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Chegarom os prémios e chegou 
a surpresa : Toni Morrison, nascida 
Chloe Anthony Wofford, Nobel de Li- 
teratura. 

Mulher, negra, literata. Lorain, Ohio 
(1 931 ). Família de trabalhadores. Gra- 
duada na universidade de Howard e 
doutora pola de Cornell. Colabora- 
dora na Random House. Professora de 
Ingles e Humanidades nas universi- 
dades de Texas e Howard. Divorcia- 
da de Harold Morrison. Dous filhos. 
Outros prémios também : National Bo- 
ok Critics Circle Award for Fiction 
(1978), Pulitzer Prize for Fiction 
(1 988). 

Um número de obras norn dema- 
siado grande : The Bluest Eye, Song 
of Solomon, Tar Baby, Dreaming Em- 
mett, Beloved, Jazz ... 

Mas sempre, nestas obras, um gran- 
de, importante, tema: qual o custo do 
existir, da simples sobrevivencia, quan- 
do umha nasce de raca negra e mul- 
her em América de brancos? 

Tema grande, tema grave que Mo- 
rrison desenvolve sobre a constante 
de umha tríade de insubmissas -filhas, 
maes, avós- confrontadas a umha so- 
ciedade infecta dos valores puritano- 
anglo-saxónicos. 

Adolescentes obrigadas a amadu- 
recer antes de tempo para se preca- 
verem contra a violencia que as ame- 
aca, para se armarem contra a impo- 
sicom dos cánones raciais de umha 
beleza que as inferioriza, contra o ar- 
di1 da ambivalente relacom que as li- 
ga 2 branca. Mulheres já adultas que 
escolhem viver na margem social por- 
que nessa fímbria estreita habita a li- 
berdade. E mulheres mais idosas, in- 
temporais mesmo, que dessa margem 
fam santuário e universo porque, co- 
mo a Pilatos (Song of Solomon,) re- 
nunciam ao umbigo que as ata a um 
mundo cujos valores elas norn reve- 
renciam. Prostitutas umhas, parteiras 
outras, todas um pouco bruxas. Avi- 
das amantes sensuais, que também 

norn falta aqui o prazer dos sentidos. 
Algumha que outra criminosa e mes- 
mo a que a s i  própria mutila. De to- 
do, ou quase todo, há nestas obras um 
pouco. 

Como tantas outras escritoras ne- 
gras (Lucille Clifton, Toni Cade Bam- 
bara, a mesmíssima Alice Walker e an- 
tes ainda Zora Neale Hurston), Toni 
Morrison retrata o seu mundo, reflec- 
Re sobre a identidade cultural da co- 
munidade afro-americana, pinta as do- 
res do seu povo, denuncia a injustica 
branca, desvela as fraquezas dos seus, 
mostra como é tensa a integracom do 
indivíduo na sociedade, sem nunca, 
nunca, deixar de explorar aquele veio 
profundo onde nasce a alegria sensual . 

que Ihe domina a escrita, aquela sa- 
bedoria de quem norn tem razom al- 
gumha para crer na absoluta bonda- . 

de do bem porque apreendeu já co- 
mo é incomp1eta.e como é inconstante 
também toda a maldade. E descobriu 
absurdo o puritanismo com que jul- 
gamos desse mal em cujo interior, pa- 
ra o dizer com as cuas próprias pa- 
lavras, seria loucura ver umha forca 
estranha a nós mesmos. 

Mas norn foi ontem que alguém se 
lembrou de nos recordar a verdade 
que nesta escrita se proclama : que 
nem todos os pretos som homens nem 
as mulheres brancas todas (). Que al- 
gumhas, hiperbólicas e bárbaras, jun- 
tam pret6 a feminino, negro em pele 

de mulher. E depois pintam assim, a 
forma é delas, só delas, o povo, a raca, 
esta sua pátria de cor, que norn que- 
rem desertar. Para que olho mais azul? 
Para que cabelo esticado? Macás do 
rosto em marfim? Nom, obrigada. Que 
eu quero pele negra e cabeea enca- 
rapinhada. 

"(Sula) Nom é um romance de pro- 
testo, é umha evocacom da vida da 
comunidade negra ao longo de um 
período de 40 anos. E os dotes de To- 
ni Morrison de todo invulgares. Re- 
cria a experiencia negra em América, 
com arte e autenticidade". (Library 
Journal) 

Também norn foi ontem que a críti- 
ca descobriu a literatura de Morrison 
se revelar como umha das mais notá- 
veis amostras dessa escrita negra, sen- 
sível, que alá pola década de trinta de- 
sabrochara vicosa no traco cúmplice 
de Zora Neale Hurston, a grande e vin- 
dicada precursora (Susan Wil l ¡S). 

(Sula) "Elegíaco como um espiritual 
e irado como um punho ... Escrito com 
linguagem tam evocadora e pura que 
magoa". (Playboy) 

(Beloved) "Cheio de maravilhas ... 
Um livro para reflectir, ler em alto, ou- 
vir ... Extraordinario!" (Detroit News) 

"Obra prima ... magnífica ... assom- 
broca ... subjugante!". (Newsweek) 

(Tar Baby) "Toni Morrison é o D. 
H. Lawrence da psicologia negra". 
(Newsweek) 

(Song of Solomon) "Maravi l hosa ... 
umha delícia, cheia de evocacons Ií- 
ricas ... povoada por umha extraordi- 
nária coleccom de perdedores e lui- 
tadores, de inocentes e criminosos, de 
caca-fantasmas e vividores, todos con- 
tribuindo ao prazer deste romance ex- 
cepcionalmente variegado." (The 
Atlantic) 

Párias som as mulheres de Toni. Pá- 
ria a sua raca e cultura. Mas, sem que 
sirva de precedente, esta vez o pré- 
mio foi merecido. D 



O grupo de mulleres bar come 

sevil~anas que, a finais Paz0 de telnP0 pasaba de 

do mes cle Setenlbro, encu- ter todo 0 poder agredir 
rralaron un home que a a Ser cercado Por unhas , 

ponta cle navalla acab: poucas m~illeres. 

cle violar unha inuller, Comeza a cundir o 
que cl-iegou a policia c - exemplo da própria auto. 
levou. O home, CGM, de defesa o que, se non é 
42 anos, clebeu sentirse célebre, merece ser cele- 
surpreencliclo :io compro- hi-ac1o.r 

«Son O reí de Grétia porque nunca abdiquei e 
porque o di o meu pasaporte.. Claro! porque cando se 
nasce rei, non hai forza humana capaz de tirar ,a coroa 

que cinxe, como aureola, a cabeza do  monarca. 
nstantino ten-no claro: Un rei é sempre rei por muito 

re~ublicanismo aue cisme noutra cousa. 

O Governo Civil de A 
Coruña de 7 943 que 
puña sancións tais que asi: USO p8~r 

#<A Nicolás López Cerna- 
das, de Pontedeume, 500 
pts por tolerar no seu esta- 
belecimento individuos 
con emblemas proibidos. 
C..) A Eustaquio Pérez So- cant 

rroba, de  Madrid, 75 pts. ñan 

por contestar fieradamente T e  Por all, Aje! 
~ inha  pergunta de un guar- 
da na comisaria. C..) A Pa- 
blo G.P. de Ribeira, 1.000 
pts. por vida depravada.. .))A 
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Cabezas rapadas tamén atacaron 
na localidade checa de Ledvice fa- 
mílias ciganas entrando nas suas ca- 
sas e ocasionando moitos destrozos. 
Os asaltantes berraban "porcos ci- 
ganos, non vos queremos aqui". 

Claro que non todo fica nos "ca- 
bezas rapadas". O primeíro ministro 
eslovaco fixo unhas declaracións 
que causaron indignación no seu 
país e das que fixeron eco as orga- 
nización~ de direitos civis. Vladimir 
Meciar referiu-se á minoria cigana 
como un gnipo de xente "mental- 
mente atrasado e incapaz de se 
adaptar" e que o seu Governo cor- 
tará a axuda social e iniciará "con- 
t ro lo~ para baixar a taxa de natali- . 

dade das cíngaras". Meciar, coñeci- 
do  polos seus deslices lingüísticos 
contra as minorias que viven en Es- 
lovaquia, esta vez pasou-se. A Fe- 

- deración Internacional de Helsinki 
para Direitos Humanos mandou un 
protesto ao Governo de Bratislava 
acusando-o de buscar nestes ataques 

1 contra os ciganos (En Eslovaquia vi- 

BATALLA A 0  rematou cunha bnital malleira que 
oito indivíduos brancos deron a un 

M cI!SM 0 estudante de orixe benga1i.r 

O ascenso dos neonazis empe- 
za a preocupar a sociedade británi- 
ca. Até agora a sua presenza só era 
testemuñal inais un partido neofas- 
cista, o BNP (British National Party) 
obtivo un concelleiro nun suburbio 
de Londres. A eleición en si inesma 
pode resultar unha anédota, este 
partido apenas conta con 3.000 afi- 
liados, rniíis preocupante é o esce- 
nário onde se procluze: Tower Ham- 
let é un niunicípio urbano caracte- 
rizado pola depresión económica, 
cleseniprego, drogas, caréncia de vi- 
vetlclas e cunha forte presenza de 
emigrantes asiáticos e africanos. A 
mensaxe deste partido é culpabili- 
zar os emigrantes cotno causa des- 
tes males e portanto pretende ex- 
cluí-los da comunidacle e mesmo 
cleportií-los do país. Mernbros cles- 
te partido, que se califica "racista ao- 
cento por cento" rnanteñen con- 
frotltatnentos violentos con simpa- 
tizantes da Liga Antinazi, o último 

ven meio millón), un chivo expia- 
tório para nistificar a instabilidade 
social e económica do país. A 



Levamos meses escoitando falar 
de "crise económica", de que "hai 
que se apertar o cinto", ademais o 
desemprego aumenta, o salário so- 
cial disminui, na prestación por de- 
semprego impón-se medidas máis 
restritivas. Agora andamos co de- 
bate sobre a cesión do 15% do IRPF 
ás autonomias, pero ás de "a pé" 
que no-lo expliquen con outras pa- 
labras, mellor con outros feitos. 

Vexamos, a OCDE (Organización 
para a Cooperación e Desenvolvi- 
mento) difundiu que Itália e Espa- 
ña son os dous países da sua área 
que máis aumentaron a presión fis- 
cal entre 1980 e 1992. Itália au- 
mentou en 12.2 pontos a sua pre- 
sión fiscal neses 12 anos até chegar 
ao 42.4%. Mentres no Estado Espa- 
ñol o aumento foi do  11.8 até o 
35.9% o índice até 1992. 

Por coeréncia ante esta sihiación 
o primeiro ministro italiano renun- 
cia ao seu soldo mensal de 4.500$ 
(unl-ias 600.000 ~ t s . )  para dar un 
exemplo da austeridade económica 
que defende o seu Governo. O 
exemplo de Ciampi poderia ser imi- 
tado por algúns dos seus ministros 
nestas semanas. Ou tamén poderian . 
sofrer unha redución de 50% a cau- 

mentos salariais para 1994. Claro 
que esa solidariedade que pede a 
sra. Bloise só atinxe os traballado- 
res porque en ningún momento foi 
proposto que os ex-ministros re- 
nunciasen ao seu soldo (que lles 
mantemos durante dous anos, sexa 
cal sor a permanéncia no seu mi- 
nistério) nen outras despesas s~ln-  
hiarias como automóvel oficial, cho- 
fer, etc. Tampouco a solidariedade 
toca a outros altos cargos locais. Ve- 
mos como a Deputación de Ponte- 
vedra aumentará o soldo a dez car- 
gos en millón e meio de pesetas, al- 
caides que se soben o soldo sen 
contar cos seus concelleiros, etc, etc, 
etc. A 

sa do  recorte da despesa pílblica 
prevista polo Governo itd' iano. 

Pola contra cando se votou o 
asunto das Incompatibilidades na 
Cámara Alta o senador don Manuel 
Ag~idiez Calvo afirmou que "o salá- 
rio que teñen neste momento os 
parlamentários, sen ser unha cousa 
do outro mundo, permite adicar-se 
en exclusiva e leva; unha vida 
digna". Se os señores que gañan 
700.000 Pts. ao mes ainda teñen que 
discutir a posibilidade de compati- 
bilizar o seu traba110 cos seus ne- 
gócios, bufetes, etc. que faremos o 
resto para poder levar unl-ia vida 
digna con 58.530 Pts. mensais. 

Surpreendentes tamén son as de- 
claración~ de dna. Carmen Garcia 
,Bloise en relación as pospíbeis me- 
didas económicas a adoptar polo 

Que ocorre cando un 
automóvel oficial é cau- 
sante dun acidente de 
tráfico? Pode ser que 
aparecese un coche pan- 
tasma e tivese que facer 
unha áxil viraxe, ou que 
o coche oficial non fo- 
se o causante xa que cir- 
culaba correctamente, 
ou case, case que non 
houbese acidente. 

Se en calquer aciden- 
te as partes nunca se poñen de 
acordo, neste caso veu o dehintiño 
Sr. Kafka Dara facer o atestado. Na- 
da coincide. Sabemos que era do- 
mingo, que o Sr. Presidente regre- 
saba dunha xeira de caza, que, non 
sabemos como, un motorista apa- 
receu diante do coche oficial, Raio 
de motorista! Que tiña que andar fa- 
cendo el por ali? Pois aí ficas que 
nós levamos presa. 

E agora a liorta que se o deixa- 
ron tirado ou se o recolleron os es- 
coltas. Que se foi el ou un da área 
recreativa. Mais, quen mandou fa- 
cer ali unha área recreativa? Xa a 
poden ir retirando, ben se ve que é 
unha área moi perigosa. Non 110, is- 
to non vai ficar asi. A 

Governo socialista afirmando que 
os traballadores deberian ser soli- 
dários e conscientes e non pedir au- 



CWISE, CRISE 
CRISE 

Por qué estamos en 
crise? Quen ha resolver a 
crise? 

Perguntou-se en 5" de 
EXB, ou en 1" ou en 4", 
tanto ten. . 

As respostas foron cla- 
ras: na crise mergullou- 
nos un governo ineficaz, 
pero a crise habernos re- 
solve-la nós, os currantes. 

Como temos que re- 
solver esa crise? xa nos rezan con 
solidariedade, sen pedir aumen- 
tos, con conxelación sahkd, con 
mais presión fiscal, co medica- 
mentazo, con menos prestación 
por desemprego, e un longo etc. 

Qiie castigo merecen os nosos in- 
capaces? pois nen máis nen menos 
que a Grande Cniz de Carlos 111 que 
a proposta clo Presidente de Go- 
verno, f o i  conceclida a quince ex- 
ininistros (eses de renda vitálicia de 
245.000 I'ías. mes). 

I'or cluC se lles concedeu? Supo- 
nios cluc ;I clon Luis Martínez Toval, 
ex-ministro de Traballo por cleixar 
3.396.700 persoas no clesemprego. 
A don Carlos Solchaga, ex de Eco- 
nomia, por cleixar na sua mesa un 
erro económico que roza os dous 
billóns de pesetas. ,4 dona Matilde 
Fernández, ex-ministra de Asuntos 
Sociais, por non cutnprir a lei de in- 
tegración do minusválido. E segui- 
mos cun longo etc. etc. r 

O Xulgado de Família de Córdo- 
1x1 concedeu en xuño deste ano a 
separación a un inatrimónio reco- 
ñecenclo o direito da muller a unha 
pensión a cargo do home, pero per- 
mitiu a este entrare na casa da mu- 
ller a comer, clorrnir e lavar a roupa. 
A'sentenza deixaba sen efectivicla- 
de o clireito da rnuller á pensión da- 
da a escasa importáncia dos ingre- 
sos do home. 

Señoras isto é "se non queres cal- 
do, sete tazas". A 

NORTE. 
Uns 150 inmigrantes centro-africanos terán que deixar o día 1 de 
ouhibro o antigo hospital da Cruz Vermella de Melilla onde levan 

isolados dous anos. A razón do fechamento son as deficientes 
condicións hixiénicas e sanitárias das instalacións. Estas persoas 

imigrantes levan dous anos esperando a resolución dos seus 
expedientes administrativos. A solución seria o paso a centros de 

acollida da Península mais as autoridades españolas non lles permiten a 
saída da cidade até non teren resolto a sua situación legal no país. A 

maior parte leva esperando dous anos a resposta do  Ministério do 
Interior á petición de asilo político mais a lentitude e indefinición ( 

Administración canto á situación legal destas persoas está levandc 
moitas delas á desesperación total. 

En Sarria (Lugo) proibiu-se a en- 
trada 5 piscina municipal a unha pa- 
rella portadora de virus de Sida. Ar- 
gumentan que é para evitar o con- 
táxio aos demais usuários das ins- 
talación~. Por que non se informa- 
ron antes? Por que Sanidade non se 
pronunciou sobre o caso?. Este Or- 
ganismo deberia informar e insistir 
que só hai tres vias de transmisión 
da doenza: via sexual, por sangue 
ou de nai a filla. A ' 

Se non nos cl-iegaba I 

Hola, Semana, Dez Minutos, ago- 
ra xa nos dan as revistas de rexou- 
beo enlatadas. En London a pri- 
meiros de setembro inaugurar01 
novo canal de televisión que 
transladar ao pequeno ecran c ,., 
quema das chamadas "revistas fe- 
mininas". Na sua programación al- 
ternarán espazos sobre saúde, be- 
leza, cocina, entrevistas e moitas 
curtametraxes e tele-novelas. Vai di- 
rixido a mulleres de 25 a 50 anos 
e de clase média. Asi que xa sabe- 
des, as que rondamos esa idade e 
SOMOS dese stahls, estamos no 
obxectivo. OLLO! A 



PUBLICIDA DE 
En Austrália proibiu-se a princí- (e as outras todas rosas, dalias, margaridas que venden pan ou 

pios de setembro un anúncio cria- 
do para a firma de relóxíos Paul Pi- 

peixe, que increpan a un poli que malla nun rapaz ou plantan cara 

cot, por considerá-lo, "degradante 
para a muller e gravemente ofensi- 
vo". Nese mesmo tempo sofremos Ao presidente saiu-lle pola boca desfeita, rota, quebrada, quebran- 
a invasión tanto na televisión ofi- ese corazón autoritário de se pór tada, Unha, cunl-ia muller morta e 
cial como no prestixioso xornal El sempre, por 'sistema, tanto ten co- enterrada. 
País, de distintos seos femininos mo acontezan as causas, de par das Que din o home, os fillos, a pa- 
que rezaban "As da tua veciña, as forzas e das persoas que ostentan rentela toda, as amizades, os coñe- 
de Carme, etcn Claro que faltaban ' autoridade e orde. A vida das xen- cidos ... ? 

