
parlamentaria.
A lei sueca non é a panacea,
pero polo de pronto conseguíu
que a, mafias non se
establecesen e que desaparecese
o 80 % da prostitución e que o
prostituídor fose penalizado, e
isto xa é algo. Pero a lei sueca,
ademais de protexer as víctimas,
como dicía Malka Marcovich, ten
a forza dun símbolo ao igual que
a Declaración Universal dos
Dereitos Humanos ou a
Convención abolicionista de 1949.
Pero non me quero esquecer
de Holanda por ser a outra cara
da moeda, L..) O ministro de
xustiza de Holanda, cando os
periodistas Ile preguntaron sobre
a situación actual da prostitución,
respostou, que os obxectivos non
foian acadados. Que a
marxinalidade, a explotación de
menores e as mafias se mantiñan
dous anos despois da legalización
dos burdeis, que as prostitutas
seguían sen mellorar a súa
situación e que, das 30.000
mulleres prostituídas, só estaban
legalizadas 921, e que sospeitaba
que detrás destas altas había
todo un entramado mafioso de
explotación sexual. (. . .)
Moitas gracias pola súa
atención.
RGUEZ.
Traducción : MARGARIDA
MARCUNO
"Presidenta de Alecrín, o 12
de novembro de 2003.

das esixencias sexuais
masculinas. ..
4.-Que non se pode facer
distinción entre prostitución e
tráfico de mulleres, pois a
distinción crearía as bases para
excluír a prostitución da categoría
de violencia contra as mulleres ...
5.-Que a prostitución é o
obxectivo do tráfico sexual e
constrúe a base para o tráfico de
mulleres e nenas ...
6.-Descubrimos que, cando a
prostitución é aceptada por unha
sociedade, o tráfico e o turismo
sexual veñen a seguir L..)O que
realmente importa é a explotación
sexual, non o traslado das
víctimas.
As mulleres que coñecemos
veñen daqueles países onde a
feminización da pobreza é unha
realidade (...) constatamos que os
proxenetas e os prostituídores
son os únicos beneficiarios da
oferta prostitucional.
(...) E as súas Señorías
poderán observar como
asociacións de proxenetas,
reciclados a empresarios a partir
da reforma do código penal no
ano 95, están a organizar un
sindicato de mulleres prostituídas
í...) que sería a primeira
organización empresarial que
publicamente promove
mecanismos de defensa para as
traballadoras.

Permítanme as súas Señorías
unha pequena reflexión,

consecuencia do noso traballo
directo con mulleres prostituídas,
[é a prostitución un problema de
mulleres? L..) [por que os homes
mercan mulleres e nenas
prostituídas? ¿Existe algunha
razón? L..) [Por que consentimos
que as nosas mozas se Iles
traslade a mensaxe de que, se
algo falla nas súas vidas, teñen
como caída a prostitución? ¿Quen
se beneficia de todo isto? ¿Existe
algunha razón que lexitime ou
xustifique que os homes
merquen mulleres? Cando
falamos de liberdade das
mulleres en prostitución, ¿de que
liberdade estamos a falar, da
liberdade dos homes para
mercaren un producto polo que
pagan ou da liberdade das
mulleres?

