


V Celebridades 

Denuncias e comentos 

w "O falar non ten cancelas" 

Favor ao extranxeiro 
A píldora cumpriu 30 anos 

Perfis: Colectivo de Mulleres Ensinantes 
v 

"Do Rosa ao Violeta" 

v De musulmanos e cristianos 

Europa: un tren de várias clases 

A muller xitana, hoxe 
Grupos de Mulleres da Universidade 

É fermoso nascer sendo desexados 

Os centros para atención a adolescentes en . 
anticoncepción e sexualidade 

Entrevista: Aurora Marco 
Tareixa Navaza 

Do retorno a un Estado vixiante ou 
7 

da promulgación da "lei Corcuera" 
Isabel Castilio 

Dossier: "Muller e poder, poder das mulleres" 

Muller e Sida: un exemplo máis de discriminación 
Chus García Álvarez 

Necesita-se "chica". . . criada.. . traballadora? 
Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia 

v As mulleres en Guatemala 
Vitoria 

O xenoma humano 
La Traviata 

Elucubracións dunha artista sobre a construcción 
v 

da irrealidade-real 
Maika Novoa 

Libros 

Televisión 

Cine 

Cocina 
Sarah Phillips 

Poesia 

Axenda 

Ana Arellano 

Consello de redacción 
Tareixa 
Nanina 
Vitoria . . 
Anabel 
Enma A 

Correcc 
Pilar Pé 
Marica I 

Deseño 
Uqui +:+ 

Fotogra 
Mónica 

totogra 
Mada C 
A A L . - : - -  
lV lU l  l l L d  

Liana 
(Fotos d 

Navaza 
Santos 
Iglesias 
Álvarez 
,bellá 

:ion iinguistica 
rez Rey 
González Seoane 

e maque1 
CEBRA 

tación 

fía de portada 
Couso 

fía 
larballeira 
re.."- 

le arquivo 

""r'"' .-  

Grafisan 

D.L.: C-1 ' 
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eteico, sideral. Ven cargadiño de 
"yippies" e "coccorns", dólares, 

estradas, ollos emocionados e famentos. Quen non viu Sevilla non viu mara- 
villa. Sobretodo no noventa e dous. Non seria rareza que un xaponés mara- 
villado a quixese mercar, aínda sen ócio para disfruta-la, porque o ócio O 

ara o dia 2 de abril as Cen- inventaron os helenos, que non teñen parentesco nengún cos asiáticos. 
trais Sindicais CC.LL., CIG, É notable e notório ver os orzamentos do Estado espallaren-se ata o Olimpo. 

UXT e CC.00. convocan Fol- Naturalmente é unha inversión, notable e notória. Quén sobrevivirá á tentación 
ga Xeral en Galiza como me- de contemplar o espetáculo meirande do mundo? Cultura para o que poida 
dida de presión ante a Xunta e merca-la ou "vixia-la", coa espectación circense dos nenos, cultura para enfeitar 
o governo de Madrid para que a cultura estragada, pervertida, cristianizada, que non importa a ninguén. A 
dunha vez por todas se bus- história pode ser increiblemente molesta e insolidária. Co noventa e dous. 
quen solucións á profunda cri- Faremos un esforzo de esixéncia e rigor para ler páxinas definitivamente 

se pola que atravesamos. escritas? Demasiadas páxinas son escritas ainda con sangue, inoita miséria hai 

A folga é unha arma que te- ainda que ler e padecer. 

mos as traballadoras e traballa- Centos de dominicanas -naturalmente de clase baixa- son prostituidas no 

dores para presionar na defen- país do noventa e dous. Algunhas asasinadas. Ninguén as coñece. Van-se como 

sa dos nosos intereses. Por este viñeron, recicladas por eficientes proxenetas, perante a ameaza dun tiro na sén, 
baixo o cárcabo do respetábel pai de família, coa sua única identidade de motivo debe ser utilizada por 

l escrava exótica ao servicio do patrón colonizador. Acompáña-nas outros centos 
parte dos sindicatos pero sobre de asiáticas. Porque no fecundo e exemplar capitalismo nipón, que é quen de 
todo é necesário, se se quere mercar a cultura romana a anacos, ten espácio tamén a pobreza, a miséria, o 
conseguir os obxectivos que trafégo de nenas, o turismo pueril e satisfeito do ócio da carne. .. Non hai 
pretende, que reciba o respal- orzamentos para elas. 
do da maioria das persoas. O noventa e dous é o segundo ano dunha década decisiva no progreso da 

As mulleres con un medro nosa civilización. A última década do século vinte. A reflexión que isto esixe 
do índice de paro por enriba de nós rebasa estas liñas e toda a revista, pero é necesário aquí e agora abrir- 
dos homes, con reconversións 
caladas en sectores de maioria Traballarnos para que unha xeneración de mulleres sexa máis afortunada 
femenina, non podemos deixar que nós, igual que outras trabxllaron para a nosa. Esforzámo-nos en renovar 
pasar esta ocasión para que se e transmitir unha mensaxe a unha sociedade anestesiada, uniformada, satisfeita 
escoiten tamén as nosas reivin- dun progreso técnico que non inclue a evolución da racionalidade e da xustiza 
dicacións. social. Loitamos para un mundo de novos valores, alleos ao dogmatismo 

relixioso, á soberanía patriarcal, 
ao relativismo radical que todo o 

Para que o próximo asasinato 
de esposas non se chame "impru- 
déncia temerária". Para que miles 
de adolescentes non sexan cas- 
tradas salvaxemente. Para que as 
prostitutas sen idade non morran 
no silenzo das estradas. Para que 
a muller de inañá poida decidir 
sobre a saúde e o estado do seu 
corpo.. . Para a nosa dignidade e 

Esta é a nosa andaina, a nosa 
inversión. Non é notória pero si 

Contra todos os seus enimigos: 
jadiante o Feminismo!) 
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Opini6n phblica 
francesa, ii-iaioritariamente 
convencicla da utiliclade e 
moraliclacle da guillotina. 

Vários clep~itaclos 
conservaclores (R.Paudraucl, R 
Marcellin, M.Daugreilh) 
apresentaron un proxecto de 
lei para o restabelecimento cla 
pena cle niorte nos casos de 
violación e asasiñato cle 
menores cle iclacle. 

Fora al->olida en 1981 após 
21 cliegacla cle Miterrancl porén 
:I iiiaioria cla opinión cisma 
cliie "os castigos exeii-iplares" 
son cclucativos. 

Ve-se que cacl:i povo ten 
:ipcgo 5s suas invencións. 
Sciiii ioclo 1111 logro recuperar 
o in:iravilloso inslriimento -a 
giiilloiiiiii- 11;isciclo para aliviar 
o siili.iiiiciito hiirnzino en 
circiinsiáncias kit1 apacíbeis. 
Se cle reciipeiai se trata, 
conven facer acorclante que 
:io corte cla g~iillotina roclaron 
cahezas cle rei e raiña, 
príncipes, coi-icles, cl~iques e 
toc1:i Iáia noble clue circulaba 
pola Fráncia claquelas.A 

Pelé, ex-fiitl->olista brasileiro 
(O inillor na clécacla do Go), 
pai de Sanclra Rexina 
Manchaclo cle 27 anos, 
segundo corroboraron as 
probas cle priterniclacle. 

"... toclo isto aconteceu hai 
i~ii~ito te1i-i1->0. Eu tiña 23 anos. 
Non me leliihro cla scia nai. 
Apenas a coñezo". 

Anisia Mancliado tivo 
relacións :iii-iorosas e sexuais 
coi1 Pelé canelo era 
empregacla cloméstica. Cando 
Pelé soubo clo embarazo, 
propiixo-lle abortar e... 
:~hancIonou-na.A 

José Veiga, Isidoro 
Padim e Joam Lbpez, 
ineinbros da AF'U que 
respostando declaracións de 
Fraga dixeron: 

"A nós caeria-nos a cara 
de vergoña se tiveramos nas 
nosas filas a Karina Falagan, 
a dama da noite viguesa ..." 

Cal é o lio con Karina, a 
sua icleoloxia ou o da dama 
da noite viguesa? Polo 
primeiro vale, pero entón é 
aplicábel a centos de 
nlulleres e homes que 
militan ou votan ao pp. Polo 
2", francamente! Agás que a 
hipócrita moralidade que 
predican e alentan as clases 
reitoras da sociedade -e da 
que Karina non é un 
exponente-, se dea como 
boa. 

A vergoña pon-se-me a 
rnin de que xente contrária á 
orde vixente esté cheia de 

~ ~ n f ~ i ~ l d  ~ ü ~ ~ ~ l .  Os prexliizos e de misoxínia.A 

seus desexos: "ter xente de 
raza liinpa no interior das 
fronteiras alemanas" Os 
direitos humanos?, unha 
idiotez. As cámaras de gas 
do nazismo?, claro que 
existiron, para clespiollar á 
xente e non para mata-la. O 
IV Reich polo que loita, 
incorporaria a Alemaña, 
Austria, Os Sudetes, Silesia e 
Tirol do Sul. 

Ou sexa, o vello soño de 
Hitler reencarnadoA 

Xosb Tojo Blanco, 
alcalcle de Rois, acucliu ao 1" 
Congreso de Empresários 
Galegos no exterior (Brasil). 
Após a viaxe declaróu: 
"sempre pensei que era feo, 
rnais clescle que cl-ieguei a 
Rio, ligo-as cle 3 en 3". 

Unha c~iriosiclade, De que 
era o Congreso?A 

Cecil Jacobson, 
xinecólogo de 55 anos que 
comentaba a respeito dos 
285 anos que o fiscal pede 
para el: "Non entendo nada. 
Non podo comprender que 
me condenen a tantos anos 
simplesinente por exercer a 
mediciña". Tamén o seu pai 
cré que a nistiza ha lembrar 
"aos milleiros de persoas ás 
que Cecil fixo felil 

O 10 de Febrei 
xuizo. Os cárrego: 
Inseminar a 7 mul 
seu próprio espen 
garantir-lle á usári: 
donantes anónimc 
inxectaba hormon 
simulaban embara 
mulleres infértis que acuai; 
a sua cor 

lleres co 
ma logo 
a é de 
)s. Tamé~ 
as que 
zos a 

isulta. Pa 
~ ó s  cobr: 
L- 

sados un 
ir unhas 
- 2 .. 

meses (al 
500.000 p~s .  pur cacra 
tratamento) anunciaba ás 
suas clientas que, endemal, 
tiñan perdido o embrión. 

Hai-nos que debecen por 
ser pais. Total, para o que 
custa a algúns coidar dos 
fillos!A 



A presa de Lindoso. 
Coinezaron negociar en 
1922. Logo Franco e Salazar 
no 68. Despois os que están 
agora en 1992. Eles, o 
Govemo español logo de 
decretar a expropriación 
urxente, deron luz verde. O 
8 de Xaneiro fecharon as 
comportas e a auga subiu e 
alagou todo 

O Limia non pasaba en 
ningún caso polos seus 
povos, polas suas pan-óquias, 
polos seus vales nen polas 
suas casas. 

Que importa que alaguen 
un val con cinco povos duns 
campesiños ignorantes, 
galegos e paletos? 

Aceredo, Buscalque, Bao, 
Quintela xa están borrados 
do  mapa, e con eles os 
soños, os traballos e as vidas 
das xentes que viviron no 
Val do Lirnia.A 

Xosb Fernández, 
inspector xefe de policia de 
Santiago, entrou na Bibliote- 
ca da Universidade e 
obsigou a unha funcionásia 
(Lourdes Darro) a entregar- 
lle o carné de identidade. Ao 
preguntar ela, por que, foi 
conducida a comisasia e 
acusada dun delito de 
desobediéncia leve. El está 
persuadido que 1le pedi~i a 
identificación "con toda 
educación e no exercício das 
suas función3 

Por exemF 
Universidade sen autc 
ción, leva-la a comisasia, etc. 

Por ... Porque ten lios coa 
ex-muller e da-se a casuali- 
dade que Lourdes vive nun 
piso alugado á ex-esposa do  
inspector. 

Extraordinário!A 

)lo, entra 

Olga Gallego, (11 

muller, ourensana e 
bibliotecária para máis dados 
que ten cadeira na Real 
Academia Gallega. O seu 
discurso de ingreso fc 
Novembro de 1986. 

Francamente, que 
aborrecida ha estar, Só 
homes!A 

"La Voz de Galicia" 
e "El Correo 
Gallego". Non foron quen 
(vid: ñoñez nalgun diccionário) 
de dicer a que xomalistas 
premiaba a Asociación Galega 
da Muller de Santiago cunha 
agraciada pema de muller (de 
maniquí debidamente enmedia- 
da, con liga e botón, un 
primor, váia!). Pois tsataba-se 
nen máis nen menos que de J. 
Antonio Pérez e Demétsio 
Peláez, de "El Cosseo Gallego", 
ao igual que ao seu director, 
Rey Novoa. Porque eles 
mesmos din que cos muslame- 
nes, pemada, jamonar e o n i l ~  

faga falta ensinar, se inspk 
plumillas máis alicaidos do 
pesiodismo pátrio. Eles son 
autores (talvez haxa máis 
autores que ainda descoñece- 
mos) de seccións tan "igualitá- 
rias" como "Pólvora e Magnó- 
lias" (consultar especialmente o 
xomal do 10B(II/91 que daban 
magnólia e un 10 a Perez 
Varela, xefe de prensa da 
Xunta); Galicia Vacaciones 
(todo o mes de Agosto do 911, 
Xente Nosa, etc. 

Luz e taquígrafos! Se son 
premiados polo seu facer, Por 
que non dici-lo?A 

Mercedes Carreño, leu 
a sua tese doctoral "Aspeitos 
sicosociais das relacións 
amorosas" cun traballo que 
inclue 600 enquisas a 
universitários e 125 a 
parellas. 

Algunha das conclusións: 
Para os varóns son 
"especialmente valiosos na 
muller o seu atractivo físico 
e a feminidade, mentres que 
para elas prima a intelixéncia 
e a bondade". 

Somellan líías paralelas. 
as que nunca se encontra11.A 

Partido para a 
Ref undación 
Comunista italiana 
(rnernbros de Democrazia 
Proletaria, ex membros do 
PCI, independentes e 
seguidores desilusionados de 
Pietro Ingrao). No tempo do 
seu nascimento (1415/XII/91), 
rexeitou a csiación dunha área 
da m~iller que servira de 
marco no intesior da 
organización ás reivindicacións 
feministas. O argumento cae 
de caixón: "Para o verdadeiro 
partido comunista, a igualdade 
entre os sexos é total e non 
quere demandas específicas". 

Como o porco, non ten 
desperdíci0.A 



"Unha muller de 23 anos 
aparece aforcada na casa dos 
sogros. Vivia con eles, o seu 
marido e un fillo de 4 anos. 
Ao facer-lle a aiitópsia des- 
cubre-se que cando a colgaron 
xa estaba morta. O marido e 
o sogro están no cárcere por 
sospeitosos". 

Isto ocurreu no pasado mes de xdlo 
na zona cle Boiro (A Coruña). Ela traba- 
Ilriba nun alrnacen de peixe conxelado, 
seniia vergoña clo seu corpo niarcado, 
:is suris compañeiias sabian que na casa 
Ile peg:il,an, e nengunlia foi quen de 
cvil:ir o tráxico linal. 

N o  enterro a sua nai clicia c1iosanclo: 
"miti:i filliña, que Le viñeclies queixar cla 
in:il;i vid:i cliic che clahan e eu aconse- 
Ilci-clic cliic :igii:ii-it:il.as i i i i  poiiquiño 
m9is". 

171.0nlc' :los C:ISOS en cliic xa rii~illeres 
son (111~1 cle wcliar coas situacións cle 

I m:ios ~i'atos, q~iedan casos como este 

Etz pri~iia- pla~lo Eva Loira. 

EVA LOIRA E 
SABELA PERMUY 

duas vellas militantes da Asociación 
Galega da Muller de Ferrol, foron 

detidas o pasdo mes de novembro 
acusadas de colaborar co EGPGC. Sen 

entrar en condiseracións sobre os 
motivos da sua detención, tal e como 

fi~nciona a Xustiza neste país, pode 
pasar moito tempo antes de que 

sexan xlilgadas, mentras tanto están 
xa condeadas á soedade e á masxina- 
ción do  cárcere. Nestes días tan dificis 

para elas queremos polo menos 
enviar un agarimoso recordo a estas 
duas compañeiras da loita feminista. 

Até pronto Eva e Sabela. 

p:ira :irrepi:ir-nos o corpo e para faces 
cuestion;ir os vrilores cos que a maioria 
d:is iuiilleres están acosturiiaclas a con- 
viver: vergoña, resignación, aguante, in- 

S5  ANOS 

soliclarietlacle, . . . 
A Asociación das Amas de Casa e entre os que destacan os Psimeiros Encon- 

Consumidores "Virxe de Bonaval" de tros de Consumo celebrados no Pazo de 
Santiago conmemoro11 no pasado mes de San Caetano o 18 de decembro de 1991, 
decembro os 25 anos da sua fundación, unha recepción oficial no Concello coin- 
con tal motivo realizaron diversos actos postelano, e a edición dun folleto que 

relata a história e actividades da asociación 
urante estes 25 anos, adernáis diinha cea 
a que se tivo un especial recoñocimento 
ara as socias fundacloras e as que curn- 

pren as bodas de prata con esta asociación. 
A partires do ano 84 no que se aproba 

o Estahito do Consumidor e a asociación 
se inscribe no Rexistro de Organizacións 
de Consurnidores e Usuarios de Galicia, a 
preocupación pola defensa dos consumi- 
dores pasou a constituir o seu fin pri- 
rnordinal e así quedou reflexado, tanto 
nos seus estahitos que modificaron con tal 
motivo como nas actividades públicas que 
realiza. X~into con esta actividad organizan 
con regulasidade diversos cursos e talleres 
de manualidades, idiomas, xiinnásia, etc. 
e é destacada sempre a súa preséncia na 
cabalgata do Antroido compostelano. 



PROGRESO E 
MODERNlDADE 

l 
l 

l "Cada minuto gastan-se cáseque 1,8 
millóns de dólares en armamento. 
Cada hora morren 1.500 nenos de 
fame. Cada dia extingue-se no Planeta 

I unha espécie animal ou vexetal. 
Nengunha década como a dos 80 foi 
testigo de tantos homes encarcerados, 
torturados, asasiñados ou exiliados. 

I Cada ano desertiza-se unha extensión 
de bosco equivalente ás 3/4 partes de 
Corea ..." 

Asi de alentadora é a Civilización, a 

l grande obra dos seres humanos, o 
progreso, a modernidade. 

Como será a década do  90? 

RAClSMO NAS 
AULAS 

O 33% de docentes e o 46% de 
alunos non universitários do Estado 
Español cré que a raza bnnca é 
superior, segundo recolle o libro de 
Tomás Calvo, El racismo qzie viene, 
sobre unha monstra de 1.500 enquisas. 

Sempre a necesidade de sentir-se por 
riba dos demáis. 

Surprende que con esa porcentaxe 
de docentes non todo o alunado pense 
asi. 

Como se poden admitir ensinantes 
con opinións asi sen que o Ministério 
de Educación ou as Consellerias Auto- 
nómicas fagan nada? Que pensan sobre 
esto os ministros, conselleiros e altos 
cárregos? 
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"BASURA HUMANA" 

"Basura Humana" Un xogo de cartas que un gnipo feminista xaponés 
denuncióu na ONU. 

Custa 1.300 pts, recomenda-se a varóns maiores de 18 e consiste na 
compra-venda de 42 colexialas candorosas, 4 avezadas cabaretistas, unha 

celestina e unha m~iller xestante. 
As visxes cotizan-se a doblón, Quen ro~ibe á xestante, perde o himo e correrá 

con todos os gastos do  aborto. Unha carta con dous enfermos de SIDA 
apestando-se, permite dispór do  tipo de sangue para un descarte. 

O xogo, soliviantou ás 34.000 socias da organización de Sakai. 
Tiñan mercado o xogo uns 90.000 xaponeses nos grandes almacés e 

xogueterias de Osaka. 
Un portavoz da empresa Takara Company dixo que " non era intención deles, 

discriininar á muller. De cesto, Basura Humana, son os homes que a tratan así. 
Satirizan-se os valores masculinos. Esa é a verdadeira interpretación do  xogo". 

E, sinceiramente, que alguén poida divertir-se e pasa-lo ben cun xogo así, fala 
de seu. 

QUE ACOSO! 

A Asociación Americana de Mulle- 
res Médicas, fixo unha enquisa entre 

200 doutoras sobre o acoso sexual. 
Os resultados foron istes: 

Máis do 50% recebiron proposi- 
cións seniais non desexadas; un 27% 

foi obxecto de acoso sexual. 
A metade das cisuxanas e o 37% 

das intemistas sufriron acoso e rnáis 
do  50% das médicas de família foron 

obxecto de  comentos sexuais. 
Unha de cada 5 foi sobada ou 

peliscada sen o seu consentimento e 
o 10% recebiron cartas ou cl~atnadas 

de teléfono de natureza sexual.. 



I José Benito Baz Fernández, Manuel Nimo Rivara, de 34 anos, tentou 
coche Seat 132, Po-6014-M, violóu violar a unha rapaza de 13 cando entraba no n ~ r a  ao asunto en Tomiño (camiño de Forcaclela) postal da sua casa en A Cosuña. Após aineazar 
a unha rapaza de 13 anos en Fe- con navalla e baixar os pantalón5 a entrada 
breiro de 1991. O Fiscal pide 13 dun viciño conseguíu que fora detido. 
anos de  reclusión menor e Estas son novas que están nos xornais un 
1.000.000 de indenización. dia sí e outro tamén, pésie a que o delito de 

Gustavo Lorenzo Fernández, En violación é dos menos denunciados segundo Unha denuncia aparentemente 
Lugo, violóu a unha moza de 16. todas as estirnacións. estupenda: A. Hill saca á luz, á volta 
Foi condeado a 12 anos de cárcere As detencións dos que se denúncian (mi- , < -  inos -xusto cando se propón 
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Antonio Nocelo Nóvoa de San 
Cristóbal de Monterrei, Ourense, 
de 21 anos violou á saida da dis- 
coteca en Verín a Maria C.F de 16 
anos. 

O niizo foi suspendido a finais 
de Novembro por non estar as tes- 
temuñas de António. 

noria), os xuizos que se levan a efecto e as 
senténzas que a maioria dos xuices ditan, re- 
sultan pezas disuasórias para muitas mulleres 
que prefiren, para ( 

trago por segunda v 
radas do público. 

O Tribunal Suprclllu vcll  Je lembrar 
para a existéncia do delito de violación non é 
suficiente "Unha mera oposición formal da ví- 
tima" porén "tampoiico se exixe un comporta- 
mento heróico" 
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Madrid o 28/XI/91 absolvendo a Luis Becerril 
de ter violado a sua ex-noiva porque esta 
opuxo "unha resisténcia séria, real, decid] 
teiinosa" Ou a Sección 2- da Audiéncia Prc 
cial de A Coniña absolvendo a dous feir; 
que violaron a unha moza de 17 anos 
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Xaneiro e Setembro de 19-91. A ministra de 
Asuntos Sociais declarou que 
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X A P ~ N  E A ASAMBLEA DE MULLERES DE AROUSA apresentou ao 

OCCIDENTE Concello de Vilagarcia un 
nc,,,,,, ,,,rn..nma.-,+n -.-, pr, 

1 proxecto para un Centro de Información. 
J l = l c C ~ l  a a c a u l a l l l L l l l u  dquera  matéria que as mulleres demanden, 

faces investigación e organizar un centro de documentación así como 
realizar campañas para sensibilizar ás mulleres sobre os seus direitos 

son os obxectivos que consideran as feministas do Salnés que compre 
que o Concello tome nas suas mans. 

A ver en que queda a cousa. A Primeira excusa foi Como non! a 
caréncia de presupostos. 

En porcentaxes nada despreciábeis, 
as mulleres xaponesas levan solicitando 
na cirurxia estética operacións de modi- 
ficación do debuxo dos 0110s (200.000 
vale a operación) para parecer-se ás oc- 
cidentais. 

Fumihiko Umezawa, director do Cen- 
tro de Cirusxia Estética, di que Xapón 
está moi influido pola cultura de Occi- 
dente. "Non podemos negar que temos 
certo complexo a respeito da raza branca 
e da civilización europeia, que se ma- 
nifesta na tendéncia aos canons de be- 
leza occidental". 

Eshidantes entre 19-21 anos son quen 
O TRABALLO EN 

máis o solicitan (42%), seguidas das amas 
C M  PR~PRIA 

(Dunha Enquisa do 1. de la Mujc 
de casa ( 29%) e empregadas no sector 
sesvizos (26%). 

Na vasiedade, na diversidade non so- 
mella estar o gosto. Canto máis pareci- m~iller e 
das todas (que non iguais), millor. Das 5 

Só faltará que o Pentágono deseñe xenera I 
un Uniforme xeral e vai. Un noxo. 
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PRIMEIRO 
XUIZO 

CONTRA 
MEDUCOS 

DUN CENTRO 
PUBLUCO 

MAIS VALE PREVER 

Rosa Mastín de 45 anos e nai de 4 fillos 
solicitóu en 1985 información para un aborto 
legal ao subdirector xeral do Instituto Catalán 
da Saude. 

A titular do Centro de Planeamento Fa- 
miliar de StToloma e outsa facultativa máis 
asinaran un informe sobre os riscos do 5" 
fillo. 

Dous médicos de Vall dnHebrón -un dos 
dous centros públicos que practicaban 
abortos legais-, negaron-se a realizar-lle o 
aborto por considerar que os riscos eran 
relativos e que podian ser controlados me- 
clicamente. 

Rosa Mastín abol-tou en Holanda. 
Xabier Martínez Salmeán, xefe de xineco- 

loxia do Hospital Severo Ochoa de Madrid, 
de claro^^ a favor de Rosa Mastín: Risco de 
tromboflebite aguda que tesia derivado en 
problemas pulmonares. 

Rosa interpuxo demanda ao director de 
Vall d'Hebrón e a 7 médicos máis do centro 
sanitário que en Novembro do 91 foron 
nilgados e absoltos polo maxistrado Josep 
Maria Pijoan que dictou senténza a rnedia- 
dos de Decernbro. Segundo el "a saucle da 
demandante non cossia un risco grave, ainda 
que superior ao da povoación normal". 

Rosa non gañaria porén puxo "unha pica 
en Flandes". Ai valentia! 

"Consegiiir qiie a i-iiiiller galega chegue 
scr conscenle cla su;i situ:icióii cliante da 
s;iiiiclatle". En resumo, "coñecer a importán- 
cia tla pie\iención e pillar temas como a 
:i~itoesplo~ición tle mama, acoriipaiiando 
tliiriha revisión anual". 

Ei;in os obsectivos plantesaclos nos cur- 
sos q11e pronx'veu AsociaciGn de Mulleres 
IJrogiesist;is cle Santiago, ALBA sobre a Eclu- 
cación para prevención tle enferrriitlacles e 
Iiáhi~os s:iiitlál~eis (I>ohr:i Caramifial, Leste- 
do. Negreisa e Vite). 

I'ois \.:in-se enterar as ii~iilleres galegas 
tl:i saiiitlacle. 

I!nh:i re\-isií~n? E non Ile pasa nada? 
Vostctle está cle at:ir. Asi, na saniclacle públi- 
ca. Mospitnis e An~l~ulalórios. Citas de nieses 
nos centros cle planctmento. 

ti tlc~irl:ición qiie patlece a sanicl:icle 
píil~lici é :ilgo qiie iiingiiCn se Litreve a negar. 
A conciéiici:~ a toiii;ir C qiie cotizanios á 
Scgiirirlatle Soci:il e acnl>amos hiiscanclo a 
vitl:i -11 s:iiitlc- a ti:i\+s tle "encliufes" o11 na 
pri\.:icl;i. Ncn ie\~isiOns sinecolóxicas nen 
n~cninsitc iien inoas! 

A iiosa saíitle, iin polvorín 
S6 c~uet1;i clcscsar e~idesainais estar 

tlocntcs oii, 011 c:is:tr ciiii mí-dico. 
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2s. En bre 

ve, chamarán esquizoides aos xefes 
ou superiores xerárquicos ou com- 
pañeiros que acosan ou chantaxean 
sexualmente as traballadoras nos 
lugares de traballo. 

Cáseque seguro que o alcoolis- 
mo contribue, que será detonante. 
Porén, paga que fique claro que 
centos de homes non alcoólicos 
pegan e maltratan ás suas mulleres; 
homes que violan que tampouco 
son adictos ao alcool e non pade- 
cen enfermidade algunha e homes 
que en pleno fervor laboral, sen ter 
inxerido máis droga que o café ou 
o tabaco presionan, molestan, 
acosan ou chantaxean sexualmen- 
te ás mulleres coas que cadran no 
traballo. 

As raices dista violéncia están 
no xeito de educar aos homes. Esa 
idéia que se perde na noite dos 
tempos e que segue claramente 
vixente: 0 s  homes mandan e os seus 
desexos e a sua vontade son os q ue 
van á misa. 

As mulleres vítimas, a interiori- 
zar aquel provérbio tremendo: 
"quen ben te quere, fara-te chorar". 

A MORALIDADE DA 
UNXUSTIZA 

O 40% dos 38.000.000 de  liahitan- 
tes de Suráfrica vive na miséria. O 
cleseinprego atinxe a máis de  
6.000.000 cle persoas e medra a un 
ritmo superior ao 4% anual. 

Máis d o  50% de  negros son analfa- 
betos f~incionais. 

En 1991 non houbo prazas de  
escola para 5.500.000 de  nenos e 
nenas e para 1990 non haberá pupi- 
tres para 11.000.000 de crianzas nos 
coléxios. 

Namentras, os paises d o  primeiro 
mundo e os governos de  todo o 
mundo, despilfarran. Velaqui a morali- 
dade que guiará ao mundo até finais 
de século. 



"NAIS CONTRA A 
DROGA" 

Luz, Sofía, Marisa ... promotoras do  
rnovimento Nais contra a droga en  San- 
tiago. 

Elas non queren estar na casa cos 
brazos cmzados agardando a que "o 
cabalo mate aos seus fillos". 

