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día 2 de abril, o día da Folga Xeral convocada en Galicia polos sindicatos CCOO, INTG e UGT, algunhas de
nós, mulleres e traballadoras afectadas pola brutal
reconversión-desfeita industrial da nosa Nación, non
puidemos estar apoiando coa nosa presencia a manifestación que en cada cidade expresaba a repulsa á
política económica do Goberno do PSOE.
Algunhas de nós estabarnos en A Coruña, asistindo
a un xuízo por unha violación perpetrada por un veciño de As Pontes de García Rodríguez a unha moza de
16 anos da mesma vila, xuízo que non se retrasou solidariamente coa mobilización xeral, senón que foi
adiante na data sinalada, cos conseguintes trastornos
para familiares e amigoslas da
rapaza que quixeran estar xunto
J
dela en tal trance. A pesar de
todo, moita xente foi a que chegou e rnoita a que se manifestou
amosando a súa repulsa dos feitos, alá, en As Pontes.
Sobre a sentencia aínda non
sabemos nada, pero do xuízo
sabemos rnoitas cousas porque
estivemos alí:
1. Sabemos dun fiscal cauto
na súa actuación ó longo do
xuízo, pedindo pena por violación.
2. Sabemos dunha acusación
particular exercida con enerxía
en bó criterio.
3. Sabemos da testificación de
tres especialistas da Residencia
Arquitecto Marcide de Ferrol,
que atenderon por urxencias á
raoaza e certificaron lesións
xe'rais en espalda, cóbados e
xoenllos e lesións xenitais que conformaban o froito de
((relación sexual non pacífica)), que poderían dar un
cadro presumible de violación, segundo ampliou a
xinecóloga a petición do fiscal.
4. Sabemos da testificación de dúas veciñas que
viron as condicións nas que baixaba do coche a rapaza, cando o violador a levou a carón da súa casa.
O relato que efectuou a agredida sobre os feitos,
sobrecolleu a toda a sala que quedou sorprendida pola
claridade e enerxía con que falaba a moza e contestaba a un avogado defensor que, non tendo nada en que
basearse, utilizaba as máis peregrinas argucias para
liala. igualmente foi interesante escoitar o relato da
revisión realizada a M.P. polos forenses de Ferrol, que
se fixo constar dado o seu valor: "por riba dunha mesa
de despacho, á luz do día nunha sala calquera" e sen
aparato xinecolóxico ningún.
Mais, houbo outras testernuñas, que tamén as
houbo:
I( un veciño, alcohólico e xordo que, a pesar de
non entender nada á primeira, reafirmábase en que
escoitara berrar á rapaza pedindo á sua nai que non a
mancara (sorrisos e risas levantou o fiscal tentando
facerse entender polo home).

r i a I
I( un detective e unha detectiva contratados polo
presunto que se entretiveron durante varios días en As
Pontes remexendo na vida da rapaza, buscanclo as
fisuras que perrnitisen presentar ante o xuíz unha moza
(de 16 anos) tarabela e bebedora. Ámbolos dous extenderon un informe de rumores e máis rumores que foi
recusado polo fiscal e pola acusación particular, que
falaron de posible delito cometido polo que destilaba
O mesrno.
E os que faltaron, que foron os forenses Couce
Doce (non Iles coa?)e Quintanilla Rico, que provocaron coa súa ausencia a suspensión do xuízo e a súa
continuación o día 8 do mesmo mes, xa que o seu
informe era absolutamente
contrario ó dos outros tres
1
médicos.
Ámbolos peritos dixeron que era válido un
exame xinecolóxico nesas
circunstancias (antes relatadas), abundando QuintaniIla Rico que el pensaba
«como perito, que podía
ser unha agresión)) e
((corno horne, que fora
unha relación sexual consentida)), ó que se Ile contestou que se remitira á
peritaxe.
Pero os xuíces deberon
sentirse reflexados nesta
irnaxe de «Homes» e
entenderon que foi ((unha
relación consentida pero
viciada)) pola diferencia de
idade, superioridade síquical hora lugar dos feitos,
e así dictaron sentencia de absolución para Antonio
González Casabella, condenándoo unicarnente por
estupro a 4 anos de prisión e a pagar 2 millóns de
pesetas por indemnización.

e

As múltiples laceracións na espalda, peito e colo
que presentaba a rapaza e a mordedura humana que
tiña o acusado no antebrazo foron, segundo a sentencia, consecuencia do ((ardorsexual)), polo que se considera que non existen probas plenas de quebrantación
da liberdade sexual.
Unha vez máis a víctima convertida en acusada, a
vida privada clunha rapaza de dezaseis anos escarvacla
pola mirada morbosa de detectives privados. A difamación e a sospeita necesarias para demostrar o indemostrable, para xustificar as mentes retorcidas e o machismo máis descarnado de quen acepta por bo que os
homes son uns sádicos de instintos irrefrenables e as
rnulleres unhas provocadoras masoquistas.
Hora é xa de que todas e todos, grupos sociais,
representantes da Xustiza e persoal de a pe, nos mobilicernos para denunciar as sentencias machistas. Non
só as mulleres, toda a socieclacle ten moito que gañar
con esta batalla. A

I

se cortou méclio pelo á
11oi.a cle cleniinciar a ola cle
puritanisiiio e hipócrita
clupla nioral que impera
nos EEUU d e norteaméric:i.
Após os comentos que tivo
que escoitar clas cenas cle
sexo e n Atame o11 e n
A?776117tes,clixo, e n Nova
Iorque, cliante d e toclos os
periodistas: ,,O clia e n que
os EEUU censuren as balas,
eu censurarei o nieu cu,,.
Pero, aincla que chegaran
eles censurar as suas balas,
por fa, non censures, Oiih,
non censures nacla! A

sii:i ~iiil>opiilaiiclacle,
:if:ina-se por aparecer na
prensa iin clia si e outro
taiiiCn clanclo c;irn:iza a o
púhlico: cllie se caboelano
clo ascenso :lo trono cla
mina; c1iie se o príncipe
C:irlos está il:ido porcliie iin
l il>io rc.\lela cliie ~ i nex-guarcl:iesp:ilcl:is cl:i princesa
I)i:in:i morreu :isasifi:ido por
Icr liclo iin iclílio coi1 el:i;
( ~ i i csc :i S:i~iliFergiison é
iinli:i plchCi:i qiie x:i se
~iiil.:ih:ie : i g o ~ i inorrea cun
ii~illonclis;qiie se Anclrés i.
iin iii:ii:irik (~iic.
se cwia
con clircito :i ioclo :il-,ós
c.nir;ii.can coiiil>:ilc~n:i giicmi cl:is All:il\~in:is;qiic se a
iriii;íii t l ; ~i;iin;i ...
'I'oclo rnci1os p"r en ~Olfil
:i sii:i ~""ípria re:ileza e os
clispCi-iclios qiie a o erário
~>í~l>lico
supón :I reg:il:icl:i
\ricl:i cliie se traen e levan. A
:i

Laura Boyer Arnedo,

I

Victoria Abril, qiie non

A Familia real
británica, vencio rnecirar

Veritatis Splendor"

"

1

Stefania Graziosi d e 28

cliic \~i\wen Mi:inii, conse: I I I ~ S , le\~al-,a10 anos trabagiiíii -apOs os pleitos que o
Ilaiiclo no Instituto para as
seii nl36 leva clescle Iiai 16
Obras da Relixión (a hanca
:inos-. cliie iinlia xuiza clicvaticana) e foi clespeclicla
1aKi :i senténci:~qiie lle connacla mais anunciar a sua
cecli:i :i cxsa cia nia Jorge
intención d e casar.
A~lnnrirliie.en Macli-icl, oricle
A xerarquia cki Santa
:i incliiilina tiñ:i estabelecicl:~
Secle pcixo-se dos nervos e
iinha giiarcleri:~.Treinta polio seii portavoz, Joaquín
ci:is Ioron iiiol>ilizaclospara
Ni~rarro,explicoii que se n o
cl:iii.;iirar c precint:ir a giiarclcri:i oncle se ~q~:irapet;ihan~~pasado teñen acontecido
30 iienos cle cloiis Linos cle
coiisas así, el pocle garantir
icl:icle.
que no fiitiiro non se proL:iiii;i Arneclo, cle testafecluciián inais.
rro clo scii :il>ó :i proprictáPostos e n evidS.ncia e co
ri:i in pCctorc. seguir5 \ r i \ ~ i i i c
~
ai o ai; clecicliron aprohar
clo cii h!li:iiiii, EElIlJ, outros
iin
novo rcg~ilamentopara
1x)iicox :iiios mnis. E o s
permiso clc materniclade cle
ncnos cl:i gii:ircleria clue Ilo
3 meses nntes c 3 ;ip6.; o
pcrgiinicn :los p:iis e 5s
parto. A
n;iis. A

é

o título escolliclo por Juan
P a b l o 11 p a r a a encíclica
q u e ancla iiltirnanclo. Contracepción, aborto, bioética
e ~ n o r a lsexual. T o d o u n
programa sol-, o rótulo d e
ESPLENDOR DA VERDADE.
P a n botar-se a treiiiar A

O condón que seguncio
clixo o cloctor Iiafael Nájera,
presidente da Sociedacle
Española Interclisciplinária
cle SIDA c~clebeser unha
inedicla cle liixiene sexual
xeral, clo mesino xeito que
o é o cepillo cle elentes),.

1
%

A algiins -e non mento a
ninguen- igiial lles hai que
explicar antes o d o cepillo
cle clentes. Por exeinplo a
ese 55,8% dos clientes elas
~xostitutasd e Sevilla qiie
niinca utilizan preserntivos
ncstas I-elacións sexuals.
I'ero non é a eles aos iiniCOS. A

Sabela Mouriz e
Sabela Alvarez que na
apresentación clo último nQ
da Festa cla Palabra Silenciada na taberna Pepa a Loba
cle Santiago, e tamén n o
Ateneo cle A Cor~iña,afirmaron q u e o caso clesta
revista era único n o Estado
español ao estar feita só por
mulleres e e n galego.
Non, clesde logo que co
nonle d e FESTA DA PALABRA SILENCIADA s ó hai
~inlia.Esa e nada iiiais que
esa.
ANDAINA, clesde logo,
non se cliaina Festa da PalaI ~ r aSilenciada, ainda que
estea feita en galego e por
mulleres. A

Maria Jepsen, teóloga
alenlana cle 47 anos é a primeira niuller bispo da igrexa luterana. Foi elixicla n o
sínodo da cliócese d e Nordelhien para bispo d e HamI~urgo,cliócese onde existen
mulleres pastoras desde
1969. De talante al~erto,é
chainacla polos seus inimigos a <(teólogados gnipos
rnarxinais..
Peter Jepsen, tarnén pastor luterano co que casou,
clecicli~ideLuar a sua diócese
durante os próximos tres
anos para coiclar da casa e
axudar n o que poida á sua
esposa. A

A Tuna Universitária
de Ourense, cieciciiu e n
votación excluir 5s niulleres.
O argumento cae d e seu:
<Sehai rapazas, tamén
liaberia que rondar aos
lioiiies~~,
cousa, 5 q u e non
están clispostos. Por se tal
cousa non abonclara, insistiron: As ~iiulleresdevalúan
a iniaxe d:is tunas, porque
non está ben visto que
leven este tipo d e traxe e
distintivo e, rnais ainda, que
saian rondar polas noites..
Unlia pregunta p o ~ i c o
discreta: Ningun homosexual nunca en ninguiiha
tuna?
Ao ~iiillorcaberia a proposta cle que entraran lesIJianas por aquelo d e eluclir
o prol->lemad e <<a
quen rondar)~.
Aincla q u e o iiiillor é non
lle clar idéias para que
iiiorran d e macliis~iioe tradición. A
Gc

";Muier española!
A lil>eración d o tral->allo
alleo e a aclicación plena a o
teu novo fogar has-na conseguir cun préstamo nupcial.
Solicita-o n o presente
nies d e Marzo nas clelegacións da Caixa Nacional d e
Subsidios Fariiiliares se proxectas o teu enlace para o
nies d e Máio" dician as
,consignas p:itrióticas. que
clifundia o Rexime franquista en 1942. A

Curme Feteira presidenta
da Asociación de Mulleres
Progresistas ALBA de Santiago, asegurou nunha entrevista no xornal El Con-eo Gallego do 8/3/92, que o motivo
que determinou o nasci~iiento
da Asociación que ela preside
Ggfoi a iniciativa dun grupo
que nasceu liai cinco anos,
porque consideramos que na
Coniunidacle Autóno~iianon
se facia nada polo telila da
m~iller~~.
Se en 1992 di que liai 5
anos que nasceron, pagará
lernlx-ar-lle que en 1976,
1977,1979, 1981... nasceroii
grupos (AGM, FIGA, Grupos
de Mulleres de Universiclacle,
Asa~iibleade Mulleres de
Coruña, Coordenadora Feniinista de Vigo, Alecrín...) que
nasceron, fixeron e seguen
facenclo colisas polo tenla da
iii~iller. .
A iclade non percloa. Pero,
cando vén con prol->lemasde
inernória, rabos de pasas! A

A Confradia do Dote
Nome de Xesús
Nuzareno cie Leon
sentiu-se mal a gosto coa
nova talla d e Maria Magclalena, d o escultor Faustino
Sanz. Moi obscena para a
sua exposición na Semana
Santa, clixeron, pola proniinéncia d o peito.
A cousa cliegou ate o
I3ispado que nianclou a o
delegado diocesano, experto en arte, que falara.
flNen contra a fe nen contra os sans costuInes nen
contra ~ i n h aconciencia cristiana rectamente formarla.
Pola contra, a ohi-a é I>oa e
slipera as existentes en
León nunha liña cle moclerniclacle acep~ál>el~~.
E alí foi a talla na pi-ocesión tia crucifixión xLinto
con San Xoan e a Virxe. A

SERVIR CAFES?
Non, Grúcias!

J

j

Maria del Carmen Fajardo asinou
en Xaneiro d o 9 2 un contrato por
seis nieses como administrativa coa
empresa construtora Comylsa, d e
Madrid. Aos 30 dias recibiu carta de
despido por se ter negado a servir
cafés nunha xunta de executivos porque tais fi~nciónsnon figuraban entre

as suas obrigas. A conduta d e Carpara a
men resultou ~4ncomprensíbel))
empresa ao supór un grave quebranto da disciplina, xunto a o plus d e
confianza esixibel a unha secretária.
Carmen puxo denúncia e fixo-o
saltar aos médios de comunicación. A
empresa antes de que o caso chegara
aos tribunais, acordou indeniza-la
con 800.000 pts cantidade correspondente aos 5 meses q u e quedaban
para finar o contrato.

SE TRABALLADORA, BICOCA!

PAIS
MOROSOS
O 'Tenicnie Gol>ernaclor clo Est:iclo
e n M;issacli~isettsfixo unlia clara
aclvcrténciri: +oc/ec/es correrpero non
poclerc~~/iv
e.sconc/elel=uos~.
A adverténci:i está clirixicla aos pais que clel->en
rnillóns cle clolares e n pagos polo
m:inti~iienlo dos Pillos 5s suas exesposas.
En Massachusetts pensan que atop:iron a forrna cle losras que paguen:
pór as siias fotografias en carteis de
"BUSCA-SE". Os carteis pegaron-se
en toclas as ciclacles, son as fotografias e cl:idos dos 10 pais que máis
cliiiero clehen. Un clía clespois clo início cl:i cainpnñ:~xa recibiron unlia
pista cliie levou a iin arresto, para sair
clo cárcere tivo qiie p:ig:ir 1.000 $
atrasaclos e ;igoia envia 150$ semannis p:ir:i o m:intimento clo fillo.
Os orgnnizaclores non sal>en cancai'as a[,arecei-:in. pero en
mcnos cliinli:~semana o prograinn xa
cleii sinais cle Csito. Canelo ti11 clos
qiie ;ip;wecc n o c:irtcl se localiza
1x)fic.n sol>rc :i fotog~ill:iiin sclo vermello clc "ATOPADO".
~ : I Sno\.:is

Por
termo
médio un hoine
gaña 436.000 pts
rnais ao ano que
unlia
muller
segundo
os
dados da enquisa
(6Distribución
Salarial e diferéncias
por
categorias, tipo
de contrato e
sexo» feita p o r
vez primeira e n
1988 polo INE.
O caso galego,
-cleixanclo agora
fóra a
sexo- atopa-se
nun lugar intermédio con 1.425
millóns d e pts
e n t r e o s 1.897
iiiillóns d o País
Vasco e os 1.275
millóns de Murcia
e Castilla-Man+a.
d o a variante
sexo n o interior clo país, os lionies
clan iinlia inéclia de 1488 e as inulleres cle1.121. Dito cloutro xeito: O tra-

ballador galego gana ao ano 367.000
pts niais que a traballaclora galega.
Para que logo digan!

CONFIANZA N0 FEMININO
Escrivá cle Balaguer, que tanta sona trae nestes tempos tiña ~~unlia
total conseg~incloafirmo11 Marlies Iciicking, secretária
fianza na capaciclacle feminiiia~~
central cla Obra iiunlia entrevista na revista TELVA. Quen tlixo, tarnén, que
iiiais de 38.000 rnulleres pertencen ao OPUS DEI en toclo o mundo.
Pero, como non sabemos cantos lioiiies en toclo o inundo perteilcen ao
OIJUS para saher cle qiie porcentaxe se trata, nen Falou tainpouco das tarefas
clese~ivolviclaspor iirihas e por outros ... seguimos queclaiiclo a cluas velas.
Coas soinhras cle sempre. Co escuro cliie rodeCiao mistério, ás sectas.

D O PARO E DA
FOLGA DO 2
DE ABRIL
O Paro inasculino rexistado e n
Galiza daba, e n febreiro 80.059 c o
que apresentaba unha lixeira baixa a
respeito d o iiies anterior (-IZO), iiientres q u e o feininino sitii*
1
' 1>a-se e n
104.526 ( +632). Conlparaclo c o
febreiro anterior (1991), o inasculino
subíu en j 3 j persoas e o feiniiiirio e n
1426.
Nos íiltimos d e z a n o s a
evolución da taxa d e desemprego, foi así:
1981- liomes: 8,20%;
Mulleres:
4,80%
1991- horiles: 10,33%
Mulleres:
22,09%
Pero isto n o n contou
11iiiito para o s sindicatos á
llora d e c o n v o c a r a Folga
Xeral d o 2 cle Abril p o i s
s e g ~ i i r o r i , c o i n o seiiipre,
expresanclo-se s e g u i d o e n
masculino. Falantlo da reconversión industrial dos sectores tradicionalniente masculinos.. . En ningunha das follas,
cliscursos oii proclaii~asiiientarcin a gravidade clo p a r o
feiniiiino, nen outras questions (cliferí-~iciassalariais, tle
contr:itos e cle trrito, a dupla
xornacla lal,oi.al, etc.).
Os ~>rohlemasque ritinsen
ás mulleres no áml,ito lal3or:il
s e g u e n s e r sccunclários tle
caia 5s clireccións clos sindicritos. O iinportante 6 , asi
s e m e l l a , o t r a b a l l o dos
lioiiies.
Várias oi;~;inizaciónsfeministris galegas :isi o elenunciahan niinha folla que clifiindiron pol:is datas da folgri. E
teníl>el q u e se sega ignorand o -011 querenclo ignorar- os
prohleiil:is, g r o s o s , q u e
~iqueixana o colectivo feiiiinin o n o á~nl>itoI:iI~c~r;il.Logo
veilen c~ueixosos,f:ilaildo dri
Ixiisa afiliación feminina, que
se as ri-iiilleres no11 participan
nris activiclritles sindicais. ...
I'ois q u e o sail7:in: Así
taiiién se Inl,r:in as clisg~izas.

No V Siiilpósio Nacional cle Psiquiatria realizaclo en Valétlcia nos
priineiros dias d e Abril estudaron, entre outros tenlas, a clepresión.
O níirnero d e depresivos no Estado español achega-se aos cinco
inillóns e a meirande parte son mulleres. Cadran os estuclosos en
falar da ~caiclaaos infernosll oii <<opozo sen fonclo~~
tleste tipo d e
doenza que non precisa hospitalización e que e n non poucos casos
leva ao suicíclio.
No caso d e xente nova a cousa agrava-se polo fracaso escolar, as
relacións sexuais ou problemas coas arnizacles; n o caso d e sente
vella suman factores colno a soeclacle, o sentiinento d e non valer
para nada o11 o deterioro fisiolóxico.
Por que será que as niulleres se depriinen tanto?

VIVIR
PARA
VER
Unlia
sovial
aboa israelita d e
j 3 anos, que tivo
j fillos, cliiere,
Ligora, ter outro clo
seu amante de 63
e ancla n:i percurri
clunhn
iiiiiller
no\ia que Ile clone
:iIg~ins6\liilos pala
o eniprekEla
Lipresentou ;i sua
petición ao Deparlamento de Fei-tiliación in vitro do
liospital cle Bnai
Zion -Haifri-.e \frii
ser esaminacla por
ver se está en conclici61is de conce]>ir.
A coniezos tle
ahril infoi-inou-se
clo prinieiro caso
n o 11111lid o cle
oiitr:i iiiuller israelita, d e 52 :i1ios,
q u e cleu a luz a
mellizas ~ipósficar
eml~arazaclri con
óvulos feciinclados
en
1:ihoi-atOrio
cloatlos por ~iiiha
miiller tle 28 ritios.
1-Iai iins ~->oiicos
~111os
era iinpensáI>el. Imposíl>cl. E,
n o n ol>st:iiitc...

DUAS GALEGAS EN XENEBRA
Dolores Cruz emigrante en xenebra, de 38 anos
pl:intou cara a iinha poclerosa clase méclica ben relacionada e estabelecicla na socieclacle helvética, apresentanclo unlia clenúncia penal por estafa e falso certific:iclo iní-clico.
Suinou-se neste einpeño cle Dolores Cruz, outra
galeg:~, Maria Ferreiro contra a clínica Bois Gentil,
rexentacla polo xinecólogo cle orixe grego Marc Slcouvaltlis(30 habitacións e 2.300 pacientes ao ano e clientela garanticla). O inéclico interveu qiiiru~xicamentea
Dolores sen necesiclacle, cobranclo-lle 1.400.000 pts;
;isinou iin certificaclo facenclo-lle crer que estaba
einharazacla para seguir o tratamento. A Maria, 5 intervencións (4 par:i extraer-lle iin quiste e a última para
tiiar-lle o útero).
A práctica, sen control, da fecundación in vitro co

que se arriquecia salto11 coa demanda pioneira. Desde
entón non deixan de chegar clenúncias por lesións corporais diversas o que non Ile inlpediu celebrar a festa
anual do 14 de Marzo ncin dos hoteis inais luxosos da
cidacle á que acoden representantes da realeza, clase
inédica e autoriclacles locais.
O corporativisino nléclico e as raices entre a clase
política de alí, houberon-lle valer para conseguir qiie
só Ile retiraran a autorización para practicar a fertilización in vitro e transferéncia d e einbrións canelo as
clernanclantes aspiraban razonabelrnente á que se Ile
proibira o exercício da iuecliciña a Skouvaltlis.
Non está nada mal clue iinha clínica de alto copetín
se entere que iinha emigrante galega (ou calqiiera einigrante) pode, tamén, acabar coi1 carreiras tan corruptas
con10 a de Bois Gentil.

ABORTO, NOOONNnnn
-

P.E ~cntlc~ii
mal iins pantnlóns cle
1.,.1., [..J. cnl'itloii-se e colleu a Sara,
tic IS cIi;is cliie F.E tiñ;i nos I>i:izos, e
Z:ib! iiroii-n:i :io cli:ii-i. Unlia vez,
oiitr:i c OLIILI m;ii\. IJnteou-lle :i calxr:i c no iiiéio rlcs;i ;ic~ivicl:iclcIien¿.[ic:i3 p:irtiti-Ilc~:IS g:if:is ri F.1: c ziirriag011-llc-i1:i Iiicc.
1)or n;iel;i. 1)or iins p:int;ilóns pentlii~itlosoiitlc :i el n o n Ile gost:il,a.

Enlilia e Mustafá casaron en Agosto de 1990. Aos poucos meses ela queclou
einharazacla e desde o primeiro momento inanifestoci-se partidária de interrumpir a
xestación. Mustafá, contrário. As cliscusións arreciaron e ela decicliii marchar clo
clomicílio conxugal. Na víspera de sair, Mustafá colleu-na polos pelos e clegollou-na.
Al>ortancIo-a a ela e inais ao feto. Porque queria aboi-tar.

DESEXO
DE
MATAR

EXEM PLAR
Jesús Egiiigi~ren.secretário xei-al clo
PSOE cle Giiipúzcoa e \,riceprcsiclente
lxirneii-o tlo Parl:iineiito Kisco foi levaclo a o siilg:iclo por Asiinipta Zuhiariain.
c ~ i i c ~clcniincioii
i
a o seii mariclo por
ves:ici6ns e m:iiis ti.atos con cai.áctcr
continii:iclo.
IIns cli:is clespois cl:i clcníinci;~.
Asiiinp~:~
foi retira-l:i, frilanclo cle qiie as
lesióiis k)i;ii-i t1iii-i :icitlenic cloiní-stico.
O siiiz non aceito11 e clccicliii procesar
:io cliriscntc socinlist:~.
N o siiizc-, ela nlcgoii qiie tifin iinli:is
g:in;is iol;is tle sepnr:ir-se c pcnsoii qiie
tin;i c~iic:ileg:w in:iiis t ~ i l o sreitei.aclos.
Dii:is l¿)renses,:i :ihopcln 5 cliie aciitliii ~xiiiic~i~iinenIe
p;ir:i pór a cleníincia
c clii:is :iinig:is tl:i clciiiinci:inte comp:ir c c ~ r o e11
~ i siiizo.
Sii~w":i~I:is
:is g:in:is tolas cle scpaiar,
:i1>:~ccc~ii
n o siilg:iclo collicliñ:~cln ni:in
tlo cliriucnlc poliiico L':giiigiircn, qiicii
.li\;o á s:iicl:i cliie o íinicTocliie Ilc impor-

Sentiu-no Antonio
Fernández González, cle 34 anos, o 11
cle Marzo. Así qiie
nlatou a iinh:i prostitiita, feriu graveinente á sua muller e
mais a o fillo cle 10
anos e poi- úItimo a
iin c o m p a i i e i r o cle
prisión.
Canelo o cletiveron dixo q u e non
saliia por qiie asasiñou á prostituta nen
por que corneteu o s
parricídios
dous
frustrados.
1;ih:i clc loclo isto -mentreh collia cl:i
ni:in :i Asiimpta-. é o suizo qcie teñan a
miñ:i miiller, os inciis fillos e a iniña
l'iiiiili:~.

cle
Disfrutaba
rexinle a l i e r t o n o
c 5 r c e r e d e Roca
oncle fosa pasar por

SANCI~N
A UN
XUIr
M.M.M.
clecidiu forzar sexualmente a sua esposa, segundo explicou
un
portavoz
policial, -porque se negaba a manter re1ació1-i~
MACHISTA
sexuais con el até que non solucionara a precária situación econóO famoso Miguel González Calderón
que Ile dixo a Florentina Vargas que non
debia sentir-se ofendida porque o ATS lle
bicara os peitos e lle baixara as bragas xa
que tal cuestións era ldimhre de honor e
orgullo^^ aos seus 60 anos... Pois a Sá cle
Governo do Tribunal Superior de Xustiza
cle Maclricl acorclou informar favorabelinente diante da comisión disciplinária do
Consello Xeral do Poder Xuclicial a proposta de suspensión do xuiz de Alcalá de
1-Ienares.
O instrutor José Maria Gil Sáez razonou a coiisa dicindo qiie determinadas
frases incluidas naqiiela senténcia tfconstituen a emisión gratuita e sen xustificación, dun xuizo de desvalor, que ofende
ao respeto da dignidade humana na sua
proxección cle ~iiuller~~.
Calderón, furibundo dixo que a lei
ordena ao xulgador <<razonara sua senténcia,, e que <<unxuiz non é un león e
nen siquera un síri-iio; tan-ipouco é un
vexetal),
Adeináis de suspende-lo, liaberia que
leva-lo a un psicluiatra.

O 23% dos rnatriii~óniosen Xapón fanse polo ti.aclicion:il métoclo clo OMIAI
(gcver-se iin ao outro~~),
oncle o encontro
entre os noivos é previamente arranxaclo
polas famílias dos casacleiros.
Após tres saiclas os candidatos xa
salxn se o c:i~~clidatoou candidata é o
cloaclo.
Denantes do 1" encontro, noivos e
noiv:is revisan as fotos e a ficha onde vai
escrita a estatura, peso, aficións, etc. Se o
hoii-ie é alto, ten 1x1salário e é gracluaclo
i-i~inhaprestixiosa universiclade, pode
rexeitar várias ofertas. Tainpouco é boa
cousa que se tiate clo fillo varón iiiais
vello, pois a traclición fai-nos responsá1x3s dos pais.
O sistenla omiais seica vrii en debalo
porque as mulleres atopan-no pouco
romántico, frio, sen espontaneiclade.
Outros sistemas coino os tours exclusivaniente para sol~eirosdentro da mesii-ia
ciclacle con visitas ao zoolóxico, acuario,
xardín hot5nico e nalgúns casos á neve,
van al~rinclo-sepaso porqiie a vicla nas

mica e n que estaban (...) A decisión da rnuller levou ao marido a
viola-la sob o pretexto d o longo tempo que leval~ansen practicar o
acto sexual^^.
M.R.S. foi atendida n o Hospital comarcal d e la Axarquía.
E así se vai facenclo historia.

~ É F NO
O
)O NENO:
rlOLANDA
Unha iniciativa g o v e r n a m e n t a l
para aniiiiar aos nenos e aclolescentes entre 8-15 anos a denunciar os
n-iaus tratos cl~aii-iancloa un teléfono.
En 1991 recihiron-se 45.000 chamaclas das que 25.000 eran prohle~iias
acuciantes. A meirande parte d o s
casos paclecia violéncia física.
Tainén na democrática e clesei-ivolvida Holanda.

grandes ciclacles non facilita en inuitos
casos o cofieciinei~toin~ituo(os l-ioiiies
aos 30 e as rnulleres aos 27 se non casaron ou están en vias, xa anclan clesesperados), asi que estes inecanismos gozan
cada vez de mais partidários. Os guias,
por eseinplo, canclo Lin lioine non se clá
dirixido a iinl-ia muller, resolven o caso.
No reiixite da visita, unha ringleira cle
honles e outra tle mulleres. Eles extenclen
a taixeta onde figuran os seus dados, á
inuller coa que qiieren saii; agiiarciando
ser aceitados. A excursión vale distinto
para elas (7.900 pts) que para eles
(9.300).
Outro sisterna ~ n á i sinoderno é <c:i
ináquina de citas,. En Toltio, estas inácliii-

nas oferecen os perfís de 450 homes por
só 238 pts. Nos dados figiiran o nome,
estatura, peso, traballo, teléfono e foto.
E tamén está o programa de televexo
(~Neltone a panda das haleas rosas,, onde
se trata de einparesar até a 30 participantes cada seinana, polo qiie centos de
xovens se pirran por sair no episóclio tlo
emparexe.

Asi o omiai, feito polos p:iis e en plan
artesanal vai sentlo substitiiiclo polas
axéncias, as máqiiiiias e os orclen:iclores.
I'orque, francainente, un país tan altamente indiistrializaclo como f i p ó n qiie
segan en plan traclición clos tempos de
n1:iii castaña...

OUTRO

Luis J e s ú s Bragante
clc las Hei-as, clc 42 anos
e i n s p e c t o r x e f e cl:i
cornisaria cle Grácia
-Barcelona- fo cleticlo
polo seci papel na hancla
qile se cleclicaba a reclutar a xovens guateinaltec;is -mciitas delas iiienores-, atraenclo-as c o n
p ~ ~ ~ i i e x ~tr:il~allo
s c l e polo qcie pagaI>:in 400.000pts. Chegacl:is a Barcelona, cr:in 0171-igaclasa se prostitiiir nun
h~irclel tia rii:i cla Riera cle Sant
Non sei se Cristóbal Gómez Acebo
Miquel.
d e 19 anos iniraria antes a película
13i.ag:11iteestá acus:iclo cie cornipcle Alnioclóvar e logo clecideu exercer
cióii clc nienores, prosritiición, est:ifri
a
o seii xeito o papel cle =galán seduc f;ilsctl:icle en clociimento. Xa foi
tos,,.
siislxncliclo clc cinprcgo e solclo.
O caso é que atou con cadeas a
V5ri;is i~iiilleresclixeron qiie BragaMaria
Jesús á pata cla c:ima na pentlo :is tii7;1 :11iie;iz:ic10con ~~EXPLIIS;I-I:IS
cle esp:~n;i.se :il>ancloahan 0 Ixirclel.

"ATAM E"

RECEN

1
sión o n d e vivian clesde habia uns
illeses.
IvIaria Jesús, q u e non anclaha iiiteresacla nese xeito d e seclución, tardou 45' e n desamarrar. El tiña-a ameazaclo d e morte se saia á rua.

O Ministerio Fiscal n o xciizo pedici
8 anos d e prisión.

FEMIDOM

NASClDO A 0
CONTENEDOR

E o nome clo p r e s e ~ ~ ~ a t fet~iinino
ivo
listo xa para ser cornercializaclo n o
rnercaclo imncks n o mes cle Xufio.
Os subineticlos á prol>a cleste contraceptivo non sairon Inoi satisfeitos:
clixeron algúns deles.
c~facero anior nuri saco),,~lprefiroá casticlacle~,~<cobaias,,
Só cin clixo preferi-lo a o preservativo ii-iasculi~?o
Xa niirarenios c:indo ancle no mercaclo os comentos que se escoitan

A ~ x o l > clc
c Mlaris U.M qiie cliegou
M:iclritl h:ii iin ines tlescle :i RepúI>licn l>ominicnna em1,ainzncl:i d e 8
meses, n o n se Ile ocorriu millor soluci0n cliic p:uir no cuarto cle l>afio cla
c:is:i oncle s e ~ ~ ~clrir-lle
i a , un golpe ao
recé12 e iiietenclo-o nunl-ia h o l s a
~>ais:i-I:I
:lo conteneclor.
,i

I

i
I

REFERENBOS PRO-ABORTO E N
IRLANDA
O 1:' foi :in~inci;iclo comezanclo
Al>ril. ,<Oclireito cl:is mulleres irlancles:is n \.i:isar c rccel>ir consello e
inhriu:ición SO~>~.C' :\S kiciiici:icies para
Aincla n o n
:iI>ort:ir n o cslr;iilseii.o~~.
Ii:ii cl;it:i 17ero i ~ i cliic
i
scr ;iiites clo 3"
1 11.1 I o
r o r i : i c l o 1 1 Ln 0 1
EiiropCi:~;iprol>;iclocii h~1:istricliiecliie
reconecc. niiii ~>i.otoc.olo:i proihicióii
co11stitiicioii:il ir1:inclcsa rlo :il>orto.
1' 13oclc clLle I1:is:i l l t l 3'' i.efci.enc 1 ~ 1 1 i (sol>r~,
i
:I pr0pri:i 1c.i :iiiti:~l~or~o).