"As da tua nai". A tes sinxelas que loitan polopan e Non é de recibo equiparar des- 
polo sal, tanto lle ten, agás en tem- trozos. Non só porque toda com- 
pos de se procurar votos. paración é nécia senon porque o 

Un policia, dispara e mata unha policia está vivo e coleando (e se o 
muller e El afirma que a responsa- fillo pergunta se o pai é un asasino, 

MONXES 
diante da pistola que fixo o dispa- será que é unha disgraza ter un pai 
ro no  tempo oportuno e no  mo- asi, porén millor sabelo), e ten o 
mento acaido, ou, como neste caso aval do presidente do governo ga- 

Un anúncio de grande interese que a responsabilidade dos feitos é lego, e dos seus compañeiros de 

apareceu nestes últimos meses: dos agresores e Rosa, que asi se profisión e ,  mais que probabel- 

0ferece intercambio culhiral ne- - 
chama a morta, era unlia agresora. mente dos responsábeis, de menor 

nos de Sobrado por nenos, spbri- Asi o presidente estabelece que a maior, da policia autonómica e da 

ños ou netos de Delegados Pro- a morte, esta morte, non é unha sociedade de orde, presta sempre a 

vinciais de Educación e outros Al- agresión, unha tremenda agresión. por-se de par da xente "ben". 

tos Cargos desta Conselleria. Si en troques increpar a un poli que Un poli é un poli e unha pes- 

GARANTIZARÁ-SE-LLES: 
%bria un cacho de cabeza a un ra- cantina é unha pescantina. 
paz coa culata da pistola. , Vivimos, din, nun mundo de ' 

E asi é como se tecen as peque- iguais e nada é menos certo que tal 
la mañá e pola tarde. nas l-iistórias cotiáns no presente pa- afirmación. ' Excursión de en ra lago escrebe-la, conta-la, ensina- NO noso mundo todas as desi- 
Autocarro, 'On paraxe o meiodia la como "HISTORIA" cando pasen gualdades posíbeis se cruzan e en- 
de lo para . os anos, maiormente se son feitos trecruzan e para cada circunstáncia, 
tenticamente familiar, e paseo de 4 algo relevantes. uns forman no clube de "xente gua- 
quilómetros no  dia por sendeiros Contributando a estes tecidos, al- pan e outros, non, e desde logo, Ro- 
enxebres. gúns xornalistas de moi diversos sa, que xa non está en ningun clu- 

b Clima autenticamente atlántico, méios de comunicación, escreben e be, non estaba no de xente guapa. 
garanta-se un mínimo de cinco mo- falan de "&as familias galegas des- 

. Non hai mais que escoitar as de- 
lladuras por cada semana. trozadas", tanto que un vástago do claracións do presidente. 

INTERESADOS, dirixir-se a APA poli pergunte se o pai é un asasiño., , 

DE SOBRADO DOS MONXES. A Duas destrozadas? destrozada, 

ANDAlNA 9 

, . 



WSeñorita non lle escribo coa cor- 
bata". Respondeu don Alfredo Con- 
de a unha "individua" que o inte- 
rrogaba-a propósito do prémio Ica- 
ro. Conta-o el mesmo na sua coluna 
da Voz de Galicia con data do 18 de 
Setembro. E continua o seu conto 
cunha semellante resposta dada 
anos atrás cando, interrogado sobre 
o sexo literario dixo que "endexa- 
mais utilizara, nin pensaba utilizar 
o seu c...". Para tal frase sobran co- 
mentários. 

i s  comarcas de forte en-iipracitína rniasculina, al 
iras eran a fins do Antiguo Rt3uime n~oi abun 
~ n h a  sociedacle na que a rnuller tifi: 
da tutela do seu pai* I-iom-nñe oen irmar 
lesiásticas e por 1 eces a i  lelqai; d~scnnrntiuan 
ibatas que non tiñan ,amo. ~ I S I ~ ~ I P ~  bisons tentaron 
las a alugarse de criarir;hs,, w!ii a voltnr á casa dos 
ais ou, xa a fiias do \r$T!'l,, ~.r rrrc?i~irre en casas de 
o. En 1 722, o pre\l~$o $e 'T~liiii Ii.ii$?~nare porqi 
.es solteiras *%e yegaran td~h ~131s casas comp 
pacfres y tios, [d.icn] nkillti ' e  'lienn iyu ido  ex 

do graves ofensas, UPC*I$OS \ ;~"~anel~aJos. \i' 

b eviten evhorda S.! a todl;as \las tde5 nni~niieres s 
l l tu vivan solas ni separzdas iirnlo en eompafiiiea y 
tencia de sus padres, tios. tutores t8  palrieinites, ir enc 
S.I. tengan especial ciniidado eln oliue se ejecute 10 
&--:J.. en este mandato, \*  coniiravi~niendo alguna n 

1 a lo que se eul~orta, dichos curas darán cue 
ra mandar ciirnplir 1 castiqar a lo5 rebeldes y 
cs" (Santos ReirFz: 1. iZ\. Gonráler~i. - 
ollido da pcíx 1 66 ello lihm de 'Pe~eflo SAA\/E[ 

1 cotin' en GalicEa de 15561-18510, editado pola 
acte de Cornpostela, 1992. 
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2stas ocasións as mulleres son inc: 3 de- 
lver calquer traballo mental ou físic side- 
1 .  Sofren cle tal frouxidacle e depresion que as JPC- 
a para o pensamento ou par 
: íemanece e é sumamente 
pode considerar-se-lles sere= Icsvvl isavci3. 

.te da cor onseccier 
:¡a, capri istabilid: 

te clésta causa, e non é inverosimii que cei-rus e 

de crueldade feminina, que nos sot 
falta de relación coa normal dozura d 

ibuir-se á excitación mental procedente dest, 
~eriódica ... MICHELET define a mcillt 
, e tal é a sua condición comparada 

traballo intelectiial o home superou, scipeia c J U ~ C I  

muller, pola razón palmária de que a Natureza nc 
. terrompe, con perioclicidade, a sua reflexión e esti 

Era esta unha expresión típica do xeito de pens 
toriano sobre a menstrciación. A opinión concreta 
James McGREGOR ALLEN nunha comunicación 

ita da Sociedade Antropolóxica de 
egcindo conta na páx. 11 8 Robin MI 

u i ,ii tigo "La ciencia jl el papel de los sex 
victoriana", recollido no I 
como arma social traduc 
nbra, Madrid, 1987. 
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,María José Ares, candidata pola - 

província da Coruña prometeu se 
gañamos as eleccións o 17-0 habe- 
rá un plan de apoio á familia adop- 
tando medidas económicas, fiscais e 
laborais tendentes a mellorar unha 
institución que considera de intere- 
se social, asi como o feito de ter fi- 
110s. Anda que a 300 Pts. o fillo non 
sei como van mellorar a institución. 
E logo, por que non melloraron nes- 
tes catro anos?. 
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FNunha entrevista que o sr. Alvite 
fai a Maria Fiuza, logopeda di: "Oco- 
rrese-me que facer o amor con pre- 
servativo é como falar con vexeta- 
cións". Parece-vos próprio?. 

, . 
ibro col€ 
:ido e ed 

ictivo: La 
litado pc 

' Bio- 
Ir Ed. 

la era 
logia 
Alh,ir 



se realmente nece- w 
sitas que alguen es- 
tea contigo, ten de 
ser unha amiga". 
Estas son as pala- 
bras da famosa Sha- 
ron Stone nunha 
entrevista que lle fi- 
xo Hedda Moye. 

.O marxismo tivo 
unha alma de ver- 
dade, que lle per- 
mitiu apresentar-se 
como fascinan te 
mesmo nas socieda- 
des occidentais .... xa 
que respondia a necesidades histó- ciais. Con estas palabras o Papa mar- 
ricas. A doutrina social da igrexa cou a posición da igrexa na capital 
non é un subproducto do capitalis- de Letonia, en Riga. Seguiu atri- 
mo, senón o reflexo da distancia buindo-se críticas ao capitalismo, 
fronte á ideoloxia capitalista res- nunca antes escoitadas, mais non se 
ponsabel de graves inxustícias so- pronunciou contra o consumismo e 

liberdade sexual, 
probabelmente por- 
que entende que 
ten que moderar a 
sua moralina nun 
país onde a meiran- 
de parte dos habi- 
tantes é luterana. 

,"O que me paga 
a Xunta @tomo ca- 
da vez que despega 
o meu avión". Asi se 
permite o luxo de 
brome'ar o noso em- 
baixador'do Xaco- 
beo. Se isto non é 
dilapidación que Ile- 
lo pergunten ás que 
teñen que vivir do 
salário social. 



1 , A agrupación Mulleres Rurais 
de Urdilde formalizouse con este 

nome na asemblea constitutiva ce- 
lebrada o 25 de xuño de 1986, á que 
asistiron 29 mulleres que foron o gru- 
po de partida desta asociación. Os es- 
tatutos, elaborados con posteriorida- 

de, foron aprobados en novembro de- 
se mesmo ano, e reformados am- 
pliando o seu artigo cuarto a actua- 
cións en temas culturais, deportivos, 
e tamén ó eido do consumo. 

Na actualidade esta asocia- 
ción conta con 125 integrantes, todas 
veciuas da parroquia de Urdilde, que 
é o seu ámbito territorial, aínda que 
ten proxección a outras parroquias li- 
mítrofes. 

As asociadas son todas mulleres 
comprendidas entre os quince e os 

\\ setenta anos, cun número impor- 
tante de xoves. A súa actividade 

profesional é o traba110 na ex- 
plotación familiar, que nesta 
zona é de vacún de leite, me- 
dianamente evolucionada; 

aínda que en pequena pro- 
porción tamén pertenecen ó gru- 

po mulleres do núcleo urbano de Ur- 
dilde, adicado ós servicios. Dentro das 
xoves hai alainhas adicadas ós estudios. 

V 

O nacemento da asociación repre- 
senta o culmen das actividades levadas a 

cabo durante moitos anos polo servicio 
de Extensión Agraria ( ~ G n c i a  d e  Pa- 

drón), dependente do ministerio de Agri- 
cultura e logo transferido á comunidade au- 
tónoma (consellería de Agricultura). 

As actividades nos primeiros tempos con- 
sistían en reunións periódicas para recibir in- 
formación e formación en distintos temas do 
noso interese. Tentamos mellora-la alimenta- 

ción e a calidade'de vida no medio rural, e ó 
mesmo tempo quitarlle o máximo rendemento ós 

productos recolleitos na horta familiar. Facíanse la- 
bores, manualidades con algunha idea de decoración, 

e máis conservas dos productos (to- 
mates, chícharos, pementos, etc.) , pa- 
ra poder almacena-los excedentes o 
resto do ano. Empezamos a coñece-la 
conxelación e os seus adiantos. Rea- 
lizamos visitas a instalacións de cen- 
trais leiteiras, e fixemos algunhas via- 
xes turísticas. 

Hoxe en día estanse realizando ac- 
tividades de moi diversa índole, sobre 
todo na busca de solucións ós proble- 
mas'comunitarios. O mesmo tempo a 
Asociación incide na área formativa 
con actividades dirixidas ás socias e ás 
súas familias, sendo un grupo promo- 
tor por si mesmo de importantes ini- 
ciativas dentro da comunidade. 

Como realizacións materializadas 
están o arranxo e acondicionamento 
do local social, que decidimos ubicar 
unha vella casa de pedra que fora es- 
cola nos seus tempos; a recollida de li- 
xo; unha central telefónica; un con- 
sultorio médico, que acaba de ser inau- 
gurado. En vías de remate atópase a 
conducción de augas, servicio do que 
careciamos. Participamos en diversos 
programas de radio e televisión, e ta- 
mén por medio da prensa animamos 
a outros grupos de xente a que se in- 
teresen polos problemas do medio no 
que viven e que tenten solucionalos. 

A nosa presidenta, Lourdes Gómez, 
foi elixida presidenta da Federación 
Galega de Mulleres Rurais, por canto 
a nosa Asociación foi a primeira de 
mulleres que xurdiu en Galicia. 



número de mulleres xoves 
que intentan acceder ó 
mercado laboral, ven in- 
creméntandose nos últi- 

mos anos, non só cada vez son máis 
as mulleres que buscan o primeiro 
emprego, senón que están tamén 
mellor formadas, nembargantes, bó 
número delas irá abandoando polo 
camifio antes de atopalo e incluso 
das que o acade, moitas acharano 
en categorías laborais inferiores ás 
que por formación poidesen optar. 

O feito é claro, as mulleres teñen 
unha maior tasa de desemprego que 
os homes, mais non é froito dun Úni- 
co obstáculo, senón dun cúmulo de 
factores que fan da sociedade na que 
vivimos, unha sociedade dism'minato- 
ria para a m u l k  Son factores como 
a segregación horizontal, un em- 
presario reacio á contratación de 
mulleres, a baixa cualificación en 
certo número de casos, a pouca di- 
versificación da formación, falla de 
confianza, escasa información e 
orientación ... Todos e cada un des- 
tes factores, lévannos directamente 
cara unha desig-ualdade de oportuni- 
dades á hora de enfrentarse coa reali- 
dade de buscar traballo. 

As situacións discriminatorias para 
.a muller non son novas, o problema 
ven xa desde ben antigo e vaise for- 
mando coa evolución da historia e 
rhesmo coa propia. evolución do ser 
humano. Poderiamos botar unha 
ollada atrás ata os tempos máis re- 
motos, nos primeiros eslavóns da ca- 
dea da evolución humana e alí, ato- 

pariamos aquelas fe- 
mias de homínidos ii 1 

: 
que pola súa condi- i - 
ción de sé-las perpe- 
tuadoras da especie, 
comenzaron a asig- 
narselles unha dife- 
renciación de tare- 
fas. -A muller xestaba, 
paría, amamantaba e 
por tanto foi pouco 
a pouco encaminada 
cara o coidado dos 
enfermos, dos ne- 
nos, ás tarefas do- 
mésticas, de agricul- 
tura e recolección. 

Desde estes ances- 
trais tempos estable- 
céronse roles de 
comportamento pa- 
ra os distintos sexos, 
pero sempre houbo 
algo en común en tó- 
dolos tempos que se 
sucederon, é o feito de que nas so- 
ciedades autónomas, nas que non 
existia un valor de cambio, os roles 
non estaban tan acentuados como 
en etapas posteriores. Sempre a mu- 
ller foi requerida según as esixencias 
do mercado, en tempos da revolu- 
ción industrial o épocas de postgue- 
rra os nenos e as mulleres pasaron 
de ser man de obra barata, mais coa 
introducción da tecnoloxía nas fá- 
bricas, esta mesma man de obra sus- 
tituíuse por maquinaria e o empre- 
sario veu á muller incapacitada para 
o seu entendemento e manexo. 

Hoxe en día, o traballo da muller 
na casa segue sen considerarse co- 
mo tal, estas labores constituen un 
valor de uso que non xeneran di- 
ñeiro, non se produce un inter- 
cambio social e os beneficiarios di- 
rectos é a familia e por pnto non hai 
valor de cambio. "Non traballa" e ha 
de depender de quen o faga, en fun- 
ción desta visión capitalista. 

O noso itinerario histórico troixo- 
nos a esta situación que, senón so- 
mos quén de decatarnos e cambia- 
la, permanecera. Por suposto, que 
hai outras culturas distintas da no- . 



sa, que moitos chaman occidental, 
o trato a muller será distinto en ca- 
da unha clelas. En lugares como a 
illa australiana de Trobiand, os ho- 
mes son os encargados da crianza 
dos fillos que lle son entregados na- 
da máis nacer. Situacións como es- 
tas que nos poden parecer tan es- 
tranas e alleas son froitos de dife- 
rentes entendementos do mundo. 

Pero a nosa realidade é que du- 
rante tanto teinpo a muller ven sen- 
do relegada a desenrolar tarefas su- 
bordinadas, que vai xerando en nós 
un certo complexo de inferiorida- 
de, que desencadeará nunha baixa 
autoestima e falla de confianza en 
nos mesmas, estas sit~lacións volve- 
ransc contra nos á hora de buscalo 
primeiro emprego. 

A mnqziinn~in da  clesigualdad~ social 
que nos rodea é complexa e co- 
menza polos primeiros patucos ro- 
sas o aziiis, seguirá polos camións e 
as honccas e continuará cun longo 
pí~rcorriclo ata consegui-la síla fin, 
íi)i-mar iin home con confianza en 
si rncsino, dominio, capacidacle de 
tlccisión, agresivo, creativo, capaz de 

' perseguir e acada-lo éxito, e unha 
mullcr sen ningunha destas carac- 
terísticas, facendoa sentir incom- 
pleta sen un home e unha familia. 

Esta é a nosa realidade, pero po- 
dería ser outra, chegamos ó mundo 
como seres inmaduros que han de 
sofrir un proceso de aprendizaxe e 
socialización no que o individuo se- 
rá forxado no molde da sociedade 
na que se atope. Todaviapodemos mar- 
ca-los carnilios oportunos para que o mo- 
delo sexista non  se perpetzie e educar ás 
riindeiras x m c i ó n s  n a  igualdade. 

No momento no que a muller ac- 
cede, o intenta acceder, ó mercado 
laboral, os roles sociais teñen feito 
xa boa mella no seu comportamen- 
to e personalidade. As característi- 
cas másculinas e feminina que cons 
titilen os estereotipos traclicionais 
sonnos inculcadas desde os primei- 

ros días de vida, tanto polos pais, co- 
mo pola escola, compañeiros, fami- 
lia ... e contribuen a reforza-los dis- 
tintos roles. 

Na escola un comportamento fe- 
minino máis dócil, con maior cola- 
boura na clase, e mellor adaptación 
ás normas, pode ser nun principio 
unha avantaxe ó atrae-la benevo- 
lencia dos/as mestros/as pero ó lon- 
go do tempo volveraseun inconve- 
niente, xa que a independencia e 
competitividade que son unha das 
cualidades dos rapaces, favoréceos e 
Iévaos a ter ambicións máis elevadas 
e mellores resultados no mercado la- 
boral. 

Todos estos factores quedan tan 
interiorizados no ser da muller que 
mesmo á hora de escoller formación 
irán cara cursos breves, como con- 
tabilidade, taquigrafía, puericultu- 
ra, etc ou en niveis superiores as mu- 
lleres abarrotan as facultades de le- 
tras, maxisterio, enfermería, histo- 
ria ... Mentres que as carreiras técni- 
cas superiores son copadas polos ho- 
mes, sendo monopolio destes as dis- 
ciplinas con maior prestixio e ren- 
tabilidade. 

A concentración laboral das mulleres 
distribúese nunha segregación ho- 
rizontal, concentrándose en deter- 
minados sectores do mercado (sa- 
nidade, cultura, hosteliria, educa- 
ción, administración.. .) precisa- 
mente nos que se dan os maiores ta- 
sas de desemprego. 

