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petiti-vidade e corruptelas 
non parece que teña moito 
sentido. Pero non nos enga- 
nemos, todos estes "alicien- 

/ tes" atopamo-los tamén nas 
. empresas, no mundo artísti- 

lema do coñac "Cousa de CO, cultural, no ensino ... e 
homes" resulta máis própio non por iso deixa de haber 
par; todo ese tecido de po- mulleres que se sintan inte- 
der chamado "vida política"; m resadas e queiran destacar 
governos, parlamentos, con- 1 neles. O argumento de que 
cellos, partidos, sindicatos ... as mulleres non queremos 
Vamos, que o poder políti- participar en política cheira 
co segue sen se. contaminar á trampa que moitas veces 
das revolucións sexuais, nos facemos: cando non nos 
avances feministas, incor- deixan ou non podemos di- 
poración da muller ao mun- cimos que non nos gosta. 
do laboral, etc. É certo que As posibeis explicacións 
temos un 13,3% de mulle- haberá pois que buscá-las 
res no Parlamento Galego, fóra do espazo feminino, en- 
que hai unha muller Conce- tre os próprios homes dedi- 
lleira (de Muller, Familia cados a actividade política, 
e Xuventude por certo) e entre os que elaboran as lis- ' 

unha Secretaria Xeral de un tas electorais e reparten car- 
sindicato, pero aí paramos coas ex- za física non é precisamente o máis gos. Porque é aí onde non existe o 
cepcións, o resto son todo señores, necesário para esta actividade. convencimento nen hai verdadeiro in- 
sérios e con barriguiña como corres- Pode-se apuntar que tamén nac em- terese en repartir ese poder. 
ponde a toda autoridade que se pre- presas as mulleres con responstibili- Que existan mulleres con poder po- 
cie. dade son ainda minoria, mais a dis- Iítico non é garantía dunha sociedade 

Será que non se topan mulleres pre- táncia entre homes e mulleres non é mellor, a experiéncia di-nos que moi- 
paradas?. As estatísticas din que o ni- tan grande como no espazo político e tas veces as mulleres non fan unha po- 
ve1 de ensino e preparación actual das ' por outra parte, cando a igualdade é lítica diferente á dos homes nen se- 
mulleres é semellante ao dos homes, unha reivindicación que aparece en quer máis favorábel para as mulleres. 
e unha mirada ao noso arredor cum- todos os programas e discursos políti- Para mudar valores e rachar coas de- 
priria para sinalar a máis de un inep- cos, sería esixíbel que as palabras se sigualdades de todo tipo, non só en- 
to con poder. Así que non debe ser esa traducisen en feitos á hora de repartir tre sexos, seria necesário moito máis. 
a razón. ese poder. Pero tamén, e como condición nece- 

Tampouco ten sentido argumentar Teremos que chegar á conclusión sária, que ese 50% da populación que 
a bioloxia, a capacidade reproduc- de que as mulleres non gostamos da somos as mulleres, a metade da po- 
toia da m'uller non está reñida coa po- política?. A verdade é que algo de ra- pulación pertencente a todas as capas 
Iítica, ademais non todas as mulleres zón pode haber para penca-lo, porque sociais, ideoloxias, minorias e maio- 
son nais, nen as que o son, ocupan reivindicar hoxe un espazo dentro dun rias, teña un poder político equipará- 
nesta actividade toda a sua vida, e for- mundo tan cheo de cambadelas, com- be1 á outra metade. , 



Rosanna Della Corte, 
italiana cle 63 anos cleu á 
luz no mes de X~illo un 
neno após ter sido subme- 
ticla a inseminación artifi- 
cial a pesar da sua avanta- 
cla menopausa. O éxito da 
empresa que suscitou toda 
clase de polémicas e a 
condena do Vaticano -non 
se pocle querer un fillo a 
toclo custo-, foi clespois de 
seis tentativas de insemina- 
ción artificial e un aborto. 
A ~gsuper avoapl clesexaba 
fervorosamente un fillo 
após perder o seu fillo 
í~nico nun aciclente clc 
moto. Fem to Fem gnipo musical USA composto por catro 

mulleres que cantan cancións convidando 5s mulleres a 
se esquecer elos homes e experimentar o amor Iésbico. 

A cadea MTV fixo unha reportaxe na que aparecian 
I~icando-se e aloumiñanclo-se que lles valeu a 

proibición do seu vídeo 

O Ministério de Helen Ames suposta mi- 
Defensa Británico Iitante dos movimentos 
clespediu nos últin~os catro pro-vida USA foi detida 
anos 250 homoseniais despois de  colocar un arte- 

1 "porque a homosexualida- 1 facto incendiário de fabri- 
1 de  non é compatíbel 1 cación caseira nunha clíni- 

co servizo nas Forzas 
Armadas". 

ca de  planeamento fami- 
liar. 

As clínicas de Vermdnt 

1 están en estado de alerta 

1 clesde que o 29 de Xiillo 
A Fundación Cotec para a in0vadÓn fetn0lÓxi~a Lln médico Draticaba . . 
está precisacla 

.rilC.- 
abortos e o seu guardacos- 

clunha inova- ' T j [['I r -'* -* -- 
tas morreron tiroteados en 

ción na sua 
vestimenta. 
Nengunha 
saia, :ibsoluta- 
inente nen- 
gunha saia. 
Puro varón. 
Asi se inova, 
rapaces! 

Florida. Nos últimos anos 
rexistaron-se mais de 1000 
atentados contra centros e 
persoas que prestan este ti- 
po de servizos en EE.UU. 

Jean Mayland sacerdoti- 
sa anglicana misou en Bar- 
celona a pesar da condena 
explícita do  Arcebispado 
da cidade. Jean Mayland 
inglesa de  58 anos foi or- 
deada sacerdotisa no mes 
de Maio. Esta5 casada, ten 
duas fillas e duas netas e 
exerce na diócese de  Dur- 
ham ao Norcle de Inglate- 
rra. O acto foi organizado 
polo Colectivo Mulleres na 
Igrexa de Catalunya e fixo- 
se nunha igrexa de confi-. 
sión luterana. 

A maior parte da asistén- 
cia eran mulleres. Unha es- 
tudante de xornalismo de 
21 anos que foi baptizada 
recentemente explicou 
porque decidira ir: "son 
muller, son cristiana e son 
feminista". 

Tal e como explicou a 
sacerdotisa aos xornalistas 
"Esta misa significa que a 
igrexa católica terá que 
mudar. Non poderán ir 5s 
avesas neste rio" 



Marcos Gutierrez presi- 
dente do  clube de castida- 
de  criado en Granada a 
imitación clalguns outros 
USA, editou un folleto dan- 
do conta dos obxectivos da 
asociación que dirixe (fá- 
ceis de adivinar polo que 
non damos aqui conta dos 
mesmos). O folleto remata 
cunhas perguntas para res- 
ponder si ou non. De dicer 
"non" a unha delas é me- 
llar que esperes. Na liña 
daquela vella e ñoña can- 
ción de Gigliola Cinquetti 
que comezaba djcendo 
"Non teño idade" 

Só un 2% da popula- 
ción masculina 
británica comparte por 
igual coas mulleres as tare- 
fas domésticas. Eses homes 
que fan isto ou aquilo con- 
siderando que son tamén 
tarefas suas sen necesidade 
de ninguén Ilo pedir. Do 
98% restante, un 50% dele- 
gan sempre noutra persoa . 
(muller, asistenta, filla) e o 
resto colaboran variabel- 
mente nunhas ou noutras 
fainas caseiras porén me- 
nos que as mulleres. 
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TaSIima Nasreen médica e escritora bengali tivo 
que exilar-se e vive refuxiada en Suécia porque unhas 
declaracións suas sobre a necesidade de revisar o libro 
sagrado O Coran lle valeron a acusación de blasfema 

que aparella a petición de morte de  parte da 
organización Jammat-e-Islami que periodicamente alenta 

manifestacións en Bangladesh esixindo-a. 

Esta 6 U i m ~ x e  que aparece nos cartaces da 
campaña que se realizou en Holanda por parte de 

cinco ministérios contra o acoso sexual nos centros 
de traballo, alarmados por várias investigacións que clin 

que unha de cada tres mulleres que traballan fora da 
casa, confrontan-se con situacións comprometidas 

Porén poderán tomar conciencia os homes do 
comprometido do  acoso e chantaxe sexual cunha imaxe 
tan pouco frecuente e que non se parece nada o acoso 

-e as diversas formas do  acoso- de tantos llomes a 
tantas mulleres? 

Mercedes Padj l l~,  di- to segue movendo a curio- 

rectora de orquestra. ' ~ i r i -  sidade. O público non está 
xiu a Xoven Orquestra de afeito a escoitar concertos 
Cámara Española; formou guiados por unha directora. 
a Orquestra .Vila de  Madrid 
de  que é titular. Cando re- 
matou o exame de contra- 
ponto e Fuga após 36 ho- 
ras de  exaine para obter o 
prémio extraordinário di- 
xeron-lle: "o exame foi inoi . 
ben porén non podemos 
dar-te o prémio porque 
sendo muller e tan xoven!" 1 

Cada vez que colle a ba- 
tuta para dirixir un concer- 



Este país é o paraiso 
das privatizacións a cargo 
do Estado: 

" Primeiro foi o Ensino, 
ofertando mellores insta- 
lación~ no Ensino privado 
que no público, bos horá- 
rios para pais traballaclo- 
res, e ben quentiños. De- 
ses que comenzaron cha- 
mando-se concertados e 
xa se sabe quen paga tal 

concerto. 
Despois foi a Sanidade, como 

se gastaba moito en comida e en sa- 
lários, a Seguridade Social deixa en 
potas das empresas privadas a ali- 
mentación dos nosos enfermos. Pro- 
I>a de que a calidade baixou é que 
o persoal sanitário xa non come ali. 

" Tamén coñecemos a privatiza- 
ción da limpeza nos edificios píi- 
I>licos. Dado que a Administración 
non parece competente para orga- 
nizar o tral3allo do persoal de lim- 
pcza, contrata unha empresa priva- 
cla que realice estas f~incións, -a 
IJniversicl:tcle foi a primeira en con- 
cerkir estes servícios-. 
' Agora o que se está privatizan- 

do é a asisténcia aos menores, de- 
saparición das casas-berce (como a 
de Ferrol), están sendo instalados 
en organizacións privadas, por su- 
posto ben subvencionadas. 

E isto é o peor dos escándalos 
porque se no ensino, na sanidade, 
hai sindicatos que defenden os in- 
tereses duns, ou asociacións que vi- 
xian os intereses dos outros, quen 
representa os intereses dos meno- 
res tlitelados?. Que control ten a Acl- 
ministración sobre esas organiza- 
cións que subvenciona???. Por que 
a Administración coloca os cartos 
públicos en organismos priva- 
dos???.~ 

A GUERRA DO VEO 

O início do curso escolar trouxo 
de novo ás aulas francesas a polé- 
mica sobre o uso ou non do veo is- 
lámico. Até agora non habia lexis- 
lación sobre o tema e era a directi- 
va dos centros quen libraba a bata- 
lla. Agora o ministro de Educación, 
Francois Bayron, remitiu unha cir- 
cular a todos os centros indicando 
que proibisen 5s suas alunas o uso 
de "prendas e sinais tan ostentosas 
que as separen das normas com~ins" 
ainda que "... os sinais discretos das 
crenzas personais coma crucifixos 
... non debian ser obxecto das mes- 
mas reservas". 

A cuestión non é veo si ou veo 
non, senón que se trata do signifi- 
cado que ten o "hidjab" en si. O veo 
islámico non é un simple sinal re- 
lixioso, senón que leva consigo con- 
notación~ sociais e mesmo políticas. 
A muller, no islamismo, é símbolo 
de desexo, é a seducción, a beleza, 
a incontrolábel sexualidade, é unha 
fonte de conflitos. Polo tanto ela de- 
be baixar os 0110s cando lle falan, 
non debe amosar o seu rosto, debe 
agachar-se detrás dun "hidjab" ou 
dun vestido até os pés. 