PT

I *

A crise política, legal e moral criacla pola clecisión clo T r i b ~ i n a ld e
nuhlín cle proil>ir á nena cle 14 anos
\~iolad:i e ellll>arazac\a \riaxar a o
Reino LJIlitlo para sul>metel--se a un
al,Orto,,, t:il,Jez f:iga n e c e s ~ r i O esta
lerceii.:l
A C«L~S:I
está cliiente. Alí, c o m o
noiitros sítios. o s particlários e o s
co~lti.rírioss a tenel1 comezacl« a IxitaII:i.

F

P

MfKE IYSON
Aclolescente d e 15 anos clenuncióu
nas Palrilas 5 sua nai e inais ao seu
a m a n t e , e a o s s e u s catro irmáns.
Desde o s 8 anos foi reiteradamente
violacla polo corilpañeiro da nai. A
própria nai obrigal->a-aa entrar n o
clornlitório clo pai várias v e c e s á
semana. Logo -desele hai catro anosohrigacla a repetir idéntica operación
cos irmáns.
A rapaza tiñri-lle pedido á nai que
se opuxei-ri en inuitas ocasións.
Nunca 1le valeu para nada.
A nai, d e 54 anos e o s il-máns cle
entre 20 e 30 anos foron deticlos.
O compañeiro cla nni, d e 53 anos
aintla non puclo ser arrestado.

Foi enviado a prisión pola senténcia ditacla pola suiza Patricia
Gifforcl oncle o recoñecia culpábel d e violación.
Logo clunha campaña oticle o puritanisnio norteaniericano ainerizaba con desvelar a vida e prenclas íntinias da rnoclelo qiie o tiñ:i
denunciado, Tyson, concleado ten pasa 6 anos no cárcere renlatand o coa carreira d o canlpeón máis novo d o mundo clos pesos
pesaclos.

Iso era o clue I>uscaha Margriret.
Que que Masgaret? A única, a Marga1-et por exceléncia, a que foi a Manchester, n o centi-o clo país inglés, a
faces campaña para as eleccións. Ali,
iinlia nluller co seu ramo d e narcisos
clisposta a entregar-llos, Puml->a!golpeoci-na c~intopiiclo o tempo qiie os
g~iard:iespalclasa cleixaron.
Seguro q u e a dos narcisos aq~iela
noite foi al~solutailientefeliz. e ri verclricle, non é p a n inenos.

Elisaheth Stuar, profesora cie teoioxia clo Saint Mark a n d Saint J o h n
College d e Plymoutli, fiso un lihro
de rezos para homosexuais e lesbianas.
O lihro, algo asi conlo -Atrevenclose :i frilar e n nome d o ai-i-ior~~,
ia ser
pul>licaclo pola Socieclacle pasa promover o Coñecin-iento clo Cristianismo, estl-eitaniente \iencellaclo 5 igres a de 1ngl:iteri-a cla qiie o arcehispo
cle C:interl>uiy, G. Cal-ey é presidente.

Tina o lil->roo visto l,ón d e clous
hispos anglicanos, Lin especiriiista en
liturxia e clous sacerclotes e \jiña
emarcar-se n o recofiecii-iiento cjue :i
Igiexa cle inglaterrri tiña feito ofici:ilmente da homosexualidade e o lesI~innisnio.

Pero ... o arcehispo clecicliu eserceia censura e , coa sua autoridade
moral, cliamou aos clirectivos da eclitorial facendo-lle sal,ei- o seu desricorclo c o proxecto, aclvertindo-lles
q u e climitiria como presiclei.ite caso
d e que seguiran aclirinte co proxecto.
~~Intolei.:íl->el
Ayatollah~~
Ixiiitizaron
a o Carey o Movii-ilento Cristiano tle
gais e lesl>ian:is. Grave interferencia
que non hril->eriater :icontecido. Actit~iclealonxacla d:i iiecesária ig~inlclricle
e Iiberdacle na sociedacle clue delxria
xogar o arcel7ispo.
O reverencio Richnrcl T<irl<ei;memI>ro trimí-n cl:ic~iiclnioviinento aseglir o ~ iclue :i clesc:ii-acl:i clisct-iininación
hoi-i-iofOl>ic:i te15 efeitos conti.:iprodiicentes.

INICIATIVAS
GAIS

DECImLO
ANTES DE
QUE A
PRENSA,,, ,
Artliur ASFTE, Lin clenotaclo tenista cle Nova Ior( o único negro qiie
gafio~io Open americano
e Wiml->leclon)viu-se ol->rip e l o a revelar clue paclecia SIDA polo temor d e
c ~ i i e:i p ~ n x re\felar:i
i
a siia doenza.
A cliam:icla clun reportero d o USA
Toclay cliiercnclo confirmar os rumores cle qiie paclecia SIDA. Convenciclo cle cliic o p~iblicaria,adiantou-se.
Alxiticlo, clixo-o en conferéricia de
prens;~cI;ir~x;ineIocpie ,cclel->eriater o
tlcreito a iiianter en privaclo cousas
coino csl;i,,.
A i C oiide e sití. c:inclo a prensa
poclc in\~aclirn pri\raciclacle clunha
perso;i'!
M:igic Jolinson, enterneciclo e
s;il~c*iitlo
clo cliic T;iI:i, cliso 4 preciso
1c.r i i i i i i l ; ~ cor:isc e Sorz;~p:ira clur
~ 1 1 i l 1 ; i ilo\/;i ;(si. I < S ~ O L I iiiil->;icieiitepor
T;rl:ir con Aiihiir e por cotnczar a loi1;ii. siii~ioscontci csi:i enkriiiici;icle.
1;sioii cerlo tic cliie :i siia \foz será
IiincI;~~~~eiit;il
1->:1r;iC C I L I C ; I ~ á xente,
p:~riiciiIarinei-iteá suventiicle, e para
consegiiir os Sorielos precisos para o
cc ~ll~l->;ilc.~~.

Uns cuantos mozos constituiron, e n Cedeira, unha
Asociación d e Iniciativas
Gais. Levan xuntando-se
algún tempo. Estabeleceron
c o n t a c t o s c o n diversas
organizacións cle gais q u e
hai pola xeografia española.
Teñen intención de desenvolver campañas c o ~ i i oa
do <;VotoRosal),etc.
O Xoves 7 a p r e s e n t a n
publicariiente a Asociación
no Ateneo de A Coruña.
Merecen d e s d e l o g o o
n o s o a p l a u s o pola s u a
auclácia e valentia.

REMEIRAS
50 rapzizas galegas aiiclan metidas
no cleporte de reino e n batel desde o
a n o p a s a d o a o teriipo q u e loitan
polo recoñeciinento cla sua fecler;ición. Catro clubes: Vila cle Cangas,
Liceo Marítimo cle Bouzas, Vilaxoán
e Ainigos cl:i \Tela Latina cle C:irril

criaron sección feniininas para desI~ancaro nionopólio snasculino n o
remo e n banco fixo.
A co~iipeticiónfeminina coinezara
e n 1975 e clesapareceu e n 1980 porque a Fecleración Galega d e Remo
negaba-se a recoñecer sección feiiiininas n o retilo e n hateis. Ao n o n
organizar coinpeticións, a aficción iase perdenclo. Así qcie agora os catro
clubes, con máis enerxias organizan
de axeito oficioso^^ regatas feiiiininas.
O clul->epioneiro foi o cle Bouzas.
Saber nadar e ter riiais cle 12 anos.
Este deporte é duro, exixe sacrifícios. As einbarcacións de I->ancofixo
destragan as Inans e o CLI.Cliegan
poñer-se en carne viva. Muitos rapaces a b a n d o n a n , n o n obstante, a s
rapazas son iiiais teimosas e sofrielas,
di Victor Fernánclez, clelegaclo cle
remo d o clcibe Liceo Marítimo d e
Uocizas.
Adtiiira este delegado nas reineiras, a siia 11al~ilicl:icle e eqiiilílx-io e ,
adesiiáis, son máis elásticas, rnáis
irilportante q u e a forza física. Elas
conseguen, a o caho, ser iiiais e f i a ces.
Mentres a Federación non clciera
organizar r e s t a s , non Iiaberá reineiras. E se non hai remeiras, non l-ial->e13regatas. Velaí o círculo vicioso.
Nosoiitias, ccxis remeiras e, Acliante coa aficion!

Referéncias de
aquí e de acolá
b ((unhalei que
exclusivamente a
- permite
entrada da policia nun domicílio sempre
queexistaanecesidadeimperiosadeentrar
é moi de esquerdas))dixo en CadizJosé Luis
Corcuera e ficou tan ancho. De certo que o
falar non ten cancelas.
b « É o mais importante acontecimento da
história para América e Europa e para o
resto do mundo. [o clescuhi-iinento] forniaba parte do discurso que Mario Vargas LLosa contoii
no sinipósio El Descubrimieiito d e
Occideilte organizado n a capital
andaluza pola f~iiielación San Telmo
e clirixido polo historiador britáiiico
Hugh Tliomas que
se proiiunciou en
termos parecidos
aos de don Mario.
É u n xeito d e
ver as cousas. Há
muitos aconteciinentos de relevo,
sen ir mais lonxe :
A invención da
escrita, a navegación, a descuberia
da agricultura, o
acháclego da penicilii~a,o iil\.eiito das vacinas, o asunto cla pólvora e a dinamita, a
estruttira do ADN,a feciindación in \litro, as
medidas contraceptivas, o teléfono...
Santa teinia! Teiinudos sempre en fixar
((0lnais importante)).
Como se a escrita cliovera do ceu, por
seguir iiisistinclo.

b.0 non aos anticonceptivos é un dogma,
infaiííel e irreformábel))é o que Carlo Cafarra, teólogo italiano do sector fundamentalista vai pider ao Papa solicitaiiclo, ademáis,
que aiiatemice aos disidentes: Chatar de
lierexe prirneirainente ao pai Hiring, teólogo tamén e xefe de fila do sector tolerante
que di que o non absoluto aos anticonceptivos non forma parte das verdades ceiitrais
do cristianismo, aiiida que o papa Ile atribíia
u11 rango prioritiário, usanc1o-o como medida da ortodóxia. Veña! de seguires asi, haberá outro cisma.

b ((Amidler intekuente fixo-iies un corte
de mangas [ás feininistas raclicais españolas]

-

moito máis grande que o d a -l ~ m srecalcitrantes machistas., escrebia José de Cora,
directordeElProgresodeLugonun
((Apuntede Hoy. 110 xornal que dirixe.
Irado porque Cristina Rosenvinge non
quixo aceptar a proposta de non sei que
televisión de enseñar as pernas ao máximo
iien ser un culito mono, emprendeu-na con
ela, e coi1 todas as feministas de paso, decindo-nos qiie o que temos que facer é devoltar
a clignidade do carácter femenino traclicioiial, hoxe abondo
lesionado, que é o
que fan as mulleres
intelixentes.
Non, non merece
nen un só comentário!
h e as asociacións
feministas fosen e&nimes haberian esforzar-se por defender
. aos homes deste
acoso continuado, e
non ataca-los como se
fosen responsábeis do
contoneo da modelo,
do strip-tease de
"Nove semáns e
méia" ou da celebración doutro dia en
Carbdo dun concurde "Miss Tetas")).
Pero, da-se a casualidade que as asociacións feministas nunca foron ecuánimes e
eiidexamais o serán. É algo que Carlos Luis
Roclrígiez 11011 dá aprendido. É vello, moi
vello o da muller culpíbel do mal. Sempre e
de todo mal. Desde Eva até os nosos dias.
Chrn-clza la jfnrne... é un 'camiño acaido e,
11011 perda a esperanza de dar co ilovelo se
segue ben o fio.
SO

b «Un erro da natiireza, unha má besta ...
vítima do sistema totalitárion da antiga
URSS, dixo Andréi Chikatilo, alcuinado o
Chacal de Rostov uillia vez detido após
semeiltar o pánico ila rexión de Rostov na
R~isiacentral. Admitíu 55 crimes, ou mais,
entre 1978 e 1990 de raparigos, raparigas e
mulleres novas. Todos violados, estrangulados e apuñalados.
Como agora a caicla da URSS vale para
todo, resulta que el é uiiha vítima do sistema
totalitário.
E todo o resto de xente que pacleceu
idéntico rexinie, facia o mesnio?

Dados tomados clo artículo «As discusións teóricas tia Universidade santiaguesa)) no libro d e Purificación
Mayobre Rodríg~iez: Debates ideolóxicos na Compostela do XIX. Ed. do
Castro, Sacla, 1985. páxs 75-1 18.
A Universidade Literária de Santiago
abria o curso académico 1870-1871 cun
discurso inaugural de Salvador Parga
Torreiro (1 838-1 901 ) defendendo o
direito ao sufráxio de toda a cidadania e
criticanclo as opinións negadoras d o
gozo deste clireito a grupos ou a clases
sociais enteiras (presos prevei-itivos,
pobres, analfabetos, mulleres, clebedores
de fundos públicos, as clases clesposuidas pola sua probábel falta de inoralidade...).
Na Constitucióii española de 1869
recoñecera-se por vez primeira o Sufraxio masculino (clianiaclo ((Universal))).
((3". Mais inxusto ainda é privar ás
mulleres d o dereito a o voto, pois a
prohibición d e que esta exerza o seu
dereito non é debida nen ás condicións
económicas, nen a non saber ler neii
escribir, nin a sLia posíbel falta cle moralidade {pois esta, a inoralidacle, como
condición que é de todo acto social,
atingue tanto ao horne como á muller
non sendo priviléxio de sexo algún), nen
porque o seu obxecto de preocupación
sexa funclamentalmente o ámbeto familiar e non o asunto público ... senon o
seu sexo. »

Investigación e Ciencia. Edición españo-

la d e Scientific American. Marzo
1992. Sección hemeroteca: «Ha¡...
50 años» (páx: 5)
((Bischoff, un dos primeiros espadas
européios en anatornia, foi famoso hai
uns 70 anos. Durante muito tempo adicou-se a pesar cerebros e, segunclo a
información que acumulou observou
que o peso médio do cerebro masculino
é de 1350 gramos e o feminino de 1250
graiiios. Isto, segundo razonaba, constituia sen máis unha proba irrefutábel da
superioridade mental do home sobre a
muller. Esta hipótese defendeu-na toda a
sua vida coa convición dun fanático.
Científico até o fin, na sua manda testamentária estipulou que o seu próprio
cerebro se engadira a tan impresionante
estatística: pesou só 1.245 gramos!)).

PLATAFORMA D E MAlS
EN ACCI~N
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A Plataforma d e Nais en
Acción coilstitíiese como asociación no ano 1958. Tódalas fiindadoras son membros de familias inonoparentais e teiien, ó
i
i
mesino ternpo, cargas fainiliares; ilon obstante, noii é
requisito obrigado pertencer a
este grupo, polo q u e nela
poden integrarse todo tipo de
persoas, iridepeildentemente do
seu estado civil, sexo ou situacióri
familiar.
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Eviclenteinente a maioría dos
rneinbros da asociación son mulleres c1ivo1-ciaclasou separadas, que
incoi-poraroii ó movemento
social ós seus propios fillos que
forman iiii nutriclísimo grupo de
colaboracióil. Isto perinitiunos
afroiitar campaiias e accións contaiiclo coi1 abundante material
humano qiie suplía a falla de
recursos económicos.

A Plataforma de Nais non
só ten corno obxectivo orieritar e informar , senóil que
promove atnplas campañas
de sensibilización para trasladar e socializa-la materni'
dude, as síias consecueiicias e os seus problemas que
ata o momento actual parecen
corresponder exclusivamente ás mis.

*/

Existe uillia fi-ase que pode definir
parte da filosofía, do noso movemeiito: "No77 só qupremos dcc-la aidn senón
trri~7sformriln". Consecuentemente,
coino orgai-iizacióil participainos de
forma activa en tódolos moveineiitos
sociais e campaiias con obxectivos dirixidos á defeiisa dos dereitos huinanos e11
xeral.

política e, polo tanto, a todos por
igual interesa a síia adec~iacióile perfeccioilarnento. Para a Platafoi-ina de
Nais, as relacións da familia, como
tódalas relacións humanas, pasan por
uiis principios irri-eniinciables:igualdade, solidariedade, ternura e respecto á personalidade individual.
A asociacióii é observadora crítica
de tódolos procesos sociais que se \?a11
produciiiclo e participa en tódolos
debates abertos que coiisiclera de
interese xeral: aborto, obxeccióri de
coiicieiicia, guerras iiiternacionais,
de liberación de latinosmo~~ementos
mérica, violacióii, senteilcias xudiciais, malos tratos, infancia, terrorismo, e u11longo etcétera.
Quizais díias das características
ináis destacadas da nosa organizacióil
sexan: a acción e investigación social
permanente, ampliaiiclo os nosos
obxectivos de reivindicación e a participación de xoves e nenos en tódalas
iiosas campaiias.
Ademais de proseguir coa nosa
orientacióil e atención a mulleres,
vimos realizando dende hai doiis
anos unha cainparia ininterrompida
en Defensa dos Dereitos da Infancia,
que deii coino froito o primeiro Anteproxecto de Lei para a Protección da
Infancia de Galicia que proxiinaine~~te será debatido iio Parlamento aut*
iióinico.
Esta lei constihiii-ía a primeira c1e.r
tas características en todo o Estado
espaiiol.

\
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A sociedacle capitalista no seu intento, d e s
m-aciaciamente fiiiciiioso. <-lemaiiioula-la conciciicia sci-al claq socicekicles, 6 a inenos iiitei-cs:icl;i cii clile na socicclatlc Iiiniliar sc
clcscii\~ol\~;i
i i i i inotlelo cstal~le,solicl¿irio e
i~n,riIit:ii.io.I'or iso. clcl¿.iiclei~clo
:i fiinili:~coino
;i iiiáis : i i ~ i i ~ ;cl;is
i
~;ociccl~itlcs
ci\.ís, consie1ei;imos
qu" coiistiiíic~o 111-iiiiciroiiiocl(*locle socicclatlc
< .

ALICIAMARTINEZ
DEL BUGO
Presidenta

PESCANOVA:
UN PASO
ATRAS
MONCHAFUENTES
Secretaría da Muller da CXTGIN

o anterior níimero de Antlrrincr
iiii estupendo artigo asinado
por Pilar López e cuxo título
eii teiio hoxe -1ainentable1ilente- que
pardiasear, eilchíarios a tóclalai sinclicalistas clun certo optimismo porque
parecía indubidable que a seiitencia do
Tribiinal Constitucional a favor d e
ceiito trinta e cinco traballadores do
Hospital Gregorio Mararión de Madrid
ía sentar precedentes siirídicos en
aspectos de discriniinación salarial por
razón de sexo.
iOiih, iiixenuidade! A penas tres
meses clespois, o xiiíz do Social iie 4 de

Vigo, D. Manuel Domíngiiez López
dicta sentencia en contra das ti-aballadoras da einpresa Pescanova que tina11
estal~lecidauiiha clernaiida, exactamente, polo niesiiio motivo: discriniiiiación
salarial.
A ~ierclacle,é que este asiinto resultaría grotesco se non Iose ran clraiiiatica-

mente serio, porque a realiclacle é que
en Pescanova liai trescentas inulleres
que cobran salarios i~iferioresós dous
seus compalleiros varóils, inesino por
Q~iero
realizar un traba110 «icléiitico>>.
clicir que en Pescariova (que11o ía pensar: unha empresa modelo (<líderenelsector>>-progresista-galeguistaeui-opeísta), as inulleres traballadoras non só
padecen discriiniiiacióii indirecta
senón tíunén, directa, directísima. Vexainos:
T~'aclicio~ialineiite,iia empresa Pescariova de Vigo, as inulleres (operarias)
traballaban, e traballan, nas liiias de
~rocluccióil:tora-lo
peixe, cocillalo,
e m p a q u e t a l o ... ,
ineiitres qiie os
homes (inozos) realizaban traballos de
car-ga e descarga cle
carnións, limpeza de
tubos, etc. Esta cliferencia de fiincións corno é clesgraciaclamente habitual no
noso País- coilleva
uilha clirerencia
salarial a favor clos
hornes q u e xira
arreclor cluiihas
10.000 pts. mensiiais. O inais abraiante
é que clescle hai doiis anos os mozos
pasaron a trahallar coas operarias nas
liiiai de producción sen que iso inocliíicase uii ápíce a diferencia salarial.
Pois ben, para o seiior xuíz do Social
11"
cle Vigo, D. h4aiiiiel Doinínguez
López non existe cliscriiiiinación sala-

rial de ningún tipo. Polo que se refire á
discriininacióil indirecta, este sellor
descoiiece que cando a OIT fala de
«igual salario para trahallo de igual
valor* especifica que non se trata de
realizar o xmesmo>>ti-ahallo, seiióii un
traba110 equivalente, e descoiiece
tainén a senteiicia do Tribuilal Constihicionai que fai unha 1-eferenciaclara á
existencia de discrirninacióii en canto
se da ináis valor a cualidades predoiniiiantemente inasculirias (esforzo físico)
frente a outro tipo de características.
Pois este seiior, digo, nunlia sentencia
digna de figurar nalgíui museo dos
espantos, afirma que 11011 hai tal discrinin nación e que se trata de traballos di+
tintos xa qiie no clos n~ozospredoniina
a forza fisica e é gravoso, inentres qiie o
das operarias é menos esixeiite fisicainente (tserao irltelect~ialmente?),e
polo tanto é menos gravoso. Así, literalmente. Creo que calquer coineiitario
detiirparía u11 razoaineiito tan masistral .
Polo que se refire á discriniinación
directa, o xuíz é contuncleiite e con esa
clarivideilcia que Nn/~c?nlle outorgou,
manifesta que tainpouco existe tal, porque a pesares de estar acreclitatlo que
liai mozos traballando coas miilleres
nas lillas de producción, trátase de algo
piovisional -iDoiis anos!- e noii permaileiite.
Non vou negar que, aíiida sendo
consciente de que a loití~xiii-íclica clehe
continiiar e a sentencia estea recori-icla
nestes iiitres no Tribiinal Siiperior de
Galicia na Coruiia, iin sentiiiiento coiifiiso, cle raiba e iinpotencia, in~~áclemc.
B

ae agonia
LIDIASENRA
Seci-etrúiaPortavoz do Sindicato
Labrego Gaiego - Comisóns Labi-egas

Foiogmrfia: Marga Sarnpaio

CON
a actiialiclade o modelo
social é urbano e a pesar
d e que ser labrega ou
labrego é iinha profisióil
altamente poli~aleiltee a
pesar de recoñecer que somos imprescii-iclíbeispara a alimentación da humanidade, somos desprezados/as culhiraimente (pois a meilsaxe do poder di qiie
un pais é máis avanzado econóinicamente cantos menos labregos/as ten,
aiiida qiie haxa inillóns de parados/as);
ecoi~ómicamente(xa que a pesar de
que traballamos máis e teinos menos
tempo libi-e, a nosa renda é inferior ás
oiitras categoiias sociais e debemos ser a
única parte da socieclacle que allo tras
ano ve como caen as siias renclas) e
socialmente (as prestacióris sociais son
moi inferiores oii 11011 exi~teiicomo no
caso da baixa maternal). O ti-aballo da
inuller recoi-iece-se mal oii non se r e c e
iíece ináis qiie co~noaxuda Samiliar,..."
(Coordeilaclora Labrega Europea
-CPE-, novembro de 1991. Este é o sentir dos Sindicatos agrários qiie Sorinainos parte da CPE e foi expresado con
ocasión das reílexións qiie fixeinos con
motivo da análise sobre a reforma da
PAC (Política Agiária Común).
A sihiacióll en Galiza aincla 6 inoito
peor, pero antes de entrar a analizá-la,
quero dar-vos as grácias por esa vosa
preociipación por dar a coiíecer os problemas do mundo rural a outros sectores sociais.
O agro galego padece uriha sit~iacióri
crónica de sul~clese~i\~olveiileiito
que e ~ i clcntemente estií enmarcada no contexto <le siil>tlcserivol\~e111e11to
econ6inico

l

l

do noso país. E, ainda que nos queren
transmitir que o desenrrolvemento do
agro non foi posíbel porque os labregos
e labregas galegas somos atrasados ou
porque o noso país é desfavorecido xeográfica ou climaticamente, o feito é que
o agro non se desenvolveu porque
nunca nen desde o Governo espailol
nen desde o Governo galego se propiixeron desenvolve-lo e n función das
necesidades do nos0 país. O único que
fixeron foi orientar as producións en
f~incióndas necesidades alleas. Exemplos disto na liistória liai abondos (os
11ois cebóns a finais cle séciilo, a ciia de
mulas nos anos cuarenta,...)
Agora, case a comenzos dun novo
século a l~istóiiavolve repetirse e os países ricos do Mercado Común, tentan
facer-nos pagar a nós a ciise xerada pola
PAC. Unha política agrária común que
se asent? no modelo prod~iti~ista
e que
non respeita nen a calidade da alimentación, nen a renda das persoas que traballan a terra, nen o ineio ambiente e
que o único que pretenden é conseguir
unha materia prima barata para fornecer as arcas das multiilacionais agi-oalimentarias. Unha política agrária que
basando-se na rendabilidade mercantil,
fomenta a concentración da produción
en grandes explotacións de tipo iiid~is
trial e nas zonas xa moi clesenvolviclas
da Coinunidade Europea. Isto provoca

comemos dun novo século a
história volve repetirse e os
países ricos do Mercado
Común, tentan facer-nos
pagar a nós a crise xerada
pola PAC."
un grave drama social pois: elimina postos de traballo; poluciona o clian e as
augas alí onde se concentra a prodiición, desertifica alí onde elimina explotación~;dá-lle a sociedade unha alimentación cada vez pior, cargada d e
resíduos de ad~ivosquímicos, pesticidas,
hormonas,. ..; xera mares de excedentes
que son os responsábeis da faine no
inundo e despiifarra os 1-ecui-sosenerxéticos do planeta.
Aclemais de todo isto, agora os países
ricos da Coinunidade pretenden unlia
nova división do traballo agrícola, a través da cal se reservan par2 sí o dereito a
producii- aquilo que deixa riqueza e ao
noso país asignan-lle o papel de prodiicir pasta de papel e malviver da esinola,

do hirisino rural,. .. En definitiva, converternos nun país subsidiado na teoiia,
porque cando non liaxa quen cotice,
farán-nos o inesmo que, en iioiiie da
converxéncia europea, estiii a facer á
povoación que ten a clesgrácia de eser
no paro. Neste contexto o hilism0 rural
servirá para escravizar ás labregas que
ademais de atender á explotación e á
casa terán que atender o camping ou
ao posíbel turista que aloxen nas suas
vivendas e tamén para atentar ainda
ináis contra o meio ambiente, vexarnos
como exemplo os proxectos de campos
de golf ou similares.
Antes esta sihiacióil é evidente que
salvar o agro galego é algo qque compete
a toda a sociedade galega e neste sentido é urxente que todas e todos aportemos o noso grau de area para conseguir
un desenvolveinento integral clo agro
galego, desenvol\~einentoque pasa pola
defensa a ultranza da nosa capacidade
productiva e desenvolvemento da
mesma, que mariteña os ináximos postos de traballo na agricultura, que sexa
respeitoso co nieio ambiente e que xere
unha alimentacióil de calidade para a
povoación e no que a pluriactiviclacle, o
turismo rural, a repovoación forestal,
etc., teráii cabida como coinpleiiiento
da ~rodiicióii,pero niinca como alternativa para substinii-la. D

A MEMORIA

Sombras e luces para
L.cinbrctc que e por nacer
iiriiliiia qiie nain errasse,

.................................
Espanha foyja pertlicla
por L.ctahla lifia \!m,
r a Tinyi tlcstroycla
por nialrs que Elena S i .
L~c6;il,;iliicol.;i~¿lin,
vive, ii;iiii ic tlcscspcrcs,
c;i;i que le/ ~~ccíw
Atlain
li)y;i iii;i,.iy (Icsi;i molliercs.
(Jorge clc Agiiiai: "Contra inoll-ieres".
(,iotrioti(~iroG>rt/l(lrCntrin (Ir R(~.SPI~(/O)

se csprcsaba Josge de Agiiiar iiiinha coinposición significativameiite intitulada "Conwa ii~iillieres",11~111século -o S\& de exaltación da iniiller en que destaca a
personalidacle (la l-iiiinaiiista toledana Luísa Sigea que,
en 1552, piiblicoii i i i l livro, Duariun virginurn colloqiiiiun de vita aiilica et privata, focado tlestle u11 poiito
tlc vist:i fciniiiista (hose reeditatlo na Iíiigua orisinal e en francés).
Porbii, o testo tla cantiga qiie fiqira ao coinezo deste artigo revela uiiha
\isií,ii seciilar sobre a iiiiiller qiie se estentleii até os nosos dias.
Non ~ ~ u i ~ ~ ~ i i ~ ~ e i i i oao
i ~sbciilo
t a r - nSoVi
s pasa iniciariiios esta seccióii que, aiiim'elii~aite.nos oiereceii as respons;í\feisde ilnrlait~tt.Ceiiti';ireiiio-nos niiiilia etapa máis prósiiiia a iiíis, non só teniporaliiiente
sriií,ii ;i iiívcl (le coiieciineiito: os últimos clecéiiios do século NS, iin
s6ciilo tle ;ilgiiiihas Iiiccs (e soiiibias) para as iniilleres, qiie percebe11
con claiitl;idr,e asi o iii;inifestaii -eiiibora sew unlia iiiinoiia- a ideia (le
qur non 6 posivcl nvaiizar caiitlo o 50% da Iiiimanitlatle est;í disci-iniinaos seiis direitos. Este postiilado conieza a
(la c iioii IIc son r~coñ~citlos
ter iiii1i;i rclcvincia qiie iioii tiro antes. A poléiiiica feminista irroii-ipe
coi1 for/;i n;i (2iliz;i ii;i scgiiii(I;iiiiei;itle do séciilo SIS. A iinpi-eiisagalcg;i 6 liel icsiciiiiiii;i, iiiiis iioii sí): en Ateneos. Centros (le C~iltiira,Círciilos, cii :l~oci;iciOiisSriiiiiiiii~is,cii tlisciirsos iii;iiigiirais (le ciirso, con tlifeo tciii;i tl;i iiiiiller coiistit~ieiin clos debates
1.c11tes~)osicioii;iiilc~i[~~,
itlcoliisicos (le iii;iioi. peso. Son iiiiii niiiiicrosos os testos e refcrí.iicias
cs~)i~cs;is
;\o 1c111;i( 1 1 1 ~tciiios i~cciipendo.Non se potlc soster, porqiic a
W.

in\!estigaciói~e\idéiicia o contrhio, que esta poléinica ten inui pouca
presenza eii Galiza, semellando cuase 11011existir até o íiltimo teizo do
S S . Isto é pouco sério e demostra que inuitas veces se traballa con
pouco rigor, neste e noutros campos da inr~estigación.
O tema da muller suscita enoime interese e, por veces, adopta uii
ton abonclo polémico. Con distiiitos matices perfilanse duas poshlras,
tluas argiiinentaciói~s,na dialéctica que se estabelece:
1) A que segie defendendo o papel tradicional da muller, o anxo do
lar, que deve consagixr-se i família porque esta constit~ieo seu verdadeiro triiinfo. A todo o máis que pode aspirar é a uiiha educacióri, chamada de adorno (música, debuxo, francés, costura), que non Ile faga
esquecer a sua misión fiiiidamental de filla, esposa e ilai. Para defender
esta ideia bota-se mao de argumentos de todo tipo, incluídos os fisiolóxicos e teolóxicos-bíblicos.Son os ~ n r ó mos que, inaioritariarnente,malteGen estes argumentos, muitas veces con ardor. Mas, dá-se tainéii o caso
de algiiihas inulleres que, desde as páxiiias cle revistas e xornais, manifestan poiitos de vista semellaites. \lesamos, por exernplo, o que clicia
Einma Calderón ilun artigo iiltimlaclo "El lieroisrno en la ii~iijer":((En
er SIL /)sicología (le ln
lotln ln virln rsj~infzinlclr la nlujerse ctj~rrrioarnli clrfirr171~
~
las clfr17sorns dcljninrnl~or~ngrrnrlo,(/si
(1~111ornDw.Digcrl~lo q n qzlirrnn
conzo ~n lo$rtco ... izzrnrn consiginz ~qzrij,nrcrrrrcn. Jolnlns ~1binzalos doy ~re.ror
Hai alguiilias pasaxes
la?~l~oco
rn lo csl,inhrcrlkn dr l l ~ g o i ns ~la ig~inl(l(~1~).
deste artigo de Emina Calderón que reflecteil mui beii cal era o modo
de pensar e sentir naquela aihlra sobre o tema posto a debate. Falando
do heroísmo corisidera a asiiiaiite que no ~iaróilé espoiltáneo porque
cada sol(lndo, rn cadc~honzbrc.. . hoi ~ L I ZIiéror qlrp agim.dn ln octrrión clr
Non ocorre o mesino coa muller, segundo a Calderón,
1~znn2fstm'r~,.
porque caldo ilota o peiigo busca ao seii lado a u11 horne, e ao rioii
achá-lo, desaparece a niuller ficaiido a leoa. Mas, pasado o rnomeiito
lieroico, a muller escoita a~!ergoiiadaos vítores e non pode perdoar a
quen a fixo ainostrarse varonil, pi-esciiidiiido das suas armas que son o
amor e a doziira. Por iso non paga a pena pei-pettiar as s~iasfazaíías no
miirmore e no bronce. Eii todo caso unha pedix bi-anca con esta insciicióii: Amou muito.
Soii niuitas as opinióiis que están nesta liiia. A iinprensa fai-se eco da
polémica, por veces enconada, como dixeinos. Surxen tamén seccións
"curiosas", como a da revista La Iiiistración @ep, qiie leva por tíhilo
La mujer (en oiiti-os iiúineros "Miijerio"), onde se recollen unl-ia série
de peiisamentos sobre a niullec \ksainos algtiiis:
I~iia,ypt7(le los qzlr>~~lD(~.\
Fotnzo(lo su corazón
)a,n u n contii7zro lzrcl~nr
rlrl Iiomjrr rl ,~mnyortlcwrlo,
7/11 j)rrl(rzo, r17Ji11,(lr rirlo,
VP, qzio ES SZI desfi170,tttll([r
nzhs o lo n~jor:.., con niillcs.
.al (lrbrrl( njneprión.
(Antonio J. Afán de Rivera)
(Einilia Calé de Quintero)