L..) a decisión das súas
Señorías vai marcar a vida de
de mulleres e nenas,
estando seguras que sempre
terán en conta o benestar das
. mesmas, xa que a súa decisión
non vai afectar só ás mulleres
prostituídas, tamén vai afectar as
nosas nenas, as nosas mozas de
futuras xeracións e, por suposto,
á súa dignidade e á nosa.
Sabemos que a solución a
este enorme problema difícil,
ninguén o nega, pero non é
imposible, nin utópico. A violencia
contra as mulleres, ata hai ben
pouco, non existía e desde as
mesmas institucións se negaba
(. . .) Cando no ano 1985, en
Galicia, Alecrín se propón abrir o
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primeiro Centro de Información
dos Dereitos da Muller,
decidimos non falar de malos
tratos nin de violencia cara ás
mulleres, falabamos de informar
ás mulleres sobre os seus
dereitos, falar de malos tratos
non sería politicamente correcto
se queríamos que o Centro fose
subvencionado, por iso, tiñamos
que ser cautas !...)
Pois ben, coa prostitución
vivimos unha situación similar,
coa diferencia importante de que
a prostitución é o segundo
negocio máis importante do
mundo despois das armas, onde
se moven enormes intereses
económicos.
Desde as Organizacións de
Mulleres que traballamos con'
mulleres prostituídas, hoxe
aglutinadas na "Plataforma pola
Abolición da Prostitución",
cremos que é necesario empezar
a falar dos prostituídores-clientes,
(...) Estes homes están a
trasmitir a idea de que o mercar
corpos de muller é tolerable. E é
aquí, Señorías, onde hai que
comezar a intervir. As e os que
defendemos posturas
abolicionistas cremos necesario
empezar por modificar as
conductas.

í...) o 23 de setembro do ano
2002, desde Alecrín, iniciamos
unha campaña en radio e prensa
dirixida aos prostituídores; na
prensa galega introducimos uns
anuncios nos espacios en que se

Ao camiñar con estes zapatos
traballan máis os músculos da
parte dianteira das extremidades
inferiores e elévase a tensión de
toda a articulación patelofemoral,
que une a tibia co femur. Isto é
clave para adquirir problemas
articulatorios dexenerativos na
zona.
A estreiteza da forma e a
maneira de caminar equina
produce dedas en garra (pola
tensión de soster o peso),
inchazóns, xoanetes, calos ...
En contra do que pensan
moitas mulleres, os zapatos de
tacón ancho son igualmente
perxudiciais. Segundo estudios
levados a cabo na Harvard
Medical School, en Boston, e no
Hospital de Rehabilitación de
Spauldin, os tacóns anchos son
tan nocivos como os de agulla.
Producen, así mesmo,
metatarsalxias, patoloxía debida á
caída metatarsal do arco anterior
do pé ou transversal que aparece
por sobrecarga das metatarsiás.
As cabezas metatarsiás
sobrecargadas presionan o tecido
adiposo e coxíns adiposos
protectores e se desprazan
deixándoos sen protección. Así
aparece o neuroma de Morton. A
persoa que o padece sente
grandes molestias ao camiñar e
necesita descansar cada pouco.
O neuroma de Morton leva
consigo problemas maiores nos

xeonllos, cadeiras, columna
vertebral ...
Para evitar todas estas
patoloxías, e outras non descritas,
os expertos recomendan usar
zapatos de entre 1.5 a 3 cm de
altura con forma ancha e punteira
redondeada.

ASPECTOS PSICOLÓXICOS
O feito de camiñar
empoleiradas e oprimidas
incrementa a inseguridade
persoal das mulleres. Non pisan
firme como os homes. A simple
vista xa se patenta a súa
inestabilidade e dependencia. lsto
contribúe a manter a pasividade.