Algunhas alunas das escolas fran- 
cesas levan o veo islárnico por de- 
cisión própia, outras por obriga, 
mais todas afirman que levar veo 
é unha maneira de ter paz na rua 
O L ~  na casa e mesmo na escola, on- 
de os compañeiros ou irmáns sen- 
ten-se autorizados a chamar-lles a 

atención só polo feito de ser mu- 
lleres. 

Poden as sociedades occidentais, 
como neste caso Francia, aceptar 
que se desenvolvan no seu interior 
ideoloxias relixiosas ou sociais tan 
contrárias aos seus valores? A 

VIAXAR A GALIZA 

Se Santiago de Compostela per- 
tence-se á Comunidade Andaluza o 
Camiño non só se poderia facer a 
pé ou en cabaleiria, tamén poderia- 
mos chegar en bici, por unha auto- 
via grahlita ou no AVE. Pero, claro, 
Santiago está onde está, e se quere- 
mos chegar a ela en coche decata- 
remo-nos que a autovia do Norte, 
non chega ao Norte e teremos que 
facer máis de 300 quilometros gale- 
gos por estraclas ben perigosas. 
Mais, podemos vir en tren, daque- 
la se partimos de Barcelona colle- 
remos o que vén polo Norte e que 
antes era coñecido por "Shangai", 
por aq~iilo de traqueteo e das 38 ho- 
ras de viaxe, se vimos via Madrid, 
podemos subir ao chamado Talgo 
Pendular, no que faremos unha boa 
parte da viase de costas até chegar 
a Medina del Campo onde turnare- 
mos co compañeiro ou compañeira 
de enfronte para contemplar a pai- 
saxe 5 inversa. Como a Sra. Mercé 
Sala só viaxa na máquina pois non 
se entera desa particular ida de.^ 



I FECUNDlDADE VS RECURSOS CORRUPTELAS 

Da conferéncia Internacional so- neira nos países de Occidente ,., ,, ..,-AA. y.iiLu L.,. c.liiicL dLL 

bre Populación e Desenvolvemen- alización de cam~añas  educativas ción na revista só Dara fa- 
= na re- Ci imnririg ter iinliq CPP- 

to, destacamos a especial énfase de cara ao control do consumo e a lar dos casos de CorruP- 
posta no aumento demográfico nos unha utilización responsábel dos re- ción que a cOtiO se van 

países do  Terceiro Mundo e polo cursos porque segcindo pode-se ver tocou- 

tanto na necesidade de campañas no seguinte cadro os países con Ile o turno á Generalitat. 

educativas de cara ao control da na- maior tasa de fecundidade non son O ex-conselleiro do Go- 

l verno de Pujo1 e ex-direc- talidade neses países. Esqueceu-se precisamente os que fan perigar os 
tor do Instihlto Catalán de 

a CIPD en insistir da mesma ma- recursos naturais: Finanzas, Jordi Planasde- -- munt, foi condenado pola 

i -r----- 
I 'LCLV Audiéncia de Barcelona a 

B 
II 

sete anos de cadea por un I 
1 Etiopia 7.5 120 

~auritánia 6.5 500 

Kénia 
C 

6.5 370 , Carnerun 6.4 940 

1 Zaire 6.1 230 

I] Pakistán 6.1 380 0.5 

! Irán 6.1 2.450 3.1 

83 delito de estafa e a oito de inhabi- 

34 1 litación por simultanear o seu car- 

? ? I go de director do ICF cos seus ne- 

63 
1 gócios privados. Entre os anos 1990 

fifi o e 1992, Planasdemunt ~ar t ic iwu na 
M - 

46 , emisión de pagarés falsos da socie- 
11 dade B.F.P. que supuxo unha esta- 

I I fa de 2.300 millóns de pesetas a pe- 
1 . EEUU 2.0 20.850 19.7 O 
m A . . - L . . L b : -  4 ,. > -  . -  - 

- U quenos inversores que confiaban 1 

I 
L a l l L u  lia a p a i c i l L c  au lvc i i l ld  Uilb Clil- 

1 Xapón 1 5  25 430 8.5 o I . t 

,. --- - - ; presas que os xiranan como nos so- 
Y neii iu vi iiuu l .O Ib.U/U 9.9 .o E! 
h,------,--,-,,-,--------------d cios, sobre todo en Planasdemunt 

I que daquela era director do ICF o 
que lle proporcionaba unha infor- 
mación privilexiada. A 

PASTRAMA E AS MOMXAS ramos que se querian trasladar pa- 
ra a capital. Din que o Convento 

Pastrana, unha pequena locali- non reune condicións. Pois se que- 

dade da província de Guadalajara, ren que marchen elas rnais o que se 

sauiu á luz estes pasados meses po- doou para o Convento non o po- - 
los seus enfrontamentos coas mon- 1 den levar, iso é de Pastrana. O se- 

xas do Convento de Santa Clara. r , ñor-Alcalde, si ao princípio estaba 
As rnulleres de Pastrana bloque- --\ con nós, pero despois non sei que 

aron a saida do Convento para evi- C P- conversas tivo- co Vispo e... A cou- 

tar que as monxas levasen no seu 1 .+ Y sa é que pediu disculpas. Agora non 

traslado obxectos e cadros que un- 1 ? 1 sabemos que vai pasar". 
1 

has e outras consideraban da sua Claro que non atopamos moita 

propiedade. 1 ináis xente disposta a opinar tan li- 
Falamos con Rosário unha das 4 bremente como Rosário. Ela aten- - 

I 

mulleres que participou nas inani- dia na tenda aos seus clientes ao  
festacións de Pastrana. Ela contou- tempo que seguia cos seus comen- 
nos, "Aqui nunca houbo problemas tários. "E teñen dez salas de baño, 
coa Igrexa, eu son das que ia todos %r 

quen di que non se pode viver ali, 
os dias a misa de 7 ao  Convento. pois que nos abran as portas que 
Penso que ali non se vive mal, te- queremos coñecer esa mina". E de 
ñen mellor calefacción ca moitas de 2 4  

nós. Hai nove monxas de clausu- 
ra, seis delas desde hai ben tempo, 
as outras tres chegaron hai pouco. 

l A liorta comezou cando nos entei- 

alí partimos sen conseguir quen nos 
asegurase se os cadros e obxectos 

Pastrana. r 

da discórdia foron doados á orde 
de Santa Clara ou ao Convento de 



POLA DEFENSA DOS 
DIREITOS DAS 
LABREGAS 

O pasado dia 27 de Oc- 
tubro clura'nte a celebra- 
ción do Congreso Interna- 
cional da Família, un gni- 
po de mulleres irrompeu 
no Auditório estendendo 
unha pancarta co fin de 
que as escoitasen e de- 
nunciar ante a opinión pú- 
blica a sua marxinación 

como labregas e a discriminación 
ideolóxica como afiliadas á Secreta- 
ria da Muller do Sindicato Labrego 
Galego. 

Falamos con Maite Ferreiro, res- 
ponsábel da Secretaria da Muller. Ela 
contou-nos que elixiran o A~iditório 
porque sabian que ali ía estar a Con- 
selleira, Dona Manuela López. Que 
a sua pretensión con ese acto sim- 
l~ólico era protestar porque esa Con- 
selleria e concretamente o Servicio 
Galego cle Promoción da Igualclade 
tlo 1-Tome e a Muller denegou-lles as 
sul~vcncións solicitadas argumen- 
1:intlo falta de orzamento. Seguiu di- 
cindo, " ... Unha Conselleria que ten 
7.000 Millóns de orzamento non po- 
cle financiar unicamente aquelas ac- 
tividades que xorden dunha deter- 
minada ideoloxia e que ademais 
non solucionan os nosos problemas 
como son os encontros anuais de de 
Mulleres Rurais, que semellan máis 
ben un acto propagandístico". Tam- 
pouco están conformes cos cursos 
que se imparten no rural, " ... Eses 
cursos programados desde a Con- 
selleria as máis das veces non se 
anistan á realidade da zona. Os air- 
siños deberian estar propostos dou- 
tra forma, atendendo as necesi- 
dades da muller do  agro, non só 
como labrega senón tamén como 
muller". A 

O sostén é definido no diccioná- 
rio como "prenda feminina que sos- 
tén o peito" ou como "prenda que 
realza e suxeita o peito feminino". 
Esta prenda que xa existia na Roma 
clásica, onde as xinastas utilizaban 
o "strophium", apareceu tal e como 
o coñecemos hoxe en 1889, ainda 
que o seu uso non se xeneralizou 
até os anos 20. Foi unha actriz es- 
tadounidense Mae West, quen pro- 
mocionou o uso do sostén. 

Desde aquela, pasando polos 
anos da Marilyn nos que se promo- 
cionaban as curvas, e pola moda 
dos setenta tamén chamada "das 
nadadoras" con modelos como a 
Twiggi, chegamos este outono á "re- 
volución das tetas". 

.En novembro chegaron ás tendas 
o sostén máxico que "xunta, apreta 

e ergue os peitos". Xa non só as 
chamadas revistas do corazón, se- 
nón que tamén o resto da prensa 
dedica páxinas e mesmo portadas 
á prenda. Os cinixáns tremen ante 
a diminución da sua clientela que 
poderá optar por un método menos 
cniento e máis económico e as suas 
declaracións van no camiño de in- 
dicar que cando as mulleres se qui- 
ten o Wonderbra e atopen a reali- 
dade dos seu peitos, voltarán as 
suas mans para pasar polo quirófa- 
no. Alguns analistas van máis alá e 
opinan que a moda das peihigonas 
vai parella ao ascenso da natalida- 
de, mais no noso país peitugas e na- 
talidade non van á par. Ainda que 
con tanta louvanza á fainília e a fe- 
cundidade quen sabe onde imos 
parar.. . 



Referéncias de aquí e 

«Os europeus, que fixeron constar o seu horror ao des- 
cobrir a enorme difusión do infanticídio en Asia, pa- 
recian alleos ao feito.de este ser case tan corrente na 
própria Europa. A despeito do cristianismo, os pais eu- 
ropeus desfacian-se de grande número de fillos non 
desexados. Para non infrinxir as leis contra o homicí- 
dio, preferian-se os métodos indirectos aos di rectos. 
Un modo de infanticídio indirecto peculiar aos euro- 
peus consistia en abafar a crianza do seguinte xeito: 
as nais levaban os seus fillos de peito á cama e afo- 
gaban-nos botando-se "acidentalmente" en riba deles. 
0 s  europeus tamén recorrian a eito a "amas de cria" 
para estes misteres. 0 s  pais contrataban os servizos de 
nais substitutivas con cona de"carniceirasU para ama- 
mantaren as suas crianzas. A magra paga e a má sau- 
de destas amas garantian una vida efémera aos inde- 
sexados. Os europeus tamén se desfacian de grande 
número de recén nascidos abandonando-os diante dos 
hospícios públicos, que tiñan como principal función, 
ao parecer, impidir que os pequenos cadáveres se acu- 
mulasen nas ruas e nos rios. Para facilitar a recolleita 
de nenos non desexaclos, os franceses instalaron re- 
ceptáculos nocturnos dotados de mecanismos xirató- 
rios á entrada dos seus hospícios. As admisións pasa- 
ron de 40.000 en 1784 a 138.000 en 1822)) 

Collido de Marvin HARRIS: Nuestra especie. Ver- 
sión española de Gonzalo Gil, Joaquín Calvo e Isa- 
bel Heimann. Madrid: Alianza Editorial. Páx 209. 