Ln inocrní-icl, nronrlo er niiío;
, br111za;
c7icinrlo P T ~ O U O I lo
lo ~t~gr(ido,
n/ctndo rr nirtrlji.;
g rl clr~iionio,czicrndo rs vi+.
(Ricardodel R. Iglesias)
Outros pensaiiieiitos, noil eil clave iimacla, insisten nos estereotipos
de sempre:
((Ií11á11gr1... cnído qzlr ??OS srrlzrrr 11(1 UPCP;\ IIOY crclnvizn,~(Narciso Díaz de
Escoliar).
cdJn(t o ~ i j n t rcn/)~icllnsnq~ic,a1m7do szrtvzo Dirn, rccrra rL oído 1 hrrn llolnr
hncr llorar 11r rnl)iti»(Jaime Solá).
drgozo 1 c~r(rn(lo(111 PII clr.r/rtn/)l~~l):~
2) Este era o ambiente en que se ino\ian oiitras iniilleres qiie co seii
ti-aballo, cos seus escritos, nas suas ii-iter\~eiiciómpúblicas trataban de
apoiar unlia liiia de peiisaiileiito clai-aiiiente tlirixida i sua integi;ición
iia sociedade. Esta seqintla arguiiieii~ación,ininoiitisia, e11qiie inén
participan algiiiis varóns, partia da base de qiie a iiiiiller ten i i i i papel
que sogar na sociedade e ten iins direitos qiie Ile pertencen, igtn is aos
(la outra metade do xéiiero Iiiiinaiio. A4 opiilalm, tlesrle ay 1xííyinasde A

P

Coruña Moderna a que asinaba
"Mariuclla" (mailter o arioniiiiato
ou utilizar seuclói~imosé algo mui
frecuente ileste século): <(La,inzIjrr
esl,a~iolaPS ?(E stlJjrientrinen,te czrlta
pala exigir d pzíato qzie 01la socie~lad
le roi~~s/~on(lr.
.. Es /preciso qzie ~171f)ieí-e
a coiitl)rmdrr qzir szi dignidad non P S / ~
solo Onsnrlo pn la pzrrna (IP sszi sexo,
sino tni111)iknni s21 con.ri~/rr(rCMjn(le S P ~
~ncionnl,inteligriilr y rorn$lr/o. Así,
p21~r,lo(/([rsl)(~iiol~r
[l~~br
de /~rnl~~l(rr
(Ir
10 /nivrrción clr /orlo lol~rrclron(lq~íi~i(lo
por PI hon~l)r(~.
.. ILn iiriqor rsf,ciliol« w
qu~j"PII /~iivn(lo,conslnnl~i~irnir,
r l ~ln
c~~ndicióii
u1 q1ro SO la [ ~ P ~lfior
I P ; qii;
no lo Iinn nt filil)lico?i Po, qirc; no /)ID
/(Jslslncowlrrr tr1o.r cr/ro/)~Ilo,rjr,rlo,r insultos. . . ? Id(/ dig~71i(l(1(1,o1 hoi101; PS una
wligión lronbir'ii iiliíy .rcigrndn, qlrr
iriií.rno,rrl honor rlt lrl<>fi(lei~).
Desde a ironia e o Iiuinor epigraináticos Blanca Balclomir pon
eii tela de suízo a dupla nioral qiie
sulga con distinta ollacla os comportainentos de varóns e iniilleres:
lh7 ~ P / Nr1)licrriio (qis~br~
brr,aOn -!71iua (I igualdi!yo i1tz111~r
rtrnsa (lr olrz~ilo
a zrn norifiofoi Iricai:
Pro diii que en/ón o r,rcoitaron
polo bni.~oinliimu,nr:
íIigrrallh, ),n rer~asrozt.rn.r,
non p,n ns dr~nnis.
Niiil ambie~ite,
as máis das veces hostil, as
a educación, a igiialdarnulleres rei~i~lclican
de, o mhallo... Os textos e11 que manifestail
os seus posicionainentos son eriormernente
re\relaclores da preociipacióil qiie naquela
aihira existia. Antes de leiiibixr a iinlia destas
riiiilleres galegas, iiacida 110s últiinos anos do
SIX, citareeinos iiil trecho da aiitoria de Rosario Aciiiía, unlia feininista destacada qiie iliiri
t~;~ballo
intitiilaclo "Algo ~ohrela iiiujer", recolliclo no libro iiriit/)o p(.rtli(lo terciou 1x1 conteilcla de cleferisores e cleli-actores cia miiller
con arpilnei-itos1niii claros: (4ori /)rrrló~tde IPCIO)PIJ loe/oinr,P con /)rrrlón (lr lor sniom S ~ I O ~ Oque
J
ni lr roiilinirln loinnroii pn~lr,hklrmr aqirídir/)zi~~
ir[ a (loeit, inondar 71 liro71(1a.r, lo que a ?ni rn/nidrr
lrn,p por vrirlrrrler iiidt\eiriiOl~s... y pz~c~stoqrir ( 1 ~
ipiril(1adrc.isr lrnla.. . jtiio /)pIj~ioaque tnii iprrilrr
nor hiririoii nzrrrtioi pndwr Adhn y 1<11a... roino
pialrr vrn~iizorunido a /,nvír rlr lor siglor 11a
j~rrtir(10 rzir vri~znblernlto?zn/r.r~n.r;... p mito jnra
)~obrrllo basia rpgrs/ror lor aiinbr (le la hlrfonrr
Azimona, paro n o1ro nnrnto, nrrniando corito
inn~rr/ronablrv~r(l(r(1l i pri$rlís~ina, pqtiliatiua y
rx(icln r~/)nrtrnóiiqzir r1r lor l-~inordo1 s ~ n i ~ PIr y
/)rn.rai nor hrrinan lor ~ h l s h rrrarlorr\
~s
rlr la rrrza (1
que/1ri1nire~)nor.
No YP IIIP urngn ron lcr Jjrio1og;a o
l)rob(lr~ I I nzror110
P
r(wbro, ri7 can/idarlJ cnbrlrr(1, rr
..
inJjiz~/an~riil(~
iivrr~oi(11(le11~on~l)rr.

no

J).

MAR/A LÓPEZ
on foi escritora, neil
educadora, 11e11 socióloga, ilen xorilalista.
Tampouco piil tora ou
pianista. Mas merece estar ao lado de
todas elas 5 hora da lembrailza. Só
sabemos o seu iloine e lugar de ilacimento. Con iso aboilda porque se a
traemos a esta seccióil é porque foi
iiriha miiller que, aos seus 16 anos,
protagoilizoii u11 acon tecin~eil
to que
tivo amplo eco na impreilsa boilaereilse e ila galega, por andar i procura de
algo tan elemeiltal como é o ti-aballo
eil coildicióris de i~iaicladeen canto a
salário e valorizacióil.
Rosa Cape1 no seu libro E l irabajo y
la edzlcahó7i dr la nzzIjrr ri7 I<s/)añn, lembra-110s como ilaclueles tempos, e
desde todos os sectores, se erguian
voces contra o trabailo da muller porque o ideal femiiliilo se<qiiaestando
no prototipo descrito por Frai L~iísde
León, esa muller ciixo campo d e
acción, di Rosa Capel, se concreta 110s
tres "IC" d e Guillermo 11: Kirche,

Kucher, Kinde, qiier dicei-,
<(Igrexa, Cociiia, Berce,,.
Poréil, as mulleres queriail
ver ampliado este campo de
acción e, aincla que ila realiclade, do ponto de vista legal,
as posibilidades teóricas para
a sua eiltrada 110mercado clo
ti-aballo forail cambiailclo, as
coriqiiistas, certarneiite, 11011
eran muitas.
Maria López, esta rapaza
nova nacida iiuriha aldea de
Lugo, ande traballou desde
riella ao lado clos seus pais,
emig-ou a América para asegurar aos seus pais u n h a s
millores coridiciói~sde vida
que as que aqui tiiiail. Mais
mina se clecatou de que o ti-ahallo da inuller i1oi1 era valorizado ileil remuileraclo
como o dos varóns e por iso
clecidiu facer-se pasar por un
home e, asi vestida, comezou
a traballar de peón na estacióii d e Piraii. Despois d e
/
estar traballailclo cei-to tempo
se11 que iliilqién se clecatasc
da siia conclicióil de mullei-,
ti-aslaclou-se a Buenos Aii-es a
I~iiscaroutra ocupaciói~.Ao
cllepílr i estación Coiistituci6n Foi detida por u n axeilte da coinisaria cle
investigacióils ao que lle cliamoii a
atención o seu aspecto. Unha vez aclarada a sih~acióllfoi posta en liberdacle
e coilducicla 2 casa duilha paisana
galega até que atopase outra colocación xadecuada aos seus coiiecime~ltos
e faculdadesn, refere a prensa. Da 1106cia fixo-se eco E l Diario Esf~aiiolde Bue1105 Aires que a intit~ilaba"De la vicla
real. Uiiha heroíila". Na irnpreilsa
galega, E l Eco (Ir Sm71ingo (1-5-1907)
comentaba o caso, "Un hombre mujer.
Aveiltura riovelesca", engadinclo
alguris párrafos non exentos de certa
iroilia: -. .. Ir dio In idcn d r nOrri7donnr szr
trnjp j ~ ? n r ? i i n oy ponrrrr los j1n77lnlo77~~,
nnlrs de contraer .unnli-imoiiio, 01 IWÉF rlr lo
q z ~ rh n r ~ i oirns
i
ini~jrrr~>>.
Taméri a revista
Gnlicicr, de Madrid, referia este acoiltecimeilto no seii i~íimero24, iluil solto
que levaba o tíhilo "Una heroína gallega".
Sombras, muitas, sombras, para as
mulleres que, como Maria López, eran
coilscientes do clifei-ente stíít~isde que
gozaban i1a socieclacle. Alpiilhas liices
~iisluinbi-ahan-se
ao loilxe. D

MULLERES EXPULSADAS
s homes pñaro~i a loita pola
dirección do inundo e aíncla
que iiiinca estiveron sós para
face-la historia, expuls'aronnos
<lela e asuiniron o papel de
escribas. Pero hai unlia caiicií)ii que di que ((sea historia a escriben
os que: g;iiiaii, iso qiiere dicir que hai
oiiii-21hisiori;i, a \crclatleira historia*.
1i-ii;isinátlevosiiiilia rnuller clelgxla
1wq11cii;i~iíirciitaclaa iinlia clíicia de
;is¿isiiios p;ir:i qiic o scu lioine teiia
I ( ~ I I ~ I( X1) liisii:
~
Iin;ixiiiádevos qiie a
iiiiiII(~i.ICTJ;~ iiiilia 1;iiiz;i iia niaii e qiie
i(*ii i i i i IXISIO no c;un110 da giirrra. Noii
c.i.c;i(l(~s
t111cvoscon~ounha pelíciila de
;i\t~.iiiiii.;is:
cl;i 6 M;iiiiicl;i S;:ieiiz, un sol(1:itlo iiiáis (los clo inariscal Siicre 1121
I>;iiall;i(le Ay;iciiclio. Scii lioine cliam5I~ascSiiii61iBolí\~¿ir.
tCaiiclo comenzoii a iiosa liistoria
¿iíiicl;i iioii escrita? Cecais aló polo
1550, canclo RiIencia Calderón cliega 5s
i-il~eir;istlo Brasil, 6 froiite do prirneiro
continxeiite cle miilleres que viñan
poboai 6 Noio R/Iiiiido. Meiicia e ciiiciieiita ináis coiiia ela non necesitaron
Iiomes para dominar os inares. Necesitároiios, si, para facer aridala historia e
a 1iistori;i foi adiaiite.

Historias rosadas
6 1-cdor dos aiios

1806 e 1807 os
ingleses percori-en as costas americaniis. Naqiiela iiifiina Bos Aires a sarxenta ni;iior R?ariiiia Áspedes e a alférez
RiIaiiiicla Pctlraz;~tlirisen parte da
tlcki-isa tl:i ciclatle. Noii inoito iniíis
t;irdc cscomeza a oi.ganizaci611 dos
Csri-ciios "lil~crtatlorcs"e ;is iniilleres
tciicn 6 scii cargo o lalmr de vesti-las
troll;luc, ii;ilgíiiis c;isos, tle eqiiipalas.
Pol;i síia Ixiiitla, ;is c¿ipitan;is RiIartiiia
Sil\.;i,R~lag(l;ilcii;iGiicnirs c..JiiaiiaAnir-

d~iynon diibidaron á hora de colle-las
arinas. Hoxe, esta mostra de nomes,
uns poucos escollidos entre milleiros de
miilleres, tense convertido nos nomes
da rúas esquecidas.
Cando as mulleres non puideroii ser
cleixadas fóra da historia, botouse enriba clelas unha pátina de romanticismo.
Aíncla lembro as ilustracióiis dos libros
infan tís con aquelas loiras "damas patricias", qiie procuraban a roupa e bordaI)an baiideiras e estandartes para os
exércitos de San Martín e Bolívar; as
csluaclas "nillas de Ayoliu~na",cos seus
veos traiislúcidos, coma aiixos asexuados, cando en verclacle tiñan a pouco
grata tclrefa de asistiren ós soldados calsos e feridos. DeKina, a muller de Pancho Ramírez; Victoria, a do Chacho
Peiialoza e Manuelita Sáenz, foro11
borradas dos maniiais, ou -convertidas
en lumia(; protagoiiizaron algín capítulo diiiilia historia hipócrita e pacata.

Eva Perón
Vou recorrer outra vez ó vos0 maxín.
Iinaxinádevos unha ineiiifia morena
que, coina inoitas, cliega a unlia estación dos ferrocai-ril iia meirancle cidade
siidainericana, cos seus zapatos baixos,
un bolso pequeiio e a ilusión grande de
ser actriz. Eva María Duarte, Ella natiiral diinlia iniiller de campo, a poucos
allos de cliegar a Bos Aires f~indao priineiro siiiclicato de lociitoi-es e antes de
se converter en Eva Perón, toma parte
activa iia organizacióii da xornada do
17 de outiibro, data iia qiie o pobo traballador arxentiiio decicliu saír ás nias
para ser protagoiiista da síia historia.
Peróii e iniiis Evita non cliegaroii a
collccerse por iiiilia caiisa sen caiisa nin
1101-esciiras a~nbicióiis.Nada infiis
doado ca iin terrenioto para xiiiitalos.

Eva organizaba iin festival para axuclalas víctimas duii sismo caiido se puso
en contacto co que ía ser o seu Iioine.
Agás pola ópera rock "Evita", que
pouco di, e polos lugares comúns sobre
o "populismo peronista", non está
difundida a liistoria da que iwmgirou
a era dos dereitos políticos femininos
na Arxeiitiiia.
Pola súa oriie, Eva Perón siinbolizara as xigailtescas enerxías reprimidas
das inulleres da capa máis popular da
sociedacle. Resumiu na súa persoa o
dersexo delas de acadar uii nivel de
vicia digno iiunha sociedade mais xiista.
Foi gracias a ela que a inuller coñeceu a
civilización, entendida coma a realización do seii presente e o soíio, daquela
loilxano, de ter iin ponir. Ela iilcorpo-

DA HISTORIA DE AMERICA
dicir- baixo o lema "Ahora no queremos votar", e no norne do progresisino
coiilcidiron có sector ináis conservador
da sociedade.
:Por que esta postura case que inci-ible? A intelechialidade, os profesionais
e a clase inedia urbana, todos eles clun
xeito ou do outro ~iriculadoscoa oligarquía, non aceptaron que a muller do
presidente non pertencera ó seu cíi-culo social. Evita era unha "actriz", unha
prostihlta, unha rnarxiild, pero estaba
por eniiba deles, que ata entón tiveran
o inando do país. Privada da dirección
honoraria da Sociedade de Benficencia, que era coshime dala á ~nullerdo
presidente, crea a "Fundación Eva
Perón". Aquela antiga institucióri oligárquica eilcargacla de atender ás necesidades do pollo por "cal-iclacle" e no11
por dereito, deixa de existir e Eva fai o
que nunca ninguén fixo polos ináis
pobres, os olvidados, os que non teílen
voz; e así foi chamada polos seus "des
carnisados", "abanderada de los huinildes".

rouna ó rniindo do traballo, da política,
ás loitas sinclicais, á historia, e fíxoo,
como di unha poesía de María Elena
Walsli, "de prepo, arrebatando micrófonos".

"Volveré y seré millones"
Có peronismo, as mulleres deixaroil
de servir para se incorporar á industria
e as que segiiroil no servicio doméstico
tiveron 1111 "Estatuto" que regulaba o
seii labor; viron sancionados os seus
dereitos políticos; votaron (Evita fixoo
pola priineira volta e no seu leito de
inorte); e clisfrutaroii d e garderías
infanlís 110s lugares de traballo, entre
outras inoitas cousas.

Un día da priinavera do ano 194'7,
caldo se proinulgou a lei do voto feminiilo, unha inuller delgada e pequeria,
dende o lendario balcón da casa de
goberno falaba deste xeito: ~Teinos,
iniiias irmk, unha alta inisión que cumprir nos anos que veñan: loitar pola
paz; pero sabede que a loita pola paz é
tainén iinha gierran.
No11 foi Evita soa que11 loitou na procura de acadai- os dereitos políticos das
inulleres do seu país. Houbo na Arxentina un moveinento feininista ~inculado
co Partido Socialista da época qiie trallallou dende a primeira década do
século polo recoílecemento dos dereitos feinininos. Pero cando Eva Perón
deseilvolveii a súa campaiia, elas escoinezaron outra -e isto tarnéri haino qiie

No ano 1955 a chainacla "Revolución Libertadora", no noine dunha
suposta democracia, derrocou o goberno de Juan Perón, que fora elixido
democraticameilte no 1952. Pai-adoxalmente, os "libertadores" suprimen a lei
de garderías, fa1 desaparecer o corpo
de Evita q u e xa inorrera- e queiman
(queimal literalinente, con luine) todo
aq~iiloque leva o cuño da súa F~indación, nunha mostici noil de obxecti\~os
políticos, senón de odio a un sector da
sociedade que gracias a ela chegou a
ter un posto de avanzada na historia.
Coiclaron que o que non se ve 11011
existe, pero nin quitando o corpo de
diante ni11 llorralclo o seii noine da f.nz
da terra puideron soterra-la ~~erclacle,
cambia-la Iiistoria e afoga-lo espirito
daq~ielanliiller qiie pouco antes de
niorrer clixera, ó se despedir do seu
pollo, "voltarei, se serei inillóns". D

AGORA QUE AS MULLERES TRABALLAN:

1. Un relato
D. Bcnedicto Pérez Gasset klartínez de
Aqiiino Soi iiii ilustse pensaclor que exerceu
coino catetlrático na Universiclade alá na
scgxiiida e ~erceiratlécacla cleste século.
Grácias aos seus escritos, podeinos gozar
hose tliiii1i;i atinatla i m x e da socieclatle (la
siia Cpoc;i, xa que -aparte da erudición própsi;i tl;i siiri coiiclicií,ii- foi 1111 ciirioso e
iiiiiiiicioso relator díi ~itlacolicliana dunha
~)ec~iicii;i
citlarlc iiiii\~ersit;iria,iioineatlainenic ;iir;ivi.s (los ;iriigos qiie con asicliiidacle
piihlirnlxi ii;i prcnsa (liii-i;~.
1). Rciic~tlicioociipoii-sc colatesalmente
(lo iciii;i (lo noso iiiicri.sc: 61, en realitlatle,
iiiiii(.;i ;iliriiioii qiic ;ISINIIIIWCS
non irahalla1);iii. I:,i.;i tl;i opiiii6ii tlc quwoiiio cstíih:i
I I ~ I S ~ I 1 I I1 I I I ir;111Ili11,
~
el
\r;iloi lisc~i.;iiiqiic Sosc sigiiilic;iti\lo aporte
3 c.ii*iiri;ic ;i ciiliiis~i,potlia-se coicsir que
csistin iiiiIi;i cci.i;i inci~pacid;ide.
No iiiclloi- (los c;isos, o Seito (le
que ;ilgiinli;i excepción \riñese
ciiil);ii;ir i;in ascric) iinpecábel era
iniis 1)cn iin ccrto acideiite tla
ii;iiiireza (oii Iiistí,rico?) qiic iiiiha
tlciiiosti;icií,ii á coiitiñ.
A sii;i prí,pi-ia existéncia tlesenvol\,ia-se tle maneira total n u n
i~icioontle era evitlente que as
iiiiilleres non t~;iballabai-i:
t l ( b

que as que habia na U~~iversiclacle
pero non
saberia dices como eran porque non falara
ilunca con elas.
Certo que tainén habia unlias outras, as
la\landeiras que recollian a roupa suxa e a
entregaban liinpa clespois do seu paso polas
purificadoras aiigas clo rio. Tampouco falaban (D. Benedicto nunca lles tivo que diivir
a palabra).
Asi inesino, poclia dar conta da existencia
tlunha pobre muller que pasaba a ferro
roupa branca de casa e de igrexa (en realiclade, clicia, que11 pagará por iso?).
Noutro Iiigx, reflecte a realidade doutros
servizos: as fondas, paradas, tabernas,
hoteis... tiñan moi a iniúdo unl-ia muller ao
Srenie ou, senon, con toda seguridade, no
esciiro das cociñas e na limpeza. Algins clesles Iiigares, 11011 precisamente recomendábeis para as niulleres (-a sua/s), era11 frecuentados polas protagonistas da cl-iainacia
"vicla alegre" das que curiosamente si se

;\ siia esposa encargaha-sc corno
iiioito, tle ;iciidir a actos sociais
(niiiiidaiios e relisiosos) acoiiipaii;itla tl;is siias fill;is e tloutras clamas
(lo scu iiiesiiio entorno social e asi
era para as ~iiiillercsque él coiíeci;i.

Cesto qiie Iiabia oiitros seres
t¿iiní.ii (lo iiiesiiio sí.iicro pero iioii
sal)i;i sc tla nicsiii;~especie -61 noii
¿iscoiicci;~,non as ti;itab;i, non lles
tiiin kilaclo niiiicli- qiie por necesitlatlc fariaii tial~allos:iisi ei:iii esas
iiiiillei.c~sqiic \ i i i scinprc tle sconIlos li.c~;iiitloe ciiceraiitlo as ese¿\leir;ii (la s i ~c;is;i;
; ~ (lo iiiesino citilo

\
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recoñece que teñen oficio. Pero, claro, isto
non ten nada que ver co noso tema. Só se
cita polo feito de aparecer OFÍCIO.
En cinlbio, si é de obliga citar, xa que é
demostracióii de excelsas cualidades, o paso
pola cidacle cla magnífica actriz dona Iriolante de Bermúdez (filla dun alto militar inadiileño e cluilha pianista estrailxeira) que co
seu prestixio indica o cainifio ao enorme
grémio de artistiñas de café cantante (de
dubidosa vida) que case se esquence de
citx
Pasa por alto calques relación co que se
entende por traba110 ao falar d o labor
desempeñado pola sofridas enfermeiras e
moiutas. Son auténticos anxos que -prolonganclo as f~inciónspróprias (quer clicer,
11aturais)- do seu sexo en ben dos dernais
entregan a sua vida sen nada a cámbio.
Nun artigo adicado á gastronomia loiiva
o han quefacer das cocineira5galegas. Claro
que, contcvl toclas elas cuns productos fres
cos vendidos na p r z a , maioritariamente por mulleres: as carniceiras,
pescadeiras, rerduleiras, fruteiras,
nioitas delas oferecendo os produtos das suas proprias explotacións;
outras só iiitermediárias. Por cerlo
que ao citar tanto os produtos do
agro como do mar galegos refere-se
con coinpaixón á vida das labregas
pobres como dignas de lástima. O
artigo d e gastronornia remataba
cunha residiial referéncia ás fárias
da fábrica da Coruña (liaclas por
mulleres) .
Se11e m b q o , todos os suores de
labregas e mariñeiras non son de
consiclerar no mundo do proclucido xa que as primeiras, na maior
parte dos casos non son titulares da
explotación agrícola e no segunclo
clesenvol~~en
1111labor auxiliar e temporeiro (a miis neste caso moitas só
reciben reinunei-ación en especie).

2. Unha constatación
D. Benedicto, e coi1 él todo Iiis-

inundo nesa rnesma época (canto tempo
hai que se votou o derradeiro referendo
suízo sobre o voto feminino?, canto tempo
hai que o Código civil espaííol obrigaba á
casada a ter permiso do marido para traballar?. . .)
No caso cla nosa narración, cantas rnulleres das totais urbanas (que eran unha
pequenísima porcentaxe do total) se ad'icabari ao inesmo que a esposa de D. Beneclicto? E, nembai-gantes, jou rniragre dos estereotipos! esa é a iinaxe tnnsmitida da muller
no pasado. Iinaxe necesária para que
AGORA signifique ALGO.
Desde aqui, é evidente qiie non tntvnos
de facer ~iiihaaportación histórica, só de
empezar a poííer as bases para saber que
cando se trate este asunto falemos todas do
mesmo. De inoineiito estamos e11 condicións (le asegirar que:
No espazo econóinico coííeciclo convencionalmente como Europa (isto qiier clicer
que acabar en Ásia) no11 Iio~ibooficio que
fose clescoííeciclo para as rnulleres, só que
afluían a él ou o abanclonaban en fiinción
da clemanda de forza de traballo cle 1- clase
(inasculina nativa) que existise en cacla econoinia, en cacla momento determinado.
As rnulleres traballaron o agro, coííeceron todo tipo de factorias e actividades
clesenvol~iclasen fábricas, nas ininas, na estiba, no ferrocarril (tanto na construción
como no transporte), na pesca, na construción e e11 toda clase de servizos.
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O que si foi característica común é que o
teinpo histórico de permanéncia nas distintas actividades foi a miúdo tan breve que
impediu polo próprio fiincionainento do
desprazamento masculino, o seu afianzamento, inaior cualificación, asentamento
nas agrupacións sinclicais, é dicer, verificación dos logros t í í é n históricos cle clase traballadora.
O clenoiniilador común para as mulleres
ti-aballadoras diirante longas etapas e10 capitalismo foi a permanéncia nuri nível ínfimo
de cualificación de tal fornla que o nlesmo
control exerciclo pai-a a entrada no mercado
de traballo xogaba para impedir socialmente o acceso a iin nível maior de cualificación
laborcil (volvamos ás leis). Conr~én-noslembrar aqui, porque asi o queremos enmarcar,
os priineiros balbuceos do feminismo da
rnan de quen -por clase social-alta e inédia
burgiesia urbana do centro do capitalismose podia converter en testemuíía do seu
teinpo mediante o uso da própria palabra.
As priineiras erscritoras so11 as primeiras
feininistas (salva-nos que para elas 11011 foi
preciso ir á Uni\crsidade).
A presenza da ideoloxia clominante masculino-patriarcal é tan esmagadora que
inesilio en contra da vontade dos cronistas
notariais permanecen coino feitos estabelecidos aqueles da conveniéncia do pocler
dos
establecido: asi sucede coa "no~~iclade"

act~iaisoficios para a ri~ullecNegamos tal
novidade.
E un feito, e iino-nos achegando a
AGORA, que até ben rematada a segincla
guerra mundial 11011 existian nen convencións interiiacionais nen institucións desta
llahireza que p~iblicasendados estatísticos
válidos para comparar a po~loaciónactiva
feminina (conceito que de rnomento non
cliscutimos).
É ainda hoxe iin feito que moitos países
do chamaclo Terceiro Mundo só consideran
activos a aqueles que teííen un emprego
remunerado (qué serán as suas canpesinas,
amas de casa??).
Discuten hoxe ainda os economistas que
se debe considerar como procl~itoporque
desta clisciisiói~se derivará a consideración
ou non de traballador: traballador aquel
que produce un produto que Ile interesa ao
mercado (ou non?). Miiller campesina qiie
pi-oduce aliilieiltos=inacti\n.Muller que produce servizos pero que non \al1ao inercaclo,
é clicer que ilingiién Ile reinuiiera=iilacti~~a.

3. Agora
Só ten iin significado: que o neto cle D.
Benedicto atopou 110 pupitre da escola e (la
mulleres e qiie, adeinais, tivo
Uiii~~ersiclacle
que competir con unha (lelas na sua oposición á cátedra que parecia heretlitária. )

MARINAMAYORAL
nace en
Mondoñedo -o que debe
imprimir carácter porque alí
naceron Ciinqueiro, Leiras
Pulpeiro, Noriega Varela-, ese
Mondoñedo citado no limiar
do Qiixote, qiie tanto iie
gusta a Marina, e no que ela
foi feliz cos seiis pais, avós,
tíos, padniio, malia pertencer,
como ela di, á xeración da
posguerra, niinha España moi
pobre e moi triste. Marina,
que foi filla ídca, confesa ter
sido iinha nena egocéntrica,
imha nena rara: lista, sensible,
moi alta, 1.73 que hoxe non é
moito pero daqiiela era imha
barbaridade, moi delgadia.

2Lémbra-lo primeiro amor?

Colnecei 11arnorarlne ós 11ove allos. Erall
amores iiiiiica correspoi~didos.Unlia desgracia.

<

r

{Cómo d e f d a - l o amor e como ten cambiado o teii concepto del ó longo da vida?

Non intento clefiiiilo porqiie iioil o eiiteiido. ?¡ iiii seiitirnento tan misterioso que
non acerto iiin a cleíii~ilo1iir-i a eiiteiiclelo.

{O desamor dáche forza ou déiate aboiada?
Eii iiecesito certa estabilidade emocioiial
para estar a gusto. Ti-aballo mellor cailclo
cstoii correspo~iclicla,porque uiilia cousa é
ainar e outra ser corresporidida. Cariclo
ocorre iso atópoine iliin estado de sereniclacle e tranqiiiliclatlc.
Carme Blanco, na súa obra literatura Galeg a de Muller, di que Marina Mayoral é
unha das escritoras da segunda xeración
da posguerra que producen a definitiva
diversificación dos xéneros e o afianzamento da narrativa. Coas autoras desta promoción conséguese, definitivamente, o estatus
de igualdade polo que se refire á creación

en sí, estatus que con anterioridade tan só
atinxiron tres ou catro individualidades.
Participan no movemento cultural protagonizado pola denominada xeración dos
Xogos Minervais e que se aglutina en torno
suplemento
do diario la Noche.

{Como era a relación cos compañeiros/as
nese momento?

A M-osé
Qtieizáii iioii cheguei a coíiecela. A Xohaila Torres si, pero a ilosa 11011 foi
iiilha relación foilda. Si tiven amizacle coi1
Franco Graricle, Méilclez Feriín -escribíino110s certo teiiipo calido el estí~baeii Madricl
e eu en Saiitiago-, Carlos López Casaiiova,
Xa~ierCarro... Aquela época foi iinportaiite por se-lo comezo de inoitas cousas. Descrubríino-lo qiie era Galicia, ser galegos, a
literatiira e tainéil o ainor. Nuiica ine
ilainorei de iiii-iguéii do griipo e agora qiie
leinbro ilunca di111galego. Teiio a scguridacle de que iio ainor hai iinha coinpoiierite
física inoi iinportxrite. \'es uillia persoa e
sohre ese fisico irnaxirias, coinezas a fiiiltasear; pero despois todo iso 11011 se corresponde coa realiclade.

recuperando as
escritoras do XIX
;E como é o físico que te fai soñar?
Gústanine tipo Sean Connery e non obstante me i-iamoro de tipos con aspecto de
hiberculosos. Podía nainorarme de alguén
que me gustase fisicamente, pero está claro
que unlia cousa é o gusto e outra be11 distinta o nainorainento.
Marina estivo casada dez anos con Andrés
Arnorós do que tivo dous fillos: Antonio e
Manuel que estudian Dereito e Matemáticas, viven con ela e Marina confesa, con
orgullo, que son moi "feministas". Agora
está casada cun pintor valenciano.
<Por que se rompeu unha relación de dez
anos?

A rupt~iraseinpre é dolorosa. Ocorre que
cando u11 empeza, moi novo, a evolucióii é
moi diferente. O principio, as posturas e
reaccións son semellantes. Na achialidade
atópoine mellar ca nunca.
<Que pensas das persoas que chegan a
morrer de amor, que se suicidan por amor?
Algo moi comprensible. Realmente hai
cousas que non entendo e cousas que
entendo. Iso de morrer por amor enténdoo perfectamente. A vida pódese converter nun deserto tal, e11 algo tal falto de sentido q u e o máis racional e Ióxico é
desaparecer.

É certo que no nome do amor cométense
moitos crimes -«mateha porque era minan,
«comigoou mortaw, son frases que aseveran o
dito-, moitas personalidades femininas son
anuladas, moitas mulleres sometidas, no
nome do amor, sen coñecer a que poderían
ter chegado. <Queopinas?
Creo que o amor é máis pleno e máis conipleto na medida en que os dous son máis
libres e máis independentes. Na medida en
que se pode separa-lo amor da dependen-
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SO de morrer por amor enténdoo

perfectamente."
cia económica, da dominación.. . o amor é
rnáis perfecto. Iso non quere dicir que non
comprenda ese outro tipo de relacións case
de escravitude. O amor pode ser unha paixón terrible que clie impide facer nada na
vida.
<Podenasvivir sen amor de parella?
Non. A vida pareceríame inoi diira.
<Quepensas dos ciumes?
Parécenine inseparables do ainor. Non sei
se haberá alg-ún espírito xeneroso que sexa
capaz de separar ciumes de amor, pero o
afán de posesión é caseconsustancial cos
seres humanos. Non me refiro a celos patoIóxicos tipo Otelo; pero a mi11 ilon me
gusta pensar no home que eu quero nos
brazos doutra muller. É unha cousa que me
repele fisicamente. Prodúceme unha sensa-

"

ción de desagrado,
ainda que racionalmente pense que non
ten importancia botar
unha cana ó aire, ter
unl~a
aventura,
mesmo para min,. ..

h

ai moitos grupos de presión,
entón a xente que podería ser un bó
crítico moitas veces non o é porque
quere contemporizar,...99

~Poderiasamar a dous
homes á vez?

Non. Sena moi fatigoso. Supoño que son
agarimos diferentes.
Se tes unha relación
longa cunha persoa xa se vai creando un
hábito, algo máis parecido á amizade có
amor paixonal, có desexo, e claro, podes
ter apetencias doutro home ou muller.
Entran en competencia dous sentimentos
distintos: o agarimo e mailo desexo.

torre
-

[
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Marina Mavoral

2
0 ensino impídeche crear máis?
Estou bastante decepcionada, como case
todo o mundo, d a docencia. Estamos
pasando un momento moi malo porque
hai un desinterese, por parte dos estudiantes, polos ideais culhlrais que son os que
nos moveron sempre. Só están preocupados polos apuntarnentos, aínda que sempre
hai algiiéil que se interesa pola literatura e
rematas falando para un grupiño, pero en
xeral, só están preocupados por aprobar,
por acabar canto antes, polo garavanzo, por
ter un BMW. Non teñen amor á Universidade. Nós erarnos máis utópicos, máis críticos
co Poder. A pesar do panorama, a Universidade non me impide crear.
;Non cres que faltan bos críticos?