Moitas terán que traballar en ca- 
tegm'as laborais infm'mes, bo número 
delas percibirán salarios hasta un 
30% máis baixos que compañeiros 
na mesma categoría profesional; as 
desventaxas non rematan aquí, xa 
que o empresario non so é reacio á 
contratación de mulleres, senón que 
as que xa teñen emprego custaralles 
máis chegar a postos directivos e de 
responsabilidade, e por si todo fora 
pouca carga, hai que contar con que 
na maioría dos casos as mulleres 
teñen responsabilidades familiares 
e realizan unha doble xornada la- 
boral. 

Nesta sociedade capitalista na que 
viGmos, onde o poder se mide polos 
cartos, a muller ocupa maiormente 
postos de menor prestixio social que 
o home, e os salarios percibidos por 
elas son máis baixos. Se non  comenza- 
mos a concienciarnos da  situación e a Po- 
ñe-lo remedio, continuare, nos a ser con- 
sideradas e tratadas como "cidadans de 
segunda". Por iso, dende a Asociación 
"Mulleres Xoves-Area " e dende os Centros 
de Emprego, encamiñamo-los nosos esfor- 
zos cara á conqum'r u n h a  igualdade de 
qbmtunidades real, sacando ás mulleres 
xoues d a  sua  situación de anonimato e 
loitando para que a nosa sociedade sexa 
mhis xusta e igualitana con todas nos. B 

Mary Solar e Teresa Varela 
"Mulleres Xoves-Area" 
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XENERO: - 

Antropoloxía Social 
foi desde sempre 

unha disciplina moi implicada no 
desenvolvemento do movemento fe- 

, minista. E isto foi así porque tendo 
como ten como obxecto de estudic 
a diversidade humana o que ela no! 
di resulta ser unha referencia inex 
cusable á hora de someter a proba 
calquera xeneralización sobre a na- 
tureza humana ou, neste caso, sobre 
a suposta existencia dunha "nature- 
za feminina". A antropoloxía consi- 
dera as culturas como "contrucciónr 
humanas" e se preocupa por inda 
gar e afondar no estudio dos meca 
nismos e procesos a través dos ca 
les se producen e reproducen dita! 
construccións. Neste senso a antro 
poloxía superpón sempre a nature- 
za á cultura: mesmo os fenómenos 
que se nos presentan como máis pr& 
ximos á bioloxía e polo tanto máis 
naturais están suxeitos á arbitrarie- 
dade cultural. Pensemos, por exem- 
plo, en algo tan básico para o ser hu- 
mano como é a alimentación, nece- 

sid; 
los 

ren 
nos 
rlpr 

rre 

C u1 

estt 
1 

%de que compartimos con tódo- 
animais. Sen embargo, por "na- 

tural" que esta necesidade nos pa- 
reza, nin sequera a alimentación se 
sustrae á cultura e este fenómeno 
tan natural é en realidade un fenó- 
meno cultural e como tal, pautado 
e regulamentado de formas dife- 

tes nos diferentes grupos huma- 
;. Proba diso é que as persoas po- 

,,,i mesmo chegar a deixarse mo- 
r antes de comer un alimento 
~hibido ou aborrecido pola súa 
tura por máis nutritivo que sexa 
<. 
lesde as súas orixes, os estudios 

antropolóxicos sóbre o parentesco, 
sobre a economía das sociedades 
chamadas primitivas, sobre a reli-' 
xiosidade, viñeron a poñer en cues- 
tión o carácter absoluto e "natural" 
das premisas culturais das socieda- 
des occidentais. Sen embargo e cu- 
riosamente as relacións entre os ho- 
mes e as mulleres e os significados 
culturais asignados Ó sexo, o que ho- 
xe designamos como xénero, foron 

.;NHA MIRADA O NOS0 ENTORNO PRÓXIMO 



preservados case sempre desta con- 
sideración cultural, desta visión ca- 
racterísticamente antropolóxica da 
realidade como construida. Isto non 
resulta estraño se pensamos que os 
primeiros antropólogos foron sobre 
todo homes e que detrás de todo co- 
ñecemento escóndese sempre un 
"interese". 

A antropoloxía da muller xurdiu 
a finais dos anos 60, seguindo a tó- 
nica xeral dos estudios de mulleres, 
orientada por un interese feminista 
en amosar o papel e a situación des- 
tas en distintas culturas e contribuir 
á súa transformación. Hoxe en día, 
sen embargo, seguindo igualmente 
a evolución dos estudios feministas, 
esta expresión de "'antropoloxía da 
muller" foi substituida pola de "an- 
tropoloxía de xénero". O cambio de 
nome non é gratuito senón que es- 
tá cn relación cun cambio na per- 
pectiva teórica e ana1ítica.l Segun- 
do esta perspectiva o obxecto de es- 
tiidio non ¿. propiamente "a muller" 
scnón os elcmcntos e principios es- 
ti-uctiirais que interveñen como va- 
riablcs na constit~ición das mulleres 
como tales mulleres e na configura- 
ción da situación de subordinación 
e inferioridade que ocupan na so- 
ciedade. Ser muller non é un feito. 
natural, algo dado; non se é muller 
unicamente por pertencer a un se- 
xo biolóxico determinado senón que 
esa identidade resulta dos significa- 
dos culturais que se atribuen ó sexo 
e das relacións sociais que se esta- 
blecen entre homes e mulleres. O 
xénero é pois o sexo visto á vez co- 
mo unha construcción simbólica e 
como unha relación social. O mes- 
mo tempo os eshidios de xénero pre- 
tenden evitar o perigo de aillamen- 
to que xa estaba a presentarse como 
unha ameaza real para os estudios 
de mulleres no ámbito da academia 
na que, se ben se toleraban, tamén 
se marxinalizaban e empezaban a 
ser considerados como "algo á par- 
te", con escasa ou nula incidencia so- 
bre a transformación dos modelos 
teóricos relevantes para o esh~dio da 
socieclade. A estratexia a longo pra- 
zo diríxese a romper ese cerco e a 

tratar de introducir o xénero como 
unha variable de análise en calque- 
ra ámbito ou problema que poida 
ser abordado e estudiado pola cien- 
cia social. 

Recentemente tivo lugar na Uni- 
versidade de A Laguna en Tenerife 
o VI Congreso da Federación de Aso- 
ciación~ de Antropoloxía do Estado 
Español; a través das suas actas po- 
demos comprobar o desenvolve- 
mento dos estudios antropolóxicos 
sobre o xénero no noso entorno pr& 
ximo* . Seguindo a estructuración 
usual en "paneles" dedicouse un es- 
pecífico a este tema co nome de "Sis- 
temas de xénero e construcción (de- 
construcción) da desigualdade" co- 
ordinado polas profesoras MWar- 
men Díez Mintegui da Universida- 
de do País Vasco e Virginia Ma- 
quieira da Autónoma de Madrid. Tal 
e como elas mesmas argumentan na 
presentación das distintas comuni- 
cación~, a aposta pola integración 
curricular á que antes faciamos re- 
ferencia, ist'o é, a aposta pola refor- 
mulación. dos diferentes marcos te- 
óricos por medio da introducción 
de novas categorías que permitan 
analizar os sistemas de xénero, non 
é contradictorio coa dedicación dun 
espacio propio dentro do congreso, 
dado que este obxectivo debe ir 
acompañado dun traba110 pola con- 
solidación dun campo ou especiali- 
dade potente que sexa capaz de pro- 
porcionar os instrumentos necesa- 
rios para dita transformación3 . 

As comunicacións presentadas 
agrúpanse en distintos bloques. As 
do primeiro grupo abordan proble- 
mas de tipo teórico e metodolóxico 
e nelas detéctase a coincidencia nal- 
gúns principios que son o resultado 
dunha serie de reconsideracións ac- 
tuais. Así por exemplo a necesidade 
de abandonar a categoría universal 
e monolítica de "muller" deseñan- 
do investigacións concretas e parti- 
culares contextualizadas nos proce- 
sos socio-culturais e que teñan en 
conta as diversas localizacións socio- 
estructurais das mulleres. En con- 
cordancia con isto proponse tamén 
unha visión destas como mentes ac- 

tivos que están a propoñer novos 
modelos e comportamentos que 
cómpre captar e sacar á luz como 
xérmenes de novas situacións e que 
a mesma investigación pode tamén 
ignorar si proxecta sobre a realida- 
de os estereotipos dominantes. A co- 
municación de Dolores Juliano da 
Universidade de Barcelona, amosa 
que este é un problema moi evi- 
dente no caso das investigacións so- 
bre a situación das mulleres do Ter- 
ceiro Mundo, sobre as que a miú- 
do se proxecta o noso propio mo- 
delo de liberación considerando co- 
mo aquel ó que deben chegar tóda- 
las mulleres do mundo. A autora ad- 
vírtenos da necesidade de evitar un 
dobre prexuizo etnocéntrico: tanto 
o de considerar as diferencias cul- 
turais como un elemento en si mes- 
mo de discriminación das mulleres, 
como o de caer na posición román- 
tica oposta de idealizar a situación 
das mulleres noutras culturas. 

Nesta mesma liña a comunicación 
de José Miguel Apaolaza, profesor 
da Universidade do Pais Vasco, pro- 
pón un modelo teórico-metodoló- 
xico concreto para o estudio da cons- 
trucción dos sistemas de xénero nun 
contexto de marxinación social, máis 
concretamente nun barrio dunha ci- 
dade andaluza. Segundo este autor 
a marxinación leva a construir so- 
ciedades pechadas, ailladas do exte- 
rior, que reproducen no seu interior 
por mimetismo a mesma xerarqui- 
zación existente na estructura dos 
grupos dominantes nas que xogan 
un papel central as relacións de xé- 
nero. Pártese da hipótese de que as 
relacións de xénero existentes nos 
barrios marxinais son máis marca- 
das e presentan unha meirande de- 
sigualdade observable en distintos 
aspectos. Así, por exemplo, entre ou- 
tros, na definición máis rixida e me- 
nos permeable dos sistemas de xé- 
nero que as que ofrece a ideoloxía 
dominante. Segundo este autor isto 
é así porque as estructuras de poder 
confórmanse en base a construc- 
cións ideolóxicas e é precisamente 
a máis literal aceptación destas a que 
dota de poder e prestixio ás persoas 



Finalmente, a última das comu- 
nicación~ deste bloque presenta un 
problema máis directamente meto- 
dolóxico que xurde como resultado 
do traballo de campo da  súa auto- 
ra en Marruecos. Angeles Ramírez 
afonda no feito de como as percep- 
cións culturais do sexo determinan 
o traballo dos antropólogos/as en 
culturas nas que os espacios corres- 
pondentes a cada sexo están rixida- 
mente separados. 

Os outros bloques dedícanse a te- 
mas de estudio clásicos en antropo- 
loxía social e a través das distintas co- 
municación~ que os compoñen po- 
demos ver unha boa mostra da apor- 
tación que pode facer a antropolo- 
xía ó estudio da situación das mu- 
lleres. As análises antropolóxicas ape- 
gadas ó concreto e a observación mi- 
nuciosa de como a realidade é cons- 
truida e vivida polos actores/as so- 
ciais, permite desentrañar os meca- 
nismos e procesos a través dos ca- 
les se tece ó noso arredor, case sen 
que nos decatemos, enmascarados 
polo cotián e aparentemente banal, 
os significados e as relacións sociais. 
A comunicación presentada por Te- 
resa del Valle xira en torno a un dos 
temas clásicos da investigación an- 
tropolóxica, o do parentesco e a or- 
ganización social. O problema que 
se presenta, a partir do seu traballo. 
de campo en Micronesia e en diálo- 
go con outras investigacións máis re- 
centes4, é cal é o papel que xogan 
as relacións de parentesco e matri- 
monio en canto mecanismos que ac- 
tivan e vehiculizan as obrigas, en re- 
lación cos sistemas de xénero. Tere- 
sa del Valle analiza as condicións das 
que depende que ditas relacións 
contribúan ó mantemento da mu- 
ller nos espacios tradicionais ou po- 
la contra potencien o seu acceso ó 
poder social e político, así como ás 
repercusións que esta última posi- 
bilidade poden ter sobre o cambio 
xeracional das mulleres. 

No apartado "Economía domés- 
tica e economía de mercado" pre- 
séntanse comunicacións nas que se 

u e r  rnuller non é un feito natural, algo dado; non 

se é mvller unicamente por pertencer a un sexo 

biolóxico determinado senón que esa identidade 

resulta dos significados culturais que se atribuen ó 

sexo e das relacións sociais que se establecen entre 

homes e mulleres. 



analiza en distintos contextos etno- 
gráficos cal é o papel do xénero na 
estructuración de diferentes proce- 

. sos productivos, así como na con- 
ceptualización e valoración social do 
propio traballo. Encarnación Agui- 
lar Criado, profesora da Universi- 
dade de Sevilla analiza o caso das 
bordadoras de mantóns de Manila. 
Gloria Cabrera Socorro da Univer- 
sidade de A Laguna, estudia a trans- 
formación social que tivo lugar a fi- 
nais dos anos 60 na illa de Graciosa, 
en Canarias, e a súa repercusión so- 
bre as actividades económicas e as 

Nesta mesma liña Roberto Gon- 
zález-Quevedo da Academia da Llin- 
gua Asturiana, a partir da analise de 
tres tipos de familia existentes nas 
cuncas mineiras asturianas -mineira 
urbana, campesiña e mixta- pre- 
gúntase tamén na súa comunicación 
polas variables que infiúen na diversa 
estructuración dos roles de xénero 
e no afondamento ou suavización da 
separación entre os mesmos. Por ú1- 
timo, a comunicación de Beatriz 
Ruiz Fernández analiza as formas di- 
ferentes en que a economía de mer- 
cado e a economía doméstica abor- 

relacións sociais e de xénero. Rosa 
M. Henríquez R~drí~guez, desta mes- 
rna universidade analiza o ciclo pro- 
ductivo da unidade doméstica par- 
ceira do sur de Gran Canaria, ca- 
racterizada por unha dobre estruc- 
turación debida á emigración tem- 
poral das familias campesiñas para 
a "colleita do tomate". Esta duali- 
dade permite desenvolver nos espa- 
cios diferenciados do pobo e das 
chozas (durante a recollida do to- 
mate) diferentes expresións da di- 
visión sexual do traballo e do ocio. 
A comunicación pregúntase en que 
consisten esas diferencias e que fac- 
tores as xeran. 

dan as cueitións reproductivas. Men- 
tres que na economía de mercado 
os conceptos básicos son os de "con- 
sumo'" '?-iqueza", e "beneficio", a 
economía doméstica definese como 
a arte de satisfacer as necesidades bá- 
sicas e o fundamental é o "mante- 
mento". Estas ideas aplícanse á aná- 
lise da lridade de Vigo na que, sobre 
o e~pacjo urbano C posible observar 
a contradicción entre ambos tipos 
de economías. É o que sucede, por 
exernpIo, n o  caso dalgúns barrios 
periféricos nos que o uso doméstico 
do chan, puido servir como sostén 
dunha a@&lhira de subsistencia así 
como proporcionar terreos para a 

autoconstrucción. Segundo a auto- 
ra o mantemento destas dúas nece- 
sidades reproductivas básicas como 
son a alimentación e a vivenda fóra 
do contexto de mercado, fixo posi- 
ble que os traballadores de Vigo es- 
caparan ás continuas crises indus- 
triais así como ofrecer unha certa re- 
sistencia á mercantilización do seu 
traballo. 

O apartado dedicado a "Asocia- 
cionismo e participación política" 
compóñenno dúas comunicacións. 
A primeira de Margaret Bullen de- 
dícase á análise da participación po- 
lítica das mulleres nos movementos 
de base dos pobos xóvenes do Perú. 
A segunda, da profesora da Univer- 
sidade do País Vasco Carmen Díez 
~ i n t e g u i  é titulada "Procesos sociais 
e reivindicacións das mulleres" pre- 
gúntase polas circunstancias que ro- 
dean a aceptación ou cuestiona- 
mento por parte das mulleres do pa- - 
pel que o sistema sexo-xénero lles 
asigna. A autora discute o modelo 
que propón M. ~ u j i a 5  para quen é 
cando as mulleres teñen indepen- 
dencia de recursos cando as súas or- 
ganización~ cambian os termos das 
relacións de xénero. Segundo M. 
Carmen Díaz esta tese confirmase 
efectivamente no caso do desenvol- 
vemento do feminismo no periodo 
que vai desde a segunda metade do 
XIX ás teorías máis modernas que 
xurden en torno ó 68; sen embargo, 
a autora defende que hoxe en día o 
feminismo constitúese como unha 
"nova visión do mundo" como un 
"novo modelo" que trascende a ou- 
tras mulleres con independencia xa 
da súa situación en relación coa súa 
actividade laboral. O estudio dos co- 
lectivos e asociacións de mulleres 
que existen na comarca Donostial- 
dea de Euskal Herria é o marco et- 
nográfico desta investigación que 
atende particularmente á creación 
de "modelos emerxentes" por parte 
dos diferentes colectivos así como ós 
conflictos que estes xeran e 5s es- 
tratexias para a súa superación. 

No apartado dedicado a "mitos, 
rituais e crenzas" preséntanse dis- 
tintas aportacións para a compren- 



sión de como conforman estes sutis 
instrumentos que son os símbolos, 
o noso xeito de ver, sentir e pensar 
a realidade, así como a súa efectivi- 
dáde, é dicir, o seu papel de forzas 
activas no proceso social. Jordi Ro- 

. ca i Girona da Universidade de Ta- 
rragona presenta unha comunica- 
ción sobre "o maxisterio pontificio" 
en materia social (1891-1991) : unha 
mensaxe sobre a desigualdade social 
e a diferencia de xénero". Nuria Fer- 
nández Moreno da UNED analiza a 
influenci? dun ritual da etnia bubi 
de Guinea Ecuatorial sobre a es- 
tructura de parentesco e Antonio 
Montesinos González do Centro de 
Estudios OPOSAN presenta un es- 
tudio sobre "A identidade masculi- 
na e a subalternidade da muller nos 
ritos invernais da Cantabria rural". 
Gustaríame destacar, por interese 
persoal neste tema, a comunicación 
de Pedro A. Cantero titulada "Ser 
muller. Facerse home. Educación do 
sentimento e devoción á Virxe na 
Serra de Aracena". No traba110 ana- 
lízase o papel formador da devoción, 
en que medida o relixioso interfire 
na construcción do "eu ideal" e co- 
mo participa no funcionamento da 
diferenciación do xénero. Segundo 
este autor "ainda máis que a clase s o  
cial, o sexo social é un factor de di- 
ferenciación que a devoción crista- 
liza". A través da minuciosa análise 

, das figuras bíblicas de Eva e María o 
autor amósanos o conxunto de nor- 
mas, actitudes e sentimentos implí- 
citos no modelo feminino do cris- 
tianismo, Sen embargo, "coa devo- 
ción interior e a devoción litúrxica 
os homes non operan o mesmo tipo 
de represión nin viven as mesmas 
formas de emoción". Na devoción á 
Virxe non hai modelo que sirva pa- 
ra forxar a representación do home 
ideal, nin figuras como as de Xesús, 
Xosé ou Xoan funcionan, segundo 
o autor, coma tales. A devoción ma- 
riana parece propoñer unicamen- 
te un modelo para a muller. Esta co- 
municación arnosa en definitiva a in- 
mensa transcendencia que a apren- 

' 

dizaxe desta experiencia relixiosa 
posúe na conformación da identi- 

dade feminina e que segundo Pedro 
Cantero marca ainda a visión do 
mundo, a vida familiar e as conduc- 
tas persoais dos habitantes desta Se- 
rra de Huelva. Nas conclusións for- 
múlanse unha serie de preguntas 
que despertan un gran interese po- 
lo seguimento desta investigación. 
Así, o autor cuestiona o porque dun 
único modelo relixioso, así como a 
relación de dependencia que pode 
haber entre o modelo relixioso fe- 
minino e o modelo profano mascu- 
lino. Igualmente, e ainda que se 
constata un relativo estancamento 
no cambio dos valores masculinos e 
femininos a pesar do acceso da mu- 

ller a roles máis públicos, o autor, 
asumindo as premisas do apartado. 
teórico e metodolóxico que xa co- 
mentamos, pregúntase pola necesi- 
dade de investigar cales son as pers- 
pectivas de evolución destes mode- 
los, así como a captación de ele- 
mentos novos que perturben e mo- 
difiquen este sistema. 