"expontanearse" é pois un acto -supostamente- 
voluntário que permitia as xovens a permanéncia no 
seu lugar de residéncia e evitaba o desterro. Asi se com- 
prende que Francisco Antonio Loriga en nome de Xo- 
sefa de Capcans, viciña de Conxo, declare ter sido vio- 
lentada «... el año próxinio pasado de mil setecientos 
ochenta y nueve a resultas de lo c~ ia l  alumbró un ni- 
ño...)) que posteriormente morreu solicitando para ela 
o perdón das autoridades e rogando se defenda -do- 
ravante- a sLia persoa «... para non ser de novo moles- 
tada...)). Ainda que a acción da Xustiza neste sentido 
non era demasiado eficaz, como demonstra o caso de 
Bernarda de Morales quen após ter tido un fillo ilexí- 
timo que ingresou na zona de Expósitos do Hospital 
Real da cidade -cuxo pai a forzou contra a sua von- 
tade e do que se negou a dar o nome por ser un home 
pertencente a un estamento privilexiado- foi asaltada 
e incomodada por un descoñecido, que sob diferentes 

b "Claro que son chulo, mais as miñas razóm teño pa- 
ra se-lo" espetou-lles aos xornalistas pouco antes do es- 
pectáculo que organizou Jesulin de Urbrique en Aran- 
juez. Brindou seis touros as miles de mulleres que esta- 
ban na praza. E desa corrida para mulleres levou orellas, 
rabo e várias bragas que Ile t iraron unha boas mozas 
de máis de 60 tacos. E como para mulleres ia, ali só ti- 
ñan entrada as xornalistas, comentaristas taurinas e co- 
m o  non  habia mairala na praza de touros de Aranjuez, 
o mairal colocou a sua filla na  porta do burladeiro. 

b "É como unha faixa que servirá para me suxeitar os 
meus 500.000 cabalos de poténcia" dixo Mir ian Díaz 
&oca sobre o programa "NONTE RIAS QUE É PEOR" do 
que ela será a nova presentadora. 

N o n  se decatarán de que tanto o programa como as 
declaracións o quen nos fai 6 CHORAR? 

b Defendendo as nosas cepas escoitamos dicir a don 
Luis Atienza "O viño é algo máis que unha bebida, é 
un interese vital. Chegaria a quedar so ante o perigo co- 
mo Gary Cooper". Esperemos que o final sexa máis sa- 
tisfactório. 

presións e ameazas conseguíu dela «... cópula e ace- 
so carnal...)) voltando a se encontrar grávida.)) 

Collido da páx 60 do libro de Isidro DUBERT GAR- 
CIA: Los comportamientos de la familia urbana en la 
Galicia del Antiguo Régimen. Santiago de Compos- 
tela: Universidade, 1987. 



- \ ASEMBLEA DE MULLERES 
DE GALlZA NOVA 

; A Asemblea de Mulleres de Gali- 
za Nova está constit~iida polas mozas 

da asociación xuvenil nacionalista 
Galiza Nova (mocidades do Bloque 
Nacionalista Galego) , con total au- 
tonomia e soberania no seo da or- 
ganización. Nace pola asunción do 
pensamento feminista e da nece- 
sidade da auto-organización por 

1 parte das mulleres que aqui esta- 
mos en xullo de 1988, data da cons- 
titución de Galiza Nova. 

Dado que militamos nunha or- 
ganización mixta, que está do- 

tada dun proxecto político de 
transformación social e libe- 
ración nacional, considera- 
mos que a nosa actividade 
debe contemplar duas ver- 

tentes: 
unha de carácter interno cara á 

própia organización e outra de carác- 
\ ter externo cara á sociedade. 

A ,  Vivemos nunha nación económi- 
ca, social e políticamente oprimida. 

Sofremos o asoballamento da nosa cul- 
tura e l í npa  asi como a auséncia de ór- 

ganos de poder político. Esta realidade 
padecemo-la por igual homes e mulleres, 

1 sen embargo as mulleres sofremos unha de- 
sigialdade maior, de aí que vertebremos a 
liberación nacional coa liberación femi- 
nista, tentando facer ver que a liberación 

que estamos a viver en todos os ám- 
bitos: laboral, ensino,'sex~ial ... E asi 
asuman a sua identidade como mu- 
ller, dobremente discriminada nun- 
ha nación como a nosa. 

Algunhas das nosas actuación 
comPrenden a edición periódica 
dun boletin monográfico interno 
(o último número adico~i-se á "MLI- 
ller e Política"), charlas informati- 
vas en diversos pontos do país, de- 
núncia de casos concretos (agre- 
s ión~,  aborto...), campañas sobre 
temas específicos (por exemplo un- 
ha adicada á violéncia sexista bai- 
xo o lema "Non máis terrorismo 
sexista", con charlas en diversas co- 
marcas e a distribución de tríticos) , 
ou participación en convocatórias 
do Movimento Feminista. 

Se queres pór-te en contacto con 
nós, dirixe-te á: 

nacional é imposíbel se unha parte da po- 
voación vive colonizada pola outra. 
Pretendemos que as mozas galegas tomen con- 

ciéncia da situación claramente discriminatória 



Ano internacional da Familia 
Conferéncia do Cairo 

A familia 
A Asemblea Xeral das Nacións 

Unidas declarou o ano 1994, Ano 
Internacional da Família. Os ob- 
xectivos que o Alto Organismo per- 
segue con esta celebración son o de 
incentivar o desenvolvemento de ac- 
tividades a todos os niveis. O Ano In- 
ternacional da Família como "uni- 
dade básica da sociedade", pero ta- 
mén para dar a coñecer as diversas 
formas e funcións que asume a fa- 
mília segundo os paises. 

Se nos fixamos no modelo de fa- 
mília da nosa sociedade comproba- 
mos que os obxectivos teóricos: 
igualdade e cooperación entre to- 
dos os membros, responsabilidade 
no desenvolvemento das funcións 
de cada un, etc. están en contradic- 
ción cos resultados prácticos: as ra- 
pazas seguen sendo educadas para 
ser nais, segue-se a dar importancia 
a sua aprendizaxe nas tarefas do- 
mésticas mentras que o neno é edu- 
cado para traballar fóra e salienta-se 
nel a importáncia de destacar nos 
estudos. A mesma desigualdade afec- 
ta aos adultos do grupo familiar, xa 
que a nai vai seguir levando o peso 
dos traballos da casa e coidado dos 
fillos ainda que traballe tamén fó- 
ra do fogar. 

.- 
No clásico mode- 

lo de parella no que se mantén o rol 
do home no mantemento econó- 
mico do fogar e o rol da muller no 
coidado e organización da casa e dos 
fillos, entende-se o traballo da mu- 
ller fóra como unha liberación da 
escravitude do fogar, como un re- 
coñecemento da sua valia, até entón 
considerada como cidadá de se- 
gunda clase. Na práctica o que veu 
supor foi unha dobre xornada de 
traballo e a continuidade da sua in- 
fravaloración económica e xerár- 
quica. 

Dentro deste marco familiar non 
podemos esquecer as relacións se- 
xuais, entendidas sempre dentro do 
matrimónio e como única finalida- 
de a de ter fillos. Este puritanismo 
caduco foi dando paso nos últimos 
vinte anos a unha liberalización das 
relacións entendidas nun abano 
máis arnplo. A lexislación xa non pe- 
naliza as relacións sexuais fóra do 
matrimónio, os fillos teñen os mes- 

mos direitos nazan fóra ou dentro 
do núcleo familiar. A sociedade ta- 
mén evoluiu facendo-se máis tole- 
rante coas relacións entre xoves, co- 
as parellas que conviven sen forma- 
lizar o matrimónio o que ainda está . 
lonxe de aceptar son as parellas do 
mesmo sexo que as máis das veces 
teñen que se desenvolver na clan- 
destinidade. 

Neste Ano Internacional nos con- 
gresos, sesións, desde a Administra- 
ción, acentua-se tanto nos progra- 
mas como nas axudas un único mo- 
delo, o das famílias formadas por 
nai, pai e un ou dous descendentes. 
Ese modelo carga-se ademais de con- 
notación~ positivas: é estabilizador 
para a parella, formativo para as fi- 
Ilos, sempre compensatório, etc. Es- 
quece-se, por suposto, as situacións 
violentas desenvolvidas no seo fa- 
miliar, os traumas dos fillos, as vio- 
lación~ das mulleres e fillas e todo o 
negativo que pode medrar nese nú- 
cleo pechado. Son anecdóticas ade- 
mais as referéncias a outros mode- 
los de núcleos familiares, como as 



famílias monoparentais, as famílias W,FR, -7: 
separadas por mor do traba110 (emi- " 4 m  3 -7 - ',"' 

. -> 
-. . A. 

grantes, mariñeiros ...) ou as forma- 
das por nai-nai ou pai-pai. . ' 

No modelo institucional esta-se -1*! 4 "j 5 ,'7 , 
a intentar establecer programas que S 

* -  q - 9  l o ;  
fomenten a igualdade, vexa-se o que 

m 
t il , 

% ? ? ? a "  
encabezou a Conselleira de Asuntos 1 9  

Sociais, de ensinar a cociñar aos ho- *, -e$," 
mes, que incentiven a natalidade, co .r, ''9 
aumento de descontos na declara- 
ción de Facenda polo terceiro fillo, '1 
aumento de semanas de permiso % 

por parto ou diminución do núme- 1' m 

ro de fillos para obter os beneficios , , d T 3  

de família numerosa. Sen embargo . "1 p~ 

as demais cél~ilas familiares ignoran- 
se e só aparecen en relación a gru- A conferéncia do cairo 
pos marxinais ou en denúncias fei- A conferéncia Internacional so- 
tas polos mesmos interesados ou in- bre Populación e Desenvolvemento 
teresadas. (CIPD) , celebrada no Cairo tiña co- 

E por que no mundo occidental mo obxectivo topar o equilíbrio en- 
se quere potenciar a fecundidade tre a humanidade e o medio am- 
cando en Asia ou en África o que se biente. O incremento da espécie hu- 
pretende é rrea-la????. mana, 90 millóns de persoas ao ano, 

fará que os recursos naturais se es- 
goten se se seguen utilizando como 
até agora. 

O programa base presentado po- 
la ONU no Cairo tivo o seu ponto 
máis conflictivo no referido ao abor- 
to. Neste capítulo insta a todos os go- 
vernos a ocupar-se do aborto como 
un problema importante para a sau- 
de pública. Incide na necesidade de 
se ocupar das situacións que levan 
ás mulleres a recorrer ao aborto. 
Ainda que o obexectivo principal da 
política oficial é impedir embarazos 
non desexados e reducir a tasa de 
abortos mediante programas edu- 
cativos de cara á planificación fami- 
liar, as mulleres deberían ter acceso 
a servícios de atención sanitária de 
boa calidade. 

O documento tamén insiste na 
iguadade de sexos e o obxectivo das 
políticas demográficas ha ser me- 
llorar o nível de vida das persoas. O 
texto fixa unha série de medidas de 
cara ás estratéxias de desenrolo pa- 
ra eliminar a pobreza, de cara a evi- 
tar as prácticas discriminatórias con 
mulleres ou nenas, o respeito aos 
modelos de vida dos indíxenas ... 

O texto orixinal do Programa de 
Acción proposto pola ONU modi- 
ficou abondo despois das discusións 
do Cairo. Despois de dez dias de dis- 
cusión~ as delegacións dos 182 paí- 
ses asistentes conseguiron chegar a 
un acordo e encontrar unha lin- . 
guaxe que contentase aos catro blo- 
cos da Conferéncia: os estados mu- 
sulmán~, os países en desenrolo, os 
países de Occidente e o Vaticano cos 
seus aliados católicos. 

Sen embargo durante o avance da 
Conferéncia puidemos ver como o 
Vaticano e os países musulmáns se 
unian tanto na polémica suscitada 
polo aborto, como na defensa do 
modelo tradicional de família. O te- 
ma do aborto acaparou a maior par- 
te do tempo con discusións provo- 
cadas pola postura do Vaticano e pa- 
íses afins, tachados de obstruccio- 
nistas mesmo polos p&-ticipántes da 
conferéncia de Teoloxia celebrada 
polas mesmas datas en Madrid. 

O documento definitivo limita o 
direito a un aborto seguro "aos paí- 



ses en que esa práctica non contra- 
diga a lei vixente". Grácias á intran- 
sixéncia do Vaticano as mulleres dos 
países subdesenvolvidos, onde o 
aborto acostuma a ser ilegal, segui- 
rán arriscando as suas vidas nos ceri- 
tros de aborto clandestino deses pa- 
íses. Pola contra nos países onde a 
interrupción voluntária do embara- 
zo é legal, as mulleres gozarán de 
mellores servícios cós que xa tiñan. 

