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Chegarom os prémios e chegou
a surpresa : Toni Morrison, nascida
Chloe Anthony Wofford, Nobel de Literatura.
Mulher, negra, literata. Lorain, Ohio
(1931). Família de trabalhadores. Graduada na universidade de Howard e
doutora pola de Cornell. Colaboradora na Random House. Professora de
Ingles e Humanidades nas universidades de Texas e Howard. Divorciada de Harold Morrison. Dous filhos.
Outros prémios também : National Book Critics Circle Award for Fiction
(1978), Pulitzer Prize for Fiction
(1988).
Um número de obras norn demasiado grande : The Bluest Eye, Song
of Solomon, Tar Baby, Dreaming Emmett, Beloved, Jazz...
Mas sempre, nestas obras, um grande, importante, tema: qual o custo do
existir, da simples sobrevivencia, quando umha nasce de raca negra e mulher em América de brancos?
Tema grande, tema grave que Morrison desenvolve sobre a constante
de umha tríade de insubmissas -filhas,
maes, avós- confrontadas a umha sociedade infecta dos valores puritanoanglo-saxónicos.
Adolescentes obrigadas a amadurecer antes de tempo para se precaverem contra a violencia que as ameaca, para se armarem contra a imposicom dos cánones raciais de umha
beleza que as inferioriza, contra o ardi1 da ambivalente relacom que as liga 2 branca. Mulheres já adultas que
escolhem viver na margem social porque nessa fímbria estreita habita a liberdade. E mulheres mais idosas, intemporais mesmo, que dessa margem
fam santuário e universo porque, como a Pilatos (Song of Solomon,) renunciam ao umbigo que as ata a um
mundo cujos valores elas norn reverenciam. Prostitutas umhas, parteiras
outras, todas um pouco bruxas. Avidas amantes sensuais, que também

norn falta aqui o prazer dos sentidos.
Algumha que outra criminosa e mesmo a que a si própria mutila. De todo, ou quase todo, há nestas obras um
pouco.
Como tantas outras escritoras negras (Lucille Clifton, Toni Cade Bambara, a mesmíssima Alice Walker e antes ainda Zora Neale Hurston), Toni
Morrison retrata o seu mundo, reflecRe sobre a identidade cultural da comunidade afro-americana, pinta as dores 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 sabedoria de quem norn tem razom algumha para crer na absoluta bondade do bem porque apreendeu já como é incomp1eta.ecomo é inconstante
também toda a maldade. E descobriu
absurdo o puritanismo com que julgamos desse mal em cujo interior, para o dizer com as cuas próprias palavras, 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 algumhas, hiperbólicas e bárbaras, juntam pret6 a feminino, negro em pele
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de mulher. E depois pintam assim, a
forma é delas, só delas, o povo, a raca,
esta sua pátria de cor, que norn querem desertar. Para que olho mais azul?
Para que cabelo esticado? Macás do
rosto em marfim?Nom, obrigada. Que
eu quero pele negra e cabeea encarapinhada.
"(Sula) Nom é um romance de protesto, é umha evocacom da vida da
comunidade negra ao longo de um
período de 40 anos. E os dotes de Toni Morrison de todo invulgares. Recria a experiencia negra em América,
com arte e autenticidade". (Library
Journal)
Também norn foi ontem que a crítica descobriu a literatura de Morrison
se revelar como umha das mais notáveis amostras dessa escrita negra, sensível, que alá pola década de trinta desabrochara vicosa no traco cúmplice
de Zora Neale Hurston, a grande e vindicada 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, ouvir... Extraordinario!" (Detroit News)
"Obra prima ... magnífica... assombroca... subjugante!". (Newsweek)
(Tar Baby) "Toni Morrison é o D.
H. Lawrence da psicologia negra".
(Newsweek)
(Song of Solomon) "Maravi lhosa...
umha delícia, cheia de evocacons Iíricas... povoada por umha extraordinária coleccom de perdedores e luitadores, de inocentes e criminosos, de
caca-fantasmas e vividores, todos contribuindo ao prazer deste romance excepcionalmente variegado." (The
Atlantic)
Párias som as mulheres de Toni. Pária a sua raca e cultura. Mas, sem que
sirva de precedente, esta vez o prémio foi merecido. D

O grupo de mulleres
sevil~anasque, a finais

bar come
Paz0 d e telnP0 pasaba de

do mes cle Setenlbro, encurralaron un home que a
ponta cle navalla acab:
cle violar unha inuller,
que cl-iegou a policia c levou. O home, CGM, de
42 anos, clebeu sentirse
surpreencliclo :io compro-

ter todo 0 poder
agredir
a Ser cercado Por unhas ,
poucas m~illeres.
Comeza a cundir o
exemplo da própria auto.
defesa o que, se non é
célebre, merece ser celehi-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 d e tirar ,a coroa
que cinxe, como aureola, a cabeza d o monarca.
nstantino ten-no claro: Un rei é sempre rei por muito
re~ublicanismoa u e cisme noutra cousa.

O Governo Civil de A
Coruña de 7 943 que
puña sancións tais que asi:
#<ANicolás López Cernadas, de Pontedeume, 500
pts por tolerar no seu estabelecimento individuos
con emblemas proibidos.
C..) A Eustaquio Pérez Sorroba, d e Madrid, 75 pts.
por contestar fieradamente
~ i n h apergunta de un guarda na comisaria. C..) A Pablo G.P. de Ribeira, 1.000
pts. por vida depravada...))A
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Días:
anos,
mas;
nonost ia clue dseceilo
se fixo cleste oficio
para pocler I:maticar
cant os sobes
ñan 1 ~ agana
T e
Por all, Aje!
'clanlasar seri nada
a ver C 0 3 1TEisaxe
solic:itada.
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BATALLA A 0
M cI!SM0
O ascenso dos neonazis empeza a preocupar a sociedade británica. Até agora a sua presenza só era
testemuñal inais un partido neofascista, 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 afiliados, rniíis preocupante é o escenário onde se procluze: Tower Hamlet é un niunicípio urbano caracterizado pola depresión económica,
cleseniprego, drogas, caréncia de vivetlclas e cunha forte presenza de
emigrantes asiáticos e africanos. A
mensaxe deste partido é culpabilizar os emigrantes cotno causa destes males e portanto pretende excluí-los da comunidacle e mesmo
cleportií-los do país. Mernbros cleste partido, que se califica "racista aocento por cento" rnanteñen confrotltatnentos violentos con simpatizantes da Liga Antinazi, o último

rematou cunha bnital malleira que
oito indivíduos brancos deron a un
estudante de orixe benga1i.r

1

Cabezas rapadas tamén atacaron
na localidade checa de Ledvice famílias ciganas entrando nas suas casas e ocasionando moitos destrozos.
Os asaltantes berraban "porcosciganos, non vos queremos aqui".
Claro que non todo fica nos "cabezas rapadas". O primeíro ministro
eslovaco fixo unhas declaracións
que causaron indignación n o seu
país e das que fixeron eco as organización~de direitos civis. Vladimir
Meciar referiu-se á minoria cigana
como un gnipo de xente "mentalmente atrasado e incapaz d e se
adaptar" e que o seu Governo cortará a axuda social e iniciará "cont r o l o ~para baixar a taxa d e natalidade das cíngaras". Meciar, coñecid o polos seus deslices lingüísticos
contra as minorias que viven en Eslovaquia, esta vez pasou-se. A Federación Internacional de Helsinki
para Direitos Humanos mandou un
protesto ao Governo d e Bratislava
acusando-o de buscar nestes ataques
contra os ciganos (En Eslovaquia viven meio millón), un chivo expiatório 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 social disminui, na prestación por desemprego impón-se medidas máis
restritivas. Agora andamos co debate sobre a cesión do 15% do IRPF
ás autonomias, pero ás d e "a pé"
que no-lo expliquen con outras palabras, mellor con outros feitos.
Vexamos, a OCDE (Organización
para a Cooperación e Desenvolvimento) difundiu que Itália e España son os dous países da sua área
que máis aumentaron a presión fiscal entre 1980 e 1992. Itália aumentou en 12.2 pontos a sua presión fiscal neses 12 anos até chegar
ao 42.4%. Mentres no Estado Español o aumento foi d o 11.8 até o
35.9% o índice até 1992.
Por coeréncia ante esta sihiación
o primeiro ministro italiano renuncia ao seu soldo mensal de 4.500$
)
dar un
(unl-ias 600.000 ~ t s . para
exemplo da austeridade económica
que defende o seu Governo. O
exemplo de Ciampi poderia ser imitado por algúns dos seus ministros
nestas semanas. Ou tamén poderian
sofrer unha redución de 50% a causa d o 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~idiezCalvo afirmou que "o salário 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 compatibilizar o seu traba110 cos seus negócios, bufetes, etc. que faremos o
resto para poder levar unl-ia vida
digna con 58.530 Pts. mensais.
Surpreendentes tamén son as declaración~de dna. Carmen Garcia
,Bloise en relación as pospíbeis medidas económicas a adoptar polo
Governo socialista afirmando que
os traballadores deberian ser solidários e conscientes e non pedir au-

mentos salariais para 1994. Claro
que esa solidariedade que pede a
sra. Bloise só atinxe os traballadores porque en ningún momento foi
proposto que os ex-ministros renunciasen ao seu soldo (que lles
mantemos durante dous anos, sexa
cal sor a permanéncia no seu ministério) nen outras despesas s ~ l n hiarias como automóvel oficial, chofer, etc. Tampouco a solidariedade
toca a outros altos cargos locais. Vemos como a Deputación de Pontevedra aumentará o soldo a dez cargos en millón e meio de pesetas, alcaides que se soben o soldo sen
contar cos seus concelleiros, etc, etc,
etc. A

.

Que ocorre cando un
automóvel oficial é causante dun acidente d e
tráfico? Pode ser que
aparecese un coche pantasma e tivese que facer
unha áxil viraxe, ou que
o coche oficial non fose o causante xa que circulaba correctamente,
ou case, case que non
houbese acidente.
Se en calquer acidente as partes nunca se poñen d e
acordo, neste caso veu o dehintiño
Sr. Kafka Dara facer o atestado. Nada coincide. Sabemos que era domingo, que o Sr. Presidente regresaba dunha xeira de caza, que, non
sabemos como, un motorista apareceu diante do coche oficial, Raio
de motorista! Que tiña que andar facendo el por ali? Pois aí ficas que
nós levamos presa.
E agora a liorta que se o deixaron tirado ou se o recolleron os escoltas. Que se foi el ou un da área
recreativa. Mais, quen mandou facer ali unha área recreativa? Xa a
poden ir retirando, ben se ve que é
unha área moi perigosa. Non 110, isto non vai ficar asi. A

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 claras: na crise mergullounos un governo ineficaz,
pero a crise habernos resolve-la nós, os currantes.
Como temos que resolver esa crise? xa nos rezan con
solidariedade, sen pedir aumentos, con conxelación sahkd, con
mais presión fiscal, co medicamentazo, con menos prestación
por desemprego, e un longo etc.
Qiie castigo merecen os nosos incapaces? pois nen máis nen menos
que a Grande Cniz de Carlos 111 que
a proposta clo Presidente de Governo, f o i conceclida a quince exininistros (eses de renda vitálicia de
245.000 I'ías. mes).
I'or cluC se lles concedeu? Suponios cluc ;I clon Luis Martínez Toval,
ex-ministro de Traballo por cleixar
3.396.700 persoas no clesemprego.
A don Carlos Solchaga, ex de Economia, 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 integración do minusválido. E seguimos cun longo etc. etc. r

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 d o 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.

O Xulgado de Família de Córdo-

1x1concedeu en xuño deste ano a
separación a un inatrimónio recoñecenclo o direito da muller a unha
pensión a cargo do home, pero permitiu a este entrare na casa da muller a comer, clorrnir e lavar a roupa.
A'sentenza deixaba sen efectiviclade o clireito da rnuller á pensión dada a escasa importáncia dos ingresos do home.
Señoras isto é "se non queres caldo, sete tazas". A

En Sarria (Lugo) proibiu-se a entrada 5 piscina municipal a unha parella portadora de virus de Sida. Argumentan que é para evitar o contáxio aos demais usuários das instalación~.Por que non se informaron antes? Por que Sanidade non se
pronunciou sobre o caso?. Este Organismo 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, agora xa nos dan as revistas de rexoubeo enlatadas. En London a primeiros de setembro inaugurar01
novo canal d e televisión que
transladar ao pequeno ecran c ,.
quema das chamadas "revistas femininas". Na sua programación alternarán espazos sobre saúde, beleza, cocina, entrevistas e moitas
curtametraxes e tele-novelas. Vai dirixido a mulleres d e 25 a 50 anos
e de clase média. Asi que xa sabedes, as que rondamos esa idade e
SOMOS dese stahls, estamos no
obxectivo. OLLO! A

PUBLICIDADE
En Austrália proibiu-se a princípios de setembro un anúncio criado para a firma de relóxíos Paul Picot, por considerá-lo, "degradante
para a muller e gravemente ofensivo". Nese mesmo tempo sofremos
a invasión tanto na televisión oficial como no prestixioso xornal El
País, d e distintos seos femininos
que rezaban "As da tua veciña, as
de Carme, etcn Claro que faltaban
"As da tua nai". A

MONXES
Un anúncio de grande interese
apareceu nestes últimos meses:
0ferece
intercambio culhiral ne- nos de Sobrado por nenos, spbriños ou netos de Delegados Provinciais de Educación e outros Altos Cargos desta Conselleria.
GARANTIZARÁ-SE-LLES:

'
la mañá e pola tarde.
'Excursión de

en
Autocarro, 'On paraxe o meiodia
de lo
para
.
tenticamente familiar, e paseo de 4
quilómetros n o dia por sendeiros
enxebres.
b Clima autenticamente atlántico,
garanta-se un mínimo de cinco molladuras por cada semana.
INTERESADOS, dirixir-se a APA
DE SOBRADO DOS MONXES. A

(e as outras todas rosas, dalias, margaridas que venden pan ou
peixe, que increpan a un poli que malla nun rapaz ou plantan cara

'