Hai moitos grupos de presión, entón a
xente que podería ser un bó critico moitíí
veces non o é porque quere contempoiizar,
quedar ben e non se atreve a meterse con
alguén que sabe que lle pode pechar certas
portas. Non se fai realmente unha crítica
de verdade. Faise unha crítica, ou ben de
apoio para promocionar determinados
escritores, OLI ben pola contra faise unha
crítica de silencio para non falar de alguén
que te molesta. Hai persoas moi intelixentes, moi ben preparadas, pero falta o critico
independente. A mina especialidade é o
século XIX, e polo tanto, 11011 falo de escritores contemporáneos. Comprobei que era
moi desagradable porque ninguén escoita
o que lle dis de boa vontacle e todo o
mundo entende que estás a atacalo. Só queren que os adules.
~Algunhascríticas chegaron a ferirte?

galaxia. I

Houbo cousas duras. Antipatía, xenreira
persoal que pouco tiña que ver coa miña
obra. Caer niso é terrible. Persoas que me
consta non leron os meus libros, fixeron
críticas despectivas: "temática feminista",
"cousas de mulleres", e sempre con clesprezo.

Marina é profesora de Literatura Española
na Universidade Complutense de Madrid,
desde os anos setenta. Compaxina a
docencia coa critica literaria e maila literatura e as súas colaboracións en prensa.
Publica os xoves no xornal La Voz de Galicia. Destacan os seus traballos sobre Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán. A súa
tese de doutoramento fíxoa, no ano 74,
dirixida por Rafael Lapesa, "La poesía de
Rosalía de Castro", un estudio xa imprescindible dentro da bibliografía rosaliana.

Marina Mayoral publica o seu primeiro
artigo no xornal El Progreso de Lugo, dedicado a Concha Espina. N o ano 85 publica
a novela Contra muerte e amor que será
traducida, ó galego, por Anxo Tarrío Varela
en colaboración con Blanca Roig
- Rechou.
N o sucesivo publicará, en galego, dúas
novelas curtas: Unha árbore, un adeus e O
reloxio da torre no 1988.
Anxo Tarrío, na revista Insula, escribiu que
a voz narradora de Marina foi tomando,
pouco a pouco, un selo propio, inconfundible, que seguramente teriamos que definir
cos trazos de fluidez, naturalidade, audibi-
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lidade e un certo obxectivismos, ou mesmo
frialdade analítica, que a miúdo evitan a
caída no patético ou non sentimentaIismo,
a pesar de afrontar, con gran frecuencia,
temas e perspectivas temporais que se pres-

sociedade. Hai cousas que te unen ás mulleres mesino sendo de estratos diferentes. Iso
os homes fixérono: a súa amizade estaba
por riba das dificultades. Aínda non está
moi feito polas mulleres.

tarían a iso.
M" Victoria Moreno di de Unha arbre, un
adeus, que é unha das novelas máis fermosus que se teñen escrito en lingua galega.
Unha novela breve, intensa como un
poema, perfecta no seu ritmo. Sabe a puco
este soliloquio dunha muller ferida pala
vida.
Camino Noia atopa no Reloxio da torre os
elementos caracterizadores da chamada
narrativa feminina: o retorno ás vivencias
da infancia e da xuventude, xunto a un
desexo de autoanálise que axude a descubri-la propia identidade. E unha boa radiografía dunha parte da historia social da
condición feminina.

;Como ves o panorama da literatura feminina?
Está moi ben. Avanzamos moito e ademais
as mulleres estamos facendo cousas máis
interesantes cós homes. Estamos descubrindo cousas. Sen ser xente deslumbrante hai,
en moitos sitios, mulleres escnbindo sobre
as relacións nai-filla, unha relación moi íntima, inoi entraiiable -que un home non
pode entender-. Antes as inulleres, cando
teinos falado diso, faciarnolo dunha maneira moi tópica e condicionada polo que os
homes pensaban que tiñan que ser as relacións nai-filla. Amy Tan, americana de
oriie oriental, ten un best-selh baseado no
odio que hai enh-e nai-filla. Anna Waltra~id
autora de Entre mujeres trata do mesmo.
Relacións dun amor extramaclo e duil odio
feroz. Era unha relación que faltaba por
explorar; aspectos da visión do mundo
feininio que agora e s ~ aparecendo.
h

Ti tratas moito o tema da relación entre
mulleres. <Comoves esas relacións?
En efecto, ese é un terna que trato moito
na miña literatura, porque me parece fascinante e porque ademais foi sempre moi
mal interpretado (ó longo da historia sempre filmos consideradas coma insolidarias,
iniinigas). Os homes pensaban: dúas mulleres son amigas ata que aparece un home,
entón se casan ou pelexan por el e a amizade acaba. Ou son lesbianas e por iso se
levan tan ben. E non é certo. Hai unha
relación distinta. A un home cústalle agarimar a outro home. Unha inuller tende a
amosar, o seu agarimo por outra muller, e
pode facelo sen que desperte críticas na

;Como ve-la situación da
muller hoxe?

\\
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Avanzamos pouco.
Segue a haber discriminación social. Os
P O S ~ O S d e traballo,
máis elevados, sempre
están e n mans dos
hoines. A muller ociipase ináis do fogar e
dos fillos có home, o
que supón unha sobrecarga para a inuller.
Mentres non se consiga esa igualdade absoluta no traballo, e que o hoine comparta as
obrigas e as tarefas do fogar, non haberá
igualdade.

un home &talle aprimar a
outro home. Unha mder tende a
amosar, o seu agarho por outra
muller, 99

;Que tipo de mulleres te emocionan, te conmoven?
Hai un tipo de in~illerque sempre me emoc i o n o ~e me rebela e é a muller intelixente

...

;Por que ese medo á autonomía da mder?
A xente ten medo a que as cousas se "descoloquen", a perder privilexios. Non deixa de
ser unha cuestión de poder.
<Comose ve Galicia desde Madrid?
Ben, porque a vexo cos 0110s da nostalxia,
pero supollo que se estivera aquí estaría
tamén pelexándome coa xente, porque
penso que o noso peor defecto é que
somos poucos e mal levados. Tiiiarnos que
ter un maior concepto de cooperación e
non o hai.
;Que supuxo para ti o coñecemento de
Ramón Pieiro e a súa amizade?
Descubii-lo que significaba ser galego, porque para inin era unha cuestión puramente
sentimental: a terrilla. Despois de Pilleiro
supuxo o valor cuihiral e da tradición gdega, a necesidade de inanter uns valores e
unha lingua. Piñeiro foi f~indamental.A
idea de País, de idioma -non vinculado a
un só partido político- débolla a el. En realidade esa idea de País universal aberto a
todo.
;Pasou algunha vez pola túa mente o vir traballar a Galicia?
Vir dar u11 curso de doutoramento, por
exemplo, faime ilusión. Sempre acepto
cando me invitan a dar unha charla. Podo
non ir a outros sitios, pero a Gaiicia vello
sempre.
Na actualidade <que temas galegos che doen
máis?

O afastamento, a impresión de que bascos
e catídáns tellen máis forza. Galicia é corno
o parente pobre. Iso é bastante molesto.

P
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non se lle dan oportunidades. Ese
tipo de inuller qiie ciiilha instrucción -e se
todo fora xusto- tería que estar nun posto
importante e se11 embargo está reducida a
ser ama de casa.

alicia é
Como 0 parente pobre*
ISOé bastante
m01e~t0,''

;Como ve-la imaxe da muller nos medios de
comunicación?
Paréceme terrible a iinaxe que clá a TV, o
inesino cá publicidacle. Xa podemos dar
coiiferencias por tocio o inonclo que contra
a forza cla T i 7 non lxli nada que facer.
O aborto segue
a ser conflictivo e tema
"Tabíi". ;Como ves esta historia?
Paréceiiie inco~~cebible
que a estas aihiras
tlo segiindo rnileilio iinl-ia muller n o i ~
poicla clcciclir por si inesina se quere ou
non ter iin fillo. Iso é estar 1121 época da
escra~.itiiclc.As sei-acións fiitiiras avergoní.ai;inse desta siniación da rnuller.

Marina está en posesión de numerosos premios. Só salientar estes: no 79, Premio
Ámbito Literario por Cándida outra vez, no
80 Premio Novelas y Cuentos por A l otro
lado, no 8 9 Premio Losada Diéguez por
Chamábase Luis, no 82 Premio Hucha de
Oro por Ensayo de comedia.
Marina, especialista no século XIX, nas
románticas, sente noxo polo descoñecemento, por parte da historia e do mundo literario, de tantas e tantas escritoras das que
ninguén se acorda. Ela está niso: en poñelas cousas no seu sitio. Todo podémolo
agardar desta muller de espirito forte, serena, melancólica, de exquisita sensibilidade,
de intelixencia clara e firme e dun tesón a
proba de tódolos contratempos e amarguras. Marina non quere estar "reprimidan
coma as súas admiradas escritoras do
dezanove e segue no traballo diario da
conquista da liberdade de expresión. D
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GRAFlA

ÓRDAGO A PARES
O U COA DEMOGRAFIA AS VOLTAS

Parlamento Galego nos comezos de
Mauo ao poilei- sobre a mesa a baixa
t a a clc nataliclacle deste país. Ao
priineiro eiiuiiciado sucederori-se
oiitros e aiiíincios de políticas «proiiai;ilisi;is))coa pi-etensión de lograr
i-ciiioiit;ii.csc 0,9 íillos por muller até 2,1
II;"';I ~1iii;iinizar
:i cn\~cllccicla
povoacióii
giilcls';~Mis quc a clo
Estado cspaiiol.
O tcina 6 coinpleso e coi1 militas vetas,
ranias e pólas. Unlia mincla rápida para
cntrar eil inatéria. Aqui queremos
siiserir só iinlias poucas Iíilas para unha
reflesióri i~ecesái-iae abrigada.
í.S'í0 iiiill6ns tle perso:is
po\.o;iiiios Iiose :i Teri;i seglinelo
o inlorrnc5rlo I:ontlo clc I'o\~o:iciím cl:is N;ic.ií)ns linitl:is
( FNlJ.41'). As prosccci0i.i~estim;iii
clur e n 199s siiin:irin 6.000
iiiill0iis. A o tongo tlo ~->rOsiiiio
cIecí'nio rc~si~t;~l.:í~i-~c~
increiiientos
;inii:iis iiií'ios cle 97 iiiillóris de
Ii:il~it:intcs.os iii:iis :iltos cl;i históri:i. I ' ; i ~ i o 2050 cnlciil:ii-i-se lins
10.000 iiiillóris c. prol~;il,cliiientc
scgiiiri iiiccli.:inclo :itG ;ic:iel;ir os
11 ,000 iiiillí)iis iio ano 2150.
Cisccliie :i tot:ititt:iclc clcstc, iiictlro
hi-se pioclucir cii t\fric:i. Aski e
t\iiií'rici I.:itiii:i. O iii~iiicloclcscan-

O CONTEXTO
MUNDIAL
NANNASANTOS

Boa parte clos deinógrafos
que poñen os seus ollos na
povoación rnunclial, levan
algúns anos falanclo clo gláve
perigo q u e corre o planeta
Teiia para suportar razonabelmente o act~ialritmo de crescimento.1
Este rneclro deinográfico é
~inhapreocupación grosa que
xa se puxera cle nianifesto na
1 Conferéncia Munclial d e
I'ovoación realizacla en Bucarest en 1974 porque os recur-

sos non son iiiiiiitaclos nen
intinitos, por ~ i n h aparte e ,
Doroue as interrelacións entre
povoación, recursos e ainhiente non son 11iiii alentadoras."
'

L

Os paises non clesenvolvidos cunha grande vitalidade
demográfica, si- ten-se incapaces d e dar de comer a unha
povoación cada vez inais
numerosa, ao ternpo que os
paises inclustrializaclos, cunha
cativa porcentaxe da povoación inunclial consuminclo a
maioria clos recursos, ven
co111o a s suas povoacións
envellecen aceleraclarnente
cun b~ilideiroclescenso cla
taxa cle riataliclacle.~

Un Plan de acción Mundial
sobre a Povoación
A Conferéncia Internacional
'le Povoación celebrada e n
México en 1984 voltou enfrontar este problema, pofiendo-se
de acorclo sobre uns p o ~ i c o s
princípios fiindainentais q u e
os governos presentes -150
paises tiveron representación
na Conferéncia q u e alongou
por 15 dias o s clebates- s e
comprometeron a cumplir
seiupi-e coas miras postas na
a ica.
reclucción cleinogr'f'
As icléias d e particla facian
fincapí- na necesiclade d e
millorar a calidacle d e vida:
O incre~ilentocla esperanza de vicla
A reducción elas taxas d e
nataliclacle
A reducción clas Taxas d e
mortaliclade
A reducción clas trix:is cle
morl~iliclaclee fecuncliclacle.

mal repartida. O problema
non é principalmente demográfico cuanto d e adecuación
da producción 5s necesidades
d a povoación mundial e dun
equitativo reparto desta producción."

Nas serísimas propostas d e
planeamento familiar, ternos,
13asicarilente:

O MUNDO NON E
IGUAL

Información senial e anticon-

Con m e d i d a s acepthbeis:

- -

ceptiva, liberalización d o aborto, programas d e educación
sanitária, hixienista, educativo,
alimentário, loita contra a cliscriminación da mullei-...
E col2 medidas inacepthbeis: esterilizacións non consentidas, inantenza da pohrez a , caréncias básicas e n
ecliicación, hixiene, saúcle,
presións para a reduccións d e
ei~llr>arazos,
alento a o aborto ...

Asi q u e illentres as Conferencias Mundiais d e Povoación, o Fonclo d e Povoación
d e Nacións Unidas, as CumIr>res d a Terra, o s informes
ainbientais e ecoloxistas ....
analisan clesta giiisa os problemas, a vella Europa sinte-se
preociipada polo envellecimento d a sua povoación,
polas haixas -e baixísirnastaxas d e fec~~ncliclacle
e cle
natalidade o que ten levaclo a
algúns governos -denotadamente o francés- a emprender
políticas natalistas co obxecto
d e facer medrar as suas povoacións.
O problema ten, alo~nenos,
duas caras:

E... o Plan enunciou diversos princípios.
Un dos f~inclamentaisclefin e q u e ~-I\/Iullerese h o m e s
teñen clireito d e decidir livre c
responsabelinente o número e
o espaciamento d e fillos así
corno a recibir esta infor~na~ióll~~.
Os governos se coiiiprometen a millorar o nível eclucativo e sanitário, d e eiiiprego así
coiiio :i condición cla ~niiller,
conscientes tle qiie é iinha
questión básica e n matéria
cleinogi-áfica.
c<Asparellas e as persoas
teñen acceso a o ensirio necesário, a inform:ición e o s
~nédios:ipropriaclos pai.ri reclucii- a sua fecuntliclatle, sexan
cais foran o s o l ~ x e c t i v o s
deriiogrificos clos seus governos11
Asi a necesiclade cle planear
o número d e fillos, espaciar os
nascirilentos, a millora cla
saúcle e a maior posibilidacle T
de escolarización.
A voz cle alarina. nois.
Ir>aclacla.
Neste envite, non obstante,
poucas voces prantexan O proh l e n ~ adesde outra óptica: A
producción iniindial ahoncla,
porén 6 pouco cloacl:~ e está c
' 1

Reducción da natalidade nos
paises pobres

lncremenfo da natalidade
nos paises ricos
Con ~ ~ z e d i d ancepthbeis:
s
permisos d e materniclacle, criación d e servizos, protección á
família (entendendo por família o ámbito n o q u e nascen,
m e d r a n e s e socializan o s
novos habitantes e non o

coorc1enacio ola International
Oil Referente ancl Inforination
Center con sé en Holanda que
ocupou a 250 especialistas ao
longo de 3 anos. fala cle a~Alarina
Vesinella,,. Nel inclican que as
activiclacles I-i~iinanasclescle a fin
cla 2Qiieria miindial até liose,
teñen provocado a cle\~astación
de enormes extensións cle chan
no planeta. O 10,50% do terreno
mais produtivo do globo está tan
destragaclo que fai iinposíl>el calquera uso agrícola nos próximos
anos. De aqui cleriva-se iinha
irnpostante caréncia de proclutos
alimentários a respeito das necesidades da povoación I-iurnana,
segunclo este informe.
3 Con só o 18% da po\~oación
inundial os paises inclustri:ilizados consun-ien o 80% da proclucción inunclial de eneixia coinercial, o 79% do aceiro; o 85% do
papel e o 86% dos metais non
ferrosos segunclo inai-iifestou o
Coinité Español de Segiiimento
da Conferéncia de Brasil 92 (a
Curi-il>recle Rio cle Janeiro). A. cle
Miguel escrebia en 1975 en
SEXO, MUJER Y NATALIDAD EN
ESPANA.Ediciisa, Madricl, páss
188-189 : <<Aefeitos da poléinica
povoación-reciirsos. o que interesa non é coinpiitar as iiniclacles
de povoación coino homoxi-neas. senon iiiiiltiplic:ir cacla iinh:i
delas polo factor de consumo cle
enecíia. Neste senticlo. por exeinplo, que a povoación clos EEUU
represente só o 6% cla espécic
huri-iana ila actiialidacle non é tan
significativo corno que consiiiila
o 40% da eneixia e das ~natérias
priinas da tersa. A presión cleinográfica ven desta segiiricla relación. O prol~lei-ilano11 é que a
raza Iiumaiia se reprocluza a inais
velociclacle qiie nuiica, senon
qiie ineclra o seu consumo a un
ritino exponencial, devastaclor,
realinente sen precedeiltes. I'arece que é iinportante regular o
~llíiiler-ode persoas, pero sol~re
todo a canticlacle de-enerxia e
rec1oso.s nntr/rzris que .necesitan
para sohreviver.
Sophie Bessis arguriienta
estas posicións no lil>roEL I M RRE EN EL MUNDO eclitado en
París en 1991 e traducido pola
Ecl. Talasa, M:iclrid, 1992. René
Duriiont en 1973 L'UTOPIE OU
MORT! califical3a 5s famílias norteainericanas cle vercl clac le ir os
\~:ínclalos~~
pola capacidacle cle
consiin-io, cleirocliaclora, que exiI~en.Antes qiie liiiiitar a natalidacle clos paises pobres, este autor
preconizalx gravar con iinpostos
ás f;iinilias dos paises ricos con
ii-iais cle 2 Fillos, algo, ao parecer,
que se pusera en práctica en
China. Referencia tomada clo
li1,i.o cle A. de Migiiel citaclo. I'áx
..,l.

"O problema non é principalmente demográfico
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cuanto de adecuación da ~roducciónás necesidades
ción mundial e 1dun equiitativo I?eparto
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"A taxa media de fillos por muller no país está en
0,9 (a española é do 1,38), e poro superar tal
questión, concluiu a Xunta de Galiza botando un
órdago aos pares, fai-se preciso unha média
fillos por mil"-. "
6 particularmente interesan- (
te o :irtículo tle Ana Calx'íl. clii'ectoi.;i tlo Centre tl'l:.stiidis Ileinogr:ifícs il'S COMI'ATI13LE LA
I > I ~ O ~ I ' I I CDE
C TLA
~ I \FAMILIA
!
CON 1.A I ~ I I % I ~ R A CDE
I ÓLN
A
(\/II!JER? no lihro ll/[/!jet.,i>
Bet??ogt.~!/'i(/-páxs. 11-16- cclit:iclo
~x)loInsiiiiito de la Miijer, Serie

1

(1860-1 930)
m Mni,.nr

moclelo iliais difuncliclo e protexido de <<farilília
comple&=ntária,, no
eLlropeLljj~
E ~ ~ ~ e d i ci12aceptaheis:
las
restriccións a o clireito á interrLlpción volLlntjria do el,ll,arazo; recoi-tes orzamentais aos

13cl,:ite.
nc
c l i i e recolle
as
centros d e atención priinária,
~>oi~'nci;i\: I ~ ~ ~ s c ~ ~no~ SeiiiiI ; " I : ~ scle inforinación sexual e antii l h i 0 <*k1iull?r
e I)rmografi:i~~
rciiii- concepti\ia e d e planearnento
z:itlo t.11 h,l:itlricl cxii Setcinl?so tle
priillar forteInente
fiiinili2irl
19HO. N o :ii.líciiio rcsl>ost:i afir3"
fillo
a
conclición d e qiie a
ili:iii\~:iiilcilic:i I"'RLl"i:l logo tle

itléi;is
iniiller :il>andone o traballo e
regrese a o fogar -Fráncia-;
cI;in, ;i extensa
SLil,vellci(jns e ;iboncloso
ii.:iclicion;il.,cl.ogo ctstá oiii~iitli-i:i
<le I ' : i i i i í l i : i . iii:iis frcciiriiic: ;i
inatcri:il piihlicitário sostendo
kiiiiíli:~ coiiiplriiieiiiiri:~,Ixise;iclii
iin tleterminaclo moclelo faniil'ililcl:llllrlll:lllllclllc~i1:i 1111ií)ll111;1is
o11iiiriios iiiclisolí~l~rl
clo Iioiiic c3 li:ir, ;iceeso privilesi:iclo 5
:i i i i i i l l c ~ i . , ;itlic:itlos c:itI:i tin :is vivencl;~ p:ira Snmíli;is c o n
S , l~sl:l~lo
vc~l:lllclo cloiis oii máis fillos....
.sll;ls ~ ~ O i I . S ~ lco
l>oi.(plc~
c8si:lc~olll~?lc~lll~~lll;lri~~cl;ltlc
011 o qiie e o m e s n o desSL* [)oi(l;l lll:llllrl~(,..) :i ill:llllellz:l
cI:i c~olll~~lrillclll:i~ic~tl:iclc,
c:111cIo t:is cluas cai-as: Facer recaer,
noii o scaii li)inciito. C. :\o ii1c{i oiitravolki, 110s paises pohres
\,cr. iiii iiiiiiiigo. pos iiori clicer "o o prohleiiia d a demografia
iiiiiiiigo" tI;i l il,c~r;icií)n tl:i
iniinclial, cla escaseza d o s
iiiiillcr. 1'or iso. c.:intlo tligo cliie a
psolc~ccií)i1tl;i I-iiiiíli:~ 12 iiecesríri;~ recursos alin-ient5rios, eneixéi>:is:i :i liI~er;icií)iit l ; ~ii~iiller. ticos, etc.
c-sioii rcfcsríiitlo-iiic iiiiplicii:iii~cnO I'rii-iieiro miinclo, satisfeicliiii tipo rlc liiiiiíie ;í ~>roieccií)ii
to e clespilfarraclor, qiiere
li:i clue Ii:ii qiie ir in\~ciit;indo
((["e 1x1s s(3rte X:I w esti inven- segiier i~iantendoa taua próo cliie
t:intlo). :i cluc ciiii~l>lincloas fiiii- pria'p povoaci6n"para
cií~nsrc~procliitonise iiii1i:i p:ii.te
necesita iinha clen-iogi-afia
\.:iii:íl?c3Id:is fiincií)ns :isisienciais soven, capaz, clin5inica, o que
iion o I'ip:i sol7rt. ;i I3:ise cl;i coiiiIle lev:i a q > ~ ) ~ k20mTerceiro
pIe~i~c~ni:iriecI:~cIc
Ilo~i~~-iiiiillcr.
Miiiitlo iinlia clrástica reduc(...) 1':i~i iiiin. sí) Ii:ii liliei.;icií)n
cla sua povoación, consción
posíl,csl c:inclo ~ i i ~ l imilllcr,
a
coiiio i;iiiií'n iin Iioiiic. potlc
cientes cle cliie á ctsua povo:icoiiio iin scr Iiiiiii:ii~ocoiii- ción,' -tonlada
asi e n
plcto, se17 tVi. qiic f:icer i-enúncin
non
ter5
problei-iias
consunto:t ~is~xcios
esciici:iis tl;i pcrso:iliclcsi,c,s;ir

f;liliiii:l:

tlistini~is

:i i.;iiiií[i:i

1

sOll .
lllliilr e
:icti\~icl:iclcprofiaioiial,.,,~.
1
'' Atciicl:i-se sciioii ;is ~?olític:is
<losgo\.c~i.iioseiiropciis de fecli:ir
:is ~?ort;is:i iiiiiiigi:icií)ri c os tlisciirsos clc 'ortcS scnOfol?o qiie
kil:in clv ~-iii\.nsií)i~~
p:ir;i rckrir-sc
5 ciitr:itl:i tic. iiiiig~iiitcs.
- I)c toclo cstc ci1iinci:itlo
~?:ig:iclistii~giiiros l.csilos prolxtlos: I?:iis:is t:is:is clc Itciiiiclicl:itlc~
e l1~lt:llicl;lLle:l:is;l clc. i110ri:llitl:ltlc~
s~il?c'rior3 iiiCcli:i cs~~:ifiol:i:
t1c.s-

,

:i

;ilitnentários Qiie non Ile falt:ii-án reciiisos.
Non 6 iste u n p r o b l e m a
1 ~ ~ 1 i i e ne ocumpre te-lo e n
cont;i porc1iie non resiilta inoi
solidário (~ol>iignr,)
rios pol,res a
rion s e icl>iu)tliicir nientres se
picle aos ricos -:\S veg\clris coi1
iiietlicl:is siitilinente e non taii
siililinentc coacti\.:is- cliie s e
reprocliiznn.

Fonte: "V Xornadas de Historia de Galicia" Galicio y América el
papel de lo emigración. Deputación de Ourense, 1990.

GALIZA N A FISTERRA
DE EUROPA
No debate p:irl:iiiientar cle
c o m e z o s d e h l , i i / o . Fraga
enuncio11 iin vello problema: A
povoación galega envellece.
As províncias d e Lugo e
Oiiiense v:in queclanclo clespovoaclas i-iientr;is a povoación
se concenti-a no e¿uo Atlántico
e tlenotaclamente na província
d e Ponteveclra e nas cidades.
A Moi-talidade é 'alta' e segiie
tlaiido iin clos ~iiaioresíndices
cle mortaliclade infantil...

A fecunciic~ac~e
galega non
garantiza actualinente o relevo
xeneracional. A taxa ineclia cle
fillos por inuller n o país está
e n 0,9 (a española é d o 1,38),
e para superar tal qiiestión,
concluíii a Xunta d e Galiza
I?otanclo un órclago aos pares,
fai-se preciso uiilia méclia cle
2,l fillos por riliiller.
Asi, Fiaga anunciou algiinh a s m e d i d a s pro-natalistas
(preiniar o terceiro fillo e talvez o segunclo; acceso priviles i a d o 5 vivenda, nieclro cle
retril->iiciónspor fillo, permisos
lal>orais aos p i s , axuclas eco-

nónlicas ás amas de casa con
fillos ao seu cárrego e subvencións ao transporte, automóbil
familiar e outros) ainda que se
laiou de que boa parte clestas
medidas resultan imposíbeis
porque teñen unha dimensión
fiscal e non son de competencia galega senon do governo
central.
Ademáis neste contexto
fxo fincapé nas consecuéncia
negativas no económico-social
(decrecimento da povoación
activa. medro de cárreaas fis-

país fosa pobre en recursos,
abstractamente falando, senón
porque a propriedade da terra
era a que era, os foristas e
caciques s e comportaban
como se comportaban, os tentos industriais só agromaron,
o Estado español se constniiu
violentando a divessidade de
todo tipo que integraba a sua
xeografia en todas as ordes
+conÓmico, climático, social,
cultural ...-, perante esto,
miles, emigraron.
O abandono sanitário-ali-

porén desditada por conta de
governantes dali e d e aqui,
por conta de intermediários e
por conta de cantos lle seguiron o conto, que só foron ao
seu e, ao igual que hoxe, o
seu non é o noso.
Pero, deixemos o caso
galego e reflexionemos sobre
un aspecto que as declaracións d e Fraga e da Xunta
poñen sobre a mesa.

Deben intervir os governos
nos fillos que se frien ao
mundo? Há intervir o Estado
na demografia?
Denantes d e entrar nesta
questión, vários asuntos merecen ser tomados en consideración:

8 Un trazo que ten caracterizado aos grupos humanos ao
longo de ~nillónsde anos é a
sua moderada fecundidade.
8 A diferéncia nlais sustantiva entre a demografia de
anteslb e a de -agoi-a~aé que se
ten conseguido reducir d e
xeito moi notábel a mortalidade, logro ben importante na
história da hurnanidade. Así,
ainda que o númei-o de nascimentos remanecera constante,
unha povoación será ináis
vella canto nlais cativa sexa a
sua mortalidade.

cais, redución da capacidade
de inovacion da sociedade
sempre vencellacla á povoación xoven ....).7
O caso galego apresenta,
de vello, un comportanlento
algo diferente q u e o caso
español. O fenómeno migratório, tan escandaloso, respostaha a iinha necesidade: busca
de alimento de milleiros de
seres hunlanos que non atopaban no seu país rnédios razonábeis d e sobrevivéncia. E
non atopal~annon porque o

mentário-educativo, etc no
que Galiza estivo, daba os
índices de n~oii-alidacleinfantil
rnais elevados, as maiores
taxas de analfabetismo, os xornais rilais I~aixos,os prezos do
trigo ~naisaltos, A fecundiclade
foi baixanclo paulatinanlente.
Desde coinezos cle século.
Non é, logo, cousa nova. A
situación sócio-económica
hoxe tarnpouco é tan florecente como para q u e a xente
estea mui animada a seguir
povoa~lcloesta terra. Fernlosa

8 A incorporación masiva
das mulleres ao rnercaclo de
traballo, a difusión de anticonceptivo~de alta eficacia e o
~ n a i o rnível educativo das
rilulleres son invocados pola
ineirancle parte d e autores
como factores mui decisivos
nos cámbios demográficos de
hoxendia. Algúns autores sosteñen que o sistema de dominación masculina favorece a
alta fecunclidade e q u e <la
baixa fecundiclade é a consecuéncia natural extrema da
igualclacle dos sexos).
8 As políticas pro-natalistas
alí e onde se teñen practicado
non teñen conseguido os
obxectivos prantexados, o11
dito de outro xeito, non se
teñen ainosaclo eficaces.8

povoación da zona interior, concentración nas cidacles e no eixo
Atlántico... do que son inteipretación~:capacidade de inovación
vencellaclo a unlia povoación
xoven, decrecimento da povoación activa, etc porque nesto Ilai
interpretacións cliversas e encontradas segunclo quen analise.
Pense-se, senón que a capaciclade de inovación na Europa non
ten vido da man nos últinlos 50
anos duill-ia demografia xoven,
nen nos paises pobres se teñen
anovado sustantivamente cunha
povoación ben dinámica e
xoven. No que fai á povoación
activa, é de todo ponto imprescindíbel considerar a inasiva
incorporación das mulleres ao
mercado de traballo contrib~~inclo
a subir inui denotadamente os
índices de povoación activa. Factor que ainda que en Galicia
seinpre foi elevado pola preséncia feminina no inundo agrícola,
agora da-se, tainén, no mundo
industrial e no sector servizos. O
paro rexistado nos xóvenes
-denotadamente inulleres- que
buscan o priineiro einprego, non
indica que este sexa un problema de especial gravidade. Adeináis hai que considerar os cáiilbios nas idades inatrimoniais, nas
idades de reprodución, as Novas
tecnoloxias reprodutivas...
Por último, resiilta tremendo
pensar á povoación basecamente
en teriilos econóinicos -cantidade cle pensionistas e servizos
derivados-, inclo á percura de
<<novos
cotizantes~~.
Un exemplo sobranceiro e
non tan lonvano é a política pronatalista do rexirile de Franco. Xa
en 1938 o Fuero del Trabajo -calcada cla Carta del Laboro de iviiissolini- explicitalr>aque o Estado
lil~eraráá inuller casada da oficina e da fábrica. Sucesivos decretos para qiie a inuller aclique a
siia atención ao fogar e se arrecie
dos postos de traballo; a proibición de emprego á muller casada
3 partires clun cletein~inaclo
ingreso do rilariclo; proil~icióncle cleixar a casa paterna agás casar OLI
entrar monxa até os 25 anos; a
clepencléncia feminina corno
ciinento da uniclade familiar afirmada, ainda, no Código Civil de
1958; o i~iatrimónioCOIIIO alternativa ao einprego: <~excedéncia
forzadas, en caso de vocla recebendo unha clote niipcial -Banca; os apoios económicos 5.5 familias niirnerosas ('~l"., <(2-),e
honor^^); proil~iciónde calqiiera
meclitla anticonceptiva e penaliz:ición do seu liso. As presións
natalistas formulaclas atraví-s das
concepcións relixiosas e riiorais
vixentes tentando servir aos intereses do Estado, con forinulncións ideolóxicas iniperialistas

X O comportamento clemográfico
clas xentes resposta a
D
multitucle d e factores e non
GRAFlA teor:
hai leis q u e deternzine~ztal
c~I.:i iniijer, en el sentido estriccoinportamento.
Como escreto tlc la palal~ra,es materniclatl.
Este cs el c:iniino ;i seg~iircle I:i
hen dous clemógrafos < Edifícil
miijer y especi:iliiiente d e la
anticipar unha sit~iaciónestáiiiiijer cristian:~,,cle F. Jiisto TJérez he1 cle crecimento negativo,
tlc IJrl~elno Consejo N:icioii:iI cle
q u e non s e ten coñecido
1;i SccciOn I:einenin:i.
nunca na história. A hipótese
Il, sen eiiil,:irgo, os íntlices cle
n~it:ilitl:icleestiveron ben por
nlais verosíriiil é a dunha evoI>:iixo clos corresponclentes a
lución cíclica, d e ciclos bastan1930.
te longos, cle disminución e
S6 entre os 60-65 Iio~ihoiinlia
recuperación, e n fiinción cla
liseir;~alz:t clos mesnios.
Sol>rc esto poele consiiltar-se estiiihira por iclacies~~9
Y, A causa da baixa natali:il.>ontlosa hil>liografia: Teresa
Gallego M.: MUJER, FALANGE Y
clacle non reside n o exeirício
FIMNQUISI\/IO. Taiirus, iLIüdricl, d a s liberclacles inclivicluais
1983: Giiili:iiia cli Febo: RESIS-LISO d e anticonceptivos, iiiteTliNCIA Y iMOVIMIENT0 DE
A4UJERES EN ESI'ANA 1936-1976. rrupción d e embarazos n o n
Icarizi. 1979: Varias Aiitoras: LA
clesexaclos. etc.- corno aueren
blU~EiZF.SPANOI.A: DE LA TRA- faces ver as xentes d e ;deias
1)ICI'ON A LA PIODERNIDAD conservadoras nesta inatéria.
1960-1980, Tecnos, Maclsicl, 1986:
X A extinción clun povo por
Alonso elc '1'cj;itla: 1.A 1<EIJRI.:razóns
estritanlente demográfiS I ~ S1:XIIAI.
N
EN LA I ~ S P A N A
cas
-cocisa
iti~prol->ál->elnon é
1)1: I:I<ANCO,C i i ~ i l t ,B:ircelona,
1977; I.itli:i 1::ilchn: MLIJER Y
algo t:in temíbel n e n q u e
SC)C:ll~I)Al),l:o~it:~iicll:~,
Ikirceloinereza tanta alarma. Non
ii:i.
1973; bl:iriín G:iite: LISOS
seria
inillor n e n pior q u e a
AbIOI<OSOS 111' 1.A IJOSGUliRIIA
extinción p o r algún suceso
I:SI>ANOI.A, An:igniiii;i. 13:isceloxeolóxico (glaciacións, terreii:~:A clc A4igiicI: SIXO, ML!lEll Y
NA'I'AI.II)AI) I:N I:SI]ANA, Iltliciim o t o s , siilxi clo nível clo
S:\<h4:1tIricl, 1075. AniCii cI:is cs1:iin:ir ...) e non obstante ningiitl
i i.51 i(.:ih tlos (:c~iisos c. I1;itlr0iis
go\lerno s e aclica ri a1:irmar á
c. os (:ócligos I1cri:il c
i\,liiiiic,il>:~is
povonción peiante iinha hipo(:i\.is \.isc*iiicssncscb 1~~111170.
P:i1.;1
c,stcbtciii:i c p:ii';i ;i cleiiiog~ifi;~ tética cles:iparición. Adeniáis,
c~sl>:ln"l:itlos S\il :io SX o s:i
perinila-se-ine a ousaclia. taincl5sico tic. Jorcli N:iclnl: LA
pouco pasa nada: Povos e culI>OI3I.ACIONESIJANOI,A,prefi-ritiir:is enteiras teñen desapnreI>ciliiicnicsn:i ú I t i i i i : i cclici61i
ciclo. A marxe d o s n o s o s
corrcsicl:~.T:iiiiCii os artíciilos cl:is
Aci:is tl:is 111 Xorn:itl:is cle 1-listó- clesexos e q ~ i e r é n c i a s ,n o n
ri:i clc G;ilici:i :itlic;iclas :i tleinosonlos -a nível incliviclual nen
si.:ifi;ie einigiación. eclitndo pola
:i nível colectivo imprescinclí1 )e1?iit:ic:iOn tic Oiirense 1987.
I->eis- e tampouco eterna~neiite
'' I:crn5nclez Cortlhn e Legiiiperclurábeis.1"
n:i I lerninz en I3ASES I'AlU UNA
I > O I . ~ ~ I 'D
I CI -A~ ~ O G R Á F Iiio
CA
li\.ro tlo Institiito cle I:i A4iijer
Volfemos agora á pergunfa:
;Ill!ic~l. .itDciiiqq~z!f?ctcitatlo. 1xís
17-29,
infervir
en que'Xa scai qiic esiste fer\.or
fións demográficas?
polo próprio crcsceinento c
Haberia que facer, ao nieu
iiictlo cliaiite clo crcsccmento
ver,
dilas respostas:
;illc30. IJcro esto pertence :lo aiá1. NON. Traer oii non traer
\.ice oii :i zonas iiiexpiignlíl>eis
tlo siil>coiisci-iite tlos pavos c
fillos ao munclo 115 ser iinlia
tl:is scnics li)rs:itlo non se s;ihe clecisión privacla na cliie o
~'tiiis c:isos
coino e c:inrlo. N:ilPp
Est:iclo n o n clehe interferir.
tcri clc \,er co itiicrcsc en prcscrNen resirinxinclo nen alentan\.:ir :i posic,ión tl' cloiiiínio e priclo. Non é a scia fiinción, cliie
\~ili.sic).
1 1 Olirccii\.o qiic poclc scr
tamén pocleria ser un si seinclisc~iiiil~el
se, se coiisiclcin o csi:ipse clile o ol>xecti\?opel-segiiírlo cl;i ~>o\.o:iciOiiiiiiintli;il. o
I)el sesn socialinente clesexácO~1s111110(le' rc'cLIrsos c o se11
I>el e coiiip:itíhel cos clesexos
c~sp'ilio.cic. IIii irocliics. IJor cliic
clos incli\.icliios e ;is faiiúlkis e
;is sti:is liherclacles.