Cinco xornádas duraron as ne- 
gociación~ sobre o aborto para re- 
matar cun documento que frustra 
as aspiracións dalguns países. Bisi 
Ogunley representante da Asocia- 
ción da Muller Rural Nixeriana, de- 
claraba sobre o debate "Que obtive- 
mos?. Un aborto de luxo para as mu- 
lleres ricas e as mesmas barbarida- 
des de sempre para as pobres". 

É indicativo ver tamén como ali- 
dados o Vaticano e os países do Is- 
lam no ponto dedicado á família. Ao 
ver no princípio de "non discrimi- 
nación doutras formas de família" 
unha santificación das parellas ho- 
mosexuais, as nacións musulmanas 
pediron que a redacción utilice un- 
ha linguaxe máis exacta e que non 
deixe dúbidas no referente a que a 
única estrutura familiar é a baseada 
na unión dun home e unha muller. 
Dadas as obxeccións impostas con- 
tra a expresión "diversos conceptos 
de família" houbo que cambiá-la por 
"formas de família". Exipto, xunto 

e Planificación Familiar" e "Saude, 
Morbilidade e Mortalidade" respec- 
tivamente, alegando "razóns morais". 

Respeito ao capítulo VI1 os países 
islámicos mostraron a sua reserva 
porque o texto recoñece o direito 
de "parellas e indivíduos" en decla- 
ración~ relativas á reprodución. 

Segundo a Unión Europea o Pro- 
grama de Acción aprobado no Cai- 
ro é un paso adiante se se compara 
cos seus antecesores aprobados en 
México e BudApest. Contén concei- 
tos novos no que fai referéncia ás 
mulleres e a necesidade da sua me- 
llora social, garantindo o seu acceso 
á educación e eliminando toda for- 
ma de violencia contra as mulleres. 

As Organizacións non Guverna- 
ientais manifestaron a sua preou- 
~pación porque na CIPD se falou 

-3ondo sobre o aborto e ao desen- 
volvemento adicaron-se dez minu- 
tos. Nun comunicado difundido an- 
tes da clausura as ONG declararon 
que "o recoñecimento da liberdade 
e dos direitos da muller aportan un- 
ha contribución vital mais sen re- 
cursos as grandes palabras nunca se 
converterán en accións". Tamén fi- 
xeron fincapé na pouca importán- 
cia que deu a CIPD á diminución de 
axudas ao Terceiro Mundo e aos te- 

-ibeis programas de recuperación 
zonómica propostos polo Banco 

..luncial e o Fondo Monetário In- 
ternacional. 

con representantes doutros países is- 
lámico~ aos que se uniu o Vaticano, 
pediu que se retirase do documen- 
to O termo "outras unións" para que 
non se dé cabida ás unións de feito, 
especialmente entre homosexuais. 
Tamén pediu que se borrase o ter- 
mo "indivíduos" na frase "o direito 
básico de todas as parellas e indiví- 
duos a decidir libre e responsable- 
mente o número de fillos". 

Despois de duras negociacións o 
texto final da CIPD foi aprobado por 
150 dos 182 estados asistentes. O Va- 
ticano adheriu-se de maneira parcial 
poñendo reservas aos capítulos VI1 
e VI11 sobre "Direitos Reprodutivos 



Ana é compostelana de 24 anos 
que está organizada en Estudantes Soli- 

darios e coordina a campaña do 0'7%. 
Porque é un tema de actualidade e por 

ser unha mostra desa mocedade organi- 

zada da que tan pouco se fala, pareceu- 

nos oportuno traela ás páxinas de An- 

daina como testemuña directa dese sec- 

tor máis novo da sociedade caracteriza- 

do polo seu dinamismo e compromiso co 

problemático mundo que nos tocou vivir. - 

Estudou Análisis Químicos e actualmente 

Informática de Xestión, alternando esta 

ocupación co traballo asalariado durante 

o verán, e co organizado todo o ano. 

desfavo 
ores det 
lita&' 

ara a 
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L cara os 
quixen j 

S pro- 
F 9 c . e ~  

Se comparamos as cifras de xente or- 
ganizada coa que non o está, a porcen- 
taxe é claramente I rable p; 
primeira, <qué fact~ erminai 
túa decisión de mil 

Moléstame a indi 
blemas sociais e 5 LULLI 

algo mais para traballar nunha aso- 
ciación tes que informarte antes ben, 
eu coñecía esta porque ten o local 
fronte á miña casa e despois de vir por 
aquí e coñecer os obxectivos e o fun- 
cionamento empecei a traballar. Den- 
de que estou aquí empecei a coñecer 
xente distinta á media e moi intere- 
sante ... contrasta moito coa media dos 
compañeiros de clase 6s que todo lles 
da igoal, se lles falas do 3Wundo din 
que hai que arranxar este primeiro e 
cando lles falas deste contestan que 
no 3"orre xente de fame tódolos 

ías: can do non cousa é ou- 



teña que invertir horas e traballo nis- 
to, pero sempre se pode facer algo co- 
rno procurar informarte, axudar eco- 
nómicamente ... 

<Teño que deducir logo que formas par- 
te dos que opinan que a xuventude é 
fundamentalmente pasota? 

Non, non, iso non é certo. O paso- 
tismo non é propio dunha idade en 
concreto. A mocedade alomenos ten- 
ta escoitar e pode ir entrando, a xen- 
te vella non. As mozas e mozos entre 
estudar a carreira, sacar boas notas 
e buscar traballo entran nunha diná- 
mica que leva 6 individualismo. A so- 
ciedade condúcete a el e faite esque- 
cer o resto, porque ademais todo vai 
mal, e os políticos tampouco están 
moi interesados na información da 
xente. 

Falas do desinterese xeral da xente e 
dun goberno que non quere que a si- 
tuación mude, <tenios pois a clase po- 
lítica que POS merecemos? . . 

Se pensamos que nos a eliximos ha- 
bería que pensar que sí. Mais na so- 
ciedade hai máis interese, nas ONGs 
cada día hai máis xente organizada, 
penso que a xuventude camiña cara 
unha sociedade máis humanitaria ... 
non sei, ¿a sociedade refrexo do Go- 
berno? Non, non creo que sexamos 
tan malos. 

Si, resulta chamativo observar a vota- 

ción de gran potencia do goberno fron- 
te á actitude do pobo, considerada da 
máis solidaria por xente doutros países, 
zpensas que a falla de participación so- 
cial pode asentarse na consideracion de 
que o rexime democrático é a salvagar- 
da de todo mal?<que con estar nunha 
democracia abonda? 

Algo disto hai. Penso que a demo- 
cracia esixe moita máis participación, 
máis opinión da rúa, máis crítica. A 
democracia hai que ampliala, avanzar . 
cara unha maior liberdade e unha so- 
ciedade mellor. Levala ben é dificil, 
unha dictadura impón e ponto. Por 
outra parte ves que o teu voto para 
pouco val porque unha vez no poder 
os partidos gobernan de costas ó po- 
bo e non cumplen nin o seu propio 

programa. Exercer ben a democracia \ \ 
\ \ 

precisa de información e control so- 
bre o goberno para que. camiñe ca- 
ra unl-ia sociedade máis igoalitaria e 8 a 8 

non para pertencer a este grupo de 
penso 

poder ou o outro. Nos temos pouca 
educación democrática, se a partici- que a xuventude 
pación redúcese a emitir un voto isto 
convírtese case nunha dictadura. Hai 

camiña cara unha 
que esixir dende cousas pequenas a sociedade mais 

A A 

grandes. Hai moitas áreas de actua- 
ción e ves que a xente por non saber humanitaria.. . 
non sabe como funciona o seu con- 
cello nin quere sabelo que é o máis 
triste. Sen embargo, estás atopando 



tódolos días problemas, dende xen- 
te que durme na rúa e ignoras a ac- 
tuación das institucións ... Aquí ven o 
Papa ou algo así e o que máis preo- 
cupa é agachar os problemas cara ós 
de fóra. Iso non é educacion válida, 

democracia hai que non é mellorar ... se ignoras isto <que 
vas ~ i n t a r  ti a outros niveis máis am- 

ampliala, avanzar 
I 

plos? 

cara unha maior Ben, en todo caso ti formas parte dun- 
ha organización que "pinta" ou o in- 

liberdade e unha tenta a uns niveis moito máis amplos 
<non? 

sociedade mellor. Si, non é que nos centremos no de 
fóra, senon que temos unha visión 
máis xeral. Nos aquí temos proble- 
mas de pobres, por exemplo, pero 
non é comparable ó doutros países 
onde a xente está a morrer tódolos 

días, e esa é un- 
ha cuestión moi- 
to máis drástica. 
Tentamos dismi- 
nuir as diferen- 
cias aínda que si- 
ga a haber desi- 
goaldade. Por 
outra parte non 
esquecemos os 
problemas de 
aquí, aspiramos 
a concienciar á 
xente para que 
sexa máis soli- 
daria en todo, 
pero dos pro- 

blemas de aquí xa hai moitos colec- 
tivos que se ocupan e nos tentamos 
cubrir un área que outros non cu- 
bren. Orientámonos á Universidade 
porque estamos nela e é o sector máis 
importante porque a xente nova esta 
formando a súa personalidade e cues- 
tionandose cal vai ser o seu esquema 
de valores no futuro. Se reproduce os 

1 valores das xeracións anteriores se- 
guirá a haber as mesmas diferencias 
entre mulleres e homes, 1% e3" Mun- l 

do, etc. 
1 

<Que actividades facedes en Estudan- 
tes Solidarios? 

Fundamentalmente de axuda Ó 3" 
Mundo. Facemos cursos -este ano xa 
é o quinto- de achegamento a Arné- 
rica Latina, organizamos ciclos de con- 
ferencias, mesas redondas e semina- 
rios. As fins de semana tratamos temas 
concretos dirixidos por algún espe- 
cializado na materia, facemos xogos 
de rol1 que axudan a meterse no esti- 
lo de vida e sociedade doutros países. 
A parte participamos en campañas de 
obxección fiscal, insubmisión, de 
apoio a Ruanda, a do 017%, e outras 
que van aparecendo, como agora o 
de O Burgo ou temas así. Por outro 
lado estamos en contacto con moitos 
grupos e facemos accións conxuntas. 

Pola vosa ideoloxía e obxectivos pode- 
des cadrar perfectamente con organi- 
zación~ cristiás de base, cedes contac- 
tos con eles? 

Bueno,-en EE SS hai xente cristián, 
agnóstica e ate.a, e iso nos diferencia - 
deles. Estamos integrados na Coor- 
denadora de ONGs de Galicia xunto 
ó Movemento Cultural Cristián. Aín- 
da o outro día estivemos tratando o 
tema de se traballar máis estreita- 
mento con eles e para accións con- 
cretas, x.a que a nosa actividade vai 
máis orientada ó exterior mentres 
que a deles é máis de tipo interno, pe- 
ro colaboramos en actos, intercam- 
biamos materiais.. . 

Ti coordinas a campaña do 0'7%, <te- 
des moitas mulleres de Estudantes en 
postos de responsabilidade? <En que 
proporción? 