Ao presidente saiu-lle pola boca
ese corazón autoritário d e se pór
sempre, por 'sistema, tanto ten como acontezan as causas, de par das
forzas e das persoas que ostentan
autoridade e orde. A vida das xentes sinxelas que loitan p o l o p a n e
polo sal, tanto lle ten, agás en tempos de se procurar votos.
Un policia, dispara e mata unha
muller e El afirma que a responsa-

desfeita, rota, quebrada, quebrantada, Unha, cunl-ia muller morta e
enterrada.
Que din o home, os fillos, a parentela toda, as amizades, os coñecidos ...?
Non é de recibo equiparar destrozos. Non s ó porque toda comparación é nécia senon porque o
policia está vivo e coleando (e se o
fillo pergunta se o pai é un asasino,

diante da pistola que fixo o disparo n o tempo oportuno e n o momento acaido, ou, como neste caso
que a responsabilidade dos feitos é
dos agresores e Rosa, que asi se
chama a morta, era unlia agresora.
Asi o presidente estabelece que
a morte, esta morte, non é unha
agresión, unha tremenda agresión.
Si en troques increpar a un poli que
%briaun cacho de cabeza a un rapaz coa culata da pistola. ,
E asi é como se tecen as pequenas l-iistórias cotiáns no presente para lago escrebe-la, conta-la, ensinala como "HISTORIA" cando pasen
os anos, maiormente se son feitos

será que é unha disgraza ter un pai
asi, porén millor sabelo), e ten o
aval do presidente do governo galego, e dos seus compañeiros d e
profisión e , mais que probabelmente dos responsábeis, de menor
a maior, da policia autonómica e da
sociedade de orde, presta sempre a
por-se de par da xente "ben".
Un poli é un poli e unha pescantina é unha pescantina.
Vivimos, din, nun mundo d e
iguais e nada é menos certo que tal
afirmación.
NO noso mundo todas as desigualdades posíbeis se cruzan e entrecruzan e para cada circunstáncia,
uns forman no clube de "xente guapan e outros, non, e desde logo, Rosa, que xa non está en ningun clube, non estaba no de xente guapa.
Non hai mais que escoitar as declaracións do presidente.

algo relevantes.
Contributando a estes tecidos, algúns xornalistas d e moi diversos
méios de comunicación, escreben e
falan de "&as familias galegas destrozadas", tanto que un vástago do
poli pergunte se o pai é un asasiño.,
Duas destrozadas? destrozada,

ANDAlNA
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N: i s comarcas de forte en-iipracitína rniasculina, als bodegueiras eran a fins do Antiguo Rt3uime n~oiabun danr detes. Ni~ n h asociedacle na que a rnuller tifi:
ridabaixo da tutela do seu pai* I-iom-nñeoen irmar
des ec lesiásticas e por 1 eces a i lelqai; d~scnnrntiuandes~ I P ~tentaron
tas cel ibatas que non tiñan ,amo. ~ I S I ~bisons
obrigalas a alugarse de criarir;hs,, w!ii a voltnr á casa dos
ais ou, xa a fiias do \r$T!'l,,
SeUS
D.
~.rrrrc?i~irreen casas de
-$e 'T~liiiiIi.ii$?~nareporqil e as
traballo. En 1722, o pre\l~$o
casas complañ ia
m ~ ~ l.es
l e rsolteiras *%eyegaran td~h~131s
~ I CIIC
P pacfres y tios, [d.icn]nkillti ' e 'lienn i y u i d o ex uerimentado graves ofensas, UPC*I$OS \ ;~"~anel~aJos.
\i' para
que se eviten evhorda S.! a todl;as \las tde5 nni~niieressolte*7c
t u vivan solas ni separzdas iirnlo en eompafiiiea y 2ciztencia de sus padres, tios. tutores t 8palrieinites, irenc:arga
S.I. tengan especial ciniidado eln oliue se ejecute 10 con&--:J..
alguna n I U J C I
I t ! l l l l l U en este mandato, \ * coniiravi~niendo
sol ter; 1 a lo que se eul~orta,dichos curas darán cuenta a
S.I. pa ra mandar ciirnplir 1 castiqar a lo5 rebeldes y con[ciniaccs" (Santos ReirFz: 1. iZ\. Gonráler~i.
Recollido da pcíx 166 ello lihm de 'Pe~efloSAA\/E[I R A :
A vi& 1 cotin' en GalicEa de 15561-18510,editado pola Uniacte de Cornpostela, 1992.
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WSeñorita non lle escribo coa corbata". Respondeu don Alfredo Conde a unha "individua" que o interrogaba-apropósito do prémio Icaro. 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 "endexamais utilizara, nin pensaba utilizar
o seu c...". Para tal frase sobran comentários.
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2stas ocasións as mulleres son inc: ipaces dc3 delver calquer traballo mental ou físico de conside1. Sofren cle tal frouxidacle e depresion que as JPCa para o pensamento ou par.a a acción mentre!5 que
¡o o ponto até
: íemanece e é sumamente? cluvido~
..,-."n,-.r ."ALn;"
f v- m
UIICI'.2 1pode considerar-se-lles sere= I c s v v l isavci3. J l U1 1cle par.te da coriclcita inconseccierite da mc~ller,a sua petulánc:¡a, capri chos e iristabilid: ide, prov,eñen dir ecta.,--.I .. .
mente clésta causa, e non é inverosimii que cei-rus e
plos de crueldade feminina, que nos sot~recollen
scia 1falta de relación coa normal dozura dleste sexc
da atriibuir-se á excitación mental procedente dest,a cio...MICHELET define a mcillt?rcomo isn inenza 1:~eriódica
válido, e tal é a sua condición comparada ao home...No
,- ,.. .--.
a
c J U ~ Cpará
I
traballo intelectiial o home superou, scipeia
muller, pola razón palmária de que a Natureza nc)n interrompe, con perioclicidade, a sua reflexión e esti1d0»
Era esta unha expresión típica do xeito de pens
toriano sobre a menstrciación. A opinión concreta
James McGREGOR ALLEN nunha comunicación
sentacla na xurita da Sociedade Antropolóxica de Lonclres en 1869 siegcindo conta na páx. 118 Robin MIILLER
V
,ii tigo "La ciencia jl el papel
de los sexos en
IACOD
u i
, .
la era victoriana", recollido no Iibro col€ictivo: La' Biologia como arma social traduc:ido e edlitado pcIr Ed.
Alh,ir nbra, Madrid, 1987.
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,María José Ares, candidata pola
província da Coruña prometeu se
gañamos as eleccións o 17-0 haberá un plan de apoio á familia adoptando medidas económicas, fiscais e
laborais tendentes a mellorar unha
institución que considera de interese social, asi como o feito de ter fi110s. Anda que a 300 Pts. o fillo non
sei como van mellorar a institución.
E logo, por que non melloraron nestes catro anos?.
F N u n h a entrevista que o sr. Alvite
fai a Maria Fiuza, logopeda di: "Ocorrese-me que facer o amor con preservativo é como falar con vexetacións". Parece-vos próprio?.

-

se realmente necesitas que alguen estea contigo, ten de
ser unha amiga".
Estas son as palabras da famosa Sharon Stone nunha
entrevista que lle fixo Hedda Moye.

w

O.

marxismo tivo
unha alma de verdade, que lle permitiu apresentar-se
como fascinan te
mesmo nas sociedades occidentais.... xa
que respondia a necesidades históricas. A doutrina social da igrexa
non é un subproducto do capitalismo, senón o reflexo da distancia
fronte á ideoloxia capitalista responsabel de graves inxustícias so-

ciais. Con estas palabras o Papa marcou a posición da igrexa na capital
de Letonia, en Riga. Seguiu atribuindo-se críticas ao capitalismo,
nunca antes escoitadas, mais non se
pronunciou contra o consumismo e
liberdade sexual,
probabelmente porque entende que
ten que moderar a
sua moralina nun
país onde a meirande parte dos habitantes é luterana.

,"O que me paga
a Xunta @tomo cada vez que despega
o meu avión". Asi se
permite o luxo de
brome'ar o noso embaixador'do Xacobeo. Se isto non é
dilapidación que Ilelo pergunten ás que
teñen que vivir do
salário social.

1
,

A agrupación Mulleres Rurais
de Urdilde formalizouse con este
nome na asemblea constitutiva celebrada o 25 de xuño de 1986, á que
asistiron 29 mulleres que foron o grupo de partida desta asociación. Os estatutos, elaborados con posterioridade, foron aprobados en novembro dese mesmo ano, e reformados ampliando o seu artigo cuarto a actuacións en temas culturais, deportivos,
e tamén ó eido do consumo.
Na actualidade esta asociación conta con 125 integrantes, todas
veciuas da parroquia de Urdilde, que
é o seu ámbito territorial, aínda que
ten proxección a outras parroquias limítrofes.
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 explotación familiar, que nesta
zona é de vacún de leite, medianamente evolucionada;
aínda que en pequena proporción tamén pertenecen ó grupo mulleres do núcleo urbano de Urdilde, adicado ós servicios. Dentro das
xoves hai alainhas adicadas ós estudios.
O nacemento da asociación representa o culmen das actividades levadas a
cabo durante moitos anos polo servicio
de Extensión Agraria ( ~ G n c i ad e Padrón), dependente do ministerio de Agricultura e logo transferido á comunidade autónoma (consellería de Agricultura).
As actividades nos primeiros tempos consistían en reunións periódicas para recibir información e formación en distintos temas do
noso interese. Tentamos mellora-la alimentación e a calidade'de vida no medio rural, e ó
mesmo tempo quitarlle o máximo rendemento ós
productos recolleitos na horta familiar. Facíanse labores, manualidades con algunha idea de decoración,
V

e máis conservas dos productos (tomates, chícharos, pementos, etc.) ,para poder almacena-los excedentes o
resto do ano. Empezamos a coñece-la
conxelación e os seus adiantos. Realizamos visitas a instalacións de centrais leiteiras, e fixemos algunhas viaxes turísticas.
Hoxe en día estanse realizando actividades de moi diversa índole, sobre
todo na busca de solucións ós problemas'comunitarios. O mesmo tempo a
Asociación incide na área formativa
con actividades dirixidas ás socias e ás
súas familias, sendo un grupo promotor por si mesmo de importantes iniciativas dentro da comunidade.
Como realizacións materializadas
están o arranxo e acondicionamento
do local social, que decidimos ubicar
unha vella casa de pedra que fora escola nos seus tempos; a recollida de lixo; unha central telefónica; un consultorio médico, que acaba de ser inaugurado. En vías de remate atópase a
conducción de augas, servicio do que
careciamos. Participamos en diversos
programas de radio e televisión, e tamén por medio da prensa animamos
a outros grupos de xente a que se interesen 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 increméntandose nos últimos 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 Único obstáculo, senón dun cúmulo de
factores que fan da sociedade na que
vivimos, unha sociedade dism'minatoria para a m u l k Son factores como
a segregación horizontal, un empresario reacio á contratación de
mulleres, a baixa cualificación en
certo número de casos, a pouca diversificación da formación, falla de
confianza, escasa información e
orientación ... Todos e cada un destes factores, lévannos directamente
cara unha desig-ualdade de oportunidades á hora de enfrentarse coa realidade de buscar traballo.
As situacións discriminatorias para
.a muller non son novas, o problema
ven xa desde ben antigo e vaise formando coa evolución da historia e
rhesmo coa propia. evolución do ser
humano. Poderiamos botar unha
ollada atrás ata os tempos máis remotos, nos primeiros eslavóns da cadea da evolución humana e alí, ato-

pariamos aquelas femias de homínidos
que
pola súa condición de sé-las perpetuadoras da especie,
comenzaron a asignarselles unha diferenciación de tarefas.-Amuller xestaba,
paría, amamantaba e
por tanto foi pouco
a pouco encaminada
cara o coidado dos
enfermos, dos nenos, ás tarefas domésticas, de agricultura e recolección.
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Desde estes ancestrais tempos establecéronse roles de
comportamento para os distintos sexos,
pero sempre houbo
algo en común en tódolos tempos que se
sucederon, é o feito de que nas sociedades autónomas, nas que non
existia un valor de cambio, os roles
non estaban tan acentuados como
en etapas posteriores. Sempre a muller foi requerida según as esixencias
do mercado, en tempos da revolución industrial o épocas de postguerra os nenos e as mulleres pasaron
de ser man de obra barata, mais coa
introducción da tecnoloxía nas fábricas, esta mesma man de obra sustituíuse por maquinaria e o empresario veu á muller incapacitada para
o seu entendemento e manexo.

Hoxe en día, o traballo da muller
na casa segue sen considerarse como tal, estas labores constituen un
valor de uso que non xeneran diñeiro, non se produce un intercambio social e os beneficiarios directos é a familia e por pnto non hai
valor de cambio. "Non traballa" e ha
de depender de quen o faga, en función desta visión capitalista.
O noso itinerario histórico troixonos a esta situación que, senón somos quén de decatarnos e cambiala, permanecera. Por suposto, que
hai outras culturas distintas da no-
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sa, que moitos chaman occidental,
o trato a muller será distinto en cada unha clelas. En lugares como a
illa australiana de Trobiand, os homes son os encargados da crianza
dos fillos que lle son entregados nada máis nacer. Situacións como estas que nos poden parecer tan estranas e alleas son froitos de diferentes entendementos do mundo.
Pero a nosa realidade é que durante tanto teinpo a muller ven sendo relegada a desenrolar tarefas subordinadas, que vai xerando en nós
un certo complexo de inferioridade, que desencadeará nunha baixa
autoestima e falla de confianza en
nos mesmas, estas sit~laciónsvolveransc contra nos á hora de buscalo
primeiro emprego.
A mnqziinn~inda clesigualdad~social
que nos rodea é complexa e comenza polos primeiros patucos rosas o aziiis, seguirá polos camións e
as honccas e continuará cun longo
pí~rcorricloata 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 características, facendoa sentir incompleta sen un home e unha familia.
Esta é a nosa realidade, pero podería ser outra, chegamos ó mundo
como seres inmaduros que han de
sofrir un proceso de aprendizaxe e
socialización no que o individuo será forxado no molde da sociedade
na que se atope. Todaviapodemos marca-los carnilios oportunos para que o modelo sexista non se perpetzie e educar ás
riindeiras x m c i ó n s n a igualdade.

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

ros días de vida, tanto polos pais, como pola escola, compañeiros, familia ... e contribuen a reforza-los distintos roles.
Na escola un comportamento feminino máis dócil, con maior colaboura na clase, e mellor adaptación
ás normas, pode ser nun principio
unha avantaxe ó atrae-la benevolencia dos/as mestros/as pero ó longo do tempo volveraseun inconveniente, 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 laboral.
Todos estos factores quedan tan
interiorizados n o ser da muller que
mesmo á hora de escoller formación
irán cara cursos breves, como contabilidade, taquigrafía, puericultura, etc ou en niveis superiores as mulleres abarrotan as facultades de letras, maxisterio, enfermería, historia ... Mentres que as carreiras técnicas superiores son copadas polos homes, sendo monopolio destes as disciplinas con maior prestixio e rentabilidade.
A concentración laboral das mulleres
distribúese nunha segregación horizontal, concentrándose en determinados sectores do mercado (sanidade, cultura, hosteliria, educación, administración.. .) precisamente nos que se dan os maiores tasas de desemprego.