Ainda que centrándose nun tema 
moi diferente, dentro do apartado 
dedicado a "Saúde e sexualidade", 
a comunicación de Yolanda Bodo- 
que Puerta da Universidade de Ta- 
rragona comparte coa anterior a 
cualidade de revelarnos as engra- 
naxes ideolóxicas que se esconden 



detrás de fenómenos próximos e fa- 
miliares, a súa repercusión sobre a 
experiencia e a identidade das mu- 
lleres, así como na reproducción 
e/ou transformación dos estereoti- 
pos de xénero. Esta comunicación 
titulada "Muller e.normativa fami- 
liar: análise a partir dos Centros de 
Planeamento Familiar" analiza o pa- 
pel dos CPF como lugares de ex- 
presión cultural dunha transición 
ideolóxica en materia de represen- 
tación~ da familia nos que se pro- 
poñen novos contidos normativos 
sobre a sexualidade, a reproducción, 
as relacións de parella e a saúde das 
mulleres que racha co modelo bur- 
piés dominante ata hai ben poucos 
anos. No traballo denúnciase .neste 
senso o importante papel que a pro- 
fesión xinecolóxica xogou como alia- 
da do poder na definición e control 
do lugar da muller dentro da fami- 

tro das familias, resaltando a posi- 
bilidade que ofrecen os CPF a estas 
mulleres de expresar e subxectivizar 
os seus desacordos co papel que lles 
tocou xogar na sociedade. 

Por último, o traballo de M. Luz 
Esteban de Basauri titulada "A saú- 
de das mulleres: novas preguntas pa- 
ra novas respostas" completa este 
apartado dedicado á saúde e á se- 
xualidade ofkecendo unha perspec- 
tiva sobre o tema dos supostos cul- 
turais implicados na saúde das mu- 
lleres. Así, por exemplo, a visión fer- 
tilista .do corpo feminino ou as lec- 
turas patoloxizadoras dos fenóme- 
nos corporais femininos. 

Considero que estes traballos son 
unha boa mostra do pulo da antro- 
poloxía do  xénero no Estado que 
permite sentirnos optimistas res- 
pecto ó seu futuro. Só nos resta de- 
sexar que os resultados destas aná- 
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A * ,  

mos de juén quen é 
Lola Herrera. Tódalas persoas que aman o teatro saben 
que é unha das grandes, unha actriz autodidacta, 
intuitiva, capaz dos máis insospeitados rexistros qu- - 
mesmo nos fai rir que chorar coa diferencia de 
segundos, con tal forza e vitalidade que nos arrast~ 
por mundos ben diferentes a través, dos personaxe 
Ile teñen proporcionado prestixio, sona e premios. 
catorce anos despois de gañar un concurso, veu a 
Compostela a roda-la "El Pórtico da Gloria" e 
entón comezou a súa paixón por Santiago e por Galicia 
que a levaron, hai uns anos, a mercar unha casa de 
labranza, preto de Porriño, que restaurou conservando a 
arquitectura destf Este verán visitóunos coa obra 
"A Toda Luz" na mén traballaba a súa filla 
"l-talia Dicenta e IIU que o seu fillo Daniel era o 

argado da luminotecnia. Unha obra que fala da loita 

. a fama e o aplauso, na que os personaxes se moven 
impulsados polo orgullo, o amor, o desexo, o adulterio ... 
Lola Herrera -Susan Benet- fixo unha interpretación 
extraordinaria. Estivo maxestuosa na súa violencia, 
conmovedora na súa anguria, e soubo dosificar ata 
limites insospeitados a emoción, a fantasia e maila 
forza ... Coma sempre Lola estivo xenial. 

1 
enc 
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que o humor como a 
tenrura ou o soñar 
son imprescindibles. 

Afástannos da 
tolemia 

II 

Vera Franklin personaxe interpretado 
pola túa filla representa a unha actriz 
nova aparentemente inxenua e adora- 
ble, que se mete na túa vida con fins 
n'on tan inxenuos nin adorables. ;Ato- 
paches moitas na.túa carreira. Son pe- 
rigosas?. 

Atopei bastantes pero a verdade é que 
non eran tan intelixentes como Vera 
nin coa súa capacidade interpretati- 
va. As que non valían foron quedan- 
do polo camiño e as outras conver- 
téronse en compañeiras artísticas. 

Para Susan Benet -O seu personaxe- o 
amor é máis importante ca o éxixto. 
;Coincide contigo?. 

Si. Non hai nada máis importante . 
Refírome ó amor en termos xerais 
non só ó amor de parella. O amor é 
o único polo que paga a pena vivir. O 
amor os semellantes, a un mesmo, á 
natureza ... a todo. 

No teatro cando se ten chegado é moi 
dificil? 

Nesta profesión non tes endexamais 
un sitio. Nunca tes chegado. Exami- 
naste diariamente. É dificil pero apai- 
xonante. Este traballo duro, esgota- 
dor dáche novas enerxías. ¡Canto 
máis traballo nisto máis me apaixono! 

O aplauso ;é o mellor recoñecemen- 
to, o que máis se agradece?. 

Non, non estou de acordo. Iso é algo 
moi mitificado. O aplauso é un xeito 
de aprobar, de premiar e de respon- 
der; pero eu perdonaría o aplauso, é 
máis, sóbrame o aplauso se non vexo 
un comportamento ó longo da re- 
presentación, se non atopo unha boa 
conexión co público. 

;Segues a estar nerviosa antes de cada 
representación? 

Falaría máis de responsabilidade ca 
de nervios. Nervios hai o día da es- 
trea, despois o "medo" que produce 
a responsabilidade do traballo ben 
feito. 

Mesmo nos papeis máis dramáticos ex- 
traes unha vea irónica, de humor que 
supoño ten moito que ver contigo. 

Así 6 .  Son unha muller cun gran sen- 
tido do humor. Na miña casa somos 
un grupo que nos rimos moito e tra- 

tamos de tirarlle partido á vida: a mi- 
ña nai, os meus fillos. Creo que o hu- 
mor como a tenrura ou o soñar son 
imprescindibles. Afástannos da tole- 
mia. Para mín o teatro foi o psicoa- 
nalista perfecto. Agora estame axu- 
dando unha amiga psiquiatra porque 
son moi curiosa e eístame saber cou- ' 

sas miñas, quen son, ata onde poido 
chegar e cousas que eu non sabería 
traducir. Polo tanto quero que me 
axuden a traducilas. Teño 57 anos, 
son moi lenta para case tódalas cou- 
sas, e teño que gañar terreo. Hai moi- 
tas cousas que facer e pouco tempo. 

A xente nova, as actrices, veñen con moi- 
ta forza?. 

Agora hai moito marketing, moita pu- 
blicidade. Nestes momentos esíxelles 
máis e a xente está mellor preparada 
pero coido que non son tódalas que 
están nin están tódalas que son. As 
que están máis no escaparate non 
quere dicer que sekan as mellores. 

Por qué tes feito tan pouco cine? 

Poque non me dediquei a abrir ou 
chamar en determinadas portas. O te- 
atro é moi absorbente. Cando queres 
algo debes ir a por ilo, tes que ir na 
súa procura e eu non me movín en 
absoluto. Logo hai algún imbécil que 
fixo a división entre cine e teatro, di- 
visión que estou sep ra  non existe. Os 
do cine din que os actores de teatro 
non valemos para o mundo da imaxe 
porque temos "vicios" ... E sabes, sí te- 
mos un vicio que é saber o que face- 
mos, e ese vicio 5s veces convértese 
no noso maior enemigo. Hai direc- 
tores que non lles gusta que opines, 
dialogues ... Non estou disposta a ser 
un robot, a que me utilicen, me ma- 
nipulen. Quero compartir, dialogar 
coa xente coa que traballo. 

;Que cualidades admiras máis nun di- 
rector/ra?. 

A sensibilidade. Seres humanos con 
sensibilidade e talento. 

En ti quen pode máis o cerebro ou o co- 
razón?. 

Penso que teño moitísima intuición e 
iso cando era nova molestábame por- 
que pensaba que as cousas había que 
racionalizalas. Agora non trato de con- 



trolar esa intuición-inspiración, por- 
que na vida e no traballo, nunca me 
enganaron. Con elas sempre acertei. 

Como se pode un manter nun mundo 
que é un canto permanente a beleza, á 
xuventude, á estatura .... ? 

Para ser actriz penso que hai que ser 
pequena (grandes risas). Cheguei a 
esa conclusión despois de ter sufrido 
moito nos meu primeiros anos por 
mor da miña estatura. Convéncinme 
de que unha muller moi alta, no es- 
cenario, terá máis problemas, en ter- 
mos xerais, para interpretar diferen- 
tes papeis. 

Xa me tes falado do amor. <Como va- 
loras a amizade?. 

É unha cousa tan sumamente im- 
portante e tan dificil de conseguir quy 
non entendo como a xente chama 
amigo a calquera. Unha cousa son os 
coñecementos -que non deixan de 
ser importantes- e outra ben dife- 
rente os amigos. Eu teño a amizade 
de moi poucas persoas. 

E que pensas cando escoitas que as mu- 
lleres non podemos ser amigas entre 
nos? 

Se as mulleres tiveramos a complici- 
dade que teñen os homes sería dife- 

rente. Deberíamos ter presente que 
temos moito en común e moito ca- 
mino que percorrer. Ten que haber 
respecto e complicidade que é o que 
fai ós homes máis fortes. As mulleres 
fáltanos por educación e porque o 
mundo o fixeron os homes e preo- 
cupáronse moi moito de dividirnos. 

Cando chega o desamor que fas para 
poder traballar? 

Tento canaliza-lo malo para poder 
traballar. Cando estou mal concén- 
troo todo no traallo. Hai tres meses 
perdín o meu pai e só o traballo me, 
está axudando a superalo. Teño me- 
do do momento en que remate a re- 
presentación desta obra e non co- 
mece os ensaios da próxima. O tra- 
ballo axúdame a non caer no pozo. 

<Que iie pides a vida? 
Harmonía, acougo e algunha sor- 
presa agradable. 

<Cal é o lema da túa vida?. 
A constancia. Constancia no meu tra- 
ballo, poñer nel o mellor de min e 
respetar sempre o-S principios. Son 
unha muller de principios e. non rom- 
pería nin perdería nada desa ética 
por nada. 

T. Viz 

trato de 
controlar esa 

int uición-ins piración, 
porque na vida e no 
traballo, nunca me 

enganaron. Con elas 
sempre acertei. 



cle e o estalan durante a función. É o 
que máis detesto. O non se compor- 
tar. Pensan que os actores somos de 
granito. Coido que teñen unha con- 
fusión, pensan que somos como a 
pantalla do televisor, insensibles. 

Hai algo ,que teña marcado a túa infan- , 
cia? 

Si o medo. Nacín en Valladolid no ano 
35 e crecín cos estoupidos das bom- 
bas e aínda que a miña familia era cá- 
lida, amorosa e estupenda, e xoguei 
e rin moito, o medo lévoo baixo a pel 
desde sempre. Non se foi de min, se- 
gueme como unha sombra aínda que 
cada vez está máis difuminado; pero 
hai veces que se recrudece. 

Volvo ó mundo da beleza, da xuventu- 
de <estarías disposta a pasar por un qui- 
rófano?. 

Nunca. Se algún día escoitas que o fi- 
xen ou que vou facelo ven verme por- 
que significará que toleei. Non estou 
polo labor. Quero ser unha vella, ve- 
lla de verdade, como as de antes, con 
enrrugas, quero ser unha persoa con 
historia -e cada enrruga téna-; pe- 
ro como agora mesmo non se valora 
a vellez, non se atopa fermosura ne- 
la, senón que é máis ben un despre- 
tixio -como se só fora a afectar a un 
sector concreto da sociedade- eu 
vou ser das poucas vellas da profesión, 
xa que todo o mundo está a pasar po- 
lo quirófano, unha, outra e outra 
vez... Tódalas da mina idade son xa 
moito máis novas ca min, non teñen 
unha enrruga (grandes risas) e entón 
vai se-lo meu momento para o cine, 
porque creo que nas imaxes, na fo- 
tografía sen van seguir valorando os 
vellos de verdade e entón cando ne- 
cesiten unha vella de verdade terán- 
me que chamar porque serei algo 
exótico dentro da profesión. Deberí- 
an prepararnos na escola para asumi- 
la vellez e disfrutala. Porque mira que 
debe ser traumático meterse nun qui- 
rófano, querer ser sempre novo can- 
do non o es de aspecto porque de es- 
pirito si se pode ser: hai vellos avina- 
grados e vellos novos e rapaces avi- 
nagrados e rapaces novos. A min gús- 