Estudantes é unha organización na 



<y ha-' " .. +$$&$, 
x<y..: ,A? <, 

que traballa un grupo mais ou menos 
fixo no que hai máis homes ca mu- 
Ileres, iso que este ano estamos xa 
algo igoalados. Funcionamos por co- 
misión~ que atenden os distintos 
temas e eu estaba na do 0'7%, se le- 
vo a campaña foi por casualidade, 
porque na Coordinadora, cando tra- 
tam0s.a cuestión coincideu que esta- 
ba eu. En canto o que dis das res- 
ponsabilidades, as mulleres traballa- 
mos moito, mais á hora de falar en 
público normalmente falan os homes. 
Impón máis, non só por representar 
á organización, senon porque tamén 
se tes algún fallo tense moito máis en 

iso á hora de poñérmonos diante da 
xente sínteste máis cortada: estás re- 
presentando á organización e, dalpín 
xeito, tamén a tódalas mulleres. Un 
home pode cortarse por insegurida- . 

de ou introversión, para as mulleres 
é máis difícil. Pensamos que avanza- 
mos moitisimo no tema da muller, pe- 
ro queda aínda moito camiño. Esta- 
monos enfrentando a valoracións so- 
ciais e costumes moi establecidas, e que avanzamos 
ese é o problema máis grave, tanto pa- 
ra os homes coma para as mulleres, moitísim0 no tema 
se as nosas nais ou avoas seguen a da rnuller, pero 
educarnos conforme a esas leis e cos- 
tumes nada vai cambiar. queda aínda mo¡to 

con ta. Con respecto a iso, ;que pensas do fe- camiñ0. 
;Lago pensas que a actividade pública minismo organizado? II d ~ m u ~ ~ e r e s v ~ ~ o r ~ e m * m t i c a m e ~ -  Estouafavordaigoaldadedohome 
te ca dos homes? e a muller. Agora, da actuación do 

Claro. Agora as mulleres estamos a MF, ás veces paréceme un pouco drás- 
acceder a todo tipo de actividades, a tica de máis. Tamén penso que para 
sociedade esíxeche moito máis por- acadar a mitade do que pretendes tes 
que se estás entrando nalgunha área que pedilo todo, por iso, en parte, es- 
tes que facelo especialmente ben. Por tou de acordo en que se faga así. 



... por 
ese individualismo ' 

que existe, sinteste 
moi soa e tes unhas 

necesidades af ectivas 
moi fortes. 

II 

Ben ¿pero non pensas que se a estas al- 
turas temos neste país divorcio, aborto, 
se se controla máis o acceso ó trabailo 
das mulleres, se debe precisamente á 
existencia dese Movemento Feminista? 

Si, si, o que pasa é que ás veces pare- 
ce que ser feminista é ser antihome. 
De todos xeitos eu estou a favor, por 
exemplo, na miña casa téñenme por 
feminista. 

E do aborto, ti que es muller e nova, 
¿que pensas del? 

Estou a favor sempre que sexa unha 
decisión responsable, penso que é un- 
ha opción persoal e de decisión da 
muller. O que pasa é que hai moitas 
mozas que usan del como dun méto- 
do anticonceptivo mais, e penso que 
antes de recorrer ó aborto debes to- 
mar outras medidas. Estou a favor. Ter 

un fillo supón moitas cousas: mante- 
lo, educalo ... entre xente nova <como 
podes ter un fillo se non estás ti for- 
mada nin podes manterte economi- 
camente ... ? tes que verte na situación 
e decidir responsablemente. 

Este sería un dos problemas especial- 
mente problemático para a xente nova 
aínda que hai moitos máis como rela- 
cións familiares, de amistade, afectivas, 
o acceso ó traballo ..., así que, entrando 
nun plano máis persoal, ¿como é a túa 
vida atendendo a estes temas? 

Non vivo cos meus pais nin quero, le- 
vo vivindo soa dende 1We BUP, bue- 

no, non tan soa como quixera, os 
meus avos viven no piso de abaixo. As 
relacións familiares son boas. Entrei 
en Estudantes e me integrei bastante. 
Vou a clases nocturnas porque pare- 
cía que me ían renovar o contrato no 
Centro de Transfusións pero non o fi- 
xeron, así que polo día dedícome a is- 
to, vou o cine, saio de cando en vez 
por aí. As amistades que teño son fun- 
damentalmente desta organización 
ou de outras que coñecín a traves des- 
ta. Das amigas que tiña antes estou 
máis distanciada porque están.fóra 
aínda que procuro non perder o con- 
tacto. Gústame andar coa xente do 
Proxecto Home, deles aprendes moi- 
to vendo como superaron os seus pro- 
blemas tendo que cambiar tanto e 
cuestionarse todo ou analisar tódalas 
súas actuacións durante as vintecatro 
horas do día: todo isto axúdame a 
cuestionar tamén a miña. 

Xa que logo, o mundo da droga resúl- 
tache cercano, fálame del ou da posición 
política que che parecería máis válida 
neste tema. 

Polo que eu coñezo, o problema da 
droga non se debe á desinformación, 
sábese o que é. Antes entre a xuven- 
tude non se vía como algo malo, só se 
te pasabas sabías que facía dano. O 
problema é de dimensión social e o 
que máis pode incitar ou non ó con- 
sumo ven da valoración da xente que 
che rodea, inflúe moito a vida que le- 
ves e a idade, por exemplo, ós 15 anos 
empezas a xuntar pandillas e a isa ida- 
de é importantisimo con quen te mo- 
vas. Depende tamen de ti, do teu ca- 
racter de como te sintas ... pero hoxe 
non penso que o acceso á droga se- 
xa maior entre a xente máis nova. 
O da posición política, estou a favor 
de legalizala se iso supón que non se- 
xa rentable para os traficantes, mais 
do que poida influir na sociedade en 
canto ó consumo, paréceme xa máis 
irrelevante porque a xuventude, e su- 
poño que o resto tamén, sabe per- 
fectamente onde conquerila, o prezo 
que ten ... Iso a policía tamen o sabe. 
Por outra parte, temos unha vida bas- 
tante dura cara ó acceso ó traballo, á 
independencia dos pais -fíxate que 
eu aínda non a acadei-, estás bom- 



bardeada por unhas normas sobre a 
persoa ideal, e as veces non somos 
quen de asimilalo, así que se recorre 
á droga como unha forma de fuxir. 

;E o mundo afectivo, e os problemas 
ocasionados polas relacións sexuais, co- 
mo cres ti que se vive hoxe a sexuali- 
dade? 

Pasas por moitas etapas, moitas veces 
se non tes experiencia sexual mírase- 
te coma un bicho raro, e nos que so- 
mos novos é algo corrente, aínda que 
polo que eu sei, iso non condiciona 
demasiado. Buscamos unha relación 
sinceira e estable. Na actualidade, ó 
mellor por ese individualismo que 
existe, sínteste moi soa e tes unhas ne- 
cesidades afectivas moi fortes. Algun- 
ha xente da que coñezo din que cos 
amigos abonda, o resto tende a bus- 
car unha situación de parella estable 
e afectiva. 

;Homes e mulleres por igoal? 

Si. Sobre todo os homes. Teñen máis 
medo ós compromisos pero creo que 
eles son quen máis o necesita. Tamen 
varía moito coa idade, as mozas novas 
non queren unha relación fixa, os mo- 
zos tampouco, mais unha muller que 
vai tendo máis anos pódese plantexar 
o de quedar soa, de facer a súa vida, 
e un home non, tira máis á parella, 
a muller tende máis a establecerse en 
principio sobre si mesma. Bueno esa 
é a milla idea. 

Por último, ;cara onde camiñas?;como 
che gostaría que fose o teu futuro? 

Ante todo conseguir un traba110 que 
me goste facer, nunhas condicións 
normais, que me dea para vivir, seguir 

'en relación coa actiiridade social, non 
casar nunca, convivir con alguen e su- 
poño que ter fillos, pasar esa expe- 
riencia, por exemplo ter un e adop- 
tar outros. L<Por que? Porque hai moi- 
tos nenos descoidados que necesitan 
dunha familia, e a nivel persoal por- 
que supon un reto educalos igoal ós 
propios. Meu mozo é de Intermon e 
a maior parte da xente deles teñen al- 
gun neno en adopción. 

E profesionalmente ;non che gostaría 
ocupar un posto relevante? 

Non podería traballar nun posto irre- 

levante, necesito saber que o que fa- 
go é importante, mais non son am- 
biciosa. 

;E non pensas que ocupar un posto de 
responsabilidade é unha maneira de ga- 1 \ 
ñar terreo para as mulleres? 

Si, pero non é algo que me plantexe. 
0 0 8  Preferiría ocupar un papel importante 

a nivel organizativo, e na Coordina- 
dora elíxese un presidente tódolos' 
anos e non me vexo aí. 

;Non é isto algo contradictorio co que 
falabas antes de cuestionarte a ti mesma 

saber que 
tódolos días, do intento de mellora e O que f a ~ 0  6 - 
avance do que falabas? 

Non o sinto así. Bueno, non me vería 
importante, ... 

con menos capacidade á hora de ser, M 
por exemplo, presidenta, non agora 
pero sí máis adiante. O que non po- 
dería aturar sería ter unha persoa nun 
posto de maior xesponsabilidade ca 
min se valorase que o facía peor. B 
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OS HOMES NON 
QUE LLE tintitu~ A 

4 RU LA! 
.-m.. ..m-, 

sentimento amoroso, 
foco central da edu- 
cación sentimefital, 

clel->e ser tratado cando falemos de 
facer manifesto aquilo que ainda 
permanece oculto, aquilo do quen 
non se fala, pero opera inconscien- 
temente; é o Currículum Oculto. 
Forman parte del normas e valores 
inconscientes cle conducta, ap 
cliclas nn priineira infáncia, na f 

' lia e na sociedade, e perpetu: 
clespois na escola através dos ( 

ticlos, comportamentos, atitu 
normas, valores e expectativa: 

s segundo o xénero. 
claro que a escola reflecte 

CIL1c dcorre na sociedade e que es- 
ta ten distintas expectativas e dis- 
tintos modelos de vida para mulle- 
res e varóns. A escola, como a so- 
ciedade, difunde uns valores e es- 
tereotipos sentimentales para mu- 
lleres e outros para varóns. O amor, 
como sentimen suxeito a es- 
tes estereotipo ~ e r o .  Quere 
isto dicer que sc sc Luioca este sen- 
timento nas mulleres, a sociedade 
espera cousas distintas de se se co- 
loca nos varóns. E as mesmas mu- 
lleres empregan este sentimento de 
mui diversa maneira a como o em- 
pregan os varóns. Seria moi int 
sante facer-nos as se5 
guntas: 

,* Que fan 3s mulleres con 
senti~ilento e que os varóns? 

A quen dirixen as suas án---.-. 
2 outros? 

ron- 
des, 
5 di- 

ferente 
Está - " 3 3 -  , 

Cales son os demos femininos 
e cales os masculinos?. Porque os 
anxos e os demos tamén teñen xé- 
nero. 

h Cales son os signos e as pc 
das neste espazo corporal cand- - 
corpo é de unha ou de 

P Quen seduce a que 
Quen se submete a q~~t-11 t. 

te que? 
m Que e nos at 

e cal é o noso rechazo? ~ o m o  nnc 

atrapan os seus lazos? 
W n d e  está o gozo e 
Ademais deb :r en conta 

que o sentirnent( SO, pola sua 
forza, é aglutina oco central 
de outros moitos sentimentos ( 

forman parte do modelo de xéní 
tais como a coraxe e a raiba, a 
pacidade de risco ou o medo, etc. 
Con todos estes sentimentos estru- 
hiramos o noso modelo de vida. Asi. 

ldepend 

te, ter iniciativa, personalidade pró- 
pia, gosto pola aventura e interese 
real por unha mesma, non se esti- 
mula nas mulleres, estas centrán-se 
case exclusivamente nas relacións 
c0.s demais, sobre todo cos varór- 
que son os que teñen maior prest 
xio social. E lsto ocorre asi porqL 
o modelo sentimental que se di- 
funde nos centros escolares, meios 
de comunicación e sociedade en xe- 
ral, é un modelo androcéntrico, on- 
de o protagonismo, a agresividade, 
ou o predominio da razón (o ob- 
xectivo) sobre os sentimentos (o 
subxectivo) é o princípio ordena- 
dor. 

Isto non se fai sen graves con- 
secuéncias para todos pois ao non 
ter en conta o mundo das emocións 
e relacións, a atención aos outros, 
as suas referéncias á vida privada, 
sustentadora, por outra parte, da vi- 

s e  valorando o an- 

outro? 
n e com 
-.--- - 

to, está : 
s dé xél 
- -- --1- 

rae de E 
. ,-. 

ior? onde a c 
lemos te 
3 amoro, 
dor ou f 

1ue 
31-0; 

ca- 
este 

nias 

: o ser ir 

I 111 I r 

da públi en- I 



drocentrisrno cultural e sentimental, 
mutilando desta inaneira a creativi- 
dade, as posibilidades d e  clesen- 
volvemento emocional e persoal de 
mulleres e varóns e da própia cul- 
tura. 