Moitas terán que traballar en categm'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 laboral.
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 comenzamos a concienciarnos da situación e a Poñe-lo remedio, continuare, nos a ser consideradas e tratadas como "cidadans de
segunda". Por iso, dende a Asociación
"Mulleres Xoves-Area e dende os Centros
de Emprego, encamiñamo-los nosos esforzos 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"

TROPOLOX
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 natureza humana ou, neste caso, sobre
a suposta existencia dunha "natureza feminina". A antropoloxía considera 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 natureza á cultura: mesmo os fenómenos
que se nos presentan como máis pr&
ximos á bioloxía e polo tanto máis
naturais están suxeitos á arbitrariedade cultural. Pensemos, por exemplo, en algo tan básico para o ser humano como é a alimentación, nece-
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sid;%deque compartimos con tódolos animais. Sen embargo, por "natural" que esta necesidade nos pareza, nin sequera a alimentación se
sustrae á cultura e este fenómeno
tan natural é en realidade un fenómeno cultural e como tal, pautado
e regulamentado de formas diferen tes nos diferentes grupos humanos;. Proba diso é que as persoas porlpr
,,,i mesmo chegar a deixarse morre r antes de comer un alimento
~hibidoou aborrecido pola súa
C u1 tura por máis nutritivo que sexa
estt<.
1lesde as súas orixes, os estudios
antropolóxicos sóbre o parentesco,
sobre a economía das sociedades
chamadas primitivas, sobre a reli-'
xiosidade, viñeron a poñer en cuestión o carácter absoluto e "natural"
das premisas culturais das sociedades occidentais. Sen embargo e curiosamente as relacións entre os homes e as mulleres e os significados
culturais asignados Ó sexo, o que hoxe designamos como xénero, foron

.;NHAMIRADA O NOS0 ENTORNO PRÓXIMO

preservados case sempre desta consideración cultural, desta visión característicamente antropolóxica da
realidade como construida. Isto non
resulta estraño se pensamos que os
primeiros antropólogos foron sobre
todo homes e que detrás de todo coñecemento escóndese sempre un
"interese".
A antropoloxía da muller xurdiu
a finais dos anos 60, seguindo a tónica xeral dos estudios de mulleres,
orientada por un interese feminista
en amosar o papel e a situación destas 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 "antropoloxía de xénero". O cambio de
nome non é gratuito senón que está cn relación cun cambio na perpectiva teórica e ana1ítica.l Segundo esta perspectiva o obxecto de estiidio non ¿. propiamente "a muller"
scnón os elcmcntos e principios esti-uctiirais que interveñen como variablcs na constit~icióndas mulleres
como tales mulleres e na configuración da situación de subordinación
e inferioridade que ocupan na sociedade. Ser muller non é un feito.
natural, algo dado; non se é muller
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. O
xénero é pois o sexo visto á vez como unha construcción simbólica e
como unha relación social. O mesmo tempo os eshidios de xénero pretenden evitar o perigo de aillamento 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 parte", con escasa ou nula incidencia sobre a transformación dos modelos
teóricos relevantes para o esh~dioda
socieclade. A estratexia a longo prazo diríxese a romper ese cerco e a

tratar de introducir o xénero como
unha variable de análise en calquera ámbito ou problema que poida
ser abordado e estudiado pola ciencia social.
Recentemente tivo lugar na Universidade de A Laguna en Tenerife
o VI Congreso da Federación de Asociación~de Antropoloxía do Estado
Español; a través das suas actas podemos comprobar o desenvolvemento dos estudios antropolóxicos
sobre o xénero no noso entorno pr&
ximo* . Seguindo a estructuración
usual en "paneles" dedicouse un específico a este tema co nome de "Sistemas de xénero e construcción (deconstrucción) da desigualdade" coordinado polas profesoras MWarmen Díez Mintegui da Universidade do País Vasco e Virginia Maquieira da Autónoma de Madrid. Tal
e como elas mesmas argumentan na
presentación das distintas comunicación~,a aposta pola integración
curricular á que antes faciamos referencia, ist'o é, a aposta pola reformulación. dos diferentes marcos teóricos 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 consolidación dun campo ou especialidade potente que sexa capaz de proporcionar os instrumentos necesarios para dita transformación3 .
As comunicacións presentadas
agrúpanse en distintos bloques. As
do primeiro grupo abordan problemas de tipo teórico e metodolóxico
e nelas detéctase a coincidencia nalgúns principios que son o resultado
dunha serie de reconsideracións actuais. Así por exemplo a necesidade
de abandonar a categoría universal
e monolítica de "muller" deseñando investigacións concretas e particulares contextualizadas nos procesos socio-culturais e que teñan en
conta as diversas localizacións socioestructurais das mulleres. En concordancia 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 realidade os estereotipos dominantes. A comunicación de Dolores Juliano da
Universidade de Barcelona, amosa
que este é un problema moi evidente no caso das investigacións sobre a situación das mulleres do Terceiro Mundo, sobre as que a miúdo se proxecta o noso propio modelo de liberación considerando como aquel ó que deben chegar tódalas mulleres do mundo. A autora advírtenos da necesidade de evitar un
dobre prexuizo etnocéntrico: tanto
o de considerar as diferencias culturais como un elemento en si mesmo de discriminación das mulleres,
como o de caer na posición romántica oposta de idealizar a situación
das mulleres noutras culturas.
Nesta mesma liña a comunicación
de José Miguel Apaolaza, profesor
da Universidade do Pais Vasco, propón un modelo teórico-metodolóxico concreto para o estudio da construcción dos sistemas de xénero nun
contexto de marxinación social, máis
concretamente nun barrio dunha cidade andaluza. Segundo este autor
a marxinación leva a construir sociedades pechadas, ailladas do exterior, que reproducen no seu interior
por mimetismo a mesma xerarquización existente na estructura dos
grupos dominantes nas que xogan
un papel central as relacións de xénero. Pártese da hipótese de que as
relacións de xénero existentes nos
barrios marxinais son máis marcadas e presentan unha meirande desigualdade observable en distintos
aspectos. Así, por exemplo, entre outros, na definición máis rixida e menos permeable dos sistemas de xénero que as que ofrece a ideoloxía
dominante. Segundo este autor isto
é así porque as estructuras de poder
confórmanse en base a construccións ideolóxicas e é precisamente
a máis literal aceptación destas a que
dota de poder e prestixio ás persoas

Finalmente, a última das comunicación~deste bloque presenta un
problema máis directamente metodolóxico que xurde como resultado
do traballo de campo d a súa autora en Marruecos. Angeles Ramírez
afonda no feito de como as percepcións culturais do sexo determinan
o traballo dos antropólogos/as en
culturas nas que os espacios correspondentes a cada sexo están rixidamente separados.
Os outros bloques dedícanse a temas de estudio clásicos en antropoloxía social e a través das distintas comunicación~que os compoñen podemos ver unha boa mostra da aportación que pode facer a antropoloxía ó estudio da situación das mulleres. As análises antropolóxicas apegadas ó concreto e a observación minuciosa de como a realidade é construida e vivida polos actores/as sociais, permite desentrañar os mecanismos e procesos a través dos cales 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 Teresa del Valle xira en torno a un dos
temas clásicos da investigación antropolóxica, o do parentesco e a organización social. O problema que
se presenta, a partir do seu traballo.
de campo en Micronesia e en diálogo con outras investigacións máis recentes4, é cal é o papel que xogan
as relacións de parentesco e matrimonio en canto mecanismos que activan e vehiculizan as obrigas, en relación cos sistemas de xénero. Teresa del Valle analiza as condicións das
que depende que ditas relacións
contribúan ó mantemento da muller nos espacios tradicionais ou pola contra potencien o seu acceso ó
poder social e político, así como ás
repercusións que esta última posibilidade poden ter sobre o cambio
xeracional das mulleres.
No apartado "Economía doméstica e economía de mercado" preséntanse 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 etnográficos cal é o papel do xénero na
estructuración de diferentes procesos productivos, así como na conceptualización e valoración social do
propio traballo. Encarnación Aguilar Criado, profesora da Universidade de Sevilla analiza o caso das
bordadoras de mantóns de Manila.
Gloria Cabrera Socorro da Universidade de A Laguna, estudia a transformación social que tivo lugar a finais dos anos 60 na illa de Graciosa,
en Canarias, e a súa repercusión sobre as actividades económicas e as

Nesta mesma liña Roberto González-Quevedo da Academia da Llingua Asturiana, a partir da analise de
tres tipos de familia existentes nas
cuncas mineiras asturianas -mineira
urbana, campesiña e mixta- pregúntase 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 ú1timo, a comunicación de Beatriz
Ruiz Fernández analiza as formas diferentes en que a economía de mercado e a economía doméstica abor-

relacións sociais e de xénero. Rosa
M. Henríquez R~drí~guez,
desta mesrna universidade analiza o ciclo productivo da unidade doméstica parceira do sur de Gran Canaria, caracterizada por unha dobre estructuración debida á emigración temporal das familias campesiñas para
a "colleita do tomate". Esta dualidade permite desenvolver nos espacios diferenciados do pobo e das
chozas (durante a recollida do tomate) diferentes expresións da división sexual do traballo e do ocio.
A comunicación pregúntase en que
consisten esas diferencias e que factores as xeran.

dan as cueitións reproductivas. Mentres que na economía de mercado
os conceptos básicos son os de "consumo'" '?-iqueza", e "beneficio", a
economía doméstica definese como
a arte de satisfacer as necesidades básicas e o fundamental é o "mantemento". Estas ideas aplícanse á análise da lridade de Vigo na que, sobre
o e~pacjourbano 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 autora o mantemento destas dúas necesidades reproductivas básicas como
son a alimentación e a vivenda fóra
do contexto de mercado, fixo posible que os traballadores de Vigo escaparan ás continuas crises industriais así como ofrecer unha certa resistencia á mercantilización do seu
traballo.
O apartado dedicado a "Asociacionismo e participación política"
compóñenno dúas comunicacións.
A primeira de Margaret Bullen dedícase á análise da participación política das mulleres nos movementos
de base dos pobos xóvenes do Perú.
A segunda, da profesora da Universidade do País Vasco Carmen Díez
~ i n t e g uéi titulada "Procesos sociais
e reivindicacións das mulleres" pregúntase polas circunstancias que rodean a aceptación ou cuestionamento 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 5para quen é
cando as mulleres teñen independencia de recursos cando as súas organización~cambian os termos das
relacións de xénero. Segundo M.
Carmen Díaz esta tese confirmase
efectivamente no caso do desenvolvemento 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 outras mulleres con independencia xa
da súa situación en relación coa súa
actividade laboral. O estudio dos colectivos e asociacións de mulleres
que existen na comarca Donostialdea de Euskal Herria é o marco etnográfico desta investigación que
atende particularmente á creación
de "modelos emerxentes" por parte
dos diferentes colectivos así como ós
conflictos que estes xeran e 5s estratexias para a súa superación.
No apartado dedicado a "mitos,
rituais e crenzas" preséntanse distintas 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 efectividáde, é dicir, o seu papel de forzas
activas no proceso social.Jordi Ro. ca i Girona da Universidade de Tarragona presenta unha comunicación sobre "o maxisterio pontificio"
en materia social (1891-1991): unha
mensaxe sobre a desigualdade social
e a diferencia de xénero". Nuria Fernández Moreno da UNED analiza a
influenci? dun ritual da etnia bubi
de Guinea Ecuatorial sobre a estructura de parentesco e Antonio
Montesinos González do Centro de
Estudios OPOSAN presenta un estudio sobre "A identidade masculina 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 analízase o papel formador da devoción,
en que medida o relixioso interfire
na construcción do "eu ideal" e como 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 diferenciación que a devoción cristaliza". A través da minuciosa análise
das figuras bíblicas de Eva e María o
autor amósanos o conxunto de normas, actitudes e sentimentos implícitos no modelo feminino do cristianismo, Sen embargo, "coa devoción 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 para forxar a representación do home
ideal, nin figuras como as de Xesús,
Xosé ou Xoan funcionan, segundo
o autor, coma tales. A devoción mariana parece propoñer unicamente un modelo para a muller. Esta comunicación arnosa en definitiva a inmensa transcendencia que a aprendizaxe desta experiencia relixiosa
posúe na conformación da identi,
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dade feminina e que segundo Pedro
Cantero marca ainda a visión do
mundo, a vida familiar e as conductas persoais dos habitantes desta Serra de Huelva. Nas conclusións formúlanse unha serie de preguntas
que despertan un gran interese polo 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 feminino e o modelo profano masculino. 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 comentamos, pregúntase pola necesidade de investigar cales son as perspectivas de evolución destes modelos, así como a captación de elementos novos que perturben e modifiquen este sistema.
Ainda que centrándose nun tema
moi diferente, dentro do apartado
dedicado a "Saúde e sexualidade",
a comunicación de Yolanda Bodoque Puerta da Universidade de Tarragona comparte coa anterior a
cualidade de revelarnos as engranaxes ideolóxicas que se esconden

detrás de fenómenos próximos e familiares, a súa repercusión sobre a
experiencia e a identidade das mulleres, así como na reproducción
e/ou transformación dos estereotipos de xénero. Esta comunicación
titulada "Muller e.normativa familiar: análise a partir dos Centros de
Planeamento Familiar" analiza o papel dos CPF como lugares de expresión cultural dunha transición
ideolóxica en materia de representación~da familia nos que se propoñen novos contidos normativos
sobre a sexualidade, a reproducción,
as relacións de parella e a saúde das
mulleres que racha co modelo burpiés dominante ata hai ben poucos
anos. No traballo denúnciase .neste
senso o importante papel que a profesión xinecolóxica xogou como aliada do poder na definición e control
do lugar da muller dentro da familia. Desde o meu punto de vista o
gran intcrcse desta investigación ratlica cn que cstá deseñada para c a p
tiir a dialCctica existente entre a norinativa difunclicla polos CPF e a apropiada polas mulleres. O estudio pormcnorizaclo de varios casos pretende amosar o proceso de apropiación
das normas sociais alternativas, así
como as situacións contradictorias
e problemáticas que isto xera den-

tro das familias, resaltando a posibilidade 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 saúde das mulleres: novas preguntas para novas respostas" completa este
apartado dedicado á saúde e á sexualidade ofkecendo unha perspectiva sobre o tema dos supostos culturais implicados na saúde das mulleres. Así, por exemplo, a visión fertilista .do corpo feminino ou as lecturas patoloxizadoras dos fenómenos corporais femininos.
Considero que estes traballos son
unha boa mostra do pulo da antropoloxía d o xénero no Estado que
permite sentirnos optimistas respecto ó seu futuro. Só nos resta desexar que os resultados destas análises vaian calando tamén na sociedade e na capacidade dos homes e
mulleres de distanciarse dos seus papeis tradicionais e contemplalos cnticamente. B
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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 I I U que o seu fillo Daniel era o
encargado da luminotecnia. Unha obra que fala da loita
poli
. 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.