N tanme moito as persoas maiores. Pro- 
5 
c' dúcenme moita tenrura. B 





racterizacla, polo fenómeno do con- masa provoca no deterioro do me- 
suinistiio. Deste xeito na actualida- dio ambiente, ben sexa pola ex- 
cle por t o d ; ~ ~  partes ofrécesenr~os tracción masiva de recursos, ben se- 
~~~)c l i i c tos  e seivicios, ante os que xa pola acumulación de desfeitos 
; cicl:icláns teriios a dificultade de producidos polo F ~ ~ S L I ~ O .  

elixir aclecuaclamente. O problema 
sorde cando debernos optar entre a 
enorme variedade de bens e servi- 
cios ofertados e a preocupación por 
acadar as máximas cotas de calida- 
de de vicla, por encima da simple 
satisfacción das necesidades vitais. 

A calidade de vida non se reclu- 
ce só 5 caliclade dos productos, se- 
n6n tainén a pensar nos efectos se- 

Consumimos de todo: alimentos, 
vestidos, lecer.. . e paradoxalmente 
tamén consuminlos publicidade, 
que é un elemento que está ó ser- 
vicio de mercado coa finalidade de 
convencer ó cidadán antes que de 
informarlo. Hoxe en día aínda po- 
demos les nalgíins xornais a pre- 
sentación da publicidade como in- 
formación ó consumidor, canclo nun 

anuncio interveñen todo tipo de téc- 
nicas (estéticas, psicolóxicas.. .) en- 
camiñadas a provocar no consumi- 
dor un impacto dirixido á creación 
dunha necesidade de adquisición 
d ~ i n  producto deterninado. Do mes- 
mo xeito cabe sinalar que a muller 
é utilizada frecuentemente como ob- 
xecto publicitario nos diferentes 
anuncios. 

O consumo ten tamén distintos 
compoñentes sociais. Na nosa so- 
ciedade cláselle moifo valor ós sig- 
nos externos, que nada teñen que 
ver cos verdadeiros valores l-iurna- 
nos. Así, por exemplo, o calzado de- 
portivo "prestixia" a inoitos indivi- 
duos máis que outros valores per- 
soais. 

Non podernos deixar de sinalar 
tamén que a incitación ó consumo, 
que ten unha finalidade marcada- 
mente económica, produce desa- 
xustes psicolóxicos e sociais. Hai 
personas que enfermizamente se 
ven determinadas a mercar algo 
sempre que saen á h a ,  á mame de 
que o necesiten ou non. É preciso 
ter en conta que o concepto de ne- 
cesidade é relativo, dado que xun- 
to a unhas necesidades básicas ob- 
xectivas, existe unha gran varieda- 
de de necesidades que se van cre- 
ando nos individuos e que aparecen 
como "imprescindibles" para certos 
colectivos sociais. Desde o punto de 
vista social a incitación ó consumo 



1 Fomenta, en moitos casos, desaxus- 
tes sociais, dado que crea neses co- 
lectivos necesidades que non po- 
den satisfacer por falta de medios 
económicos, tendo que realizar con- 
ductas non sociais (roubos ...). Por 
tanto o consumo tende a crear so- 
bre todo necesidades, á mame das 
posibilidades económicas para sa- 

! 
tisfacelas. 

Case sen darnos conta, a publi- 
cidade converteuse nunha perma- 
nente e inoportuna compañía, da 
que dificilmente podemos prescin- 
dir. A inversión publicitaria'medra 
impresionantemente cada ano, do 
que pode deducirse a súa gran ren- 
dibilidade, logrando que os indivi- 
duos merquemos productos non ne- 
cesarios e que aumentemos a com- 
pra dos productos que se anuncian, 
á mame da súa calidade. 

A publicidade é persuasiva, acos- 
tuma a manipular os sentirnentos en 
moitos casos e ó seu influxo é es- 
pecialmente preocupante cando se 
dirixe a nenos e nenas, un sector da 
poboación moi definido e con pou- 
ca capacidade de defensa e de res- 
posta. Para esta manipulacjón utilí- 
zanse animais e bebés moi peque- 
nos coas súas voces. A publicidade 
aproveita o desexo innato que te- 
ñen os nenos e nenas de posuir cal- 
quera cousa, sobre todo se é atrac- 
tiva e nova; do que se trata é de cre- 
ar necesidades.. . Eles terminan iden- 
tificándose cun xeito de vida ou un 
modelo de comportamento que é o 
que mantén o protagonista do 
anuncio (xeneroso, simpático ...) e, 
por tanto, cos mesmos gustos e ob- 
xectos que posúe. 

A mesma colocación dos obxec- 
tos nos escaparates pode encadrar- 
se dentro da estratexia da provoca- 

1 ción consumista. Deste xeito, o lu- 
gar de colocación, os adornos, a 
iluminación e as promocións son 
algúns dos seus elementos opera- 
tivos. 

Ante a situación que provoca a 
maquinaria consumista parece im- 

' portante o papel que a. educación 
debe desenvolver para crear actitu- 
des de autonomía e responsabili- 
dade, capacitándonos para unha to- 



e contra a 

ada vez que ouzo as femi- 
nistas criticar a publicidade, 

tremo. Coa igrexa -en versión lila- 
temos dado. 

Arremeten contra unha publici- 
dade que denigra a muller, din, exi- 
xindo dos poderes públicos o exer- 
cício da censura. Asi Encarna Ote- 
ro, por exemplo, concelleira en 
Coinpostela, solicitou, con toda ce- 
leridacle a retirada por parte das au- 
toridades rnunicipais dun anúncios 
colocados nas marquesiñas dos bu- 
ses. Os cartaces -a rapariga estaba 
sen roupa de cintura para acima- 
publicitaban calzados. 

<(Non, eu non quero que os meus 
fillos vexan ese noxo de anúncios 
que só apresentan a muller como 
obxecto erótico)> e.scoitei unha nun 
debate, chea de razón, ou aque- 
loutra: ((Sinto-ine agredida cada vez 
que vexo un anúncio onde elas en- 
sinan tetas, cús, tipos ... Onde elas 
son somente corpo e inais nada que 
corpos)]. 

Necesito saber -necesitamos sa- 
ber- exactamente que é o que mo- 
lesta 5s mulleres que opinan deste 
modo. 

Que haxa mulleres que ensinen 



os corpos? Que eses corpos ou pe- 
dazos de corpos exciten muita da 
xente (homes e mulleres) que re- 
cibe a mensaxe publicitária? Que 
muita desa xente que sintoniza se- 
xualmente-sensualmente con esa 
publicidade lle goste desa excita- ' 

ción? Que sempre sexan mulleres a 
ensinar e nunca os homes compor- 
tando-se como obxectos de desexo? 

Precisamos saber por ver de que 
podemos falar, de que temos que 
falar. Que é o que nos denigra, nos 
oprime, nos ata e saber de qué pre- 
cisamos libertar-nos. 

Precisamos saber se realmente 
esa publicidade nos denigra ou é 
que estamos ancoradas nunha ideia 
do sexo "moi feminina" que ten 
marcado con forza o noso sub- 
consciente de mulleres? 

A publicidade quer venclér e ven- 
de conectando cos desexbs -cons- 
cientes ou incoscientes- dos seres 
l-iumanos aos que se dirixe. A pu- 
blicidade non inventou a opresión 
da muller, nen tampouco é causa da 
sua permanencia. 

Contribui a fixar-manter-cambiar.. . 
papeis, símbolos, mitos, imaxes. 
Non mais ... nen menos, e é com- 
plexo demais para falar agora mes- 
mo diso. 

Se vai ao sexo, explícita ou su- 
bliminalmente, é porque o sexo 
vende. E vende porque aí está un- 
ha das raíces inais importantes do 
desexo, que é como dicer da vida. 

Será que as feministas -ou as fe- 
ministas que pensan asi- o desexo 
e o sexo lles da medo, ou só o ven 
como fonte de perigo e non de la- 
cer, felicidade, autoafirinación, le- 
diza? 

Crerán, talvez, como muitas das 
suas antepasadas, que as feministas 
teñen como misión atrair os homes 
a pureza e vida asexuada? 

Penso que aí está unha das raíces 
da sua raiba e indignación diante 
deste tipo de publicidade. Indigna- 
ción que só salta, ollo! cando hai se- 
xo explícito de permeio. 

Volvo ao da concelleira do BNG 
en Santiago que solicitou a retirada 
urxente da publicidade porque es- 
taba indignada, porque denigraba a 
muller, as mulleres. 

Cartel de Mucha, 1896 

Igualmente o tiñan solicitado -hai 
que dicé-lo- a xente do OPUS en 
Pamplona (coincidéncia, préste-se 
atención a isto, que costuma pasar: 
a xente mais carca en matéria de  
moral e costumes con posicións li- 
las. O caso ianque sobre pornogra- 
fia é ben sintomático). 

Tiveron éxito ambas peticións: Os , 

anúncios foron retirados. 
(Son muller, e a min non me de- 

nigraba nada. Absolutamente nada). 
Se me denigra, en troca, que os po- 

liticos sexan maioritarisimamente 
homes, como os banqueiros, curas, 
militares, xefes e hierarquias de cal- 
quer invento, mentres elas son, 
maioritarisimamente, subordinadas 
laborais: oficinistas, telefonistas, lim- 
padoras, enfermeiras, profesoras, 
costureiras e un longo etcétera. De- 
nigra-me, a min e as do meu sexo, 
que a sociedade amplisimamente to- 
mada, asi, por maioria, pense e vol- 
va pensar que o noso, o propria- 
mente noso son os pratos, verte- 



douiros, cociñas e cociñiñas, vasoi- Creo que o que digo merece un- 1.b. Tiralles os ollos, tapallos, fe- 
ras, deterxentes, lavadoras, cueiros, ha reflexión. En dobre via: chaos na casa e controla o que que- 
rnandís, plumeiros e centos de mi- , A relación, cando menos dun res que vexan e o que non. 
llares de produtos de cosmética pa- sector do feminismo -e as feminis- 

2: ra non ennigar, nen embranquecer - tas-, co sexo, o sexual, a excitación 

o cabelo, nen envellecer ... Anún- (masculina e feminina1 e as moi va- Esforzar-nos unha miga por saber 

cios, polos que ninguén ergue a riadas e diversas expresións explí- que axuda e que non axuda a facer 

citas ou subliminais deste mundo. de nós unha colectividade solidária, 

, A questión de exkir dos pode- tolerante, relaxada e desfrutona en 

res públicos o exercício da censu- troca de sair coas tripas en primei- , 

ra. Ou a censura en xeral ro lugar querendo censurar e pena- 
Resolveriase o problema das mu- lizar que a min me sin- 

Ileres, da opresión das mulleres, re- da que resulte agradábel para outra 

correndo a reprimir a liberdade de xente. Non falo desde posicións en 

expresión e censurala cando as suas que todo vale e todo é igualmente 

expresións non conveñan a un có- bon. Falo da necesidade de non 

digo ético estabelecido? confundir o que a min me desgosta 

E se houber ese código-padrón -polo que sexa, educación, ideias 

de conduta ao que axustar-nos .... dominantes no tempo que abrin os 

Quen o faria? Cal seria? Como seria? 0110s á vida, más experiéncias, in- 
, f:rhlAmp 
E\*'" >Y. Quen o controlaria? En hnción de capacidade ou dificuldade para en- 
lry, ?'. que poderia ser modificado? caixar novidades e mudanzas, etc, 
T"lR 470 (interesantísimo debate que atin- co que é mau ou non axuda a que 
. r r ,  

,. \ C 

t ... xe os postcilados éticos, filosóficos, mulleres sexamOs libres 
políticos e sociais de feminismo e nunha sociedade de iguais. 

de outras muitas cousas). De certo, cismo que é un dos de- 
Deixoo asi e V O ~ O  a indignación bates que valen a pena que fagamos 
muller que non q~leria que 0s antes de atopar-nos con códigos fei- 

seos fillos visen O noxo aquel de tos, con ehéncias de censuras, con 
Publicidade, e levando 0 exemplo intentos de convencernos de que is- 
ande queiramos e até ande queira- to nos denigra e o outro non e... pa- 

- - mos,~odemos falar de duas grandes ra seguir mellorando, apoiando-nos 
liñas de achlación: nunha velllísima ideia en que a hie- 

VOZ, nen rnancla ( ?tiren das Que non queres que 0s teus fdlos rarquia da igrexa catolica ten Ion- 
revistas. c;ilxleinr~as, rarrnácias, ten- própria..,.) wxan i s ~ ?  ga experiéncia ... o sexo, mau. ARO- 
das cle alimentación, clrogarias, xor- ra si, visto con oílos violetas ou 
nais, televisións e mais que nada 1: lilas. 
das mentes cloentes da sociedade 1.a. Suprime o que non queiras Atención ao que estamos sernen- 
en que vivemos. que vexan, tando e propondo. B 
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municación han de ser os estímu- 
los de fracción de segundos, ima- 
xes estáticas encabezadas por un 
"slogan" máis ou menos atrainte, 
emhora non garde demasiada re- 
lación co ohxecto da vendad, ou cu- 
ñas racliofónicas de conciso guión 
cleclarnaclo por unha voz insinuan- 
te capaz de convencer-nos e invo- 
lucrar-nos, por citar só os exemplos 
máis cotnuns da actividade publici- 
tfíria. 

Non quixera deixar-me levar po- 
lo impulso de censurar calquer ma- 
nifestación deste tipo. Obviamente 
falamos dunha actividade non só 1í- 
cita senón indispensábel nunha so- 
ciedade de consumo. Simplesmen- 
te trata-se de facer finca-pé en al- 
go que considero esencial: manter 
unha visión crítica acerca dos mo- 
delos dos que se nutre a publicida- 
de e que reverten na criación ou re- 
afirmación de pautas cultiirais que 

xa deberan ser dekterradas pola no- 
sa civilización5. 

Non cabe dúbida sobre o poder 
que a publicidade exerce. Inclusive lOxe DOT hOXe a os seus máis avezados defensores 

blicidai !e coi 
- 

recoñecen a sua expansión tenta- 
nta con cular. Se esta reflecte ou cria, é un- 

ha cuestión aberta ao debate que acérrimos defensores seria inoi útil analisar cada vez que 

que a consideran un sexamos obxecto de algún impacto 
consciente (polo que a sua esencia 

elemento lÚdit0, un democrática non parece moi sóli- 
da). Respeito da maioritária povoa- 

poder sen consecuéncias ción que pode ser público obxec- 
tivo, é dicer, susceptíbel de ser un ... usuário, resulta inaceitábel entender 
que vexan reflectidos en mensaxes 

tan absolutamente carregadas de va- 
cio e levidade, os seus soños e con- 
dutas ou que os prototipos utiliza- 
dos teñan moito que ver con eles 
mesmos. 

Unha mensaxe publicitária é en 
esencia breve e repetitivo; portanto 
exclue toda referéncia con sentido, 
medianamente elaborada ou com- 
plexa. Trata-se do culto á rapidez, á 
imaxe e á provocación. Talvez oca- 
sionalmente incorpora elementos I 

profundos e abstractos para redmi- 
los a constituir-se en sinónimos de \ 
un ben de consumo intercaininbiá- 
bel: liberdade/automóbel, amor/cre- 
ma anticelulítica, harmonia/am- 
bientador alegria/Coca-Cola, ecolo- 
xia/todo-terreo. 

Esta receita é actualmente uni- 
versalmente utilizada por todo o 
complexo mundo da comunicación, 
desde as alocucións políticas e os 
inormativos televisados até os pro- 
gramas hoxe denominados "reality 
show", onde se misturan a infor- I 
mación e o morbo a todas luces in- 
necesário e de pésimo gusto. 

Trata-se acaso de imposibilida- 
de para exercitar a mente?. Quizá o .  1 
tipo de vida que levamos condea- 
nos a consumir emocións previa- 
mente enlatadas e a pensar exclu- 
sivamente en función dos números 
que nos permitan chegar a fin de 
mes. Será a publicidade a "droga 
branda" capaz de conseguir a paz 
social?. Falo neste caso do brazo de- 
reito do fenómeno consumista ca- 
paz, segundo alguns, de facer caer 
o comunismo e asi eliminar ese fo- 
co de conflitividade para o sistema. 
Sentimo-nos realmente informados 
sobre as características reais do pro- 
duto publicitado?. Non hai dema- 
siados anos, ao menos na publici- I 

dade escrita, soía-se destinar un es- 
p&o para o texto informativo; es- 
te texto agora vai encamiñado case 
exclusivamente ao ámbito da emo- 
ción. É un texto criativo. 

Como forma de introduciíjn das 
multinacionais nos países sub-de- 
senvolvidos, é ético que asuma o 
papel de imperialismo cuihlral? Isto 
é especialmente visíbel cando os 
prototipos humanos OLI de conduta 
que se utilizan nada teñen que ver 
cos locais do país receptor.6 



En calquer caso é evidente que a 
publicidade xa forma parte da nosa 
vida cotiá e non só nos meios de  
comunicación de masas, tamén na 
parada do semáforo, na nosa pró- 
pria caixa do correo, nas marquesi- 
ñas de autobuses, cabinas ... As ve- 
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(cando se pon o traxe de informa- ?villa par 
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'a rnar- 

ción veraz e neutral) e outras exce- 
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sivamente visíbel (cando o traxe é 
un enfermo da SIDA terminal como 
no caso de Benetton). Crie falsas es- 
pectativas, busque a emoción e a 
provocación, mostre-nos unha ima- 
xe ferinosa, use o traxe que use, a 
publicidade busca a venda. Todo 
vale: o coche que che dá a liberda- 
de, a rapariga das tuas fantasias eró- 
ticas, o cura e a monxa que se bei- 
xan e lembran-che que no teu 
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bens, a miúdo innecesarios e ,  en 
calquer caso, non accesíbeis para 
todo o mundo. Que fixemos nós 
para merecer isto?. b 

para na da a cul 

-Ir 
povo tamén hai unha tenda Be- 
netton. ...' 

Un mundo de fantasia povoado 
de vencedores e de guapas acom- 
pañantes ao máis puro estilo ame- 
ricano, invitando-nos a seguir os 
seus pasos prévio acto de compra. 
Un mundo irreal e absurdo onde o 
cinismo ten un lugar privilexiado. 
En algun momento deberemos le- 
vantar-nos e dicer-lle que nen re- 
flecte a realidade nen representa os 
nosos soños. Asi que vos invito á 
necesária insubmisión. Como nos di 
o anúncio, que culpa tes ti de que 
che guste o bon?. Confiindindo a ca- 
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que me gus a seaucir 

1 

ol->xectivo da publicidade 
comercial é convencer-nos 

cle que compremos un producto, 
q u e  cscollamos un concreto entre 
i11il1:l ;impla cliversiclacle de marcas 
qi~c ofcreccn case o inesmo, por iso 
:i pul>licid:icle 6 in nada se- 
clucción. 

O primeiro paso n ~ u ~ ~ a e g u i r  por 
calquer mensaxe publicitaria é fixar 
a atención do público a que vai di- 
rixido, que a sua mirada e pensa- 
mento se deteñan por un momen- 
to. Despois vir5 a marca, o lema, a 
mensaxe que nos queiran dar, gus- 
taremos dela ou rechazaremo-la pe- 
ro antes debe retener-nos. 

O sexo vende porque atrae, po- 
de-se criticar ou alabar a sua utili- 
zación pero ninguén permanece irn- 
pasibel ante os reclamos sexuais, 
Basta con deter-se un momento 
diante do televisor ou das páxinas 
das revistas para comprobar que ( 
sexo, a sensualidade, son uns do: 
ingredientes máis utilizados pola pu 
blicidqde. 

Dentro da concepción predomi- 
nante da sexualidade, heterosexual 
e masculina, a figura da muller apa- 