"Donde están as nais" perguntan elas. 
E fan-no porque saben que só na Uni- 
dade Municipal de atención a drogode- 
pendentes hai máis de 600 fichas de 
mozos e mozas que comezaron trata- 
mento. 

Este tipo de asociacionisino vai-se es- 
pallanclo por diversos pontos do país. 
Elas deciden incorporar-se á actividade 
social dun xeito activo para denunciar o 
narcotráfico e para defender a vida dos 
seus fillos. 

A organización pioneira fora Erguete 
de Vigo liderada por Canne Avendaño. 
Nestas alturas na província de Ponteve- 
dra están rexistradas 14. 

As "Nais Santiaguesas" desaproban as 
patnillas cidadáns e aspectos da que 
consideran tem%el Lei Corcuera. 

Entre as suas demandas piden: Esco- 
las-Taller que 'csíen emprego para xó- 
vens e para extoxicómanos; que os xuices 
fagan unha ieihira social da lei abrindo 
as portas a reinserción, substituindo as 
condeas de cárcere por reclusións reabi- 
litadoras en comunidades terapéuticas. 

Os fillos son un poderoso factor de 
movilización pasa as nais. 

Asi cornezaron tamén as valentes nais 
de Praza de Máio na Amentina. 

ADVOGADAS 

O V Congreso de Mulleres advoga- 
clas, clausurou o último dia de Novembro 
d o  91 en Cáceres. Organizado pola Or- 
ganización de Mulleres advogadas, so- 
licito~, como conclusión do seu encontso, 
acceder ao divorcio sen ter que pasar 
polo trámite da separación. 

A desaparición do artículo 28 do CÓ- 
digo Civil de xeito que co asentimento 
de calq~iera dos cómixes comparecen- 
do  perante o niíz, se poida conseguir a 
separación. Solicitan tamén que desapa- 
rezan os tennos de  "fillo matrimonial e 
fillo extra-matrimonial". 

QUE PREOCUPA AOS A PALABRA 1 

PAIS ESPAÑOIS DOS 

ADOLESCENTES? 
"A mensaxe é que as mu- 1 

lleres son mintireiras e que a 
O que máis o que máis que as fillas 

violación por un coñecido non 
queden preñadas e que os fillos deixen 

é un crime". Asi expresaba preñada a alguén. 
Ou sexa. o de semme. Susan Estrich, profesora de 

A enquisa a 2.500 persoas de máis leis, a sua raiba após a sentén- 

de 18 anos en todo o temtono do za que declaraba non culpá- 

Estado esoañol agás Ceuta e Melilla en a W. Kennedy. Nese, e no 
" 
1990. caso do  xuiz Thomas, creeu- 

O njvel de do 95.5 %, se a versión do home mentres 
aue as ~alabsas de 
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L Zr lega de 1980 polo 
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No contra do que se 
acostuma, esta ben recoñecer os 

própsios erros e rectifica-los. 

muller foron con- 
sideradas unha 
invención. 

Patsícia Irelan, da Organi- 
zación Nacional de Mulleres, 
menos optimista ainda, co- 
mentaba que "a incredulida- 
de xeral nas nl~illeres non é 
nova, polo menos para eles, 
e esa é a razón de que 9 de 
cada 10 violacións non sexan 
denunciadas". Naoini Wolf, 
escritora, autora do  libro O 
mito da Belezn está persua- 
dida de que "asistirnos a unha 
sistemática campaña contra 
o movimento da muller. É 
premeditada, direita e paso 
a paso, e de certo ten sido 
un ano marcado por deci- 
sións xudiciais e aconteci- 
mentos contra a muller". 

CIDADANIA 
SEN DIREITQS 

Manuela Fatima Salgado, de 38 anos, 
de profisión prostituta, foi asasinada por 
estrangulamento. Asi deixaron-na nas 
postas da colexiata de  SAR. 

Detiveron ao seu chulo pero libraron- 
no. O crime ainda non foi esclarecido. 

Despois de todo como é unha pros- 
tituta do bairro do  Pombal a ninguén lle 
unte que se saiba. 

Obviamente hai cidadáns de primei- 
ra, segunda e terceira. Manuela Fátima 
para a sociedade de orde, formaba na 
da cidadania sen direitos. 



"O FALAR NON TEN CANCELAS" 
Referéncias de 
aqui e de acolá 

"Ouen vai pensar que con esta pinta Endebedar-se - con Deus pode resultar 
(Do artículo "Condición Obreira, 

conflitiviclade e Asociacionismo en 
Santiago na época da Comisión de 
Reformas Sociais" de X.M Palomares 
Ibáñez e lsaura Varela, páxs 1 15-1 38 
do libro O Movimento Ohreiro en 
Galicia de vários autores editado por 
Xerais, Vigo, 1990). 

Unión Obreira, refunclación o 5/Vlll/ 
1894 da anterior sociedade do mesmo 
nome nascida en 1893. De carácter 
benéfico e instrutivo, era unha das so- 
cieclacles de socorros mutuos, un clos 
xeitos de asociacionismo obreiro e 
artesán no Santiago de finais do XIX. 
que queren contribuir ao milloramento 
moral e material clos seus asociados. 

Unha clac anovacións clesta socie- 
tlacle vai ser a aclmisión de sócias fe- 
mininas rnaiores cle 18 e menores de 
40. 

As novas mutualistas serian apre- 
sentadas por 3 socios que non sexan 
hmiliarcs, e a insláncias dos pais o11 
mriritlos cando estes si foran sócios. 

As sócias "non farr'lii USO cla palabra 
cn nongúi-i clos asunlos qiie se clisc~i- 
Ian i-in Socicclriclc", limiianclo-se a 
"iil)rchscnlnr por escrito r'l directiva 
cal(liic~ra proxcclo qiie se consiclere 
I)c~nc:Cicioso para a Sociedacle". 

"Nengiinha clac asociadas poderá 
clisciilir persoaln-iente no local da so- 
cieclade, e sempre qiie precisen expór 
algo cliie a siia iniaxinación lles suxira, 
clclegardn as suas faculclades para este 
caso nalgún sócio (art. 31)". 

Auxílios: "Teñen clireito ao socorro 
de 1 pts e 25 céntimos en todas as suas 
enfermiclacles, agás as clue constituan 
opilación e o histórico (art. 33)". 

(A opilación dicia-se da "caréncia 
anormal cla n-ienstruación". O históri- 
co é cle supór que se refire á sífile). 
(páx 128-1 29). 

(La Voz de Galicia (1 9B(11/91) sección 
lien-ieroteca: "Hai 25 anos") 

"O lavado dos pratos e o exercício 
das actividacles doinésticas foron pro- 
bas suficientes para conceder a sepa- 
ración legal a iin n-iatrin-iónio de Milán 
por culpa da inuller. Asi o acorclou ao 
cabo clun xuizo de separación apre- 
sentado por un marido ofendido, de 
45 anos de idacle, contra a sua niuller, 
de 41, qiien non queria ocupar-se da 
casa clacla a siia conclición de diplo- 
mada iiniversitária. O esposo sostivo 
cliie o seu caso era típico de ((cruelda- 
de inental))". 

- 
até cómodo. Como é que se pagan esas 

ga2 'Om0 un homosexual? débeda$ Rezando? Apostando sempre a0 - - - - 
Falo como eles? Movc-me como cabalo ~añador? o 

eles?" 
Dixo Me1 Gibson artista de 35 anos e 6 

"A moderación salarial é un sistema 

filios. aue ao aue se ve distinme aos ho- pro!Tehta Para emprego" 
' 1  1 U 

mosexuais a golpe de vista. - ~ i x o  Felipe González na noite do 12 de 
Pois hai un refrán que di "Quen se pica, Decembro. 

allos mastica" e cando alguen vai tan pre- A xulgar polo salário mínimo o empre- 
ocupado de que o 'confundan' ... Por algo go a haber teria que ser pleno. 

. . 
será. E talando de  

outros salários 
"Non cremos (jluppis, tecnócra- 
que represen- tas, altos cárregos 

ten a inten- públicos, altos 

ción divina 
para a sexuali- 
dade huma- 
na" 

Afirmou o 
bispo de Salis- 
buryJohn Bakey 
que pretendia 
coa sua ponén- 
cia defender 
unha actitude 
non prexuizosa 
por parte da 
Igrexa Anglica- 
na cara á homo- 
sexualidade, cli- 
cindo que "Son 
tan valiosos i es- 
timados por 

empregados da 
administración e 
demáis ....) nen- 
gíin incomenente. 

Que comece o 
própno presidente 
dando exemplo. 

"Só un imbécil 
pode crer que 
os condóns 
prevén o SIDA" 

Palabras de  
Z~illing, portavoz 
da archidiócese de 
Nova Iorque (é  
dicer por boca de 
P a t r i c k  
O'Connor, predi- 
cador domingue- 

Deus como os heterosexuais". 
- 

ro clescle o púlpilo de San Patrício). 
Asi que decidiu acepta-los como pasto- Pois a verdade é o que di a OMS que 

res da sua igrexa a conclición de que saberá disto máis que a xerarquia católica 
practiquen a castidade. con voto de casticlade. 

OLI é acaso que teñen outra experién- "Cada nación' qande pequena9 cia e o uso de condóns non prevéu nada? 
o traballo de Deus" -- 

Dixo Gorbacliov. 'Quero lembrar ás mdieres que a 
E, nós estudando guerras, fronteiras, maternidade é a sua vocación, a sua 

revoltas, revolucións, independéncias, etc ... vocación eterna" 
convencidos de que era obra dos seres liu- palabras non poden ser de máis 
manos. ninguén que do Papa de Roma. 

Váia fiasco! Por exemplo eu que nen tiven nen teño 

"Sinto-me en débeda con Deus" n inpnha  vocación maternal (temporal e 
muito que menos eterna), non son acaso 

Diuo William Kennedy cando lle leron unha ~ ~ l l ~ ~ ?  
a senténcia de "Non culpábel" no xuizo Que saberá o Pai de Roma das mulleres, 
por violación a Patricia Bowman. non é el un home? E que saberá da voca- 

Francamente podia sentir-se en débeda ción das rnulleres, de todas as rnul1eres? 
coa sua familia, clan que apiñou e traballou Se cada quen se limiura a falar do que 
para que todo fora ben. coñece e sabe!) 



Favor ao extranxeiro! 
Daquelas, cando o "subderenrolis- 

ino español" levaba a milleiros de seres 
á busca da vida noutros paises, os 
emigrados na Alemaña federal, che- 
garon a manifestar-se polas nias dal- 
gunhas cidades reclamando poder 
viver "como os cans e as cadelas dos 
alernáns". Isto, contaba-mo a min iinha 
amiga que andivo alá inuitos anos 
cando Ile cliuen que tiña iinha cadela. 

Hoxe, co cámbio, co progreso, coa 
clemocrkia, co medro económico - 
que non toca por igual a todo o iniiii- 
do- o Estado español ten visto mudar 
algo a sua fisonoinia. De exportaclor 
privilexiado de man de obra barata! a 
lugar escollido tamén por xentes de 
cliversos paises "do SUL" que viven 
en condicións ben piores do que aqui 
hoxe a maioria. 

A miiitos que coñeceron a emigra- 
ción, liouberon esquecer-lle as pena- 
lidades, a aldraxe e humillación, a 
aflición e o quebranto do vivido en 
ter¿ e Iingia allea. 

ción de poténcia e seguridade. 
Non somos os primeiros, dirán, 

porén tampouco os últimos. 
Instalados neste sentimento, po- 

den humillar ao extranveiro que per- 
cura aqui unhas menos indignas con- 
tlicións de existéncia. 

Poden manifestar-se e impedir que 
consti6an casas para que comiinida- 
des ziganas teñan un sítio; poden 

xentes e noutra lingua, buscan un tra- 
ballo o11 iinlia vida rnillor. 

Uns nas con~odidacles, no consu- 
mo desmedido, no despilfano. Outros 
na emigración, na fame, na iniséria. 

"Pedimos ser tratados como per- 
soas, con igualdade de direitos, obri- 
gas e oportunidacles. Sonlos iguais, 
ainda que posuamos pel e trazos di- 
ferentes. Pedul~os i exixiinos un trato 

plantar lume a unha vivenda porque digno, un trato humano, ainda que 
a habitan seres dos que non Ile gosta sexarilos imigrantes. 
;I cor da pel. Non somos o itli~nigo a bater, nen 

Lonxe, lonxísimo da lei de hospi- un perigo a erradicar. Só extranuei- 
talidade que na Antigüidade se prac- ros. Pobres. Desposuidos. E, adeiniis, 
ricaba co extranxeiro, agora, dictan-se Mulleres" dician nun Manifesto Polas 
leis de exranxeiria onde a fratemida- Mulleres Imigrantes diversas asocia- 
de, a solidariedade, o apóio e axuda cións de niulleres en Madrid. 
mutuos non teñen nen asomo. Que non teñamos que ver que elas 

Agora, cando o piimeiro mundo - -i eles- se manifestan pedindo viver 
inesmo os furgóns de cola dese tren como os nosos anililais doniésticos. 
de prinieira clase- está "colocado" a Pocleriamos suposta-lo?) 

A outros, tal vez ver seres Iiuiiia- conta do expólio do terceiro ... só lles 
nos que sente "inferiores" a il ha dar- resta arrear patada no traseiro ás xen- 
Ile unl-ia extrana e descoñecida sensa- tes que lonxe do seu lugar, as suas NANINA SANTOS 

Convertiii-se desde os anos 60 no anti- 
conceptivo máis iisado. Nos primeiros tem- 
pos cl-iegoii ter até 150.000.000 de usuarias. 
Delas, cáseq~ie 1.000.000 de mulleres do 
Estado español. 

Revolucionou o comportainento femini- 
no: perinitiu arreciar semalidade e repro- 
ducción, decidir o número de fillos e o mo- 
mento (le te-los en caso de desexa-los, con- 
tribuio á incot-poración ao illercado de tra- 
ballo e ao sistema eclucativo, asi que, mere- 
ce que lle adiquemos algiinhas liñas. 

Segundo o Ministério de  Sanidade e Con- 
sumo do governo español, o 14% dos 7,6 
millóns de  mulleres en idade fértil usa anti- 
conceptivos orais, e é a preferida das miille- 
res entre 20 e 34 anos. 

Unha pequena dose de  estróxenos e 
proxestáxenos combinados, duas hormonas 
que se producen nos ovários e que rexen o 
ciclo reprodiitivo feminino, conseguen iin- 
pedir a ovulación e irnpeden que a muller 
fique preñada. 

Os posíbeis riscos de efectos secundáiios 

CUMPREU 
30 ANOS 

(cancro de iilama, ováiios, endométiio) 

Reino Unido 2.4,s 

Portugal 22,l 

Suiza 22,O 

Filándia 18,2 

España 14,O 

Irlanda 11,5 

Itália 10,4 

Fonte: OMS 

aconsellaron reducir a cantidade de  es- 
tróxenos na sua composición. 

Foi experimentada por pi-irileira vegada 
en Porto Rico na metade da década dos 
cincuenta. 265 inulleres portorriqueñas ex- 
perimentaron nos seus próprios corpos 
nunha investigación dirixida polos doutores 
Gregory Pincus e Jolln Rock (qiien obvia- 
mente non facian o experimento coas mil- 
lleres ianquis nen coas do priineiro rilundo) 

Nos cornezos de 1757 usou-se coino "re- 
guladora da menstruación" e xa en 1761 
prescrebia-se como anovulatório en todo o 
mundo. 

No Estado español estivo proibida até 
1778. Justa Montero, da Comisión Pro Direi- 
to ao Aborto de Madrid está persuaclicla de  
que após a represión que se viviu no fran- 
quisrno, a utilización de anticonceptivos 
orais, pernlitíu a inuitas inulleres comezar 
vivir a sua sexualidade dun xeito ináis livre 
e máb seguro.) 



7 COLECTIVO DE MULLERES 
\ ENSINANTES "DO ROSA 
\ A 0  VIOLETA" 

1 

1 i7m1 
l 
I i j  
I 

O Colectivo de Mulleres Ensi- publicación e difiisión nos centros, e feita 
I 7'- nantes "Do Rosa ao Violeta" con- conxuntainente cun Colectivo de Mu- 

solída-se como tal grupo a princí- 
\ \ pios do ano 89, lopo das Xorna- 

'm-1 das feministas do-Estado espa- \ ñol celebradas en Santiago. 
En anos anteriores un gru- 

vi" 
po de ensinantes, organizadas 

T primeiramente nunha comisión de 
ensino da AGM de Santiago, xa ti- 

a. --- 
ñan realizado certo traballo sobre diver- 
sos temas relacionados coa coeducación 

como análises da linguaxe sexista 
empregada no sistema escolar, 
unha unidade didáctica sobre 
sexualidade -difundida coa cola- 
boración de organizacións sindicais 
de ensino e movimentos de reno- 
vación pedagóxica-, denúncias dos 
contidos sexistas de determinados 
libros de texto, etc., pero sen unha 
continuidade no tempo nen estabili- 

\ \  dade na composicióñ do grupo. 
Na acnialidade esa continuida- 

de e estabilidade ten-se consegui- 
do e o Colectivo é totalmente au- 
tónomo, non estando integrado 
en ilingiinha organización ins- 
titucional, partidista, sindical ou 
feminista, o que non quita para 
que cada unha das mulleres 

que o compoñemos teñamos as 
nosas próprias ideias feministas 

ou sindicais e o Colectivo como tal par- 
ticipe en campañas conxiintas coas organiza- 

cións feministas, MRP e organizacións de 
Galiza. 

@'@! No giiipo traballamos profesoras da 
EXB, a maioria, dos EE.MM. e alginhas da 

-4 Universidade, e de centros de localidades 
\ tan dispersas como A Coniña, A Serra de - Outes, Negreira ou Santiago. 

O labor realizado polo gnipo xira arredor 
da Coeducación. Un dos obxectivos que nos fixa- 

inos en primeiro lugar é a nosa própria formación 
neste tema, en concreto en aspectos tales como 
instrumentos de análise para detectar o sexismo 
nas aulas, crítica feminista aos contidos cult~irais 
transmitidos a través dos materiais, análise do 

lleres Ensinantes de  Vilagarcía de  
Arousa. 

Nestes momentos estamos a realizar 
unha interesante unidade didáctica so- 
bre o xogo e o xoguete que inclue entre 
outros capíduos unha análise da iitiliza- 
ción do xogo e os xoguetes na repro- 
ducción de roles diferenciados para ne- 
nas e nenos así como unha proposta de 
actividades concretas que contribuan a 
mudar a a c h d  situación discriminatb 
ria. 

Aparte destes traballos, máis teóricos, 
tentamos levar adiante outro tipo de ini- 
ciativas como denúncias concretas de 
manifestacións sexistas no mundo esco- 
lar, comunicacións en Xornadas sobre 
Coeducación e charlas ao tempo que 
procuramos traballar arredor destes te- 
mas nos nosos centros de traballo. 

O labor que temos entre mans pare- 
ce interesante, non?. Sen embargo non 
somos tantas como q~iixeramos para que 
a difusión de ideas a pro1 da coeduca- 
ción fora maior. 

Non é alleo a ese íiltimo problema a 
falla de subvencións e apóios concretos 
por parte das institucións pertinentes 
que permitan realizar campañas, publi- 
cación~ e mesmo manter un local que 
sirva de punto de referéncia para todas 
aquelas persoas que queiran contactar 
connosco e para facer as nosas reunións. 
Polo de agora estamos a abusar da xene- 
rosidade de Nova Escola Galega e da 
Asociación Galega da Muller de Santia- 
go que nos están a prestar os seus locais. 

A pesar deste problemillas, a ilusión 
e as ganas de traballar non faltan no 
gnipo e aproveitamos estas páxinas que 
nos brinda ANDAINA para facer-vos 
unha invitación a todas as mulleres inte- 
resadas a participar nas nosas reunións 
e actividades. A pelexa por unha escola 
verdadeiramente coeducadora paga a 
pena. Animade-vos! 

Para contactar connosco dirixir-vos a: 
cliarnado currículo ociilto, etc. 

Das acti\idades realiziiclas nos íiltiinos tempos 
cabe destacar a elaboración dunlia in\~estigación 

sobre a agrcsi\idaclc nos Ensinos méios con posterior 



De musulmanos e 
cristianos 

maior parte de espa- Dos árabes ten recolli- 
ilois chata ao islamismo de do a culhira occidental a 
retrógrado (59%), repre- aritmética, a trigonome- 
sor da muller (70%) e fa- tria, a xeoloxia, óptica e 
nático (67%) mentres que botánica. Boa parte dos 
os musulmanas residentes coñecimei~tos ináis avail- 
en España din que o Islam tados da mediciña ila Icla- 

é represor (47%), promo- Ae Média ... Un urbanismo, 

tor da muller (51 %) e to- gricultura e inxeñeiria 

lerante (74%). idráulica que xa quiseran 
E surpresivo para mi11 pai-a si os reis e os papas 

que a xente pertencente a daquel tempo. 
cultura xudeu-cristiana e Non é este precisamen- 

máis ainda se son católi- te un índice de fanatisino 

cos, se permitan o luxo de nen de intoleráncia. 

chatar de retrógrado, fa- Tampouco é próprio 

nático ou represoi- da 161--1le chatas en cuestión 

muller ao islamismo. .e sexos e sexualidade 

Se aos libros sagrados .esde a infinita represión 

nos remitimos, podemos do xudeu-cristianismo. Na 

constatar que na Bíblia se história e hoxeildia. 

castiga desde o comezo a A l~istória do islamismo 

curiosidade e a experi- nen nos seus piores exem- 

mei-itación práctica (a ex- plos, que os ten, ten algo 

pulsión do paracliso por somellante á expulsiói~ 

probar a i n z á  da árbore dos árabes e os xudeus 

do coñeciinento) , cria-se a como futeroil os catoliquí- 

Eva duilha costela de Adhl - simos Reis católicos, nen 
e para que lle faga compa- mpouso o exemplo du- 

ña alentando, ademáis a , ,adeiro da Inquisición e o 
Adán e Eva a ir e nseñwenr- 3anto Oficio. 

se cla teira. Ten a intole- Cando eu era nena, 

ráncia unha expresión in- ainda se cantaba o roman- 

mellorábel no exemplo de ce de Catalina de Cácliz 

Babel, porque a diversida- cuxo pai era "un perro 

de de linguas é un mal e moro" e a sua nai "unha 

por iso "Deus, confuildiu- renegada". 
nos". Ou Sodoma e Go- Non da, desde logo para 

morra ou o desprezo manifestado ao contrário: opinar do fanatismo nen da retrog-a- 

polo povo xudeu, sen raices nen cul- "A condición do saber é a dúbida" dez de ninguen. O único que fai é 

nira, c a n  ás ricaces e refinadas elabo- (centos de anos antes que Descartes), afirmar os próprios prexuizos, o ~ r ó -  

racións do povo exípcio. "Q~len aspira a saber está adorando a prio fanatismo, a incultura e iiiorán- 

Corán non se atopall exemplos deus", "Recebe o saber mesmo da cia e unha intoleráncia raiana na 

que cheguen ao talón disto. Antes ben boca do infiel"... inso1éncia.D 



CLASES 

n tren clc 23.756.750,34 
(Jiiiloincxlros c;itli:idos c.iinha 
~x)\~o;ic'iOn clc 772,256,220 h:i- 
l~il;llllcs. 

A \icll:i I:~iiu)pa scyiic :ilic- 
~inclo-se, miicl;inclo c' fix:iiiclo 
-~inli:i vclla teiin:i- as siias 
fiu)ntciiiis. As n:icií)iis, :is I'ron- 
teir:is non é algo esiático. non 
vciien cle seinpre, non son algo 
qiic sunpre tivera siclo así. O 
rel>iilir cle estes poucos cl~iiló- 
metros ciiatlr:iclos cla tersa. 
coii\.icl:iti á reflesion. Despois 

TREN 

cle todo t:impoiico Europa é sí) 
esa parte importantísima clo 
Ociclente rico e satisfeito. Tain- 
pouco E~iinp:~. tocla Europa é 
ese Norte qiie expolia ao Sul. 

Uns poucos claclos solx-e 21 

Iéri:i cle froiitei~.:~~ 
1815: No Congreso cle Vie- 

iia os representantes cluiib 
poiicos paises clefinen as fron- 
teir:is cl:i Eiirop:~ post-napoleó- 
nic;i. Riisi;i coii\lirte-sc nun11;i 
~ u i i t l e  pot61ici:i. 

A p O ~ i s  re~~olucións liher;iis 
tlc 18-íS confoi-inaii-se os im- 
périos :iiitro-Iiíing:iro, Pnisi:i c 
1t:iIi:i. 

1919: No c:ibo cln 1 gcinclc. 
gii~'rr:i, OS rcpresent:intes clox 
13:iisc.s \rictoriosos iinpoiieii 

Esliañ.~ L J . < ) i O  S 

Andorra 9.000 S 

1 Irlanda 1 8.710 $ 1 
1 San Marino 1 8.590 $ 1 

Serbia 4.643 $ 

Malta 4.010 $ 

! 1 i':';;; 
!Bosnia-~erzegovina 1 3.590 $ 1 Croacia 

Letonia Checoeslovaquia 3.450 $ 

Estonia 5.968 $ Macedonia 3.330 $ 

Bielorrusia Hungria 

Fecl. Rusa Bulgaria 

Lituania 

Chipre 5.21 O $ Albania 

Vaticano Sin clados Vaticano Sin dados 

(Os dados están recollidos de El Pais Semanal, n" 33. Domingo 6/X/ 91. Ano 
XVI. 3Vpoca e as fontes que alí se citaban: 
World Development Report, 1991 .Oxford University Press. 
The Statesman's years-Book. 1989-1 990. Macmillan. 
The Europa Wolrd year Book, 1990. Europa Publications 
Almanaque Mundial, 1991. Ed. América.) 

~inlia iiova Europa: Desapare- 
cen o iinpério Autro-húngaro e 
o iiiipério Otoirano. Estonia, 
Lctonia e Lit~iania inclepencli- 
zan-se da URSS que xurde coa 
revolución de Octubro cle 1917. 

1939: Pacto Hitler-Stalin. 
Estonia, Letonia e Lituania pa- 
san 5 URSS. 

1945: No reinate da Gueil-a 
Mundial, Conferéncia cle Yalta. 
Os representantes cle EETJU, G 
Bretaña e URSS (Cli~ircl-iill, Ro- 
~ s \ ~ e l t  e Si;ilii~) tlcciclen :l.; no- 

vas fronteiras de Europa. 
1949: Nace en Maio a Re- 

pública Federal Aiemana e, en 
Oct~ibro, a República Demo- 
crática. Cria-se a OTAN 

1955: Albania, Checoslova- 
quia, Bulgaria, Polonia, Ruina- 
nia e a URSS asinan o Pacto de 
Varsovia en resposta á OTAN. 

1957: Bélxica, Francia, Ho- 
landa, Italia, Luxemburgo e a 
RFA asinan o Tratado de Roma; 
nasce a Comuniclade Europeia. 

1986: España e Portugal in- 

máquina a furgón de cola. De 
cáseque 30.000 $ per cápita do 
paradiso suizo aos 930 $ de Al- 
bania. 

O exame das rentas per cá- 
pita é un índice ben ilustrx' L lvo. 

(Ver os  cadros q u e  s e  
adxlintan). 

Esa Europa tan realmente 
pequena se se mira no Mapa 
do Mundo, e non ol~stante tan 
capaz de se facer nomear e 
ocupar un espazo cle primeira 

gresan na CE: nas- a conta dos paises -e dos go- 
ce a Europa clos vernos dos paises  que triar- 

12. clian nas clases extra-espécial 
1990: Após a e pruneira. 

caida do riiuro de Ese cativo anaco da nova 
*:re Berlín ( constrúe- orcle mundial que Ecliiarclo 

Vd- 

% 

m' 

se en 1961), Unifi- Galeano -escritor ciniguayo- 
can-se as  duas  clebuxaba no seu artículo "Dic- 
Alemanias. cionario clel Nuevo Orden 

1991: Procla- Mundial" (El Pais 2BV91): 
mación de inde- "Mundo, mapa do: Un mar 
pencléncia de Es- de  duas beiras. Ao Norde, 
lovenia, Croacia. poucos con muito. Ao Sul, 
Desintegración da riiuitos con pouco. O Leste, que 
URSS. Guerra civil ten conseguido deixar de ser 
en Y~igoslavia. Leste, quere ser Norde, pero á 

As diferentes entrada do Paradiso un letreiro 
clases de departa- cli: Completo".D 
nientos clo tren 
poclen seguir-se de ISAURA GRANA 



A mwller xitana, 
hoxe 

nsibilizadas con toda .era papel, até temas máis com- soas, de ter convencido aos seus ho- 
oleada de xenofobia zxos como pode ser o da planifica- mes para poder face-lo, e de dar 

racismo que está a afectái ~ i j n  familiar, pasando por un inten- exemplo co interése por aprender. 
a sociedade do Estado español, to de alfabetizar a un grande núme- O que se xa resultíiria de moito mé- - 

os Grupos de Mulleres da Universi- ro de mulleres que forman parte do rito feito por mulleres non xitanas 
dade, pensamos que era un bó mo- colectivo e que se achegan a ela para (paias) resulta dobremente valeroso 
mento para tratar o tema clunha do- aprender a ler ou a escrever. ao face-lo iinhas mulleres que viven 

brc iii;iixiiiacióii: por i i i i  lado a per- 
tenza a unha determinada étnia ou 
cultura (a xitana neste caso) e por 
outro, a pertenza dentro desde gru- 
po ao sexo feminino. Deste xeito 
puxeino-nos en contacto coa asocia- 
ción "Romí" de Granada, formada 
por mulleres xitanas. 

Como representante desta asocia- 
ción veu dar-nos unha conferencia 
Dolores Molina sobre a problemáti- 
ca da muIler xitana. Nela contou-nos 
como naceu no ano de 1990 a asocia- 
ción na que veñen xuntaildo-se ao 
arredor de sesenta mulleres. O traba- 
110 que fan é de información variada, 
desde como cubrir sinxelamente cal- 

A pregunta que nos lle íiseixios de 
se habia alginha conciéncia feminis- 
ta nas mulleres da asociación, Dolo- 
res resposto~i-nos que polo de agora, 
a asociación limitaba-se tanto ao que 
xá antes dixemos como a intentar re- 
solver os problemas de tipo punhid 
que lles poidan xurdir a estas mulle- 
res, ainda que si hai algunhas mulle- 
res con sensibilidade feminista. No 
entanto, Dolores deixou-nos claro 
que a asociación non ten pensado 
abordar este tema, xa que pensan que 
existen outros problemas máis ime- 
diatos a tratar. 