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 adorable, que se mete na túa vida con fins
n'on tan inxenuos nin adorables. ;Atopaches moitas na.túacarreira. Son perigosas?.
Atopei bastantes pero a verdade é que
non eran tan intelixentes como Vera
nin coa súa capacidade interpretativa. As que non valían foron quedando polo camiño e as outras convertéronse 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. Examinaste diariamente. É dificil pero apaixonante. Este traballo duro, esgotador dáche novas enerxías. ¡Canto
máis traballo nisto máis me apaixono!

O aplauso ;é o mellor recoñecemento, 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 responder; pero eu perdonaría o aplauso, é
máis, sóbrame o aplauso se non vexo
un comportamento ó longo da representación, 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 estrea, despois o "medo" que produce
a responsabilidade do traballo ben
feito.
Mesmo nos papeis máis dramáticos extraes unha vea irónica, de humor que
supoño ten moito que ver contigo.
Así 6 . Son unha muller cun gran sentido do humor. Na miña casa somos
un grupo que nos rimos moito e tra-

tamos de tirarlle partido á vida: a miña nai, os meus fillos. Creo que o humor como a tenrura ou o soñar son
imprescindibles. Afástannos da tolemia. Para mín o teatro foi o psicoanalista perfecto. Agora estame axudando unha amiga psiquiatra porque
son moi curiosa e eístame saber cousas 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 cousas, e teño que gañar terreo. Hai moitas cousas que facer e pouco tempo.
A xente nova, as actrices, veñen con moita forza?.
Agora hai moito marketing, moita publicidade. 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 n o 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 teatro 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, división que estou s e p r a non existe. Os
do cine din que os actores de teatro
non valemos para o mundo da imaxe
porque temos "vicios"... E sabes, sí temos un vicio que é saber o que facemos, e ese vicio 5s veces convértese
no noso maior enemigo. Hai directores que non lles gusta que opines,
dialogues... Non estou disposta a ser
un robot, a que me utilicen, me manipulen. Quero compartir, dialogar
coa xente coa que traballo.
;Que cualidades admiras máis nun director/ra?.
A sensibilidade. Seres humanos con
sensibilidade e talento.

En ti quen pode máis o cerebro ou o corazón?.
Penso que teño moitísima intuición e
iso cando era nova molestábame porque pensaba que as cousas había que
racionalizalas.Agora non trato de con-
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trolar esa intuición-inspiración,porque 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 escenario, terá máis problemas, en termos xerais, para interpretar diferentes papeis.

....

Xa me tes falado do amor. <Comovaloras a amizade?.
É unha cousa tan sumamente importante 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 diferente os amigos. Eu teño a amizade
de moi poucas persoas.

E que pensas cando escoitas que as mulleres non podemos ser amigas entre
nos?
Se as mulleres tiveramos a complicidade que teñen os homes sería dife-

rente. Deberíamos ter presente que
temos moito en común e moito camino 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 preocupáronse moi moito de dividirnos.

Cando chega o desamor que fas para
poder traballar?
Tento canaliza-lo malo para poder
traballar. Cando estou mal concéntroo todo no traallo. Hai tres meses
perdín o meu pai e só o traballo me,
está axudando a superalo. Teño medo do momento en que remate a representación desta obra e non comece os ensaios da próxima. O traballo axúdame a non caer no pozo.
<Queiie pides a vida?
Harmonía, acougo e algunha sorpresa agradable.
<Calé o lema da túa vida?.
A constancia. Constancia no meu traballo, poñer nel o mellor de min e
respetar sempre o-Sprincipios. Son
unha muller de principios e.non rompería nin perdería nada desa ética
por nada.

trato de
controlar esa
intuición-inspiración,
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 comportar. Pensan que os actores somos de
granito. Coido que teñen unha confusión, pensan que somos como a
pantalla do televisor, insensibles.

Hai algo ,queteña marcado a túa infancia?
Si o medo. Nacín en Valladolid no ano
35 e crecín cos estoupidos das bombas e aínda que a miña familia era cálida, amorosa e estupenda, e xoguei
e rin moito, o medo lévoo baixo a pel
desde sempre. Non se foi de min, segueme como unha sombra aínda que
cada vez está máis difuminado; pero
hai veces que se recrudece.

,

Volvo ó mundo da beleza, da xuventude <estaríasdisposta a pasar por un quirófano?.
Nunca. Se algún día escoitas que o fixen ou que vou facelo ven verme porque significará que toleei. Non estou
polo labor. Quero ser unha vella, vella de verdade, como as de antes, con
enrrugas, quero ser unha persoa con
historia -e cada enrruga téna-; pero como agora mesmo non se valora
a vellez, non se atopa fermosura nela, senón que é máis ben un despretixio -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 polo 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 fotografía sen van seguir valorando os
vellos de verdade e entón cando necesiten unha vella de verdade teránme que chamar porque serei algo
exótico dentro da profesión. Deberían prepararnos na escola para asumila vellez e disfrutala. Porque mira que
debe ser traumático meterse nun quirófano, querer ser sempre novo cando non o es de aspecto porque de espirito si se pode ser: hai vellos avinagrados e vellos novos e rapaces avinagrados e rapaces novos. A min gústanme moito as persoas maiores. ProN

5

c'

dúcenme moita tenrura. B
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elixir aclecuaclamente. O problema
sorde cando debernos optar entre a
enorme variedade de bens e servicios ofertados e a preocupación por
acadar as máximas cotas de calidade de vicla, por encima da simple
satisfacción das necesidades vitais.
A calidade de vida non se recluce só 5 caliclade dos productos, sen6n tainén a pensar nos efectos se-

Consumimos de todo: alimentos,
vestidos, lecer.. . e paradoxalmente
tamén consuminlos publicidade,
que é un elemento que está ó servicio de mercado coa finalidade de
convencer ó cidadán antes que de
informarlo. Hoxe en día aínda podemos les nalgíins xornais a presentación da publicidade como información ó consumidor, canclo nun

anuncio interveñen todo tipo de técnicas (estéticas, psicolóxicas.. .) encamiñadas a provocar no consumidor un impacto dirixido á creación
dunha necesidade d e adquisición
~ dO~ i. nproducto deterninado. Do mesmo xeito cabe sinalar que a muller
é utilizada frecuentemente como obxecto publicitario nos diferentes
anuncios.
O consumo ten tamén distintos
compoñentes sociais. Na nosa sociedade cláselle moifo valor ós signos externos, que nada teñen que
ver cos verdadeiros valores l-iurnanos. Así, por exemplo, o calzado deportivo "prestixia" a inoitos individuos máis que outros valores persoais.
Non podernos deixar d e sinalar
tamén que a incitación ó consumo,
que ten unha finalidade marcadamente económica, produce desaxustes 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 necesidade é relativo, dado que xunto a unhas necesidades básicas obxectivas, existe unha gran variedade de necesidades que se van creando nos individuos e que aparecen
como "imprescindibles" para certos
colectivos sociais. Desde o punto de
vista social a incitación ó consumo
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Fomenta, en moitos casos, desaxustes sociais, dado que crea neses colectivos necesidades que non poden satisfacer por falta de medios
económicos, tendo que realizar conductas non sociais (roubos ...). Por
tanto o consumo tende a crear sobre todo necesidades, á mame das
posibilidades económicas para satisfacelas.
Case sen darnos conta, a publicidade converteuse nunha permanente e inoportuna compañía, da
que dificilmente podemos prescindir. A inversión publicitaria'medra
impresionantemente cada ano, do
que pode deducirse a súa gran rendibilidade, logrando que os individuos merquemos productos non necesarios e que aumentemos a compra dos productos que se anuncian,
á mame da súa calidade.
A publicidade é persuasiva, acostuma a manipular os sentirnentos en
moitos casos e ó seu influxo é especialmente preocupante cando se
dirixe a nenos e nenas, un sector da
poboación moi definido e con pouca capacidade de defensa e de resposta. Para esta manipulacjón utilízanse animais e bebés moi pequenos coas súas voces. A publicidade
aproveita o desexo innato que teñen os nenos e nenas de posuir calquera cousa, sobre todo se é atractiva e nova; do que se trata é de crear necesidades... Eles terminan identificándose cun xeito de vida ou un
modelo de comportamento que é o
que mantén o protagonista d o
anuncio (xeneroso, simpático...) e,
por tanto, cos mesmos gustos e obxectos que posúe.
A mesma colocación dos obxectos nos escaparates pode encadrarse dentro da estratexia da provocación consumista. Deste xeito, o lugar de colocación, os adornos, a
iluminación e as promocións son
algúns dos seus elementos operativos.
Ante a situación que provoca a
maquinaria consumista parece importante o papel que a. educación
debe desenvolver para crear actitudes de autonomía e responsabilidade, capacitándonos para unha to-

e contra a

ada vez que ouzo as feministas criticar a publicidade,
tremo. Coa igrexa -en versión lilatemos dado.
Arremeten contra unha publicidade que denigra a muller, din, exixindo dos poderes públicos o exercício da censura. Asi Encarna Otero, por exemplo, concelleira en
Coinpostela, solicitou, con toda celeridacle a retirada por parte das autoridades rnunicipais dun anúncios
colocados nas marquesiñas dos buses. Os cartaces -a rapariga estaba
sen roupa de cintura para acimapublicitaban 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 aqueloutra: ((Sinto-ineagredida cada vez
que vexo un anúncio onde elas ensinan tetas, cús, tipos ... Onde elas
son somente corpo e inais nada que
corpos)].
Necesito saber -necesitamos saber- exactamente que é o que molesta 5s mulleres que opinan deste
modo.
Que haxa mulleres que ensinen

os corpos? Que eses corpos ou pedazos de corpos exciten muita da
xente (homes e mulleres) que recibe a mensaxe publicitária? Que
muita desa xente que sintoniza sexualmente-sensualmente con esa
publicidade lle goste desa excitación? Que sempre sexan mulleres a
ensinar e nunca os homes comportando-se como obxectos de desexo?
Precisamos saber por ver de que
podemos falar, d e que temos que
falar. Que é o que nos denigra, nos
oprime, nos ata e saber de qué precisamos 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 subconsciente de mulleres?
A publicidade quer venclér e vende conectando cos desexbs -conscientes ou incoscientes- dos seres
l-iumanos aos que se dirixe. A publicidade 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 complexo demais para falar agora mesmo diso.
Se vai ao sexo, explícita ou subliminalmente, é porque o sexo
vende. E vende porque aí está unha das raíces inais importantes do
desexo, que é como dicer da vida.
Será que as feministas -ou as feministas que pensan asi- o desexo
e o sexo lles da medo, ou só o ven
como fonte de perigo e non d e lacer, felicidade, autoafirinación, lediza?
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. Indignación que só salta, ollo! cando hai sexo explícito de permeio.
Volvo ao da concelleira do BNG
en Santiago que solicitou a retirada
urxente da publicidade porque estaba 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 e n matéria d e
moral e costumes con posicións lilas. O caso ianque sobre pornografia é ben sintomático).
Tiveron éxito ambas peticións: Os
anúncios foron retirados.
(Son muller, e a min non me denigraba nada. Absolutamente nada).
Se me denigra, en troca, que os po-

,

liticos sexan maioritarisimamente
homes, como os banqueiros, curas,
militares, xefes e hierarquias de calquer invento, mentres elas son,
maioritarisimamente, subordinadas
laborais: oficinistas, telefonistas, limpadoras, enfermeiras, profesoras,
costureiras e un longo etcétera. Denigra-me, a min e as do meu sexo,
que a sociedade amplisimamente tomada, asi, por maioria, pense e volva pensar que o noso, o propriamente noso son os pratos, verte-

douiros, cociñas e cociñiñas, vasoiras, deterxentes, lavadoras, cueiros,
rnandís, plumeiros e centos de millares de produtos de cosmética para non ennigar, nen embranquecer
o cabelo, nen envellecer ... Anúncios, polos que ninguén ergue a

Creo que o que digo merece unha reflexión. En dobre via:
A relación, cando menos dun
sector do feminismo -e as feministas-, co sexo, o sexual, a excitación
(masculina e feminina1 e as moi variadas e diversas expresións explícitas ou subliminais deste mundo.
A questión de exkir dos poderes públicos o exercício da censura. Ou a censura en xeral
Resolveriase o problema das muIleres, da opresión das mulleres, recorrendo a reprimir a liberdade de
expresión e censurala cando as suas
expresións non conveñan a un código ético estabelecido?
E se houber ese código-padrón
de conduta ao que axustar-nos ....
Quen o faria? Cal seria? Como seria?
Quen o controlaria? En hnción
de
que poderia ser modificado?
(interesantísimo debate que atinxe os postcilados éticos, filosóficos,
políticos e sociais de feminismo e
de outras muitas cousas).
Deixoo asi e V O ~ Oa indignación
muller que non q~leriaque 0s
seos fillos visen O noxo aquel de
Publicidade, e levando 0 exemplo
ande queiramos e até ande queiramos,~odemosfalar de duas grandes
liñas de achlación:
Que non queres que 0s teus fdlos
própria..,.) wxani s ~ ?
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nen rnancla (
?tiren das
revistas. c;ilxleinr~as,rarrnácias, tendas cle alimentación, clrogarias, xornais, televisións e mais que nada
das mentes cloentes da sociedade
en que vivemos.
VOZ,

1:
1.a. Suprime o que non queiras
que vexan,

1.b. Tiralles os ollos, tapallos, fechaos na casa e controla o que queres que vexan e o que non.
2:

Esforzar-nos unha miga por saber
que axuda e que non axuda a facer
de nós unha colectividade solidária,
tolerante, relaxada e desfrutona en
troca de sair coas tripas en primei- ,
ro lugar querendo censurar e penalizar que a min me
sinda que resulte agradábel para outra
xente. Non falo desde posicións en
que todo vale e todo é igualmente
bon. Falo da necesidade de non
confundir o que a min me desgosta
-polo que sexa, educación, ideias
dominantes no tempo que abrin os
0110s á vida, más experiéncias, incapacidade ou dificuldade para encaixar novidades e mudanzas, etc,
co que é mau ou non axuda a que

mulleres sexamOs
libres
nunha sociedade de iguais.
De certo, cismo que é un dos debates que valen a pena que fagamos
antes de atopar-nos con códigos feitos, con ehéncias de censuras, con
intentos de convencernos de que isto nos denigra e o outro non e... para seguir mellorando, apoiando-nos
nunha velllísima ideia en que a hierarquia da igrexa catolica ten Ionga experiéncia ... o sexo, mau. AROra si, visto con oílos violetas ou
lilas.
Atención ao que estamos sernentando e propondo. B

O sexo estivo sempre
presente na publicidade,
algurhas veaes de for
enculberta pcIr aquilo
censura. Vexamos e
anuncio de mistos
anos cincuerita.
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Por ou tra partcI, é tal a
e de atraer maior publicidade pa.i os meios d e comunicación que
lodenos asistir e asentir ante casos
omo o do canal 2 francés co pr
rama "A Hora da Verdade" onde
tilizada persistentemente a pr,mza de Le Pen, quen fai que a a
iéncia se incremente significativ
lente e por tanto a demanda de c
lazos publicitários dos anunciante
,si nos achamos cun discurso p
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iuun principio o anuncio era pi
iicidade, isto é, información sobi
n producto máis ou menos ado
-2da ou disfarzada. Trala gran ecl
ó n n o rnercado de mulltitude c
iarcas d iferente:3 para u n mesrr
- . .... roducto, o- anuncio
tivo q- .~- i erecc
er a outras vias de aproximacil
tornou-se comunicación, mens
:dirixida ao mundo dos sentid(
orientado á satisfación (fronte 2
ensamento que exixe maduraciC
coinporta crítica). Hoxe en plle3 auxe dos préinios publicitário'S,
publicidade equipara-se Po cirie
u con calquer outro acto de cri
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municación han de ser os estímulos de fracción de segundos, imaxes estáticas encabezadas por un
"slogan" máis ou menos atrainte,
emhora non garde demasiada relación co ohxecto da vendad, ou cuñas racliofónicas de conciso guión
cleclarnaclo por unha voz insinuante capaz de convencer-nos e involucrar-nos, por citar só os exemplos
máis cotnuns da actividade publicitfíria.

lOxe DOT hOXe a
blicidai!e cointa con
-

acérrimos defensores
que a consideran un
elemento lÚdit0, un
poder sen consecuéncias

...