. . rece como principal reclamo de 
moitas mensaxes publicitárias, e es- 
ta utilización da muller por parte da 
publicidade é algo que ten sido fre- 
cuentemente criticado dende posi- 

)ns feministas. 

Pero a publicidade non crea a re- 
alidade, serve-se dela, pode distor- 
sioná-la ou manipulá-la, ao igual 
que unha caricatura resalta o as- 
pecto máis positivo do producto ou 
aquel que o diferéncia dos demáis 
e oculta os menos favorecedores, 
pero ninguén pretende que sexa ob- 
xectiva porque o seu principal co- 
metido, como xa dixen anterior- 
mente, é a seducción. 

. - r 
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est: 
der 
bio, 
que 
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Se a muller sensual e provocativa 
é un reclamo publicitário bastante 
utilizado tamén é certo que cada vei 
é máis frecuente que esta sexa ade- 
mais unha muller activa, traballado- 
ra, preocupada polo seu físico pero 
con iniciativa e dec ópria na 
seducción, do mesn que ca- 
da vez aparecen mala ai~uncios co 
home como reclamo seduc 

Hai duas categorias de r 
nas que a publicidade utiliza cor, 
máis frecuéncia os reclamos sexuais: 
os dirixidos a xente nova, para quen - -5xo é un dos alicientes principais 

qe i ros ,  cosméticos, roupa inte- 
de home ou de muller., etc.-, e 

arligos de luxo -colonias, xoias, al- 
gunhas marcas de coche ou de be- 
bidas, etc- ondé a seducción é ne- 
cesária para comprá-los porque non 
cobren ningunha outra necesidade. 

No primeiro caso tanto o home 
no a muller son case por igual 
mentos seductores e provocati- 
, expresando de forma cada vez 
is clara a idea de que a muller 
la (igual que o home) non é pa- 
i ante o sexo. No segundo caso 
1 idea te s forza pero pó- 
i-se aprc lén algúns cám- 
S na meiiadnc, na non é o home 
tn vai buscar o perfume ou a xoia 
a seduci-la como en anúncios an- 
ores, senón que é a própria mu- 
a destin iátaria d 

- .  

3 mensa xe, é ela 



quen vai cornprá-los para seducir. A 
rnuller ten agora máis capacidade 
adquisitiva por si mesma e máis de- 
cisión. 

Estes cámbios aparentemente só 
formais, son unha mostra de que a 
publicidade vai constatando os cám- 
bios sociais que se producen. 

Moitas veces tamén, o sexo utili- 
za-se simplesmente como elemen- 
to provocador sen que teña nada 
que ver co que se pretende vender: 
Anúncio do suplemento do PAÍS, 
decindo que vai mostrar os testícu- 
los e os peitos de moitas fantasias, 
para sacar uns fasdculos sobre os 

seres vivos. Outras, máis agachado, 
o reclamo semial está implícito nas 
palabras en off -E ti non me to- 
mas?- di a voz masculina, -Ate a ú1- 
tima gota- di ela. E todo para anun- 
ciar unha bebida refrescante. Como 
éstes poderiamos atopar un bon nú- 
mero deles pero poden bastar dous 
como exemplo. 

Ben mirado, a publicidade é un 
verdadeiro festín de sexo, pero iso 
non está tan mal, verdade?. 

Que a muller se.utilice como re- 
clamo sexual, é pois iso o que está 
mal?. 

Debo de recoñecer que teño bas- 

tantes dúbidas nesta cuestión, creo 
que depende da actitude e papel 
con que apareza dentro dese "re- 
clamo", e en todo caso, teño claro 
que está ainda peor negar ou ocul- 
tar que a muller ten tamén desexos 
sexuais, algo que pasaba ate hai moi 
pouco tempo, que lle gusta seducir 
e ser seducida. 

Un exemplo desta negación po- 
de ser o anuncio de relóxios que 
ilustra este artigo, retirado polas au- 
toridades australianas por consicle- 
rá-lo denigrante e ofensivo para a 
muller. 

Descoñezo a opinión das femi- 



Leo SI ; é a única mu- 
3r realizaaora que figura no pal- 

marés  es^ -7 e ouro ii 

dos cona 
II val de 1; 

rannes. 1 
A premió foi- l l~ do po- 
película "Vestid( iudosn 11 

realizada para Galerías, F 
N I 

cargo da axencia Casade\ l 

dreño PRG. 11 

Leo defende a importancia do 
ito de ser muller-realizadora e : 
que pode isto marcar e ofre- , 

o 
3r á hora de desenvolver-se nes- 

I 
i profesión: "Considero que o 

teito de ser muller da-nos unha 
I 

ventaxa de entrada, que as mu- ' 

lleres temos uns valores e unhas I 

posibilida( lentes. Ao final, 
a diferen< ca non é unha 
cuestión de sexos senon de xente 
válida e non válida" ... "Na pelí- 
cula "Vestidos y Desnudos" hai un 

~ncepto interesante e unha gran ' 
lea que é o que se premia en li 

annes. A min, como a case to- ' 
3s, gustc 

n l e ~ n  d 
lolo festi 
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nistas autr:ilianas sobre isto pero pa- 
rece-me que a expresión cla muller 
clo aníincio é ináis de satisfación e 
sensualidade que de sofri~nento, e 
iso non ten nada de denigrante. 

Que insinua que lle gusta ser aca- 
riciacla e acariciar-se?. E a quen 
non?. Qué é provocativo?. Por su- 
posto qiie si, pero ai está a sua grá- 
cia e por iso te fixas clespois no fla- 
mante reloxio da rnan que acarícia 

E que se utilice o home como re 
clamo sexual, está tamén mal? 
Abiindando nas respostas anterio 
res, teño que dices que por si so: 
esta c~iestión non nle parece nega- 
tiva, menos ainda neste caso. Des- 
pois de tanto telnpo de ve-los ves- 
tidos cori marengos e azuis non es- 
tá nac1:i ri-ial atopar-nos con algún 
de pci tost:icla de cando en vez. 

Que 5s nlulleres nos crean f111s- 
traci6n e ansiedacle porque nunca 
poclerernos equiparar-nos 5s escul- 
tui-liis "top-nlodel" dos aníincios po- 
las que suspi~in inoitos hornes?. Xa 
s c ~ í  nlenos. Basta rilirar ao noso en- 
torno para ver que eles tampouco 

se parecen en nada aos mozos do: 
corpos Da si que, se de re- 
crear a visl ~ s ,  ten que que- 
dar claro ~ U L  pus todas e todos fa- 
lamos do Inesrno. 

Desde logo a pi 
ser criticada por moitos aspec~os, 
por mentirosa e falsa moitas veces, 
por incitar a un consumismo sen 
f-O, por denigrante e racista ás ve- 

;, e algunhas tamén por machis- 
pero non podemos presentá-la 
n o  provocadora da situación de 
sxinación ou da utilización senial 

S mulleres, porque a publicidade 
só se fai eco do que a sociedade ex- 
presa. 

E postas a criticar por degradan- 
tes para a muller algíins anuncios e 
tamén por non ter avanzado nada 
desde hai cuarenta anos, eu critica- 
ría aos anúncios de deterxentes ou 
de limpadores máxicos que pre- 
sentan a muller como deficiente 
mental e enferma de envexa pola 
blranciira dos trapos das amigas. E 
aqiii si que non hai-nada de sexo 
e menos de seducción. B 

none. A, 
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"Fora moldes e usos ex- 
cluidos d o  masculino q u e  
OCU- ilenciam a pre- 
seni Femino e refor- 
zam u uau dsimetrico da  lin- 
guage sexista marcando ¿ 

desigualdades sociais! " 

pria identidade. Amovidade vém 
também de pretender olhar a vida 

olhos de mulher e expresá-la 
)equenos balbuceos de 1 
om discriminatória. 
vos perguntaredes: De onde par- 
ta reiviildicacoin de autonoinia 
3al? Parte dum processo de su- 
com do duplo silenciamento, a 
o marginacom sofrida por ser 

...U d e r  e religiosa. Parte, portanto, 
dumha ferida, dumha dor e dum so- 
fremento, de perceber e ouvir um 
' ior que se adentra no próprio 

le mulher. Foi precisso experi- 
tar em carne própria a discri- 

minz nferioridade com o ho- 
me z lucir-me indignacom, 
aaresivlaaae, raiva e enojo. 

antifeministas como es- 
deixarom indiferente: 

, , namreza da mulher é mais fla- 
ca e deleznáv de ningúm ani- 
mal" (Fr. Lui5 1) ; "As feminis- 
tas som piores que os bolcheviques, 
destilam ven1 1 o seu conven- 
cimento absi um actual lite- 

italiano) ; "A mulher nom sabe 
ser virgem nem nai, cede ii fas- 
com do malignoV(De um hie- 
da Igreja) ; "A mullier on, 

:stá é na cocinhaV(Comy 
- -1 estudos de Teologia) . 

tas vozes misóginas e outras 
as, sonarom nos meus ouvidos 

LUIIIO berros e clamores que me des- 
pertarom a pasividad r vivim 

Cu~riu puuc~i iu~ ~onstatar arriba, 
a forma de expressom, bem seja fa- 
lada ou escrita, nom é um tema ail- 

o e de última importancia. A lin- 
ge nom é só um médio de co- 
nicacom, senom que reflecte 

com freqüéncia um jeito de pensar 
e de estruturar um conteúdo trans- 
mitido em moldes sexistas. Assim no 
casc 1s ocupa, a realidade da 
mul ivo pensada historica- 
meriLc ucbue O home. E el quem a 
definiu como ser mulher, objeto de 
subordinacom e de sumisom, com 
referencia a ..., filha de ..., mulher 
de ..., nai de ... Quando falamos de 
"mull~er sem nome" referimo-nos a 
essa inferioridade que oculta a sua 
identidade e nome próprio. Esse 
nom ser "sujeto da história" senom 
simples objeto de dependéncia e ex- 
poliacom hoje é questionado de jei- 
to mui expresso. Chega o momento 
de desbloquear a mensage da pa- 

. lavra e realizar interpretacons des- 
- ) ser ferr lesde umha óp- 
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mulheres que maravilhosamente 
pensam, reflexionam, escrevem e fa- 
lam. Por isso, as asíduas leitoras da 
Revista, observaredes que nada no- 
vo se.dim, está descuberto há bas- 
tante tempo ... Sim que é verdade, 
mas... a novidade destas linhas vém 
da experiéncia de mulher "sem no- 
me": esta é a minha apresentacom. 
A minha experiéncia do sentir e de 
actuar, do falar e do calar, em defi- 
nitiva da búsqueda da ininha pró- 
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muito tempo. Cheguei a experi- 
mentar trabaihando com um colec- 
tivo de mulheres "sem nome" -por- 
que o que levam nom é o seu, pros- 
titutas!- que ser mulher nom é algo 
neutral na vida senom que é um fac- 
tor de risco. Todas devemos de s a ~  
ber que o sexismo ma ta... Assim es- 
tam-no constantemente corrobo- 
rando as denúncias sobre agresons, 

as violacons, ameazas e mortes que 
sofrem em todo o mundo as mul- 
heres. 

Desde esta situacom pessoal e co- 
lectiva de inferioridade, base de um- 
ha injustica, e a partir de essa "feri- 
da" como mulher "sem nbme" tomei 
conciéncia da minha situacom em 
solidariedade com outras mulheres 
que vam dando passos cara um cám- 
bio. Passos de umha image de mul- 
her silenciada e silenciosa a umha 
mulher que se autoafirma o perce- 
ber as injusticas da que é objeto e be- 
rra polos seus dereitos e pola sua li- 
bertacom. 

2. Experiencia crente e 
feminista 

2.1 Experiéncia de opresom 
como ponto de partida. 

Anteriormente referim-me á du- 
pla marginacom de mulher e reli- 
giosa. Se as mulheres em geral fo- 
mos durante séculos um colectivo si- 
lencioso e silenciado, as religiosas 
em particular, presentamos estas ca- 
racterísticas em grado superlativo. 

Gostaria-me sublinhar a modo de 
exponhente mais nada, a estrutura 
de poder á qual fomos submetidas 

principalmente no que se refire á for- 
macom religiosa. Celebrei já as min- 
has Vodas de Prata de Vida Religiosa 
e por idade poderedes compreender 
que a formacom recebida até despois 
do Concílio tem sido de carácter an- 
drocéntrico: os próprias costumes in- 
ternos dos conventos, a legislacom 
canónica e as orientacons espirituais 
vinham de estruturas de Vida reli- 
giosa masculina e em grande medi- 
da esta com menosprezo de valores 
femininos em nome de umha ascese 
concebida o estilo do home. 

Em concreto a influencia do sa- 
cerdote ou religioso puxo-se de ma- 
nifesto sobretodo na espiritualida- 
de: momentos de oracom, reflexom 
e os próprios exercícios espirituais. 
Estes repetidos ano tras ano, com a 
obriga que corresponde, supuxerom 
umha reafirmacom e confirmacom 
da doctrina dos varons, feita por eles 
e transmitida por eles mesmos. Es- 
tas práticas religiosas chegarom a ca- 
lar mui fondo em cada religiosa, por- 
que cada qual, nom só ouve, senom 
que logo interioriza, medita e ora 
com aquelo que escoitou. 

Ainda se agravam mais estas re- 
laqons asimétricas de sacerdote e re- 
ligiosa na "direccom espiritual". Em 
esta prática, há experiencias de sa- 
cerdotes que exercerom um forte 
poder de control das conciéncias 
anulando o ser feminino e em con- 
trapartida gerando um sim fim de 
dependencias e de actitudes de pa- 
sividade e sumisom cara o conside- 
rado "mestre espiritual", possuidor 
de toda verdade e intérprete legíti- 
mo da vontade de Deus. 

Que maior invisibilidade e oculta- 
mento do feminino se pode dar que 
este: "mulher sem nome, nem crité- 
rio, nem palavra própria ... objeto da 
prepoténcia doctrinal eclesial"?. 

Experiéncia esta que require um- 
ha grande sanacom e corage para 
romper com este sistema opresor-an- 
tifeminista. Na minhla experiencia, 
a escoita da Palavra de Deus pro- 
nunciada por grandes mulheres na 
Bíblia liberta-me constantemente: 
MULHER! Desperta, Levánta-te e 
anda ... Reaviva o Carisma, é dizer, 



o Dom de Deus em ti como mulher! 
Saborea a tua dignidade de mulher, 
E a todas oferece-se-nos como im- 
perativo irrenunciável SEDE MUL- 
HERES! 

2.2 Experiéncia feminina de 
Deus: 

Falar da minha experiéncia cren- 
te e feminista é falar de umha fe en- 
carnada na vida, que irrumpe do 
mais profundo e íntimo da vida mes- 
ma e se expande no quotidiano de 
cada dia. Em este processo de bús- 
queda da identidade feminina e en- 
raizada corn outras muitas mulheres 
comecei a descobrir a Deus presen- 
te na história, como o DEUS DA VI- 
DA, que se humanizou para que ten- 
hamos todas/os vida em abundán- 
cia. Assim pois, a glória de Deus nom 
é imaginalo rodeado de anjos, se- 
nom que é a "Pessoa plenamente vi- 
vente" 

Em esta experiencia aludo a um- 
ha óptica e acentuacom própria. Ao 
modo de experimentar a Deus de 
outro jeito. Aspectos silenciados ou 
desatendidos na comúm maneira de 
falar de Deus reivindicamo-los em 
orde a ir eliminando umha lingua- 
ge e simbologia estritamente pa- 
triarcais. 

Desde a óptica da mulher e junto 
a outras mulheres achegamo-nos á 
leitura da Palavra de Deus e temos 
descuberto corn grande alegria um- 
ha Palavra Nova: o feito de que fo- 
mos creadas como image de Deus 
igual que o home. Esta interpre- 
tacom da Creacom humana opom- 
se & tradicom de muitos séculos na 
que nom podia afirmar-se esta rea- 
lidade. Hoje como palavra originá- 
ria dize-se-nos que home e mulher 
somos creados corn umha finalida- 
de concreta: juntos formamos o sa- 
cramento de Deus. Assim pois, a 
mulher expressa a image de Deus 
e a manifesta dum jeito mui especial, 
expressa o lado da tenrura de Deus: 
DEUS NAI. Deus que se manifesta 
corn entranhas de Nai, de Miseri- 
cordia e que se preocupa com-pai- 
xom polos filhos/as que sofrem 
mais. 

Em este processo de fe e de vida 
encarnada na relidade sofrente te- 
mos sentido a chamada a nos soli- 
darizar corn outras mulheres cren- 
tes ou nom, e tomar postura na cau- 
sa das mulheres. O nosso papel na 
sociedade e na Igreja já nom é ex- 
clusivamente a casa, o convento, o 
rezar. .. O nosso papel é "ser sujeitos 
históricos da própria libertacom", 
desenvolvendo a própria feminida- 
de e contribuindo nas demais, prin- 
cipalmente as mais desfavorecidas. 
Transformar a realidade das mul- 
heres em "espaco de salvacom e li- 
bertacom", em "lugar teológico on- 
de Deus se revela". 

2.3. €m busca de umha iden- 
tidade religiosa. 

E um feito já, o constatar hoje a 
existéncia de bastantes Congre- 
gacons Religiosas Femininas que co- 
mecarom a autocomprender-se "des- 
de o seu ser de mulheres", é dizer, 
comecarom a explicitar o peculiar e 
distintivo da Vida Religiosa Femini- 
na como distinta da masculina. 

Oferezo este dado como Boa No- 
va e & vez como tarefa aberta que re- 
quire umha grande profundizacom. 
Hoje está supondo um grande de- 
safio para as religiosas a formacom 
pessoa1,-humana,laboral-teológica- 
como processo de ser-sujeto, como 
processo de ser-mulheres-para o Rei- 
no 50 do mundo. Mulheres 
qU ,esente o Evangelho de Je- 
sús co~ri 1-asgos de feminidade. Mul- 
heres que aportam já umha medi- 
tacom de humanidade na pro- 
mocom humana e no compromiso 
corn os pobres. 

E para terminar queda-me agra- 
decer que tiverades paciéncia sufi- 
ciente para ler estas páginas ou mais 
bem estos pequenos balbuceos de 
linguage sen todavi2 umha boa arti- 
culacom. Entendendo 5 vez que es- 
tam escritas a centos de kilómetros 
de distáncia e por suposto corn um 
grande desconhecimento das pecu- 
liaridades da "mulher galega". B 

GRACIAS! 
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mos novas sobor das inxustizas ás 
que se expoñen as mulleres polo fei- 
to de seren mulleres, pero desde 
aqui, O Salvador, mistúranse os efec- 
tos do machismo e o subdesenvol- 
vemento do país dun xeito explosi- 
vo. Volvo a este país despois dun ano, 
a unha comunidade que tenta saír 
da pobreza loitando entre capacita- 
ción de oficios e ensino, de cara a 
outro futuro un pouco máis opti- 
mista. Atópome na mesma Champi- 
ta ou casa de adoque que hai un ano. 
Nela Enma, é unha muller que tra- 



1, aínda 
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balla na casa e como mestra para 
comunidade na que gaña 200C 
mes (unhas 3.600 pesetas) o que non 
dá para vivir os tres que conforman 
a familia. Flor, a súa filla axuda na ca- 
sa e estudia aínda, ten doce anos, e 
o seu home Jerónimo acaba de bai- 
xar hai dez meses dos montes, des- 
movilizado do FMLN, e agora tr, 
balla na mi@a (mainzo) e no fmjok 
para pagarse a súa comida e casa. 
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A MEMORIA 

Fernandez Amor, Bernardo del Rio, Rodrig uez 
Losada, Bal e Gai, Iglesias Vilarelle, Rogelio 
Groba, Reveriano Soutullo, Andrés Gaos, etc. E 
referi mo-nos exclusivamente a figuras deste 
segundo momento a que nos temos referido, e, 
como se ve, tarrién exclusivamente a varóns, 
protagonistas case únicos da história musical 
galega . 

A non escasa nómina de personalidades 
relevantes no campo musical -a,s citadas e outras 