E desde logo, un gran triunfo para 
elas o ter sido quen de asociar-se elas 

insertas n~inha cultu- 
ra distinta á nosa e na 
que elementos rela- 
cionados, co que pode 
ser aprender a ler, non 
se consideran necesá- 
rios para iinha miiller. 
Algo entón parece es- 
tar a cambiar na socie- 
dacle xitana e son as 
mulleres quen estan a 
dar un gran e primei- 
ro paso neste posíbel 
cámbio. 

A pesares de consti- 
tuiren unha comuni- 
clade a parte da "paia" ' e de expresaren o seu 
orgullo en canto éhlia, 
o povo xitano vive a 
realidade do dia a dia 
(a venta ambulante, o 

conipi-ar o xorrial, ver televisión, etc.) , 
en permanente contacto coa socie- 
dade "paia". Seria, pois, polo menos 
irreal pensar que non 1le afectara de 
algunha maneira a sua vida en xeral. 
Pensamos que a loita feminista ten 
axudado ás mulleres que queren par- 
ticipar e decidir pola sua banda os 
seus destinos. Así sendo, cremos que 
tarnén as mulleres xitanas se refor- 
zan e teñen ou poden ter no feminis 
mo unha referéncia do cámbio sobre 
as suas vidas. Sen embargo, estes 
cámbios non son o de quereren ser 
como as mulleres "paias", senon 
cámbios dentro da sua comunidade, 
da sua étnia e cu1hira.b 



É FERMOSO NASCER 

nha páxina un dia de Setembro dun Outro dia, outro mes, outro xornal: 
Fillo recén nascido nun contedor de lixo 

Sandra Muñoz, 2 anos, asasiñada pola en Hospitalet de Llobregat. 29 e 24 anos 
monumental paliza que lle deu o pa- José Castro e Carme de Peón, os pais, 
drastro que convivia coa nai, Carme de responsábeis do feito. 
18 anos, violada aos 16 por un descoñe- Ou: 
cido. Atarfe, Granada. Miriam Moya, 6 meses de idade, mo- 

Una xoven de 1'7 anos afogou á sua rreu o 14 de Decembro 91 polos maus 
filla de 16 meses. Murcia. tratos dos pais, 24 e 23 anos en Cidade 

Antonio e Antonia de 4 e 2 anos Real. 
ingresados no hospital. L.F.C. de 34 Mari Angeles Martin doga a sua filla 
anos, nai dos rapaces ingresa en pri- recén nascida. Monleras, Salamanca. I 

Juana Asunción Pedrosa, con 38 anos, l 
da a luz na rua, perto da Praza Santa 

mundo na Comunidade Europeia se- 
gundo traballos da OMS son fillos non 
desexados. 

Ese volume de embarazos en adoles- 
centes menores de 18 anos dos que al- 
gúns rematan en aborto pero outros 
chegan ser nenos e fillos de nais e pais 
que xogaban a amar-se, e só a fornicar 
sen prevencións anticonceptivas. Fms- 
trados e chafados nas suas expectativas 
cun grumo de carne que chora, deman- 
da, esixe sen quere-lo, pensa-lo, progra- 
ma-lo, nen estar preparados para isto. 

Unha sociedade agresiva, frustrante, 
que cria desconcerto e desquicie na 
xente, onde o pai bate á nai, a nai bate 
aos fillos e os fillos, se pillan, fan trizas 
ao can ou ao gato. 

Tráfego de nenos. Para adopcións, 
para venda de órganos, para experi- 
mentos clínicos e farmacolóxicos, coa 
aquiescéncia de comptos xuices, poli- 
cias, advogados e dignos cidadáns. 

Nenos desaparecidos, mercados, 
vendidos, alugados, violados, asasiñados. 

Nenos que posan con foto en albu- 
mes que dan a volta ao mundo. 

Os maus tratos a nenos entre 1 mes 

l 
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endo desexados 
Estado español (informe do Ministério mulleres agredidos polo ritmo 
de Asiintos Sociais) . trepidante das cidades, do 

Doce millóils de llenos abandoados bniido, do traballo, do paro, 
no mundo na década do 80. do despido, da falta de cartos, 

250.000 morren cada semán de fame de estar atados a un ser ao que 
e enfermidade segundo o Informe anual non queren ... que non son 
de UNICEF-91, e os asasiñatos de nenos quen de escoitar un choro dun 
eil Brasil a mans dos escuadróns da cativo se11 desatar toda a agre- - 
morte (340 no 91 na cidade de Rio de sividade contida e descarrega- 
Janeiro) . la nun anaco de carne de in- 

31 nenos escravizados aos 10 anos fantil desamparo. 
nunha fábi-ica ilegal de papel en Tailan- Eses homes e mulleres me- 
dia para traballar 18 11.diaiias drados e crescidos que un dia 

Suspeitas que sabes que vivimos unha foron nenas e cobraron. Co- 
organizacióil social de noxo. Desigual- braroll e deprenderoll que se 
dade, desinformación, agresividade, pode sair adimte na vida sen 
poder, xerarquias, a lei de propiiedade, ,-alor, se11 afecto. ~ ~ t i l ~ d ~ s  na 
o libre mercado. alma e no corazón, porque nas . 

Suspeitas todo isto e José M.D., 52 escolas taméll se 
anos, que propina unha brutal malleira que, a letra, con sangue, en- 
cun cable eléctrico a u11 fillo de 13 anos tra. 
argumenta perante o xuiz que se trata- Preocupan-me eses homes 
ba do seu fillo e por tanto podia pegar- e mulleres que fiadequifironfl 
lle canto quixera. un dia, un ser da S L I ~  proprie- 

Suspeitas todo porén a crú e nua rea- dade para facer con el o que 
lidade supera con creces á suspeita, á ]les pete e lle saia do moño. 
fición e á panesia. Que surpresas nos E preocupa-me ainda 
clará o mundo cacla dia falando dos ne- que os que teñen poder e 

E 

nos e das nenas? Dos pais e das nais? sibilidades de illtenrir en evi- 
Dos traficantes, dos mercaderes, dos pro- tacióll de tais lloll 

vidas, dos antiabortistas, dos coiitrários practicamente nada 
á información sexual e anticoilceptiva ... ? máis que a lingua de cara á 

Os cánticos e loubores ao papel ma- galeria. Informes, 
terna1 e paternal están de noraboa! cións parlamentares e discur- 

As clases reitoras destas sociedades sos o dia mundial da illfáncia, 
no empresarial no político e no moral por poñer un exemplo. 
poden dar-se cun canto nos dentes. 

Por eles e por nós, para Pro Vidas, onde estacles? Juan Pablo 
11, ti, que clis? frear, alomenos, a nosa pró- 

E ti, López de la Osa, -profesor de pria degradación convén que 

xinecoloxia, participante no curso so- conveiiamos: "E fermoso nas- 

bre obxección de Conciéncia no Esco- cer sendo desexados". 

rial, Agosto 91-, proclamando orgullo- Se "On Se quere traer a 

so que "o 90% dos médicos se negan á fil10 ao mundo e se está 

iiiterrupción voluntária do embarazo"? 
Os fetos serán moi importantes, pero máis res~onsábel. 

a min preocupan-me máis os neilos e Que os púlpitos, a praza de 
nenas de carne e oso. E eses homes e San Pedro en Roma, os confe- 
mulleres feitos e direitos acosados pola sonários, os governos, nen as 
vida, anguriados, incapaces de decidir mafias da xinecoloxia teñen 
cousas tan básicas como traer ou non nada a ver coa vida cotiá nas 
traer un fillo ao mundo. Eses homes e nosas próprias casas.) 



s Centros Xoves de Anticoncep 

Os centros para atención a 
adolescentes en 
anticoncepción e sexwalidade 

res de 20 anos que tiveron fillos em- tal ata a primeira visita a un Centro 
ciiiii e Sexlialidade que conieiizai-oii'a pregaban u11 método anticonceptivo 
súa anclaina en tres cidades españolas, eficaz. O 89,1% non utilizaba ningún 
creáronse coa finalidade de dar iiiiha método anticonceptivo (segundo a 
respostt~spccifica ás demandas que enquisa de fecundidade do ano 1985). 
no eido da sexiialidacle plantexa o co- 4. Dos 15.793 abortos declarados 
lectivo iitlolesceiiic. Tales clema~~clas polo Ministerio de Sanidade e Consu- 
ix*li.i.itlas ii temas de Sexualidade e mo, 110 priineiro trimestre do ano 1989, 
Aiiticoiiccpcií>n xustificanse polas es- o 14,36% correspondía a mulleres 
prciais c;ii.;ictcrísticas que afectan a este menores de 20 anos, das cales o 36,35% 
colccl ivo: noil einpregaba método anticoncepti- 

orientación Familiar. 
6. A idade promedio da primeira 

relación coital ten diminuído nos últi- 
mos anos (segundo diferentes estudios, 
entre os 15 e 17 anos). 

Por iso, faise prioritaria a necesida- 
de dunha intervención que facilite o 
acceso da poboación adolescente ós 
Servicios de Orientación Familiar. 

En España téñense realizado expe- 
riencias piloto na atención exclusiva 
ós/ás adolescentes durante un día á 
semáil en diversos COF, amosando a 
conr~eniencia de ofertar este tipo de 
servizos. Por iso no Estado español, no 
presente ano creáronse os Centros 
Xoves de Anticoiicepción e Sexualida- 
de por parte da Fec1ei-aciói-1 de Planifi- 
cación Familiar de España nas cidades 
de Madrid, ~a rce lo i~a  e Santiago de 

/ Compostela, tendo todos eles carácter 
a~itoilómico. 

A filosofia do programa non é crear 

a, 
unlia rede de Centros para aclolescen- 
tes que supoñan unl-ia cl~iplicació~l dos 

d Servicios de Plailificacióii Familitar 
existentes, senón lograr que a po- 

l. A poboación entre 10 e 19 anos 
representa no Estado español o 17,54% 
do total da poboación (Censo 1981). 
EII Galicia representa o 15,45% da 
poboacicíii (Censo 1C)IIG). 

2. No  ano 1985 o numero de nace- 
iiiciitos en iiiullcres menores de 20 
anos Soi de 29.586 en todo o Estado, o 
que representa o 6,4796 do total de 
iiacciileiitos. En Galicia, o total de 
naceiiiciitos cii iniilleres menores de 
15 anos, reScriclos 6 ano 1989, foi de 
1.8.52, o que representa o 7,9% do to- 
kll dos iiaccmeiitos (según datos do 
ICE). 

3. S6 iin 8,25% das mulleres mello- 

vo al@n durante o ano anterior. En 
Galicia, o total de IVE en menores de 
19 anos no 1988 foi de 1.287 (segundo 
o Ministerio de Sanidade e Consumo). 

S. A Enquisa de Fecundidade do 
1985 sinala que o risco de embarazo 
no iiiten~alo de 18 a 19 anos afectaba a 
un 89% das adolescentes pola non uti- 
lización ou emprego non axeitado dos 
métodos anticonceptivos. Estas cifras 
relaciónanse co incremento do ilílme- 
ro de abortos, rexistrado a partires do 
ano 1986, en mulleres menores de 20 
anos. A iso débese suma-lo prolonga- 
do periodo de risco (entre os 6 e 18 
meses) desde a primeira relación coi- 

boación á que van dirixidos achég-uese 
ós Centros Xóves como primeiro con- 
tacto, para con posterioridade, poder 
inte<qarse de xeito pleno nos servizos 
normalizados da rede sanitaria. 

Con respecto ós obxectivos, de xei- 
to xeral, serían: 

a) Incrementa-la utilización dos 
Servizos de Planificación Familiar po- 
los xoves e11 xeral e favorece-la partici- 
pación masculina en particular. 

b) Aumenta-lo nivel de formación e 
información en Sexualidade e Anti- 
concepción deste colectivo. 

c) Reduci-lo tempo de risco com- 
prendido entre o primeiro coito e a 
utilización de métodos anticonceptivos. 



d) Diniiriiu-lo níiniero de enibara 
zos non desesados nos adolescentes. 

No referente ós senizos qiie presta- 
rá11 os Centros Xoves hai qire resella-la 

r, con- prioridade qiie se Ile coiicede 5, 
sultas de iiifoi~iiación e asesoraneiito. 
fronte ás consiiltas médicas propia- 
mente ditas. Unha aseitada informa- 
ción e oiieiitación coiiv6rtese así rlo 
elenlento clave das iiitei~encióiis a 
realizar no Cenwo. intentando trans- 
mitir unha~i~eiicia da ses~ialidade non 
androcéntrica, con todo o qiie iso sil- 
pón de collecenieiito coipoi-al e das 
propias ~iecesiclacles e desesos como 
un dereito, e incluso o deber de culti- 
vala para que ás relacións co propio 
corpo e co cloiitro/a sexan pracentei- 
ras. 

Todo isto implica unha visión inoi- 
to ináis a~npla, non tan reducioiiista, 
da sesilalidade como a que normal- 
mente se ten dela. A idea é transmitir 
qiie as relacióiis seniais sesan eleccións 
que cada inditicluo/a faga ó 1011g-o da 
síía \ida. 

Para iso os Centros contan cun 
equipo de profesionais misto que 
pies&rá unha atención integral á de- 
manda do adolescente partindo dun 
traballo iiiterdisciplinar. 

O equipo está composto por: recep 
cionista, administrativa. enfermeiro, 
médica, psicóloga, educador, asistente 
social e director serente; profesionais 
todos eles con experiencia no traballo 
cos xoves, dernosmclo unha actitlide 
positi~a Ionxe de posturas paternalis 
tas, nxiclas oii distanciadoras, para po- 
sibilita-lo establecemento chinha ade- 
cuada empatia cos/cas adolescentes 
que lles permita o acercamento ó ser- 
lizo. Para facilitarlles este achepmen- 
to, os Centros contan cunha serie de 
caracteristicas: 

)C ,Accesihilidade: atención inmedia- 
ta a tódalas consultas, non existindo 
cita previa. No referente á ubicación 
os Centros atópanse en zonas céntri- 
cas e ben comunicadas. 

% Confidencialidade: o sentzo e ~ t á  
aherto exclusivamente para menores 
de 20 anos, etritándose así a posihilida- 
de de atopar5e con adultos coñecidos 
6s que, haixo nin@n concepto, se lles 
facilitará iríomación dos usuar¡ns/as. 

Ic Anonimato: non se esixirá ningún 
tipo de identificacibn para a5 conml- 
m. 

% Medio acolledor: Pi-esciiicliuse iia 
decoración de todo elemento que 
poidese lembra-la arnbienitación dun 
Centro médico o11 instit~icional. 

)( Horarió: arnplo e adecuado ás 
necesidades do p i p o  destinatario, co 
fin de facilitar ó máximo o acceso ó 
Centro. De igual seito ateliderase, co 
mesmo horario, o seneo de atención 
telefónica. 

)r Gratuidade: os distintos tipos de 
senizos tenen carácter totalmente gra- 
iuíto. 

% Difiisión publicidade dos Centros: 
levarase a cabo a m ~ é s  dos medios de 
comunicación xerais (prensa. radio, 
TI). . .) e tamén dos rneclios coñeados 
e accesibles para o colecti~o ó que \ni 
dirilodo [retista de información xmVe- 
nil, taholeiro de anuncios nos Centros 
Escolares, posters e carteis tios lugares 
habituais de reunión, etc.F . 

,;I este respeito cabe sinala-lo nome 
eliuido para os Centros é definitorio 
para qne o/a adolescente o perciba 
como un se~íiizo propio con hncións 
ben definidas. 

Atenderase a primeira demanda. 
con tóddas prestacións que esta hpIi- 

ca. cieiix-inicloa sernmpre que \esa posi- 
ble a ozitro~ seni705 dispollihlei; e nor- 
malizados de zona. Prestarase ademáis, 
asesoramento e prescripción de méto- 
dos anticonceptivos e intercepción 
postcoital, probas de embarazo. aten- 
ciáin médica, psicolóxica e de prohhe- 
mátiea social; información e asesora- 
mento de intempción \-olimtaria de 
embai-azo (nE);. . ., prestando especial 
atención ós colecti~os xw~ení5 que non 
se atopen escolañzados ou con alto Pn- 
dice de fracaso escolar. posoo que 
consititúen un p ~ p o  de diro risco de 
embarazo non decemdo. 

Para calquem consulta ou infc~nna- 
Ci6n pódense dinsir ó sepinte ende- 
rezo: 



Aurora m unha rebelde innata. 
MarcO e O traballo como paixón 

É galega polos catro costados 
e aínda que naceii en Teruel, 

por mero accidente, posto 
que a síia nai era mestra e 
estaba ali destinada, desde 

moi cativa vive en Santiago. 
Os seiis recordos de Teriiel, 

as súas lembranzas están moi 
emaídas. Aiirora Marco López 

é Profesora Titular de 
Didáctica da Lingua Galega 
na Escola de Maxisterio de 

Compostela. Está casada e ten 
dais fiilos: Beatriz de 17 anos que estudia COU e 

Pablo de 13, a l m o d e  8"e EXB. 
É autora de cinco libros publicados, tres feitos en solitario e 

dous en colaboración. Un destes é Maferiais didách'cos de 
Lifembrn &lega dos anos esniros e r m ~ r d i ~ n m f o  do que son 

coaiitores Dobarro, Martínez Pereiro, Freixeiro Mato e Pérez 
Pasciial, porque é tal a súa deformación profesionai, que 

Aiirora confesa, case, non ter "aficións" fóra do seu trabailo. 
A lectura ocupa o seu tempo. Afonda día a día na literatura 

deste País. Nos idtimos tempos dedica especial atención ó 
teatro, Con Araceli Herrero publicou O feafro de Xeaís 

Rodripira Lópa. Hai poiico, na editorial Laiovento Teatro 
ignorado de Otero Pedraio. Acaba de gaña-lo "II Premio 

Tomás Barros" dedicado monográficamente ó teatro do autor, 
polo seii estudio "Unha l e i b a  de -O veo de Maya. Propostas 
didácticas-". O xiuado estivo presidido por Isaac Díaz Pardo. 

;Estás realmente tan entusiasmada co teu 
trabaiio? 

Completamente. Teño tal deformación 
profesional que me dou conta que mes- 
mo, o meu tempo libre, está ocupado 
pola literatura galega. Gosto da míisica, 
do cine, do teatro, pero.. . Os meus arti- 
gos e publicacións en revistas nacionais, 
estatais e internacionais xiran arredor 
dese tema, 6 igual que as ponencias en 
Congresos. 

Non oustante, nun principio, a lingua foi o 
teu campo de trabaiio. 

Si. A mina tese, no ano 78, charnábase "A 
lingua nas novelas de López Ferreiro". 
Máis tarde paseí da lingua á literahira. 

;Qué tratas de transmitir os alurnnos/as? 
Conciencia do País, en primeiro lugar. 
Trato de conciencíaios respeito da língua 
galega. Sentadas estas premisas traballo 
na didáctica da literatura desde a súa 
etapa medieval, para que logo eles saíban 
ensinala. E ben certo que se entusiasman 
decontado. O curso pasado futeron moito 
labor de creación: contos, poemas, canti- 
gas.. . Confeccionaron unha revista de 
poesía. Organizamos debates sobre a lín- 
, u a  e outros temas relacionados con Ga- 
licia. Traballan por equipos mixtos, por- 
que trato de potencia-lo colectivo. Trato 
de que vivan os problemas galegos e o 
curso pasado fixeron un xornal Arum o 
que me pareceu moi importante, porque, 
en xeral, non teñen moita práctica de 
lectura de prensa. Si teñen lido literatura 
infantil. Procuro que vaian diferentes au- 
tores á clase para ,comenta-la súa obra. 



{Que experiencia tes co teatro? 
Cos alumnos non rnoi positiva no senso 
seguinte: mentres se representou en San- 
tiago o D. Hamlet de Cunqueiro, dun 
grupo de 60 alumnos, só, dous foron ó 
teatro. 
O teatro coido que necesita apoio da 
Administración, un apoio decidido. É un 
xénero rnoi social e como medio de ga- 
leguización é fundamental. Esta bastante 
dkxado, abandonado. Tería que haber sa- 
las estabeis, teatros, levalo ós centros de 
ensino.. . potencialo. 

Quero seguir coa tua profesión. Que estes 
formando os que van formar a outra xera- 
ción paréceme rnoi importante {Estas con- 
forme co programa de estudios? {Cambia- 
rias algo? 

Estou en desacordo co programa. Paré- 
ceme que os estudios están "desfasados". 
Non están inxeridos no entorno. Estanse 
a preparar os novos plans de estudios e 
sego a pensar que hai un excesivo enfo- 
que cara os contidos e non á didáctica. 

{É bo o nivel de profesores? 
Cadavez mellor. Hai unha preocupación 
rnoi grande no novo profesorado. Hai 
cada vez máis actividades. Os Movemen- 
tos de Renovación Pedagóxica están a 
facer o que tería que face-la Administra- 
ción e non fai. E sempre seii axudas de 
ningún tipo e con grandes sacrificios. 
Trabállase moito en temas como: muller, 
paz, coeducación, sexualidade, xogue- 
tes.. . e s e m e  la.texan,do no fondo o tema da 
lingua. 

Por certo Aurora como valoras a polémica 
arredor da língua. 

De verdade que estou farta da polémica 
ortográfica. Non hai vontade de solucio- 
na-lo problema cando coido que sería rnoi 
fácil. De fondo, ó lonxe hai moitos inte- 
res económicos e11 X O ~ O . .  . Prefiro non 
afondar nesta historia. 

{E que opinas do que esta a facer a Mesa 
pola Normalización Linguistica? 

Paréceme un traballo fundamental, ten- 
do en conta que sectores coma a xustiza 
ou a igrexavan rnoi lentos neste tema. Os 
medios de comunicación poderian facer 
máis. 

{Poderias explicarte máis neste tema dos 
masss-media? 

A prensa, os xornais, non cumplen, agás 
A Nosa 'Tema, aínda que se detecta un in- 
terese crecente pero, só, en cultura. A 
radio fai un labor máis destacable e a TV 
a medias. O uso da lingua na televisión 

non ten o mesmo 
nivel. Hai progra- 
mas cun rnoi mal 
emprego do idio- C C 
ma. Daste conta Movementos de Renovación 
"que falan por 
abriga". o gdego Pedagóxica están a facer o que teha 
se está a converter 
nun negocio, o 
que me parece 
trístisimo. 

que face-la Administración e 

{Desde cando a tua 
preocupación pola 
muller. Que opinas do feminismo? 

Xa no ano 85, no Congreso de Rosalía, 
presentei o traballo "Rosalia en Curros" 
e logo busquei o papel dos personaxes 
femininos no teatro de Otero Pedraio e 
Carbalho Calero. Desde cativa teño axi- 
mido o "tema da muller", porque o vivín 
na miña casa. Tiven a sorte de ter un pai 
"feminista". Milia nai morreu cando eu 
era pequena e o meu pai +ramos tres 
mulleres na casa- sensibilizounos moito 
co tema, coa súa práctica diaria. 
Non milito no movemento feminista - 
quizais pola miña idea da "independen- 
cia", pero o seu traballo me parece de 
loubanza, de dignificación da muller, de 
loita pola súa liberación. 
É imprescindible traballar para que exista 

non fai". 





cados: Rosalía. Coincido con Díaz Pardo esquecer que a 
en que Lorenzo Varela é un gran desco- muller estivo ocul- 
ñecido. Hai un total silenciamento de es- ta e silenciada, o 
critores reintegracionistas. Parecemos, os que é unha gran- "H ai un total silenciamento de 
demos, da época actual. de inxustiza se te- 

mos en conta, so- 
bre todo, que as 

<E que pasa coas mdieres que escreben? mulleres somos, 

escritores reintegracionistas. 

1 

Que cada vez que se fai unha panorámi- polo menos, a me- época achial". 
ca da muller na literatura da posguerra, tade da  Po- 
dase unhavisión reductora. Por exernplo boación, da Hu- 
no campo do ensaio xamáis aparecen, minidade. 
Elvira Souto, Pilar Garcia Negro, Araceli 
Herrero, Luisa Villalta.. . Estamos loitan- 
do para non estar rnarxinadas e resulta Aurora Marco tivo e ten unha tendencia 

que estamos marxinadas polo idioma. innata a "desobediencia", por iso confé- 
same ser unha rebelde ínnata. Non lle 
gosta estar suxeita a unhas determinadas 

Cando conversei con actitiides. Sen embargo recoñece que a 

Aurora Marco estaba independencia 
metida de cheo na or- págase moi cara 

ganización dun Sim- neste País, algo 

pósio Internacional que ten constata- 
sobre "Mulher e Cul- do, mesmo, a ni- 

hira" a desenvolve-los vel profesional. 
dias 27, 28 e 29 de fe- 
vreiro na Escola de 
Maxisterio de Santia- Aurora Marco, 
go. Neste Congreso que vive e traballa, 
colabora AGAL. Au- pola defensa de 
rora Marco coida que Galicia sen poñer 
o Feminismo, máis fronteiras é opti- 
ben, a cultura do fmi- mista, porque se- 
nismo debe ser asumi- , # non, que nos que- 
da pola Universidade. ' " da.. . E porque ten 
Ela e outras persoas 4 confianza na xen- 
tratarán de desvela-lo te nova e en todas 
papel da muller na aquelas persoas 
historia e de facela vi- - -m- que están xa tra- 
sible. Non podemos -%LA ballando f0rte.D 

Parecemos, os demos, da 
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dadán no título. preliminar da Consti- 

1 ,  tución, e facendo unha interpretación 
singular do contido do artigo 17 da 
Constitución condiciona, sen reservas, 
a libertade á seguridade. Por este arte 
de birlibirloque consigue o Sr. Cor- 
cuera que o Poder Xudicial deixe de 
ser o garante da protección dos dereitos 
constitucionais e traslada tal menester 
ó aparato represivo do Estado a quen 
confire amplias facultades para inter- 

l preta-las normas sancionadoras e pu- 
I nitivas, permitindolles efechia-la califi- 

cación xurídica dos feitos sen iilterven- 
ción xudicial. Intencionadamente 
menoscaba de maneira escandalosa e 
alarmante a independencia dos xuíces 
e abre as portas á arbitrariedade poli- 

1 
I 

Esqueceuse o Sr. Ministro dos dog- i mas de militancia cando era afiliado 

Do retorno a un Estado vixiante 

"Aei Corcuera" 

ISABEL CASTILLO GoNZÁLEZ 
ada. Meinbro de 

Xusticia e Sociedade 

ando, clespois de case cator- 
ce anos da promulgación do 
texto constihicioilai e de que 
o noso máis alto Tribunal 
declarara insistentemente a 
prevalencia do dereito a li- 
bertade como o máis pre- 
ciado dos dereitos funda- 
meiltais da persoa, o Minis- 
tro do Interior Sr. Corcue- 
ra, acuciado pola proble- 
mática que supón a insegu- 
ridade cidadán, propóil o 
Proxecto de Lei que todos e 
todas coñecernos, non re- 
sulta de extrañar que, aunha 
sóa voz, a práctica totalida- 

de dos gmpos sociais e políticos así 
como os representantes dalgunhas ins- 
tih~cións públicas, manifesten o seu 
máis absoluto rexeitamento e a súa máis 
rotunda oposición á promulgación de 
tamaño disparate e a semellante abe- 
rración xurídica. 

O Sr. Corcuera, secundado polo 
grupo político ó que pertenece e que 
desaforhlnadamente está a malgober- 
nar este país, tira por tema e dun só 
plumazo toda a estructura na que está 
montado o noso Estado de Dereito; 
abusando dos poderes que lle confire 
o seu cargo atenta, sen o menor escrú- 
pulo, contra todo o sistema de derei- 
tos e libertades recoñecidos a todo ci- 

de base e por iso non caeu na conta de 
que a seguridade colectiva conseguida 
a través da represión xarnáis será unha 
seguridade efectiva. E é que o Sr. Cor- 
cuera parte duns presupostos falsos ou 
polo menos de gravísimos erros de 
concepto ó entender que libertade e 
seguridade están en pé de igualdade, e 
de ahí a inclusión de preceptos tan po- 
Iémicos como o que permite a deten- 
ción para a identificación das persoas, 
ou a entrada e rexistro domiciliario sen 
previo mandamento xudicial, ou o que 
dá valor probatorio á versión policial 
en procedementos sancionadores, por 
citar algúns exemplos. 

E 6 que ademáis non existe a nece- 
sidade de semellantes instrumentos 
para conseguir unha situación de se- 
guridade cidadán; os mecanismos de 
que dispoñemos de acordo coa Lei de 
Axuizamento Criminal son máis que 
suficientes para a investigación e pre- 
vención de calquera delito; a maiores 
só se necesita que, sen demora, a polí- 
tica pase a depender de forma efectiva 
dos xuíces instructores, exclusivos ve- 
ladores da tutela xudicial e da presun- 
ción de inocencia. 

Aínda nos queda a esperanza de que 
o Tribunal Constitucional saiba resol- 
ver con acerto os recursos de inscons- 
tih~cionalidade á que se verá sometida 
a desafortunada Lei de Seguridade 
Cidadana, e que esas sentencias sirvan 
de reflexión ós nosos gobernantes e 
de ensinanza democrática ós apoloxis- 
tas de Corcuera.) 
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Eres muller. Seguramente non 
fuches educada para exercer "man- 

~ do", "autoridade" e "altas responsa- 

bilidades" fóra da familia. Levas, non 
obstante un tempo exercendo-as. 
Persoalrnente, Como o ves, vives, 
disfroitas, sofres? 

Que relacións xera o exercicio 
desas responsabilidades, e o xeito 

, que teñas de exerce-las coas xentes 
para quen (ou sobre quen) as exer- 
ces? Tes exemplos de percibir cousas 

t específicas por pertencer ao xénero 
f eminino? 

Que equilibrios ou desequili- 
brios xera esa importante faceta da 
tua vida coa tua vida de ocio, arniza- 
des, familia? Coas xentes concretas 

1 
que compoñen ese outro mundo? 

En asuntos de poder (ou 
responsabilidades, ou mando, ou 
xefatura ou como desexes plante- 
xa-lo) Como ves as relacións entre 
homes e mulieres? 