Non quixera deixar-me levar polo impulso de censurar calquer manifestación deste tipo. Obviamente
falamos dunha actividade non só 1ícita senón indispensábel nunha sociedade de consumo. Simplesmente trata-se d e facer finca-pé en algo que considero esencial: manter
unha visión crítica acerca dos modelos dos que se nutre a publicidade e que reverten na criación ou reafirmación de pautas cultiirais que

xa deberan ser dekterradas pola nosa civilización5.
Non cabe dúbida sobre o poder
que a publicidade exerce. Inclusive
os seus máis avezados defensores
recoñecen a sua expansión tentacular. Se esta reflecte ou cria, é unha cuestión aberta ao debate que
seria inoi útil analisar cada vez que
sexamos obxecto de algún impacto
consciente (polo que a sua esencia
democrática non parece moi sólida). Respeito da maioritária povoación que pode ser público obxectivo, é dicer, susceptíbel d e ser un
usuário, resulta inaceitábel entender
que vexan reflectidos en mensaxes

tan absolutamente carregadas de vacio e levidade, os seus soños e condutas ou que os prototipos utilizados teñan moito que ver con eles
mesmos.
Unha mensaxe publicitária é e n
esencia breve e repetitivo; portanto
exclue toda referéncia con sentido,
medianamente elaborada ou complexa. Trata-se do culto á rapidez, á
imaxe e á provocación. Talvez ocasionalmente incorpora elementos
profundos e abstractos para redmilos a constituir-se en sinónimos de
un ben de consumo intercaininbiábel: liberdade/automóbel, amor/crema anticelulítica, harmonia/ambientador alegria/Coca-Cola, ecoloxia/todo-terreo.
Esta receita é actualmente universalmente utilizada por todo o
complexo mundo da comunicación,
desde as alocucións políticas e os
inormativos televisados até os programas hoxe denominados "reality
show", onde se misturan a información e o morbo a todas luces innecesário e de pésimo gusto.
Trata-se acaso d e imposibilidade para exercitar a mente?. Quizá o .
tipo de vida que levamos condeanos a consumir emocións previamente enlatadas e a pensar exclusivamente 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 dereito do fenómeno consumista capaz, segundo alguns, de facer caer
o comunismo e asi eliminar ese foco de conflitividade para o sistema.
Sentimo-nos realmente informados
sobre as características reais do produto publicitado?. Non hai demasiados anos, ao menos na publicidade escrita, soía-se destinar un esp&o para o texto informativo; este texto agora vai encamiñado case
exclusivamente ao ámbito da emoción. É un texto criativo.
Como forma de introduciíjn das
multinacionais nos países sub-desenvolvidos, 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
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En calquer caso é evidente que a
publicidade xa forma parte da nosa
vida cotiá e non só nos meios d e
comunicación de masas, tamén na
parada do semáforo, na nosa própria caixa do correo, nas marquesiñas de autobuses, cabinas ... As veces impeceptíbel polo seu disfarce
(cando se pon o traxe de información veraz e neutral) e outras excesivamente visíbel (cando o traxe é
un enfermo da SIDA terminal como
no caso de Benetton). Crie falsas espectativas, busque a emoción e a
provocación, mostre-nos unha imaxe ferinosa, use o traxe que use, a
publicidade busca a venda. Todo
vale: o coche que che dá a liberdade, a rapariga das tuas fantasias eróticas, o cura e a monxa que se beixan e lembran-che que no teu
povo tamén hai unha tenda Benetton. ...'
Un mundo d e fantasia povoado
de vencedores e de guapas acompañantes ao máis puro estilo americano, 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 levantar-nos e dicer-lle que nen reflecte 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-

a ilublicidade
se co cine -ou
ton caiquer outro acto
de criación e, por tanto,
é xa parte integrante da
nosa cultura (cultura do
"bienestarR).
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O préni i o por excelénicia, o
"Gran Ahelón" 113vouno (2 cam?villapar'a rnar.e1/.
mibrades a rapaza que
.lem
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aa Tina que envexar aos calendarios dlalgunhac; cabinas de camión.
,

lidade de vida coa adquisición d e
bens, a miúdo innecesarios e , e n
calquer caso, non accesíbeis para
todo o mundo. Que fixemos nós
para merecer isto?. b
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M6 na Fran.a.
W a m priñas de 13enetton.
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3 Gilles Lipovetslkv- sociól
, Lomc
;o d o ctinsurado
anúncio cii
os onde :ipesar de
que se prl
lile o píil>lico 011...
xecrivo seria a ama cte casa, utilizouse a iinaxc clunlia rnuller niia que á altiira clos seos po1t;lha cloiis rnar~nelse
o "slogan" era :"Isto é o que te esperli na casa est:i imite". E dicer. soga-se
iio ecliiivoco pero cun prociucto que
nen sequer é de consumo i-~oct~irno.
5 Sexisrno e clasiisi~iosegi.ien a ser
c1,eterrninantes no cliscurso f )ublicitSr:io. Por oi.itro lado , 11esta S(~ c i e d a d e
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c se icicn tifica 1111r5rin ao rnoclo de
lifiindido por Norteamérica)
Realmente patiético resi
iinlia muller 1,ranca .e loira, F
. .. .
d e ~ a t - b iiaiiqui,
e
piiblicitando unha
parta dentíft-ica i i i i r i país como Nicaragua, onde o 77% da povoación 6
rncstiza e só o 10% son bi-ancos, qiieando o rt:Sto cla pc1voaci6ri(listribiiia entre almeriilclios e negro
7 Chmo el di, 6 t aii lícito buscar a
iiiocióii a calqiicr precio cc)]no vener falsas expectati\,as.
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ol->xectivoda publicidade
comercial é convencer-nos
cle que compremos un producto,
q u e cscollamos un concreto entre
i11il1:l ;impla cliversiclacle de marcas
q i ~ cofcreccn case o inesmo, por iso
:i pul>licid:icle 6 in
nada seclucción.
O primeiro paso n ~ u ~ ~ a e gpor
uir
calquer mensaxe publicitaria é fixar
a atención do público a que vai dirixido, que a sua mirada e pensamento se deteñan por un momento. Despois vir5 a marca, o lema, a
mensaxe que nos queiran dar, gustaremos dela ou rechazaremo-la pero antes debe retener-nos.
O sexo vende porque atrae, pode-se criticar ou alabar a sua utilización pero ninguén permanece irnpasibel 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 predominante da sexualidade, heterosexual
e masculina, a figura da muller aparece como principal reclamo de
moitas mensaxes publicitárias, e esta utilización da muller por parte da
publicidade é algo que ten sido frecuentemente criticado dende posi)ns feministas.

Pero a publicidade non crea a realidade, serve-se dela, pode distorsioná-la ou manipulá-la, ao igual
que unha caricatura resalta o aspecto máis positivo do producto ou
aquel que o diferéncia dos demáis
e oculta os menos favorecedores,
pero ninguén pretende que sexa obxectiva porque o seu principal cometido, como xa dixen anteriormente, é a seducción.
. -
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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, traballadora, preocupada polo seu físico pero
con iniciativa e dec
ópria na
seducción, do mesn
que cada vez aparecen mala ai~unciosco
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
q e i r o s , cosméticos, roupa intede home ou de muller., etc.-, e
arligos de luxo -colonias, xoias, algunhas marcas de coche ou de bebidas, etc- ondé a seducción é necesária 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 pai ante o sexo. No segundo caso
est: 1 idea te
s forza pero póderi-se aprc
lén algúns cámbio,S na meiiadnc, na non é o home
quetn vai buscar o perfume ou a xoia
par;a seduci-la como en anúncios anter4 ores, senón que é a própria mu.
a destiniátaria d 3 mensa xe, é ela

-

quen vai cornprá-los para seducir. A
rnuller ten agora máis capacidade
adquisitiva por si mesma e máis decisión.
Estes cámbios aparentemente só
formais, son unha mostra de que a
publicidade vai constatando os cámbios sociais que se producen.
Moitas veces tamén, o sexo utiliza-se simplesmente como elemento provocador sen que teña nada
que ver co que se pretende vender:
Anúncio d o suplemento d o PAÍS,
decindo que vai mostrar os testículos 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 tomas?- di a voz masculina, -Ate a ú1tima gota- di ela. E todo para anunciar unha bebida refrescante. Como
éstes poderiamos atopar un bon número 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 reclamo 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 "reclamo", e en todo caso, teño claro
que está ainda peor negar ou ocultar 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 pode ser o anuncio de relóxios que
ilustra este artigo, retirado polas autoridades australianas por consiclerá-lo denigrante e ofensivo para a
muller.
Descoñezo a opinión das femi-
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Leo SI
; é a única mu3r realizaaora que figura no palmarés es^
n le~d
ne ouro
lolo festival de
dos cona
rannes.
A premió foi-ll~
t otorgacdo popelícula "Vestid(3s y Desiiudosn
,
realizada para Galerías, F)or enl
cargo da axencia Casade\~ a lPedreño PRG.
Leo defende a importancia do
ito de ser muller-realizadora e
que pode isto marcar e ofre3r á hora de desenvolver-se nesi profesión: "Considero que o
teito de ser muller da-nos unha
ventaxa de entrada, que as mulleres temos uns valores e unhas
posibilida(des excellentes. Ao final,
a diferen<
ca non é unha
cuestión de sexos senon de xente
válida e non válida" ... "Na película "Vestidos y Desnudos" hai un
~nceptointeresante e unha gran
lea que é o que se premia en
annes. A min, como a case to3s, gustcime esta r detrás dunha
11
?an idea
nistas autr:ilianas sobre isto pero parece-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 acariciacla e acariciar-se?. E a quen
non?. Qué é provocativo?. Por suposto qiie si, pero ai está a sua grácia e por iso te fixas clespois no flamante 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~iestiónnon nle parece negativa, menos ainda neste caso. Despois de tanto telnpo de ve-los vestidos cori marengos e azuis non está nac1:i ri-ial atopar-nos con algún
de pci tost:icla de cando en vez.
Que 5s nlulleres nos crean f111straci6n e ansiedacle porque nunca
poclerernos equiparar-nos 5s escultui-liis "top-nlodel" dos aníincios polas que suspi~ininoitos hornes?. Xa
s c ~nlenos.
í
Basta rilirar ao noso entorno para ver que eles tampouco

se parecen en nada aos mozos do:
corpos Da none. A,si que, se de re, que quecrear a visl:a falamc~ sten
dar claro ~ U pus
L
todas e todos falamos 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 machispero 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 expresa.
E postas a criticar por degradantes para a muller algíins anuncios e
tamén por non ter avanzado nada
desde hai cuarenta anos, eu criticaría aos anúncios de deterxentes ou
de limpadores máxicos que presentan a muller como deficiente
mental e enferma d e envexa pola
blranciira dos trapos das amigas. E
aqiii si que non hai-nada de sexo
e menos de seducción. B
7 1-
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"Fora moldes e usos excluidos d o masculino q u e
OCUilenciam a preseni
Femino e reforzam u uau dsimetrico d a linguage sexista marcando ¿
desigualdades sociais!"

Cu~riup u u c ~ i i u~onstatar
~
arriba,
a forma de expressom, bem seja falada ou escrita, nom é um tema ailhad o e de última importancia. A linguage nom é só um médio de comuinicacom, senom que reflecte
com freqüéncia um jeito de pensar
e de estruturar um conteúdo transmitido em moldes sexistas. Assim no
casc) que no1s ocupa, a realidade da
mul!her est-ivo pensada historicaA--A
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~ersem 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 expoliacom hoje é questionado de jeito mui expresso. Chega o momento
de desbloquear a mensage da palavra e realizar interpretacons desde
- c) ser ferr
lesde umha óptica de mull

-..-

.

om que
inuar escreven--~vmunicaros
que pedim
pre:
outras
itas expr
uu

~CIII

pria identidade. Amovidade vém
também de pretender olhar a vida
com olhos de mulher e expresá-la
em F)equenos balbuceos de 1linguage ncom discriminatória.
vos perguntaredes: De onde parta reiviildicacoin de autonoinia
3al? Parte dum processo de supera'com do duplo silenciamento, a
duplo marginacom sofrida por ser
mi111
...Ud e r e religiosa. Parte, portanto,
dumha ferida, dumha dor e dum sofremento, de perceber e ouvir um
'
clam
ior que se adentra no próprio
ser dle mulher. Foi precisso experimen tar em carne própria a discriminzyom e iinferioridade com o home zrté proclucir-me indignacom,
.
aaresivlaaae, raiva e enojo.
Ex
antifeministas como estas n
deixarom indiferente:
"A
,,namreza da mulher é mais flaca e deleznável que a de ningúm animal" (Fr. Lui5i de Leói1); "As feminis..
tas som piores
que. os
bolcheviques,
destilam ven1eno corr1 o seu convencimento absilrdo (De um actual liteitaliano) ; "A mulher nom sabe
ser virgem nem nai, cede ii fascom do malignoV(Deum hierarca da Igreja); "A mullier on,de inelhor t:stá é na cocinhaV(Comy
)anheirn- rir:
-1 estudos de Teologia).
Es tas vozes misóginas e outras
muit as, sonarom nos meus ouvidos
LUIIIO berros e clamores que me despertarom a pasividad
r vivim
. l

Salvador Dali, "Muchach

- - -

mulheres que maravilhosamente
pensam, reflexionam, escrevem e falam. Por isso, as asíduas leitoras da
Revista, observaredes que nada novo se.dim, está descuberto há bastante tempo ... Sim que é verdade,
mas... a novidade destas linhas vém
da experiéncia de mulher "sem nome": esta é a minha apresentacom.
A minha experiéncia do sentir e de
actuar, do falar e do calar, em definitiva da búsqueda da ininha pró-

--o.

muito tempo. Cheguei a experimentar trabaihando com um colectivo de mulheres "sem nome" -porque o que levam nom é o seu, prostitutas!- que ser mulher nom é algo
neutral na vida senom que é um factor de risco. Todas devemos de s a ~
ber que o sexismo mata... Assim estam-no constantemente corroborando as denúncias sobre agresons,

as violacons, ameazas e mortes que
sofrem em todo o mundo as mulheres.
Desde esta situacom pessoal e colectiva de inferioridade, base de umha injustica, e a partir de essa "ferida" como mulher "sem nbme" tomei
conciéncia da minha situacom em
solidariedade com outras mulheres
que vam dando passos cara um cámbio. Passos de umha image de mulher silenciada e silenciosa a umha
mulher que se autoafirma o perceber as injusticas da que é objeto e berra polos seus dereitos e pola sua libertacom.