Se observamos todo o dito ante- 
riormente veremos que se fai nece- 
sária a coeducación sentimental, en- 
tendida como a educación na ex- 
presión de emocións e sentimentos, 
libres dos estereotipos de  xénero, 
para relacionar-se dunl-ia maneira 
máis saudábel, con inaior indepen- 
déncia, autoestima, cooperación e 
entendimento, que leve á realiza- 
ción de  proxectos de vida non ses- 
gados polo xénero. 

Ainda que a coeducación senti- 
mental abranque moitos aspectos 
irnos centrar-nos polas razóns xa ex- 
postas, na educación para o desa- 
mor, xa que non se educa no amor, 
se se fala como discurso universal 
ou como eséncia, sen deter-se nas 
conotacións tan diversas que a sua 
prática ten para ambos os sexos, es- 
tá-se a educar para o desencontro, 
para o non tratamento d o  conflito 
e para o desamor. 

Falar de  amor é falar de  igualda- 
de. Xa o dician os gregos, que  o 
amor surxe entre iguais. "O Amor 
non constihle, por tanto nengunha 
eséncia que nos ven dada aos hu- 
manos senón que é un sentimento 
real, suseito, como todo feito hu- 
mano, a influéncias culturais e so- 
cioeconómicas d e  todo tipo ... Por 
tanto o amor constt~ie-se e destl-ue- 
se, implica vontade, enerxia, pen- 
sarnento ... e non tan só sentirnento. 
Non obstante é un dos sentiinentos 



máis difíceis de explicar, talvez po- 
la crenza ou preniízo de que é al- 
go do que non serve opinar, do que 
non é posíbel entender nen acotar 
senón tan só defender-se ou deixar- 
se arrebatar por el" (1) Haberia que 
ver non obstante as distintas formas 
de expresión deste sentirnento nas 
mulleres e nos varóns, e os distin- 
tos proxectos ou histórias de amor 
tanto na realidade como na litera- 
tura. 

Pero que é o amor? 
O amor non é sinónimo de  ma- 

trimónio nen tampouco é compai- 
xón, nen sino, posesión ou dor. Non 
é o encontro coa meia laranxa nen 
fantasia cle amor. O amor é unha 
emociGn e sentimento de  simpatia 
entire iguais. Para isto é para o que 
hai que eclucar. Por isto fai-se ne- 
cesario tamén desvelar as eséncias, 
os mitos sobre o amor constniídos 
para solapar a desigualdade, disfra- 
zá;-la e apoiá-la. Asi a icleoloxia do 
ainór roinan'tico serviria para supe- 
clii:ir as muller'es ao mundo dos va- 
rOns, scrvinclo-se para iso da infra- 
estima cla inuller, que a volve pasi- 
v:i, depenclente e aclaptábel. O fei- 
to mesino de  que as mulleres po- 
ñan tantas expectativas no amor e 
tantas enerxias en conseguir a aten- 
ción e o amor do  outro fai que fa- 
cilmente estexan dispostas a supe- 
ditar moitos outros intereses da sua 
vicla, perinitinclo asi a diferenza dis- 
criminada e a xerarquización dos 
xéneros. 

Esta estnihlra sentimental das mu- 
lleres prepara o carniño para a de- 
pendéncia amorosa respeito ao va- 
rón e tarnén respeito ao androcen- 
trismo cultural. Por .iso fai-se nece- 
sário instaurar a sospeita de xénero 
como método d e  análise e tamén 
canelo analisemos o amor, tanto a 
nível persoal como a nível de sen- 
timento nas obras de literahira e ar- 
te (2). Esta análise ou deconstnición 
clo sentiniento amoroso 6 unha par- 
te da coeclucación sentimental. 

Que é a coeducación 
sentimental? 

A coeducación senti~nental seria 

aquela que, partindo do  diagnósti- 
co das emocións e sentimentos de  
xénero, intentaria, mediante inter- 
venc ión~  conscientes e positivas, 
educar na expresión saudábel d e  
emocións e sentimentos sen os es- 
tereotipos de xénero. 

Obxectivos da coeducación 
sentimental 
Os obxectivos da coeducación 

sentimental serian entre outros: 
9 Dar-se conta da transmisión cul- 

tural dos modelos de  xénero 
Dar-se conta do  funcionamen- 

to dos modelos de  xénero en  cada 
persoa, aprendendo a expresá-los 
para tomar conciencia deles. 

Desenvolver as capacidades de  
enfrontar-se aos conflitos para cam- 
biar as nosas atitudes por outras 
máis saudábeis, vecendo a resistén- 
cia ao cámbio que nos oferecen os 
estereotipos e as formas sociais do- 
minantes. 

Evitar as relacións d e  depen- 
déncia afectiva. 

Favorecer as relacións de ami- 
zade, amor e cooperación. , 

(1 ) Cliaro Altable Vicario: "Penélo- 
pe o las trampos del a~nor". Por unha 
coecliicación sentimental. Ecl. Mare 
Nostrum. Maclrid 1991 

(2) A este propósito pode consultar- 
se o libro cle CREMADES, RODES e 
SII\/IÓ: "Materiales para coeclucar". El 
comentario de texos: aspectos cautivos. 
Ed. Mare Nostnirn. Madrid 1991. 



RAMONA BARRIO RODRIGUEZ 
Do Colectivo de  Mulleres 
Ensinantes "Do Rosa ao Violeta" 

s achlais matérias cu- 
rriculares, estou-me 
referindo aos conti- 

dos que se corresponden coas dis- 
ciplinas como as matemáticas, a fí- 
sica, a língua, a filosofia, ... etc, son 
as mesmas disciplinas que veñen 
existindo desde sempre, son a no- 
sa herdanza cultural, forman parte 
da cultura europea. (1) 

A través da evolución histórica as 
cousas foron mudando, ampliáron- 
se as temáticas e deu-se, sobre to- 
do, un forte avance tecnolóxico con 
unha moi elevada valoración social. 
Da trasmisión destes avances tec- 
nolóxicos, da trasmisión da ciéncia, 
'ocúpa-se o ensino, mais tamén o 
ensino se encarga de  conservar e 
trasmitir esa herdanza cultural; é di- 
cer, unhas formas de pensar, de ac- 
tuar, de razoar,. . . .O ensino até l-iai 
nada ben pouco se ocupaba da fa- 
me no terceiro mundo, das agre- 
sións ás mulleres, etc, por citar só 
dous exemplos. Mais as actitudes e 
preocupacións da xente están mu- 
dando, logo vai ter que mudar o en- 
sino tamén, ten que incorporar no- 
vas cousas, novos saberes. Cecais 
tamén as cousas da vida cotiá?. 

Os temas transversais 
Coa reforma educativa, no currí- 

culum da educación primária e se- 

cundária, aparece este novo con- 
cepto xeral. Os TT deben impreg- 
nar toda a práctica eddcativa e es- 
tar presentes nas distintas áreas cu- 
i-riculares: 

b educación moral e cívica 
educación para a paz 
educación para a igualdade de 

oportunidades entre os sexos. 
b educación ambiental. 

educación sexual. 
B educación do consumidor. 

educación vial. 
Con respecto aos temas transver- 

sais eu diria que: 
a) por unha parte poden por en 

solfa alguns dos contidos tradicio- 
nais (por ex: valorar accións só fei- 
tas por varóns, ensalzar as guerras,. . . 
etc.). 

b) mais por outra parte, e na me- 
dida en que estan difunzinados e 
son imprecisos, crea-se o problema 
de como integra-los no ensino, co- 
mo entrelaza-los coas matérias cu- 
rriculares. Niste senso mesmo pode 
dar a impresión de que se perceben, 
por parte do profesorado, como un- 
ha sobrecarga de programas. 

A igualdade de oportunidades 
entre os sexos 

Vexarnos por un momento a rea- 
lidade práctica e analisemos cal é a 

co?zsidmación da igualdade de opor- 
tunidades na escola mixta? 

O sistema educativo resiste-se a 
comprender que se discrimine por 
razón de xénero. E esta resisténcia 
non se basea en n ing~n tipo de aná- 
lise, xa que cando se analisa en- 
ténde-se e concréta-se esta cliscri- 
minación. (Asi, a nosa experiéncia 
di-nos que ali onde l-iai algunha pro- 
fesora ou profesor que teña intere- 
se no tema, nos centros onde se fan 
propostas de análise da discrimina- 
ción das rapazas na escola, si que 
se atopan manifestacións de sexis- 
mo). 

Non podo deixar de facer refe- 
rencia, aínda que brevemente, 2 in- 
corporación das mulleres A escola 
mixta, que se produciu a partires 
dun modelo social, "o masculino", 
non tendo en conta, nin valorando 
positivamente a diversidade de xé- 
nero. Temos que considerar que 
desde a reforma estáse-nos falando 
de diversidade nunha sociedade que 
non respeta o feito diverso, senón 
que rnáis ben pretende uniformar. 
Asi a escola uniformou no modelo 
masculino, e a selección dos con- 
tidos curriculares está feita desde 
unha perspectiva androcentrica. 

Cito os catro pilares que sosteñen 
a selección de contidos curriculares 
desde unha perspectiva androcen- 



trica (recollido de Como aprender 
desde a igualdade de oportunida- 
des, Genoveva Sastre e Teresa Fer- 
nandez, do libro Os temas transuer- 
sais, Ed Santillana.) (2): 

1. Existe unha organización dos 
saheres sociais en cluas categorias 
mentais, que se apresentan como se 
foran naturais (en contraposición a 
cuihirais) e contrapostas entre si: a 
masculina e a fiminina. 

2. Estas categorias "naturais" de 
saberes teñen, pola sua natureza in- 
trínseca, diferentes rangos xerár- 
quicos. 

4. A cultura publica e indepen- 
dente do contexto macrosocial na 
que esta se desenvolve e, polo tan- 
to, a sua comprensión non requise 
do eshido das suas relacións coa or- 
ganización social da vida privada. 

... E o profesorado 
Grande parte do profesorado, se- 

gue a reproducir hoxe as desigual- 
dades, tamén as de xénero. Lem- 
bremos que ao profesorado non se 
lle reformou, a máxima reforma que 
se fixo foi a carreira docente (3), a 

3. Dentro desta organización xe- 
rarquica, os saberes próprios da vi- 
da diária non alcanzan un rango 
que xustifique a sua inclusión .nos 
currículos educativos. 

formación inicial segue sen tocar- 
-se, a formación do profesorado, po- 
demos dicer que é unha mera "cer- 
tificación de méritos". 

Sen embargo, xa l-iai bastantes 
anos que diversos gnipos levan tra- 
ballando en coeducación, facen- 
do experiéncias concretas de traba- 
110 na aula. Desde esta perspectiva 
coeducadora valóra-se a necesida- 
de de relación da Ciéncia co Cotián, 
xa que unha de duas ou se lle sa- 
ca valor a vida privada ou ben se 
integra e valora relacingndo-a coa 
esfera publica. 

Démos-lle a volta 
Se partimos adeinais das teorias 

sico-pedagóxicas (esto~i-me a refe- 
rir ao construtivismo) (4) que en- 

tenden a aprendizaxe como froito 
da elaboración persoal do suxeito, 
cabe preguntar-se se non convén vi- 
rar o actual: e dicer, que algo tan 
necesario na sociedade actual, co- 
mo son os temas transversais pasen 
a ser o eixo das novas áreas curri- 
culares e o resto das matérias (ma- 
temáticas, língua,..) novos instru- 
mentos para os temas transversais. 
Xa que na primária e secundária, 
lembremos, non estamos formando 
especialistas na distintas matérias 
senón que máis ben pretendemos 
formar intelectualmente, desenvol- 
ver capacidades, adquirir destre- 
zas, ... Pero non sucede asi, hoxe, 
incluso a xente con "inoitos estu- 
dos", recoñece non saber porque 
voa un avión, non sabe como fun- 
ciona unha lavadora, ou non coñe- 
ce as partes do seu corpo. 