A dicotomía activo-pasiva ten
unha distribución xenérica,
inculcada secularmente pola
filosofía, a relixión, a literatura, a
arte ... O principio activo é o
masculino en todos os aspectos
da vida, sociais, sexuais, etcétera.
A pasividade era, e aínda o é
como estamos comprobando,
imposta na educación feminina e
unha nena activa era un
marimacho. O lugar da muller é a
casa, o privado. O modelo,
Penélope, a que non se move. Os
exemplos farían este texto
interminable, pero observemos
os patios dos colexios nos
recreos, e os campos de
refuxiadas, nais e esposas de
homes que liscaron. Cómpre
resaltar que a pasividade,
ademais de alonxar as mulleres
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da vida pública e dos lugares de
decisión política, condúceas a
morte. Non se defenden, non se
salvan, non reaccionan. Aparecen
como o prototipo de víctimas.
A reclusión feminina e a
pasividade influíron tamén
negativamente no proceso de
aprendizaxe e memorización, e
determinaron as habilidades
mentais que teñen unha orixe
cultural. Segundo estudios
científicos, as diferencias por
sexo no campo da aprendizaxe
espacial sucede nas especies
animais nas que o macho domina
e ocupa máis espacio que as
femias controladas e
subordinadas. 0 s homes, afirman
os estudiosos, tamén teñen unha
habilidade de visión do espacio
superior á das mulleres.
Habilidade perfectamente
coherente tendo en conta a
liberdade da que dispuxeron e
dispoñen e o espacio público que
dominan. A pata quebrada, ou os
pés reducidos e torturados, e a
casa, a reclusión, non permitiron
a visión e a actividade necesaria
para mellorar as actividades
mentais, nin tampouco as
corporais, das mulleres.
Romper a dicotomía activo pasiva é unha responsabilidade
do feminismo. Pisar firme, andar
cómodas, poder correr, se é
necesario, é básico para o
cambio.

PROPOSTA PARA A DESAPARICIÓNDO CALZADO FEMININO
FEMINISTAS
INDEPENDENTES GALEGAS
(FIGA) presentamos ante o
CONSELLO MUNICIPAL DA
MULLER e a súa presidenta
M A R ~ AXOSÉ PORTEIRO, a
denuncia dunha desigualdade de
xénero que provoca enormes
danos as mulleres. Referímonos
ao calzado feminino, tan diferente

-..

María Xosé Queizán

.-. .,

ao dos homes, que afecta á
saúde física e mental, así como á
autoestima e personalidade das
mulleres.
O unisex na moda funcionou
en moitas prendas, pantalóns,
camisetas ..., pero nos
escaparates de calzado a
desproporción xenérica é
tendo en tonta que os
pés de mulleres e homes son
iguais. Ningún home (non falamos
do mundo do espectáculo)
aceptaría caminar e ir traballar
mantendo o equilibrio sobre unha
prolongación circense. Ademais
da incomodidade, non resistirían
o ridículo. As mulleres, pola
contra, compran esas adeallas de
tortura e caen fachendosas ao
circo social. E isto considérase
normal.
A normalidade pode levarnos
a aceptar o inconcebíbel. Non
temos máis que pensar en
costumes normais noutras
épocas, ou hoxe mesmo, noutros
lugares: a condición da infancia e
o seu traballo, a escravitude, a
pena de morte, as horas de
traballo, a educación das
mulleres, a alimentación,
etcétera. Que algo sexa normal
non indica que sexa bo e xusto.
Indica que a sociedade non se
decata da aberración. O día de
mañá, cando vexan as fotos
actuais, non poderán entender
por que aquelas mulleres -nósque defendían a igualdade social
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e política, que querían liberarse
das opresións e dos malos tratos,
se maltrataban a si mesmas e se
sometían a camiñar desa
maneira.
Someramente imos indicar
algúns dos prexuízos que causa
este calzado.

SAUDE CORPORAL
Sobre os pés vai todo o peso
do corpo. E, daquela, unha parte
fundamental. O seu benestar é
garantía de saúde. O calzado
feminino é nocivo para o corpo,
tanto pola forma como pola
altura. As solas finas e estreitas e
as punteiras afiadas oprimen o pé
e impeden que se axuste á súa
forma natural, provocando moitas
patoloxías. 0 s tacóns obrigan a
variar a postura natural do pé,
cambiando o seu punto de apoio,
e forzan o corpo a inclinarse para
adiante, o que se chama posición
equina. Isto causa problemas nos
nOcelostna planta do pét
xeonllos, nas cadeiras, na
columna vertebral, na circulación
sanguínea... O tacón crea tensión
no talón de Aquiles, e, ao
desprazarse o corpo para adiante,
as dedas e o antepé, vense
obrigadas a soportar o peso do
corpo.
Este calzado produce
desgaste de cartílago e dos
meniscos e a osteoartrite de
xeonllo, doenza na que as
mulleres duplican os homes.
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e doctos filósofos, entre os que
hai que incluir a Luís Vives,
preceptor de DaXoana de
Castela, a Louca, dominaba na
sociedade. E así foi formánd-ose a
pálida color e o pé miúdo das
españolas.