Tes un xeito de pensar e de 
facer as cousas que te une a un 
grupo de homes e mulleres e polo 
mesmo te arreda de outros grupos 
de homes e mulleres. Coas mulleres 
de eses outros grupos, Sintes que te 
unen algunhas cousas que non te 
unen aos homes nen tan siquera, ás 

veces, aos do próprio grupo? Nunca 
tes sentido algo semellante? 

Un desexo. Só un desexo. 

Concelleira da Muller de 
Vigo 

A Estamos ainda rnoi lonxe de 
conseguir que o nosmal e ha- 
bitual sexa unha relación igua- 
litaria. Practicamente tódalas 
in~illeres, ó longo da vida, te- 
nlos vivido situacións cle agre- 
sión, dominación, desprecio, 
discsiminación.. . polo simple 
feito de seren mulleres. 

As tensións producidas pola 
acumulación de traballo, polas 
incomprensións, etc., vense 
compensadas pola satisfacción 
de ver que o teu traballo, so- 
bre todo entre mulleres, está a 
ser útil. 

Estou convencicla do que 
fago, e teño 1111 carácter forte e 

Isto é o que fcindan~ental- 
mente nos une e lle dá senso 
a unha loita coinún, por riba 
de rnoitas diferencias (sociais, 
económicas, cuihirais, ideoló- 
xicas . . .) 

Non me asusta en absoluto 
a responsabilidade. Non che- 
guei á vida política por azar, 
nin por que nacera en inin 
unha repentina vocación. Levo 
vinte anos de rnilitancia na es- 
querda, tempo bastante para 
entender que ser Concelleira 
da Muller non é máis que unha 
nova etapa -nloi impostan- 
te- da miña vida, na que teño 
a opostunidade de poñer en 
práctica e defender aquelas 
ideas polas que vin traballan- 
do neses vinte anos. 

optimista que ine axlida a so- 
porta-los moinentos difíciles 
con serenidade. 

Sigo a ter as mesmas an~iza- 
des, aficións, arnores e des- 
amores de sempre, aínda que 
lle podo adicar menos tempo. 

A mina relación coa xente 
non cambiou, pero si percibo 
un cainbio de actihide cara inin 
que procuro eliminar, pois 
pode ser unha barreira para a 
comunicación franca. 

O máis gratificante da miña 
actividade política é precisa- 
mente a relación cos colecti- 
vos e asociacións de mulleres. 

O rneu desexo sería non ter 
que pelexar polo evidente e 
gastar esa enem'a e inventar- 
nos a nós mesmas cada día.) 



Directora Xeral d o  Servicio Galego d e  Promoción e 
Igualdade d o  Home e d a  Muller 

A I'rovefio clunlia f:imilia nu- 
nieros:i, na que ineus pais 
pl:iiites5ronse iinlia eclucación 
igii:il p:ii-a tóclolos seiis fillos, 
ti;itaroii cle darnos Lins est~idos 
e iin1i:i prepa~ición p:ira po- 
cler ti:il->:illar, tanto 
Os liomes corno 5s 
iiiiilleres. N o n  
lioiil~o cliscriiiiiii:~ 
ción n:i niiR:i c1.s 

5 1ioi;i clc ii)rin;ii 
1104 C ~>~CP:II':l~IlO 
p;ir:i :i vicI:1, 

I>c.nclc CILIC cc: 
iiic2iic,ci :i ~r:i1~:i11:ii 

I->allo, aíncla que recoñezo que 
coino iiiuller, percibín recelos, 

loclo clcncle o piinto cle visl:i 
per\o:il e liiiiii5n (lile é o qiic 
ni5is \~:iloro. 

As reslx>n~:l~ilicl:icles cliie 
:ictii:ilincntc tcno senei.nn no 
entorno iio cliic ine iiiovo re- 
1:icióris de col:iI>oración e 136 
1 ~ 1 1 0  con niimerosas mullcres 
entre :is qiie me enconlro ]>en, 
creo qiie son iin1i:i persoa cor- 
cli:il e non teho clernasiados 
~xohlem:is p:ir:i rel;icionai~ne 
con lioines oii con iniilleres. 

I-:.;te é Lin tr:ihallo coinplexo 
e :idemais como einpezamos 
h:ii poiico teinpo ~oclo cListn 
ii15is. 1i:ii cliie clcclicarlle I>ss- 
t:inte tempo e iso iinplici cliie 
LIS iiiihas relnci6ns clc tcrnpo e 
ocio scsan c.sc:is:is. porcliie 
inoitas t:ii-cles tlcdícoas a tcr 
encontros co:is :isoci:icií>ns o11 

colc.cti\,os dc iniillercs c :i ler e 
Ixc'par:ir con ti:iricluiliclncle os 
tcrnas clo Sei-\-icio. 

I't~rso;ilrnc.ii~c~ non ti\.cn es- 
13cci:iis clificult:icles iias rel:i- 
ciOns ct~)s 1ioiiic.s n o  nieii tr;i- 

ou simplemente reservas que 
esto11 segura tle que si fora 
lionie non se procl~icirían. 

Non especialmente. Trato cle 
ser fiel pero 
non  cabe  

--*  clúbida que 
""3 :i forma de 

w r ,  de  ac- 
tiiar e d e  

, penxu acér- 
cate máis 
cara as per- 
soas coas 
qiie tes cou- 
\LIS e n  co- 
l l l í l l l ,  toclos 
I ~ ~ I s c : I I ~ ~ ~ S  

1 iin pouco cle 
:i i - m o n í a .  
I'ero e s o  
non me im- 

piele ter I>o:is re1:icións con 
C)LI~I.OS grupos cle pe r sa s  que 
cliscrepan ou están máis alon- 
snclas clas mitias posicións, ou 
clo iiieii seito cle actuar. O con- 
trario, agrádanie o seu trato 
porqiie enriqiiécerne. Non 6 
para mí11 unlia I>arreii-a.D 

moitas tardes 
dedícoas a ter 
encontros coas 
asociacións ou 
colectivos de 

mulleres e a ler e 
preparar con 

tranquilidade os 
temas do Servicio". 

Diputada parlamentaria polo BNG 

A 1) Teño 38 anos e de nena-riioza 
supoño que me influíron toclos os este- 
reotipos do amplo arsenal de discrirni- 
nacións e agresións elas mulleres. Ora, 
na educación n~áis  imecliata, a da fanií- 
lia, non vivín, afortunadamente, nen- 
gunha invitación a inarcar negativamen- 
te a miña condición de iiiuller. Meu pni 
non periliitiu, contravindo o liál->ito, qiie 
me f~irasen as osellas ao  nacer, e a sua 
conduta non se acoplalx, desde logo, 
ao comíin machisino reinante. Miña nai, 
niestsa, nunca nos eclucou para "agra- 
ciar" ao varón corsesponclente e casar, 
senón, polo contrásio, para termos un 
traba110 e inclependéncia econóniica, 
critério que nie parece hindamental, cla- 
ro.. . "Mando" e "autoridade" coido que 
non teño nengun. Responsabilidades, si, 
desde logo, rnais esas teño-as desde liai 
liloitos anos, como militante do Bloque 
Nacionalista Galego e, agora, coino de- 
putacla clesta foriiiación; nela, non se 

fiinciona con xe- 
-.'-w"""- - - - I i 

iarquias prévias e 
o "~nando" ou as 
"altas responsabi- 
liclacles" clerivan - 
e supoñen- iinlia 
carga de ti-aballo 
inaior. 

2) A riiin non 
me gosta nada 
nen niandar nen 
ser rnanclada e, se 
cuiiiprise deteinii- 
naclos cometidos 
coa impresióri cle 
" o l : , e c l e c e r " ,  
cleixaria-o clecon- 
t:ido. Ora, o que 
procuro é que a 
xente  coa  q u e  
traballo vexa,  

coma niin, a necesiclade de atender a 
trahallos e a actividades que lioxe son 
imprescinclíl~eis para conseguir tanta li- 
I~erdacle e tanta xistiza como faltan. Co 
deficit ac~imulaclo de participación e in- 
tervención social e píiblica que teinos as 
inulleres, coido que é iinportante contri- 
buir, polo nienos, a clirninuilo.. . Polo 



I demais, estou en contra de que home é preparado para man- 
as cousas funcionen pola obe- dar e executar, seguer sexa no 
diéncia a un "ordeno e man- ámbito do  privado, e a muller 
do". . . Máis grave me parece para os papeis subsidiários, 
que haxa unl-ia imensa maiosía ancilares. En xeral, penso que 
de mulleres con sérias respon- os homes se deixan "mandar" 
sabilidades cotidianas, que non no ámbito laboral, a condición 
teñen retribución económica de poderen eles mandar des- 
nin social e que, mesmo, non pois no recinto doméstico (ou 
existen publicamente como 
tais, porque se atsibuen á sua 
"nahireza" feminina.. . 

3) Con toda claridade, si; 
estana cega ou alienada, se non 
o percebese. Moi esquemati- 
camente: o que me semella 
máis alarmante -por imovilis- 
ta- é que a presenza feminina 
en "reinos" masculinos se tole- 
re o11 se admita como excep- 
ción, sen que varien para nada 
as condicións de ostracismo e 
subordinación da  imensa 
maioria das  
mulleres. As 
e x c e p c i ó n s  
inesrno po- 
den funcionar 
como coarta- 
da para nega- 
sen a penna- 
néncia da dis- 
criminación.. . 

4) 0 "equi- 
librio" non é 
fácil, desde  
logo, e para as 
rnulleres, en 
xeral,  me- 
nos.. . De min 
só  sei dices 
que non me 
en tenc le r i a  
mutilada da 

na discoteca, ou na sua, ou..  .) 
6) Coas mulleres e cos ho- 

mes da miña organización po- 
lítica teño, loxicamente, unha 
afinidade de ideas e de intere- 
ses. Con moitas compañeiras, 
unha sensibilidade ou preocu- 
pación feminista, tamén com- 
partida. Ora, a comunicación 
con mulleres que non perten- 
cen ao meu gnipo é total no 
caso de moitas amizades ou, 
en xeral, de moitas outras mu- 
iieres, e é moi escasa ou nula 

con mulleres 
que comezan 

"A min non me gosta 
nada nen mandar nen 

ser mandada e, se 
cumprise 

determinados 
cometidos coa 
impresión de 
((obedecer)), 

por negar ou 
disimular a 
discrimina-  
ción d o  xé- 
nero femini- 
no. Queso di- 
ces que a co- 
muñón  o11 
afinidde inter- 
mulleres non 
é, como tan- 
tas outras 
cousas, algo 
biolóxico, se- 
nón algo cul- 

deixaria-o de tural e d e  
sensibilidade, 

contado". 
"miña xente": 
as miñas ami- 
zades, os meus afectos, a miña 
família. As mul1ei:es non creo 
que teñamos a inan o consabi- 
do  "descanso do  guerreiro" 
masculino. O que máis añoso 
é terilpo, non para grandes 
cousas, senón para apeténcias 
moi correntes coa xcnte que 
queso. . . 

5) Xa o insinuei antes: se as 
mulleres colaboran ao manti- 
mento dos poderes estatuídos, 
da moral dominante, da per- 
sistencia dos roles discrimina- 
dos.. . , serán benvidas. Se re- 
higan isto e transgreden a nor- 
ma, serán máis unha vez redu- 
cidas, caricaturizadas.. . O 

c o m e z a n d o  
pola própria 
autopercep- 
ción e au -  

toestiina. E11 calques caso, o 
que me preocupa non é a dis- 
tancia a respeito de mulleres 
doutras fosmacións políticas, 
senón o pouco eco, o pouco 
relevo social que os proble- 
mas das inulleres -e, en con- 
secuéncia, o feminism* teñen 
e, portanto, a necesidade de 
que a conciéncia e a organiza- 
ción feminista aumenten inoi- 
to máis e perturben inoito máis 
esa falsa estabilidade "nahiral" 
que continua a reducir, a su- 
bordinar e a degradar as mu- 
Ileres. 

7) Que as mulleres nos 
autodetesminemos.B 

Diputada no Parlamento Galego por 
Pon tevedra 

A Psimeiro unha aclaración: Cando eu era 
nena vivín unha sihiación especial respecto 
doutras mulleres da miña xeneración (farei 
40 anos en maio) pois tiven a sorte de ter 
unha educación radicalmente distinta. Criei- 

me en Cuba 
onde vivín 
entre 1956 e 
1966. Quérese 
dicir que can- 
do trunfou a 
Revolución 
estaba eu em- 
pezando a is a 
escola e por 
iso, os anos 
hásicos da 
riliña edrica- 
ción na infan- 
cia e primeira 
adolescencia 
están marca- 

dos por xeito "liberador e desenvolveclor" 
de tódalas potencialidades que puiclen faces 
agromar. 

A iso debo engadis iinha situación fami- 
liar tamén bastante excepcional por ter sido 
meus pais motivadores e impulsores dunha 
persoalidade ampla, non estrictamente ou 
non só feminina, no senso tradicional. Non 
sofrín a influencia do ambiente relixioso 
porque na miña casa non existía, e, desgra- 
ciadamente, non tiven irmaos cos que cons- 
tatar diferencias de trato. 

Todo isto que é o sustrato que rnarcou a 
miña fonna de ser, sofriu un sl70ck bnital ó 
tornar a España con 14 anos a mediados dos 
60. De súpeto coñecín en curto espacio de 
tempo e cunha intensidade tsaumática, outra 
fosma de entender os roles sociais de homes 
e rnulleres, producto lóxico daquela socie- 
dade franquista. Se caclra daí virá a mina 
rebeldía frontal contra o sistema e a necesi- 
dade que sentín sempre de tsansfornlar aquel 
estado de cousas que eu puiclen perceber 
como algo "anonnal" e "inxusto". 

Feita esta introducción que necesitaba 
para poder interpretar logo as propias reac- 
ción~, sentimentos e pensamentos, paso a 
respostar as preguntas. 

1) Non fun eclucada para exercer o man- 
do pero tampouco para non facelo. Por iso 



sempre asumín con natiiraliclade En canto a homes Iiai tantos que 
as ocasións en que tiven que po- non paga a pena reseñalos. Esa é 
ñemie ;i frciite cle algo o11 en que a grande trriinpa porqiie se trata 
tlehíii asumir responsabilitlacle dese clo niotlelo rnaís doado de seguir 
tipo, tlentle os ineus anos escola- pois que da froitos ininecliatos e 
res. tlá ás inulleres iinha irnaxe cle ter 

Nolistante, C inoi tliferente o "moitos collóns" (o11 así din admi- 
cxcrcicio (lo inanclo e cla aiitoritl:i- rativarnente os que tleciclen que 
tle n:i política, ontle as regras tlo esas son as regras do xogo). 
xogo están riiarcadas tle antemán. Penso qiie as mulleres, e OS 

Canelo unlia muller cliega a un Iioines, con mantlo OLI sen él, non 
posto tle res- teñen que ter 
ponsahilitl:icle máis proteste- 
píihlica na polí- "(...) rona cla coiita 
tica, tláse por senón tódalas 
s~iposto que se esta é a primeira neiironas que 
Ile recofiece sexan posi- 
iinlia "autositia- batalla a dar: II I~S.  
tle excepcional" Así vexo o 
respecto elas d€Yno~trar que 0 exercicio do 
siias outras 
cornpañeir;is clc 
xCnero. O com- 
port:iinento ini- 

exercicio da 
autoridade 

" 111 a n d o " 
como decides 
na vosa pre- 
gunta. Vívoo 

ci;lt ncsies C:ISOS non precisa como unha 
:itloi[:i ser o cle loita diaria 
ir:ii;iriii<is como de comportamentos POS me man- 
se lo~;iinos "110- ter fiel ós 
iniños por ~Icc- ~ ~ s c u ~ ~ o s " .  meus princi- 
ci í)!~ l>rol>i;i", pios, disfróito 
t i i ~ l i ; ~  c'spc'cit~ de canclo consi- 
ii.;iiisc.sii;iis soci;iis, c cst;i C :i pri- go iinlia hoa resposta no ineclio en 
incii.;~ 1~;11:111;i ;i tl;ii.: tlcmosinir qiie qiie tfiiballo iiiália non entrar no 
o ~sercicio (1;i :~li~oritl;ide non pie- esqiieiiia coiiientaclo, e sófroo a 
cis;~ (le ~ ~ o i ~ i ~ ~ o i i ; i ~ i ~ e ~ i t o s  ~iiíi~ciili- cotío porque padezo dun exceso 
nos. cle implicación emocional en todo 

Tcíl:ise tic tleiiiostfiir qiie clen- o que fago. 
tIc :i aip:icitlatle, a firmeza, a segii- 2)  Se a autoridade se exerce só 
ritlatle, pcia i:iiiién tlentle :i flexi- (le arriba a abaixo é sempre un 
I~ilitl:ide, ;i atención 6s p~intos cle xeito cle clominación. Ás veces é 
vista alleos, á procusa tlo maior necesario cIeLuar nidiamente claro 
consenso, e a ;ictitiide hel¿uer;inte que unlia est5 ontle está para facer 
caiitlo clieg:~ o caso, tamén se potle, o seu coinetido sen complexos e 
e se tlebe. facer política 011 exercer sen procura de coinprensións pa- 
:i autoritlacle. ternalistas, o11 desbotar a idea que 

A sazón dos votos (sexa nunlia se pode ter do "elemento decora- 
organización p;irtitlaria, sexa nun tivo" que sempre poclen supoñer 
goheriio calquera) tentle a propi- unhas poucas mulleres en gnipos 
ciar acthicles (le prepotencia e ilu- inaioritariarnente rnasculinos. 
ininisrilo. Veiaí o enqiiistainento no El1 exerzo a autoridade coa 
t[iie acioitnn caer os Iítieres poiíti- nlaior responsabilidacle da que son 
tos í) sentirense eiesiclos pan\ aca- capaz. Coa lnaior so]idarieclac\e, 
d:ii a term proineticla. Eu penso coilipafierisllio, e sentido da msti- 
qtle a lrerciatie está no c:iiniño c]iie tia, e, desde lago, sen ningún tipo 
se aiitla e 110s meciios e i i~ot lo~ cle [milmas por facelo. Percibo ~in]ia 
Con qlie Se nfrollla O trasecto. 13oa sintonla, polo xera], toas xen- 
Rexeito totaliiiente o aiitoritarisriio res que tralIa/lan coliligo. ~ o s t o  
poiqlie é ;i ;intíicse ciuniia digna moito '10s equipos e creo e prjc- 
;iiitorid;itle. tico o reparto clo xogo entre tóclolos 

O aiitoritarisriio C iinli:i :ictihitle iiiiplicatlos nun proxecto. 
tlestriicti\~:i n;i que se esciitl:in os Coiiio exemplos (le percepción 
qiic están "enriha" para Eicer-se tle cousas específicas podería es- 
respetar. O paratliyii:~ en canto a cribir tlusante horris. Por pertencer 
iiiiilleres sesh i\il;irg:iret T1i:itclier. 6 xénero ferninino teño lin xeito 

propio e específico de percebes a 
vida mesrna. Cómo non o ía ter, 
logo no caso que falarnos?. Vai iin 
exemplo: dificultade para me con- 
centrar-me no traballo igual que 
outros compañeiros varóns o fan, 
por ter un abano de preocupacións 
mais amplo, véxanse fillos, véxase 
os problenias domésticos, véxase 
a necesidade cle seguir tenclo vida 
privada, véxase o xeito que teñen 
os hoines de entender o ternpo 
que se adica ó traballo (costume 
cle convocar xtintanzas, etc. en ho- 
ras nocturnas o11 días festivos, se 
cadra como excusas para non es- 
taren nas suas casas, etc.), e así até 
o infinito. No exercicio do poder 
teño apreciado algunha vez o so- 
ssiso displicente e escoitado algún 
chiste fora de lugar que sempre 
atallo sen reparos. Vaia, que non 
estou disposta a tolerar determina- 
das actitudes machistas que algúns 
homes non saben agachar o11 su- 
perar. 

3) Case que implícitamente está 
respostada esta pregunta no pársa- 
fo anterior. O maior desequilibrio 
para nlín é o xeito de esquizofre- 
nia no que vivo por tentar ter per- 
fectamente cliferenciadas e mesmo 
aillaclas as miñas vidas pública e 
privada. Conseguín hcerme cunha 
familia "colaboracionista" e iso 
anida bastante, por sorte, senón 
sería de manicomio. 

Teño iinha filla de 18 anos e un 
fillo de 16. Ambolos dous cornpar- 
ten as miñas inquedanzas nesta 
materia e tnesmo as superan. Cha- 
ma rnais a atención o caso no ra- 
paz porque se sae do nonnal na 
sua visión do compromiso coa rei- 
vindicación das mulleres por con- 
seguirmos unha sociedade real- 
mente igualitaria e libre, e é moi 
coherente nas suas acritudes per- 
sonais. A npaza anda metida en 
organizacións xuvenís (Xóvenes 
pola Igiialdade) e 5s veces dame 
algunha clase ca outra. 

Compráceme saber que sin ter 
adoctrinado xamais ós meus ne- 
nos neste sentido, a sua aprecia- 
ción dos modelos cle vida que 
tentamos seguir seu pai e inais eu, 
produciulles esta sensibiliclade. 

4) Cando é un Xefe o que exer- 
ce o mando sobre subordinadas é 
frecuente o abuso de poder. Como 
sempre, hai excepcións. No caso 
inverso tamén haberá algún caso 
de abuso de poder pero son as 

excepcións. A rneisande parte das 
veces o que hai é un desconcerto 
inicial sobre como plantexar as re- 
lación~, tanto por parte da que 
manda como clo que recibe as or- 
des. En calquera caso, non me 
atrevo a tirar conclusións que a 
psiori poden ser maniqueas. Hai 
exemplos para tódolos gostos. O 
que sí é certo é que para as n~ulle- 
res é mais difícil, sobre todo ó 
principio, porque pan os homes o 
exercicio do mando é algo que 
sinten como consustancial. 

5) Claro que hai moitas cousas 
que me unen con rnulleres doutros 
gnipos, si ben é cesto que me sinto 
mais cómoda con aquelas que te- 
ñen unha conciencia csítica típica 
do pensamento de esquerdas. Aí 
clebo recoñecer que son un pouco 
sectaria. Con estas chego a acor- 
dos e puntos de encontro con rnoita 
facilidacle, mentsas que nos outros 
casos ás veces topo a barreira de 
comportamentos machistas moi 
asumidos e defendidos polas pro- 
pias mulleres. Noustante, entendo 
que son víctimas dunha sihiación 
contra a que non pode, non que- 
ren, ou non saben reaccionar com- 
prometidamente. 

6) Unha sociedade con mulle- 
res e homes libres de verdade, por 
dentro e por fóra. 

Conclusión: Sei que gozo dun 
"status" privilexiado respecto da 
inaioría das mulleres, as miñas 
compañeisas de sexo e de senti- 
mento. Digo ísto último porque ser 
nluller é algo que trascende o me- 
ramente físico para se transfomiar 
nun xeito de ser e sentir. 

Noustanre o dito, son conscien- 
te do traballo que me costa estar aí 
e da obriga que teño porque acabe 
por ser noma1 o que arestora segue 
a ser excepcional. 

As mulleres podemos e sabe- 
mos mandar. Estamos capacitadas 
para exercer o poder, o que pasa 
é que a maioría non o sabe e se o 
intúe, o rexeita por rnedo ó esfor- 
zo que supón competir en inferio- 
ridade de condicións cos homes. 

Hai que conseguir que esas 
condicións sexan iguais e que a 
muller que o desexe chegue a cal- 
quera lugar onde pense que é 
necesaria a súa presencia, o11 sim- 
plemente, onde Ile apeteza che- 
gar, porque iso equilibrará o xeito 
de artellar a sociedade.. . pero, 
ainda falla moito!) 
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colectivos femininos necesitados; ii~ipiil- 
sar progranx~s de cooperación internacio- 
nal que teñan coi110 obxectivos o benefí- 
cio de gnipos concretos de mulleres; 
mellorar o coñecirilento cla situación so- 
cial das illulleres e incidencia da rnesma 
nas medidas de política social e econóiili- 
ca. 

Tales obxectivos non parecen criticá- 
bles así enunciados, aínda que se pode- 
rian incluir outros. 

Para pular e faces un seguiiilento deste 
plan trianual fan recomendacións aos cli- 
ferentes rninistérios segundo do que se 
trate. 

DO que di, poderiamos estar máis ou 
menos de acorclo, con certas cliferéncias, 
pei-o en definitiva coma algo que consicle- 
ramos que contsilxie a ai~linorar as cles- 
igualdades existentes, aíricla que non a 
resolver na súa totalidade o prol~lema. 

Por exeinplo, en rilatéria de emprego, 
a sua valoración de qiie a igiial trahallo, 

acceso ao emprego, á formación e pro- 
iuoción profesional entre hoiiles e inulleres. 

A partires de aquí hai unha série de 
programas máis específicos, nacendo en 
1984 iinha Co111isión especial para tratar 
os problerilas das rnulleres. 

No caso do Estado español, o 'Instihlto 
de la Mujer' lanza un "Plan para la Igual- 
dad cle Opoininidacles de las Mujeres 1958/ 
1990". 

No mencionado Plan, recolleli-se como 
obxectivos xesais (que son 10) o clesen- 
volveinento do princípio constitucional de 
igualdade sen cliscriininación de sexo; O 

acceso das 111~1lleres a inaiores niveis de 
inforillación, fomlación e cultura; fornen- 
to de máis equilibradas responsabilidades 
no público e o privado entre homes e 
inulleres; inaternidacle/paterniclade libre e 
responsábel; proteción da saúcle das mu- 
Ileres; diversificar opcións escolares e 
profesionais; reducción da taxa de desein- 
prego feminino; mellora e arilpliación de 

índa que as razóns 
nun princípio fosen 
de índole econó- 
i~iica, en 1957, no 
Tratado de Roma 
polo que se creou 
a CEE, no seu al-ti- 
go 119 recollía-se 
que "cada rilernbro 
garantir5 a aplica- 
ción do priricípio 
de  igualdade de  
retribución entre os 
traballadores mas- 

culinos e femeninos para un mesrilo tu-  
I~allo". 

Tiña-se constatado que a falta de for- 
rilación profesional, a cliferéncia na fo~ma- 
ción escolar, a desigualdade salarial,. . . 
afectaba á vida laboral das mulleres. 

Crea-se no ano 1974 a Comisión Euro- 
pea para emprender accións encalniñadas 
a asegurar a igualdade de remuneración, 



igii:iI salário, non teriamos nacla que clicir; 
na criación cle vias xuriscliccionais para 
ciiestións cle igiialclade en matésia laboral, 
igii;il trato no acceso ao  ernprego, na for- 
in;ición profesional e conclicións cle traba- 
110,. . . 

fi clc interese cliie :i siia concreción fagan 
ciiisiños clo INEM clirixiclos a mellor:ir a 
cii:ilific:ición psoScsional clas ~iiulleres; cesto 
que iso non vai resolve-lo proble~iia d o  
[->:ir" Semenino, pero non é poi- iso nacla 
clcspreciáhle se nos paramos a pensar que 
o mesmo Ile acontece aos colectivos cle 
Iioiiies en paro. En cárnl->io se contrihue a 
rnutlar a sitiiación cle "clesigiialcl:icle" entre 
eles e elas: cle seren paraclos e amas de  
cis:i, p:isan a seren pailidos e paraclas 
kicenclo c~irsiños clo INEM. 

Aíncl;i que non pareza non é pouco, e 
ten a1ter:itlo iin chisqiiiño a conciéncia cle 
Iiomes e cle mulleres. Hoxe existen máis 
iiiiilleres coi110 clei-i-i:indantes cle emprego, 
Ii;ii interese en kiccr os cursiños,. . . 

TiniCii ;i rneclitla cliie se vai sainclo un 
pouu) 111áis (10 rol cle nrila cle casa, nai, 
cte., v:ii iniintl;intlo o rep:irto clas tarefiis 
cloiriésticis, coicl:iclo clos fillos e fillas, ... 

Oiitro :ispcclo qiie \~;iloi:i o Plan, no 
c l i i i .  coiiicicliinos, é clc cliie o kito cle cliie 
si. toi11i.n iiicclicl;is clc c:iráctcr lexislati\~o, 
; i  siiii;icic')n rc,:il tl:is iniilleres n o n  S& :ilicin 
; I S ~  co~iio ; I S ~ .  ( I I IC,  ;I ~o~ . i~c l :~c Ic  non cáml>in 
so por([Llcb lllLlcIrl1 ;ls IL>~S. 

A (:I.I<, qiii. c'on isto ti:\ "Eiirop:~ cliic se 
nos vi.n c.nrilxiW C cliic irá mrireinclo as 
ciirictriccs :i scgiiir nestc e noutros terreos, 
ri.cohccc :I ncccsicl:iclc cle seguir e011 un 
y' I>rogi:im:i tle Acci6n. cleic:~ o 93. Reco- 
hcce c111c o I->;ISO fe~iienino cluplica a o  
in:isciilino no conxunto clos cloce países 
cl:i CEE (no Esl:iclo español eles o 28%) e 
cl:is o 1981). Einién se lles nota iin espe- 
ci:il interese na proinoción de  "mulleres 
ei~ipresárias", mais non se conti-aclice coa 
filosofki clo Plan: se hai Iiomes e~iipresá- 
rios o non cliscriiliin:itório ses5 que tarnén 
liasa miilleres; aiiién cle potenciar o ern- 
psego t:imC~i potencki ;iigo clo cliie seinpre 
nos qiieisamos: maior aceso clas ~i~ii l le~-es 
n postos cle responsal~ilicl:itle, cle toma cle 
clecisións, cle atrever-se iilais,. . . 

0iitr:is ciiestións son ~iiáis difícis de  ver 
coiiio tehen pensaclo tirar clelas: Que se 

l fiii pai.;i que :IS miilleres p,irticipen máis 
n:i "\,icl:i pública", níiicl:~ que si se recoñe- 
z:i nn escrit:~ a sita iiiiporf~ncin? 

Como potenci:ir maternid:icle/p:iterni- 
daclc lil3i.c e responsáhel~ Será coa lei cle 
dexpcn:ilizncií)n pni-cial clo :il>oi~o qiie só 
:ifect:i a un escaso 4041 clns ni~illeres que 
ílecitlen lihremcnte iiitcrrunipir o seu 
eiiil~;ii:izo. polo t:into ;i sún niriternicl:ide? 