2. Experiencia crente e
feminista
2.1 Experiéncia de opresom
como ponto de partida.

Anteriormente referim-me á dupla marginacom de mulher e religiosa. Se as mulheres em geral fomos durante séculos um colectivo silencioso e silenciado, as religiosas
em particular, presentamos estas características 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 formacom religiosa. Celebreijá as minhas Vodas de Prata de Vida Religiosa
e por idade poderedes compreender
que a formacom recebida até despois
do Concílio tem sido de carácter androcéntrico: os próprias costumes internos dos conventos, a legislacom
canónica e as orientacons espirituais
vinham de estruturas de Vida religiosa masculina e em grande medida esta com menosprezo de valores
femininos em nome de umha ascese
concebida o estilo do home.
Em concreto a influencia do sacerdote ou religioso puxo-se de manifesto sobretodo na espiritualidade: 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. Estas práticas religiosas chegarom a calar mui fondo em cada religiosa, porque cada qual, nom só ouve, senom
que logo interioriza, medita e ora
com aquelo que escoitou.
Ainda se agravam mais estas relaqons asimétricas de sacerdote e religiosa na "direccom espiritual". Em
esta prática, há experiencias de sacerdotes que exercerom um forte
poder de control das conciéncias
anulando o ser feminino e em contrapartida gerando um sim fim de
dependencias e de actitudes de pasividade e sumisom cara o considerado "mestre espiritual", possuidor
de toda verdade e intérprete legítimo da vontade de Deus.
Que maior invisibilidade e ocultamento do feminino se pode dar que
este: "mulher sem nome, nem critério, nem palavra própria...objeto da
prepoténcia doctrinal eclesial"?.
Experiéncia esta que require umha grande sanacom e corage para
romper com este sistema opresor-antifeminista. Na minhla experiencia,
a escoita da Palavra de Deus pronunciada 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 imperativo irrenunciável SEDE MULHERES!

2.2 Experiéncia feminina de
Deus:

Falar da minha experiéncia crente e feminista é falar de umha fe encarnada na vida, que irrumpe do
mais profundo e íntimo da vida mesma e se expande no quotidiano de
cada dia. Em este processo de búsqueda da identidade feminina e enraizada corn outras muitas mulheres
comecei a descobrir a Deus presente na história, como o DEUS DA VIDA, que se humanizou para que tenhamos todas/os vida em abundáncia. Assim pois, a glória de Deus nom
é imaginalo rodeado de anjos, senom que é a "Pessoa plenamente vivente"
Em esta experiencia aludo a umha 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 linguage e simbologia estritamente patriarcais.
Desde a óptica da mulher e junto
a outras mulheres achegamo-nos á
leitura da Palavra de Deus e temos
descuberto corn grande alegria umha Palavra Nova: o feito de que fomos creadas como image de Deus
igual que o home. Esta interpretacom da Creacom humana opomse & tradicom de muitos séculos na
que nom podia afirmar-se esta realidade. Hoje como palavra originária dize-se-nos que home e mulher
somos creados corn umha finalidade concreta: juntos formamos o sacramento 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 Misericordia e que se preocupa com-paixom polos filhos/as que sofrem
mais.

Em este processo de fe e de vida
encarnada na relidade sofrente temos sentido a chamada a nos solidarizar corn outras mulheres crentes ou nom, e tomar postura na causa das mulheres. O nosso papel na
sociedade e na Igreja já nom é exclusivamente a casa, o convento, o
rezar... O nosso papel é "ser sujeitos
históricos da própria libertacom",
desenvolvendo a própria feminidade e contribuindo nas demais, principalmente as mais desfavorecidas.
Transformar a realidade das mulheres em "espaco de salvacom e libertacom", em "lugar teológico onde Deus se revela".

2.3. €m busca de umha identidade religiosa.
E um feito já, o constatar hoje a
existéncia de bastantes Congregacons Religiosas Femininas que comecarom a autocomprender-se "desde o seu ser de mulheres", é dizer,
comecarom a explicitar o peculiar e
distintivo da Vida Religiosa Feminina como distinta da masculina.

Oferezo este dado como Boa Nova e & vez como tarefa aberta que require umha grande profundizacom.
Hoje está supondo um grande desafio para as religiosas a formacom
pessoa1,-humana,laboral-teológicacomo processo de ser-sujeto, como
processo de ser-mulheres-para o Reino
50 do mundo. Mulheres
qU
,esenteo Evangelho deJesús co~ri1-asgosde feminidade. Mulheres que aportam já umha meditacom de humanidade na promocom humana e no compromiso
corn os pobres.
E para terminar queda-me agradecer que tiverades paciéncia suficiente para ler estas páginas ou mais
bem estos pequenos balbuceos de
linguage sen todavi2 umha boa articulacom. Entendendo 5 vez que estam escritas a centos de kilómetros
de distáncia e por suposto corn um
grande desconhecimento das peculiaridades da "mulher galega". B
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Ceniro Municipal de Iniomiacion e Asesoiameflto dos M
Pinforlugris, 5 Te/[ 29 39 63.
36211 VIGO.

Concello de Vigo
Concellería da Muller

mos novas sobor das inxustizas ás
que se expoñen as mulleres polo feito de seren mulleres, pero desde
aqui, O Salvador, mistúranse os efectos do machismo e o subdesenvolvemento do país dun xeito explosivo. Volvo a este país despois dun ano,
a unha comunidade que tenta saír
da pobreza loitando entre capacitación de oficios e ensino, de cara a
outro futuro un pouco máis optimista. Atópome na mesma Champita ou casa de adoque que hai un ano.
Nela Enma, é unha muller que tra-

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 casa e estudia aínda, ten doce anos, e
o seu home Jerónimo acaba de baixar hai dez meses dos montes, desmovilizado do FMLN, e agora tr,
balla na mi@a (mainzo) e no fmjok
para pagarse a súa comida e casa.
Enma sofre maltratos, físicos e p' iicolóxicos, o derradeiro, o 22 de xi110 que rematou coaperda do filln
do que levaba 3 m
barazad
Pode que este rel;ato real sexa mo
*..
to máis cru pola perda do IIIIO,e pc)r
enriba, esta situación sófrese pola i~1cidencia do plaro, un licor de m(>i
alta gradación, 65Qproximad;
mente, que hoxe está subindo o n
ve1 de maltratos de tódalas comun
dades da icona.

. .,

Non é un prob lema ill ado estc
nada outra muller ten oj.to fillos
. ..
todos teñen deficencias diversas po
golpes perante o embarazo que rc
flicten a incultura en tódolos tema
relativos á dignidade da muller. Un
ha sociedade que transixe I
pecie de dereito dle pernacla nas sú
.
-. . ..
esposas, que permite a infidelide deles e que non permite calIiera indicio de "deshonestidade
n2L vida das muller es. A xu:jtiza que
daL moi lonxe das e
lades e (
iposible achegarse a eies, no se1
:fecto te ñen a directiva cla comudade, aíinda que é o m%;s achegai
> .
dc a un xuizo imparcial está IOrma
da. por homes agás o campo das mu
lle:res. E denunciar'estes feitos su
)n novos impediinentos. Chabela,
dora xer
a
:ro sabe que é u n problcema mo
3,
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ü- ar: 3 a atención e:
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a dos

problt?masque afec
.
mfHlnreso Concello de Santiago
pon a sda disposición o Servicio
d e Asesoramento das Mull - - - .

1 1 IUIIGI

.

ralizado1, aínda que aS mullere
n denunician estcES feitos. Un pun
.. .
neqro na vida das comunidade
repobo
La zona centroa
la que goberna a particj
C-,-,A.
L i u i i ua L"ir;Luvidade e l u i lliau,
r xente desmolSilizada (na sú;
:irande 13arte) d~o FMLN , partid(
qu'e propóin na súa
ia electo
ral a importancia
er na so
ciedade e os seus aereitos.
E tan só iso, un exempl(1 da vid;
iá de millleres d esde ou tros pun
. .
do planeta. 1 omese coiiiu l,-l-.*
uiiii,
delnuncia t:un apc>iopara elas. N;
loiita non duriha miillora senón dun
. -.
vida digna pola que tamén elai
~ i r o nós montes e se movilizaron
gora de volta a casa teñen que ca
lar fronte :
imposicións tar
inx
opia pobreza. B
u
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Para ase?sorant? nas t í
dúli d a s e buscar' unha :
ós teus problems
iares,
laborais, xurídico
:iais.

Estamcos a túa disposición na Ri
I Hor;ario:

Tódolos dias de 8 a 15 h.
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lleria da Muller

A MEMORIA

EN VOLTA DA
MUSICA E DAS

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 (músicospoetas) 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
~ n é " ,Pascual Veiga, Xosé Baldomir,
Casi

Fernandez Amor, Bernardo del Rio, Rodriguez
Losada, Bal e Gai, Iglesias Vilarelle, Rogelio
Groba, Reveriano Soutullo, Andrés Gaos, etc. E
referimo-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
publicacións sobre o tema de foro de Galiza. A
este respeito Varela Silvari, no seu livro Galería
( 1 874),
biográfica de músicos gallegos
lamentaba que aquelas publicacións esqueceran
os artistas nacidos en Galiza, afora o pianista Sr.
Marti. N a 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
exclamaba : " jCuan olvidada está la historia
musical de Galicia! j Q ~ édesconocidas 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 lembranza 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. N a 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.

Car~lintlC~SU~OVCJ.Cantante de ópera, nac
Ferro1 e morreu en Madrid en 1910. Usaba o nor
Carolina de Cepeda por estar casada con Luís Rodr 15ULL
de Cepeda, o seu mestre. Cantou no Real de Madrid,
con Gayarre, e en outros teatros líricos de Europa, distinguindo-se na i nterpreltación d e Aida, .LaAfmcczna e
Los Hugonotes.

iacida a meaEulalia Gon
.
dos do século XIñ. vistingi~iu-secomo rnterprer.P r l a c
zarzuelas máis notábeis d;a sua épc

Benita Moreno.
Cantante de ópera nacida
na Coruña o 31 de outubro de 1792, filla do violinista e compositor madrileño Fran cisco Mc3ren0, é
unha das poucas rnulleres
que aparece reseñada en
algun dicionário biobibliográlico de inúsicos espaiiois (Raltasar Sardoni)
oii cn histórias da música
(Mariano Soriano Fuertes). Viveii a sua primeira
incíncia en Santiago porque o seu pai foi músico
da catedr:i1 compc)stelana.
Aos oito anos tras1ladou-se
a Itália para realizar esmdos musicais. Debutou no
teatro La Fenice, de Venecia, coa ópera de Stefano Pavesi, La Festa della Re
sn. Deu a coñecer en Es- ,
ion Montes en 1 8 ~ 8 .
pana a arte lírica italiana.
A partir de aquel momenlto inicio
- - .-nacional actiiandu- xius
xxiais impor-rari~esteatros europeos. Foi, xuntarnente ccl a sua irmá Francisca, introductora da ópera de Rossi ni en España, sendo La italiana en Argel a primeira que ouviu o público madrileño o
29 de setembro de 1816. Benita Moreno morreu en Puente del Arzobis~o(Toledo) en 1872.
1

rra mundial impediu-lle a partida polo que cc~ntinuoi
en Madrid a sua formación, recebendo licións de Tragc
e Stefaniani. A fins de 1916 viaxou a Franza para reaii
para os que foriL pensioinada 1 meses)
Zar OS
Ali foi discípula do 'm1estre Ni.n. Interirompeu a sua e:
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Asunción Montes
rtista por temperamento
;ta pianista galega, lugue
. de nacimento, consa
-ou-sedesde mui nena ac
hido do piano, baixo a di
:cción do Seu tio, o famc
I Xoán Montes. Revelou
i desde c
entos, u1nhas aptitudes ex
. ac
:pcionais para a arte
:ozart e, a instáncias da
:ntes que a admiraban
irticipóu en 1882 no cer
me celebrado polo "Licec
rigantino" da Coruña oE
ndo o primeiro prémio
Daque:la festa :memorá
~ r n a i sda época lembrat
- - -- -..-A a hrillarllez cuxi
que muriciori Montes soubo ex~cularc
lunha das sonatz1s de Weber, chaimado xe
imento perpetuo, cobra elexida p ara o con
~~
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ociedad
so anun
+ne para LUIIICIIIUI al U UI IIIICII U L,,,e,,;
CIILCII~
rio da fundación do centro, S
lo como obra dc
tema g)ara as pianistas a "Fantasia sobrc:motivo1s da ópe
Kp
-: ~ ~ a ~ l ~ d
.:- J - T1-11- --A
-:z ~ -~ nIVIUIS~S",
~d
unha das mais dificeis
uc 1 riaiver
g. muriuui
Montes concorreu a este cert;
le novo, obtivo c
triunfo.
Conno acontece con outras mulleres dedicadas a di
ferentles actividades, Asunción Montes fixo gala taméi
A
u ,u, m
i ~hi9l dincrível modéstia e de escasa autoestima e. DO
rillan te
empren
L L LCI

t

FUCa Lag0 &OU<eirO.Yianisi, L u ~ ~ ~ ~I I ~~cida a comezos de século, ausentou-se da sua terra sendo ainda mui nova e, ao voltar a ela , era xa unha artista aclamada e indiscutível. Era xa unha formidável pianista cando en 1914 Ile foi concedida, prévia oposición,
unha bolsa pola ':Junta de Ampliación de Estudios" par~L completar en Ruis os se1us de piano, O cc)mezo &1 gue-

,-,
,xll.

a L U L I ~ ~ K Uu
L ~ucl luuu
a u u u,
tadia e volveu ~ I 131"
I
lle fora concec
con grande é:
aprencclizaxe, regresou a España en 1919. Tomou parte
en coricertos con destacadas colectividades musicais, comn ,
13rquestra Sinfónica madrileña, e desde entón a
:de triu nfos ini
ia foi ur
ipidos. 1
na foi al
.eiras e e:n Franz
aña, Sue
..
,,,, ,dstria, Inglaterra, Noruega, etc., en todos os salón
teatros europeos onde SI
resentou, o éxito acom
iñou-na sempre e o seu
]me figuraba entre os/as
~ncertistasmáis destaca-

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, dispersas por algunhas publicacións, destacan a maxistral
habilidade desta pianista que executaba con mestria insuperável algunhas obras como Capricho brillante de Mendelssonh, acompañada de orquestra, ou o Concertstück
de Weber.