Non sei se España evoluiu ou
non, e de certo a súa evolución,
en varios respectos, é lenta; en
cambio afirmo que evoluiu
decisivamente o famoso pé das
españolas.
Tratarei de explicar isto, que a
primeira vista podería sorprender.

,

Hai no caso certas afinidades
coa evolución doutro pé,
pequerrechiño, o das chinesas.
Como sabemos, en China, ata ha¡
pouco, "a muller casada e
honrada, a perna crebada para
que non saia da casa""',. Se non
precisamente a perna crebada,
polo menos a extremidade
inferior, revirada e comprimida ata
reducila á metade do seu tamaño,
tiñan as nenas chinesas, e
seguían a ter as mulleres, e de aí
a forma estraña dos seus pés,
semellantes a tocos, e os seus
andares a se bambear, e o seu
retraemento, e a súa suxeición
entre as paredes do domicilio.
En España, a tanto non se
chegou; pero, inspirándose,
medio nas severidades do dereito
romano, e medio nas ideas
mouras, a muller estaba recluída
pouco menos estrictamente que
as súas conxéneres do Celeste
Imperio, que xa non é nin imperio
nin celeste; e cultivábase con
amor, se non a deformación, polo
menos a reducción do seu pé, e

Emilia Pardo Bazán*

Tamén o era a forma do
calzado. Porque o pé depende do
calzado, como do corsé depende
o van. O antigo calzado español plano antigo, que se remonta a
fins do século XVlll e ao XIX coadxuvaba ao ananismo do pé.

L..)

.

celebrábanse os " p é ~ " ' ~ '
diminutos L..)
O segredo do pé en España,
respondeu ao concepto da
clausura feminina. Nas novelas da
época picaresca e señoril, do
século XVII, a cada parágrafo, ao
se tratar da muller, sáltavos aos
0110s a palabra "recollemento".
Hai unha de Cervantes, El celoso
estremeiío, no que xa o
recollemento secuestro: o vello
Carrizales, mirando pola súa
honra, empareda á nova esposa
nunha especie de mosteiro
fortaleza, onde non a ve nin a luz
do sol; (...) A idea do
"recollemento", que fora
sustentada por graves moralistas
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Saír só por saír non estaba
admitido. O que daquela se
chamaba "paseo longo" era
privilexio de varóns. Por
determinadas rúas, e mesmo por
determinados arrabaldes, as
mulleres non se arriscaban. A
penas escurecía, acompañábaas
como
ama ou r~drigón'~'.
noutrora. Ás solteiras sempre
había de acompañalas alguén,
anque fose mediodía. E isto
aínda dura. (...)
Duns cantos anos a esta
parte, non moitos, o pé está
aberto ao público; e o milagre
realizárono os deportes, e a
hixiene, que fala por boca dos
médicos. "Esta señora necesita
moito aire libre" ... L..) moito baño
de mar, patíns, logo tenis, golf,
automobilismo, campo, caza,

Ademais, para acrecentar a
inmobilidade polo calzado, as
mulleres aínda levan bolsas, ou
sexa, as mans presas, ocupadas.
En moitos casos, as bolsas das
compras pesan quilos que se
engaden ao peso do propio corpo
sobre os zapatos femininos.
Cando saen de paseo tamén
levan bolso, de forma que as
mans das mulleres están presas,
pasivas, como os pés, e non
están dispostas para ampararse,
defenderse ou atacar se for
preciso. Mentres, os homes coas
mans libres e pés firmes, seguros
de si mesmos, levan
normalmente rnáis cartos no peto
que as mulleres no bolso.