A tematica dos tema transverais 
proporciona a ponte de unión entre 
o científico e o cotian, a condición 
de propor como finalidade as tema- 
ticas que propoñen e como médios 
as materias curriculares, as que co- 
brarian asi a calidade de instru- 
mentos cuio uso e dominio condu- 
ce a obter uns resultados claramente 
percertíbeis. B 
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experiencias dos rapaces as ade- - 
cuadas para o estudio das ciencias. 
O profesorado 5s veces, reforzará 
esta crenza deseñando estratexias 
para que as rapazas melloren o seu 
nivel, e cheguen ao dos seus com- 
pañeiros varóns, pero clesvalori- 
zanclo ou ignorando a experiencia 
previa de cadaquén, que froito dun- 
ha socialización diferencial, consti- 
túe a bagaxe das nosas alumnas. 

Cando Eleanor McCobby e Caro1 
Jacklyn publicaron a investigación 
que cuestionaba estudios sobre as 
cliferencias intelectuais das mulle- 
res, desbaratáronlles os argumentos 
aos que insistían na inferioridade fe- 
minina. A maioria das diferencias re- 
latadas ata aquel intre ou non exis- 
tían (das probas e experimentos re- 
alizados ata aquel momento non se 
cleclucían as conclusións que se sa- 
caran), ou eran probas nas que non 
se controlaran todas as variables ex- 
ternas, como o número de cursos 
cle matemáticas recibidos por nenas 
c nenos, oii outros factores. As pou- 
cas diferencias que se clan entre ra- 
Ixices e rapazas non aparecen antes 
dos 10 ou  11 anos, alimentan en- 
tre os 13 e os 18 e polo tanto pa- 
rece que o proceso de socialización 
clarciiiiente cliferenciaclo para homes 
e mulleres ten que ser tido en con- 
ta nas investigacións, así como fac- 
tores culturais, actitudinais, educa- 
tivos e mesrno nirídicos e legais que 
interactiian no desenvolvemento in- 
telectual e afectivo das persoas. Ou- 
tros estudios rnáis recentes permi- 
tiron contrastar que cos mesmos test 
realizados con poboacións de eshi- 
dantes en épocas máis recentes as 
cliferencias van diminuíndo. E un 
mesmo grupo de persoas presenta 
menos cliferencias por sexos, se se 
repite o test despois da realización 
de exercicios de entrenamento. 

0 s  traballos de Allyson Kelly, NLI- 
ria Garreta e Pilar Careaga permí- 
tennos soster que as tan cacarexa- 
das cliferencias en habilidades ver- 
bais no son reais, non queda pro- 
bado que sexan significativas as di- 
ferencias viso-espaciais pois están 
en cuestión os instnimentos de me- 
dida utilizados nas investigacións. 
O feito de que as cliferencias apa- 
rezan rnáis claras entre os 13 e 18 

anos, na adolescencia, está clara- 
mente ligado ao proceso de afir- 
mación persoal, e a teoría da ex- 
pectativa explicaría que a presión 
social exercida sobre rapaces e ra- 
pazas para que teñan conductas 
adecuadas aos roles "feminino" e 
"masculino" fai que as nenas se pre- 
ocupen por non destacar en terre- 
os que non lle son "propios". Ade- 
mais posiblemente terían que de- 
fenderse das acusacións de pouca 
feminidade, e a educación recibi- 
da moitas veces faralles renunciar 
ante a competitividade e adapta- 
ranse mellor ao seu rol. 

As rapazas teñen un comporta- 
mento moito máis versátil, máis va- 
riado, menos r'kido en canto aos ro- 
les se refire. Nun estudio que fixe- 
mos, os rapaces, teñan boas ou ma- 
las notas; confésanse ben dotados 
para o estudio das ciencias, e gus- 
tarialles estudiar algo relacionado 
coa ciencia e a tecnoloxía, (máis do 
80% dos rapaces). Sen embargo as . 

rapazas distribíiense en un 60% en 
Ciencias, un 25% en opcións mixtas 
e un 15% en Letras. Dentro deste 
comportamento máis variado das ra- 
pazas, polo tanto menos estereoti- 
pado, tamén empezan a mostrar ou- 
tra tendencia social de infravalora- 
ción de todo aquilo relacionado co- 
as letras, as artes, a creatividade e 
unha supravaloración de todo o re- 
lacionado coa ciencia e a tecnolo- 
xía. Este comportamento de rapa- 
zas e rapaces axlistándose a os es- 
tereotipos sociais, e concretado nas 
súas expectativas profesionais tamén 
foi constrastado por un eshidio do 
CIDE (Gaviria, 1993), do que inte- 
resa destacar dous aspectos. 

O primeiro é que as maiores di- 
ferencias entre rapazas e rapaces 
preséntanse en temas relacionados, 
non coas capacidades senón coas 
actitudes, coa esperanza de éxito, e 
a autoestima. Tamén nos nosos tra- 
ballos detectabamos estas diferen- 
cias a favor dos rapaces e das que 
deduciamos que as rapazas están 
sometidas a un proceso de disua- 
sión, no que se verá pouco refor- 
zada a súa autoestima e no que as 
adolescentes aprenden a amoldar- 
se ao rol feminino se no queren ver- 
se ailladas socialmente. Entre as res- 
postas a un cuestionario de actitu- 
des que elaboramos, destacamos 
que os rapaces seguen opinando 
que a eles se lles da mellor a cien- 
cia, e as rapazas opinan que "...aos 
rapaces non lles gusta que as súas 
amigas destaquen en matemáticas" 
(Alvarez e Soneira, 1992). 

O segundo aspecto que me gus- 
taría destacar é que cando se fala 
deste tema, a maior parte das in- 
vestigación~ apontan nas súas con- 
clusión~ que é preciso cambiar ás 
rapazas, que é una perda para a so- 
ciedade desperdiciar as posibilida- 
des das nenas, pero nada din que 
haxa que cambiar nen na escola, 
nos rapaces, na ciencia, etc.. 

Non se destaca tampouco nou- . 

tras investigacións que a pesar de 
que as rapazas confesan sentir máis 
rexeitainneto que os rapaces polas 
carrieras asociadas coas ciencias e 
as enxeñerías, sen embargo están 
tendo mellores' resultados que os 
seus colegas varóns, teñen mellores 
calificacións e a porcentaxe de mu- 
lleres que acaban os estudios uni- 
versitarios hoxe é superior ao de 
homes. Pero eses rnellores resulta- 
dos no están tendo unha repercu- 
sión nas caídas profesionais, pois na 
empresa, na universidade, centros 
de investigación, etc. continúan a 
manter criterios sexistas á hora 
de empregar e promocionar ás inu- 
lleres. 

O papel do profesorado no pro- 
ceso de socialización diferencial de 
rapazas e rapaces tamén é impor- 
tante e en concreto no ensino das 
ciencias e matemáticas. Non pode- 
mos dicir que ese papel na repro- 
ducción do sexismo por parte do  



profesorado sexa consciente pero 
tendo en conta que as profesoras e 
os profesores fomos socializados e 
educados na crenza de que a cien- 
cia é unl-ia construcción masculina 
e que os nenos teñen mellores ap- 
titudes, aínda que non o queiramos, 
transmitiremos esa visión na nosa 
función docente. Nun estudio dos 
anos 80 detectouse que aproxima- 
damente o 41% do profesorado en- 
trevistado pensaba que os rapaces 
son mellores en matemáticas, as in- 
vestigación~ realizadas por Kelly 
(proyecto GIST), Harding e Smail, 
detectaron que o profesorado cali- 
ficaba máis alto os exercicios fir- 
'mados por rapaces que por rapa- 
zas, e nun traballo realizado por M. 
Alvarez, Inma Pizarro e eu mesma 
cun cuestionario no que pretendia- 
mos averiguar quen acaparaba a 
atención do profesorado, detecta- 
mos que aínda que as aulas en Ga- 
licia, están ocupadas maioritaria- 
mente por rapazas, (aprox. 57%) 
gran parte do  profesorado centra 
a súa atención e dedica a maior par- 
te da actividade na aula a atender, 
correxir, controlar e a animar aos 
rapaces. Ademais, non estamos sen- 
do capaces de equilibrar na aula a 
forte demanda de atención que esi- 
xen os nenos, cunha acción posi- 
tiva no control dese acaparamento. 
Ainda que sexa de forma indirecta, 
a teoría da expectativa fai que si o 
profesorado non ten unha actitude 
explícita de inculcar valores iguali- 
tario~, tanto rapaces como rapazas 
comportaranse e rendirán en cien- 
cias o que o seu profesorado espe- 
re deles e delas. 

Qué queremos cambiar? 
Cando falamos de coeducación, 

dámonos conta de que o tema é 
moi complexo, e que segundo se 
profundiza na análise van apare- 
cendo factores ou rasgos novos, es- 
treitamente relacionados con outros. 
O sexismo o mesmo que o racismo, 
defínese en termos dun problema 
de actitudes e prexuizos sociais pe- 
ro tamén individuais e que estes son 
moi difíciles de romper. Estas acti- 
tudes e prexuizos danse enraizados 
nun sistema económico, político, le- 

gal e social. Polo tanto sería preci- 
so mudar as realacións sociais, o 
que parece desbordar as posibili- 
dades da escola. Isto non quere di- 
cir que debido a que é unha meta 
moi difícil, a escola quede exculpa- 
da de responsabilidades na perpe- 
tuación e lexitimación das desi- 
gualdades. A modo de exemplo, a 
escola ten a posibilidade de lexiti- 
mar o traballo doméstico, desde a 
escola é posible inculcar a idea de 
que é inxusto o reparto de tarefas 
en función do sexo, pódense fo- 
mentar hábitos e desenvolver habi- 
lidades que permitan un reparto 

máis equilibrado, pódese favorecer 
unha revalorización do privado-fe- 
minino, do  coidado das criaturas, 
pódese ocupar do crecemento afec- 
tivo-sexual, etc. A escola pode e de- 
be contribuír a este cambio e as cla- 
ses de ciencias ou matemáticas en 
especial -son un bo lugar para fa- 
celo. 

Propoñemos Cambios na cien- 
cia: Tanto na súa producción como 
na súa constnicción, para iso sería 
necesaria unlla maior relación entre 
investigación e docencia, xa que a 
didáctica afecta á comunidade cien- 
tífica en tanto que contribúe 5 for- 



IIILICIVII de persoas científicas. . . . 
necesario reflexionar sobre qué mo- 
delo de ciencia evitaría as dicoto- 
mías excluíntes que dividen e con- 
forman o mundo patriarcal. Sería ne- 
cesario que en lugar de "dominar a 
natureza e facela escrava do hom- 
Ixe" corno dicía Bacon, a ciencia 
convivise, actuase con e na natu- 
reza, como dicía Barbara MacKlin- 
tock. "Unha ciencia que escoitase á 
materia". Debería ser unha ciencia 
que respondera máis á realidade do 
seu proceso real de construcción: 
con incleterminacións, múltiples ca- 

E importante recuperar para a es- 
cola o coñecemento sobre as mu- 
lleres científicas, 5s aportacións das 
mulleres á historia da humnaidade 
ao desenvolvemento da ciencia e da 
tecnoloxía. Os tintes, as conservas, 
o tecido, a cociña, o coidado de ou- 
tras persoas, a alimentación son te- 
mas que relacionan a historia da 
ciencia coa experiencia das m~vll- 
res e que teñen unha relación 
ada cos temas de ciencias exp 
mentais a traballar nas aulas. 
afectos e a vida senial, usos e ( 

tumes de outras culturas e gru 

abertos, 
. . a conxlincion cognitivo-emocional.. . 

Una ciencia, en definitiva, que tive- 
se máis relación coos valores asig- 
nados ao feminino na sociedade oc- 
cidental. Este cambio que non é pa- 
ra mañán pero que ten que ser po- 
sible: a ciencia non é algo inm 
ble, nen tan pechado nen tan ii 
cesible como nos cl-iega ao pút 
que se sitúa fóra dos circuítos de 
producción científica. 