anteriores- non gozou de muita fortuna nas 

EN VOLTA DA 
publicacións sobre o tema de foro de Galiza. A 
este respeito Varela Silvari, no seu livro Galería 
biográfica de músicos gallegos ( 1  874), 

- - 
lamentaba que aquelas publicacións esqueceran 
os artistas nacidos en Galiza, afora o pianista Sr. MUSICA E DAS Marti. Na sua Galeria recoe un elenco de 29 
músicos famosos desde o século XIII, curiosamente 
todos varóns. 

Que acontece, no entanto, coas mulleres 
dedicadas a esta arte?. Se Varela Silvari 

on cremos surprender a 
ninguén ao lembrar que a - 

história da música en Galiza, da música culta 
profana, tivo dous momentos especialmente 
brillantes: a ldade Média e os séculos XIX-XX. 
O primeiro período produciu, xuntamente con 
Portugal, unha pléiade de trovadores (músicos- 
poetas) de primeira magnitude. O segundo 
através de diversas manifestacións -a ópera entre 
as primeiras- vai dar lugar a unha das etapas 
mais esplendorosas da história musical deste país. 
Galiza vai ser viveiro fecundo de 
compositores/as, de instrumentistas hábeis, de 
músicos/as de grande distinción, algúns de fama 
mundial. Non será preciso recorrer a unha 
enciclopédia para lembrar figuras de recoñecida 
valia que están na mente de calquer persoa que 
teña un mínimo coñecimento do país en que 
habita: Marcial de Adalid, Xoán Montes, Xosé 
Casi ~né" ,  Pascual Veiga, Xosé Baldomir, 

exclamaba : " jCuan olvidada está la historia 
musical de Galicia! j Q ~ é  desconocidas son sus 
glorias para los que en ella no han nacido! ", 
ese lamento é duplo ao tratarmos das mulleres 
dedicadas a esta actividade. Duplo porque, alén 
de estaren ausentes da maior parte das biografias 
musicais de alén o Padornelo, tamén o están nas 
feitas desde a terra, cando menos nas máis 
recentes que coñecemos. 

Nestas notas de lem branza queremos recuperar 
a memória, como xa fixemos no número 4 desta 
segunda época de Andaina, de algunhas mulleres 
galegas que, en calidade de pianistas, violinistas, 
compositoras, sopranos, etc. deberian figurar na 
memória colectiva do povo en que naceron e 
deberia ter-se-lle dedicado mais atención que as 
escasas liñas con que aparecen -cando 
aparecen- na biografia galega. Na maior parte 
dos casos, o rasto da sua actividade perde-se, 
mais unha vez, polas páxinas pouco lexíveis de 
vellos xornais e a dificuldade para tratar de 
oferecer alguns dados biográficos é tal que, 
nalgun caso, apenas posuimos vagas referéncias. 
Mesmo asi, queremos deixar constancia da sua 
existéncia e muito gostaríamos que algunha/algun 
ocasional leitora/leitor deste artigo pudese 
completar a incompleta, por veces case 
inexistente, biografia. O que a seguir oferecemos 
él simplesmente, unha pequena nómina destas 
Músicas Galegas. 
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Ferro1 e morreu en Madrid en 1910. Usaba o nor en Madrid a sua formación, recebendo licións 

Carolina de Cepeda por estar casada con Luís Rodr 15ULL e Stefaniani. A fins de 1916 viaxou a Franza para reaii 

de Cepeda, o seu mestre. Cantou no Real de Madrid, Zar OS 
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Benita Moreno. 

Cantante de ópera nacida 
na Coruña o 31 de outu- 
bro de 1792, filla do violi- 
nista e compositor madri- 
leño Fran 3ren0, é 
unha das nulleres 
que aparece reseñada en 
algun dicionário biobi- 
bliográlico de inúsicos es- 
paiiois (Raltasar Sardoni) 
oii cn  histórias da música 
(Mariano Soriano Fuer- 
tes). Viveii a sua primeira 
incíncia en Santiago por- 
que o seu pai foi músico 
da catedr: 
Aos oito a 
a Itália para realizar esm- 
dos musicais. Debutou no 
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estimar-se carente de méritos. Só se prodiga no teatro 
da suacidade natal-, Lugo, en actos e festas de carácter 
benéfico, as mais das veces. Mas as reférencias a ela, dis- 
persas por algunhas publicacións, destacan a maxistral 
habilidade desta pianista que executaba con mestria in- 
superável algunhas obras como Capricho br i l lante de Men- 
delssonh, acompañada de orquestra, ou o Concertstück 

de Weber. 

Asunción Pérez Freire. A revista Galicia de Ma- 
lrid, en 1907, destacaba o caso excepcional desta gale- . 

- I 
.\ a que, aos dezaseis anos, fixo o examen dos once cur- 

os que compuñan a carreira de piano, obtendo en to- 
los eles a calificación de Sobresaliente. Asunción Pérez, 

$7 
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' ; alén diso, tocaba o violino e cantaba, con voz de tiple li- 
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ilustraba as páxinas da citada revista que eloxiaba a exe- 

r d-' . , u - -  : cucíón perfecta desta rapaza, nova esperanza da arte, di- 
L - =.... -,:-- .,. i ' cia-se, que pode encher de orgulllo a terra galega. B 

Asunción Pérez Freire en 1907. 

A nosa independéncia depende de 
"Cando sabemos que soñamos é que estamos a piques de despeflar" (Novalis) - 
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23. O seu olhar posto 
Ecos dos cancioneiros de Cunqueiro: em Deus. resistencia. 
galego- ortugueses 
no s xiR 

Elvira Souto Unha ecuación teatral. Maria Pilar Garcia 
Zora Neale Hurston Negro Bárbara Harlo w 

Teresa López. Luísa V~llalfa Trad.. Elv~ra Souto 
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LAIOVENTO, ese vello paz0 fidalgo, no que fica soterrado 

o Príncipe dos Poetas e no que aniñan a ilusión, a fantasia 
e o compromiso, pretende ser un lugar de encontro 

LAIOVENTO 
Rúa do Hórreo, 60 -aberto, plural e luminoso- no que convivan, traballen e Apartado .072 / ,5702 Santiago de Compostela 

participen todos aqueles homes e mulleres para os que "a Teléfono (981) 56 23 33 / Telefax (981) 57 22 39 
forza do amor nunca pode ser inútil". 



Dixemos já ser bi-sensual a escrita de comentes 
subterráneas e marés contraditónas. Aquela cujo 

l profundo desmente as  águas aprazíveis por que 
navegam sonhos e credulidades de  varom. 

escrita bisensual tem traco de mulher. É poda 
juplice e cumplice que Eva fecha a Adam. 1 

também abre. 
Yolho que Ihe tempera a carne. Recendo do  

contingente. Promessa do humano. 
Ben 

FOI ANDANDO SEM PRESSA 
até ii árvore frondosa atraído pola 
frescura da erva que crescia ii som- 
bra. A hora era a da sesta e a diges- 
tom entorpecia-lhe agradavelmen- 
te os movimentos. Nom tinha de 
que preocupar-se, nunca tinha. En- 
costou-se ao tronco e deixou-se ir es- 
corregando devagar. Fechou os ol- 
hos. Que calma, Senhor! Antes ( 
adormecer ainda se lembrou ( 

mulher. Onde se teria metido? Al- 
da sempre a calcorrear polo jardim, 
norn sei como norn se farta. Tam- 
bém que ande, assim norn estorva. 
Nom tinha de que se queixar. Esta 
polo menos era dócil norn como 
aquela outra, a pnmeira esposa qi 
o pai lhe buscara. Que tempos! Ai 
da bem que afina1 tinha escapado 
o deixara em paz. Olha que tinha 

o ser que norn fosse assim. Mas 
assim foi. 

umhas ideias aquela mulher! E q ~ -  - 

carácter caramba! Desde logo ! 
pensou que o humilhara marcha;, 
do assim de repente bem enganada 
estava. Deixa-a ir e que norn volte. 
Ha! Ha! E a segunda, aquela tam ne- 
gra e tam feia que lhe arranjara de- 
pois! Aquela arrepiava, dava nojo. 
Coitado do pai, em asuntos de mul- 
heres verdade seja dita norn é mui 
esperto. Esta de agora polo menos 
iom chateia. Se quer andar de um 
 do para outro deixa-a andar. Fi- 

gera bem em norn querer a negra. 
Nom é que esta seja mui inteligen- 
te, mas polo menos é bonita e isso é 
o que importa. Um todo-nada i n ~  
cente também, mas eu prefiro-a a 
sim. Sempre há mais sossego e no] 
:nho que aturar aquelas discussons 
ternas. Que se isto, que se o outro, 
ue se agora me toca a mim, que se 

larece q 
eias. Tal 

OLHA-ME PARA AQUELE pa 
1, já está a dormir outra vez. Cc 

,,ler e dormir, comer e dormir, esi 
homem F ue nom 
gue nas v nbém d 
tar que para o que fai quanao es1 
desperto ... Gostava era ter umha a 
zinha para conversar. 015, vizinh: 
'tás boa? Parece que 'inda vai chc 
ver. Parece, sim, 'tava a pensar e1 
estender a roupa, mas assim no1 
me vale a pena, depois tenho qu 
andar o dia todo pendente dela. J 
viche? as cerdeiras 'tám a floreceL. 
Pois é, este ano cc 
taram. Agora er 

pela  mulher a prevenira contra o 
omem. Mas também, co )- 

.er assim os carninhos cor 3- 

rre é que norn me apetecia. O que 
eu queria era ter casa de meu. So- 
rriu ao recordar com aue facilidade 

3m o cal 
~tendia 

tem sal 
eixa-o e 

lor adiar 

Por qu 

itada, cc 
no ela c( 

o homei fora fác 



de convencer. Via-se que estava com 
vontade de casar o filho. Senhor, 
que duo! A verdade é que a culpa 
fora toda do pai. Que pouco jeito se 
dá! A quem Ihe ocorre deixar que o 
filho me veja! E o susto que ele apan- 
hou! Coitadinho! Mas depois todo 
correu bem. O pai mandara-o dor- 
mir e ele nunca chegou a suspeitar 
a verdade. Um bocadinho ingénuo 
sim que é. Como pudo crer que eu 
fora feita de umha costela? Olha que 
se algum dia cliega a saber o que 
passou! Pensou em cortar algumhas 
flores para fazer um ramo mas logo 
lembrou que norn tinha onde as co- 
locar. Que chatice! Tanta paz, tanta 
paz de que lhe falaram quando a fo- 
ram buscar afina1 norn era mais que 
isto. Umha pasmaceira. Olha que 
a árvore do pai ainda tem macás. 
Também que mania isso de serem 
só para ele. Cortou umha polinha 

do limoeiro e cheirou-na. Depois 
prendeu-na nos cabelos com um ges- 
to de coquetaria. Hum! também as 
macás ham de recender agora que 
estam inadurinhas. Passeou os olhos 
polo jardim e viu que o pai e os cria- 
dos norn estavam ii vista. O homem 
continuava a dormir boca arriba en- 
costado ii árvore com expressom de 
felicidade. Aproximou-se sem fazer 
ruído. Apoiou os pés na erva, um a 
cada lado da cabeca dele, e tratou 
de atingir a macá da pola mais bai- 
xa. Como norn conseguiu alcancá-la 
levantou-se nos bicos dos pés. 

O HOMEM FUNGOU. Olhou pa- 
ra ele mas viu que norn o acordara. 
Provou a alcancar o fruto outra vez 
e nesse momento sentiu que o ho- 
mém voltava a fungar. Nom Ihe pres- 
tou atencom porque agora sim que 
lhe faltara pouco para colher a macá. 

Notou vagamente que o homem 
continuava a fazer ruídos como se 
farejasse enquanto ela se esforcava 
por agarrar a pola. Quando por fim 
o conseguiu e baixou a cabeca para 
ver que era o que se passava assom- 
brou-se ao ver o rosto do homem. 
Estava completamente desperto, os 
olhos a brilharem de um modo es- 
b-anho. Enrubescera. Tinha os labios 
vermelhos inchados. Sorna com um- 
ha expressom que nunca antes Ihe 
vira. Que foi homem, que tés? Por 
que estás a okhar assim p'ra mim? O 
homem parecia incapaz de falar. To- 
do o que fijo foi levantar a cabeca 
até a encaixar no vértice onde as per- 
nas dela se uniam. A mulher arre- 
piou-se toda mas norn o apartou. Ao 
contrário, deitou fora a pola da macá 
para poder segurar-lhe a cabeca com 
as maos. Deu umha vista de-olhos 
desejando norn ver o pai ou algum 



cudia-o enquanto falava corn e 
pressom decidida apontando pai 
algum lugar além dos campos. P 
onde estava, o pai norn consegu 
distinguir as palavras mas norn 11 
pareceu aue a mulher estivesse tr 
te. Mais 1: le 
ter pressa al- 
tava! Nunca ine passara pola ca~eca 
que afina1 norn vinhessen 
didos pedir-lhe perdom. 1 
voltar, isso via-se logo. E cid que 
e strar-se orgulhos 
P :stivesse conten 
de terem sido postos na rua. Que t 
túpida! Ainda é capaz de estragar t 
do. E o parvo do meu filho por qi 
norn lhe contesta? Por que a de ix~  
falar e falar? Por que norn a larga c 
vem pedir perdom? Já lhe arraniare 
eu outra. A culpa foi min 
zer caso desta. Nunca dev 
tir que o enganasse corn aqueia n 
tória da costela nem que andasse 
saracoter polo jardim as carnes r 
sadas. Ele bem que se assustou qua 
do a viu tal como era por dentro. 
agora que fam? A mulher recolhe 
o farnel e botara a andar corn pas 
decidido. O homem levantou a v 
ta. Com olhos amortecidos foi-11.- 

P ~ r p o .  A cabeca, 
O as nádegas que : 
bia111 e UdlXdVdm ritmicamenf 
Quando chegou aí a expressom ir 
lancólica apagou-se de vez e aquc 
brilho estranho que ela lhe desc 
brira ao pé da árvore iluminou-11 
o rosto. Botou a correr atrás da m 
her agitando a folha que lhe de 
O iamando a gritos por ela. 
n irou-se com gesto conti 
iado mas ao reparar na s 
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es- 
om os lábios abnrom-se-11 50- 

nsso. Deu-lhe o farnel para eie o le- 
var e en1 m o seu braco 4 

querdo o lireito do home 
Com o dorso aa  mao, o pai enxugl 

1 suor que lhe h :ia a tes 
7iu como o filho agora cc 

os ombros levantauub c passo firn 
A mulher, virada para ele, falava e 
lava sem parar abanicando corn a s 
olha de 
usiasmo 

Ia ter casa ut: > 

dos cnaaos, norn fossem esu-agar- 
este prazer novo que sentia pola pri- 
meira vez. E foi daquela que a viu. 
Crescia e crescia entre as pernas do 
homem. Roxa, enfesta, provocado- 
ra. 011, homem! Olha p'ra isso! Dá- 
te pressa! Olha o que tés entre as 
pernas! Umha serpente! 

no. estava a ricar veino. u u  gor 
demais pola falta de exercício. 01- 
hou para os campos e norn os viu. 
Onde se teriam metido? Procuran- 
do ocultar-se nas ramagl 
vores rodou a vista corn 
e por fim os encontrou. Kiriua eb-  

tavarn na porta, as duas sentinelas rí- 
gidas a. cada lado como se norn os 
vissem. O homem parecia abatic- 
Descaiam-lhe os ombros e era cor 
se quigesse enterrar a cabeca no F 
1 braco e 

acou co 
I braco c 
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O PAI SUBIU A UMHA PEDRA 
que havia ao pé do muro. Apoiou as 
maos no parapeito e corn algum es- 
forco conseguiu erguer-se até ao ci- 

parra o rosto ac 
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de lectoras 

grupo de Estudios Sobre a destes proxectos é o "CLUB DE LEG 
Condición da Muller "ALE- TORAS ALECRIN", que xurde mo- 
CRIN", sendo conscientes tivado polo desexo dun grupo de 
da necesidade de informá- mulleres unidas pola idea de deixar 
ción e formación que as un tempo nas súas ocupacións cotiás 
mulleres precisamos, cre- para dedicar110 á lectura e o inter- 

ou no ano 1987 a súa Biblioteca-Cen- cambio de opinións en torno ó libro. 
tro de Documentación coa preten- Os obxectivos perseguidos (ade- 
sión de convertila nun lugar de con- , mais do xa comentado de difusión 
sulta e investigación importante que 
poidera satisface-las carencias exis- 
tentes na nosa Comunidade Autó- 
noma nos temas relacionados coa 
Muller. 

A Biblioteca-Centro de Docu- 
mentación "Alecrín", ademais de re- 
coller material bibliográfico, gráfico 
e audiovisual, máis estable e atem- 
poral, selecciona e ordea a infor- 
mación diaria da prensa local e na- 
cional, toda ela documentación im- 
prescindible para realizar e fomen- 
ta-lo traba110 científico e investiga- 
dor sobre os distintos aspectos da 
problemática da muller como gru- 
po social. 

Os seus fondos están clasificados 
por distintas materias (Ciencias, Cul- 

tura, Dereito, Economía, Educación, 
Familia, Promoción da Muller, Saú- 
de, Sexualidade, Traba110 ...) que tra- 
tan de recoller tódolos ámbitos so- 
cio-culturais. 

Os servicios que se prestan -de 
forma LIBRE e GRATUITA- son os 
de Préstamo e Información biblio- 
gráfica, tanto persoal como telefo- 
nicamente. 

O Club de Lecfosas 

A principios do ano 1993 propu- 
xémonos novos proxectos encami- 
ñados á difusión e promoción tanto 
da lectura como da propia Biblio- 
teca-Centro de Documentación. Un 

da lectura e da Biblioteca) son fo- 
menta-lo interese pola literatura es- 
crita por mulleres ou que ten como 
tema á muller; favorece-lo coñece- 
mento de distintas escritoras e das 
súas obras e estimula-lo diálogo e os 
debates literarios. 

Coa fin de conquerir os mellores 
resultados posibles, buscamos que 
no proxecto se implicasen distintas 
profesionais do libro (escritoras, xor- 
nalistas, bibliotecarias) e que parti- 
cipasen tamén colaboradoras cultu- 
rais e institucionais de gran impac- 
to entre a poboación que coa súa 
presencia aumentasen as posibili- 
dades de chegar ó gran público. Así 
creamos un centro de interese novo 
na cidade que poidera atraer ás lec- 



toras potenciais que carecen de 
ternativas. O titulamos: O LIBR 
FAVORITO DE .... (Ms Xosé Qu,. 
zán, escritora; Ana Gandón, Conce- 
lleria da Muller do Concello de Vi- 
go; MTarmen Parada, xornalista; 
Carmen Panero, profesora e escri- 
tora; Pilar Díaz, ex-bibliotecaria e xe- 
fa da oficina da Muller do Conce 
de Vigó; Felisa Balboa, psicóloga; 1 
Xesús Soto, bibliotecaria; Celia A-- 
llares, mc 

Todas illeres co de 
forma direcia, son as cola~oraaor2~ 
visibles do grupo (exponen en cal 
tertulia a súa visión crítica dun lib 
previamente seleccionado), pe 
non son as únicas coas que con1 
mos para que o Club chegue a fu 
cionar ben. Así, organiz5mo-lo ti 
hallo contando có apoio de outr 
l~ibliotecas vigiiesas (B. Municipa 
B. de Caixa Vigo) e a Librería Bab' 

Por oiitra banda, tentamos quc 
sclccción dos libros fose o máis va- 
riatl¿i posil~lc, dc forma que poide- 
sc ch(~g;\r ;i iin píihlico iamén varia- 
(lo: trriball~iinos coi1 clisti Le- 
ros literarios e distintas li- 
dadcs, en castelán e galegu. 

Cada rcunión remátase coa dis- 
tribución de Guías de Lectura que 
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endes que ir 
ver a exposi- 
ción de pin- 
tura de Ma- 
ruja Mallo. 
Coñecere- 

des tambén o Museu de Arte Con- 
temporáneo de Santiago. Estará até 
o mes de Decembro. Fixade-vos du- 
rante o percorrido na evoluición do 
espírito desta pintora. Evoluición 
mental, da mao dunha evoluición 
técnica. 

Unha fina ironia nos temas, unha 
capacidade de observación e unha 
valentia impróprios desde logo do 