OBXECTAS SEXUAlS
Cos zapatos de tacón
asúmese o papel de obxecta
sexual, o rol e o aspecto
feminino. Séguese a moda e a
valoración estética imposta.
A sexualidade ten moita
relación coa norma de cómo
deben calzar as mulleres. Na
mentalidade masculina, a
pasividade feminina está
relacionada co sexo. Vexamos as
venus e majas, espidas, deitadas
con langor. Nas consultas
psicolóxicas descobren que as
mulleres activas sexualmente
poden provocar impotencia en
certos homes. As mulleres
mentalmente activas tamén
producen a indignación

masculina. Unha muller con
tacóns, feminina, insegura, como
debe ser, que, ademais, é quen
de sufrir para demostrar a súa
condición, incrementa a
seguridade e o rol masculino.
Tanto é así que os zapatos de
tacón son un símbolo sexual,
están convertidos en verdadeiros
fetiches. Por suposto, están
intimamente relacionados coa
prostitución.

ACTUACIÓN
Cómpre actuar. Os primeiros
anos do S, XXI tenen que pasar á
historia pola erradicación do
zapato feminino, desa
desigualdade de xénero que ten
consecuencias tan graves. As
mulleres camiñarán tan seguras e
cómodas como os homes. 0 s
fabricantes de calzado non
deixarán de vender. Fabricarán
zapatos de diferentes cores e
aparencias, pero todos cada vez
máis cómodos e con materiais
máis sans.
O que as mulleres perderán
en altura, gañarano en saúde,
benestar, mellor carácter e mellor
aspecto.
Somos conscientes de que
para que algo cambie é necesaria
a acción política. As autoridades
competentes serán as
encargadas de levalo a cabo. A
nosa será facerlle chegar a
solicitude e facer as xestións e
presións necesarias.
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A nosa opinión é que, para
evitar perder tempo e enerxías, o
máis eficaz é, cos pasos previos
necesarios, facela chegar o antes
posible á Comisión Europea.
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remar, cousas vitandas que
fixeran estremecer de horror aos
nosos ascendentes.
Andar non era só inmoral,
senón feo, marimacho e nada
propio de damas xentís.

adiantos: sentimos que a cadea
afrouxou ... Ninguén a afrouxou
coas mans. .. senón cos pés.
Amarrábannos por eles.
RGUEZ.MARCUNO
Trad. MARGA

Non de todo sensato, pois xa
vimos, en pleno período de
reivindicacións feministas,
renacer o tacón, un tacón máis
absurdo que o de antes; un tacón
que, é unha cuña, unha estaca,
que emperiquita as mulleres e
Iles desaproma as vísceras e lles
prepara tumores e
descolgamentos ben funestos.
Pero a forma natural do pé da
xente de cada país hai que
respectala; aquí non gastamos
xoanetes os nosos pés non son
planos como libros de coro. En
canto ao tacón, a súa causa está
fallada pola medicina. L..)
Teño entendido que as
sufraxistas norteamericanas
reclamaron para a muller o
dereito a ter pernas... Que
ninguén ría e recórdese aquilo
que contestou unha camareira
maior, xénero Ruy Blas, aos 0110s
fabricantes cataláns que querían
obsequiar á raíria cun surtido de
medias de seda moi ricas:

* Texto extractado do
periódico La Nación (9-X-1913) de
Bos Aires.

NOTAS
(1) NO texto castelán : "La mujer
honrada, la pierna quebrada, y en casa".
(Nota da t.)

A liberdade e transformación
social do pé é, en gran parte,
remedio a este estado social, e
camifio para outros vantaxosos

(2) "Pinreles", no orixinal.

(3) Criado ancián que acompaña
seíioras. (N. da t.)
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