E a form:ición clo profesoraclo para iin1i:i 

P, ,w 
ec~ucación non sexista, material didácti- 
CO,. . .? Cociñeiras do poaerr 

Din que cleberá ter-se en  conta a iin- Enrique Múgica caiido era ininistro de Xus- 
portáncia d o  movimento feminista e a tiza do governo español, perguntou "bromean- 
necesidade cle que alu~nnos/as coñezan a do" caiiclo Cristina Alberdi reclainou rnáis pre- 
sua Iiistória. Non coñezo sitio ande isto se feminina no ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l ~  xeral do poder . 
piixera en marcha, a iniciativa d o  'Instituto Xudicialt aFNeroll ,,o edifício.," 
cle la Mujer' ou do Servicio d e  Promoción Talvez escanclalizou e non obstante, non é 
de Igiialclade d o  Honie e da Muller. esta a consideracióli tlorninante sobre o papel 

E falanc10 de eclucación en- das rnulleres que ocupan postos na Administra- 
sino non se  sabe moi ben o que ven a ser. ción? . 
E non clin nada clesa educación/info~ma- 1)ouco ináis do lo?? clos postos de respoii- 
ción farníliaj f i a l  se non sahilidade na carreira adrniriistrativa ocupan-nos 
fosa iln~ortáncia. En materia de  anti- 1nuIIeres e, as qlie van ocup¿~n~lo poder, tia-se 

recordar 'los 'On- a casualidacle (Ouli casualidade!) cliie o fan nos 
clóns, das farmácias,. . . Que seguimento de reprodLlcci~n A saber: A ~ ~ ~ .  
d o  Plan se T io  aí? tos Sociais (iiiuller, niventude, ancianos, po- 

as reformas que bres, desamparados, asistencia e beneficénci:~), 
propoñen e qiie supofien un avance da Educación, Sanidacle,,, 
socieclacle na búsqueda d e  maior igualda- Nada ou cáseque nacla en Ecoilo~iiia, Defen- 
de  entre os sexos, sen engafiar-nos, que ,,, Eseriores,,, 
só é iso: un grao. O probleina est.5. e n  que Por que será? 
esas pequenas/grandes medidas que se 
1-ecollen no Plan logo non se cumpren. E Administración central 
non estaria 11acIa  mal que se  esixa, cando 2 ministns, 1 subsecretária. 1 secret' ' aria xe- 
menos, o seu cuinpriinento. ral, 17 directoras semis, S1 subdirecto~:~s, 2 de- 

Non me paro a do Plan que leydas do golreino eii Coinunidacles unipro- 
a Xunta de  Galicia cando existia a vinciais, 2 go\~e~nadoms civís, 46 clepllt:,das na 
Comisión Interclepartarnental da Muller, cámara baisa, 28 senatioras, 64 altos drregos 
porque case link' do auton(jiliicos e 249 a]caldes:ls lla Administra- 
'Instihito de  la Mujer'. Non sei se  agora, co  cióll do Estado e no territóho do Estatlo 
gol~erno clo PP o S.G.P.I.H.M. ter5 pensa- ñol, 
do lanzar iin Plan galego. Se fan, espere- No extrariseiro, nengunha embai~adora e 2 
mos que non sexa como os elípticos que cónsll~es xerais, 
ven cle eclitar sobre agresións, lexislación, O poder de decisióii na Administración 
etc. central está niticlaine~ite reseniaclo aos hoines e 

certO: con dípticOs non se 21 iinha c;itiva élite de mulleres (o 10,67?/o). 
pocleria eskir seguunento d o  Plan d o  Ins- Resulta practicaniente nula a apostación das 
titiito clac10 que non inclue inforniacións lllLilleres a colTos coll fLlncións técnicas espe- 
d e  carácter lexislativo, tal corno a d o  abor- cializadas, es a causeira diploll~tica~ atlvoga- 
to? Nas recomendacións d o  Plan d o  Insti- dos e econoinistas do ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ,  técnicos colner- 
tiito corresponcleria-lle 5s Comunidacles ciais, eiKe~eiros cle calninos, e 
Autónomas tal seguiinento e coordinación. aerolláuticos, 

Pero como di Petra Ulshoefer, conse- Teófilo Seri;ino, secret5rio tle estado pan as 
Ileii-a rexional da OIT para mulleres traba- ~ d ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ i ó ~ ~ ~  en 1990 dicia (con este ,,ano- 
llacloras e n  América Latina: "non é fácil ,,,,,) ~,ckia~lllente non discriminaci~n de 
defender a igualclacle d e  oportiiniclacles sexos na atlinillistracióll~, 

i 
! 

para a muller nun contexto de  csise e mis t e  
estructural". Alcaldesas 

Certaliiente a inuller é quen máis pacle- Após as últimas eleccións inuriicipais, o 
ce a i.eclucción dos gastos d o  Estado en  tiúinero de alcaldesas é de 376 (123 miis que 
infraestructiiras sociais. en 1987). 

Sabido é que en  época de  crise, e nela Dos 7.966 coiicellos nos que se celebrarori 
1 

eSkLlllOs, as prillleiriñas en  volver á casa coinícios, só 4.72% está rexiclo por lil~llleres. 
Son as lnllik!i.es; e 0 c~iscurso qiie garante E en gs:lncles n(1cleos urbalios, nada. 
isto non pocle ser outro qiie o d e  "a niuller Por Comunidatles, as qiie teñen maior pre- 
na casa, COS fill0s/asn, vellcla-~e-n~s Como sencia femillitla: Castilla-León (113); Castilla-La 
se  nos Irencla. Del->e ser 0 eterno problema Manclia (63); Aragón (37); Catalunya (34). 
noso: un paso para cliante, outro para atrás. As que van en furgón de cola, Canarias (1); 

Non, non é fácil levar acliante UN plan Astusies, Cantábria e Múrcia (3). 
(giisie-110s máis OLI iiienos) canclo as Do total das 376 alcaldesas, 153 están afilia- 
inediclas d e  política social e económica das ao PSOE, 124 ao PP e 22 a Corivergencia e 
llla~cadas polos gobernos corren noutra Uliió. As 87 "restantes" cle outras folinacións 
dirección.) políticas. 



O perfil da muller 
directiva 

Unha enquisa feita polo Instihito de la 
Mujer-Madrid en 1990 sobre o perfil da 
muller directiva, deu, entre outros resulta- 
dos, os seguintes: 

Adican entre 40 e 45 h. semanais ao 
traballo. 

Un 62% gasta j h. semanais máis en 
faena doriléstica e un 31% entre 5 e 10 h. 

O 62% das enquisadas están casadas ou 
viven en parella e o 58% ten fillos. 

O 37% dko recebir o riiesrno trato que 
os compafieiros varóns no lugar de traba- 
110. Un 10% afirmou que eran tratadas con 
iilenor consideración. 

Parlamento de Galiza. 
Decembro 90 

Na elaboración de listas para o Par- 
lamento de Galiza por parte dos consicle- 
raclos Partidos "para sair" nas Autonómicas 
de Decembro 90, a cousa foi así: 

Un total de 98 mulleres integraban as 
listas do PP. PSOE, CG, BNG, PSG-EG, EU, 
CDS e PNG-PG, o que representaba un 
163% do total de candidatos . 

Nos j primeiros postos só un 3,l ?h. 
O PSOE e Esquerda Cnicla eran a avan- 

zadilla con 20 in~illeres cada for~nación que 
representaba nas suas listas o 26.6 ?h. Árn- 
bolos dous metian a 5 rnulleres nos 5 pri- 
nieiros lugares. 

PSG-EG un 22,6 O/o de mulleres e o BNG 
cun 13,30/0. Nos j primeiros postos incluian 
ambas for~nacións a 4 mulleres. 

O I'P pola sua parte cun 12% de mulleres 
(9 en total), a o  igiial que Coalición Galega. 
2 do IJP nos cinco primeiros postos. 

O CDS, só 1 n~uller nos cinco priiileiros 
postos e 7 miilleres nas 1ist:is que represen- 
taban o 9,3%. 

O I'NG-I'G, por último levaba 6 mulle- 
res (8%) e nengunl-ia nos cinco primeiros 
lugares.. 

S6 cluas in~illeres encabezaban as 1ist:is: 
Manuela López Besteiro, 1- clo PI' na Pro- 
víncia de Lugo (obviamente coa segurida- 
cle de sair) e, tamén por Lugo, Elioclola 
López Vidal, 1"la lista de Esquerda Unida. 
Aqui coa absoluta seguridade de que non 
sajria. 

Trataha-se de elixir a 75 representantes 
p:irlariientares. 
Os resultados: 9 deputadas de 75 (12%): 

4 do PP e 4 do PSOE (unha por cada 
Proví~~cia) e 1 do BNG por A Conifia.. 

En Xi~fio do 91, após a dimisión de Cha- 
pela Seijo (que pas:iba ocupar a alcaldia de 
Cangas), foi substihiido por 1 representan- 
te de Pontevedra, senclo a porcentaxe ac- 
tual de mulleres na Cámara do 13,3% 

mercado clo 
situación da rnuller no 

traballo, supón para ela, 
unha posición de desventaxa que é, a 
vez, causa e efecto da situación cla des- 
ventaxa social na que se atopa; si ben na 
xurispniclencia española, sorprenclente- 
mente, son máis os asuntos nos que os 
homes síntense clescriminaclos, no  De- 
reito Comunitario q~iedou seinpre nloi 
claro, que o gnipo desfavorecido que se 
trata de  parificar tnediante a prohibición 
da descrinlinación senial é a muller. 

A inclusión no Tratado de Roma d o  
art. 119 que  impon o principio d e  
igualdade salarial, aínda cando hivo a 

súa orixe en razóns puramente econó- 
micas pola preocupación dal'qins Esta- 
dos que xa tiñan avance na materia e 
tiñan medo ver pemdicada súa com- 
petividade por aqueles que iñoraban tal 
regra, supuxo un importante paso cua- 
litativo, na medida na que o Dereito 
Comunitario tiña primacía sobor das 
disposicións nacionais; así acal->a de  
lembrar o Tribunal ~onstihicional na súa 
sentencia do  1.7.91, na que indica que 
o art. 14 da Constit~ición, ten que in- 
terpretarse dacorclo ao art. 10 da rnesma, 
á luz dos tratados e acordos inteinacio- 
nais. 



A existencia cle l3:irreir;is ocupacio- 
n:iis que peixuclican, no momento cle 
contratar, no inomento cle prornocionarse 
oii no inomento cle extinguir o conti-ato, 
:i m~illcr pirtcrícl:~ polo home, e ~inha 
cl:is mnis ol>vias e clificilrnente siipei.;il,les 
cliscriinin:icións por r:izóii cle seso; o 
tcni:i cl:i ig~i:ilcl:iclc n o  enlprego non se 
resolve co:i iiici.:i igii:ilclacle saliirial, nin 
siclues:~ con iclénticas conclicións cle 
ti:il>:illo, x.21 cliic a iniiller ten socirilrnente 
clificult;icles específicas para o acceso ó 
ti.:il,allo e para sua proinoción clentro do 
mcsr-i~o; a o  inesino teinpo. as empresas, 
si hen alxinclonaii a discriininación clara 
c I->~irtla, iitiliz:in sistemas cle diferencia 
:ip:irentemente hascaclos e n  criterios 
neutros, pero cpie teñen iin claro inip;icto 
negativo sol3oi- cl:~s iniilleres tral~allaclo- 
13s. 

O Consello tl:i CEE constata o au- 
inento clc tales clescriinin:icións indirec- 
i;is,  si coino o feito cle que, aíncla cando 
:is iiiiillcres ;icccclen 6 merciclo do  tr:i- 
1~:iIlo clc xcito c:itla vez rn:íis intenso, os 

gama moi restrictiva e de debil cualifica- 
ción; por iso, vai aprobar, sucesivamen- 
te, tres iniportantes Directivas; a D. 117/ 
7 j  na que inantense que a igcialdade 
salarial ten que referirse non á igual tra- 
Ix~llo, senon a tiahallo de "igual valor" 
(afirmación inipoftante, xa clLie en oca- 
s i ó n ~  non hai hoiiies que fagan na em- 
pi-esa o mesnio traballo qcie as niulleres) 
:lo tenipo que prohibe toda clifei-encia 
nos sistemas de clasificación profesional, 
e ordena aos Estados iilembros que 
gasanten o principio, coiden de que sexa 
coñeciclo e articulen ~i~ecliclas sanciona- 
cloras para os infractores; a D. 207/76, 
relativa a posta en acción do principio 
cle igualdade de trato no acceso ao 
emprego, 5 formación, e á promoción 
profesional poñenclo o acento nas "me- 
didas positivas"; e a D. 7/79, sobor da 
igualclacle cle tiato na materia de Segu- 
riclacle Social. 

Poi- último, a campaña da CEE para o 
cuatrienio 89-90 -que en España cleu 
I~igar a Lei 3/89- sobor da regulación de 
permisos por razóns familiares, trata de 

responsabiliza-los 
lionies na tarefa 
coriiún do coiclaclo 
dos fillos, xa que 
na "doble xoinacla" 
por aclicación ao  
fogar e ao traballo 
é a inaior causa de 
absentisnio femíni- 
no,  forzando en  
ocasións o ahan- 

I clono da vida labo- I r a~ ,  que se quere 
1 paliar có clereito a 
1 
1 incorporación for- 

zosa tras da exce- 
7 ., 

dencia por rnater- 
nidade, e a posibi- 
liclacle da conce- ,j% 

&- sión indistinta ao  
R' pai íi á nai. 

Nos niúltiples 
casos nos que o 
Tribunal de Xusti- 
cia cla CEE tivo que 
coñecer sobor da 
aplicación d o  
principio de igual- 
clade, foi creando 
~inlia doutrina que 
pocleríamos con- 
densar  e n  tres 
puntos: a) o nian- 

f clato cla equipara- 
ción 6 absoluto e 
non adnlite excep- 
c i ó n ~ ,  e ten ase- 
macle, un  claro 

caracter unilateral, de loita frente a clis- 
criniinación "contra" a muller, victima 
clunlia real diferencia de trato, polo qcie 
se busca parificala co lionie, para que 
non existan diferencias nas conclicióiis 
de traballo; b) a obrigación dos Estados 
non é, só, eliminar, a cliscriniinación na 
súa lexislación e práctica administrativa, 
senon tamén, crear instnimentos para 
asegura-lo respeto efectivo ao pfo. de 
ig~alclacle, articular unha via x~iclicial para 
as reclanx~cións contra a cliscriniinación 
e intervir lexislativamente, en tal seriti- 
do, na concestación social; c) o princi- 
pio de igualdade "vincula a todo Estado 
en canto o resultado a obter, en f~inción 
do obxetivo que se persigue"; tratase de 
evitar que no "nioinento final" haxa unlia 
diferencia retrilmtiva en contra da iiiu- 
ller. Por iso, aíncla que foi~lial e clirecta- 
mente, non se estal3ieza como criterio 
de clifere~~ciación o sexo (senon por esp. 
a forza no traballo), se do  conxunto dos 
elementos para a detenninación do sa- 
lario deducese que tales criterios fiincio- 
nan, de feito, en  perxiicio do  sexo fe- 
nlínino, ten que admitirse a existencia 
de discrinlinación, pese o seu caracter 
encubesto. Significativa a este respecto, 
é unha sentencia na que a denianclante 
, que traballaba a tempo parcial cobraba 
menos que os traballadores a teinpo 
completo, entendendo o Trilr>unal que 
"é un ineclio indirecto para reducis o 
nivel salarial das traballacloras a ternpo 
parcial, xa que ese gnipo coinponse de 
xeito preponderante de traballadores de 
sexo femínino". 

A pastires das sucesivas recornencla- 
cións da CEE, buscáronse remeclios para 
correxir clesig~ialdacles clificilmente ata- 
Ilalr>les por unha no1111a; reco~iiend:índo- 
se un estudio de tóclolos traballos e non 
só clos que culr>ren indiferenciadarnente 
liomes e mulleres, para coñecer a situa- 
ción real de ocupación pasa cada sexo; 
a revisión das ofertas cle ernprego, eliini- 
nando todo sexismo directo ou encu- 
berto na descripción das cualidades 
esisiclas (alnira innecesaria, boa presen- 
cia, etc.. . .); a capacitación clos seleccio- 
nadores de persoal, ben para que reco- 
mende a unl-ia muller que tivera demos- 
trado a mesrna capaciclade, hen i-eser- 
vanclo unha cuota de contratación feiní- 
niiia; a creación nas Oficinas de Empre- 
go -corno se fixerón en Irlanda e Gran 
Bretaña- de "Conselleiros de Igualcla- 
de", para enviar inulleres a postos tracli- 
cionalinente masculinos. Na negociación 
colectiva, xa son varios países que in- 
cluen nos Convenios plans de recupera- 
ción de mulleres que cleixaron a ernpre- 
sa por responsabilidades familiares ou 



ben reservan unha porcentaxe das va- 
cantes de ascenso para o persoal feiní- 
nino. 

Ao final deste breve panorama, o 
balance é necesariamente contraclicto- 
rio; costou moito entender que a des- 
igualdade no traballo entre homes e 
lnulleres "non fosma paste da orde na- 
  ir al das cousas". Por outso lado, o pro- 
blenla enfocouse dende unha perspec- 
tiva individual, e a través de instsumen- 
tos demasiado débiles frente á com- 
plexidade do  problema. 

No Dereito español nin siquera se 
chegan a vedar as discriininacións clirec- 
tas -o Estahito dos Traballadores fala de 
"ig~ial traballo" e non de "traballo de 
ig~ial valor", sin definir, pois, cal seria 
este e por tanto cal é o elemento de 
comnaración Que ten de  buscar a mu- 
Iler- e non existiu ningún intento de ao negarse a certas persoas a igualdade lador poderá decretar que as rilulleres 
desvelar as discnrninacións indirectas que . de trato por pestencer a un determinado deben recibir o mesmo salario que os 
se realizan sobre todo a través dos sis- gsupo social, en contra da común digni- homes, pero será necesaria unha revo- 
temas de primas e de clasificación pro- dade dos seres humanos; pero esta di- lución no corazón e no espírihl dos 
fesional. ferencia ten unhas osixes sociais que hai homes, para que unha avaliación igual 

É a esencia mesma dos dereitos hu- que cambiar non só con leis. Como dixo das tarefas, se transforme nunha igual- 
manos a afectada pola discriminación, un coñecido político británico "o lexis- dade real".) 

~NDICES DE AFILIACIÓN FEMENINA NOS 
SINDICATOS E 

~NDICES DE REPRESENTACI~N NOS COMITÉS 
EXECUTIVOS CENTRAIS 

(Porcentaxes de 1978/82 e 1986) 

DtA 

"A Europa das Mulleres" 

(os dados son do 86-87. Ten habido cárnbios porén non dispórnos de dados 

de todos os paises do 90 ao 91) 

PovoaOón Activa en Acta a NVUos por N" N" divároos Permiso por Aborto 
feminina % tcmpo rnuller mabimónios por 100 Iiab. matemidade 

parcial en % por 1.000 hab. en % 

3 rnesci r 
Irlanda I ,U 11.5 2.34 9.1 proibida rnédio. m5is 1 ilegal 

rniiioris "7' 

mc. scn soldo 
I I I I I l I 1 

1.49 13 nirses 
auiorir:irlo 

Dinamarca 2.6 " 49.8 38,G 6. 1 recmbols:i<lo 

Portu@ 5.3 " 86 8.8 1.57 7 12 3 nieses ilegal 

1.56 6 34 
xttiori~i~do 

Holanda 7,.1 " ?7..5 .5 1 reernliolsado 

3 inescs c 

4.7 
iiiédio. atiiorirnrlo 

Fráncia 2 R . S "  36.3 20.2 1.81 7 S o 9 rrrn~l>olra<lo 
Iillo 

Fonte: Eurostat. Oficina Estadistica das Comunidades Europeas 

Cifras 198611987, INED. Encuesta P. Dupoy. 



"El Poder de las mujeres y el 
Estado del Bienestar" 

Helga Maria Hernes. 
Vindicación Feminista Publicacións. 
Madrid 1990. 

c iiico priises n0rclicos: Suécia, Noniega, 
I>iii;iniarc;i, Finlánclia e Islánclia) ten-se 
cii:icicriz;itlt, polo seu coiiipromiso coa 
igii;ildaclc .;oci;il. 

N:iiiir:ilincnle cliic non existe a igual- 
cl;icli- cnirc Iioiiics c iniilleres porén ten 
:iiiiingii:itlo ii~iiiio as clifcréncins cle en- 
ii.;iinlx)h, ~xol~:il~cltncnic niáis que en 
ningiir~s. 

1'; :i p:iriires do4 70 qLie se prantexa 
rcp;iilir o pocler político entre os sexos 
c clcst:i reiviiiclic:ición iiasceu a preséncia 
tlc miilleres en cliversas áreas da política 
clo "Estaclo clo Benestar". 

He1g:i 1-Iernes, clirectosa do Instituto 
cle Iri\~estigación cle Oslo e eclitora dunha 
colectiva en 17 volunies sobre as condi- 
cións cle vicla elas mulleres, piiblicación 
tla Universic1:icle de Oslo é a autora deste 
interesante tr:il-,allo. 

O libro ten Ixsicamente 6 ensaios, 
ioclos eles sol-, o denorninridor coiiiíin 
de "Ensáios sobie o Feminismo Estatal". 
Neles, nnalisan-se os faclores que teñen 
facilitriclo, ou peniiiticlo, a enti-:ida masiva 
cle riiiilleres na esfera clo público, a sua 
participación no proceso político e a in- 
cospcmción clos ":isuntos de inulleres" 5 
Lisencla política clos par~idos e dos go- 
vernos. 

F:ii iin segiiiiiiento concreto clos 
frictores que teñen peiniitido os cán-ibios 
que en cuestión cle sexos se están pro- 
clucinclo. 

I~escle :i :ixitación feminista e coino 
est:i ten ido foniiulniiclo o concepto de 
igcialclacle, :i relación entre xénero e 
impoténciri social e :i posición pouco 
confi:icl:i no pocler institucionalizaclo ao 

tempo que mira a necesidacle de facer 
posílxl unha teoria feminista do  poder.. . 
até os efeitos do  desenvolvimento eco- 
nón-iico e as políticas govemamentais 
destinadas a facer medrar a igualdade e 
a aminguar a discriininación. 

No exaii-ie clos avanzos producidos, 
as clificuldacles, os conflitos que se apre- 
sentan, os compostainentos de l-iomes e 
mulleres , a menor proclividade a con- 
ceder alta representación e postos exe- 
cutivos ás rnulleres dos sisteinas "corpo- 
ratistas" (feita por cooptación grupal: 
Sindicatos, goveinos, consellos departa- 
nientais) frente aos mecanismos electo- 
rais, xorden as eternas perguntas referi- 
das ás fronteiras entre responsabilidade 
pública e privada para os labores de 
reproducción, asi como a aceptación de 
lexítinias diferéncias de xénero nas so- 
ciedades que toman a igualdade corno 
iinha finalidade política primordial e 
permanente. 

Deste exame, a autora deduce que 
"as políticas de igualdade" tiveron con- 
secuéncias positivas para as mulleres: 
teñen levaclo a ináis igualdade entre 
l-ioines e mulleres e teñen acortado a 
distáncia en  maior proporción que 
noutros lugares do  mundo. 

As metas de converter en "píiblicos" 
os labores vencellaclos á reprod~icción 
levaron ao "Bloque de xénero" a de- 
nianclas máis orientadas aos logros de 
permisos mateinais longos e xornadas 
cle tnballo costas que a obter instalacións 
instihicionais pasa o coidado clos fillos e 
outras responsabilidades sociais. 

Nisto incide o Movimento Feminista 
:lo revisar o concepto e os contidos da 

igualdade, teimando na importáncia 
ideolóxica e política de deixar de cha- 
mar aos intereses da muller intereses 
"especiais" para conseguir que se consi- 
deren intereses xerais. 

A maioria das políticas de igualdade 
de xénero comezaron por centrar-se na 
cuestión do  mercado de traballo. 

1, alentando ás mulleres a se integrar 
no mercado laboral, 

2, conseguir o paso dun tratamento 
desigual no acceso ao traballo a un 
tratamento neutro desde o ponto de vista 
do  xénero e, 

3, alentando aos l-iomes a compartir o 
traballo da familia, dando-lles, tamén, 
licencias matemais. 

Co obxectivo de conseguir a neutra- 
lidade de xénero dentro da faiilília e da 
sociedade en xeral. 

O masivo acceso ao mercado de tra- 
ballo (basicarnente na modalidade de "a 
tempo parcial") afectou 5s fainílias e ás 
relacións entre as famílias e o Estado. E, 
en todo este proceso ten-se deinonsti-ado 
que as políticas estatais (deste tipo de 
Estados) das que as mulleres dependen 
máis ca os homes, teñen contribuido a 
mobilizar ás mulleres politicamente. 

164 páxinas que axudan a ver e en- 
tender un caso concreto (con 5 expe- 
riencias diferentes segundo cada un dos 
paises) de aplicación das Políticas de 
Igualdade de xénero desde e no marco 
do  Estado do  Benestar e corno isto ten 
contribuido a acostar as distancias exis- 
tentes entre homes e mulleres. 

Resulta suxerente e proporciona 



al~oncloso n~aterial para a polémica e 
para o clelxte. 

As posicións políticas da autora non 
tefien a ver con quen preconiza a n~al- 
clade do  Estado per se e a necesidade, 
en consecuéncia, cla sua desaparición. 
O exalne está centraclo na aplicación 
deses Plans de Igualclacle levados a efei- 
to desde os governos deses Estados e os 
resultados obticlos. 

As conclusións son favorábeis aos 
Estados do  Benestar en  comparanza con 
outros e inesino pode percebir-se unha 

certa posición "proteccionista" xa que a 
autora está persuadida do bon para a 
rnobilización política das mulleres de tal 
xeito de proceder. 

Os logros comentados alí, vistos cles- 
de nós resultan lonxanos. Os Plans de 
Igualdade elaborados por organismos 
cornunitários e polo Instituto de la Mu- 
jer-Madrid, chocan frontalrnente cunhas 
políticas onde o acceso ao iuercado de 
traba110 é cada dia máis difícil agás en 
réxime de paro e que coino Helga suli- 
ña, é unha peza básica para poder er- 

guer unha política de i; 
Estamos a anos luz. Aq~ii non hai 

Estaclo do  Benestar, aqui non hai un 
governo conlprometido coa i~ialclacle 
entre os sexos, aq~ii  non hai unha cul- 
tura política que ol>senre nas discrimina- 
cións de  xénero algo mau para o 
conxlinto social. Aq~ii calquera Plan de 
Igualdade tesia que comezar por reciclar 
-ou retirar- aos reitores cla sociedade: 
Aos españois e aos ga1egos.D 



Como ampliación ao debate que 
110s ocupa, seleccionamos ale;úns 

puntos do artigo de 
Celia Arnoros publicado polo 

Movimei~to Feminista de 
Madrid en 1989. 

V A preséncia de mais mulleres no 
poder ten un sentido feminista: 
(1 (eito clc cliie exist:i cin m:iior eqcii- 

lilx.io n:is posici61is cle pocler cle ambos 
colcclivos, m:isccilino e femenino, ten 
1111 senlicio cin:incip:itório para o 
conxiinio cl:is nlullercs, inclepenclente- 
ii1c.nlc cl;i m:iior o1.1 menor conciéncia 
Sc.iiiinisi:i cl:i<liic.l:is clcic :iccclcn aos c:ir- 
gos. 1liilcnclc.iiios que (. feminista se 6 
(-iii;~~~(~i~>:i[Orio, o11 polo nlcbnos vi~~ii:il- 
iiic.iilct c.iii;ii~c'i~?;ilório 1?:1i.;i o co~ixii~ito 
tlo sc.nCric.o li~iiici~ino. 

l? rlicc.i., o lkito clc cpie a especie 
I1iini:in;i c,bte:i niinli:~ sitlinción riiáis cer- 
c:in:i o11 n~líis tenclcntc á igtialclacle en 
cinto :ios dolis sí'ncros-SCSOS, penso que 
s:i cle por si é cin ohxectivo eticaniente 
clescx5l~el c emnncip:itório. 

Eticainente clesex5bel en tanto en  
canto :ipunt:i :í iglialclacle á tencléncia á 
igualclacle polo menos. Igualclacle no 
senticlo cle eqciipoténcia, colno capaci- 
clacle cle inciclir sol~re o niunclo o11 de 
afect:ir ao exterior en nxlior niedicla, o11 
polo nienos non en menor nieclida do  
q ~ i e  iin/unlia é afectaclo/a. 

V O poder é sempre de colectivos: 

Canelo se Eila de poder absoluto OLI 

cle concentración de poder, v. n l e co~iio 
Soin-i;i cle f:ilar, pero o pocler nunca é 
clun só indivíclcio; os poderes senlpre 
son cle grupos, de redes o11 cle sistemas 
cle pactos, e o poder í- tanto rnaior canto 
rnais clifcincliclo estrí, canto en maior 
meclicl:~ ten cre:iclo cinh:~ recle de difii- 
sividade. O poder non í- u~ili:~ esencia 
nen algo que se ten, non é unlia subs- 
tancia, scnoii unha rede de relacións. 

Entenelido así, o poder é sempre de 
colectivos: non é nunca pocler cle incli- 
vícluos. 

"MULLERES, 

V Poder é poder 
diferenciar-se: 

Desde este pun- 
to de vista, pocleria- 
se clicer que o xé- 
nero-sexo masculi- 
no é un espazo de 
pares. Un espazo de 
pares, non porque 
nel impere precisa- 
niente a xustiza ciis- 
tributiva, obvia- 
n~ente non é o caso, 
e seria un disparate 
dices que todos os 
varones teñen o 
tuesrno poder. Pero 
si no sentido se- 
gciinte: todo varón 
perribe a outro va- 
rón como a algcien 

FEMINISMO 
E PODER" 

que, se non pode, pode polo nienos po- 
der, é clicer, que selnpre pode tomar con 
respecto a él un relevo, dar-lle unlia alter- 
nativa. 