"espírito feminino" que a sociedade 
'da sua época cultiva na muller. 

pintora 

Plh,tica de 

cedilla, 

34. 

O seu espírito valiente e rebelde 
soubo saltar as barreiras ..., é posíbel 
que muitas portas que se Ile fecha- 
ron ainda hoxe estarian fechadas. 
Mas admiremos as que abriu ... ! 

Cremos muitas veces, agora, que 
ternos avanzado "muitísimo", (e é 
muito comparado co que tiñamos), 
pero cando ainda vemos ás mulleres 
artistas, ou profesionais, o que nos 
pertence, decatamo-nos do muito 
que todavia NON TEMOS. 

Maruja Mallo ..., unha pioneira 
adiantada o seu tempo. 

Nasce en Lugo en 1902. Estuda 
Belas Artes en Madrid na Escola de 
San Fernando. En 1928 realiza a sua 
primeira exposición da mao de Or- 

tega y Gasset, nas Sás madrileñas da 
Revista de Occidente. En 1932 vai a 
París con unha beca de Instrucción 
Pública de Belas Artes. En 1934 xa 
en Madrid, ocupa unha cátedra na 
Escola de Cerámica, outra nun Ins- 
tituto de Secundária e unha tercei- 
ra na Residéncia de Estudantes. En 
1948 lé o manifesto surrealista de 
Breton que marcará definitivamen- 
te a sua obra. 

Expuso individualmente no Pla- 
za Hotel de New York en 1947. En 
Carro11 Carstairs Gallery de New 
York en 1948, entre as mui abondo- 
sas individuais e entre as colectivas 
destacan Salon Adlan (Madrid 
1936); Bienal Hispanoamericana 



berti, Bergamín, Federico García 
Lorca, Salvador Dalí. Codea-se tam- 
bén con outras mulleres intelectuais 
da sua época,con persoalidade pró- 
pria, Maria Zambrano ou Concha 
Mendez. 

Polos traballos que fai e as expo- 
sición~ nas que participa,así como o 
gosto o elexir as suas amizades, po- 
demos observar, o longo de toda a 
sua biografia, a sensibilidade, inteli- 
xéncia e talento que posúe: os de un- 
ha grande artista. A creatividade te- 
mática de todas as séries, a sua va- 
riación e cámbios denotan un alma 
inqueda, curiosa, con avidez polas 
investigacións, non prestadas. 

Traballou en tantos proxectos e 
tocou tantas ramas como se 1le ofe- 
receron: debuxo, técnicas de pintu- 
ra variada, cerámica, deseño indus- 
trial e de moda ..., tambén adicou- 
se o ensino. Polo seu xeito de vida, 
denota unha grande forza vital e un 
enamoramento de todo aquelo que 
supon novidade, estética, poesia, ... 
arte. A sua vida enteira,& un xesto de 
algo belo en loita por alcanzarno" su- 
blime e sobre todo VlVER e RESPI- 
RAR DENTRO DA ARTE: Escreve 
seu pensamento. Arriscada e aven- 
tureira viaxa e acepta canta oportu- 
nidade oferece-se-He. Non dixo NON 
a todo aquelo que supoxo un avan- 
ce. Arrisca sempre en todo o que 
toca. 

Todo na sua vida é un canto de vo- 
cación exasperada. Todos.os poros 
da sua pele segregan paixón de vi- 
ver. Viver como un home do seu tem- 
po, dentro do mundo que a aprisio- 
na: o mundo da arte, ... Pero que di- 
go? ... Para poder expresar a forza de 
unha artista non tería por que dicer 
"Como un home do seu tempo". Só 
deberia dicer:"Viver como unha 
grande artista cheia de paixón. De- 
cidida a ser todo o GRANDE que o 
seu talento Ile permitiu". Pero na sua 
época os artistas "só eran ho- 
mes" ... !!!Si, esa é Maruja Mallo. Un- 
ha eterna xoven namorada. A sua 
paixón', a pintura, a creación en cal- 
quer ámbito que se lle apresentou. B 

"Retratos bidimensionois", 1 94 1 

(Madrid 1951); Pavellón Español da 
Fcria Mundial de New York (1964) 
e "Orígenes de la vanguardia espa- 
ñola" (Galeria Multitud, Madrid 
1974). 

Obtivo diversos prémiso e méri- 
tos pouco iisuais e11 unha mullher 
da siia epoca. 

Sc ternos cn conta que a cultura 
tcn siclo considerada como un ben 
dc non iácil acceso, xa que as opor- 
tunicladcs para chegar a ela non fo- 
ron favorábeis para nós, hai que ad- 
mirar-se de todos os éxitos que Ma- 
ruja Mallo obtivci 

Persoas como Ramón Gómez de 
la Serna ou Jean Cassou, entre outros 
intelectuais da época, fixeron crítica 
do seu facer artístico. Subliñaron, por 
exemplo "seu permanente estado 1í- 
rico", "nutrida de zumo goyesco", 
"compracendo-se con xoguetes de 
neno, con trompos, cabalos de car- 
tón, traxes ou esqueletos, con osários 
ou montañas de lama e lixos ..." (J. 
Cassou. Catálogo Centro de Arte 
Contemporáneo de Galiza 1993). 

Maruja irmá de Cristino Mallo de- 
senvolve-se nun ambiente de gran- 
de sensibilidade,coñece a Rafael Al- 

Maika Novoa 

Pintora "Espontallo", 1932. 



E por fin chegaron ... xa hui algún 
tempo que vivemos co dinosaurio 
á volta da esquina: aparecen nas 

revistas e xornais, a tele recorda-nos 
que non debemos deixar de ir vela p e  
Iícula, os cereais do almorzo regalan- 
nos dinosaurios en miniatura e a ima- 
xen destes animais prehistóricos apa- 
recen nos caramelos, camisetas, go- 
rras, libros.. . en todo aquelo que se 
consume.. . 

A explotación comercial de todos os 
"productosaurios" e a hábil campaña 
publicitária pola que nos chega arrou- 
pada a estrea da última peli do reí Mi- 
das de Hollywood, Steven Spielberg, 
creou tal expectación, que un mes des- 
pois da estrea en EEUU tiña supera- 
do con muito a pasta e os trés anos de 
traballo que custou a realización de 
Parque Xurásico, basada na novela de 
Michael Crichton que leva o mesmo ti- 
fulo. 

Nesta ocasión, Spiel berg suxire-nos 
a posibilidade de que grácias á ma- 
nipulación xenética, o ser humano po- 
de ser capaz de crear distintas espé- 
cies de animais prehistóricos que 

desapareceron 
hui 65 millóns 
de anos . . . s  Rea- 
lidade ou Fan- 
tasia? 

A apariéncia 
dos dinosaurios 
foi levada co 
máximo secreto 
xa que toda a 
credibilidade da 

, , .  
película depen- 
dia de que as 
suas criaturas r e  
sultasen o sufi- 
cientemente convincentes para o pú bli- 
co. E se os dinosaurios se nos amostran 

' 

tan reais non é debido á indústria xe- 
nética, senon ao esforzo e traballo de 
dous magos da indústria do cine: Stan 
Winston, o pai dos falsos dinosaurios 
e Dennis Muren, xénio da informática- 
e responsábel dos efectos ópticos. O' 
resultado da combinación do traballo 
destes dous hornes son seis minutos de 
efectos ópticos nos cais non hui unha 
diferéncia apreciábel entre o que é un 
robot movido por cables ou por control 

remoto e un efecto gráfico computeri- 
zado en trés dimensións: cando o tira- 
nosaurio atraviesa a valla electrificada 
é un efecto de ordenador pero cando 
momentos despois ataca o coche on- 
de están os nenos volta a ser un robot 
e cando o cabo duns segundos fui xi- 
rar o mesmo coche volve a ser un efec- 
to de ordenador, como tamén o é a es- 
cena na que aparece o avogado no 
retrete. 

Sen embargo, a perfección acada- 
da polos dinosaurios que chegan a se 
converter en auténticas persoaxes con 
psicoloxia própria, contrasta cos dous , 
pontos débiles de Parque Xurásico: a 
trama e as persoaxes humanas, ambos 
de gran simplecidade desvanecen-se 
en canto entran en escena o terribel ti- 
ranosaurio e os perigosos e astutos v e  
locirraptores que abren as portas usan- 
do o picaporte e son rnais rápidos que 
o pensamento. 
- En-fin, unha película a ver para quen , 

guste dos efectos especiais ou para as 
' 

estudiosas das posibilidades da mer- 
cadotécnia. B 

A Brontosauria 
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eño nas mans a máis recente pu- 
blicación de Aurora Marco, titu- 
lada As Precursoras, que inclúe 

na colección Biblioteca Gallega a edi- 
l torial de La Voz de Galicia. 

Na presente obra a autora apre- 
séntanos unha galería de escritoras ga- 
legas, case todas descoñecidas nos 
tratados de Literatura, que desenvol- 
veron a súa actividade entre os anos 
1800 e 1936. Trátase dunha recopila- 
ción dos artigos aparecidos no sema- 
nal clc 1.a Voz de Galicia, acrecenta- 
clos con novos datos que alí non se in- 
cluían e cunha pcquena escolma da 
olira de cada unha das autoras cita- 
das para mellor achegamento á pro- 
ducción destas mulleres. 

Articul istas, poetisas, novelistas, 
dramaturgas, pedagogas, traductoras 
de varios idiomas, médicas, cronistas 

. de guerra, en fin, mulleres todas elas 
que destacaron en diversos campos 
da producción intelectual, rachando 
co pecho que ata aquel momento as 
mantuvera arreciadas deste tipo de ac- 
tividade, e que a historia, como en 
tantas outras ocasións, silenciou re- 
ducíndoas a un non merecido ano- 
mimato, hoxe subsanado polo labor 

. de pescuda de Aurora Marco. 
)Por que a irrupción individualiza- 

da de tantas mulleres na esfera públi- 
ca, onde tan escasa fora antes a súa 
presenza? Da lectura pódese des- 
prender que a causa foi a progresivi- 
dade nas ideas dunha burguesía libe- 
ral -é.chamativo que case todas fosen 
corciñesas ou vivisen nesta cidade- 
que permitíu a algunhas privilexiadas 
mulleres, fillas de familias burguesas 
e mesmo aristocráticas, o acceso a un- 
ha educación elitista que as deixou 
ben situadas para desenvolver este ti- 
po de actividades e plantearse unha 

"AS PRECURSORAS" 

de poemas foi ferida polo seu noivo 
que seguidamente se suicidou. 

Non todas as autoras recol lidas re- 
'lexan unha influenza tan nociva do 

/ nedio, son moitas as que demostran 
ia súa escrita unhas avanzadísimas 
deas feministas, sobre todo entre 
iquelas máis fortemente vencelladas 
I Institución Libre de Enseñanza, ide- 

as que se traducen á súa propia vida 

1 e profesión. 
, Por estas e outras moitas razóns 

penco que temos diante unha intere- 
seante obra, que ten por obxecto a re- 
cuperación para a Literatura, ciencia 
e feminismo de corenta e unha mu- 
Ileres ata o momento ignoradas pola 
historia da cultura "oficial". Na recente 
apresentación deste libro en Com- 
postela, a autora sinalaba que a ani- 

Aurora Marco. mara a escribir esta obra as declara- - 
cións de algunhas investigadoras que, 

serie de interrogante5 encol da súa si- por seguir camiños doados, chegaron 
tuación como xénero, ata ese mo- a decharar que en toda a historia ga- 
mento pouco usuales entre as com- lega dos séculos XIX e principios do 

pañeiras de sexo. XX, non existira na literatura, femi- 
Mulleres que, por outra parte tuve- nismo ou ciencia, muller algunha fó- 

ron que vencer a resistencia dunha so- ra de Rosalía de Castro, Concepción 
ciedade reacia a aceptar q'ue se intro- Arenal ou Emilia Pardo Bazán. 

ducisen en todos estes campos. Isto Esperamos que a recente publica- 
manifestase na obra de moitas delas ción sirva para subsanar a perviven- 
nun baixo nivel de autoestima como cia destas erróneas e desafortunadas 

reflexo da dureza con que moitas ve- ideas e facilite o coñecemento des- 
ces eran criticadas ou tamén unha fal- tas Precursoras así como a súa públi- 
sa modestia na procura da aquies- ca reivindicación. 

cencia dun público que xulgaba pou- O estudo de recopilación está fei- 
co conveniente este tipo de activida- to, e no futuro haberá xa unha obra 
des. A dureza cara elas da opinión pú- que facilite o labor de recuperacipón 
blica ilústrase con dous exemplos re- destas mulleres de xenio e valía. Só 
collidos na obra: o da pontevedresa nos queda unha interrogante jcanto 
María Vinyals que queima toda súa tempo máis teremos de ver pasar an- 
obra antes de se casar, ou o máis trá- te nos para que aparezan á par dos 
xico da coruñesa Juana Teresa Juega, seus coetáneos integradas nos libros 
que trala nova aparecida no xornal da de Historia da Literatura? B 

inminente publicación dun libro seu Berta Rey W. 



"SEMPRE E N  GALEGO" 

A defensa do monolin- 
güísmo na Galiza é 
a finalidade do libro 

de Pilar García Negro, 
Sempre en Galego, edita- 
do por Laiovento. 

A obra compónse de 
dez capítulos que recollen 
traballos xornalísticos, po- 
nencias apresentadas a 
xornadas ou congresos de 
Iíngua, escritos pola auto- 
ra desde 1989. Aparecen 
ordeados cronolóxica- 
mente e precedidos dun 
estudo sobre o estado do 
galego na sociedade e na 
lexislación a partir da 
Guerra Civil ata a actuali- 
dade. 

Baixo o denominador 
común da reivindicación do idioma 
galego como única língua oficial do 
país, recopílanse unha serie de arti- 
gos, moitos deles circunstanciais, de 
denuncia das agresións ou situación 
inxusta e opresiva para o galego que, 
non obstante teñen o interese da tes- 
temuña histórica e, sobre todo, úti- 
les para dotarmosnos de argumenta- 
ción a pro1 da defensa da Iíngua. 

Desde a criación da Dirección Xe- 
ral de Política Lingüística da Xunta, a 
incorporación do galego como asig- 
natura na EXB e en Ensinos Medios e 
a proliferación de cursos de Galego 
para profesionais, empregados ou fun- 
cionariado, moitos son os que pensan 
que o galego xa se ten equiparado ó 
español ou que, no peor dos casos, 
estan xa postas as bases para a con- 
secución deste obxectivo. Tan exten- 
dida están estas ideas que non é ex- 
trano mesmo ouvir sen escándalo pú- 
blico erguerse numerosas voces de- 
mandando o respecto cara aquelas 
persoas que sendo español-falantes 

E D I C I O N S  
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vence inxustamente agredidas nos seus 
dereitos por unha inexistente obriga 
de recibir as clases en galego.  OS res- 
ponsables? As institucións que levan 
adiante unha política lingüística co- 
ercitiva, achuchadas decote polas for- 
zas políticas nacionalistas e move- 
mentos de ensinantes comprometidos 
coa sociedade e o país. 

Moi o contrario, a realidade pare- 
ce indicar que a situación do Galego 
é mais ben preocupante: o noso idio- 
ma fica reducido o papel de vehículo 
de comunicación en foros cultos (co- 
mo riqueza cultural de museu), asig- 
natura de ensino sen máis ou "lingua 
materna" (que non oficial), que todo 
cidadán galego ten o dereito de co- 
ñecer frente o deber de saber falar e 
escribir o español. O único que aquí 
pasou foi que os tradicionais métodos 
de represión brutal e descarnada ós 
que a sociedade estaba anteriormen- 
te acostumada foron sustituídos por 
outros de tinte liberal, por outra parte 
non menos represivos. 

Mudaron os métodos mais tamén a 
argumentación. Dentro da situación 
aparentemente permisiva que estamos 
a vivir lemos manifestacións dalgún 
recoñecido persoeiro (como José Luis 
Barreiro) que pensa que o galego é o 
mellor medio de expresión para se co- 
municar cun "neno pobre", mais o es- 
pañol é o idioma iddneo para librar as 
duras batallas políticas na vida públi- 
ca e institucional, é dicir, oficial. Fren- 
te ós numerosos cursos de galego pa- 
ra funcionarios teñen lugar xuízos pa- 
ra determinar a posible culpabilida- 
de daquel que se negara a asinar un- 
ha declaración xudicial feita en gale- 
go e recollida en español polo corres- 
pondente funcionario coa aquiescen- 
cia do xuíz (caso de Francisco Rodrí- 
guez. 

O galego pasa, en fin, a ser como o 
catalán ou euskara, a "lingua mater- 
na", boa para a afectividade e para an- 
dar por casa mais non para a vida pú- . 
blica ou para a ciencia, tal como ex- 
pón a autora nun suxerente capítulo 
do libro titulado "As mulleres e os idio- 
mas non normalizados, dúas realida- 
des submetidas a mistificación", tamén 
recollido no libro. 

Estamos diante dunha importante 
obra en canto que recolle a situación 
real do galego antes, durante a tran- 
sición e nesta andaina de democracia 
parlamentaria que nos toca vivir. Util 
para desenmascarar os mentireiros ar- 
gumentos dos que se fa¡ uso de cote 
para relegalo a fósil histórico ainda 
que, ¡so sí, importante no patrimonio 
da noca riqueza cultural. Especial- 
mente recomendable para aquelas per- 
soas desmemoriadas ou doentes do 
mal da ilusión democrática que mar- 
xinan ó galego escudados na defensa 
dos dereitos do español. P 

Berta Rey W. 
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Hola rapazas: 
Imos escomezar un pequeno 

apartado de xardiñeiría. Trataremos 
dun xeito xeral os labores dun xar- 
dín, en particular dos arbustos e dai- 
gunhas árbores. 

E postas xa no tema, e tendo en 
conta que estamos no outono, que 
VOS parece que falemos das "ericas", 
chamadas tamén queirugas, quei- 
rog 
zos 

h erica e unna planta autocto- 
,ta época do ano ten en 
noitas das súas varieda- 

i. Lon eia podemos facer moitos 
Sallos de xardinería: desde unha 
alla até uns macizos, pasando por 

suas follas (verdes, grises, ocres, ...), 
así como no seu tamaño, pois hainas 
desde os 30 cm. até os 3 metros, nas 
súas variedades arbóreas. 

Para que se vos dean ben, imos fa- 
lar das suas necesidades: 

O chan ten que ser ácido e é con- 
vinte engadir-lle algo de turba can- 
do as plantedes. Tamén deberá ser 
un chan permeabel. É unha planta 
que gosta do sol, polo que hai que 
te-lo en conta á hora de buscarlle o 
sitio. 

A póda debe facer-se sempre des- 
pois da floración, cando sequen as 
flores; o corte nunca debe de che- 
gar ao leño vello. As variedades ar- 
bóreas, deben-se recortar a fondo no 

le abril. 

1, despo: datos só tedes 
nimar-v~a ruuquiñ~  e dei- 

xar un recuncho no voso xardín a 
esta planta tan nosa e tan desapro- 
veitada até agora entre nós. Vai-vos 
sorprender, xa veredes. 

Para as que teñades xardín, os la- 
bores deste mes son mais ben de lim- 
peza, tanto das follas que caen o 
chan como. das ramas secas dos ar- 
bustos, etc. Tamén é o momento de 
plantar os bulbos como os xacintos, - - -,.." OS, fresias, etc. 

a as que teñades plantas de in- 
nesta época debedes xa espa- 

ciar mais os regos e os abonos. 
E mais nada por agora. Disfruta- 

de da beleza do outono e as suas co- 

iscas, car 
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ade nas den-se rt ir acodando as 
s cores, tanto nas suas rlores (ro- @las ou Iacendo estaquillas de 

:as, ...) como nas 3-5 cr as, branc 
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