Asunción Pérez Freire. A revista Galicia de Ma-
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lrid, en 1907, destacaba o caso excepcional desta gale- .
a que, aos dezaseis anos, fixo o examen dos once curos que compuñan a carreira de piano, obtendo en tolos eles a calificación de Sobresaliente. Asunción Pérez,
alén diso, tocaba o violino e cantaba, con voz de tiple lixeira. -Descoñecemoso futuro profisional desta prometedora pianista cuxa fotografia, que aqui reproducimos,
ilustraba as páxinas da citada revista que eloxiaba a exe-

:i

'

.,.

cucíón perfecta desta rapaza, nova esperanza da arte, dicia-se, que pode encher de orgulllo a terra galega. B

Asunción Pérez Freire en 1907.

A nosa independéncia depende de

n

"Cando sabemos que soñamos é que estamos a piques de despeflar" (Novalis)
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Ecos dos cancioneiros
galego- ortugueses
no s xiR

Teresa López.

m

Elvira Souto

de Cunqueiro:
Unha ecuación teatral.

Luísa V~llalfa

23. O seu olhar posto
em Deus.

resistencia.

Maria Pilar Garcia
Negro

Zora Neale Hurston
Trad.. Elv~raSouto

Bárbara Harlo w
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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
-aberto, plural e luminoso- no que convivan, traballen e
participen todos aqueles homes e mulleres para os que "a
forza do amor nunca pode ser inútil".
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LAIOVENTO
Rúa do Hórreo, 60
Apartado .072 / ,5702 Santiago de Compostela
Teléfono (981) 56 23 33 / Telefax (981) 57 22 39

Dixemos já ser bi-sensual a escrita d e comentes
subterráneas e marés contraditónas. Aquela cujo
profundo desmente a s águas aprazíveis por que
navegam sonhos e credulidades d e varom.
escrita bisensual tem traco d e mulher. É poda
juplice e cumplice que Eva fecha a Adam. 1
também abre.
Yolho que Ihe tempera a carne. Recendo d o
contingente. Promessa do humano.
o ser que norn fosse assim. Mas
Ben
assim foi.
l

FOI ANDANDO SEM PRESSA
até ii árvore frondosa atraído pola
frescura da erva que crescia ii sombra. A hora era a da sesta e a digestom entorpecia-lhe agradavelmente os movimentos. Nom tinha de
que preocupar-se, nunca tinha. Encostou-se ao tronco e deixou-se ir escorregando devagar. Fechou os olhos. Que calma, Senhor! Antes (
adormecer ainda se lembrou (
mulher. Onde se teria metido? Alda sempre a calcorrear polo jardim,
norn sei como norn se farta. Também 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

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 negra e tam feia que lhe arranjara depois! Aquela arrepiava, dava nojo.
Coitado do pai, em asuntos de mulheres 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. Figera bem em norn querer a negra.
Nom é que esta seja mui inteligente, 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

OLHA-ME PARA AQUELE pa
está a dormir outra vez. Cc
,,ler e dormir, comer e dormir, esi
homem Flarece que nom tem sal
gue nas veias. Talnbém d eixa-o e
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 cc3m o callor adiar
taram. Agora er~tendiaPor qu
p e l a mulher a prevenira contra o
omem. Mas também, coitada, cc).er assim os carninhos corno ela c(3rre é que norn me apetecia. O que
eu queria era ter casa de meu. Sorriu ao recordar com aue facilidade
o homei
fora fác
1, já

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 apanhou! Coitadinho! Mas depois todo
correu bem. O pai mandara-o dormir 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 colocar. Que chatice! Tanta paz, tanta
paz de que lhe falaram quando a foram 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 gesto 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 criados norn estavam ii vista. O homem
continuava a dormir boca arriba encostado 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 baixa. Como norn conseguiu alcancá-la
levantou-se nos bicos dos pés.
O HOMEM FUNGOU. Olhou para ele mas viu que norn o acordara.
Provou a alcancar o fruto outra vez
e nesse momento sentiu que o homém voltava a fungar. Nom Ihe prestou 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 assombrou-se ao ver o rosto do homem.
Estava completamente desperto, os
olhos a brilharem de um modo esb-anho. Enrubescera. Tinha os labios
vermelhos inchados. Sorna com umha 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. Todo o que fijo foi levantar a cabeca
até a encaixar no vértice onde as pernas dela se uniam. A mulher arrepiou-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 ia
distinguir as palavras mas norn 11le
pareceu aue a mulher estivesse tr isle
te. Mais 1:)em dav;a a impr
alter pressa por marchar. Erz
,,
tava! Nunca ine passara pola c a ~ e c a
que afina1 norn vinhesseni arrepe
didos pedir-lhe perdom. 1Ele quer
-1voltar, isso via-se logo. E cid
que
mpenha
e
strar-se orgulhos
:stivesse conten
Parece cc
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 d e i x ~
falar e falar? Por que norn a larga c
vem pedir perdom?Já lhe arraniare
.,
eu outra. A culpa foi min.ha por i
zer caso desta. Nunca devim pern
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 pasSO
decidido. O homem levantou a vis1P
ta. Com olhos amortecidos foi-11.Percorre:ndo o cc~ r p oA. cabeca,
s costas, as nádegas que :
Ombros, iL
- 1_-1----.bia111 e UdlXdVdm ritmicamenf
Quando chegou aí a expressom irielancólica apagou-se de vez e aquc:le
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 pai e chiamando a gritos por ela.
nnulher virou-se com gesto conti
esiado mas ao reparar na s~ u aexpr~
om os lábios abnrom-se-11ne num !50nsso. Deu-lhe o farnel para eie o levar e en1acou co m o seu braco 4
querdo oI braco clireito do home
Com o dorso a a mao, o pai enxugl- c1 suor que lhe h umedéc:ia a tes ta.
'c7iu como o filho andava agora cc,m
- 3 - - - -.
os
ombros levantauub
c passo firn-IC.
A mulher, virada para ele, falava e falava sem parar abanicando corn a sua
olha de parra o rosto ac
usiasmo
Ia ter casa ut:>,eu.
Por fir
I

..

,.

1

dos cnaaos, norn fossem esu-agareste prazer novo que sentia pola primeira vez. E foi daquela que a viu.
Crescia e crescia entre as pernas do
homem. Roxa, enfesta, provocadora. 011,homem! Olha p'ra isso! Dáte pressa! Olha o que tés entre as
pernas! Umha serpente!
O PAI SUBIU A UMHA PEDRA
que havia ao pé do muro. Apoiou as
maos no parapeito e corn algum esforco conseguiu erguer-se até ao ci-

no. estava a ricar veino. u u gor
demais pola falta de exercício. 01hou para os campos e norn os viu.
Onde se teriam metido? Procurando ocultar-se nas ramaglens das árvores rodou a vista corn dissimi110
A :-2 - - e por fim os encontrou. Kiriua
ebtavarn na porta, as duas sentinelas rígidas a.cada lado como se norn os
vissem. O homem parecia abaticDescaiam-lhe os ombros e era cor
se quigesse enterrar a cabeca no F
1
-0 polo 1braco e
--A
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de lectoras

grupo de Estudios Sobre a
Condición da Muller "ALECRIN", sendo conscientes
da necesidade de információn e formación que as
mulleres precisamos, creou no ano 1987 a súa Biblioteca-Centro de Documentación coa pretensión de convertila nun lugar de consulta e investigación importante que
poidera satisface-las carencias existentes na nosa Comunidade Autónoma nos temas relacionados coa
Muller.
A Biblioteca-Centro de Documentación "Alecrín", ademais de recoller material bibliográfico, gráfico
e audiovisual, máis estable e atemporal, selecciona e ordea a información diaria da prensa local e nacional, toda ela documentación imprescindible para realizar e fomenta-lo traba110 científico e investigador sobre os distintos aspectos da
problemática da muller como grupo social.
Os seus fondos están clasificados
por distintas materias (Ciencias, Cul-

,

tura, Dereito, Economía, Educación,
Familia, Promoción da Muller, Saúde, Sexualidade,Traba110...) que tratan de recoller tódolos ámbitos socio-culturais.
Os servicios que se prestan -de
forma LIBRE e GRATUITA- son os
de Préstamo e Información bibliográfica, tanto persoal como telefonicamente.

O Club de Lecfosas
A principios do ano 1993 propuxémonos novos proxectos encamiñados á difusión e promoción tanto
da lectura como da propia Biblioteca-Centro de Documentación. Un

destes proxectos é o "CLUB DE LEG
TORAS ALECRIN", que xurde motivado polo desexo dun grupo de
mulleres unidas pola idea de deixar
un tempo nas súas ocupacións cotiás
para dedicar110 á lectura e o intercambio de opinións en torno ó libro.
Os obxectivos perseguidos (ademais do xa comentado de difusión
da lectura e da Biblioteca) son fomenta-lo interese pola literatura escrita por mulleres ou que ten como
tema á muller; favorece-lo coñecemento 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,xornalistas, bibliotecarias) e que participasen tamén colaboradoras culturais e institucionais de gran impacto entre a poboación que coa súa
presencia aumentasen as posibilidades de chegar ó gran público. Así
creamos un centro de interese novo
na cidade que poidera atraer ás lec-

p ermiten ás part icitoras potenciais que carecen de alternativas. O titulamos: O LIBR:o
p antes amplia-los COn
FAVORITO DE (Ms Xosé Qu,.PI- ..ecementos
sobre
zán, escritora; Ana Gandón, Conceda autora
E ... o I
lleria da Muller do Concello de Vigo; M T a r m e n Parada, xornalista;
ano era un proxec:to, 1
Carmen Panero, profesora e escrihoxe é unha realidal
tora; Pilar Díaz, ex-bibliotecaria e xede. Transcorridos dofa da oficina da Muller do Conce 110
cce mese!; dendc
de Vigó; Felisa Balboa, psicóloga; 1M
]"
reación do Club
.
1f
Xesús Soto, bibliotecaria; Celia A--Ai--.c
LVI-as"Alecrí
llares, mcEdica) .
podemos facer
Todas estas muilleres co
de
unha priineira va
-as cola~oraaor2~ ración.
forma direcia, son
visibles do grupo (exponen en cal
O grupo que n
tertulia a súa visión crítica dun lib
rincipio se pensz
previamente seleccionado), pe ro.
Para 15 persoas conon son as únicas coas que con1tarrlo máximo coa fin
mos para que o Club chegue a fuind e lograr debates
cionar ben. Así, organiz5mo-lo tirafl uídos e participatihallo contando có apoio de outr.as
vc)S, tivo que ser am- liado debido á boa
l~ibliotecasvigiiesas (B. MunicipaIl CP
B. de Caixa Vigo) e a Librería Bab'el.
aczollida que o proPor oiitra banda, tentamos quc:a
xcx t o espertou entre
sclccción dos libros fose o máis vaas mulleres.
riatl¿i posil~lc,dc forma que poideÉ de salientar a divers
ia
sc ch(~g;\r
;i iin píihlico iamén variacomposición do Club. tantb "ula ~uaLe(lo: trriball~iinoscoi1 clisti
de das participant
ros literarios e distintas
lianos), como pola,
dadcs, en castelán e galegu.
(Amas de casa, mebu LW, U l C b I U l l d
Cada rcunión remátase coa disda saúde, estudiantes...), Itodas el:
tribución de Guías de Lectura que
unidas por un común denc)minado
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o seu amor á lectura e o seu interese pola crítica, intercomunicación
de ideas. desexos e. en definitiva, p e
tertulia literaria
Somos c:onscientes de qile a pesa
. - uo- <<n1L A - - - -.111_1- - .
.-..
L uva acoiiiua e exi~o
LIUD ,
ieste só permit
no de 20/25 mi
lleres , cifra a todas 11
ces ca1 tiva cando vemc
uL u c ".
~ o moitas
n
máis a
que d esexaríam partic
par n este tipc3 de act
-2 A - A -- n--.
-'.
vluaueb. rol e s ~ e--IIIOL
VO no:s plantexamos in
pulsa -la creación d
máis Clubes,
derían funci onar ir
C ~ U S Oen barrivJ --AG
vLilli
ricos
de e for a
das in stalaciór1s da prc)-:- Diblioteca-Centrr
)cument:ación.
ECRIN anima
tódalzis organizacións e
colec,tivos de mulleres
a particiijar e fomentar
:ia tan er
esta e:
nquec
)aratoda
iiua. . l ~ U "1L ciideréde:
vos dc
ados!!. B
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pintora

Plh,tica de
cedilla,

34.

endes que ir
ver a exposición de pintura de Maruja Mallo.
Coñeceredes tambén o Museu de Arte Contemporáneo de Santiago. Estará até
o mes de Decembro. Fixade-vos durante 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.