En cá~nbio, o colectivo sexo-xénero 
femenino ten como característica apare- 
cer polo contrario como o colectivo da 
impoténcia. Ante todo, "a muller" non 
é percibida como individualidade. 

Precisamente, o espazo dos iguais é o 
espazo das diferencias dos indivíduos: 
ti es ti e eu son eu, porque somos iguais, 
e porque somos iguais somos diferentes, 
e clicer, cada quen acota o seu terreo. 
Tenclen, polo tanto, precisamente por iso, 
a diferenciar-se e a marcar cada quen a 
sua rica personalidade . Poder é poder 
diferenciar-se. 

Nos colectivos nos que se xoga o po- 
der, troquela-se a individualidade; nos 
colectivos onde non se xoga poder como 
non Iiai que tribuere (tributar) nada, non 
Iiai operadores distributivos que fagan 
eniemer o11 destacar a individualidade. As 
mulleres, desde este punto de vista, non 
teinos a incliviclualidacle, nen como cate- 
goria política, nen como categoria ontoló- 
xica. 

De aí que non sexa, en absoluto, inó- 
cuo que na linguaxe orclinária se diga "as 

- = 

e-. 
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Mari Pilis", "as manixas". Calquera inoclo 
de percibir-nos como indiferenciación, 
como non indivíduos, desde ese punto de 
vista é un auténtico atentado lingiiistico. 

Normalmente, nas miilleres, o de ir o 
nome e o apelido xlintos non se di .  Se 
unha muller chega a ser importante, toma- 
se o seu apelido e pon-se diante "a", a 
Caballe, a non sei que, o que quere dicer 
que é unha anomalía cósmica que dentro 
do xenérico femenino emerxa unlia incli- 
vidualidade. 

V Feminismo e poder: 
O problema de porque os gnipos fe- 

ministas non medren ten seguramen- 
te que ver coas difculdades que teñen 
as muileres de homologar-se coas fe- 
ministas. Elas perciben-se a si mesmas 
como mulleres moi distintas na medida en 
que os gnipos feministas, pola maneira en 
que nos organizamos, polo modo de como 
actuamos, por certos erros que ternos 
cometido, facemo-nos percibir como gm- 
pos de mulleres peculiares, e sobre todo, 
como gnipos de mulleres aos que só ac- 
ceden aquelas que encaixan. 

Hai que tender pontes entre o femi- 
nismo e o xenérico muller de tal nia- 
neira que as posicións de poder do Movi- 



mento sirvan-lle ao xenérico muller e vi- 
ceversa. E que as posicións que gane 
socialmente o xenérico rnuller incidan, 
repercutean no Movimento, e o Movimen- 
to as elabore, as reoriente e as canlee, de 
tal xeito que teñan efeto de potenciación 
para o xenérico das miilleres. 

Eu penso que no marco clestas reflexións 
pode ter un sentido máis preciso dices 
que, nun sentido vishial, dalgún modo polo 
menos, todo o que sexa gañar posicións 
de poder para o xenérico ten xa un sen- 
tido polo menos vimialmente feminista. 

As mulieres que 
acceden a eses esos- 
zos de pares, para 
Iexitimar a sua nova 
posición de pocler non 
se lles deberia pedir 
por adiantado coino 
condición sine qua 
non, o sello de femi- 
nismo ou a sua 
lexitimación como 
feministas; a sua 
preséncia teria xa 
un sentido lexitima- 
dorper se. 

Se tomaran o po- 
der moitas mulleres de 
modo que se produci- 
ra a l~ornologación 
completa delas nos 
espazos de poder 

masculinos, controlando desde modo o 
risco de reabsorción e precasiedacle das 
integracións de certas excepcións, desde 
o momento en qiie se tratara de espazos 
de pares e de espazos potentes, a cousa 
xa de seii teria un sentido feminista, cha- 
me-se asi oii non. 

V Outras formas de facer 
feminismo: 
No mesino sentitlo en que é iinha prác- 

tica clarriiuente feminista (aínda que non 
se chamen a si rilesinas feministas, e se se 
les di que o que fan é feminista quedan- 
se iin pouco extrañadas) a práctica das 
Nais cla Praza cle Máio, por exemplo. Iso 
é feriiinismo onde o haxa; sen erilbargo, 
elas non o elaboran en térnlinos fenlinis- 
tas. Con todo, se alguén levou 5 práctica 
o lema feminista de "o personal é político" 
que nós soubemos forinular pero rnoitas 
veces non o soubemos facer, foron elas 
que ao inellor non o forn~ularon asi pero 
soiiberon-o facer. 

Pocleria-se dices entón que moitas ve- 
ces, nen todo o que facemos as ferilinistas 
é feminista nen deka de ter un sentido 
susceptíbel de recuperación polo ferninis- 
1110 rnoito do que se fai por paste do xe- 
nérico muller desde o non feminismo: a 
interrelación é moito ináis comp1exa.D 

Poder e muller 

Tomado do libro 
Sexo e Filosofa: sobre "mujer" y '$oder" de 

Amelia Valcárcel. 
Capitulo VII. Editorial Anthropos. Barcelona. 

oitas veces pode les-se ou escoitar-se en contextos feininis- 
tas: as mulleres non queren (non queremos) o poder, 
queremos transformar o poder. Hai que distinguir estas 
afismacións doutras moi semellantes que se produciron e se 
producen por parte da intelechialidade da contracultura: as 
mulleres non queren o poder. As mulleres son o antipoder. 
E incluso ainda llaberia que distinguir estas últimas das 
afumacións usuais do discurso tradicional: a muller non 
quere o poder, a i~luller non necesita o poder, á muller o 
poder senta-lle mal, non se convén con ela. Pese á síia 
diversidade de orixe todas estas senténcias parecen-se. Todas 
elas dan por suposto que están realizando afirinacións en 
vez de estratéxias ou ensalmos, que están utilizando un 
referente verista cando falan da rnzillel- ozi do  pode^: 

A ?12~~lIer é un xenérico ilexítimo, o poder non pode ser 
dito de modo unívoco. No caso do discurso tradicional 
practica-se coa elocución desas frases un comiso que en 
ocasións ten éxito. Un sistema de dominación depende de 
cesta complicidacle no dominado. Moitas mulleres cllegai-on, 
en efeto, a crer que comparten algo como a esencialidade 
femenina e que de tal esencialidade algíins exercícios do 
pocler, exercícios notórios, os políticos, os organizacionais, 
os empresai-iais, os coactivos, por exemplo están excluirlos. 
De admitir o marco segue-se que nada hai de obxectábel no 
reparto do sistema global. O ensalmo a veces fiinciona. No 
caso da contracuihira sucede que ese xliizo tradicional se 



pode significar a práctica dun ensalmo 
ou ben que hai que variar a énfase nas 
cousas que se consideran relevantes. 

Sen einlr>argo, á cuestión mal formu- 
lada de por que a muller non quere o 
poder acloitan-se dar explicacións que 
adolecen da pregunta. Alg~inhas de xé- 
nero psicoloxista, outras sociais. As mu- 
lleres son tímidas e refiigan os enfronta- 
inentos. Prefiren permanecer na sombra. 

Aduce-se que as mulleres foron educa- 
das para competir, pero con outras 
rnulleres, o que afecta á solidariedacle 
entre as mulleres que a rnilitáncia fe- 
minista intenta fundar. Que o fogar, 
suposto refixio, é o habitual campo de 
batalla porque o conseguido fogar tralo 
conseguido noivo e o logrado marido é 
polo común pouco consolador. E non 
hai máis que ver que moitas das que o 
ocupan, se incluso envexosas das que 
se libran dan en alaba-lo, non adoitan 
quere-lo para as suas fillas. Achaca-se- 
Ile ao poder unha queréncia patriarcal 
esencialista e remata-se por concluir que 
poder e patriarcado son o mesmo. Asi a 
loita feminista dá en loita contra o poder 
e renega da calquera problematicidade 
-incluida a que se apresente na diária 
militáncia- co obrigado recurso de atri- 
buir cada conflito ao patricarcaclo e in- 
cluso certos conflitos internos ás réino- 
ras patriarcais presentes nas próprias 
militantes. 

Un punto de partida algo ináis nomi- 
nalista preguntaria-se por que desde que 
o inimigo da liberación femenina é o 
patriarcado parece que os varóns un por 
un non teñen nada que ver na sua per- 
petuación, aínda recoñecendo que, se é 
sistema global, tainén no seu mante- 
mento as inulleres teñan bastante papel. 
E nese nominalismo aliado cunha ollada 
empirista non poderia deixar de ver que 
se é certo que as mulleres están pouco 
presentes nos teatros do  poder é porque 
neses teatros están os varóns, non unhas 
enteléquias. E aplicando con sinlplicidacle 
o sentido común á pregunta por que as 
inulleres non qzreren o poder?, haberia 
que responder-se que iso non está tan 
claro: unhas si e outras menos, ao igual 
que hai varóns ambiciosos e outros 
contemplativos. Nunca desde logo por 
algiril-ia razón de natureza o ~ i  de nani- 
reza psicolóxica. 

As mesmas contas hai que aplicar ao 
termo patriarcado. Non ten pes nen 
mans, non respira. É un termo que serve 
se contribue a aclarar que tipo de poder 
se considera ilexítiino e por que, pero 
que se desactiva se só vale para nomear 
a caixa de males. De admitir aínda que 
fora minimamente a demonización do 
poder -e chamo clesta inaneira ao uni- 
vocismo milenarista aínda que se expre- 
sara na retórica de 1968- seguiria-se que 
o único que as mulleres fan (e deberia- 
se conceder que non todas porque 
senlpre quedarian casos fóra) é deitar-se 
co pocler, parir varóns para o poder, 
reproducir o poder. Non parece que tal 
visión sexa de  recibo para boa parte do  
inovimento feminista.) 

rernoclela, dando-o sempre, sen embar- 
go, por 130 e preciso polo qiie toca ao 
seu significaclo. As rnulleres non teñen 

c ISmos, as pocler, o pocler protluce cat-i 1': 
inulleres son a esperanza da espécie. 
Ein siiriiário siloxisino aparece en ]->as- 
t:intes ol7iris clo progresisino ambiente. 

'1 irnla- En ocnsións incluso este tipo cle , f' 
ci6ns xenéric:is reflicte-sc nas enquisas. 
As mulleres interrogaclac sobre se cle- 
scxan o pocler, responclen en porcen- 
t:ixes e l e~ idas  qiie non. Pero é que hai 
resposta comunicativamente válida á 
pregunt:i clesexa vostecle o poder? 

Unha pregiintri ~01110 esa non pode 
respostar-se cle moclo directo, con un si 
oii ~ i n  non, se non é iin acto iiocutivo 
que peitenez:i ao tipo ~13 broma ou da 
consigna. Ninguén, varón ou muller, 
clcsexa o pocler. Desexa pocler facer 

:erto que as mulleres 
UI BOUCO f í res~nt~c bu&* 

nos 
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I 

teatro: 
eses te; porque ni 

están c 

non 
1s varói 
enteléquias". 

Sahen, se cadra, inanexar, pero non 
inanclar. As mulleres que son verdadeiras 
1711//1e1"e.~ non precisan impoñer-se, al- 
canzan os seus ol3xectivos por outras 
vias. As riiulleres que son quen de inten- 
tar a detentación de poder non son 
verdadeiras ~nzrlleres. As mulleres non 
teñen o costurne do  pacto. As inulleres 
estiín ausentes do teatro do poder, están 
en Hestia', e non cofiecen os seus tixi- 
cos. Xogan mal. As iilulleres non se 
interesan polo poder porque o pocler 
non se interesa por elas. As mulleres 
non foron socializadas para o poder. As 
mulleres non teñen o rnesmo einpuxe 
que os varóns, non o xogan todo, porque 
sempre teñen o refíixio da súa condición 
5 que ninpiién Ile exixe o triunfo. Etcé- 
tera. 

Estas pseudoexplicacións, e son-o 
posto que intentan respostar a unha 
cuestión mal fomulada, acloitan ser re- 
Ixiticlas pola militáncia feminista con 
outras argumentacións, q~iizáis máis 
verclacleiiris, pero a iniúdo desenfocadas. 

iinhas cousns o11 outras, ter inficiéncia 
en certos círculos, toinar decisións me- 
llores par:i el, os seus o11 o resto da 
Iiiiinaniclacle. Que11 cletenta algún pocler 
non en \,ano o representan Ixi i~o a re- 
tbrica, :iseitacl:i o11 non. do seniizo. Els- 
tcr const:ita qiie h:ii fins qiie non se 
poclcn conseguir pretenclenclo-os, senóri 
qiie sc procliicen conlo precipit:idos 110 

transcurso cloutras nccións. O qiie iini- 
vocamentc se cliai-ii:~ poder é iin deses 
precipit:iclos. Se se desesa en si, non se 
oI3tí.n. Se se eserecita n;i acción real 
csitos;iinente, entón iiicremenki-se. Que 
fiilnno ou SiiI:ina ten poclei- significa que 
o scu crití.1-io í. rcle\~:inte na toma cle 
clccisións rele\':intes. Asi :is cous:is, qiie 
:is rniilleres clesesen ou non ter pocler 

' Prefiro esta clesignación arcaica que 
distingiie ]>en entre os tres liin~es, os tres 
iniinclos, as tres activiclacles: o Iiiine que 
clestrue enviaclo por Ze~is, o lume que cons- 
true roiil~aclo por Prometeo a Hefestos, o 
I~i~iie que iuantén gardaclo por Hestia, a vime, 
a iriii511, o lunie clo clan e por estensión o 
I~iine cle c:icla fogar. 



ler e SIDA: 
emplo máis 
criminación 

v CHUS GARCÍA ÁLVAREZ 
Comité Cidadan Galego 
Anti-SIDA de Compostela 

ando se fala deste tema, doras do acceso ao méio interno para sibilidade de ser beneficiárias da apli- 
cando doutros moitos, non o VIH presente no semen dun home cación dun seguimento e terapéutica 
deixa de evidenciar-se a infectado. precoz que supoña un freno ás infec- 
realidade de  enfronta- A segunda referéncia que da mu- cións oporhinistas posibles. 
mento cotián: a muller se- ller se fai non se afasta moito da acti- Fronte a esta situación de ii~x~istiza 

gue a estar discriminada. tude descriminatória que se está a e necesidade de concienciación social 
Se ollamos o envés da história desta manter neste contexto e, vai ligada á polo abandono respeto ao tema polos 

patoloxía, comprobamos que as refe- posibilidade de trasmisión viral mater- responsabeis da educación sanitária 
rencias que nela existen da muller no-fetal. Unha vez máis a mensaxe su- social e da saúde pública en xeral, 
poden agrupar-se baixo a calificación pon-se que educativa, vai dirixida a existe outra faceta da muller que non 
de utilización. iinha segunda persoa, o feto. Pero que é obviada e que resulta útil cara ás novas 

A muller, como o home, é vulnerá- pasa coa súa nai? , liñas de actuación asistencia1 a nivel 
be1 á irifecti~idade do VIH, mais esta Esquence-se ofertar todas as alter- sanitário. 
~~ilnerabilidade só é lembrada cando nativas, incluida a posibilidade de É o papel de cuidadora social. His- 
cabe uilha posibilidade de dano a uiiha aborto, asi como dar información so- toricameilte adx~idicado e unha vez 
segunda persoa: o home ou feto. bre a posibilidade de empioramento: máis substitutivo da caréncia de recur- 

A primeira referéncia á muller en partindo dunha seropositividade sen sos socio-sanitários para a aplicación 
relación coa enfermidade aparece li- clínica, engadida polo estado de imu- dunha reducción do tempo de hospi- 
gada á clescrición epidemiolóxica da nodepresión fisiolóxica que supón a talizacióil das persoas afectadas. 
trasmisión heterosexual como posible xestación. Esta reducción é positiva para a 
via de infección. Aproveita-se entón Pero non hai referéncia deagnósti- persoa afectada por siipor tanto unha 
para culpar ás prostitiitas como axen- ca especifica cara á problematica da diminución do risco de agravamento 
tes trasmisores, acrescentando un ma- inuller: micoses vaxinais crónicas ou físico como pola adquisición de infec- 
tiz imposibilitador cla sua ilormaliza- eilfermidade inflamatória pelvica, cións, coma do risco de que a sua inte- 
ción sanitária e social. Obvian-se esta- consideradas (unha vez excluidas gridade psicolóxica se vexa ameazada. 
tísticas demostrativas dunha prevalén- outras posibilidades etiolóxicas) posi- Pero debe ser positiva para todos e 
cia semellante ao resto das mulleres bles evidéncias de imunodeficiéncia, todas xa que neste momento e pola 
non consumidores de drogas por via que esixen a recomendación dunha falta dunha rede asistencia1 que con- 
parenteral, asi como a realidade cien- proba de detección de anticorpos anti- temple a asisténcia domiciliária cuali- 
tifica de maior posibilidade de pre- VIH como documento base para un ficada, supón un traba110 incremeilta- 
séncia viral no semen que no fluído diagnóstico deferencia1 que exclua a do para a nai, irmá, tia, compañeira.. . 
vaxinal, dadas as características de facilitacióil de infección oportunistas da persoa afectada. 
veiculación do VIH por células de es- dos tipos de heipes virus tipo 11 ou Por todo o dito comprende-se que 
tirpe linfoide presentes en maior papiloma, aos que se 1le relacionan con a análise do tema SIDA muller desvela 
cuantia no liquido seminal. A isto desplasias precancrosas en cerix ute- fios de dominación machista, e por 
engade-se, como factor de susceptibi- rino. tanto a necesidade de reivindicacións 
lidade, as fisuras imperceptíbeis pre- Esta caréncia de critérios diagnósti- baixo un pensamento común: todas 
sentes na mucosa vaxinal tras unha re- cos orixina retrasos na definición clí- ternos direito á protección da nosa 
lación coital, que actuan como facilita- nica da SIDA e, por tanto, limita a po- saúde.) 



o xog 

O xogo é a principal actividade 
das nenas e nenos. 

Xogando relaciónanse co 
mundo. 

Desenvolven a súa afectividade. 

Exercitan a motricidade corporal. Potencian a capacidade 
intelectual. 

Liberan a súa creatividade. 

Fanse sociables. Os xogos serven igualmente A igualdade de oportunidades 
para nenas que para nenos. empeza agora. 

- 

Os xoguetes son instrumentos O público infantil é un cliente Xogando constrúen o seu futuro 
auxiliares do xogo, non deben apetecido. icoidado coa 
limitar a imaxinación. publicidade! 

CONCELLER~A DA MULLER 
CONCELLO DE VIGO 



Necesitanse "chica" ,,, criada,,, 
traballadora? 

As demandas para traballar no servicio doméstico aparecen a cotio en tódolos 
xornais e cada vez son máis as mulleres que se ven obrigadas a acudir a elas: 

paradas, amas de casa, estudiantes, xubiladas.. . levadas pola necesidade de 
apóio familiar ou a falta doutro posto de traballo alternativo. As condicións de 

traballo deste colectivo continuan marcadas ainda por grandes doses de servilis- 
mo e non chegan nin con moito ás mínimas recoñecidas para o resto dos 

traballos. 
A Asociación de Traballadoras do Fogar de Bizkaia creouse en 1986 para 

denunciar a situación de discriminación deste colectivo laboral e sensibilizar a 
conciéncia social sobor deste tema. Na actualidade levan a cabo unha campaña 

contra a 1ei de 1985 que regula este sector e pola inclusión no Rexime Xeral de 
Traballadores. Da súa experiéncia e reivindicacións fálan-nos agora: 

v ASOCIACI~N DE TRABAJADORAS "Antes eramos, sinxelamente, criadas. 

DE HOGAR DE BIZKAIA Logo chamaron-nos sinrientes. Máis tarde, 
empregadas do fogar. Nos decimos 

traballadoras, por aquel0 de reivii-idicar o 
noso. Pero, na práctica seguimos sendo 

chachas". 

F mulleres que traballainos e esposas e fillas saen a senir. Tamén mero de mulleres de clase méia que re- 

lo de tantas for- medrou a demanda deste senicio ao in- curren a nós para solucionar o problema 

mas diferentes e en tan diversas condicións corporar-se ao mundo laboral (f~~ndaineil- dos labores domésticos. 

que na práctica ocorre que non se nos pode talmente no sector sei~liios) u11 maior nú- Estai díias realidades so11 as que parece 

ilin coiltabilizar: hainas que ten en mente o PSOE 

que traballan máis de 12 cando no ano 85 aproba 

horas ao día, as que va11 i i i ~  Decreto lei que regu- 

de mañán, as interinas por --f-3J-- 4 la a nosa relación laboral. 

llora, as internas, as que -g Con el da-se via libre á 

coidan nenos.. .; temos cle criación dun colectivo 

tódalas iclades, xoves e até inaioritario (polo barato) 

xubiladas; antes a maioria de mulleres que van rea- 

viña a dos povos, hoxe son lizar o traba110 doméstico 

da cidade ou inmigrailtes \ .illeo ademáis do próprio, 

estranxeiras ilegais. ii-iatando asi dous paxaros 

Este é un colectivo que dun tiro: nin creación de 

foi en aumento nos últ; sei~icios colectivos nece- 

mos anos, paralelo a s,írios evitando o custo 

medre do paro e á nece! econóinico do Estado, 

dade de facerlle fronte iiiil  fisuras nas novas fa- 

calquera prezo: a axuda ii-iílias polo quen e cando 

familiar é imprescindible (Continua na páxina 47) 



Estudo comparativo de decreto-lei sobre traballadores de fogar e 
normativa laboral común do resto dos traballadores 
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se limpa, e ademáis, será unha válvula de 
escape do paro. 

Desta lei, que é descoñecida para a 
maioria da poboación, hai que resaltar que 
establece grandes diferencias e claras dis- 
criminación~ entre as traballadoras do fo- 
gar e o resto de traballadores. Algúns 
exemplos disto, son: 

X Hórario: estabelece-se que a xornada 
laboral será de 40 horas semanais, pero o 
empregador poderá impoñer un "tempo 
de preséncia" á mame da xornada, que non 
se paga. Nestas horas segundo o Illstihlto 
da Muller poden-se realizar tarefas como 
abrir a porta, atender o teléfono, vixiar os 
nenos ou enfermos. 

X Salário: o soldo estabelecido é o salá- 
rio mínimo fixado polo goberno para as 
40 horas semanais. A este salário pode-se- 
Ile facer descontos por comida e aloxa- 
mento de até un 45%. E asi, unha interna 
poderia cobrar legalmente tan só 30.954 
ptas mensuais no ano 1992. 

X Despido: o Decreto legaliza o despi- 
do libre mediante o método que chama de 
"desestimento", polo que a traballadora 
pode quedar en calquera momento sen 
emprego con tan só 7 dias de indemniza- 
ción por cada ano de traballo. 

X Contrato: o contrato pode ser verbal 
Ou escrito, e non existen nóminas. A contra- 
tación non se fai a través do INEM, e, aínda 
que estean proibidas por lei, existen axén- 
cias privadas de colocació~l que se anuncian 
nos periódicos e que se aproveitan econo- 
micamente de buscar-nos traballo. 

X Seguridade Social: estabelece-se un 
réxime especial, polo que temos dereito a 
atención médica, xubilación e baixas, que 

non se cobran 
até o 29 dia de "Este é un colectivo que foi en aumento nos 
iniciar-se a en- 
fermidade. O 

últimos anos, paralelo ao medre do paro e á 
máis grave deste necesidade de facerlle fronte a calquera prezo: 
réxime é que I I 

non dá dereito a a m d a  familiar é imprescindible e esposas e 
cobrar o desem- 

I 1 

prego. fiUas saen a servir". 

A reforma legal que esiximos 
Queremos, por suposto que se derogue 

este Decreto-lei, e esiximos: que desapare- 
zan os chamados tempos de preséncia, e 
que esas horas se contabilicen como ex- 
tras; a supresión dos descontos por comida 
e aloxamento; a equiparación salarial cos 
sectores que realizan traballos similares; 
contrato escrito de traballo, nóminas e 
contratación a través do INEM; estamos en 
contra do despido libre e por último que- 
remos a nosa inclusión no réxime xeral da 
Seguridade Social. 

Sabemos que estas son reivindicacións 
difícis de conseguir, sobre todo porque este 
é un sector con moi pouca experiéncia de 
loita, pouca conciéncia de traballadoras e 
aínda menos organización. E isto non po- 
dia ser doutra maneira, dadas as condicións 
nas que traballamos: ailladas en fogares 
diferentes, a veces sen apenas contacto co 
exterior (caso de moitas internas); reali- 
zando tarefas de tan pouca consideración 
social que nos levan moitas veces a non 
querer dicer en píiblico en que traballa- 
mos; cunhas relacións laborais disfrazadas 
de persoais ("vostede é unha máis da famí- 
lia", "os señores son moi bos comigo"); sen 

horários nen contratos claros, sempre 
pendentes da necesidade dos patróns. En 
definitiva, un traballo cargado de servilis- 
mo. 

Até este momento, os sindicatos non 
recolleron as reivindicacións das emprega- 
das do fogar e o conseguir que o fagan é 
unha das tarefas nas que nos empeñamos. 
Tamén cremos que o movimento feminis- 
ta ten que dedicar esforzos a promover e 
apoiar a loita das traballadoras do fogar. 

En Bizkaia levamos anos coas nosas 
pequenas batallas e desde aquí, xunto con 
outras organizacións (TADA, de Logroño, 
Zaragoza, Iruña, JOCE de Valladolid, 
Coordinadora Feminista de Cáceres, o 
grupo de Badajoz,. . .), empeñámo-nos en 
convencer ás organizacións sindicais e ao 
movimento feminista para levar adiante 
este curso unha campaña de denúncia que 
chegue a todas as zonas. 

Os avances que tivemos na organización 
e difusión dos nosos plantexamentos, de- 
mostran que o traballo no noso sector é 
posible e animámos-vos a que vós tamén o 
intentedes.) 



As mulleres 

Organizacións feministas-org;uii- dicacións estean directamente rela- 

zacións populares cionadas co seu papel subordinado 
dentro da sociedade, non é o papel 

Moitas veces cemos observado de sempre. 
como iiioitas inullcres que soportan En definitiva, ser protagonistas e 
estoi~¿ll i i~i i t~ SitiiaciÓllS realmellte O pí'blico non é o 
ciiiras C IlLllllillailte~ para Si IneSmaS, papel que nos teñen reservado 
son capaccs de sair do silencio e or- inulleres. 
ga1ii7ar-sc cantlo son atacados outros 
incinbros da iiniclade familiar. 

ta-as a unha morea de atrancos ba- 
seados na sua condición de xénero: 
as limitacións por non "ter permiso" 
para sair das suas casas, por non ter 
onde deixar as criaturas, por sentir- 
se culpábeis por "abandoa-los", os 
insultos, o plus de menosprécio e de 
humillación por parte das autorida- 
des, as violacións por parte da policia 

e os militares.. . 
Eses inoviinen tos de Nalgunhas ocasións estes 

iiiiillcrcs qiic 1-civindi- atrancos as fan retroceder, 
c;iii, noti os seiis pro- noutros intentan plantexar 
pi.ios tlcrc:iios, sonoii os saídas concretas form~dando 
tl;\s síias "lhniílias"; qiic demandas colectivamente. 
scb oi.g;iiiiz;iii, iioii pii;i 

tlcli~iitlci~ ;i síi;i vitla sc- 
iioii ;is (los sciis lillos, Guatemala 
que rt'clainaii iin posio Se nalgún sítio resulta 
tlc 11-ahallo, iion para diñcil imaxinar-se unha or- 
elas, sciion para os seiis ganización de mulleres, éste 
honies, son iniraclos é Guatemala. E non porque 
coi1 certa reticéncia as mulleres non existan, nen 
desde os gi-iipos femi- porque vivan achantadas 
iiistas. dentro das casas. Ao contrá- 

Admira-se o seu valor, as suas loi- rio, Guatemala como Galiza é un pais 
tas, "pero". . . Non perpetuarán me- As orga&acións de mu]leres en de mulleres: elas son as que a diário 
diante esas reivindicació~is o seu rol Latino-América se ocupan de ir aos mercados avender 
tradicional? A defensa contra a cares- o que elas mesmas producen, as que 
tia da vida ou por unha millor cali- En América Latina xunto a organi- cargan coas criaturas, as que van por 
dacle de vicia, non cleiiva directameil- zacións feministas claramente defini- auga, as que cos seus huipiles e toca- 
te da siia "responsabiliclade" específi- das como tales, xurdiron grande dos fan visíbel a identidade indíxena 
ca como mulleres do benestai- fami- cantidade de grupos de mulleres máis deste pais.. . 
liar?. . . preocupadas polos intereses prácti- Pero tamén é visíbel o grau de 

Significa ai,p;iín avance feminista se cos de xénero que polos estratéxicos. marxinación que sofren pola sua do- 
elas riiesinas asiimen o papel de sem- E, a pesar de que estes intereses ble condición de indíxenas e mulle- 
pre? prácticos non cuestionan por si mes- res. 

mos as formas prevalecentes da Se en todo o pais entre o 60 ou o 

<O papel de sempre? subordinación deAxénero senon que 70% das casas i o n  teñen auga nen 
xurden directamente delas, a mobili- electricidade, esta porcentaxe eleva- 

Aquí está o erro. Porqiie, organi- zación das mulleres a nível masivo se ao 90% dasvivendas habitadas por 
zar-se como mulleres e saca- as síias abre posibilidades a unha toma de indíxenas. Isto significa que a realiza- 
reclainacióiis ao espacio píiblico non conciéncia da sua opresión como ción do traballo doméstico dase en 
é o papel de sempre. Sair do silencio, mulleres. condicións brutáis, tendo qiie reco- 
reclamar, berrar, protestar, esixir, A sua saída a ríia, motivada pola rrer nalg-íins casos grandes distáncias 
rei\iiiclicar, aincla que as siias reivin- necesidade e a solidariedade enfron- para acarrexar auga ou leña; se o nível 



en Guatemala 
A experiencia de "Conavigua" 

de analfabetismo calcula-se nun 70% 
da povoación, nas mulleres indíxe- 
nas ascende até case o 100%; se a 
mortandade infantil chega aos 105 
por mil nos primeiros cinco anos de 
vida, a povoación indíxena é a máis 
afectada xa que as mortes se prod~i- 
cen pola miséria na que vive a maio- 
na da povoación, por enfermedades 
como a polio, ou sarampelo, a tosefe- 
rina, e outras facilmente erradicábeis. 