E M,O

sol~rea tlemografia. Asi se repeti'in t~isciirsose procl:iinas cleste
...

2. Se ben nos fillos que s e
teñen n o n s e d e b e meter o
Estado, noutros aspectos colindantes coa demografia oii cla
clemografia niesma, SI s o n
función elos governos e d o
Estado e eleve, naturalmente,
inte~vir.

En calquera dos casos hai
que pór como critério básico a
livre decisión da muller q u e é
a reprodutora da espécie- non
freacla ou alentada por rnecanismos cle calqciera tipo e n
rnans d o Estaclo o11 das suas
mecliacións.
Así, s e o s governos europeus, poño por caso, estiman
clesexábel o medro da natali-

outros (a que chainare~nose n
palabras d e Ana Cabré coinplementaria,, sobre as rnonoparentais, d e parellas non institucionalizaclas
cl e
home-muller; home-home ou
muller--1nu1lei; d e outros grupos familiares, etc).
Nen aceptábeis serian outro
t i p o cle m e d i d a s q u e n o n
pocleriail con proprieclacle ser
clla~naclascoactivas p e r o si
~~cliscriminatóriaa~:

Prenzinl- ao 3" JIllo -021 nalo 20 e n calq~iera

R Z ~ I I Scasos

das vertientes (subvencións,
perinisos, exencións ...) condicionaclas a q u e a in~illernon
ocupe ningun traballo reiniineraclo -caso francés, insisto,

7

-

ee

absolutc
€

m / o n seria aceptábel
ningunh
ningunha politic:a coacti
! de ningún interés
I

superior
clade clos seus paises H , non
seria a c e p t á h e l n i n g ~ i n h a ,
absoliita~nentening~inhapolítica coactiva e n noiiie cle ningún interés superior, colectivo,
xeral.
E coactivas son, por exemplo, a s nlediclas q u e p o ñ e n
trabas a o livre liso cle anticonc e p t i v o ~ou qiie pen a 1'izan a
interrupción voluntária d o
eml>ar:izo.
Coaaivo é a non neiitmlidad e económica d o Estado cliie
por exeinplo en materia fiscal
significa, no caso español, qiie
Iixi frtmílias qcie se ven penalizaclas n o seci nível d e vida
polo feito d e ter niais fillos
que as cle~iiais.l-'
Coactivo é cliie o Estado
no11 faga co~npatíl~el
a carreira
piofisional clas nlcilleres e 6lo.s
boll~es-011 a sua posibiliclacle
cle tral,alla~-- c o coiclado clos
fillos.
Coactivo 6 protexer a iin
tipo cle friiilília por sobre o s

e principal rnedicla apresentada niinha Proposta d e Lei d o
Particlo Popular n o Senado e n
N o v e i u l ~ r ocle 1988- Seria,
adernáis, Lin fillo clesexado oci
o clesexo clo prémio? Por qiie
premiar a o 3° e non a todos?
Non é unh:i clara cliscrinlinación entre os fillos o estabelecemento cle categoi-i:is <ffillo
premiaclo)~e c~fillonon premiriclo~~?

acceso ~ ~ l - i i / . i ad/ oi,i~,eri~ L IV~11nei-a
.
o clireito iiicli\?iclual - cle tocla persoa xa non
cle famílkis- cle acceso a iinha
vivenda digna. Por qcie a o s
cliie teñen mais fillos? Non 6
iinha riieclicla q u e pode agachar o clesexo cle vivenda a
trr-ivés cle parir outro fillo mais
que, en realiclacle poiclera ser
qiie non se clesexara?
I\~L i17fir110 lii?a .se i~~scril?iriai? GIS rehaix6/s 170s trn~iisporte.7, nuto~nól?i/~
fa~niliai;cenlros
de e.sl~~clo,
etc.

Este tipo cle nieclidas, xurito

á mui polénlica cle salário para
a ama d e casa pretenden -pala
porta grande o11 pola porta
peqilena- protexer á família,)
fomentar :I natalidade tentando qiie as mulleres abandonen
os postos d e traballo e volten
:lo fogar oii non saian del, ao
tenlpo qiie poden contribiiir a
climiniiir o paro cliie nalgúns
casos pocle ser iin clos ohxectivos encul,ertos.
Despexaclo o c a m p o clo
N O N , p o c l e n ~ o s I ~ o c e i a ro
campo clo SI.
Acliii estarian todas as políticas, meclidas, orzamentos e
t ~itcf'ls
.> ,
destinaelas :i garantir
qiie 21 clecisiOn clas n~cillerescle
traer fillos a o inundo e ocupar-se cleles (sós ou e n responsahiliclacle c o m p a r t i d a
segundo tefian progran-iaclo)
non api-esenten incompatihiliclade algunha con outras clecisións igiialnlente lexítimas e
importantes: tiaballrir, promoción profisional, gañar salários
razonábeis, ternpo d e ócio,
relaxo e clivei-sión. Asi, non 115
dúl->icIaque é obt-iga do Estado
21 criación cle cuantos senrizos,
l<

permisos p o r maternidade,
estín~uloaos homes na corresponsabilización clonléstica e
familiar, postos d e traballo,
igualdade entre o s sexos;
saúcle, hixiene, alimentación;
ciclades hahitáheis con lugares
tle xogo e esparcinlento; un
rural con condicións d e vida
dignas, etc.
Este é o terreo onde o Estaclo, os goveinos, si teñen que
tonlar clecisións, inteivii:
Seria o x e i t o e n q u e as
mulleres que hoxe non senten
cornpatíbel o d e s e x o d e
reproclucir-se con outros desexos, miraran a posibiliclade d e
habitar, alomenos, esa diiplicidatle.
Por últinlo, que os govern o s e x p l i q ~ i e na sit~i:ición
deillográfica concreta clos seus
11:iises e tanlén d o munclo,
qiie o tenia tetla mais preséncia nos debates d e opinii~ne
entre as xentes, q u e a información e a conciéncia s o l ~ i r
esta questión sexan grandes,
d e xeito tal qiie, nas clecisións
inclivicluais, e n t r e n tanlén
estes kictores con10 asiintos ;I

consider:ir, é algo que, neste
como iloiltros asuntos. seria
altamente positivo.

AS MULLERES
PODEMOS DICER ALGO
En r e a l i d a d e e n rnatéria
delnográfica, lllais qlie pór 0
grito no ceo, dar a voz d e alarrila. propór e pór e n nlarclla
políticas natalisias,fai-se pl-ecis o considerai- os cánlhios habidos, as CüUSaS qlie tefien Contril~iiicloa eles, pofiendo niin

A

1

1
1

tle plen~iintegnción e itlí.nticos
1' ireitos tie cici:ici:inia p:i r:i ;i
serite qiie asi o clesese?
Dito en 1,alavi.a~tle Fcrnández Corclón Legiiina 1-ierránz,
artículo citaclo. phs 27: ccl'ar:i g ~ i var :i capacicl;icle cle gasto real. o
iinporto há calcu1:ir-se en fiinción
do ingreso hiniiiar e tia 'limensión da hinília. De non ser así. :i
fiscaliclacle 11011 e neuti-a. senon
que favorece 6 s Fainílias con
inenos fillos. Se non se introtliice
ningun correctivo, a progresivitlacle impositiva kir5 qiie nalguns
c:isos de familias numerosas se
apliqiien tipos de gravanien elev;idos a tr:11110s cle ingresos oiie
en realitlade col,ren 'gastos
pri~neiranecesiclade,,.

on é unha medida que pode agachar
o desexo de vivenda a través de parir
outro fillo mais que, en realidade
poidera ser que
non se desexara?"

NWe fillos por rnuller

2,,34

1 ,/I:l

1.57

1.56

O papel clo feniinisino nun
tempo de crise conlo o que
vivimos é de vital importá~icia.
As ideias de Fraga e o seu
governo sobre as iiiiilleres
non deixan miiito lugar a
dúl>iclas aincla que teñan sido
matizaelas e s e produciran
algíins cáiiibios a respeito do
pasado.

1,82
I

N%airirnonios por
1.000 habts.
N~ivórciospor
100 habts.

5.1

6.1

7

6

proibido

45%

12%

34%

7

1

44%

1

1

Vivimos ten-ipos de crise de
valores, cle paro, cle reacción
intelectiial e moial, cle conservadurismo. As espectativas
non son miii alentacloras.

maternidade

l

I

I

Non cleiseinos cliie. polii
poiza pequena, nos vendan o
seinpiterno discurso cla inística
cla feininiclacle sob ropaxes
cliinha o11 outia cor.
A \litaliclade clescle povo
non clepencle só nen principalmente cla demografia.

Fonle: Eurostat. Oficiña de Eslatislica das Comunidades Europeas. Cifras 1986187

1,l;ino iniii ccn~i;ilo piot:igonisiiio Sc,iiiinino pois o incclio
oii cbsl:inc:iiiicnlo tlcmográfico
tlc~>cll(lccn ill~iiiocl:is v:iii:icións cl:i Scciincliclacle fcminiiia
:isi coiiio oiitros fiictores:
casa mentos, iclricle clos niesinos, ~xomécliocle vicia tl:i
p:~cll¿i.frictoies cconóinicos,
est:iclo
s:iúcle e Iiixiene,
rexiine :ilimcntário, coiicliitas
~ e ~ 1 i ; i i sistema
s.
val0i.e~.
tensión entre clesexo (le ter
f i l l 0 ~e oiitros ciesesos (traki-

ten levaclo a iinha diiiiinución
cla nataliclacle por b;iiso d o
r-ií\/elcle eqiiilíbrio.
~~t~ 2
realicl:lde qlie
ten crel,aelo
eclliilí~,riosante,.iores, eqLlilíbrios inxllstos
elolllinación e
lllarsinaci~n
'la
mLlller.
nelnos-lle a l>ellvicla ¿los
novos cleseclliilí\~riose aceiteI1los O reto de atopar novos
eqllilí13rios que, el1 nl.¿itéria
delllográfica tomen en consicleraci(jn, respeten e afonden

illi;i, intlepeiitl~ll~i>i
...A paz l l l l l ~ ~ eas
l - , lil->erd:lclesindivisoci:il, ritavisiiios....
diiais, os clesecliiilíbrios entre
0 i l l O t l ~ l 0seglincio 0 qlie ¿l 130voacióne recursos, a inadereprodiicción caia nas costas
cuación
lnuitos clos reciisos
el2 m~illei-clíscclue escilisi\;aque Ilose se explotan ás neceIIIente, parece qlic. enclel>éll. sidaeje d a povoación e a
n o n (11Il~iOIla l1eSte c¿iti\~0 iny~lstac~istri]~llci(jnclos recurpCK> t!i\~e~sO
Wp;iZO í]lie c11:isos entre paises ricos e paises
iiiriiiios IJriiiiciro Miinclo.
pol3res e entre pol>res e ricos
h llllillei. ten ~ ~ i i l l > i ~ í A
l 0 . elos tlistintos
paises,
incorpo~iciónrio mcrc:itlo de
tiiil>nllo. a siiri posición mais
Nós parirnos, nós decidimos
ricli\.a en lotios os :íiiil,itos, e a
su:i clcm:incla clc igii:ilcl;ielc. A
I?st;is co~isicleraciónsso11
non escliisi\~icl:iclc~~iii:iternr~l~~,
impoi~antesp;ira qiie o goIrer:i plriiiific~ricióii
clos I'illos. :i csino pilego con F c i á~ cal>eza.
sí.nci:i . c ~ inuitos
i
c:isos. cl;i
non poclan Icvnr ;icliante ninc o : i o i ~: i l c c t i t e
gunli:i polític:~ natalist:~qiie

A criación cle alarina social
neste asunto só fai agachar
grosos problemas oncle Fraga
e o seu governo si p o d e n
intervir. Problenlas qiie, salvando a distáncia, o tempo e
vulnere ningún elos nosos al,oílns dos selis
S
direitos e para que, en t i - O ~ L I ~tefien
algo a ver tos q u e
se tonien a moléstia de elirni- enfrontal>a este país nos
"as t o d o S 0 ~atrancas hoxe co~llezosdo século m.
existentes (falta d e servizos;
Que non no-los clean rriasparo; crise industria^, agrícola e
caraclos d e cleinografia coa
pesqueirzi; tasas de nioi-talidaproposta de que as mulleres,
de; incoinpatibiliclade do trabaen aras cla perdurabilidacle e
Ilo co coidaclo dos fillos; a niín
vitalidacle clesta Terra e cla sua
participación masculina n o
Iítigiia, nos poñanlos a parir.
doinéstico e nas respons;il->iliUnha iiiédia cle 2 , l fillos por
clacles paternais e familiares: os
inuller.
baixos salários ....) para pocler
traer razona\>elmente a o
Cada ~iliiiiei-qlie teña OS

xen.
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" Os paises esian clasificados por orde crecenle de importancia do seu PNBIhabl
Fonle Banco Mundial Rapporl sur le developpemenl dans le monde 1990 FA0 'La silualion rnon
diale de l alimenlation el d e l agricullure 1989 PNUD Rapporl sur le developpement hurnain 1990
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A lei de maternidade
A iiiritcriiiclriclc niincri poclc ser iinlia
c:iiis:i tle cliscriiiiiii:icií)n p:ii.:i ol7ter iin
lKll>:lllo 011 [>:lKi ser crlLls:i cle clespiclo.
1>010 l:iiito, o kilo cl:i iii:iterniclatle non
1x)tlc ier oiiiro efecto n:is relacióiis
C cleriva clos clereiI:il>ol.:iisC ~ L I oC ~ L I se
10s (liicS egri siiii;iciOii coiile\r;i en canto
:i ~x~riiiisos,
l i c ~ ~ i i c icscecleiites
:~~,
o11
i.etliic~c.it')iis(le soi.n;itl:is. cte. c qiie se
~~si;il>lc~ce
i i ; i Icsisl:icióii l;iIioi.;il.
A lcsisl:iciOn l:iI)oi.;il;ict~irilrecolle o

I . ~ ~ I : Iclc
I . IIiincitiiis
O
cleriv:icl:is clri iiiriternicl:iclc ciitrc os cloiis iiiciiil>ros cla
p;ir~~II:i
se os dolis ti:il>:ill:in por cont:i
:illc:i. coa csccpción clos clias cliie se
concetlcn en cscliisiva 5 miiller clespois
tlo p;irto, e qiic ieficn como fin :i súa
T0cl:ilas clemais
r c c i i ~ ~ r ; ~ c ifísica.
óii
liccnci:is, permisos e excedencias
~x)deiiser compniticlas.
Esriiiiiii:irémo-los periiiisos. licencias
csceclenci:is
qiie son coiisiistanciais á
e
iiiaternicl:icle.

Licencia por parto
\i lesislación \,isente concecle un
tot:il cle clcz:iseis sem:in:is cle licencia
1x)r pruio: ri niii poclc clistribiiílas á síia
vontncle ciin iníniiiio de seis semrinas
clcspois clo p;irto: iion é ohrigritorio
coller clíris clcspois clo p:irto e, se a
iiiiiller sc atolxi I'isic:iiiicnte ]>en e en
conclicicíns clc iinl>;ill:ii; poclc riciiiiiiil:iI:is clcz:iscis semaii:is p:"':~ desl>oisclo
iníilprwto. Criiitlo sc ~xodiiceiin 1>:~1o
tiple est:~licciiciri :iiiil>lkise ;i clezaoito
sciiirin:is. A opción cl;i nrii. o p:ii potle
clisfriii;ir iio scii liig:ir cle criiro clris últiiii:is seiii:inns tl:i licciiciri.

1Iai.a reinatal; se se procluciia o faleceiliento da nai no parto oii clui.anre a
licencia por iiiaterniclacle, o pai pocle
reclama-la 1icenci:i prisa o coiclado clo
fillo.
Tatiién no caso cle aclopción legal
clun fillo poderase disfrutar dunha
licenciri por iiiaterniclade. E canclo o
fillo acloptaclo é i-iienor de nove rneses,
concéclense oito seiiianas a partir da
resoliici6n xiiclicial de :iclopción.
Canelo o adoptaclo é rnaior cle nove
i-iieses c iiienor cle 5 anos, póclese disponer cle seis seii-ianas, co111o no caso
;interior, a partir clri constitiición legal
cla adopción. Este clereito só se concederá ri iin dos adoptantes, o pai o11 a
nai. canclo iímbolos cloiis traballen.

Permiso por lactancia
A trahalladora ten ciereito, cliirante
os priliieiros nove meses cle vida do
nienor, a unha hora cle aiiserici:~6 traballo, qiie poder5 dividir en clúas fraccións de iiiecliri hora. A ~iiiillerpode
substitiiir este ciereito por unha recliicción de iiieclia Iiora da xorn,'IC I a noriiial. Estes periiiisos son retrihuíclos.

O permiso por lactanci:i, caiiclo os
cloiis coinpofieiites cla parella trahallan,
pode ser disfrutaclo polo hoi-iie o11 pola
muller, pero só por un cleles.

Reducción da xornada para o
coidado de fillos menores
~x)sil>iliclacle
cle recluci-la xorn:icl:i
I>:K:I o coiclriclo clos fillos ineiiores só
se clá canclo estes tenen menos de seis
Linos o11 ;I tl.;il->:ill;idot.:1
ten ó seu caigo
\i

algún nerio iriviílido físico oii psíqiiico
maior cle iclacle.
A reclucción pocle ser clencle iin tercio ata un riiáxiriio cle meclia xornad;~,
pero esta reclucción leva aparellada
~iiihaclisminiición proporcional clo
sa1:irio. Cando ái-iibolos dous coii-ipoñentes cla parella tiaballan, est:i posibilidade pode ser utilizada tainén polo
lionie.

Excedencia para o coidado dos
fillos
Existe un período cle exceclenci:i,
que pode ser solicitado tanto polo pai
como pola nai, ri partir do nacenlento
clo fillo por un niáxirno cle tres anos.
Esta excedencia é válicla pasa o coiclaclo dos fillos adoptados, coiiipiitánclose
este período clende a constitiición legal
cla aclopción.
Esta excedencia de tres anos non cl:í
dereito á reselva cle posto cle tral~allo
e, para reingresar na empresa 1i:ii qiie
esperar a qiie se prodiiza iinha vacante. Sen eml->argo,se a exceclencia 6
solicitada só por 1111 ano, hai clereito á
reserva do posto cle tr:il->allo,computánclose ese a ~ i oa efectos de antigiiiclacle e de cotización á Seguriclade Social;
en clefinitiva, será como un :\no cle trahallo nori-iial excepto no col~roelos
salarios que, ó non ter feito o trahallo
efectivo, non se cobrarán.

Licencias por enfermidade de
fillos e familiares
A nai o11 pai clo neno, segiinclo
iiiarca o Estatiito dos Traballadores,

teñen clereito a clous días de permiso
retribuíclo por enfermidade grave d o
fillo; esta enfermidade grave deberá ser
acreclitada co correspondente certificado médico.
Por último, ter fillos en idade escolar, é dícir, entre os seis e os dezaseis
anos, clá dereito a elixir vacacións no
período d e vacacións escolares con
preferencia sobre outros traballadores
e traballadoras que non teñan fillos
nesa situación.

Técnicas de reproducción
asistida
Dentro tlo capítulo referente á
materniclade iinos referirnos ás técnicas
cle reproducción asistida. Estas técnicas
son as seg~iintes:
8 Inseminación artificial con semen
clo marido ou varón da parella.
8 Inseiiiinación artificial con semen
clun cloador.
J Fecundación in
con transferencia de eiiibrións.
8 Transferencia intratul>árica d e
ga~i-ietos.
Estas técnicas de reproducción asistida só poden realizarse segundo a Lei,
canclo científica e clinica~i-ienteindicadas, se practiquen en centros e estableceinentos sanitarios ou científicos autorizados e acreditados e por equipos
especializados.
Tóclalas técnicas de reproducción
asistidri iiecesitan trataniento médico.
non só de consulta, senón incluso de
con anestesia
i n t e ~ ~ ~ e n c i ócirúixicas
ns
xeral. Entencleinos que aíncla que o
Estatuto dos Tral->:illatlores non o teña
previsto, os periiiisos para estes trataiiientos non poclen ser negados polas
einpresas, s a que 110s atoparnos ante
iinlias técnicas nov:is, reg~ilaclaspor
iinlia Lei recente e que polo tanto, non
podían ser recolliclas polo Est:it~ito dos
Ti.:il,allaclores e tleiii:iis I:il,orais anteriores.
Se cii-ili:~ inuller se soiiiete 21 estas
novas técnicas de reproducciót-i asisticla, ter5 clereito a obter todolos periiiisos necesarios, previas xustificación
iiiédic:~, para pocler :isistir ás corisultas
e intervencións iieces:irias para que
esta cliegue a boa fin.
Na nos:i opinión, :iíncla que non hai
regulación labor:il, s e :is empresas
negan estes per~iiisoso ~ iclescontan o
teriiI>o atlicaclo, cleberase reclanlar ante
:i xuristlicción lal->oi.:ll.
A Segiiridacle Social non culxe os
gastos destes trataii-ientos que teñen
z1it1.0

que ser custeados pola inuller, só no
caso de que existiran razóns terapéuticas ou relacionadas coa saúde, a Seguridade Social faríase cargo clos gastos
que ocasionan estes tratamentos.
Para utilizar estas técnicas de reproclucción asistida non é necesario que a
parella estea casada legalmente, incluso ~inl-iamuller soa pode utilizar estas
técnicas, seinpre voluntariamante,
cando sexa inaior d e idade e teña
plena capaciclacle de obrar. En cambio
a muller casada para acceder a estas
técnicas necesita a autorización d o
marido.
Entre ocitras cuestións que inarca a
Lei está a prohibición do contrato de
xestación con ou sen prezo, é dicir,
contratar a unha muller que se someta

a estas técnicas con renuncia á filiación
materna en favor doutra persoa. Esixe,
así inesrno, a Lei que existan posibilidades racionais cle éxito, q u e non
supoña risco para a saúde da nai ou da
posible descendencia e, loxicaniente, a
aceptación libre e consciente pola
inuller e que fora deI>iclaniente informada.
Prohíbese, así iiiesmo, que a inscripción no Rexistro Civil dos nenos nacidos con estas técnicas conteña dato
algún clos que se poicla sabe-lo carácter da xeración.
Unlia vez nacido o neno, a ~iiuller
ter5 tódolos ciereitos en canto a perliiisos, licencias, excedencias. etc., como
se o parto fora de forina biolóxica. )
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+ ESTUDIOS= - FILLOS?
Esta parece ser a concusión que se
saca observando a relación existente entre
o nível de estúdios das mulleres e o número de fillos. A educación da muller (e por
suposto tamén a do home) afecta de forma
directa e indirecta ao tamaño da família,
existe como pode observar-se no cadro,
unha relación inversa entre educación e
fecundidade:

ESTRATEXIA E
ORGANIZACION
FAMILIAR GALEGA

Número médio de fillos nacidos vivos por
muller según o nivel de educación
l

Nivel de Educación
Tolal

Analfabetos

Sen esludos
Est, priinarios
l ~ a c h .elemental
Bach superior

1

1
1
1

Número Diferéncia
Efecto
de
respeito
diferencial
fillos media tolal Según niveis
1.56

3.35

;:;

2.47
2.03

1

1

1
1

1,79

0.91
0.47

1
1
1

-0,88
-0.43

;:N

4
;
;

-0.65

-0,09

3 anos universidade

5 anos universidade

0.91

' Eiiqii~sado

fcciindiclarie, 1985 --Aclividade laboral de la
mujer cn relacifln a la fecundidad..- Serie Estudios Inllo. de la
Miilor. 1907

8 En primeiro lugar canto maior sexa o
nivel de educación, máis se retrasa a
idade de contraer matrimónio e rnáis fácil
iesulta aceder e coñecer toda a inforrnación disponíbel sobre o control da natalidocle.
8 Poi iegra xeral, os pais tratan de dar
nos seiis lillos unha educación igual ou
:;uperioi ci que eles teñen, o que significa
que os pais con maiores níveis de educación dedican nos fillos unhas cantidades
de tempo e diñeiro superiores á media.
Produce-se unha substitución do número
por calidade (en atención e educación) de
fillos.
8 Esta claro que o maior nível de estúdios facilita a incorporación da muller ao
mundo laboral o que trae como consecuéncia que dispoña de menos tempo
para dedicar-se oo coidado e atención da
casa e dos fillos, actividades que recaen
principalmente sobre as mulleres.
8 Ademáis o maior nível de estudios
posibilita o aceso a traballos mellor remunerados o que, en termos de custo de
oportunidade, supon encarecer ainda máis
a alternativa de destinar parte do tempo
da muller ao coidado dos fillos. A inflexión
da tendéncia no caso das mulleres universitárias que se observa no cadro (o número
de fillos aumenta lixeiramente, comparado
co nível de educación anterior, cando a
muller acede á universidade) ten que ver
tarnén cos maiores ingresos por traballo,
xa que ~ode-sesupor que gran parte das
famílias con altos níveis de ingresos contratan fóra o troballo de atención á casa e
00s fillos.

en los siglos XVI-XVIII", publicado 110 número 29 da Historia de Galicia do
Faro de Vigo, Dado que Galicia é un país eminentemente agrario, conservou
en maior medida ca outras zonas os costumes e organización familiar
propios dalgunhas sociedades do Antigo Réxime, axeitados á economía das
pequenas unidades de producción rurais. Esperamos sexa do interese de
todas/os vós no convencimento de que un bo coñecemento do pasado é
imprescindible para unha boa comprensión do presente.

A organización familiar galega adopta
clúas nloclalidacles ben cliferenciaclas, a
rural e a ~irlxinaou, se clisting~iiinospor
zonas xeográficas, a provincia cle Lugo e
a costa occidental, sendo a provincia de
Ourense ~inhazona de transición.
Seg~indodatos de 1860, o tamaño cla
familia rural supera ó cla ui-bana, e aínda
que varíe inoito por zonas e niornentos,
póclese apreciar no níimero cle persoas
por fogar que a rneclia do rural de Lugo
é de 5.26% fronte ó 4,09% do cle Ponteveclra. 1'0s outra parte estes clous índices
clistan moito clo que é a media clun
fogar ~irlxlnode A Coniña o11 Santiago
con 3,4% meiubros cle media. Este maior
taniaño da fiii-rtilia rural vese axuclado
pola prolifeiación cle fillos ilexítirrios,
practica esta Imitante comíin a alg~inlias
outias socieclacles do Antigo Réxinle por
cinto a familia é responsable non só cla
reprotliicción social cotiio a urhana
senón clue ciimpie n fiinción cle ~iniclacle
de producción e consui-i-io.

Mais o tamaño familiar Vamén obeclece a pautas sociais, actuando ás veces
como sí11ibolode prestixio e fortuna. Así
vemos qiie a nobreza e o alto clero
posúen as familias nláis ilumerosas (+7
rnemhros), seg~iiclaspola burguesía mercantil e aclininistrativa (+5), artesáns e
pequenos coi-iierciantes (_+3,5)e , n o
clerradeiro lugar, os máis pol~res,sohre
toclo labregos (+2).
Xeograficamente vese que a familia
aumenta seg~incloimos da costa cara 6
interior. A explicación cleste fenómeno 6
difícil, aíncla que liai unha tendencia
corníin a que canclo existen grupos
cloi.ilésticos arnplos clescencle o número
de pesoas soas, o que permite pensar
c 1 los
que os posibles inoraclores so1it-i.'
fican coas familias de maior tamafio.
Calq~ieracleste g r ~ i p o s ,rurais ou
~irlxinos,contan cunlia figura de autoriclacle que mantén co resto dos rileiiibros
~ i n h arelación conxugal, fainiliar ou
clonléstica. Esta fig~irapode ser home ou

niuller segundo as zonas: Ponteveclra
representa a provincia de maior inclice
de mulleres cabeza de farnilia cun 37,3%
fronte ó 58,3% cle lio~iies,mentres que
en Santiago só o 24,2% clesas figuras cle
autoriclacle son mulleres, en Ourense un
20% e en Lugo un 7%.
É impoi-tante sinalar que a meirancle
parte clestas mulleres son viúvas se
exceptuarnos a bisbarra de Terra d e
Montes (Ponteveclra) onde as solteiras
igualan ás viúvas en número a causa da
forte emigración.

Na cinidade faniiliar o grupo niáis
numeroso é o clos fillos/as solteiros/as e
nas comuniclacles r~iraissúmanse a estes
os casaclos na casa, os parentes colaterais ou os ascendentes. Resulta charnativa iinha vez máis esta separación entre
campo e cidacle se consideramos que
nesta só cin 4%) das familias acollen a
algún parente colateral mentres que na
provincia de Lugo cin 20% clos grupos
extensos e iin 40% clos niúltiples contan
con, alonienos, cin oii máis parentes
deste tipo.
Nas ciclades abiinclan máis os criaclos, que son nláis numerosos nas faiiiilias da elite (o alto clero con~postelán
contaba con 4,7 criados sobre 7,2 111e111131-0sfamiliares). O criado é un elenlento
de prestkio, un signo de iclenticlacle dos
gnipos sociais máis valorados socialmente. No agro o criado é cinha figura
pouco coiiiún qcie non supeia ó 6%)cla
poboación fronte ó 10 ou 15% urbano.
Neste medio o criado ten cinlia función
econóinica co11io inan cle obra aclicional
De todo o anterior poclemos cleducir
cliie existen clous inoclelos cliferenciaclos
cle orgiiiización familiar: o ~ii-lxnociin
só núcleo consugal e :is fillas/os solteiI.:IS/OS e o riiial composto por máis clun
núcleo conxiig:il (pais e algún fillo/a
cas;iclo na casa) e polos fillos/:is solteiros/;is. A p e ~ x i n e n c clos
~ i fillos c:is:idos
no fogar p:iterno débese a cliferentes
motivos. pois, se Ixn nas clases cla alta
e meclia nolxeza ten orixe nn existencia
clun forte sentiniento cla "casa", non é
así na familia rciral, qiie retén a algún
fillo por medio cla institiición hereditaria
da Mellora, cun fin asistencia1 e r>:ir:i
asegurar a explotación agraria.
A Mellora consiste en asociar a un o11
máis filloshs á facencla faniiliar para así
asegcirar o cultivo clas terras e o coidado
dos vellos. A aplicación clesta nornia
:iclniite variantes segcinclo as zonas xeoclos petrucios
gr5ficas oci a lil~ercl~icle
para ap1ical:is. Así, a provincia cle Lugo

é moito máis ríxida, asignando unlia
Mellora do tercio o11 do quinto da lierclanza para o fillo maior que casará na
casa e será dono do patrimonio á nioste
do petnicio. O resto dos fillos vivir'an no
fogar inentres permanezan solteiros; se
casan reciben un dote a conta da lexítima. Esta institución hereditaria favorece
a existencia de familias troncais, e así
atoparnos que nos séculos XVIII-XTX o
52,7% do total son deste tipo fronte ó
43,8% de familias nucleares.
Noutras zonas a aplicación clesta
nornia é máis flexible: o petnicio ten
inaior lil~erclaclena elección do niellorado/a ou iiiellorados/as así conia a contía
clos hens a transmitir e, aínda que a
elección do 1ierclei1-o/osacloita ser favorable ó varón, tarnén as mulleres resultan elixidas, sobre todo a filla niáis nova,
cla que se espera o coidaclo clo cabeza
cle farnilia e/ou a súa niuller. A compen-

sación que recibe nestas zonas a/o
niellorada/o non niarxina, por outra
parte, ó resto clos fillos.
Esta distinta aplicación clas ieis de
herclanza inflúe na organización familiar
de forina importante: nientres en Lugo a
familia troncal ascende ó 52.7% do total,
no resto de Galicia este índice clescencle
radicalmente (Terra de Montes o 25%
fronte o 60% cle kiinilias nucleares).
Os resultados clesta estratexia familiar
son o casarnento tarclío e ~inhaelevada
soltería felninina a causa do sistema de
herdanza qcie tende a retrasar tanto a
transmisión efectiva da propiedade
conia a dirección do grupo cloniéstico
ata a morte do petnicio.
En resume, parece qcie a Galicia rural
ten unha clara preferencia pola familia
troncal nientres que na ~irbanacloniina a
familia nuclear seguida clos fogares
constituídos por solitarios. b
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Non podemos falar de demografía sen
adicarlle alomenos u n breve espacio ó
economista británico Thornas Malthus que
viviu entre os anos 1766 e 1834. O seu
labor profesional desenvolveuse no campo
da docencia impartindo clases de historia
moderna e de economía política, materia
da que foi o prirneiro profesor existente no
G B, á parte do seu traballo asociativo e
organizativo que cristalizou no creación
do Clube de Economía Política en Londres
e da Real Sociedade de Estatística.
Tocoulle vivir a Malthus uns difíciles
momentos: a revolución industrial británica
sumiu ás clases traballadoras inglesas no
pobreza cando non na miseria. Varios
foron os pensadores que tentaron analizar
este problema, e mentres Willina Godwin
remite a causa da situación ó estado de
desigualdade social, Malthus sitúa a orixe
do mal no desordenado crecemento
demográfico.
A teoría malthusiana parte da tese de
que a poboación crece en progresión xeomktrica, ó contrario dos medios de subsistencia, que o lan en progresión aritmética.
Aírida que esfa situación poida paliarse
coa anipliación das áreas agrícolas e a
inclloici das iCcnicas, a solucióii do prohlcrric~ non loi múis que aprazarse. A
íinicci sciícl« posible está na limitación da
iiaialidade, que no seu tempo considera
só iegulada polos males derivados do
vicio humano ou por desastres tales como
fame, plagas ou guerras.
Como bo relixioso só ve a solución na
continencia moral. Creador de frases tales
como "Ninguén ten dereito á existencia se
non atopa posto o seu cuberto no banquete da vida", chegou a criticar a asistencia
pública os pobres en tanto que contribuía,
na súa opinión, ó crecemento do pobo.
Contrario ás prácticas anticonceptivas,
defendidas máis tarde por algúns dos seus
seguidores, aconsellaba a abstinencia
sexual ante a escasez de medios de vida.
A pesar da aceptación acrítica da orde
social existente, Malthus foi o primeiro en
sistematizar a idea de perigo da superpobación no obra Ensaio encol do principio
da poboación ( 1 798) reeeditada como
Ensaio... ou revista dos seus efectos pasados ou presenfes sobre a felicidade do
home 11 803). Nel inspirouse Darwin para
explicar o papel da selección natural da
teoría evolucionista e , tóra o pesimismo
implícito nos seus escritos, a influencia foi
grande en moitos países, e aínda é hoxe
o día en que existe unha corrente neornalthusinna nos EEUU.