O seu espírito valiente e rebelde
soubo saltar as barreiras ..., é posíbel
que muitas portas que se Ile fecharon 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 Instituto de Secundária e unha terceira na Residéncia de Estudantes. En
1948 lé o manifesto surrealista de
Breton que marcará definitivamente a sua obra.
Expuso individualmente no Plaza Hotel de New York en 1947. En
Carro11 Carstairs Gallery de New
York en 1948, entre as mui abondosas individuais e entre as colectivas
destacan Salon Adlan (Madrid
1936); Bienal Hispanoamericana

"Retratos bidimensionois",

1 94 1

(Madrid 1951);Pavellón Español da
Fcria Mundial de New York (1964)
e "Orígenes de la vanguardia española" (Galeria Multitud, Madrid
1974).
Obtivo diversos prémiso e méritos 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 oportunicladcs para chegar a ela non foron favorábeis para nós, hai que admirar-se de todos os éxitos que Maruja 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 1írico", "nutrida de zumo goyesco",
"compracendo-se con xoguetes de
neno, con trompos, cabalos de cartón, 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 desenvolve-se nun ambiente de grande sensibilidade,coñece a Rafael Al-

berti, Bergamín, Federico García
Lorca, Salvador Dalí. Codea-se tambén con outras mulleres intelectuais
da sua época,con persoalidade própria, Maria Zambrano ou Concha
Mendez.
Polos traballos que fai e as exposición~nas que participa,así como o
gosto o elexir as suas amizades, podemos observar, o longo de toda a
sua biografia, a sensibilidade, intelixéncia e talento que posúe: os de unha grande artista. A creatividade temática de todas as séries, a sua variación e cámbios denotan un alma
inqueda, curiosa, con avidez polas
investigacións, non prestadas.
Traballou en tantos proxectos e
tocou tantas ramas como se 1le ofereceron: debuxo, técnicas de pintura variada, cerámica, deseño industrial e de moda ..., tambén adicouse 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"sublime e sobre todo VlVER e RESPIRAR DENTRO DA ARTE: Escreve
seu pensamento. Arriscada e aventureira viaxa e acepta canta oportunidade oferece-se-He.Non dixo NON
a todo aquelo que supoxo un avance. Arrisca sempre en todo o que
toca.
Todo na sua vida é un canto de vocación exasperada. Todos.os poros
da sua pele segregan paixón de viver. Viver como un home do seu tempo, dentro do mundo que a aprisiona: o mundo da arte,...Pero que digo?...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. Decidida a ser todo o GRANDE que o
seu talento Ile permitiu". Pero na sua
época os artistas "só eran homes"...!!!Si, esa é Maruja Mallo. Unha eterna xoven namorada. A sua
paixón', a pintura, a creación en calquer ámbito que se lle apresentou. B
Maika Novoa

"Espontallo", 1932.

Pintora
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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 regalannos dinosaurios en miniatura e a imaxen destes animais prehistóricos aparecen nos caramelos, camisetas, gorras, libros.. . en todo aquelo que se
consume.. .
A explotación comercial de todos os
"productosaurios" e a hábil campaña
publicitária pola que nos chega arroupada a estrea da última peli do reí Midas de Hollywood, Steven Spielberg,
creou tal expectación, que un mes despois da estrea en EEUU tiña superado 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 tifulo.
Nesta ocasión, Spielberg suxire-nos
a posibilidade de que grácias á manipulación xenética, o ser humano pode ser capaz de crear distintas espécies de animais prehistóricos que

desapareceron
hui 65 millóns
de anos
Realidade ou Fantasia?
A apariéncia
dos dinosaurios
foi levada co
máximo secreto
xa que toda a
credibilidade da
,
,
.
película dependia de que as
suas criaturas r e
sultasen o suficientemente convincentes para o público. E se os dinosaurios se nos amostran
tan reais non é debido á indústria xenética, senon ao esforzo e traballo de
dous magos da indústria do cine: Stan
Winston, o pai dos falsos dinosaurios
e Dennis Muren, xénio da informáticae 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
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remoto e un efecto gráfico computerizado en trés dimensións: cando o tiranosaurio atraviesa a valla electrificada
é un efecto de ordenador pero cando
momentos despois ataca o coche onde están os nenos volta a ser un robot
e cando o cabo duns segundos fui xirar o mesmo coche volve a ser un efecto de ordenador, como tamén o é a escena na que aparece o avogado no
retrete.
Sen embargo, a perfección acadada 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 tiranosaurio e os perigosos e astutos v e
locirraptores que abren as portas usando 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 mercadotécnia. B

-

A Brontosauria
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"AS PRECURSORAS"
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eño nas mans a máis recente publicación de Aurora Marco, titulada As Precursoras, que inclúe
na colección Biblioteca Gallega a editorial de La Voz de Galicia.
Na presente obra a autora apreséntanos unha galería de escritoras galegas, case todas descoñecidas nos
tratados de Literatura, que desenvolveron a súa actividade entre os anos
1800 e 1936. Trátase dunha recopilación dos artigos aparecidos no semanal clc 1.a Voz de Galicia, acrecentaclos con novos datos que alí non se incluían e cunha pcquena escolma da
olira de cada unha das autoras citadas para mellor achegamento á producción 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 actividade, e que a historia, como en
tantas outras ocasións, silenciou reducíndoas a un non merecido anomimato, hoxe subsanado polo labor
de pescuda de Aurora Marco.
)Por que a irrupción individualizada de tantas mulleres na esfera pública, onde tan escasa fora antes a súa
presenza? Da lectura pódese desprender que a causa foi a progresividade nas ideas dunha burguesía liberal -é.chamativo que case todas fosen
corciñesas ou vivisen nesta cidadeque permitíu a algunhas privilexiadas
mulleres, fillas de familias burguesas
e mesmo aristocráticas, o acceso a unha educación elitista que as deixou
ben situadas para desenvolver este tipo de actividades e plantearse unha

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, ideas que se traducen á súa propia vida
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Aurora Marco.

serie de interrogante5 encol da súa situación como xénero, ata ese momento pouco usuales entre as compañeiras de sexo.
Mulleres que, por outra parte tuveron que vencer a resistencia dunha sociedade reacia a aceptar q'ue se introducisen en todos estes campos. Isto
manifestase na obra de moitas delas
nun baixo nivel de autoestima como
reflexo da dureza con que moitas veces eran criticadas ou tamén unha falsa modestia na procura da aquiescencia dun público que xulgaba pouco conveniente este tipo de actividades. A dureza cara elas da opinión pública ilústrase con dous exemplos recollidos na obra: o da pontevedresa
María Vinyals que queima toda súa
obra antes de se casar, ou o máis tráxico da coruñesa JuanaTeresa Juega,
que trala nova aparecida no xornal da
inminente publicación dun libro seu

e profesión.
Por estas e outras moitas razóns
penco que temos diante unha intereseante obra, que ten por obxecto a recuperación para a Literatura, ciencia
e feminismo de corenta e unha muIleres ata o momento ignoradas pola
historia da cultura "oficial". Na recente
apresentación deste libro en Compostela, a autora sinalaba que a animara a escribir esta obra as declaracións de algunhas investigadoras que,
por seguir camiños doados, chegaron
a decharar que en toda a historia galega dos séculos XIX e principios do
XX, non existira na literatura, feminismo ou ciencia, muller algunha fóra de Rosalía de Castro, Concepción
Arenal ou Emilia Pardo Bazán.
Esperamos que a recente publicación sirva para subsanar a pervivencia destas erróneas e desafortunadas
ideas e facilite o coñecemento destas Precursoras así como a súa pública reivindicación.
O estudo de recopilación está feito, e no futuro haberá xa unha obra
que facilite o labor de recuperacipón
destas mulleres de xenio e valía. Só
nos queda unha interrogante jcanto
tempo máis teremos de ver pasar ante nos para que aparezan á par dos
seus coetáneos integradas nos libros
de Historia da Literatura?B
Berta Rey W.
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"SEMPRE E N GALEGO"

defensa do monolingüísmo na Galiza é
a finalidade do libro
de Pilar García Negro,
Sempre en Galego, editado por Laiovento.
A obra compónse de
dez capítulos que recollen
traballos xornalísticos, ponencias apresentadas a
xornadas ou congresos de
Iíngua, escritos pola autora desde 1989. Aparecen
ordeados cronolóxicamente e precedidos dun
estudo sobre o estado do
galego na sociedade e na
lexislación a partir da
Guerra Civil ata a actualidade.
Baixo o denominador
común da reivindicación do idioma
galego como única língua oficial do
país, recopílanse unha serie de artigos, moitos deles circunstanciais, de
denuncia das agresións ou situación
inxusta e opresiva para o galego que,
non obstante teñen o interese da testemuña histórica e, sobre todo, útiles para dotarmosnos de argumentación a pro1 da defensa da Iíngua.
Desde a criación da Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta, a
incorporación do galego como asignatura na EXB e en Ensinos Medios e
a proliferación de cursos de Galego
para profesionais, empregados ou funcionariado, 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 consecución deste obxectivo. Tan extendida están estas ideas que non é extrano mesmo ouvir sen escándalo público erguerse numerosas voces demandando o respecto cara aquelas
persoas que sendo español-falantes
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vence inxustamente agredidas nos seus
dereitos por unha inexistente obriga
de recibir as clases en galego. OS responsables?As institucións que levan
adiante unha política lingüística coercitiva, achuchadas decote polas forzas políticas nacionalistas e movementos de ensinantes comprometidos
coa sociedade e o país.
Moi o contrario, a realidade parece indicar que a situación do Galego
é mais ben preocupante: o noso idioma fica reducido o papel de vehículo
de comunicación en foros cultos (como riqueza cultural de museu), asignatura de ensino sen máis ou "lingua
materna" (que non oficial), que todo
cidadán galego ten o dereito de coñecer 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 anteriormente 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 comunicar cun "neno pobre", mais o español é o idioma iddneo para librar as
duras batallas políticas na vida pública e institucional, é dicir, oficial. Frente ós numerosos cursos de galego para funcionarios teñen lugar xuízos para determinar a posible culpabilidade daquel que se negara a asinar unha declaración xudicial feita en galego e recollida en español polo correspondente funcionario coa aquiescencia do xuíz (caso de Francisco Rodríguez.
O galego pasa, en fin, a ser como o
catalán ou euskara, a "lingua materna", boa para a afectividade e para andar por casa mais non para a vida pública ou para a ciencia, tal como expón a autora nun suxerente capítulo
do libro titulado "As mulleres e os idiomas non normalizados, dúas realidades submetidas a mistificación", tamén
recollido no libro.
Estamos diante dunha importante
obra en canto que recolle a situación
real do galego antes, durante a transición e nesta andaina de democracia
parlamentaria que nos toca vivir. Util
para desenmascarar os mentireiros argumentos dos que se fa¡ uso de cote
para relegalo a fósil histórico ainda
que, ¡so sí, importante no patrimonio
da noca riqueza cultural. Especialmente recomendable para aquelas persoas desmemoriadas ou doentes do
mal da ilusión democrática que marxinan ó galego escudados na defensa
dos dereitos do español. P
Berta Rey W.
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ZALEZ, cle Ferrol, atinoi
lome cla filósofa que pror
no
anterior número de ANDAINA wara descubrir.
Sim senhor,a, referíamo-no:S a
HANNA ARENDT.
Já sabes qual é o teci prémio: O
nosso reconhecimento polo teu esforzo (r trabalhc9 á prociira da id6:n tidadci desta rriulher cc)m nomt2 e
apeliclos.
Un-i alsrazo.
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PUBLICIDADE

Hola rapazas:
Imos escomezar un pequeno
apartado de xardiñeiría. Trataremos
dun xeito xeral os labores dun xardín, en particular dos arbustos e daigunhas árbores.
E postas xa no tema, e tendo en
conta que estamos no outono, que
VOS parece que falemos das "ericas",
chamadas tamén queirugas, queiiscas, car
rog
zos
<
h erica e unna planta autocto,ta época do ano ten en
noitas das súas variedaaesi. Lon eia podemos facer moitos
tralSallos de xardinería: desde unha
rocalla até uns macizos, pasando por
luenos setos, etc
Ten unh a grand e varied ade nas
"
. .
s- cores, tanto nas suas rlores (roas, branc:as, ...) como nas
1

- -

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 falar das suas necesidades:
O chan ten que ser ácido e é convinte engadir-lle algo de turba cando 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 despois da floración, cando sequen as
flores; o corte nunca debe de chegar ao leño vello. As variedades arbóreas, deben-se recortar a fondo no
le abril.
den-se rt
ir acodando as
@las ou Iacendo estaquillas de
3-5 cr

1, despo:

datos só tedes
nimar-v~a r u u q u i ñ ~e deixar un recuncho no voso xardín a
esta planta tan nosa e tan desaproveitada até agora entre nós. Vai-vos
sorprender, xa veredes.
Para as que teñades xardín, os labores deste mes son mais ben de limpeza, tanto das follas que caen o
chan como. das ramas secas dos arbustos, etc. Tamén é o momento de
plantar os bulbos como os xacintos,
-,.."OS, fresias, etc.

--

a as que teñades plantas de innesta época debedes xa espaciar mais os regos e os abonos.
E mais nada por agora. Disfrutade da beleza do outono e as suas co-
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C / . Venezuela, 45
Teléf. 43 48 0 1

VIGO

Rua do Sol, 139-141
Tel: 35 31 66
15401 Ferro1

Montero Rios, 50 Santiago
Tel: 5 8 03 77-58 05 87

CAFÉ-BAR RESTAURANTE

EL REFUGIO

Puente de la Reina,25
Tel:58 70 35
Santiago
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Michelena
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Libreria Lur
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I
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Casa da Muller (Centro Municipal de Asesoromento
dos Dereitos da Muller)
Pintor lugris, 5 S (986) 29 39 63
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1.ibreria Raiisel
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Libreria lanco
Jose Antonio, 70 (Pasc
Libreria La Región
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Liibreria Mal
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NOlA
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A CORUÑA

Plataforma de Madres en Acción
Pizarro, 53-5". S (986) 41 79 76

Asamblea de Mulleres da Coruña
Contobrico, 10 baixo S (981) 21 35 42

VllAGARClA DE AROUSA

Centro de Información dos Dereiios da Muller
Polígono de Elviña (zona de Birloque s/n)
S (981) 28 20 44

SANTIAGO

-

Asociación Golega da Muller AGM
Rua do Villar, 23-2"
(981) 58 81 01
Servicio de Asesoramento das Mulleres
(Concelleria da Muller)
Horario: maña de 10 a 13 / tarde dos luns, mercores
e venres de 17 o 19 h.
Acebecheria, 16 - 2"
(981) 57 14 61

VlGO

Asamblea de Mulleres de Arousa
Dador (arust - Oficina-G. Id. León

PONTEVEDRA
Asesoría Xuridica Mulleribus
Asamblea de Mulleres de Pontevedra
Benito Corbol, 36-1"
S (986) 86 50 28
Hororio: Martes e Xoves de 19 a 21 h.

OURENSE
Asociación Galega da Muller
Apartado 679
S (988) 22 35 19 / 21 25 27

Coordinadora Feminista de Vigo
Colon 9-1"Oficina-4 S (986) 20 84 03
Alecrín
Centro de Documentación, biblioteca, hemeroteca
Horario: 10 a 2 / 5 a 8 h. de luns a venres.
Garcia Barbon, 30 - 5" Oficina-8
S (986) 43 94 59
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