A este tétrico panorama hai que 
engadir a "plaga" da represión que 
se nos 20 anos anteriores a chegada 
ao gobeino de Vinicio Cerezo deixou 
un saldo de 100.000 persoas asasina- 
das, 40.000 secuestradas, 200.000 exi- 
liadas, 440 povoacióils destruidas, 
40.000 viúvas. . . , segue incrementan- 
do-se desde aquela: 4.000 persoas 
asesinadas e ináis de 1.300 secuestra- 
das,. . . 

A Coordinadora Nacional de 
Viuvas de Guatemala 

" ... Con cada home asesinado, P 
masacrado, secuestrdo ou desapare- 
cido unha i~ova família quedaba 
rompida e así fomos apareceildo teñen topado, para sair a nia e ser 
unha grande caltidade de mulleres Froilte a esta sirnación non é de protagonistas,. . . tiveron e teñeil que 
viúvas e un número máis grande de extrañar que foran aparecendo pe- enfrontar-se a múltiples contradic- 
nenos oi-fos, porque foron os nosos quenos gnipos de viíivas en cantóns, ciólls, entre elas a sus ~ r ó ~ r i a  con- 
familiares os que foron mortos ou aldeas e paraxes para resolver en cepción de si mesmas- 
desaparecidos.. ." princípio os problemas cotidianos de O recoñecemento das contradic- 

". . . A moitas viílvas as violaron, fame e enfermedades das síias criatu- cióiis e a súa superación a través da 
arne~a~ldo-as de morte se o denun- ras, e que, despois de intercambiar loita consciente pola sua liberación, 
ciaball, rnoitas viúvas cluedaroil em- expei-iéncias e veilcer O medo, deci- non é automática, depende de mui- 
barazadas (coas violacióils). Apro- dan dar o paso de organizar-se colec- tos factores, pero é unha das bases 
veintaron-se da nosa condicióll de tivamente, plantexando demandas de dos avances nos últimos anos hacia a 

I mulleres (viúvas). Obrigaron-nos a xénero combinadas coas demandas constniccióil dun movimento políti- 

i cocinar para os soldados nos destaca- e reiviildicacióils referentes á super- co das mulleres pola sua liberación 

i mentos ou cuarteis. . . " vivéncia e a democrácia. en América Latina, porque non ta- 

't.. Outras mullmes fomo-nos as cos- Pode parecer un cativo avance, mén el1 Guatemala?) 

tris, a traballar xz~nto cos nosos nenos só Pero non 6 nada desdefiábel. 
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0 XENOMA HUMANO 
U n  ambicioso proxecto de investigación 

en que 
a ciencia c as síias aplicacións tenen 
11111ia infliicncia cada vez máis directa 
iias iios;is vidas. Antigamcnte o delir 
rl;i ciciiciíi 11011 ;iScctaha dunl-ia rna 
iic>ii.ii i i ~  iiictliiita ¿lo coiixiinlo da so- 
(.ic.tl;itl(~, iii;i r11ic ;isi~~lic¿icií,iis tccno- 
Ií)si(.;is dos iivitiicc~s cicniílicos, eil 
oc:isií)iis pasitlos 1,ast;iiitcs anos dcscle 
o scii dcsciihriincnto, coinezaban a 
se iioiai- lora da comuniclade cientí- 
fica. N o  aspecto ideolóxico, os coiíe- 
ceincntos e as síias iinplicacións nos 
ciinibios no xeito de pensar das per- 
soas apenas saíaii do círculo dos ini- 
ciados, polo menos ata transcorridos 
inoitos anos. Ben é certo qiie ao Ion- 
go da historia da ciencia 11011 sempre 
foi así e al~g~irihas teorías científicas 
tiveron u11 impacto social forte; tal é 
o caso da teoría da evolución de Dar- 
win, a mediados do séciilo pasado, 
quizais porque era evidente aos 0110s 
de moita xente que cafectal~a a aspec- 
tos fundarneiltais do que é o ser hu- 
mano e cuestionaba rnoi directa- 
mente con~iccións relixiosas profun- 
das. 

Este panorama ten cambiado de 
raíz nos últimos 50 anos. A ciencia 

institucionalizada que se nos trans- 
mite desde o poder. $antas veces 
non temos escoitado no transcurso 
dunha discusión o argumento de au- 
toridade de que "iso está cientifica- 
mente comprobado"?, que é como 
se adoita traducir esa carga de verda- 
de absoluta con que a ciencia é pre- 
sentada na sociedade actual. 

No referente 5s súas aplicacións 
prácticas, a separación entre ciencia 
e tecnoloxía é cada vez menor e as 
repercusións de tal ou cal descubri- 
mento son patentes para gran parte 
da poboación, cando menos dos paí- 
ses industrializados, en espacios de 
tempo cadavez máis breves. Digo dos 
países industrializados, xa que cando 
o é para os países do chamado "ter- 
ceiro mundo" na meirande parte das 
ocasións é para lles crear unha nova 
dificultade a súa xa penosa existen- 
cia. 

O caso máis dramático de aplica- 
ción práctica e rápida dun descubn- 
mento científico é o da bomba ató- 
mica. O descubrimento da reacción 

Modelo tridin~ensioiial dzinlin molécilla de 
ADN. 

tense convertido iiunha arma de ver co coiiecemento do mundo) se- 
lexi tiinación social pon tentísima, ata nón para xulgar formas de compor- 
o punto de exercer iinha influencia tamento e mesmo decisións éticas 
ciecisiva para a aceptación ou rexeita- trascendentais. Neste sentido, póde- 
inento non só de problemas qiie Ile se dicir que se ten convertido nunha 
afectan directamente (que teiíen que nova relixión, cando menos a ciencia 

en cadea da desintegración dos nú- 
meros de uranio foi publicado polo 
fisico francés Frederic Juliot Curie na 
revista inglesa Nature o 18 de marzo 
de 1939. Na maña1 do 6 de agosto 
de 1945, transcorridos tan só seis anos 
e cinco meses, facía explosión a pri- 
meira bomba atómica sobre a cidade 
de Hiroshima e tres días despois unha 



segunda sobre a cidade de Nagasaki. Humano, o máis 
NOS últimos tempos un dos cen- a m b i c i O S O "AS inquedanzas científicas, filosóficas e 

tros de investigación punteira no proxecto de in- 
mundo está na bioloxía molecular e vestigación dos rek i0~as  das diversas culturas sempre 
celular. Desde que no ano 1953 Wat- últimos anos, 
son e Crick descubnon a estructura comparable po- 

tiveron moito que ver coa explicación do 
da molécula de ADN', a xa afamada 10s esforzos adi- papel da especie humana en relación 
dobre hélice, a investigación tanto cados, ao envío 
básica como aplicada das bases mole- de naves espaciais co mundo no que está inserida". 
culares da herdanza xenética tense tripuladas á lúa , 

convertido nunha área de investiga- ao remate dos 
ción privilexiada con fondas reper- anos 60. O proxecto move miles de o alfabeto xenético nos xenes da es- 
cusións en moi diversos campos. En millóns de dólares e conta coa parti- pecie humana. Se temos en contaque 
especial coa posta a punto das técni- cipación de equipos de investigación no núcleo dunha célula humana hai 
cas de enxeñería xenética e de culti- da maioría dos países industrializa- aproximadamente 3.000 millóns 
vos celulares in uitro, as repercusións dos, coordinados polo premio Nobel destas letras, a cantidade de combi- 
sobre a tecnoloxía dos alimentos, a James T~Vatson, o que máis arriba foi nación~ posibles das catro letras é 
mellora de especies animais e vexe- citado como codescubridor da es- practicamente infindo, polo que a 
tais, e os avances sanitarios sobre todo tructura da molécula de ADN. consecución práctica de semellante 
en inmunoloxía teñen sido especta- O proxecto xenoma pretende de- empresa supón un reto certarnente 
culares. Para as mulleres un dos te- termina-la orde en que están coloca- importante. 
mas máis controvertidos, reIaciona- das as catro "letras"' que compoñen A primeira vista resulta dificil com- 
do con este boom da bioloxía ten sido prender por que é tan importante 
o das técnicas de reproducción asisti- coñecer en detalle a secuencia com- 
da, que tanta polémica teñen leva- ? Unha molécula de ADN está composta dos nosos xenes. respostas 

por dúas longas cadeas lineais, enrolladas 
tado dentro e fóra do movemento en espiral, dLlnhas peqLlenas mol~cLllaF ella- posibles son varias mque as explica- 
feminista. madas nucleótidos, que se designan coas cións xiran sobre todo arredor de 

Hoxendía un novo proxecto susci- letras G* e c. Para abreviar, que- ~ O U S  argumentos básicos. 0 pnmei- 
remos referirnos aos nucleótidos facémolo 

ta o interese e a atención non só de directamente ás letras que os representan ro é o das aplicacións fuhlras que esta 
científicos de todo o muiido senón coma se fosen letras dun alfabeto, e do investigación vai permitir sobre todo 
tamén dos medios de comunicación meSrno xeitOque a arde de das no campo da curación da enfermida- 

letras da orixe a palabras e estas a frases que 
de masas. Trátase do Proxecto Xenom transmiten distintas mensaxes, a orde en que des hereditarias, pero tamén noutras 

están colocadas as letras do alfabeto xenéti- áreas. 0 segundo ten que ver coa 
co na molécula de ADN da lugar a distintas necesidade de coñecer en profundi- ' Gracias á fotogrda de difracción de raios mensaxes que determinan as características 

X tomada por unha  muller, Rosalind que un individuo posúe e pode transmitir a dade os mecanismos de funciona- 
Franklin. súa proxenie. mento, xenéticos e fisioIÓxicos, da 
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- 
nome da ciencia e do progreso cien- 
tífico se teñen cometido gran núme- 
ro de accións abominables e se teñen 

l 
xustificado situacións de opresión, 
non sendo a menos importante delas 
a opresión das mulleres. Sobre esta 
base non é raro escoitar ar<gumenta- 

b cer en detalle como é a nosa nature- 

cións contra as investigacións centra- . , das na especie humana, especial- 

4 í mente se están baseadas na xenética, 
$&m do seguinte tenor: 'Tratar de coñe- 

za biolóxica é algo perigoso en si 
%&- 
? +- mesmo porque pode abrir unha es- 

#A' pecie de 'caixa de Pandora' da que 
' sairán todo tipo de males. Mellor será 

a ' 
-~ . - ~- . - - - - - . . que sempre pode haber poderes que 

nosa especie desde un punto de vista poidan utilizar ese coñecemento con 

non tlirectainei~te aplicado senón do fins opresivos". De aquí derivan'ase 

que C a ciencia básica, xa que ata para algunhas persoas que todas es- 

agora a xenética liumaila depeildeu tas investigacióils, incluidas por 

cii exccso da investigacióil experi- exemplo as técnicas de reproducción 

nlcii tal 1-ealizatla sol~re outras espe- asistida, son en si mesmas pernicio- 

cies c cxtciitlida por aiialoxía aos seres sas. Peilso que en máis dunha oca- 

1iiiiii;iiios. Mcsiuo sc chcga a empre- sión teinos escoitado este tipo de ra- 

g;ir r i i i l i i i  rctói-icii de oi-tle máis "íilo- zoamento, mesmo dentro do move- 

sólic;iW, x;i qiio cii plabi-as do propio mento feminista. 

'ttson se trata clii.cctor (lo ~I.OXU:IO.J. W Considero que así presentado é 
clc "dcsciihrii- qiie é o horne". Non este un argumento inaceptable. A 
sci irioi beii se o termo "hoine" neste curiosidade por coñece-lo que somos 
caso inanilesta o tr¿~dicional uso nas súas distintas facetas ten presidi- 
sexista da linguaxe (siipoiio que si) do as preocupacións intelectuais da 
oii quizas se refire a que verdadeira- humanidade case desde que nos 
inentc a iilvestigación se centra no convertemos nunl-ia especie pensan- 
xenoina dos hoines, que é lixeira- te. As inquedanzas científicas, filosó- 
mente distinto do das mulleres pola ficas e relixiosas das diversas culturas 
presencia do sempre tiveron 
cromoson~a Y moito que ver 
nos núcleos das coa explicación 
células masculi- do papel da espe- 

1 

iias. cie humana en 
A inoitas per- relación co mun- 

soas todo o que 1 do no que está 
teíla relación ' inserida. Esta 
coa manipula- mesma preocu- 
cióil dos xenes pación influiu 
resúltalles de decisivamente 
entrada sospei- nos acontece- 
toso adoptando inentos que en- 
iinha posición volveron a for- 
critica que ten mulación da hi- 
aspectos certa- pótese coperni- 
mente intere- cana sobre o sis- 
santes, sobre tema solar ou nos 
todo se ternos en tormentosos de- 
conta qiie no bates que segui- 

, non pretender controlar en exceso 
como somos e como funcionamos xa 

ron á presentación en 'sociedade da 
teoría da evolución de Darwin. Ade- 
mais hai algo de relixioso nese medo 
a coñecer demasiado sobre nós mes- 
mos, como se fora unha osadía que- 
rer desentraña-los segredos máis 
ocultos sobre a nosa natureza, algo 
así como se estivéramos desafiando a 
algíin poder sobrenatural. 

Certo é que poden existir aplica- 
cións aberrantes, certo é tamén que 
en moitas ocasións a propia orienta- 
ción de moitas investigacións leva 
desde o comezo o sinal de prexuizo 
ideolóxico que se pretende apunta- 
lar. Non menos certa é a dependen- 
cia que con respecto dos poderes 
económicos e políticos ten unha boa 

parte da investigación científica que 
se realiza na actualidade, sobre todo 
nas áreas punteiras e nalquelasoutras, 
punteiras ou non, que suponen a uti- 
lización de importantes recursos eco- 
nómicos. Sen embargo, unha investi- 
gación científica non debe ser im- 
pugnada a priur-i en base a un argu- 
mento xenérico de uso tan xeral e 
arbitrario como o exposto. Cada in- 
vestigación debe ser analizada en 
concreto, sobre a base dos obxecti- 
vos que persegue, dos métodos que 
emprega, dos recursos que utiliza e 
das aplicacións que da mesma se 
derivan ou se poden derivar. Nin- 
gunha investigación é completamen- 
te neutra pero tampouco ten porque 



ser perversa en si mesma, aínda que 
se desenvolva, como non pode ser 
doutro xeito, baixo as pautas que 
imperan na sociedade capitalista. 

No caso concreto do Proxecto Xe- 
noma Humano hai aspectos certa- 
mente polémicos. A posibilidade de 
erradicación de doenzas deber ser 
matizada, xa que tende a ser presen- 
tada dun xeito completamente irreal. 
No caderno das páxinas centrais do 
xornal El País do 19 de decembro 
pasado incluíase unha sección sobre 
o Proxecto que levaba o pretencioso 
título "Olzjtivo: curarlo todo''. 

As enfermidades xenéticas non son 
máis que unha pequena fracción do 
conxunto de doenzas que padecen 

as ~ICI.SO;LS, sellclo al~q~iiiihas delas 11il1'- 

ticularmente importantes como a 
diabetes ou o cancrd, sen embargo 
tanto o número como a incidencia 
das mesmas é moi inferior ao das en- 
fermidades infecciosas. Dentro des- 
tas últimas hai algunhas que seme- 
llan estar condicionadas por factores 
xenéticos dos individuos como pode 
ser o amosar unha maior resistencia 

' O cancro non é hereditario no sentido 
de ser transmitido xeneticamente de pais a 
fillos, pero si debe ser consiclerado unha 
enferinidade xenética xa que está produci- 
do por alteracións, en ocasións provocaclas 
por vinis ou por axentes mutaxénicos, dos 
mecanismos xenéticos de control da división 
celular. 

ou susceptibilidade a certos axentes 
infecciosos. Un segundo aspecto des- 
te mesmo problema radica en que a 
identificación da base molecular 
dunha doenza non ten por que indi- 
car sempre que a súa curación sexa 
máis doada por medio de técnicas 
xenéticas que por medios terapéuti- 
cos convencionais. Un exemplo pode 
aclarar isto. Certas formas de miopía 
semellan ter unha base xenética e son 
transmitidas á descendencia. O erro 
na visión derivado desta enfermida- 
de pode ser conixido polo uso de 
lentes normais ou de contacto ou 
mesmo mediante unha operación, 
sen necesidade do uso de ningunha 
terapia xenética. Ademais, ainda que 
aceptemos que esta Última terapia 
pode ser o mellor remedio en moitas 
ocasións, non resolve o problema da 
transmisión da 
enfermidade á 
descendencia. h "Non SÓ Wat~on senÓn O U ~ ~ O S  moitos 
modificacións 
que teñan lugar investigadores tenden a reduci-los individuos 
en xenes de célu- 
las que non afec- 

- 
ao funcionamento dos seus xenes". 

ten a lifia xermi- 
nal (liña celular 
que da lugar á formacióri das células 
reproductoras) poden altera-la ex- 
presión deses xenes no individuo que 
o,; posúa pero non serían transmiti- 
das á súa proxenie. Unicamente se- 
rían transmitidos aqueles cambios 
que operaran directamente sobre as 
células reproductoras (óvulos e es- 
permatozoide~) ou sobre as células 
xerminais que as orixinan. Ata agora 
hai un ainplo consenso dentro da co- 
munidade científica en que non de- 
ben ser manipulados os xenes das 
células xerminais xa que provocarían 
cambios permanentes na especie hu- 
mana cun impacto no filhSiir0 difícil 
de estimar na actualidade.. . pero esta 
opinión pode cambiar. 

Con todo, os aspectos médicos das 

gadas xenéticas como "proba ou re- 
futación das relacións familiares in- 
vocadas por inmigrantesn4. Nos 
EE.UU., durante os anos 80, en moi- 
tas empresas ás persoas negras esíxía- 
selles unha análise xenética de non 
ser portadoras do xene da anemia 
falciforme antes de poder acceder ao 
posto de traballo5. Nas poboacións 
negras a frecuencia deste xene é su- 
perior que nas poboacións brancas 
debido a que en África de onde son 
orixinarias, os portadores son resis- 
tentes á malaiia, que en certas zonas 
é unha enfermidade endémica. Des 
te xeito, as poboacións negras norte- 
americas sufn'an ~ m h a  discriminación 
no acceso ao traballo por unha causa 
directamente xenética. 

a~licacións do coñecemento detalla- 
1 

do do xenoma humano non deben " Citado por John Newell: ~Mnnifn~lndor~s 
(le pmes. Ediciones Pirámide, S.A. 1990, páx. 

ser minusvalorados. isi. 
Non cabe descartar entre as apli- S e r  portador ou portadora do xene non 

significa posui-la enferiniclade xa que esta só 
cacións, posibles racistas un se manifesta cando a Dersoa en cuestión leva 
maior control social da poboación non unl-ia senón as dúas variantes d o  xene 

baseado na idelltificación xenética (homozigoto) da anemia falciforme. AS pcr- 
soas heterozigóticas (portadoras dunha soa 

Neste tense variante do xene) son perfectamente nor- 
citada a posibilidade do uso das pe- ma;,. 



Non menos problemáticas resultan Semellante concepción ignora de- humano permite que non sexarnos 
as derivacións científico-ideolóxicas masiadas premisas biolóxicas como individuos pre-progamados polos 
do proxecto. Nos científicos que for- para ser tida en consideración senón nosos xenes no sentido de determi- 
man parte do mesmo inaiiiféstíí~e un fora porque goza de moita populari- nar rixidameilte as nosas pautas de 
rediiccionismo tan extremo que as dade e con dis- 
veces resulta case iiicomprensible. tintos matices é 
Non só Wa~Yon senón outros moitos defendida por 
investigaclores tenden a recluci-los in- científicos pres- 
tlivicliios ao f~incionameilto dos seus tútiosos. Os indi- 
xenes. O premio Nohel Joshua Le- viduos, sexan da 
clerberg clicía en 1962 referíndose ao especie que 
coiiecernento da estructura do ADN sexan, son moi- 
que "agora podemos definir ao ser to máis que os 

seus xenes. Os 
o r g a n i s m o s ,  
portadores duii 
conxuilto com- 
plexo de xenes 
fi-oito dunha 
historia evoluti- 
va, son a expre- 
sión íinica da 
interacción en- 
tre eses xenes e 
os distintos am- 
bientes nos que 
se desenvolve a 
súa vida, de tal 
xeito que a mes- 
ma combiiiacióii 
de xenes en dis- 
tintas condicións 
ambientais pro- 
duce resultados 
distintos. Pero 
na especie hu- 
mana existen 
ademais factores 
psicolóxicos e 
sociais que fan 
que esa interac- 

comportamei~to individual e social. 
Isto non pasaría de ser unha dis- 

quisición académica senón fora por- 
que en base a estes modelos se que- 
ren xustificar como propios da espe- 
cie e bioloxicamente fixados gran 
cantidade de atributos, como poden 
ser as diferencias de comportamento 
en fiincióil do xéiiero. 

Debería resultar evidente que a 
determinación completa do xenoma 
humano non vai s~ipoñer un cambio 
esencial da comprensión do que so- 
mos como especie, aínda que si pode 
axudar a desentrañar características 
importantes do fiincionamento dos 
nosos xenes e a corrixir disfuiicións 
derivadas do mal fi~ncionamento clos 
mesmos. Quizais non tódalas persoas 
que traballan neste ambicioso 
proxecto teñan unha visión deteimi- 
nista como a que aquí se criticou e 
que algúns medos ou prevencións 
que temos diante dos resultados 
deixeil de existir no futuro, sen em- 
bargo hai demasiadas cousas (e car- 
tos) en xogo como para que poida- 
mos durmir tranquilas.) 

ción sexa moito 
huinaiio". Ricl-iard Da~vkins, aiitor do n~áis complexa o que nos debería le- 
cblebre libro 1:l go~? ~golsfn, leva esta var a descarta-los modelos reduccio- 
concepci6n ao extremo de afirinai- ilistas e deterministas (biolóxicos ou 
que os individiios de calqiiera espe- ambientais, como é o caso do con- 
cie son os eml~ala..es qiie empregan ductisino) por empobrecedores da 
os xeiies para replicarse c autoperpe- realidade biolóxica e social humana. 
tiiwse. A plasticiclade do sistema nervioso 
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Texto e ilustracións: 
MAIKA N o v o ~  

oxe queso contar-vos a 
llistósia cla constrcicción 
da irrealidade. A miña 
irrealidade levada ao 

O terna básico esa a 
relación da matéria co espírito. En caso 
de haber esa relación, coino face-la real? 

No devis da acción pasaron nove anos. 
Os títulos cambiaron e x~irdiron os sub- 
tíhilos. O pensamento está vivo e evo- 
lúe, porque a realiciade, non se fixa, está 
en constante transformación. O seii motor 
é tanto a sua interna contradicción, como 
a desaniste en relación directa da uni- 
clacle coa totalidade. Eu e o outro. Ou: 

1. EU aqui agora SON o centro e to- 
clas as cousas se organizan en relación 
comigo. En relación con esta filosofia 
inherente e irrazonábel. xorcle o conflito 
co descnibrimento do OUTRO: Ti. 

2. Idéia de EX-IENSIÓN: o rnunclo 
ilimitado é contemplado por un ohser- 
vados que non está en min. 

Estes cloiis puntos que son contradic- 
tórios e ao rnesmo ternpo son esenciais, 
na rniña opinión sin lineais no ciesenvol- 
vemento artístico. No proceso lóxico da 
obra. 



O primeiro punto é a orixe necesária. 
O plinto de particla sen o que non po- 
clerianios ter autonomia, nen cliegar a 
estar segiiros tan siquera das nosas 
próprias vivencias e cla nosa opinión 
das cous;is na interrelación cle "torna e 
dac:il'. 

I'iinto 1. . . . Son EU quen ten razón?, 
estou na "verclacle"? 011: Punto 2, é o 
OUTROl 

Entón partinclo da base interior da 
que me sinto posuiclora POIDO DICER 
e DIGO: que EU TENO A MINA VER- 
DADE a verclacle na que creo, porque 
existe en canto é o nieu pr6prio razoa- 
mento, o que me fai crer, funcionar e 
crear en coeréncia e relación a mi11 
mesiiin. 

I'ero cliegaclo a este punto, liei de 
pensar que é necesário un cesto eclec- 
ticis~iio, que me pemiita ter unlia pos- 
tiisa nherta. Cecler a rniña parte de razón 
:io OLJTRO. I'ocler eu acceder a máis 
coticcimentos por extensión: Pocler 
cvoliiir. Accecler a iinlia vercl;icle mate- 
ri;il c cspiritiial cliie enclia tóclalas niiñas 
clúl?icl:is. Aqiii C oncle xorcle o CON- 
171,1T0. 6 ncliii oncle recoñezo cer-tos 
psincíl>ios Ixísicos, clos qiie case toclos 
p:iriiiilos, clos CILIC 1:IJ son o centro e 
I,asc. l;, iic~lcs o iiiiiiitlo cliie iiie arroclca 
i i b i i  Lin pcxo cscnci:il, qiic 1.115 el21 iiiiii:~ 
opinicíii :ilgo vivo c Iinl>it:iclo que sexa 
1111 cipi ilíhrio-clcsec~iiilíl>ri(~ constante e 
cIo que i i i i  const:inte ser-tlel?er ser, acepte 
novris v:iriál->cis, 011  inrniitábeis en cainitio 
citx oiitlas iclCi:is. . . loclo é relativo e o honie, o11 eu, 
miillc~r, constnio :i niiiia opinión a base 
cle 1>rwescle com~~leiuentários, contra- 
postos, contrapunto o11 contraclictórios: 
concentirición -clispersión. Cl-ieo-valeiro. 
Br:inco-negro. 011, concentración-illa- 
mento-socialización o11 clispersión. Son 
ciclos necesár-ios da personalidade ar-tís- 
tica para cheg:ir do equilíl2rio ao cles- 
equilíbrio e deste novarnente ao equili- 
I3rio. De estar enriquecida ao empobre- 
cimento e cieste poder volver a enri- 
quecer-se. Segiinclo ciea o11 tome clos 
meus coñeceilientos. Segiinclo observe 
a realiclacle que me arroclea e sriiba asi- 
rililar o11 polo contrário non faga esa 
realiclacle rniiki. Pocler coristniis irseali- 
clacles cla realidade. Realiclacles da irrea- 
liclacle. 

Esta é ri trrtnsfoi-niación, a evolución: 
k1atéii:i -+ clispersión. Espírito + Concen- 
tración. 

Matériri tanxíi>el-+ ol->xecto + piritura 
-+ opriciclacle + acción + trahillo -+ exe- 
cución. iZAS! (Obsecto). 

Concepto -+ iclbi:i + pensamento -r 
concentración + illainento + eliicu- 

bración -+ ca~iibio e, nova acción -+ 

solución NOVO.. . SPLASH!! (Obxecto). 
Ese é o ciclo constante: sube e baixa. 

Quente, frio. Acción, inércia. 
O concepto traslada-se ao obxecto. 

Pero encerra o obxecto ao concepto?, o 
concepto é libre e novarnente vai en 
busca do contrário? Por suposto o mo- 
vimento é constante. 

E sigo, sigo nun devir da miña ver- 
dacle, na constnicción dunlia realidade 
do  irseal. Como un xogo vivo do  que 
non teño a solución exacta. Cada mo- 
mento é un que dá a constnicción do 
seguinte. 

Por iso o que lioxe é a miña verdade, 
non é seguro que o sexa dentro de 10 
anos, ou quizais liaberá nomas básicas 
que o sigan sendo con lixeiras vasiantes. 
É a non-verdade aquela que está falta de 
dados comprensíbeis a que quizais está 
ainda en constsucción. É esa a constsuc- 
ción do  meu constante fiituro e quizais 
é por iso tamén polo que construín 
obxectos como pintora desde fai case 
vinte anos e ainda non agotei a paixón 
que me domina: 

iiCONSTRUIR!!D 



"TEATRO I G N O R A D O "  
Otero Pedrayo 

Edizón e estudo de Aurora Marco 
Ed. Laiovento, 
Santiago de Compostela, 1991 

eatro Ignorado é o título que deu a 
professora Aurora Marco 2 colectá- 

nea de textos dramáticos de Otero Pe- 
draio que edita e estuda no volume nú- 
mero 3 da Editora Laiovento. 

Se tivéssemos que definir esta obra 
corn um único adjectivo nom duvidaría- 
mos: ecológica. Este trabalho é um 
exemplo de respeito pola conservacom 
do meio de que muitos poderiam ir apren- 
dendo, para variar. É ecológico o papel 
em que o livro está impresso (reciclado), 
é ecológico o espírito que animou o 
demorado lavor de investigacom da pro- 
fessora Marco (reforestar os esquilmados 
bosques da literatura galega), som ecoló- 
gicos os critérios de edicom dos textos 
(respeito absoluto pola espécie linguísti- 
ca do Autor), é ecológica a inspiracom 
do estudo que os precede (tirar o jóio 
para que o trigo engorde out por outras 
palavras, corrigir alguns dos mais persis- 
tentes erros da crítica oteriana), etc., etc., 
etc. 

Da ecologia do papel em que o livro 
está impresso nada diremos, é norma da 
casa. Diremos, sim, algumha cousa da 
ecologia da investigacom, da ecologia 
da edicom, da ecologia do estudo preli- 
minar e da ecologia dos vários etcéteras 
de que Aurora Marco é responsável. 

1. Reunir um conjunto de textos tea- 
trais tan saborosos e esquecidos como os 
que neste volume se nos oferecem, um 
conjunto de textos publicados na im- 
prensa diária ao longo de duas décadas, 
supom de parte de quem os edita um 
trabalho de respiga prolixa e perseveran- 
te que para a nossa desagraca dia a dia 
vemos tornar-se mais infrequente, mais 
raro, entre os -novos- investigadores 
desta nossa era informática e curricular. 
É preciso muito amor 2 cultura do país, 
muito entusiasmo restaurador e muita fé 
nos leitores para estar disposto a consu- 
mir as horas e horas de trabalho de bi- 
blioteca que atrás dos textos editados se 
escondem, para ir apanhando corn tanta 
paciencia e tanto método estes rebentos 

que agora lemos, nascidos da mesma 
saiva que nutre a árbore robusta da obra 
oteriana mas que pola sua aparente hu- 
mildade parece nom terem merecido, até 
que Aurora Marco os redescobriu, a 
atencom dos investigadores. 