Do século XIX data á chegada clo
Malthusianisrno 6 Estado español, e
coino nova teoría resulta atractiva e
suxerente para os econoii~istas,por máis
que rnoitos cleles clubidaron da súa posible aplicación ó caso español.
En Galicia, non obstante, estas teorías
foron moito máis ca ~inhapreocupación
intelectual, xa que a clensiclacle cle poboación dobraba á do conxlinto do Estado,
e as espect:iculares crises de subsistencia
e continuada emigración abrigaban a
analizar seriainente o probleilia. Efectivamente, a pobreza sempre esistira,
pero nunca cu~iliasproporcións tan
zimplas como neste século clel~iclo6
excedente de poboación en relación ás
subsistencias para alimentalo. Pódese
clicir que o país seniell,'1l3a ser O contraste empírico clas hipóteses Malth~isianas.
Este tempo é o qLie Ile tocou vivir ó
económista e sociólogo co~llpostelán
Soaqiiín Díaz cle Rábago que contaba
cunlia forte iiifluencia nos círculos intelectiiais desde a súa cátedra na Universidade e polo labor desenvolvido como

clirector cl:i priineira sucursal clo Banco
tle España e presidente da Real Socieclade Econóinica cle Ailiigos del País.
De forte itleoloxía católica tentoii
I3iiscar solución 6s gr:ives problenlas clo
paíscconciliariclo 3 relisión -Só no catolicismo se atopa o remedio a tódolos
prol>lenias sochis- coa teoría malt1liisi~1nri, 5 qiie consiclei-:~cle creha esencial clo
pw1s:iinento popiilacionist:~ iri~pennte
ata o iiioiuentoi. Malia o seu n-ialtliusianisino, pensa cliie o excedente poboacionaí pode corrisirse dunnte nioitos
Linos incrementnnclo a proclucción cle
;ilimentos :i nivel inuiiclial coa explota-

ción clas temas incultas e a einigración a
esas zonas, punto este negado por Malt11~1s.Se Díaz cle Rábago non leva a súa
teorización ós extremos d e aquel, si
pensa que atacar as leis de pobres é
xlisto, e antisocial o clereito de asistencia
o11 aq~ielasformas cle cariclacle que
fomenten a menclicidade.
Recolle a idea do maior creceinento
da poboación cos recursos para inantela
e d i por boa a "coacción moral maltliusiana": o matrimonio non só serve para
procrear senóii tanléri para educar e
criar á prole; imponse, xa que logo, o
esercicio da <wirt~icle
que consiste en
non casar cando non se ten con que
nlanter á fainilia, e sen einbargo, en vivir
na casticlacle~).
O longo da seg~indanletacle cle século, as correntes cle pensaniento rnaltliusiano en Galicia vanse clistanciando da
teosía primeira porque se vai perfilanclo
un iliodelo de desenvolvemento econóriiico que precisa de grandes aportes de
forza de traballo. José María cle Castro
Bolaño? cre que 6 posible a aclopción
clun programa de reformas para mellorar
o sisteina productivo e ming~iaras niiserables condicións das clases populares.
Tainén Díaz de Rábago. est~idiandoa
modernización da estruct~iraagraria,
cliega a enfrentarse cos problemas cle
fondo da agricultura e m~iclao seu pensanlento primeiro: a fainilia labrega precisa de brazos para o traballo cla súa
pequena explotación, mais pola inexistencia en Galicia de inclustria que con-ixa o desnivel entre poboación e inedios
de subsistencia, pouca solución hai se
non é a einigración.
Con ser este o repi-esentrinte 11C1issignificativo cla teoría inaltli~isianano noso
país, lioubo outros inoitos que as seg~iiron ou rechazaron -entre estes últimos
Alfreclo Bsañas-, pero, coino xa q~iecla
dito, gozaron cle especial atención por
canto que Galicia era daq~iela1111país
case que en exclusiva agr;irio, exposto
5s faines a nacla que se presentasen
variacións climáticas que arruinatrin as
colleitas, cleixanclo sen subministros á
pol->o:iciónque ficaha clezinacla e reclucida á iniseria. b

J. Díaz tle Rlílxigo: La teoría ck.iV1~11lhr~s.
J. M. Castro Bolaño: "Informe solxe las
causas de la iniseria tle G;ilicia" en el Boletín Oficial clel Ministerio de Fomeilto (1853).
Bil>l.: M. Xost. Roclríg~iezGaldo, Ri~isto
Dopico. Crisis cl~srcIrias~,
creciii7ieJlto
lllico cll Gc//iciu el? e/
,,,yY ( ~ c l ,O Gastro, 1951).

Políticas natalistas
ANNA CABRI?
Profesora titular da Universidade Autónoma d e Barcelona e Directora do
Centre d'Estudis Demográñcs

ti~noloxicaniente,a palabra despohoació?~procecle clo latín depopulal-e,
clevastar, e senclo efectivainente iitilizada como
sinóninlo de dezlnstación a súa connotación é iiniversalmente
negativa. O que non é
cle estiañar. O riieclo ó
decrecemento clemoglrífico ahinde as súas
raíces nos ata\~isnios
da especie Iiurnana.
Duiante iililes de inilenios, os humanos viviron no seo de grupos
recluciclos e illaclos
qiie polas súas condicións cle vicla se achahan con relativa frecuencia ó borcle cla
extinción. A supervivencia do propio
grupo era case sempre
:I únic:i garantia cla
sul~ervivencia clos
scus coinpoñentes,
posto cliie alianza sisteinática con outros
grupos a través das
regras cle exoganiia
parece ser un invento
Ixistante recente.
Tan atávico é o
terror e tan recente o
acliado clo seu reineclio, qiie nos clerracleiros tenipos clo moi
tecnolóxico século XX
e a dous pasos do
interplanetario século XXI, grupos
nacionais ou étnicos que contan con
clecenas cle rilillóns d e indivicluos
seguen sentíndose profundarriente
anieazaclos ó míni1110 signo cle qiie o
seu número poicla decrecer, nlesmo
lixeiramente, oii tan sequera crecer

nienos có do seus vecinos. O fervor
polo propio crecemento e o inedo ante
o ccrceinento alleo parecen pois radicar en zonas inexpugnables do inconsciente dos pobos, fosxado nas primeiras horas da súa infancia corno tales.

non cabe expor aquí, se plantexe por
parte do gobernos, institucións e persoas sumamente respetables a posta en
pé de políticas natalistas.
Entendo por políticas natalistas
aquelas que teñen por ol~xectivopri-

Só así se explica que, en monientos
en que o creceiiiento dernogr'f'
a ico no
ámhito inunclial presente niveis preocuiiiiplican que a pohoacióri
l ~ n t e sqiie
,
sobre cad~tcoi-enta anos e qiie pi-ovocan ~inhamorea de prohleiuas de orcle
ecolóxica. económica e política qiie

n~eiroactuar sohre o voluri-ie clri polmación a través do fomento clos naceiiientos. Os iiiedios de qiie se valen
tales políticas poden ser :igrupaclas en
clúas gsancles categoi-Lis: os reprcsivos
e os iriiciati\los. Son niétoclos represivos acliieles qiie proliihen e sancionan
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os coiiiportamentos qiie tenclen a reducir a feciinciiclacle: así, proinulgáronse
S" na ;intigCtidade Ieis qiie penaiizai3an
:i solteríri o11 :i infecunclidacle ( o que
concluciii á fig11i.acla aclopción), iiientres qiie iio noso sí-culo foron inoito
ni5is frcciientcs :is qiie pen;ilizan a
tliS~isiOnclc cofieccmentos e procliictos
:iniicoiiccpti\ws, :isí coiiio o reciirso ó
:il,oi.io. I:st:is polílicas estencléronse
po'los países eiiropeos ti.al:i Primeira
Giierrri h,lu~iclial,senclo moi cofieciclas
:\S estal>lccicl:is polos rexiines cle 1-Iitler
c M~issolini,pero t:iiiién ris haseaelas na
Lei fr;inces;i cle 1930 e as qiie reseron
i i n IJniOn So\liétic:i trrilo esl>ect:tcui:ir
siro cle 1935. Como c:iso ~iiáisreceiite
h u i cliic s;ilicntar, polo lriic~ilento,o cle
1loni:iní:i rit:i 1990.
As polític:is ii:italist;is tle calácter i~iici:itivo son, por oi~trrip:trte, LIS que tut:in rIe inciclir sohre :i cifra cle nncementos ri ti.:i\'Cs clri concesión cle clisiintas

previos respecto á relación clas clevanclitas variables coa fecundiclacle, preténdese adiiiinistrar de ~iianeiraóptiiila
os recursos disponibles. a fin de ohter
o ~iiaiornúmero de nacementos co
menor volunie cle gasto. É clicir, trátase
cle iiicliiír e premiar aq~ielesnaceiiientos qiie sen invitación non se terían
procliicido, cleix:iiiclo cle lado aqiieles
que, segiinclo se supóii. se prodiicirían
de calqiiera xeito.
Moito se cliscute sobre a eficacia elas
políticas natalistris. Se hen algúns autores como 0. Eclcert, cifraron en medio
fillo por iiluller os efectos da coritiniiacla política natalista francesa, que acloptou as 1ii5is diversas nieclidas represivas
e iniciativas clencle 1930 ata a clata, o
certo é qiie os niveis e a croilolosía
franceses se aseiiiellan nota1,leniente
os cle Gran Bretaña, país socialmente
coiliparable e que se clistiiigiie pola
total ausencia cle política clemogr5fica,
aíncla qiie si vé11 clespregando, dencle

cihns fisc:iis. prcsi:icións clircct;is. pwiiiisos I:ilx)~iisrciiiiinerritlos) oii cii;ilit;iti\.o (~>rioricl:iclesn:i concesión clc
\.i\.cnrla. cniprego e oiitros lioiiores).
Tilcs iiicclicl:is aplic:insc sctxliiienle cle
foriii;i tliscriiiiiii:itl:i scgiiiiclo o iiúiiicro
tle orrlc clo n:iciclo, o iiii~iierotot;il (le
cl:~ ii:ii
l.illos. :I icl:icl~>e ;I ~i:icioii;ilicI~irle
o11 :i clii~ic.ióiiclo iii:itriiiionio. Así. e
17:irlincloclc c.ofieccnicntos oii s~ipostos

hai tempo, iinlia potente política social
oii "cle po13resMqiie sa criticara Maltliiis
110seu moiiiento.
Noti existe pois eviclencia cle cliie as
políticas iiata1ist:is obleñ:in resiiltaclos
operaii\los qiie as xustifiqiien clencle LIII
piinto cle vista priíctico. Menos sustificacióii teñcn, II:I mina opinión, clencle
o pii~itocle \.ista ético.
O principio cliis políticris iiatalistas
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consiste, clalgún riioclo, en forzar a
vontade dos pais e das nais, levándoas
a procrear fillos qiie non terían sen a
intervención pública e clesentencléiiclose de toclos os clemais. Exércese así
unlia cliscriminación entre os nacidos
que parecería indicar que o pri~iieiroé
o fillo elos seus pais, o segundo ir1ii5n
do seu irmán e o terceiro e segiiintes
os nenos do Estado, que paga por eles.
Non é pois sorpreildente que as políticas propiaiiieilte iiatalistas, qiie mariipillan ó cic1;iclán prira extraer nacementos c o ~ n ose extraen impostos ou
111ozos cle leva, que teñen poi- finalidade o número e non o benestrii; gocen
de pouca popii1aricl:icle.
No11 así as políticas sociais de rtxucla
5 materniclacle e 5 fainilia. A polític:~
social cle asucla á materniclacle e á
fa~iiiliapode eventualmente ter efectos
nataiistas, pero non os persegiie, oii
polo tilenos 11oi1 os persegiie en priliieiro lugar. O seu ol->xecti\~o
é a xustiza social e o beiiestar dos ciclacláns, en
particular o elos nenos. E o pri~ileiro
elenlento 110 benestai- dun neno é ter
sido desesaclo por si iiies~i~o
e non trris
árduos cálculos cle custo-beneficio.
Tai~iénperseguen este tipo de políticas
o benestar dos pais e nais e, moi en
particular, a emancipación cla muller
que só pode progresar se se comprttiI3iliz:in de maneira crecente a materniclacle e o exercicio clunha acti\liclacle
económica.
En materia cle política cle axiicla á
inaterriiclade e 5 fainilia é rigorosamente ol~rigrttorioo estudio clo caso cle
Suecia, oncle iinlia política tenciente a
coiilpatihilizar ii1aterniclacle e :icti\licl:icle feminina, mantida clurante dúas
clécaclas. viiise por certo ricomp;iñacl:i,
nos últimos arios, por iin sol-prenclente
"1~oon-t"
dri inaterniclricle qiie kii actiirilmente deste país escanclinavo o cle
11iaior fecundiclacle de Europa. Algúns
e algiinhas establecen, por siiposto,
lazos causais entre áiiiholos fenómenos.
E11 1-esi11iio21 política cle axucla á
iiiaterniclacle e á friiiiilia, adeciiaclrtiiiente concebida e forinulacla 6 I~ori,6
xiista, í- femillista e pode qiie iiiesmo
sexa natalista. Sen non o 6 , os seus
ocitros aspectos positivos per~nanecen.
Non ten contraindicación.
Así pois:
iPolític¿l de axucla á maternidade e á
frimilia, si! iI'olític¿i natalista, non! D
Artigo tr~icluciclotla revista
inarzo, 1992.
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BEGONA BAS:
unha etnógraia galega
ai xa bastantes anos
Virginia Mroolf dicía
que Ile complacería
lnoito que as lnulleres 11011 só escribisen novelas ou poesía senóll especialmente libros de ~iaxese aventuras, de
im~estigacióile alta erudición, libros
históricos e biografias, libros de crítica,
filosofía e ciencias, é
clicir, algo q u e
daqiiela era absol~itamente excepcional. É hoxe, cando
esta práctica erudita
e investigadora é xa
ináis usual polo
lnenos no marco da
ciiltiira occidental,
as que somos afins a
ese perisameilto da
autora d e As ontlns
temos qiie manifestar a nosa coinpracencia pola edición
duiilia ol~racoino a
de Begoiia Bas iWtíGo.7 ( 1 mar(G
~
r (Ir ~ ~ 1 1 1 0
r17 Gnlicin (Funclación Barrié, 1991),
porque as publicacióris científicas
individuais de aiitoría feminina e en linpia galega aíncla
son inoi escasas fóra da temática litera
ria.
Begoiia Bas (Vigo, 1953), pese á súa
xuvent~ide,leva rnoitos anos xa traballando no campo da etnografía, vencellada ao labor dos imrestigaclores clásicos como Xoaquín Lorenzo Fernández, "Xocas", e na act~ialidacleestá adscrita ao Museo Arqueolóxico da
Coriiiia. Ademais. é unha das miilleres

pioneiras neste campo científico, no
que ten realizado estudios relativos aos
l~órreos,aos petos de ánimas e ás cons
h-uccións populares en xeral. Deixando
á marxe as súas públicacións en revistas
especializadas e en obras colectivas,
telnos que citar os seus libros As constr~icTjÓnspq/~z~l~rrs
g(~1egtu(Banco de Bil-

bao, 1980), As const~rrrrio'ns j)oJn~lcrrs:ztn
tnnn dr rfí~ogr~ljC1 Gnlicin (do Castro,
1983) ou Crrrniíios, pasos e 110171~s(Ir
Indo, 1989).
Agora, gracias a este novo libro sobre
os muíiios de vento e de inarés, clous
tipos menos coinúns que os denoininados de aiiga, poclei.ilos coiiecer rnellor
esta coilstrucción que resiilta ser i i i ~tios
eiemeiltos básicos da nosa cuihira tradicional. A obra, resiiltado clunl~atese de

doutoramento, presenta as características destes muíños que utilizan a enerxía eólica e marina, a través da análise
da súa historia, tipoloxía e f~inción
social. Ademais, o texto escrito vai ilustrado por numerosas fotografias e p?ficos explicativos, realizados tarnén pola
autora, e contén, así mesino, un apéndice documental e e111 cancioneiro.
O traba110 de Begoiia
Bas recórclanos a importancia sobre todo d o
inuiiio de auga coii~ocentro de encontro coinunal
ou de cita erótico-amorosa.
E, polo que respecta á vida
das mulleres, podeinos
observar ao longo da obra
cuestións interesantes relativas á propiedade dos muiños; ao oficio de inuiiieii-a;
á sirnboloxía erótica da
mesnla inuiiieira e d a
rnuller e as fillas do muiiieiro; ao carácter de meigas das clevai~clitasféininas
asociadas ao muiiio; aos
usos espacio-temporais en
relación cos s é n e r o s
(prohibición d e acudir
pola noite mulleres soas,
pautas das festas, bailes e parrafeos.. .),
etc.
1\4ziíños (Ir ín~trbsP de z~(r~to,
é, pois, un
tra1)allo importante que vén a encher
un oco da etnografia galega. E, desde
unha perspectiva feminista, cómpre
destacar del qiie nos clá a coiiecer o
estiidio cliiiiha miiller experta na materia e qiie nos informa sobre aspectos da
ciiltiira tradicional na qiie se coilforinoii o noso xénero. B
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de Mulleres da Universidade

sociedade trata de marcar
os límites entre saude e
enfermidade, entre o que é
normal e o que non o é, os
científicos seguen-se a
empeñar en explicar o por
que da conduta sexual de homosexuais
e lesbianas, ainda hoxe o consideran
como fruto de desaxustes producidos en
algo que chaman ((proceso de construción da sexualidade)) supondo xa superaclas as teorias que facian referéncia a
alteración5 hormonais, taras, enfermidades. ..
Nos meios de comunicación nunca
aparece información sobre homosexualidade e lesbianismo, mas cando a hai é
dun xeito escandaloso, enxuizando-o
como algo raro, anormal; nada máis sinxelo que explicar o «anormal» como
desviación do «normal», para asi non ter
que explicar a mesma normalidade.
E evidente que a sociedade en xeral,
agás algúns sectores críticos, progresistas, non considera como imposición a
heterosexualidade -isto é algo que a
xente cleberia empezar a cuestionarsesenón que o considera ((res~iltadocla
natureza)) confundindo sexualidade con
Iieterosexualidade, como se as relacións
entre persoas de sexo oposto fosen as
únicas posíbeis e reais.
Desde o estabelecimento de que existen dous sexos bioloxicamente diferenciados até a xustificación «biolóxica» cla
hetereosexualidade hai un abismo.
Toclas as persoas temos nacido
«sexuais»,é dicer, cada quen ten nacido
con naturais desexos cle relacionar-se
sexualmente con todas as demáis criaturas (animais, prantas, nós mesmas/os,
mulleres, Iiomes) cando sentimos amor

'

Shere Hite, El informe Hite. Estudio de
la homosexualidacl femenina. Ed. Tribuna
de Plaza Janes, páx. 41 1 .

ou comunicación cara a eles.1 Pero a sociedade edúca-nos a
inhibir-nos de todo isto, salvo os desexos cara a compañeiros/as
con quen é posíbel procrear e despois excita o noso entusiasmo
facénclo-nos engolir o ideal clo amor romántico, combinado co
mairimónio, polas nosas gorxas até que cumprimos «vinte»
anos e casámo-iios sen cuestionar-nos nada máis.

Hoxe en clia pocle dicer-se qiie a sociedade sitúa a liomosexualiclacle e o lesbianismo nun estado de toleráncia legal e
opresión social -iguais ante a lei, cliie non quer dicer iguais
ante a vicla- pero ei-iténda-se hen esta toleráncia legal ((deixannos viver en paz mentras o fagamos sen escáncialos». lsto de
viver sen escándalos significa a ((aceitación dunha homofóbia
social: poclemos viver a realidade cotiá Iiomosexual e Iésbica
mentras o mundo poda ignorar-nos e nós, desde logo, non
estorhar-lles.

NA MULLIRLESBIANA A MARXINACI~N
AGRAVA-SE AlNDA MAIS

...

A liipótese clominante cla ideoloxia sexual victoriana afirmaIla que a miiller era un ser clesapaixoado e asexual, obxecto
pasivo clo clesexo sexual masculino. Na década dos 80 e 90,
esa icleia estalla tan profunclamente arraigada no pensainento
ni6clico cliie inoitos sexólogos consicleraban patolóxico que a
miiller expresara clesexos sexuais, incluso no ámbito da vida
iv)m6niica.z Xa clioveii claquela!, sen embargo tal avaliación da
scxualiclacle feminina ten reperciiticlo forzosamente de forma
fiinclamental sobre a coiiceptualización das relacións Iésbicas.
Dc kilo, no contexio clo desapaixoamento feminino, non tiña
l~igarO Icsl~ianisniono senliclo no qiie este soe entender-se: se
'1% ~ ~ L I I I Cnc?n
~ P Sserliier eran capaces cle respostar con ardor
S(>XLI;II ;ís insiniiacióiis clos Iionies, coiiio ian poder estimular a
c~xc.iinc.itiiisoxu;il rnlre elas?

Csia rt~aliclarlcnon ¿' algo tan simples e descalificábel como o
k i l o clc cliic cluas mulleres poclan deitar-se xuntas. Non é só iso
o tachaclo clc amoral socialmente, senón tamén o feito cle que a
iiiiiller clesexe por si mesnia, escolla só, decicla.
Canclo cligo clcie a sitiiación cla muller lesbiana se agrava
aincla niáis refiro-me á participación de duas marxinacións históricas: a omisióii cla muller e a perseclición cla hoinosexualidacle. As lesbianas nunca tiveron o poder económico e cultural
clos lionies homosexuais, pero o que agrava máis a situación é
o rol imposto á muller como ser pasivo, asexual, submiso, isto
pode ver-se niinlia aparente consideración social 4 o u s mozos
solteiros clue comparten iin piso ao que non van mulleres, máis
qiie piobábel pensará o veciño, son maricas! se estes foran
niiilleres seria11coiisideradas simplesmente amigas-.
Toclo isto qiie a simples vista parece ventaxoso para a muller
non o é, porque o que fai é recalcar moito máis a invisibilidade,
o segredo, tabú, siléiicio. A palabra lesbiana debe ser confirmacla porclcie clescarta-la é colaborar coa mentira acerca cla nosa
existéncia mesnia, é caer no xogo da clandestinidade e voltar
de novo á criación do inefábel; o qiie verclacleiraniente fai falta
é romper co siléncio, existir; porque só rompendo co siléncio
pode rematar-se coa soidade e marxinación. D

' H O I I I O S C S L W1iter;it~ir~
~ ~ C ~ , y polílica.

Compilación cle George

Sieincr e Rol)crt Boycrs. Etl. Alianz, p5x. 80.

ANDA!

Levantaron
poiemicas
Decidiron concentrar-se nos arredores do Dorothy
Chandler Pavillion cando os famosos de Hollywood se
dispuñan coas suas mais encopetadas galas, á
cerimónia de entrega dos oscars.
Ali, chegados dos mais diversos lugares dos diferentes
Estados e pésie ao mal tempo reinante, espraiaron as
suas pancartas rosas, ergueron as suas voces, pegaron as
suas pegatas e difundiron os seus manifestos centos de
homosexuais e lesbianas enrabexados pola imaxe que a
indústria de Hollywood difunde maioritariamente de
((maricas))e ((tortilleras)).
Elas e eles, unl-ia comunidade organizada, activa e
combativa que teñen ido criando redes de relación apóio- información e axuda mútua que lles permite
que a sua vida sexa menos insatisfactóiia nunha
sociedade fondamente homofóbica.
Teñen enfrontado o drama da SIDA cando todos
teimaban que era «o mal dos maricas)),desatando unha
certa ((cazado homosexual)),despregando unha
envexábel enerxia para dar mais peso ás medidas
preventivas, ao tempo que batian nas idéias carcas que
só predicaban a ((sexualidadematrimonial))e a
((abstinéncia)).
Agora, coa sila acción, muita xente progre considera
excesivo que vaian suliñar co dedo a algi~nsdos mais
denotados artistas de H.

PAGA CONSIDERAR ALGUNS
ASPEITOS:
A comunidade de artistas de sona,
forma parte dalgun xeito da indústria
d e Hollywood. É, d e feito, u n h a
comunidade un tanto especial.
Viven na cresta da ola e, á marxe
dos sofrimentos e/ou inarxinación,
qUenUnsOUnOUtrOsmOmentOsp0i-

clan viver, viven de costas aos grandes
problemas dos colectivos que padeceil marxinación, opresión, pobreza,
racismo....

É u11mundo particular. P O U C dos
O~
grailcles de Hollywood son coiiecidos
polo seu compromiso social nen polo
seii espíritu crítico dentro ou fóra
clesa instit~ición.
A crítica cla coinunidade hoinosexual e lesbiana, polo xeito eil que
Hollywood os monstra é para toma-la
e11 considei-aciói~.
Por qiie ten que ser un marica estereotipado o asasiiio cle «O sileilzo dos
cordeirosn, por outi-a parte a película
inais premiada?
Noi~setrataclequei~onhaxa
homosexuais asasiiios, enteildamonos. Aqui iioii se defende que polo
feito de ser homosexual ou lesbiana
se sexa rnillor -pior tampouco- que
os hétero. Pero carido os liomosexiiais s e p e n paclecendo vilipéilclio e
~i\iilcloinuitos deles na escuridacle...
lloll 6 de recjlJo que n a I,~>del-osa

indústria do cine -que
contribúe moi grandemente a través da
imaxe a criar opinió, se sega promoeste tipo de
posicións. ~
~o
guión?

d

~

~

i

~

É por ser homosexual que desprecia ás
mulleresetellque
asasiña-las? Non
han mais miilleres 0s
lletero?
Francamente, tela
para medir e cortar!
Cando se fixo a
estrea de Basic Irisbincl*, xa arreciaron as
protestas. Os horríbeis crimes a investigar polo violento policia, poñeil-no ila pista
de cluas lesbiana.
Non é, n o n , u11
invento das organizacióils gais de que todo
istofaimedrarafóbia
e 0s recéios cara
ll~m~~ex
e~
lesbial"~
na.
Non é, tainpouco, invento deles,
que todos os Holl~m~oodienses
non
teiian ilingunha responsabilidade.
Nen 0s directores sol1 deuses nell 0s
g-a~lde~actores
e actrices interpretan
o que n o n quere11 nen participan nalgo cando
n o n están d e
acorclo.
Seguramente
estamos cle acordo que en cáseque toda afirmación, exixéricia
d e clireitos ... se
poden cometer
excesos. A raiba,
cailclo sae, pode
expresar inuito
do aciiinulado e
caildo te11 acuinulaclo, por algo
sera.
Acleináis, coa
siia acción, conti-ibuii-o11homo-

sexuais e lesbianas a cleslocir-lle a
ti-ailq~iilidadede Holly~oocl:
pofieildo sobre a mesa un problema gordo
facer-110s conscieiltes de que non
vivimos en sociedades democráticas,
livres, tolerailtes, respetuosas da
diversidade n o grao que queren
facer-nos crer.

E se a sociedade cle orde, be11 pensante se altera, non é precisamente
porque outros (negros, chicanos,
cleseinpregaclos, mulleres, lioinosex ~ ~ aei slesbianas...) paclezan, sofrail
inarxinación, o pasen mal oii pioi-...
selló, somentes porque a sua com*
clidacle ve-se inobida.
Ogallá que alí -e aqui- hoiibera
rnais coinuniclades organizadas que
inoiltarail ciscos COII C O U S ~ Sclestas oii
con outras. Que casos e ocasións hai
para parar ringleiras cle carros. D

ElLEEN MYLES
Muller, poeta, 41 anos, oriúnda
(le clase ol~reira,escritora, lesbiana.
Así foi como se presentoii, n u n h a
carta cfirixicla ós cidacláns, en
noveml~ropasaclo canclo as eleccións presiclenciais dos Estaclos Unidos. Esta iniiller recibiu para a súa
campaña tan só 1.600 clólares, pero
aíncla así non cleixou de acercarse ó
ciclaclin coiiiún no intento cle
cleniostrar que se pode facer uiilia
campaña cliferente. Consciente cla
cliscriminación das mulleres, encabeza na súa lista cle prioridades o
clereito ó traballo, e a que se represeiiten realmetite tanto en instituc i ó n ~coma no día a clía. Está a
Favor clc toclo e calcliiera control de
nataliclacle, principaliiiente a práctica I6sl1ica. Taméii Ile preocupa a
violencia clue sofreii as m~illeres,
tanto na casa coma fóra clela (no
irnl)allo, na rúa, nos hares, etc.).
A sú;i ~,lataFormapolítica funclaiic~c.rsitlaclecliic ela Ile
tl,i ,í rc~l)rc~srntativicIacIe
cle xentc
c:onio ~:;iys,pcrsoas sen rliñc~iro,as
riiiillcrcs e a toclos acliieles que
xcralmentc non son representaclos
por outros cancliclalos.
i i i í ~ i i I , 1 ~11'1
(~

Esta miiller cliiixo iiiáis que todo
dicir qiie se poclen facer outro tipo
de caiiipañas, non tan elaboradas
senón reais, sen tanta cleniagoxia
nin triicos propagandísticos.
A súa candiclatiira foi a nota cliferente desta xa pasacla corrida á Casa
Branca. Aquí, chegounos a notícia
vía revista estranxeira*.

Finalizanclo, hai que clicir apenas
que Eileen Myles fai parte do clan
Kennecly e elite ela cleixoii claro que
pocle haber niáis ca u n tipo de Keiineclys.
Helena C.

* A revist,~cii ciiestión 6 Ii?rcrr/ieiv
de marzo, 1992.