2. Ora, o contributo ao repovoamen- 
to do bosque de Otero podia ter sido 
feito, como já comeea a ser vício entre 
quem todos sabemos, corn critérios anti- 
ecológicos, adulterando as espécies de 

cacom também recente', lemos um co- 
mentário que muito nos fijo reflectir so- 
bre o estado da investigacom e a crítica 
do teatro galego. Aponta esse comentá- 
rio para a escassez de estudos individua- 
lizados da obra dos nossos autores dra- 
máticos, para a mania de meter no mes- 
mo saco -umhas vezes corn afám glori- 
ficador e outras corn clara vontade de- 
tractora- toda a literatura teatral sem se 
ter em conta em absoluto a manifesta 

Trasalva corn enxertos de Madrid. Se 
assim tivesse feito, o seu livro beneficia- 
ria dos dinheiros públicos que para esses 
casos precisamente se reservam. Mas 
nom senhor. Aurora Marco oferece-nos 
impoluída a Iíngua de Otero, livre de 
qualquer contaminacom deturpadora do 
que seu Autor quijo que fosse. E assim 
nada de nada dixo a senhora conselhei- 
ra. Dá que pensar, nom dá? 

3. Há pouco, num trabalho de publi- 

diversidade das obras, recla- 
mando afina1 o autor'do co- 
mentário o reconhecimento da 
maioridade da producom dra- 
mática galega e a atencom 
particularizada que merecem 
os seus textos. Isto é exacta- 
mente o que fai Aurora Marco 
nas quase cinquenta páginas 
que ocupa o seu estudo sobre 
a dramaturgia de Otero Pe- 
draio. Desenvolvendo umha 
linha expositiva que nos sur- 
preende pola sua clareza, a 
estudiosa traca em primeiro 
termo o quadro geral em que 
se formou culturalmente o es- 
critor ourensano ("A Xerazón 
Nós e o teatro"), a seguir ca- 
racteriza o seu discurso dra- 
mático: discute a estendida 
opiniom de este género ocu- 
par um lugar secundário no 

" conjunto da producom literá- 
ria ("Otero Pedrayo e o tea- 
troo), revisa a sua formacom 
teórica e o seu conhecimento 

do teatro universal ("As leituras de Otero 
Pedrayo"), define os eixos isotópicos - 
modernidade e galeguism+ da sua es- 
crita dramática ("A estética teatral de 
Otero") efinalmente analisa as pecas que 
se incluem no livro, salientando a impor- 

' Francisco Pillado Mayor, O Teatro de 
Manuel Lugris Freire, A Corunha, Ed. do 
Castro, 1991 . 



táncia da inscricom destas obras no con- 
junto macrotextual, oferecendo um re- 
sumo de cada umha das tramas argu- 
mentais, e estudando logo os diferentes 
códigos produtivos no conjunto. Nom 
dá por acabado Aurora Marco o seu tra- 
balho sem fazer aínda algumhas indi- 
cacons mui precisas e úteis sobre as pos- 
sibilidades cénicas do material que nos 
oferece: a liberclade que a estrutura aber- 
ta de muitas destas pecas concede ao 
director e ao encenador, as dificuldades 
que o teor de algumhas anotacons didas- 
cálicas e a carga simbólica de muitos 
dos elementos construtivos do texto en- 
tranhariam 2 hora de as levar ao cenário, 
as possíveis solucons estéticas que pode- 
riam encontrar-se, etc., som revisados 
corn minúcia e acerto antes de se fechar 
o estudo corn umha breve nota em que 
se recorda a -mais bem parca- história 
cénica do teatro do Otero Pedrayo. 

Esperamos se entenda por que dixe- 
mos antes que este era um estudo ecoló- 
gico. Por se acaso nom, nada nos custa 
explicitá-lo corn umha metáfora. Colha- 
mos um péxego do país e comparemo- 
lo corn um melocotom do sul: o nosso, 
por fora, perde. E sem embargo, por 
dentro, quanto sabe! 

Alguém terá que tentar-nos a prová- 
lo, nom é? 

4, E chegou a hora i ecologia dos 
etcéteras. Falaremos apenas de dous: o 
primeiro está em relacom corn umha 
certa tendencia que por aí se observa e 
que consiste em difundir a espécie de 
nom ser possível utilizar como leitura nas 
aulas outros textos que nom sejam esses 
de corte pretendidamente moderno e es- 
casca qualidade estética que tanto enxa- 
meiam nas livrarias actualmente. Com 
todo o respeito polos autores e os pro- 
fessores que promocionam essa literatu- 

ra (muitas vezes dous espíritos numha 
única pessoa) e por mui pobre que o seu 
aspecto ceja, continuamos a preferir os 
pexeguinhos do país como estes de Ote- 
ro, e assim de bem introduzidos. O se- 
gundo etcétera tem que ver corn o que 
se chama habitualmente a ecologia da 
palavra e se o citamos é porque, embora 
nem sempre estejamos de acordo corn 
as solucons linguísticas da responsável 
da edicom e o estudo, nom devemos 
deixar de anotar aqui o nosso agradeci- 
mento pola forma clara e sem pedanteria 
em que a autora expom as cuas ideias. 
Num mundo cada vez mais cheio de 
palavras gratuitas e retorneadas, de dis- 
cursos que nom se sabe mui bem a onde 
querem ir, o texo de Aurora Marco é sem 
dúvida algumha um oasis refrigerante (e 
ecológico, claro).) 

SERVICIO DE ASESORAMENTO DAS MULLERES 
I CONCELLER~A DA MULLER I 

P a r a  a atención especifica dos P a r a  asesorarte nas túas 
problemas que afectan ás dúbidas e buscar unha solución 
mulleres o Concello de Santiago ós teus problemas familiares, 
pon a sua disposición o Servicio laborais, xuridicos e sociais. 
de Asesoramento das Mulleres. 

Estamos a tua disposición na Rúa Acibechería nQl6, 29. 

M Horario: 
MaAá, de 10:OO a 13:OO h. 
Tarde: luns, mércores e venres, de 17:00 a 19:OO h. CONCELLO DE SANTIAGO 
Telbfono: 57 14 61 Concellería da Muller 



"FESTA D A  PALABRA SILENCIADA" 

Hai mulleres que loitan un dia 
e son boas; 
Haí mulleres que loitan un ano 
e son mellores. 
Hai as que ioitan moitos anos "CARO L" 
e son moi boas. 
Mais hai as que loitan toda a vida. Patricia Highsmith 
Esas son as imprescindíbeis Ed Anagrama. 
Emma Abella (con permiso.. .) .. 

M e i o  ( 

debate arredor 
da neces idad 

téncia dunha revis- 
ta que servise de veí 
culo para o mundo 
artístico feminino, en 
concreto literário, nace 
en maio de 1983 (o mes- 

i - 
mo  ano en que xorde "An- 
daina"), o nQ O da revista, 
coordenado no seu primeiro 
número por M- Xosé Queizán 
-que levará despois o "timón" en solita- 
rio- e Isabel Mouriz. Todas as promoto- 
ras están no  círculo de Feministas Inde- 
pendentes Galegas, aínda que aberta a 
colaboracións variopintas. 

Penso que o próprio título índica a 
resposta que este colectivo dá á polémi- 
ca antes mencionada: resultaría parcial, 
cando non cínico, considerar que non 
Iiai un silenciamento "dende enriba" da 
voz feminina en certos eidos editoriais, e 
polo tanto non é tolémia propiciar vías 
alternativas que incidan ademais nun 
mellor coñecemento e re-coñecemento 
da "perspectiva feminina" (e habé-la, 
penso eu, hai-na). 

De  feito, a frase que dá nome á revista 
foi pronunciada (se a miña memória non 
falla, pois non record0 a fonte) nunha 
simbólica cea de mulleres pola polifacé- 
tica e veciña Ana Romaní; alí ficou pa- 
tente que non é o mesmo, nen sequer 
semellante, silenciOSA que silenciADA. 

Case todos os números son monográ- 
ficos e deixan o camiño aberto para a 
investigación da muller galega escritora 
pola muller galega (nQ 2, Rosalia de Cas- 
tro, n" 3, Francisca Herrera, nQ4, Xohana 

Torres, 
n", Literatura 

infantil, nQ 6, Emilia 
Pardo Bazán), mentres o n V  (o 

último que chegou ás miñas mans) leva 
as miras cara a anál'ise da situación da 
muller en terreos tan complexos como 
este dos meios de comunicación. 

Mentres vai medrando a idea, a revis- 
ta vai-se convertendo en "algo máis", non 
só materialmente (o n", p. ex., tiña 57 
páxinas, e o 7 ten 167), senón tamén 
pola variedade temática que, monogra- 
fias á parte, forma cada número: inter- 
vius a mulleres destacadas pola súa inci- 
dencia pública nas artes elou nas letras, 
filosofía, escultura, crítica literária, en- 
saio, fotografia, criación literária (no- 
meadamente poesía), e un longo etcéte- 
ra de colaboracións que fan dela unha 
boa mostra do que "se coce" no mundo 
da muller galega. 

Para aslos que dubidaban da necesi- 
dade dunha tal publicación, a leitura de 
algún dos números pode ben servir de 
proba para demostrar o erradaslos que 
andaban aslos que suxerian a futilidade 
de tal proxecto. 

A criación silenciada feminina ten un 
micro aberto nestas páxinas, que tamén 
son nosas.) 

EMMA ABELLA 
Muros, xaneiro 1992 

Primeiro foi Extraños nun tren, tiña Patricia 
Highsmith 26 anos. A necesidade de conseguir 
cartos levou-na a empregar-se como depen- 
denta duns grandes almacéns: Seción xogue- 
tes. Unha fascinante muller loira, elegante e 
envolveita en visón entra a mercar unha bone- 
ca para a sua filla. Deixa o nome e o enderezo 
para que Ila remexan e vai-se. 

Patricia Higsmith, perfilou o argumento 
desta novela dunha atacada. O encontro de 
Therese, unha escenógrafa nova empregada 
temporalmente niins grandes almacéns, con 
Carol, unha 
muller recen PATRlClA HlGHSMlTH 
d ivorc iada  
capaz de fas- 
cinar a There- 
se cando en- 
tra a mercar 

Carol 

re as 
iul le- 
lación 

tro ent 

res, a re 
amorosa que 
as envolve 
capaz de se 
abrir paso en- 
tre as dificul- 
dades, cunha 
trama "policíaca" e de acción á que iion é 
alleo o detective posto polo ex-marido de Carol 
para Ile tirar a tutela da filla. 

Non se trata de ningunha novela extraordi- 
nária, pero é amena e áxil. 

Foi piiblicada en 1952 co título O prezo do 
sale a sua autora, Claire Morgan, unha perfecta 
descoñecida. 

Patricia Higsmith non qiiixo entón ser en- 
corsetada sob o rótulo de "escritora lesbiana". 
Agora, recoñecida por público e crítica, decidiu 
reedita-la co título de Carol -co que orixinal- 
mente o bautizara- e cob a sua verdadeira 
autoria. 
0 clesconcerto criado entre os críticos en 

1952 por unha novela de autora descoñecida 
-e ben audaz para aquel temp*, foi subsana- 
do polo éxito de público: máis dun millón de 
exemplares vendidos da edición de bolsillo. 

Non fora reeditado desde entón. Agora pode 
ser degustado polas amantes da escritora.) 



libro de bolsillo) 

adame Bovary é un dos libros 
l ' a b ~ ~ I ~ t o s ~ '  e clásicos que nos 

cleixou o século XIX. É unha novela seduc- 
tora na meclicla que nela aparecen com- 
binados con pericia unha historia com- 
pacta, a rebeldía, a violencia, o melodra- 
ma e o sexo. Noutras palabras, a máxima 
satisfacción que pode producir unha novela 
é provocar ó longo da lectura, a admira- 
ción por algunha inconformiclade, a cóle- 
ra por algiinlia estupidez ou inxustiza, a 
lascinación por esas situacións de distor- 
sionaclo dramatismo. Madame Bovary é 
prócliga nestcs ingredientes. 

A rclicldía no caso de Emma (protago- 
nista), non ten o semblante épico que nos 
clan os li6rocs virís cla novela aclecimonó- 
nica, pcro non 6 rncnos I-ieroica. Trátase 
cliinlia rc~hclclía indiviclcial e, en apariencia 

acepta que a súa vida transcurra ata a fin 
dentro do horizonte obtuso de Yonville, e 
quere tamén, que a súa existencia sexa 
diversa e exaltada, que nela figuren a 
aventura e o risco, os xestos teatrais e 
magníficos de xenerosidade e sacrificio. A 
rebeldía de Emma nace desta convinción, 
raigame de tódolos seus actos: non me re- 
signo á miña sorte, a dubidosa compaixón 
do máis alá non me importa, quero que a 
miña vida se realice plena e totalmente 
aqui e agora. 

Emma representa e defende de modo 
exemplar un lado do humano brutalmente 
negado por case tódalas relixións, filoso- 
fías e ideoloxías, e presentado por elas 
como motivo de vergoña para a especie. A 
súa represión foi a causa da infelicidade 
tan extendida coma a explotación econó- 

ogoís~i: ela violenta os códigos clo medio Emina cofre; é adúltera, minte, rouba, e mica, o sectarismo ou a sede de conquista 
azuzatla por problcinas estrictamente seus, finalmente suicídase. A súa derrota non é entre os homes. A historia de Emma é unha 
non cn noine da liuinanidade, de certa ética proba de que estaba nun erro e os burgue- cega, tenaz, desesperada revolta contra a 
o11 icleoloxía. E porque a súa fantasía e o ses de Yonville no certo, senón sinxela- violencia social que sofoca o dereito ó 
seu corpo, os seus soños e os seus apetitos mente, que a loita era desigual: Emma pracer, á realizacións dos desexos. 
se senien enferruxados pola sociedade, que estaba soa e, por impulsiva e sentimental, O final da historia é grandioso, porque 

adiotaba erra-10 camifio em- nos derradeiros anos esta cam~esiña nor- 
peñándose en accións que en 
derradeiro caso, favorecían ó 
enemigo. Pero non é só o feito 
de que Emma sexa quen de 
enfrontarse ó seu medio - 
familia,clase, sociedade- senón 
as causas do seu enfrontamen- 
to son o que forzan a miña ad- 
miración pola súa inapresable 
figoriña. Esas causas son moi 
sinxelas, e ten que ver con algo 
que ela e eu compartimos es- 
treitamente: o noso incurable 
materialismo, a nosa predilec- 
ción polos praceres do corpo 
sobre da alma, o noso respeto 
polos sentidos e o instinto, a 
nosa preferencia por esa vida 
terreal a calquera outra. As 
ambicións polas que Emma 
peca e morre son aquelas que 
a relixión e a moral occiden- 
tais combateron máis barbara- 
mente ó longo da historia. 

Emma quere coñecer outros 
mundos, outras xentes, non 

manda acadou unha popularidade que non 
dá señais de cesar, e que nos anos vindei- 
ros probablemente seguirá medrando. Foi 
admirada por mulleres e homes da máis 
diversa condición; austeros mestres adica- 
ron a súa vida a estudiala, xoves icono- 
clastas queren acabar con toda a literatura 
do pasado e escomezar outra nova desde 
ela, sabios filósofos que a ofenderan fan 
propósito de enmenda en grosos volumes 
que servirán de zócalo á súa estatua. Non 
só ocorre nun país, senón en moitos. Ago- 
ra tamén no mundo de fala castelán, onde, 
despois de estar moito tempo esquecida 
volve a poñerse ó alcance de tantos ollos, 
corazóns, unha traducción digna. 

Por todo o dito coido que Madame Bo- 
vary é unha novela moi recomendable para 
pasar uns ratos inesquecibles coa súa 
lectura; e por certo, a película de Jennifer 
Jones non ten nada que ver coa novela, e 
máis desmerécea bastante, pois a novela é 
un monstruo se se compara con esa pelí- 
cula burda e ata case un pouco aburrida.) 



" C E G U E R A  D E  A M O R -  
Culebrón del V Centenário" 

Ceguem de amor 
Culebrón del V Centenario 

w d e a  1, maravilloso para 
regalar-lle ao Sr. Yáñez! 

Unha idéia xenial de Maruja 
Torres: o do V Centenario merecia 
un culebrón. Pero un culebrón que 
non fora latinoamericano, que fose 
ben español. 

Cunha forte dose de humor. 

Non Ile falta tampouco a 
denúncia do choriceo existente 
neste 92 da Expo sevillana, nen do 
93 que se aveciña. 

Escritora australiana, publicou en 1970 
O Eunuco Feminino, a favor da livre 
sexualidade das mulleres. 

Agora ven de publicar O Cámbio sobre 
o envellecimento e a menopaúsia. 

E, como o anterior, un libro crítico e 
acedo, ao tempo que moi vitalista. 

"... Un exército de médicos a soldo 
está desexoso de atender a centos de 
milleiros de pacientes que necesitan unha 
supervisión mínima, prometendo-lles de 
forma mendaz mante-las intactas. 

O do naufráxio, sen embargo, é 
moito mellor o de Yáñez. 

? ¡ A L  M A N A G R A M A  

... 
Para mante-las así, os especialistas en 

menopaúsia, tiran-lles a matriz e imitan 
a acción dos ovários dando-lles unha so- 
bredose de extractos de orina de égua 
preñada. john Studo, xinecólogo do 
Hospital King's College de Londres, cré 
que dentro de 20 anos, ((muitas mulleres 
quererán ter unha histeroctomia á idade 
de 40 ou 45 anos, unha vegada que te- 
ñan a família formada, do mesmo xeito 
que hoxendia hai muitas que queren es- 
terilizar-se. A operación consiste en ti- 
rar-lle os ovários, a cerviz e o endomé- 
trio, os tres grandes pontos onde se da o 
cáncer xinecolóxico. Despois submete- 
ran-se a unha terápia de reposición de 
hormonas, que terán que manter de xei- 
to indefinido)). Non quedarán vellas so- 
bre a terra; reinará a eterna xuventude e 
a parella permanente".) 
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uas séries para ver e son- 
rir, cinl-ia cle sabor ameri- 
cano (máis polas risas en- 
latadas que pola forma de 
tratar os temas) As 'chicas 
de ouro'e outra de produ- 
ción española As 'chicas' 
de hoxe en díri. Ambas 
contan en clave de comé- 
dia as vicesitudes dunhas 
amigas que comparten 
piso, iso xunto coa llora e 
a caclea na que se emiten 
son as únicas semblanzas 

que existen entre elas. 
Galardonada en nu- 

merosas ocasións co pré- 
mio Emmy, As 'chicas' de 
ouro levan xa longo tem- 
po emitindo-se o que non 
quita para que gocen da 
aceptación dunha gran 
parte da acidiéncia. Sen 
sair do decorado de dúas 
Iiabitacións e sen contar 
apenas con máis perso- 
naxes ca elas catro, consi- 
guen atraer-nos coas suas 
ocurréncias e extravagán- 
cias, porque a grácia da q ue. Duas mozas, xóvenes, belas e triunfa- 
série reside principalmen- doras co contrapunto dun bo actor, Juan 
te nos diálogos escritos por Echanove, que aquí toca-lle xogar o papel 
Susan Harris que sabe do- do eterno enamorado, case-tonto, case- 
tar ás suas personaxes dun criado das rapazas protagonistas, mais por 
chispeante sentido do hu- unha vez que cambian as tornas non será 
mor e dunha camaraderia cuestión de protestar demasiado. 
admirábeis. A diferéncia da anterior esta é unha série 

Combinando uns este- feita con bastantes médios, de imáxenes 
reotipos de muller, a co- rápidas na que se combinan os gags humo- 
queta, a inxénua, a séria e rísticos con algún ca outro número música1 
a nai mafiosa e zascandil de Carmen Conesa e M- Luisa Ponte. En 

consigue facer un mosaico bastante acerta- xeral os episódios consiguen entreter, facer 
do da sicoloxia femenina. É unha caricatu- sonrir e algunhas veces tamén bostezar, pero 
ra cariñosa das inquedanzas, defectos e vir- é posíbel que despois de ve-la moitas ra- 
tudes de moitas mulleres que como as pro- pazas soñen con dedicar-se ao mundo do 
tagonistas chegan a sua madurez compar- espectáculo que aquí aparece como algo 
tindo soedades, recordos e tamén ilusións. difícil pero atractivo, porque máis que as 
Imposíbel non chegar a quere- ,_ _ - -, rapazas de hoxe en día son 
las e a sentir-se moitas veces re- as rapazas que hoxe gusta- 
flexada nelas. ria-lle ser a unha gran parte 

Xunto con todo isto a série ten aa das adolescentes. 
a gran virtude de tratar en oca- Pensada para a "selecta 
sións temas como a homosexua- maioría" da segunda cadea, 
lidade, a sida, a indefensión dos e' presenta de forma desenfa- 
vellos ou a relación cle nais-fillos dada e divertida unha 
sen medos e con unha naturali- imaxe de muller indepen- 
dade e sinceridade que a fan dig- 

' 
dente e que sabe o que 

na de elóxio, sobre todo se pen- quere, en todo caso distinta 
samos no puritanismo da socie- da que estamos acostum- 
dade norteamericana de onde bradas a ver, o que non está 
procede. mal.) 

A outra série As 'chicas' de 
hoxe en día relata as aventuras e ANA M" A. 

desventu- 
ras de duas 
mul leres 
modernas 
e resoltas 
que tratan 
de abrir-se 
c a m i ñ o  
nas selvas 
das gran- 
des cida- 
des, Ma- 
drid, Bar- 
c e l o n a ,  
Nova lor- 



E 

" E "THELMA E LUISE": 
a polémica está servida 

Director: Ridley Scott 
Guión: Callie Whouri 

stamos diante dunha das películas pero non gratuita? Se o protagonista sua viaxe as duas mulleres evoluen, qui- 
máis discutidas da temporada. Non masculino dispara un tiro na nuca da súa lometro a quilometro van gañando en 

me vou deter no argumento, que a estas muller, sen vir a conto, e despois mur- independéncia e en seguridade en si 
alturas xa de sobras coñeceredes, nen a mura "considera-o un divorcio" ('Total mesmas, até chegar a ese magnífico sal- 
beleza das imáxes do deserto de Utah, Racall'), nenguen se asusta, por que nes- to ao vacio có que dan un corte de 
que nos lembran as míticas peliculas do ta ocasión si? mangas definitivo a todos os que querían 
oeste de Jhon Ford. Interesa-me 
máis entrar na polémica que se 
ten levantado en todas partes. 

É curioso observar que, en 
xeral, ás mulleres gustou-lles 
bastante, pesie a que tamén hai 
quen opina que é unha traición 
ao movemento feminista 
(Sheila Benson, L.A. Times), 
pero aos hornes non lles aca- 
bou de convencer; "é unha pe- 
lícula fascista" Uhon Leo, so- 
ciólogo), "reduce a guerra en- 
tre Iiomes e mulleres a batallas 
meramente sexuais" (James 
Carrol, sociólogo). Unha críti- 
ca máis furibunda, aínda, a 
cárrego de Richard Jhonson, 
columnista do Daily News: 
"non só xcistifica o robo a man 
armada, o asasiñato e a con- 
ducción en estado ebrio, senon 
que degrada aos varóns como 
patéticos estereotipos de homes 
de comportamento testosteró- 
nico exacerbado", (A que vos gustou o Non se trata de defender que as mu- volver a pecha-las nos seus papeis de 
calificativo, haberá que apunta-lo para Ileres debamos responder con pistolas as vítimas. 
utilizar devez en cando). E unhade aquí: agresións, claro que non, pero non teria Aí está, precisamente, a gracia dista 

I "O ponto de vista do filme non deixa así moito sentido este alboroto senon fora película, a explicación de que moitas 
~ de nos imbuir a ideia de que o debate e porque seguimos ancladas na figura da mulleres saian contentas despois de ve- 

o cámbio social desenvólvense através muller como "modosa vítima". la. Estamos fartas de suportar caladas as 

~ da violencia" (Manuel Veiga, A Nosa Thelma e Louise non van de vítimas, agresións e moito máis do papel de su- 
Terra). non quedan caladas , desde a primeira misas sufridoras que nos queren adxudi- 

Pero que ocorre?. Tanto nos asusta a vez que respostan dan-se de conta do car. O resto; as pistolas, a carreteira, a 

imaxe da muller que responde con vio- que son capaces e inician un camiño sen paisaxe e o coche son americanos como 

lencia á violencia, ou será que despois retorno cara a liberdade, atrás quedaron a película, non hai que ver máis pantas- 

de ver tantas veces en películas e na vida a ama de casa indecisa e aborrecida, farta mas. E por último se alguén Ile molesta 

mesma, mulleres agredidas e asaciñadas de suportar a un marido machista, e a o papel das personaxes masculinas que 

por homes, estamos dispostas a acepta- camareira cansa de rir as gracias dos aparecen, será cuestión de lembrar-lle o 

lo como algo normal e o contrario pare- clientes e de agardar un noivo boemio refraneiro.) 
cenos o colmo da aberración, aínda que que se resiste a asumir calquera respon- 
sexa como resposta, desmedida tal vez, sabilidade. Ao tempo que avanzan na ANA GIAS 
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tamén é sano, se o fas con fariña integral. 
Está composta de fibra, proteínas, hidratos 
de carbono, grasas minerais e vitaminas 
así yiie o pan cen por cen integral é un 
alimento moi completo, mentras que a fa- 
riña branca o11 refinada ten unha 
porcentaxe moi baixa destes 
eleti-ientos e iiicluso fai climin~iir 
os níveis de vitamina B no cor- 
po. 

Faccr o pan non 6 complica- 
clo se cnicnclcs os princípios do 
procrso, r se sen-iprc tes en con- 
In cliic a Icvnclura 6 iin organis- 
mo vivo. O control da tempera- 
tura 6 vital, nunca debe sobre- 
pasar os 30" C. 

Cantlo se molla a fariña esta 
fai unlia masa elástica que atra- 
pa os gases que a levadura libe- 
ra; por iso a masa sube e a ti- 
pica estructura de "burbuxas" 
resulta. Canclo se mete a masa 
no forno, o gas expande-se, a 
masa solidifica-se e a levadura 
n-iorre. Cando o pan está feito 
deberia sonar a oco se Ile das 
uns golpiños. 

Esta é unha receta básica que cada quen 
pode adaptar ao S& gusto; incluso se po- 
den facer misturas de fariñas, sempre ten- 
do unha base de 50% de fariña de trigo. 

Ingredientes para facer 2 ou 3 pans: 
1,5 Qg. de fariña integral (mérca-se 

en panaderias ou en tendas de dietética). 
1 culler de sal. 
25 g. de levadura (mérca-se en pana- 

derias) 
1 culler de mel. 

Máis ou menos 1 litro de auga morna. 
Sésamo (opcional). 

1. Disolver o me1 na auga, engadindo a 
levadura. Agardar até que saia un pouco 
de espuma (esta indica que a levadura está 
viva). 

2. Misturar a fariña coa sal (se fai moito 
frio, póde-se quentar un pouco no forno). 

3. Misturar a levadura coa fariña e auga 
suficiente para facer unha masa homoxé- 
nea. 

4. Tapar cun trapo limpo e 
deixar nun sítio quente deica que 
dobre en tamaño. (Pode-se 
deixar na nevera toda a noite se 
queres). 

S. Dar-lle á masa un puñeta- 
zo para sacar-lle o aire. Traba- 
Ila-la un pouco (a diferéncia 
doutros pans non fa¡ falta traba- 
Ila-la moito). Dividir en dúas ou 
tres partes. 

6. Facer as formas que quei- 
ras-unha trenza, unha barra, un 
pan redondo-. Pinta-la cun 
pouco de auga fría e sal -picar 
con sésamo (opcional). Tapar de 
novo e deixar nun sítio cálido 
média hora máis. 

7. Meter nun forno quente até 
que estea feito (uns 45 minutos, 
segundo o tamaño). 
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Que maneira tam brutal 
e desalmada tenho 
de esmagar-lhe a alma! 

Oxalá nom me tivera encontrado, 
para ser tratada assim, 
mais lhe valera nom ter-me 
conhecido. 

QLI~ jeito tam cruel 
e desalmado tenho 
de romper-lhe o coracóm 
e acenagar sentimentos! 

Mais lhe valera 
ter-me passado por alto 
cegar-se-lhe a mirada 
para nom me encontrar 
nein de frente nem de lado. 

Oxalá nom chegara nunca 
a ter tomado ese avión 
onde mais que voar 
caeu de súpeto coa realidade que lhe apresento 

Um susto de morte, mortal e letal 
que doga o sentimento. 
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Rua do Sol, 139-141 
Tel: 35 31 66 Montero Rios, 50 Santiago 
1540 1 Ferro1 Tel: 58 03 77-58 05 87 
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DEREZOS do 
Movim - ' - 

ASOCIACIÓN GALEGA DA 
DA MULLER "PAN E ROSAS" 

lar, 23-2' 
o1 

1 
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1 5706 SANTIAGO 

4SAMBLF 
4 CORUN 
- ., . 

A DE MUI 
I A 

. 1 1 Asamblea de Mulleres de Pontevedra 
inaunurou no mes de xaneiro un novo 

Cantábrico, I U-bai: 

ASOCIACION GAL~ 
MULLER / Ferrol 

R/ Magdalena, 13: 
15408 FERROL 

servizo de Asesoria Xurídica para 
res. O seu enderezo e horário 
seguintes: 

Asesoría Xurídica Mulleribus 
R/ Andrés Mellado, 2 - Of. 2 

a (986) 86 50 28 
PONTEVEDRA 
Horário: martes e xoves de 
7 a 9 da tarde. 

mu 
son 

ASOCIACION GAL~ 
MULLER / Ourense 
Apartado 679 
8 2235 1 9 / 2 1  2527 

GRUPOS DE MULLERES DONICELA 
DE VIGO 

Na semán do 15 ao 21 de novernbro de 1992, o recinto Universitário de 
Mayagüez da Universidade de Puerto Rico será sede do 

Terceiro Congreso Creación Femenina no Mundo Hispánico, tema especial: 
"O que a rnuller aporta ao desenrolo cultural no Novo Mundo". 

As que estedes interesadas en asistir ou mandar algún traballo podedes 
dirixir-vos a: 

Apartado 5398-Kum 
Mayagüez (Puerto Rico) 00709 

e 265-3843 / 890-71 18 
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