MADONNA:

alar de Madonna é
falar, como non, cle
sesiialidacle. Non é que queira relegar
a segiiido plano a súa míisica. Pero,
se ás veces nos acercamos a tal ou cal
cantante, pola súa míisica, tamén é
ccrto que a oiitras/os as «inarxiilanlos» 011 «boicotea~nos»por serei-i
remisos/as a cousas 5s que damos
moita importancia. Así, todas iiós
sabenios cales son as/os «eiirollaclos».
O ineii acercamei-ito non foi pola
iiiíisica, honestameiite, senón por feitos concretos desta muller. De repente é a letra dunha das músicas que
clie clesperta o interés, logo, ó atopares na contra portada dui-i disco seu
iinlla inensaxe simple, clesclramatizando o pengo da SIDA, pero aclarando
como podes etitar o contíz~ioe que os
enferinos da SIDA son persoas ilormais coma ti que necesitan axuda,
comprensión e non inarxii~acióii.
LTnha vez clespertada e consciente
dos prexuízos q u e ternos cara ás
mulleres consicleraclas <(SexSyrnbol~
(inaioritariamente por I~omes,que
se<qiencontrolalrlo o mercaclo cliscoqp'fico, prei-isa, revistas, etc.), é máis
Iacil facer riiilia valoiación ohxectiva.
Digo obxecti~ano sentido de que che
est,ís claiido iinha posibiliclacle cle
poclcr sahrr por ti iiiesina que11 é
hil;idoiina.
i l soliclaiierlacle coa caiisa <<Hoino-

sexual», deixoume gratamente sorprendida. Pero ó mellor é só para
escandalizar. Cousa tipicamente americana. Sen embargo descubres que
toclos os seus bailaríns son ~gaysn,que
ten unha amiga íiltiina asumida publicameiite lesbiana e que Madonna non
desmentiu, nun programa de televisión, unlia posible relación sexual con
esta. Moitas cousas como para seguir
pensando que é só provocaciói~ou
escai-idalo,?non?
Non esquecer que a maioría cla
xeilte que compra e asiste ós coiicertos de Madonna son adolescentes. E
se hose por lioxe a ~Hoinosexualidade. ilon está penalizada na inaioría
dos países Occideiltais, é certo que
aíilda seguimos sendo disciiiniilados,
priilcipalmente as lesbiailas. Eiltón,
non vale pensar que ela o fai para vender máis. Aclemais deste «pringue.
coa causa »l.iomo», Madoilna é a
Ur-iica dona da súa vida. Ela é que11
controla toclo o que Tai ata o último
detalle. E todas sabemos que ilon Ile
vai mal. Pregunto. <Madoilna tonta,
escan clalosa?
No11 allea a este tópico, Madonila
comenta: «A xeilte ten a coilviccióil
que se é sexy, fermosa e provocati~~a,
rion hai absolutamente nada ináis que
lle poiclas ofrecer. Seinpre se tivo esta
idea sobre as iiiulleres. E aíiida que
pareza qiie actUo de forma estereoti-

pada, sempre son eu a que dirixe
todo. Tiven sempre baixo coiltrol
todo o que facían.1
Falar de Maclonna é tamén falar de
ambición. Neste punto, non podendo
chama-la escaildalosa, sí a chamaron
«fría, calculadoran no sentido máis
pexorativo das palabras. Unha vez
máis, tórnase evidente que non se
valoran na muller certas actitudes, que
sí se valoran nos homes. A ambición é

típica do varón, mesmo carecterística
fi~ndarneritalque reflecte a súa forza
e capacidade para lograr unha morea
de cousas. tUilha muller ambiciosa?
Un ser frío, calculador e sen escrúp~ilos. Tampouco agrada a moita xente
que Madonila sexa explícita e teña a
iniciativa n o xogo da seducción.
Pedro Almodóvar, utiliza outras palabras: ~ M a d o i ~ né aunha má seductora. É moi forte, moi violenta na

maneira que te11 de 'ligar'. Ós hoines
non Ile g~istaiso, asústanse*.' S e p n do Almodóvar foi esta a razóil pola
que Antonio Banderas non s~icumbiu
ós encantos de Madoilna, por rnedo.
E certo, Madonna fai correr ríos de
tinta. É unha pena que nos queclemos
só coa parte fn'\iola, que a ten, e que
non vexarnos máis aló.
Unha muller que di: <<Seguraineilte
11ai xei~teque peilsa e di que clesprezo
ós homes nos meus videos.
Pero hai que facelo cos
'heteros' jSínt00 moito,
pero eses 'heteros' ilecesitan espertai-. Estiveron oprimindo ás mulleres durante
demasiado tempo. » ,? meréceine, polo menos, algo
máis que prexuízos.
Poderíamos seguir dicindo inoito ináis sobre esta
muller polifacética, cleslumbrmte, ambiciosa, competitiva, escandalosa e creativa,
que provoca en nós unha
ineshlra de einocións e xuízos opostos. Pois claro que
taméi~teil coi~tradicciónse
inconsecuencias, pero
tquen iloil? Macloiiila fixo
público, ilo seu inoinento,
que, para conseguir as primeiras gravacióils, tivo que
pasar pola cama duris cantos homes. Para facerse
notar explotou ó máximo as
«armas femininasn incluso
furo alcgíi11 filme porno'grafico. Pero a chailtaxe sexual
non é cousa cle I-ioxe,tou sí!
Non a xustifico, pero ch5mame moito a ateilción o
feito de que esta muller,
inilloi~ariagracias a un
público en absoluto 'progre', se 'rnolle' tanto en
asumir batallas tan coilflictivas. D

«Autol~iografiailristr-acla,,,
inarfo, 1991.
Esti-aiclo cla revista I'llr
Facr, 11- 4 3 , pás. 106. Abril,
1991
(hi I'ir A . Revista tlo
i~loviineiitogai Pi-ancCs, i i 9 43.
Agosto 1991.

SERVICIO
DE ASESORAMENTO
DAS MULLERES
ICONCELLER~A
DA MULLER I

P a r a a atención especifica dos
problemas que afectan ás
mulleres o Concello de Santiago
pon a súa disposición o Servicio
de Asesoramento das Mulleres.

P a r a asesorarte nas túas
dúbidas e buscar unha solución
ós teus problemas familiares,
laborais, xurídicos e sociais.

Estamos a túa disposición na Rúa Acibechería n V 6 , 2Q.
I Horario:

MaAA, de 10:OO a 13:OO h.
Tarde: luns, mércores e venres, de 17:OO a 19:OO h.
Teléfono: 57 14 61

CONCtLLO D f SANTIAGO
Concelleria da Muller

AS CARREGAS DOMÉSTICAS
FAMILIARES A 0 50%

Pilar Garcia Negro, clepiitacla do BNG,
convocou ás organizacióils feministas
galegas para inforrriar-nos da proposta
Non de Lei qiie rexistrou no Parlamento
para instar á Xunta de Galiza a través do
"Servizo Galego cle Promoción da Igualdacle do Home e a Muller" a elaborar e
pór en práctica u11 Plan propagandístico
destinaclo a t-ilentalizar aos honies na
necesiclade de participasen ig~ialitariamente nas cargas de tiaballo clorriésticofamiliares, caso cle non ter escolliclo a
indepenclénci;~absoluta.
A maioria clas organizacións alí presentes recibimos con agrado esta i~iiciativa e clecidimos secunda-la cunlia campaña para reciarilar un reparto equitativo
cleste tr:il,:illo sa qiie hai poucas cousas
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Arranxar a casa, faces a compra, cocinar, atencler os nenos e vellos. .. algo
imprescinclihel para que funcione con
normaliclacle o resto da vida, pero apenas se valora e rnoitas veces nen siquera
se considera tralxllo, senon simplemente "iinlia tarefa própria de rnulleres".
Ni inmensa maioria dos casos a responsal~iliclacle d e todo este traballo
recae nas rnulleres e apenas se comparte cos Iio~i~es:

Parficipación dos homes no traballo
doméstico
8 Un 46,2% clos liomes opiria que as
tarefas do fogar son cousa de riiullei-es,
porcentaxe qiie ascencle ao 60,8% nos
casos de inariclos con mulleres sen tm1x1110 reiiiuneraclo.
8 Un 91,70/0 de inulleres realiza tralxlIlo doméstico e un jO% dedica-lle ao
inesino entre 6 e 10 horas cliárias, pola
' Izan
contra un 61.6% de liomes non red'
nengún traballo doméstico e do resto
practicamente nengún Ile cledica ~náis
de 1 a 3 horas cliárias:

Por este iiiotivo reclamainos, que o
Pariaiiiento aprohe esta proposta, que a
Xunta cree e fo~nenteservizos colectivos, garclerias, lavanderias, coiiieclores,
qiie os cleputaclos, concelleiros e representantes políticos e sinclicais den exemplo d e asunción d e q u e o traballo
doiiléstico dehe ser unha tal-efa co~iipnrticla, que se controlen os lil->roscle texto

-

Os homes participan t en:

Participan en:

Tarefas espor.ádicas
De corta dur(~ c i ó n
Relacionada:; coa técnic
Fóra de casa
De resultado inmediato

En tirirefas pernianentes
En tirirefas prolemgadas
NorI técnicas
Dentro de casa
nanteñimer
Case sernpre

Non o fan nurn

nas que a clisciin~in:iciónc clesigii;ilelade
se manifesten cle foriiia rilais evidente e
cotián.
Reclaii-iaiiios do I>arlaiiientoqiie aproI>e a proposta e que a Xunta crie e
fomente servizos colectivos, parderias,
lavanclerias, coiileclores, qiie os clepiitados, concelleiros e representantes cle
organizacións políticas e sinclicais den
exeinplo cle asunción cle este traballo
tamén como cousa de ho~iiesqiie se
coitlen e controle~ios lihros cle Lexto e a
puhlicitlatle para qiie se evite fomentar a
iii~axede qiie o traballo doriiéstico
corresponde exclusiva ou principalii~erite ás mulleres.

1

Planchar
Lavar roupa
Limpor cristoi
Fregar o char
Tender a rour
Fregar o bañc
(Dados sacadc

Aler a casa
?

.- .....

compras

Limrlar o polvo
Freclar a louza
Cociñar
3r o lixo
ap.

Rechinar o tral->allodo~ilésticoao
50% supón pois, non só reclainas unha
sitiiación ~iláisxusta e eqiiilihracla no
i-eparto de trab:illo e ócio entre Iioiiies e
mulleres, senon enfrontar-nos tamtn a
esta división cle funcións dentro ckis
famílias qiie é un priineiro paso oncle se
asentan gran parte clas desigiialclades.

41%

VI, Edit. por Iniio. de lo Muier)

e a piibliciclacle para evitar qiie a miiller
npareza como única o11 principal responsáhel do traballo cloriiéstico. E en
xeral, reclamamos cle todos os lioines,
non qiie colal,oren ou axuclen ináis na
C:IS;I, senon que asuman como própria a
responsabilidade clestas activiclacles,
comp:irtinclo-as a o 50% coas miillcres. D

Nos dios 21 e 22 de febreiro a Asociocií~nGalnga da Muller de Santiago e
o:,Giupos rlc Miilleies cla Univesidade
C > I ~ C I I . ~ ~ / C I ICIUOS
OII
incscis iedondas baixo o
Icirici (-)O "Se te acosan, aciisa".
N o piirrieiio debale sobie "ACOSO
sexual", paiiiciparon Ana Osa Ferrer,
abvogada de Xustiza e Sociedade e
Empar Pineda da Comisión Antiagresións
de Madrid. Debateu-se sobre as vantaxes
e inconvintes de estabelecer o acoso
como un delito iegulado e penalizado
ola lei. Dentro dunha definición ampla
de acoso cabe desde o piropo e a rnirada imperiinente até unha clara chantaxe
no que está en xogo o posto de traballo e
a lei pode-se convertir nunha arma de
doble fio. En todo caso quedou clara a
necesidade de estabelecer unha diferéncia entre chantaxe, é dicer, o acoso exercido por quen ten unha relación de xerarq u i a , e o acoso proviñente de
cornpañeiros cos que existe cinha reoción
máis equilibrado.
O segundo dia debatew-se o tema de
"Castigo aos violadores, pero Que casti-

tiza de Astu~iese Isabel Castillo, odvoga
da de Xustiza e Socneci~cle
Coas escasas inform~ocibn,~
~ I J I Ph 8 ' ~ b i o
sobre o novo Código Penal, eitgba cI~prmri
que a rebaixa de penas no c a s ~de viola.
ción e agresión seruol sen ser e ~ c e 5 1 m
dentro cla rebaora vera rjli~eccn~ern»l«r,

anteproxecto de C.P. resulia preocupante
se consideramos que o ben que se trata
de protexer nesnes casos é a propia integridade da persoa -muller no maioria dos
casos- o que deberia ser o máis imporiante despois do dereito 6 ,vida resulta infravalorado con relaci'ón o o'uhros temas
como poder ser a defensa da propriedade, oisi unlha agresióri sexual, excepto no
caso de ~i~olació~n,
pode recibir un castigo
similar ow incluso meno'r 14-8anos) que un
roubo con intiim~idación(3-7anos).

3

,.3

:sd:+

Resultan tarnén bastante incomprensíbeis e bastante máis preocupantes as
razóns para non considerar violación a
penetración bucal. Esta modificación significa un claro retroceso despois da reforma
de 1989 no que recibian o mesmo tratamento a penetración vaxinal, bucal e
anal. Volvernos outra vez a sospeitar que
se trata de defender a "virxinidad" antes
que a integridade da persoa.
Temas todos eles interesantes e que dan
para longos debates como vedes.

O
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FORMACI~M
EN
SEXUALIDADE
E
ANTICONCEPCION
Os Grupos de Mulleres da
Universidade organizamos,
xuntamente con Mancomún,
Centro Xove de Anticoncepción e Sexualidade, coa colaboración do Vicerrectorado de
Estudiantes e Servicios da Universidade de Compostela, un
Curso Básico de Formación en
Sexualidade e Anticoncepción.
Este curso foi impartido
polos/as profisionais do Centro Xove de Anticoncepción,
coa duración de 16 horas. O
lugar do curso foi o mesmo
Centro. As prazas tiñan un
número límite de 2 0 persoas e
o critério utilizado foi o de dar
preferéncias á xente que estivese en colectivos ou organizacións universitárias. Dos Grupos estivemos seis mozas.
Iniciamos o curso o 8 de abril,
cunha charla de presentación
e cuestionário de actitudes,
rematando o 2 9 do mesmo
mes, cunha avaliación final.

O balance foi moi positivo
xa que puidemos polemizar e
discutir algúns temas non sempre evidentes, nos nosas reflexións. Sen embargo, pensamos que a o ser un curso
básico, non foi ~osible~rofundizar canto nos gustaría nalgún asunto máis problemático,
e onde habia menos consenso
(ex: relacións sexuais entre
adultos e menores e parafílias).

O
día 1 de maio fallaron-se
os prémios do 2 ~ o n c u r s ode fotografia organizado polo Departamento da
Muller da UXT de Galicia.
O primeiro prémio foi para Salvador
Sas Fojon de Vigo pala obra "Agresión
no posto de traballo"; segundo prémio
para Marga Sampaio de A Coruña
polo obra titulada "Bateiras" e o terceiro

para Andrés Cerdeira de Vigo polo seu
traballo sobre a muller no mundo rural.
O acto tivo lugar no Hotel Araguaney de Santiago e o xurado estivo composto por Xúlia Martínez (profesora),
Tino Viz (fotógrafo), António Martínez
(profesor de fotografia da escola Maestro Mateo), Valentín Tato (xornalista) e
Tareixa Navazo (xornalista).

A Obra presentada por Marga Sampaio,"Bateiras"
~
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PRÉMIO

J

DE INVESTIGACION
J ~ ~NOSAN HISTORIA:
~ ~
MULLERES DE COMPOSTELA"

A Concelleria da Muller do Concello de Santiago, convoca baixo
este lema un prémio de investigación co obxeto de promover o coñecimento e difusión do labor desenvolvido por mulleres compostelás que
destacaron ou foron pioneras en calquera tipo de actividades
(científicas, culturais, artísticas, sociais, políticas, etc.).
O prémio está dotado con 300.000 ptas. e as bases do concurso
poden-se solicitar na Concelleria da Muller, Acebecheria, 16-2" Santiago. A data límite de presentación dos traballos é o
3 1 de decembro de 1 992.
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EMBARAZO NA
ADOLESCÉNCIA
O grupo Alecrin está levando a cabo
unha campaña para evitar os embarazos
non desexados entre as adolescentes:
"A tasa de natalidade en Vigo e
comarca é decrecente nos últimos anos
en todos os grupos de idade salvo nos
menores de 2 0 anos, onde aumentou
progresivamente".
"O embarazo adolescente é consecuéncia da falta de información e asesoramento sobre a sexualidade, anticoncepción e reproducción".
O problema é gráve e as causas son
coñecidas, as medidas a tomar deberian
estar igual de claras tamén: Pór ao alcance das adolescentes información sexual e
anticonceptiva, tratar con seriedade o
tema nas escolas, distribuir gratuitamente
ou a prezos reducidos condóns entre este
coleciivo, aumentar os centros de información para xoves, serian algunhas delas. A
que se espera para aplica-las?

A Asociación de Mulleres de Tui denunciou a campaña publicitária de Caixa
Vigo onde os protagonistas son un avó e o seu neto.
Estas mulleres perguntan-se por que na campaña "Unha Caixa para un país"
non aparece unha nena que soña cunha sociedade que destina parte dos seus
recursos a organizar a vida e o mundo do traballo.
"Que lles parece a idéia de pór tamén como protagonista unha nena que
inclúe no seu plano de vida os estudos e a integración no traballo, adicar-se uns
anos a ser nai, non esquecendo durante ese tempo a sua própria formación profisional para se integrar despois de novo no traballo?"
Pois porque:
"Está claro que vostedes, como banco, se dirixen ao home que ten e que decide sobre o diñeiro".

PREMIOS ALECRIN-ALACRAN
Unha vez máis e como xa ven
sendo habitual e agardado por
estas datas, o Grupo de Estudios
sobre a Condición d a Muller
"ALECR~N"
fallou os seus premios
"ALECR~N-ALACRÁN"
na sua cuarta
edición.

delito de estupro (relacións sexuais
consetidas con un/unha menor).
Apoiáronse para esta decisión nas
declaracións dos forenses Srs.
Couce Doce e Quintanilla Rico que
preferiron deixar trasluci-las suas
esencias como varóns, antes que a

Os premios que este ano se otorgan, antes que a persoas, van destinadas a feitos concretos a actitudes sociais positivas ou reprobables
que necesariamente han de ser simbolizadas en persoas concretas.

asepsia como funcionarios

O Premio Alecrin para accións
positivas na defensa dos dereitos e
da igualdade da muller recae nesta
edición 1992 en DVsabel Gómez
Romil, pola sua actitude firme na
defensa dos seus dereitos e os da
sua filla ante actitudes licenciosas
por
parte
de funcionarios e da pro.
.
pia xusticia e frente a tendencias
sociais de disculpa de actitudes violentas aplicadas sobre as mulleres.
A filla de Isabel foi violada; violación recoñecida polo autor ante a
Garda Civil de As Pontes. Presentada a denuncia e aberto o sumario
correspondente, celébrase o xuizo
na Sala 2"a
Audiencia Provincial
de A Coruña que dictamina prisión
menor de catro anos para o acusado. N o seu fallo os xuices argumentan falta de probas ainda recoñecendo a existencia dunhas
relacións sexuais violentas, establecendo a condena en base a un

O Premio Alacran recae neste
ano en D W a r i t a Souto, Inspectora
de ensino en Ourense, quen paralizou as sancións impostas polo Consello Escolar, a un grupo de alumnos do Instituto de Bacherelato de
Xinzo de Limia, por feitos probados
e asumidos por estes, de agresión
sexual a unha alumna do Centro.
Este feito ten unha especial gravidade e trascendencia porque, non
só avala uns feitos probados e
manifestamente reprobables, senón
que por acontecer no medio escolar, ademáis de atentar contra a
dignidade da alumna dese centro
coloca nunha situación de manifesta indefensión, incluso pública, na
que queda a rapaza, e potenciando coa sua actitude non esquezamos a sua condición profesional de
pedagoga e de funcionaria encargada de velar pola aplicación de
programas e sistemas educativos
para logra-la formación integral do
individuo, a creación de hábitos
deformantes en rapaces en período
de formación.

PORONDE
ANDAMOS

...,

1

DE MARZO
A manifestación de mulleres convocada
por todas as organizacións feministas e de
rnulleres, a excepción de Mulheres Nacionalistas Galega que fixeron unha convocatória mixta para mulleres e hornes unha
hora rnáis tarde, transcurriu "rnarchosa" e
combativa palas ruas do casco vello compostelán, contou coa preséncia da deputada Pllar Garcia Negro e as Concelleiras
de Vigo, Ana Gandón, e de Santiago,
Clotilde Martul1 e Encarna Otero. E de
destacar tamén a animación dos Grupos
de Mulleres da Universidade que puxeron
a nota de cor cos disfracese e cánticos,
asi como a grácia das "letanias" que se
foron "rezando" durante a manifestación e
das que vos escollemos unha pequena
rnostra:
,Ir-

De que nos valore
polo cu, palas tetas e pernos,
libera-nos señor.
De demostrar no curre
que non somos idiotas,
libera-nos señor.
Do traballo doméstico
exclusivamente feminino
libera-nos señor.
Das senténcias machistas
e dos xuices que as dictan
libera-nos señor.
De que á revista ANDAINA
non Ile den subvencións,
libera-nos señor.

MAIIFESTACI~N
NAS PONTES
Contra as senténcias machistas:
castigo aos violadores e aos xuices encubridores, orredor de 3 0 0
persoas manifestaron-se o dio 31
de M á i o nas Pontes contra a senténcia que absolvia d o delito de
violoción a Antonio González
Casabella Segundo a senténcia o
relación foi consentida pero "vicioda" xustificando as lesións da rapaza polo "ardor sexual" (Iníoimación
máis detallado no editorial)

4 K. Malevitsch.
"Composición
suprematista",

1915-16.
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A$ AV'NGAR A$ RUSAS

e ~ ~ I ~ ~ I >n roo i i
Aiitliioi.iiiin elc S:iiiti:igo cl1ir:intc. o s
i i i e s ~ ~cle
s iii:irzo e
:iI>ril.
A
exposición
poderí:~sii1tetiz:irse
cln segiiinte form:i:
A r t i s t s cle t:iIl:i
1x)hreiiicntc enin:ircnclos e in:il conse17~;icIosnun ni:irco iiial eritencliclo.
Escesi\:o :iportc cle oi>i-a n:is pnrecles,
cle in:i neiei;i cliic a "vist:~cle 17:1x;iro"
:is ol>i.:is resiiltnn :im:izocacl:is.
( I I I C ' SC'
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certo que ti\rcmos :i opoit~iniclacle clc \,er ol>ras cle I<anclinsk!;,
I\;~il>li:i. I.nrionov, Lisitsl;!?, hí:ile\/icli,
OLI Popova, OS iii5is
h,l:i!,~iIio~~~li)
c.oiieciclos entre oiitros moito nieiios
coñccirlol;. Coiiio colección tiha cle
toclo. cliiiz:iis prxico ccnti-nclii. clciii:isi:iclo clispcrsa. T'cro t:iiiiéii entre os
inenos coficc.iclos: g~inclcs.Non 1x11iso con inenos clcstrcz:~ n o doininio
cIo pincel c cI:i c.os.
O \.criiieIIo riiso. Ese \.criiicllí~n

do Auditoriurn
I3rill:intc Lan I ~ e nutilizado por eles,
Lii pai.:i min L~sciii:intesiiioitos deses
c:idros cle "iiienor valor".
Como exposición cle reiileilioración hist0rica clas avangarclns rusas, é
teslcmiiño de como nese inoii~ento
o s artistas r ~ i s o sconectaban coas
correntes cio ii.ioi-i?ento.Taiiién é testemuño cle coiiio o funcionalisiiio
iniper;inte fixo q u e moitos cleles,
como Goiitcliaro\~a o11 Popova, clii-ixiscii :i súa ol->i;ical-a 0 deseño ou á
:il~str:iccióii cle Formas cliie foroil
ciripreg:iclas p:ir:i a incliistri:~textil en
111oiios c:isos.
C>nrccl:i cl:iro, pois, q u e os movei n r i a t c i b tla a\r:ing:ird:i ciirope:i teñeri

eco en Rusia: cul3is1110, f~iturisiiioitalian o ou neoplasticis1110 son movenientos
q u e inflúen n a s
o b r a s clos :irtistas
rusos, aíncla q u e o
f u t ~ i r i s n i oé m o i t o
iiienos cluradeiro.
Non enil,ai-gantes, o
enfoque político d o

--iti.::.nil:::

lectualiclacie e fica

afogaclo
o
seu
cleseiivolvei~iei~to.
É e n Rusia o
constriicti\fisn~oo
iuoveme~itoque cala
con iiiáis forz:~e os
e n f o q i i e s cuhist:is
teñen t:inién eco na
;ingiieira
clunha
g r a n d e parte d o s máis atreviclos,
avanzaelos e enteirados. Pero coma
seiiipre, c a n d o o a~itoritarisiiios e
iiiipón, a visión clos máis reaccioiiasios, qiie é o iiiáis abunclante, 6 aq~iilo clue é npoiaclo pola elite política,
(qiie c:ise seiiipre vai á col:i clos
iiiovementos d e a v a n g a r d a clo
iiioinento). Elite pocico enteirada clos
moveinentos artísticos e q u e impón
0 c:iho, os seus gustos iiienos evolucionados. Polo tanto dan 5s inasas a
arte q u e está e n voga, :i :irte qiie
comprende, e o apoio ó i-ealismo fai
cla arte rusa o qiie se coñece coiiio
iiiilia arte d e LISO político enfocacl:~
c:i~i á propagand:~: carteis e cadros
tic conticlo costiiiiiista cliie se impo-

4 Lissitzky:
"Victoria
sobre o sol"
(ca. 1 920)

v

L.Popowa,
Arquitectónica
pictórica,

( 1 916-18).

fien e deixan a avangarda rusa sen
tlif~isión.
Rusia non se I->eneficiou dos seus
artistas. A s ú a a p o r t a c i ó n é ináis
:il>roveit:icl;i por occidente q u e por
eles mesnios.
Así, gracias n Lins cantos coleccionist:is e persoas entendiclas cuiilia
grande sensil->ilicl:icle.clirectores cle
mLiseos cle cidaclcs como Ecateriiiie Perm, nos Ui-ais, estes cadros
I->~irgo
cliegaron a nós libres da "q~ieiiiia"d o
realisiiio socialista. As clúas obras d e
I(anclinsl<y e outras dúas cle Malevich
v e ñ e n d o iiiLiseo est:ital d e San
I'etersb~iro. Achainos na exposición
o b r a cle conticlo i d e o l o x i c o , c o n
escritos e n carteir e e n porcelnnas,
que pola síia inxen~iicladee clelicacleza fiin un curioso percorriclo para a
iios;i vist:~.
A cerámica é realinente partic~ilar
e interesante, d e excepcional atractivo aíncla que están escasos os datos.
Sen enibargo a exposición e n si
t i f i : ~ :ilgo cle olviclaclo. O abanclono

duns e o pouco coiclad o doutros facia o perc o r r i d o a l g o triste e
clescoiclaclo.
¡É t a n iiilportante
tanién saber colocar a
ol->ra! Fai falla u n
pouco d e nlioco e algo
ináis d e iniaxinacióri
para colgar uns cadros
na parecle. para que á
parte clo valor liistórico, poiclanios clisfrutar
cleles coa conciencia d e
q u e existe tailién alí
~ i n l i aestética coidada
q u e no11 "tira" o s
c a d r o s "5s parecles"
coma s e d e panfletos
d e eleccións se tratase.
Acl~iíestá por suposto mmén a man cla elite
q u e " ~ i s a "a arte para
prestisio persoal espoliándoo cla estética que
Ile pertence. D
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UN AMOR

alma colectiva clos povos é
formacla, em grande parte,
por Lim conjunto de mitos
que, nasciclos na noite clos
tempos, continuam a
reflectir-se no presente
[II-ocisanienie porque contem em si os
traqos niais profuiiclamente comuiis e mais
vincaclainente característicos clesse povo.
Na ciiliura portuguesa esses mitos sáo
ahuiiclaiiics e entre eles ociipa, sem clúvicln, Iiigar cle rlesiac~uea lhistória «cla mísera
/ clue clepois cle niorta foi
c nicisrl~~iiiha
rainIi;i.)), c.»mo 6 tlcsignacla por Luís cle
C~iiiiórs,cni Os Losbrl~~s.
A vcrclaclcira liisiória cle Ines, tal como
clicgoli al6 nós principalmente através cla
«Crónica clo Rei D. Peclro)) cla autoria de
Fernáo Lopes, cronista ~ O ~ ~ L I do
~ L sécuI ~ S
lo XIV, resume-se cle forma simplificada,
ao seg~iinte:
Ines cle Castro, fillia natural do pocleroso ficlalgo galego Peclro Goncalves de Castro, acompanha o séquito cle Dona Constanea (fillia da infanta cle Aragáo) quando
esta vai para Portugal a firn de desposar o
infante D. Pedro, futuro rei de Portugal.
Estainos em 1340.
Segundo a traclicáo, data do momento
ein que pela primeira vez se viram o amor
cle Pedro e Ines.
Dona Constanca, na tentativa de manter o seu niariclo afastaclo da bela galega,
teria conviclado esta para madrinha do seu
filho. Este estratagema parece bem iirdiclo
pois sabenios clue na época eram proibidas pela lgreja as relaqóes amorosas entre
compaclres (esse seria o laco de parentesco
estabeleciclo entre Ines e o pai do seu afilhado). Esta solucio n i o tem, contudo,
grande resultado porque pouco clepois esta
crianea rnorre.
En1 1345 OLI 49 niorre tanibéin Dona
Constanqa.

A partir daqui parece nao haver mais
peias para estes amantes. D. Pedro instalase nos pacos de Coimbra onde vivem felizes..., mas nao para sempre.
O pai de D. Pedro, o rei D. Afonso IV, e
a corte receiam a ambicáo dos irmaos de
Ines, sobretudo de D. Álvaro, o niais velho
dos Castro. Consideram-nos, pela sua intimidade com D. Pedro, uma possível ameaca ao trono portugues. A situacáo é agora
agudizada pela existencia de tres criancas
fruto dos amores de Pedro e Ines.
Gera-se um conflito que vai opor o
coracáo do infante D. Pedro aos intereses
nacionais defendidos por seu pai, o rei D.
Afonso IV.
Há tres conselheiros do rei que, segundo a tradicáo, V ~ O
jogar um importante
papel nesta luta. Sáo eles Pero Coelho,
Diogo Lopes Paclieco e ÁIvaro Goncalves,
considerados os principais responsáveis
pelo desenlace da situacáo. Segundo a tracliiáo foram eles próprios que se encarregarani cle executar Ines, clepois de terem
vencido a resistencia do rei que se deixara
comover pelo pedido de clemencia que
Ines Ilie dirigira em nome dos filhos.
Para levar a cabo os seus desígnios os

conselheiros teriam aproveitado a ausencia de D. Pedro, que se afastara dos paqos
de Coimbra, para catar.
Ines foi morta a 7 de Janeirode 1355.
O drama estaria concluído se nao estivéssemos perante «um amor mais forte do
que a morte.))
Quando D. Pedro inicia o seu reinado,
depois da morte de Afonso IV, vai perseguir e vingar com o maior acinte o assassinato da mulher amada. Uma vez feitos prisioneiros dois dos tres assassinos (o
terceiro conseguiu fugir), D. Pedro dará
largas 2 sua crueldade e mandar-lhes-á
arrancar o coracáo pelas costas, inventando assim um novo e bárbaro suplício, que
só o seu desespero poderá tornar compreensível.
Em Alcobaea manda D. Pedro construir
dois belíssimos túmulos: um para Ines e
outro para si próprio.
O rei teria dado ordens muito precisas
para a execucáo destes mausoléus que
constituem as melhores obras da escultura
medieval portuguesa. As cenas que aí
estáo representadas tem suscitado algumas
dificuldades de leitura. Podemos, contuclo,
afirmar, seguindo uma opiniáo generaliza-

da que existe no túmulo de D. Pedro uma
belíssima rosácea onde se narra a triste história da bela Ines e dos seus amores e que
contém a seguinte inscricáo : ((até ao fim
do mundo)).
Os túmulos estáo hoje colocados
(foram muito danificados e violados durante as invasoes francesas) um de cada lado
no transepto da igreja de Alcobaca. Segundo a tradiqao esta disposicso destina-se a
que, no dia do Juízo Final, os amantes se
possam encarar logo que ressuscitem.
Para Alcobaca irá trasladar o corpo de
Ines, que tinha sido enterrada no convento
de Santa Clara em
Coimbra. Esta traslaclacáo foi t50 grandiosi
que Fernáo Lopei
assim a descreve : (c..
E pelo caminho estavam
muitos
mil
homens com círios nas
máos, de tal guisa
ordenados, que sempre
o seu corpo foi todo o
caminho por entre
círios acesos; e assim
cliegaram até o dito
mosteiro, que era dali
clezassete Iéguas, onde
com muitas missas e
grande solenidacle foi
posto em aquele muimento.))
Esta foi, possivelmente com ligeiras
variantes, a verdadeira
história de Peclro e
Ines.
Que o rei a tenlia
mandado
coroar
depois de morta e
aq~ianclo da traslaclac20 para Alcobaea
já parece ser ficcao,
sugerida pelo facto de coroada como rainha aparecer iia sua estát~iajacente.
Naturalmente que estes ((ingredientes))
550 bastantes para se construir um inito
nacional que a literatura portuguesa
amplamente tem explorado.
Desde As Trovas que Garcia cle Resencle fez a morte de Dona Ines de Castro
publicadas no Cancioneiro Geral de 1516
até as Adivinhas de Pedro e Ines publicadas em 1983 por Agustina Bessa-Luís nenhuma época da literatura portuguesa cleixou de encontrar autores que se

drama de Ines em castelhano, frances,
ingles, alemáo...
Deve no entanto salientar-se que, duma
maneira geral, e segundo Maria Leonor
Machado de Sousa, as versoes nacionais
se mantem mais fieis a verdade histórica
embora, como é natural, haja as mais
diversas formas de encarar o tema : do
ponto de vista do Rei Saudade (assim é
designado o rei na pega de António Patrício Pedro, O Cru (191 8); da perspectiva
da Dona Constanca; da de algum dos
assassinos; etc ...
A este assunto dedicou, no século XVI,

ldalina Guimaráes no papel de Ines e Rui
de Carvalho (foi o seu primeiro grande
exito) no de Pedro.
Será a esta mesma peca, A Castro de
António Ferreira, que agora voltaremos a
ter oportunidade de assistir. Trata-se dum
espectáculo a realizar por Artur Ramos
para a Rádio Televisao Portuguesa.
A adaptacao da peca está a cargo do
conhecido Professor e escritor David
Mourao-Ferreira.
A maior novidade desta representacáo
é, talvez, o facto determos no papel principal, como Ines e creio que pela primeira

I

....
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ocupassem deste tema.
O assunto passou também, e desde
muito cedo, a quase todas as literaturas
europeias, sendo conheciclas versoes clo

António Ferreira a sua obra intitulada A
Castro, a primeira tragédia europeia de
tema moderno. Este foi também o primeiro texto literário sobre Ines traduzido a
uma Iíngua estrangeira.
Embora muitos outros autores, ao longo
da história da literatura portuguesa, tenIiam escrito pecas teatrais, algumas cle inegável valor, a versa0 de Ferreira tem sido,
provavelmente, a mais representada.
Para falar apenas clas suas niais recentes representacoes ternos que reconhecer
que a Castro se ligam dos maiores nomes
do teatro portugues. Representou-a, no
adro do mosteiro de Alcobaca, em 25 de
Agosto cle 1935, Amélia Rey Colaco. Em
1952 representaram-na, por todo o país,
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vez, umha actriz galega : Luísa Martínez.
Antes da gravacáo para a televisáo será
feita
representac50 na igreja de S.
~rancisco,já nos próximos dias 20 e 22 de
Maio.
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c ~ i l odigno de nota, niesmo para aqueles
que, como nós, nao possam assistir senao
através cla televisao...
No meu entender, é cle grande interesse
e parece-me cheio de simbolismo que,
neste tempo que todos queremos cle aproximacáo, se volte a representar, ses~incloo
inoclelo mais clássico, a trágica história
deste profunclo amor entre o infante (cle)
(da)
tializa.
Portugal' e a ticlalga
' '
'
- ' - -B
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Howbo un tempo no que todos
fomos revolucionarlo
i, certamente hocibo un
rial no estraiixeiro e crea-se a Sovkino,
tempo no cal toclos fomos
que centralizará toclos os asuntos cla vicla
revolucionários-as; no que
cinematográfica, producción, aluguer e
toclos-as participábamos na revolución cle
compra cle filmes, asi como as ventas ao
exterior.
0utubi.o (naturalmente enténdese que
clestle as nosas butacas), toinábamos o
Comenzaba-se practicameilte de cero.
Pazo cle Inverno e loitábanios "coclo a
Na Escola Estatal cle cinematografia de
coclo" cos marinos clo "POTENI<IN", incluMoscovo, non se disp~iñacle película virsivc I->aixál->amos
clespavoriclos
palas maxcst~iosasescaleiras cle
Leniiigratlo, coa gartla iinperial
l
pisan~lo-nosos talóns, clisparanclo
irnl>lac6beis6s nosas costas.
~QLIO
r ~ m o t onos parece toclo
isto! Pcro ccrtanicnte, liai xa moilos ~inos(isto 1)oclrri;i ser o coinen7 0 t l ("i1(1~1(~r
~
conio tla inosa infdnri,l), ~ l ~ l i , l(111
i lcIiJ
~ ~
no~qcie
~ ~cins
~ ~ ~
Iioiiios o miillcros piixeroii totla a
s i i i i Ir iliisicín na rriacióii clun
nicinclo I~OVO, tlunlia societlacle e
por consegiiinte clun novo concepto tia cultura, nienos estático, ináis
;
parlicipalivo e tlindmico.
1
A música, a pint~ira,as artes
plisticas, a literatcira e sobretoclo o
cine, putian-se ao servizo clun
icleal. A transmisión cla boa nova
para o lionie e a mciller clo século
I
XX. Por fin os icleais cla liberclacle,
A Eisenstein fotografiado por Mari Ray.
cla igualclacle e cla fraterniclacle,
plasniaron-se na criacióii cla
Unión Soviética.
xen, pero non importaba, realizaban-se
((Detoclas as artes, a arte cineniatográficlebates apaixoados e estudiaba-se até desca é a mdis importante para nós)). Estas
falecer tocla a inforniación e o material
foron as palabras qiie Leiiin clirixiu a Lunaclisponible. Habia aulas nas clue se encinacliarski, (comisário para a iiistrucción
ba a actuar neste novo inéclio. Consti~lública).Para cinlia revolución clo século
tciian-se grupos cle estuclo que cliseccionaXX, cinlia arte clo século XX.
ban as películas cle D.W. Griffitli e as
Lenin era plenamente consciente cla
montaban cle novo tratando cle conseguir
forza cle transmisión cl~ietiña O niéclio
efectos clistintos. 0 escaso material virxen
cinematográfico para pocler conl~inicara
que cliegaba as suas mans, ~itilizaba-se
mensaxe revolucioiidria.
nunha especie cle revista cinematográfica
Despois clos acontecinientos clcie levacle actualiclacle. Estas circ~instanciasforon
ron d gcierra civil, a eclciipa (le proclucción
as que conclicionaron o cine soviético e as
cle películas clispersdi-a-se. Apenas cl~ieclaqcie Ile imprimiron unha persoaliclade próIla nacla. Rapitlamente OS estiiclos pechapria, baseacla sobre cle toclo en duas
clos son postos en marcha; merca-se mateclacles: a imecliatez e a montaxe.

Meeyerhold, ensinou-lles a unir o cine
de vangarda coa mensaxe revolucionaria.
A consigna era "menos sangue e crimes".
Deixenios isto para os filmes das vellas
culturas burguesas. O que nós queremos,
son filmes alegres, valentes, cheos cle vitaliclacle, exaltanclo o traballo criaclor e productivo.
Aincla se arrastraba unlia certa
clepencléncia das formas teatrais,
pero a medida que se avanzaba
na investigación clas técnicas do
cine e cla sua influéncia nos
espectadores, estas influéncias
clesaparecian cleixanclo paso a
unha lingciaxe xenciinamente
cinematográfica.
As investigacións que se realizaban sobre o comportamento do
público, aniosaban qcie canclo se
xustapuñan cleterminaclas imaxes
e existia unha cleterminada durazión das mesmas, creaban realnente emocións moi fortes no
~spectaclor.Dziza Vertov, traballou en profuncliclade neste campo
cla investigación, investigación
que chaniou a atención clos responsábeis clo Exército Vermello
qiie Ile encargaron cinha película
"O aniversário da Revolución de
(191 9). Tiña unlia cluraO~it~ibro"
ción cle tres horas e era unha recopilación
dunlia série de noticiários. Vertov publicou
unha série cle manifestos onde expuña a
sua teoria sobre o "cine veríclico". Para el,
a única forma válida era a de fotografiar o
munclo tal e coino o recollia a cámara: a
imaxe era revolucionária. Esta idéias concretou-nas nui-i noticiário que cliainou
"Kine Pravcla" (A película cla verclacle),
nela quixo explicar aos seus coinpatriotas
o que era a URSS. Nesta etapa histórica a
producción de películas estaba supeclitada
ao servizo do qcie eles crian que era a ver-

l
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É cin período no que todo se xustifica
pola búsqueda dunlia liiigciaxe revolucio-

l

nária directa, que chegue ás masas do mundo
con faciliclade, unhas
masas semianalfabetas
ou analfabetas. A cámara convertia-se no profeta que anunciaba a boa
nova: "Proletários do
mundo unide-vos".
Outros nomes integran-se neste forte movimento. Kulescliov dirixe
a primeira pelíccila cle
cine experimental na
Escola Estatal de Cinematografia "As extraorp
l.,dinárias aventuras clo
'
señor West na terra dos
bolcl-ieviques" (1924). O
g ~ i i ó i foi
i realizaclo por
el e por Puclovkin. A
película foi un auténtico
éxito e un reto ás escolas
cle teatro e abria as
expectativas dun novo
tipo cle interpretación
aos actores.
É igualmente unha
etapa onde xorclen
auténticos teóricos neste
campo. Puclovkin é un
dos mais clestacaclos. No
se~ilibro Film e realidade, analisa minuciosamente o proceso de criación. ( ( 0 s detalles
estaban seleccionaclos e
aclemais seleccionamos
de tal modo, que cla sua
suma -o mesmo que
clunlia suma composta
por elementos separaclos- poclia construirse a imaxe da acciói-i na sua totalidade)).
Existe ig~ialnienteoutro párrafo, que define
á perfección o clomínio e a iniportáncia
que Ile daba á mensaxe ((Mediante a
ensambladura cle trozos separados, o realizaclor constrúe un espazo fílmico icleal que
é a sLia absoluta criación. Une e enlaza
elementos aillaclos que talvez foron rexistraclos por el en cliferentes pontos clo espazo real, de xeito clue crea un espazo fílinico orixinal)).
Puclovl<in, realizou algui-ihas das mellores películas clesta etapa na Rúsia revoluc i o n j r i a : "A nai" (1926), "0fin cle S.
~etesb~irg~
927),
" ( l "0 fillo de Gengis
Kan", "Teinpestacle sobre a Asia" (1928).
A diferéncia clo cine realizado por
Hollywood,
se exalta a incliviclualiclacle clos protagonistas, iia Unión Soviética
perseg~ie-se,aiite toclo, a exaltación cla
conclucta colectiva.
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Durante este primeiro períoclo lioubo
cle abonclo fracasos á hora de pór en práctica moitas clac teorias que se discutian na
Escola, pero o ímpetu e o espíritu cle loita
seg~iianenpé.
Adaptan-se distintas obras literárias
como: "A tenor coa lei" (1926), que se
basea n~inliaobra cle Jack London T l ~ e
unexpectecl, oncle a pesar dos poucos
méclios cos que conta, realiza unha obra
maestra. Pola mesma época realiza-se
cinha curiosa película cle ciéncia ficción
dirixida por Protazonov: "Aelita". Aqui a
icléia da revolución exporta-se até Marte, e
o que aló acontece non ten nada que
eilvexar á revolución cle Outubro. Todo o
que se realiza iia época responde, sobretodo, a un fin claramente clidáctico, que en
inoitas ocasións e a pesar cle algúns logros
moi iiiteresantes, amosa-nos, igualmente,
un sonietimento absoluto ás clirectrices
emal-iaclas clos órganos dirixentes. Aincla

que aqui cabe a clúbida.
)Realmente todo eran
consignas OLI existia esa
fe absoluta e cega 110s
realizaclores, ante os
logros da revolución?
Mentras tanto xorde a
imaxe rutilante de Sergei
Eissenstein. É evidente
quz todas estas realizacións criaron un caldo
de cultivo e comenzan a
sair á luz unha série cle
nomes que marcaron
unha etapa importantísima no clesenvolvimento
do cine. Eisenstein
ocupa u11lugar clestacaclísimo no universo cinematográfico influenciado
pola obra de Kuleschov.
Aincla que na sua etapa
teatral inclúe en ocasións elementos cinematográficos e incluso unha
proxección cinematográfica. A visión cle "lntoleráncia", fai L I ~forte
impacto nel e plai-itexase a idéia cla montaxe
como «a estr~icturaconclicionante do f i l m ) ) .
Pero ten igualmente
inflciéncias clo teatro
Kabuki, clcie tiña estuclado profundamente na
sua etapa teatral.
Comenzo~irealizanclo
unlia cortametraxe sobre
as suas experiéncias teatrais. En 1924 realiza a
película "A folga" na que fai unha exaltación dos ideais soviéticos. O lierói é colectivo e o que se resalta ante todo, é o seu
comportamento revol~icionário.A película
ten unha grancle forza e Einsenstein empeza a utilizar a xustaposicióii de imaxes, o
que confire ao film unha grande forza. Esta
experiéncia volve-a a repetir no "Acorazado Potenkii-i" (1925). O tema é pouco
novicloso. De novo a revolta clos oprin-iidos. O motín cla tripulación clo Acorazado, clesencaclea unha série de scicesos que
serán os prolegómenos da Revolución de
Out~ibro.Un film de tremenda forza. Foi
tal o seu impacto emocional na época,
que foi proibicla a sua exibición en algúi-is
países, por considera-la claramente s~ibversiva. Na sua cornj~osiciónlembra-nos
os tempos cias siiifonias. 0 iiiotín é O primeiro n-iovimento, cluro, vivo; logo segue
o interniéclio, o cais ao mencer e niáis
tarde a resposta do povo. A secuéncia da

escaleira é a coda e para remate o buque
levanclo áncoras ante a impasibilidade do
resto da frota.
Eisenstein repite de novo con "Outubro" (1928) o tenia da revolta, narra-nos os
sucesos revolucionários que levaron aos
soviets á toma do poder. En Outubro reflicte-se, cluizais, iin ar cle romantismo, que
en sí mesmo amosa a dor e a paixón que
orixina o feito revolucionário.
Comeza a cinta coa clemolición da
estátua cle Alexandro III e a proclamación
clo governo provisional e conclúe co asalto
ao Pazo de Inverno, amosa-nos ás masas
entregadas á acción revolucionária, é este
un clos momentos culminantes da inspiración cle Sergei Eissenstein.
O reslimo das suas icléias con respecto
á creación cinematográfica queda claramente definido nunha conferéncia que
pronunciou na Sorbona o 17 cle febreiro
de 1930. «Proseguimos a nosa tarefa,
encontranclo clirectamente na imaxe ou
nas conibinacións cle imaxes, o que era
cliieil cle provocar as reaccións sentimentais. Trata-se cle realizar unha série cle imaxes conipostas cle tal xeito que provoqiien
un movimento afectivo e susciten, á vez,
iinha série cle icléias. O inovimento vai cla
iiiiaxe ao sentimenlo e do sentimento á
tese s~istcntaclii.Proceclenclo asi, arrisca-se
rviclen~emeiiic5 caída no siinbolismo;
Iirro non tlcl>cs esquecer clue o cine é a
úiiic,n arle concreta cliie é ao mesmo
tr117110 tlii-iáinico e cliie provoca iinlia reacción no cerel,ro. O niovimeiito clo peiisaniento non se pode protlucir clo mesmo
nioclo qiie nas clemais artes, que son estáticas e quen só cle alimentar ao pensaniento
sen axucla-lo a clesenvolver-se realnienten.
Eiiropa mostraba-se conmocionada
ante as exibicións destes filmes, aincla que
a sua difusión cliieclara restrinxida aos
cines clubes, que nasceron naqiielas datas
para que as persoas interesaclac puideran
ver estas películas, xa que os cines coinerciais rexeitaban proxecta-las. Por encima
clas icleoloxias recoñecia-se o seu gran
valor artístico e a siia tremenda forza
narrativa. Moitos governos consideraron
nioi perigosa a proxección clestas películas
e proibiroi-i a siia clifusión.
É unlia etapa importante oncle, eviclenteniente, existen outros realizaclores, e
igiialniente conviven outros movimentos
cineinatogrificos tais como: A Escola
Experimental cle Moscovo que clirixe
Kulexliov. Están, igiialmente, os cliamados
"excéntricos cle Leningraclo" (FEKS), como
eles niesmos se chanian, que re a1'izan
iinlia grande laboura teórica e experimental. Outros nonies da época foro11Sergei
Kornaroz, clue clirixe en 1927 "O bico de

Mari Pickfor", unha sátira sobre a indústria
local do cine. Outro nome destacado é o
de Boris Barnet que realiza a comédia "A
rapaza da sombreireiria".
Este período de gran brillantez creativa
é afogado polas consignas do partido,
Lenin percatara-se da importancia deste
médio. 0 s seus herdeiros non o dubidaron. Non se podia deixar que este veículo
de comunicación tan poderoso estivera en
outras mans que non foran as cuas. O
advenimeiito de Stalin, supuxo a destrucción de todas aquelas expectativas que a
Revolución de Outubro tiña xeraclo. O
cine ao igual que outras manifestacións
artísticas foron manipulados pola censura

e malogra-se un período de grandes búsquedas creativas,. que no seu momento
supuxera un revulsivo para toda a cultura
ocidental.
Mais a história, a pesar do que diga o
señor Fukuyama, continúa e seguirá o seu
curso mentres a espécie humana continúe
incordiando neste mundo.
Conclúo esta modesta homenaxe, pensando que cando teñamos de novo a oportunidade de ver algunha destas películas,
seguro que algunha "fibriña" conmoveráse-nos e fará-nos lembrar que houbo un
tempo no que todos fomos revolucionários. )
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TVG
ai case para
sete anos que
os galegos (aíncla non
toclos) contamos co ((invento» da televisión autonómica. Tempo dabonclo para
ter reflexionado sobre o
que Ile está a aportar á
nosa sociedade. A idea orixinaria para a súa creación
baseábase na necesidade
cle clar pulo á especificidacle cle Galicia e ás súas
novas. De feito, na Lei de
creación da TVG (que data
cle agosto de 1984) recóllese que o obxecto social do
ente televisivo é a transmisión de imaxes e sons con
fíns informativos, c~ilturais,
artísticos, comerciais, recreativos e p~iblicitarios,así
como medio de cooperación co sistema educativo e
de fomento e difusión cla
cultura galega e en especial
o foinento e desenvolvemento da lingcia galega.
iQuén ousaría pór tachas a tan irreprochable planeamento?.Impensable que ninguén rexeitase ciiiha televisión pegacla á
terra, ás súas xentes e ós seus problemas.
Mais algúns galegos, que a cotío loitamos
pola liberdacle de expresión e o dereito á
información, recelamos clo proxecto
naclciel intre. E fixémolo porclue non poclí-

0

moito ruido e

o poucas noces

amos dar creto ó «clespilfarro»televisivo
canclo o país tiña e segcie a ter desatendidas outras necesidades que, ó i-ioso entender, son prioritarias (estraclas e autoestradas, clesenvolvemento industrial,
pesqueiro, agrícola e gandeiro, servicios
sociais, rlotacións sanitarias,...). Eramos
conscientes tamén cle qcie a TVG, aíncla

clue necesaria nos seus planeamentos iniciais, íase converter nun instrumento a
máns do poder político de quenda e ía
s~ipórunha sangría económica para os
galegos.
De feito, o ternpo veu en cl6rno-la
razón. A TVG naceu cun capital clesembolsaclo na súa totaliclade pola Comcinicla-
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Os responsables do «invento» axiña
argumentan que os anunciantes non amosan excesivo interese polos programas
clivulgadores das esencias, senón que máis
ben se inclinan polos telefilmes, películas
e concursos nos que calquera pode levar
para a casa un lavalouza ou un coche. E
como a financiación do ente televisivo é
mixta (en teoría, pois na práctica os ingresos por publicidade non alcanzan nin para
0 s recibos de Fenosa) hai que Ile facer

de Autónoma e, ano atrás ano, incapaz de
autofinanciarse, dispara o seu orzamento
en miles de millóns. No que atinxe á instrumentalizaciói-i política, a TVG é unha
reproducción exacta clo que acontece en
TVE; é clicer, cla influencia do particlo clo
Goberno sobre profesionais e executivos.
Aos clue agarclaban ver reflectida na
pantalla a imaxe real da súa vila, coas
novas municpais, educativas, sanitarias,
culturais, económicas, ... ben que 0 s amolaron. De sempre foi queixa xeralizacla entre a poboación a falta cle atención
que os meclios de comunicación españois Ile prestan
a Galicia, pero a TVG non
lles quecla atrás. Todos
coñecemos o principio
seguiiclo o cal os cicladáns
amosan moito máis interese por un cambio na alcalclía clo seu pobo y ~ i epola
crise CIO Goberno cIe BUS^.
Malia iso a TVG só Ile
aciica vinte minutos ciiarios
6 inforn-iaci61-icomarcal.
Iso sí, leva a cabo un gran
clesprcga~-iientoinformativo

\\
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sumouse tamén á chamada ((televisión
realidade)) OLI rality shows, que fai furor
polo mundo adiante. Pero, mentres que
outras canles aplicaron a ((televisión realidade)) (programas que teñen como protagonista ó home da rúa) en espacios como
Culpable ou inocente (Antena 3) ou Espiral (TVE), a ((tele galega)) copia as modalidades máis vulgares desta nova tendencia
audiovisual. Así, todo se Iles vai nas ((bromiñas)) das cámaras indiscretas e no concurso Olé, tus vídeos. Sobre
este último, por certo, I-iabería moito que falar, e farémolo noutra ocasión, pois se
de algo carece (ó igual que
o seu homólogo de TVE
Vídeos de primeira) é de
falta de respeto polos dereitos humanos, sobre todo dos
nenos. Máis ca un espacio
de entretemento semella un
canto á violencia e destila
unha absoluta falta de sensibilidade.
E aínda que esta crónica
sobre a TVG non se desviou
do seu obxectivo orixinal,
que non era outro que

7

'I'V(; é unha reproducción exacta do que
acontece en TVE; é dicer, da hfl~encia

I
1

do partido do Goberno sobr~
profesionais e executivos."

sol)rr as novas cle 6nihito
xcral c, piinio c 6 aparie,
n,i cohrrliira clos acontece111(>111os
r(Jlacionarlos co
C;ol~c.rno (la Xunia. Tcntlo en conta cliie o
~,rcsitlciiir cla X~iniapasa ni6is tempo no
ostr;iiixeiro cliic en Galicia, OS telexornais
cla TVG convertense en boletíns cle informacicín iniernacional case tocla a semana.
A programación cultural, artística e
etlucativa especificamente galega é irrisoria. Nen sec1Liei.a fai falta sintoniza-lo aparato cle televisión. Aboncla con botar ~inl-ia
ollacla 6 gracle cle programación clue p~iblican xornais e revistas para constatar cl~ieas
contas non caclran.

1

concesións á publicidade. Concesións que
se traclucen nunha programación chea cle
series cun conticlo tan preto á realidade
galega como Dallas, Star Trek, Mister
Ed, ... e, non poclía ser do~itroxeito, na
proliferación clos «culebróns» (versión
aucliovisual das fotonovelas cle Corín
Tellaclo), nos que a TVG foi pioneira, con
Sin~plen~ente
Maria, moito antes cle que as
outras caiiles de televisión clescubriran o
filón venezolano.
N o eiclo da moderiiiclade, a TVG
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amosa-lo cabreo dunha
parte da aucliencia, sí que
deixa moitas cousas no tinteiro. Coa promesa de abordalas noutra ocasión, rematemos estas
liñas cunha breve alusión ó fomento e
desenvolvemento da lingua galega. Trátase
cloutra boa argallada dos ((manclaríns))
pal~ens.
-o-- Agá5
u - - i~nha
- minoría de nrofesionais, abundan os cultivadores do ((castrapo» e, máis recén, os locutores/as, presentadores/as e azafatos/as que gustan do
«castrapo»con acento de Madrid, por non
falar da escasa calidade lingüística cle
moitas clobraxes (afort~inaclamente,hainas
boas tamítn). B
A
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"VIAGENS N A
LITERATURA"

I

última obra de Elvira Souto Viagens
na Literatura (Ed. Laiovento, 1991), é
un ensaio de crítica literaria, campo
xa explorado pola autora noutros
dous estudios anteriores: Edicom de
Folhas Novas (1985) e Estudo Crítico
(1983). Aínda que algo serodia vaia
unha ben merecida reseña deste libro
e unha felicitación á súa autora por
mergullarse nesta especialidade
pouco transitada por mulleres.
A idea de que a nada que se trascenda
o plano máis superficial dunha obra literaria sempre atopamos unha viaxe é unha
opinión moi extendida entre escritoreslas
e estudiosos/as da literatura. Deste xuízo
participa a autora -aínda que o considera
algo reduccionista- e a el remítese para
analizar seis obras doutros tantos escritores da nosa li~ratura:De Catro a Catro de
Manuel Antonio, Scorpio de Carbalho
Calero, Amor de Arthur de Méndez Ferrín,
Se o Vello Sinbad Volvese ás lllas de Cunqueiro, Mosteiro de Agustina Bessa Luís e
O Ano da Morte de Ricardo Reis de Jose
Saramago.
Estes seis romances están estudiados
baixo unha mesma óptica que constitúe o
nexo entre eles e o tema da obra, o da
viaxe entendida non só como desprazamento xeográfico senón máis ben como
procura ou aprendizaxe: "quen viaxa procura e quen peregrina aprende, quen non
aprendeu non viaxou". A viaxe esconde
unha búsqueda consciente ou inconsciente, exterior ou interior, lineal ou laberíntica, e é esa viaxe entendida como mudanza ou coñecemento a considerada por
escritores/as e críticos/as como o alicerce
de toda literatura de ficción.
Non obstante, Elvira Souto discrepa da
idea que adoito manteñen moitoslas
deles/as en canto a que a viaxe constitúe o
corazón do texto e está en todo lugar literario. Pensa a autora que, querenclo, sempre se pode descubrir unha viaxe, e a

repetición deste xuízo forma parte dun dos
lugares comúns máis frecuentados polas
tradicións literarias. Efectivamente, aínda
que na superficie da obra o asunto a tratar
sexa outro, sempre podemos descubrir,
pretendéndoo, unha viaxe implícita ou
latente, polo que cómpre andar con coidado ó analizala.
Esta teoría, moi razoable por outra
parte, non aparece suficientemente
demostrada no presente estudio. Elvira
Souto parte da interpretación que de De
Catro a Catro fai Rábade Paredes (ou
Maria Victoria Moreno) -na obra de iniciación universitaria Literatura do Século
XX-, para exemplificar como se pode facer
unha mala interpretación por ver viaxes
onde non os hai por máis que parezan evidentes. Mais este intento parece fallido en
tanto que o autor citado fai unha mellor
apoiatura textual dentro dunha análise da
obra máis completa.
Non pensemos por isto que a obra non
ten interese. O exame das cinco obras
seguintes merece unha atenta consideración. A análise das viaxes míticas, xa
sexan a heroica do protagonista de Scorpio, as iniciáticas de Arthur ou de Ricardo
Reis, ou a pícara de Bessa Luís, como as
define a autora, parecen, en xeral, acertadas. Delas a máis suxerente e nova é a de
Carbalho Calero e Saramago, á parte da
interesante disección da obra de Bessa
Lúis.
En resume, este libro por máis que se
ocupa dun tema xa tradicional na crítica
literaria é a primeira vez que aparece aplicado ás obras da nosa literatura. Procura
os propósitos semánticos ou estéticos subxacentes ás distintas estratéxias discursivas
dos diferentes autores e, neste senso, é
unha obra innovaclora que tanto serve ó
críticola de oficio coma de guía de lectura
para o lector esixente.
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Xa está a venta o n"
cla FESTA DA
PALABRA SILENCIADA, pul~licacióngalemiilleres eclitacla por FIGA. A coorga CIP
rlcnarlora tla revista 6 Maria Xosé Qiieiz,in, Margarita Leclo Anclióii é a
rrsponsal~lc(la maqiietación e cleseño, e
,is iluslracicíns e portarla rleste número son
clc Carine Pallarés.
Colno ven seiicio habitual nesta revista
6 1111monográfico, cleclicaclo esta vez ao
tema do erotismo.
Segundo nos contaron elas mesrnas na
presentación, escolleron este tema tanto
polos tabús clue sempre levou implícitos,
como pola actualiclade que ten neste
momento:
"... De erotismo fálase Iioxe máis ca
nunca pero tamén é obvio para nosoutras
que, o qiie en xeral é considerado como
erótico, para as mulleres, lamentablemente, ten nioito máis que ver coa violencia
sex~ialque coa sensualidade ou co erótico.. ."
O tema está trataclo desde a filosofia,
initoloxia, psicoloxia e liiigüística por Aiia
Palomo, Fina Sanz, Teresa Barro, Anxeles
Castiñeiras e Marilar Aleixandre. A análise
clo tema iia literatura fa-iia Carmen Blanco, Carnie Hermida, Kathleen March,
Carnie Panero e Luz Rei.
Como nos iiúmeros anteriores figura
cinlia antoloxia de textos, realizacla nesta
ocasión por Delfina Gómez e a habitual
relación actualizacla de libros galegos de
mulleres que cid Carnien Blanco.

Editado pola Plataforma de Madres en
Acción cle Vigo e financiado pola ConseIlería de Traballo e Servicios Sociais.
Segundo conta Isabel Blanco no prólogo, "en Alicia o amor non é método senón
misión... e Margot reflexa o desexo inacabado e mostra sen fisuras a inclomábel fera
que é a vida".

A.A.S.

Chus Pato
Ed. Calpurnia, 1991
«Este mito patriarcal de Urano obtivo
aceitación oficial baixo o sistema relixioso
olímpico (...) ter conseguido a posición
como "Prirneiro Pai" ... mas o seu norne
grego é unha forma masculina de Ur-ana
("raíña das montañas", "raíña do verán",
"raíña dos ventos" ou "raíña dos bois selvaxes"): a deusa na súa face orxiástica do solstício estival.))
Graves, Robert. Os mitos gregos
Non é cloado mergullar-se no mundo
poético uránico para quen vén do mar e
afoga lonxe clel ... coma min. É preciso
coller alento e deixa-lo camiñar mui de
vagar polas páxinas, suxerentes e anovadas, introducir-se nas paisaxes contemplando a máxia da palabra e do símbolo.
Tampouco, tampouco é tan simples
reducir todo a criación artística, esa beleza... as verbas son tamén animal que fere,
reivindicación sindical, resaca de anis, sol
de mañá que me cega na clerradeira liña,
as iirbes (do latin) europeas e a experiéncia de Chus, que sae materialmente dos
versos para fóra e me ataca, materialmente, enriba do sillón onde leo, pernas enriba (obrigacla posición) e me derruba até o
chan.

Porq~ienunca a muller se fixo carne tan
aguda.
É unha muller quen fala. Unha muller
sapiente que demasiadas veces xa tiña
ficado asulagada polo cheiro monocorde
da literatura, animal devorador de tópicos
que confunde, veces demasiadas, a Muller
co conceito cativo e interesado que outros
teñen dela.
É unha vida de muller. É a palabra precisa para cacla conceito, que non precisa
de nexos nen de longos circunlóquios. É a
esencia mesma. Sentidos transportados.
Hai que ler Uranias para logo descobrir, baixo a luz celestísima, como o feminino se foi acochando con dolor en tantas
outras palabras. Palabras de muller que
non foron.
Cando remato este comento (que non é
tal) as mulleres de Muros seguen a traballar en condicións infrahumanas e con
salários miserentos, as gaivotas invaclen o
peirao, o solpor é xa uiiha evidéncia e o
mar, cinzento como de névoa, devólve-me
ao marino. Abro os 0110s e descubro, non
sen pasmo, que ainda unha ninfa se esvae,
lenemente, por entre as bateas.
Xa volo dixen: non é doaclo para quen
vén do mar...

X

a estamos en tempos pre-vacacionais, a pregunta caseque
obrigada entre a nosa xente
resúme-se en.. . )que vas facer
este ano?, polo das vacacións,
sobreenténde-se. Tráta-se de
embutir en dez, quince ou vinte
e pico dias todo o que gostariamos de facer en 365 e non pudemos ou
non quixemos priorizar. Pero agora si,
neste período vai e dispostas a morrer no
intento lanzámo-nos.

Andaina como calquer outra revista
que se prece clecicle facer suxeréncias e
ve-las aí:
A L G O PARA SEDENTARIAS
Adicado ao persoal que decide ir gañar
"quilitos" a casa clos pais (comidas como
as das nais non se clegustan nen en casa
própria nen nas das amizades sibaritas)
armamo-nos de eses libros apetecíbeis e
revistas intrascendentes e viaxamos coa
imaxinación mentras sesteamos na praia
ou na horta envoltas nese ambiente
"Heno de Pravia" ideal para estresadas,
sentimentais, estudantes (vinte primeiros
dias, post-curso) ou con problemas cle
saúde, os resultados están garantidos.
Millor que a clínica GEROVITAL, e máis
barato.
A variante que suxerimos sen família
de por meio é a de Balneario con bici
para as que saibades manexar tal veículo.
Por exemplo o pavo de Guitiriz na provincia de Lugo conta con unhas augas mellor
que as de Lourdes pero en versión laica
(para curar fígado, vesícula e cloenzas cla
bilis), ten campas estupendas para chantar
a tenda e un festival marchoso que podecles aproveitar se xa estades repostas.

F.
A Estaca de Bares.
Gasoliñeira) tomades á dereita cara a
Viveiró onde podedes establecer o campamento base. A Aldea de Viveiró presenta
unlia modalidacle de habitat moi interesante2 un pequeno grupo de casas en
Tamén podedes facer excursión ao Castorno a unha praza. Por poucos cartos a
teloo de S. Paio de ~ a r l a ou
l bañar-vos
Sra. Cándida3 deixará-vos dormir a toda a
nas piscinas municipais dos "Sete M u ~ ~ o s "
tribo nunha habitación chea cle camas
feitas sobre o río Pardiñas.
separadas por cortiñas de plástico, estilo
pensionado "Made in Sliangai". As gañas
que teñades de andar son as que vos levaPARA N O M A D A S CELTAS
rán a atravesar o Monte Cadramón e cheO nomadismo, cuxa referéncia máis
gar a Ferreira de Valadouro ou dar paseípróxima ternos nos xitanos non é patrimóños curtos e recoller pola Serra do Xistra14
nio en exclusiva de esta
cristal de Cuarzo ou Bonsais coma os do
raza. Para aquelas 2s que
Señor Presidente.
vos quedan restos nas veas
Esta é unha zona de monte baixo batida
dos que entraron nomadepolo vento moi aprezada polos cazadores
ando na Galiza aló polo
e chea de vacas a cabalos bravos.
século IV antes de Cristo,
Se notades que tanto oxíxeno vos senta
s~ixerimosun combinado
mal podedes enfilar de cara a Viveiro pola
como o da canción:
estrada de Vilalba e descansar de tanto
"Desde la playa hasta el
paseo na praia de Vares mentras recordade
monte,
pasadas Marchas Anti-Otan. Para prosedesde el monte hasta la
guir con un nomadeo xa máis urban no
playa,
Barqueiro ou en "Viveiro la nuit".
allá por el horizonte"
O percorrido por monte
que vos propoñernos é a
Serra do Xistral e o Cadramón, sit~iadosentre a Terra
' Galicia enteira n" . Ed. Xerais.
Chá e a Comarca da Mari' Fitoecología de los Montes clel Buio y
ña lucense. Se vindes de
Sierra del Xistral. Xunta de Galicia. ConseGaliza su!, utilizade a
Ilería de Agricult~ira.
estrada que vai desde As
Teléfono de "Casa Cándida". P a r a
Pontes de G. Rodríguez a
reservas: (982)52 00 30.
Vilalba desviándo-vos en
V a r a mover-vos pola zona do Xistral
mirade a Carta nc 23 editada polo Instituto
Ro~ipare tomando a estraXeográfico e Catastral, nas tenclas de Ceráda Vilalba - Viveiro até
mica de Sargaclelos.
chegar a Muras (logo da
Celebra-se en Pardiñas a primeira fin de
semana de agosto. A el veñen grupos de
postín como Miró, Oskorri, Ciapa Rusa,
etc.
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O prazo limite para a
.recepción de artigos do
próximo número de
ANDAINA é o 10 de
Outubro. Os traballos
presentarán-se
mecanografiados a
doble espacio.
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Rua Michelena
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Rua d a Paz. 19
Libreria Tunco
Jose Anton io, 70 (Paseo)

Libreria La I'J--:inayiuii
Calvo Sotelo, 15 (Pc
SANTIAGO
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A CORUÑA

Alecrin

Asamblea de Mulleres da Coruña
Cantabrico, 10 baixo 63 (981 21 35 42

Centro de Información dos
Dereitos da Muller
Polígono de Elviña (zona de Birloque s/n)
SANTIAGO

Asociación Galega da Muller
Rua do Villar, 23-2-

(981) 58 81 01

Asesoria Xurídica para Mulleres
Horario: xoves de 19 a 21

Centro de Documentación, biblioteca,
hemeroteca
~
~10 a 2 /~5 a 8 h:~de luns~a
venres.
Garcia Barbon, 30 - 5" Oficina-8
S (986) 43 94 59

Casa da Muller (Centro Municipal de
Asesoramento dos Dereitos da Muller)
Pintor Lugris, 5 S (986) 29 39 63
Concelleria da Muller de Vigo
Praza do Rei, s/n
S (986) 81 02 84

h.

Servicio de Asesoramento das
Mulleres (Concelleria da Muiler)

Plataforma de Madres en Acción

Horario: mañá de 10 a 13 / tarde dos
Iuns, mércores e venres de 17 a 19 h.
Acebecheria, 16 - 2"
(981) 57 14 61

VllAGARClA DE AROUSA

Centro Xove de Anticoncepción e
Sexualidade
Horario: luns a venres de 16 a 21
Rua da Espiñeira, 10 baixo
S (981) 59 42 52

h.

Asociación Mulleres Xovenes
Area
García Prieto, 3 - baixo dta.
S (981) 52 09 84

"

Centro de Información Alba
Santiago de Chile, 1 6 1
Servicio Galego de Promoción da
Igualdade do Home e a Muller
Consellería de Traballo e Servicios Sociais
S (981) 57 51 51
Servicio teléfonico de asesoramento
gratuito: 900-400 273

Pizarro, 53-5".

(o

(986) 41 79 76

Asamblea de Mulleres de Arousa
San Roque, 15 - 1"sq.
S (986) 50 69 1O
PONTEVEDRA

Asamblea de Mulleres de
Pontevedra
Andrés Mellado, 2 - Oficina-2
S (986) 86 50 28

Asesoría Xuridica Mulleribus
Horario: Martes e Xoves de 19 a 21
OURENSE

Asociación Galega da Muller
Aptado 679
S(988)2235 1 9 / 2 1 2527

VIGO

FERROL

Coordinadora Feminista de Vigo
Colon 9-l-ficina-4
8 (986) 43 20 55

Asociación Galega da Muller
Rua Magdalena, 132-2"

h.
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