Na ciencia escolar ou nas mate- 
máticas sería importante contribuír 
a dar unha imaxe das mesmas máis 
ligada a nosa experiencia cotiá, rn- 

rno áreas do coñecernento que 
inodifcables, non dogmáticas, r 
contextualizadas desde os intertaca 
e as experiencias das mulleres e 
clo~itros g ~ ~ i p o s  humanos diferentes 
dos varóns de raza branca. 

étnicos 3er- 
mitan a introauccion a o  aiumnado 
ao coñecemento científico e histó- 
rico partindo das aportacións das 
mulleres á sociedade desde o tra- 
ballo doméstico. 

Investigar sobre as habilidades e 
destrezas do alumnado, coñecer a 
experiencia dunhas e outros, averi- 
guar que coñecementos extracurri- 
culares teñen e como utilizalos pa- 
ra mellorar a relación das persoas 
coa ciencia sería un interesante pun- 
to de partida. Un debate sobre 
resultados deixará ver as relacil 
entre ciencia e vida cotiá, ciet, 
e medios de divulgaciói ia 
o coidado de noso corp tr 
tando de conectar cos t e 1 ~ 3  uc iri- 
terese das alumnas, resaltando a irn- 
portacia que para a vida teñen es- 
tes temas ante os rapaces facéndo- 
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lles ver que non poden ser ter,,,, 
ignorados por eles, potenciand 
adquisición dunha independer 
persoal no doméstico, que a so 
lización diferencial lles nega. 

Tamén pretendemos Camb 
no profesorado: En xeral a his~o- 
ria das ciencias non figura como 
asignatura en  case nengunha das 
carreiras de ciencias ou de forma- 
ción do profesorado de EXB, e non 
son obxecto de interese os funda- 
mentos filosóficos das diversas teo- 
rías científicas como tampouco a ne- 
cesaria mirada interdisciplinar des- 
de a socioloxía, a psicoloxía ou a 
ética. O estudio das ciencias hoxe 
reforza a división entre ciencias "du- 
ras" e ciencias "brandas", división 
relacionada coa dicotomización do 
obxectivo e exacto frente ao sub- 
xectivo e inexacto e o que aínd 
peor, reforza a exsitencia de d 
culhlras: unha a das ciencias, n 
to máis valiosa aparentemente 
outra a de  letras, menos valic 
Prodúcese unha dicotomía entre 
ber e culhlra. 

A sobrevaloración das cienc 
por parte do mesmo profesorau" 
faise evidente nas calificacións, un- 
ha asignatura importante debe ser 
difícil, una asignatura valiosa non 
se aproba así como así. Realizados 
cálculos de notas medias do alum- 
nado de 2" de  BUP de diferentes 
centros en Galicia e cunha mostra 
de aproximadamente unhas 500 
persoas, a materia en que a nota 
media é máis baixa é en Física e 
Química, a continuación Matemáti- 
cas, e as asignaturas que presentan 
medias máis altas son Xeografía, La- 
tín e as diferentes asignaturas de lin- 
gua. Tamén detectamos que no pro- 
fesorado están moito máis arraiga- 
das do que criamos as teses do de- 
terminismo biolóxico e cuestións 
como a intelixencia innata, a maior 
forza nos varóns, a dificultade das 
mulleres para comprender o abs- 
tracto, a existencia do instinto ma- 
ternal, e as diferencias innatas en- 
tre nena 3s forman parte do 
seu sistt :renzas. 

Para o necesario cambio, o p 
fesorado ten que adquirir estra 
xias e técnicas didácticas coedu 
tivas, é necesario aprender a reaii- 



zar a análise da escola desde a pers- 
pectiva da coed~icación, trátase dun 
cambio de valores, actitudes e in- 
tencionalidade. 

Aínda que as propostas anterio- 
res producirían xa por elas mesmas 
importantes cambios na dirección 
que queremos, propoñemos tamén 
unhas estratexias para o necesario 
cambio nos nenos e cambio nas 
nenas. Partimos da constatación do 
feito de que non se pode ensinar do 
mesmo xeito a persoas diferentes. 
A diversidade do alumnado esixe 
diferencias nas estratexias, e non é 
suficiente animar ás rapazas a que 
orienten os seus intereses de estu- 
do e profesionais a carreras que ata 
hoxe eran dominio masculino. Esas 
medidas que temos que deseñar de- 
ben cuestionar os estereotipos, de- 
senvolver novas imaxes, darlles no- 
vos modelos tanto as rapazas como 
aos rapaces. Deberemos fomentar 
o cuestionamento das normas de 
masculinidade, tratando de comba- 
ter o sexismo mediante a coopera- 
ción frente á competitividade. Fo- 
mentar o apoio mutuo, a responsa- 
bilidade no benestar emocional do 
grupo, evidenciar as lirnitacións per- 
soais que supoñen os modelos es- 
tereotipado~ tradicionais, aportar 
imaxes máis reais do traba110 cien- 
tífico, onde os rapaces poidan ver 
que no futuro ter& que traballar ás 
ordes dalgunha muller e terán que 
ser capaces de aceptar a súa direc- 
ción. . . . necesario darlles imaxes de 
varóns desempeñando hncións ofi- 
cios e profesións que non respon- 
den ao estereotipo masculino tradi- 
cional. Respecto ás alumnas insis- 
tiremos en que é hindamental con- 
tribuir a súa propia estima, a unha 
autopercepción positiva. A escola 
debe valorar as experiencias previas 
das rapazas, as habilidades e des- 
trezas resultado da isocialización 
femininai que son útiles e de inte- 
rese para a ciencia e o benestar da 
humanidade, proporcionándolles a 
rapazas e rapaces imaxes positivas 
de mulleres científicas e exercendo 
profesións non estereotipadas. Tra- 
tase tamén de mostrar a ciencia co- 
mo algo accesible, non difícil nen 
intrínsecamente mala ou perigrosa 
pero tamén debemos facelas cons- 

cientes das dificultades que van en- 
contrar para acceder á actividade 
científica e técnica coa intención de 
que aprendan a superar as dificul- 
tades e non de rendirse ante elas. 

O acceso das mulleres á .ciencia 
conleva grandes dificultades, pero 
consideramos que as mulleres de- 
ben acceder a ela para poder cam- 
biala, pois aínda que a mera pre- 
sencia de mulleres non é suficiente 
si é condición necesaria e para iso 
teinos que conseguir que as nosas 
alumnas que queirán acceder á 
ciencia se doten dunhas gafas color 
lila para que a súa mirada se diri- 

-xa ao que se ve e ao que non se ve, 
ás accións da ciencia e ás súas omi- 
sións e sobre todo que se doten de 
grandes doses de autoestima e op- 
timismo transformador. Non esque- 
zamos que para que unha rapaza 
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urante séculos, a cultu- 
ra foi patrhnónio de uns 
poucos, e pensaba-se 

que era perxudicial estende-la. Non 
se planeaba o problema de dar un- 
ha escolaridade a todas as persoas, 
xa que non resultaba necesário nen 
tarnpouco era posíbel. Coa chega- 
da da Idade Moderna e o desen- 
volvemento científico, o saber pa- 
sou a ter unha importáncia social ca- 
d:i vez rnaior. No século XVIII, a 
Ilustración introduce a ideia de que 
todos os individuos son orixinaria- 
rnente iguais e que o ensino debe 

estar ao alcance de todos. Os ideais 
da Ilustración, inellora da socieda- 
de, igualdade entre todas as perso- 
as, só podían conseguir-se con un- 
ha educación que se estendera a to- 
das as capas da sociedade. Estes ide- 
ais non se lograrán até moito máis 
tarde, a pesares do intento da Re- 
volución Francesa de leva-los a ca- 
bo, porque, entre outras cousas, non 
respostaba 5s necesidades sociais 
do momento. Máis tarde, co desen- 
volvemento da industria e das ci- 
dades industriais, a tan explotada 
até entón man de obra infantil, dei- 
xa de ser necesária e pasa a ser un- 
ha preocupación social: ve-se como 
un perigo social a desocupación de 
adolescentes. Así que empezan a 
proliferar pequenas escolas ou lu- 
gares onde se mantén ocupados a 
mozos e mozas durante todo o día, 
para evitar que estexan na ma e se 
convirtan en vagos e delincuentes. 

Deste modo empozou-se a ver 
que o reunir a mozas e mozos nas 
escolas non só non era perxudicial 
para as clases privilixiadas, senón 
que era moi beneficioso para o 
lnantemento da orde social. Ade- 
mais, nelas, ensinaria-se-lles o re- 

' peito á orde estabelecida e aos va- 
lores dominantes. 

Así pois, no século XM acepta-se 
a ideia do ensino obrigatório e gra- 
tuito para todas as persoas, ideia 
que non queda claramente definida 
e legalizada até que no ano 1857 a 
lei Moyano impón a obrigatorieda- 
de dende os 6 até os 9 anos. En 

moitos países occidentais non se le- 
va a cabo até o século XX mentres 
que no Terceiro Mundo está aínda 
lonxe de conseguir-se. 

As duas funcións principais con 
que nace a escola obrigatória son 
: manter a nenas e nenos ocupados 
mentres os seus pais e nais traba- 
llan; ensinar-lles a respeitar e acep- 
tar a orde estabelecida. Estas fun- 
cións aparecen claramente reflecti- 
das no tipo de ensino que se pro- 
porcionaba, e que estaa encamiña- 
do á transmisión de valores, máis 
que á transmisión de coñecimentos. 

Asi, esta escola de masas e se- 
parada por sexos, educa ás nenas 
para o rol social que teñen que 
cumprir: ensína-se-lles labores do- 
mésicos, bordado, encaixe, bos cos- 
tumes ..., e se é oportuno, un pou- 
quiño de aritmética e escrihlra. De- 
trás desta escola está a crenza de 
que o destino própio da muller é 
a maternidade e o matrimónio, e o 
demais é "cousa de I-iomes", para 
provocar a emulación entre iguais, 
e tamén para evitar o afeminamen- 
to que poderían sofrer os nenos de 
convivir na escola coas nenas. A 
consecuéncia de toda esta sih~ación 
era que se consideraba máis im- 
portante a educación masculina que 
a femenina, de feito habia máis ne- 
nos escolarizados que nenas, e a 
preparación destas, ademais de dis- 
tinta, era impartida por mestras que 
recibiran unha preparación diferente 
á dos mestres que lles daban clase 
aos nenos. A todas estas diferéncias, 



hai que engadir os valores e com- 
portamentos diferentes que se lles 
esixen a elas, futuras amas de casa, 
esposas fieis, nais, corresponden- 
lles comportamentos como a sumi- 
sión, obediéncia, prudéncia, deli- 
cadeza ... (moi poucas accedían a ca- 
rreiras meias: mestras, mecanógra- 
fas, enfermeiras ... ) a eles futuros sol- 
dados, intelectuais, homes de esta- 
do.. . corresponden-lles comporta- 
mentos relacionados coa valentía, a 
autoridade, ousadia.. .) 

No século XX aprécia-se un avan- 
ce na concepción da educación da 
muller. Coa "Institución Libre de En- 
señanza" difúnde-se a ideia de que 
a inferioridade da muller non desa- 
parecerá até que non sexa educada 
como e co home. A I.L.E., Manjón 
e a 11 República levan a cabo mo- 
vimentos de renovación pedagóxi- 
ca que rachan cos decimonónicos 
moldes aos que estaba sometida a 
muller. Levan a cabo a ruptura da 
escola segregada e comeza-se a 
pensar na escola mixta que non 
pode levar-se a cabo porque no ano 
1939 prohibese o ensino mixto, au- 
torizándose nas nenas rurais por irn- 
perativos económicos. Será nos anos 
60 cando se volva-a falar de escola 
mixta, da necesidade de renovar o 

ensino, cos movimentos en alza co- 
mo os nacionalismos, feminismos, 
a democrácia ... Volve-se a falar do 
dereito á igualdade, dos inconvin- 
tes da escola segregada, tan allea 
á realidade e coartadora da natural 
relación entre as nenas e os nenos, 
dos sérios problemas que se dan 
nas escolas de nenos: maior agresi- 
vidade que nas das nenas, total des- 
coido do material escolar, etc. A 
igrexa, sempre retrógrada, mantén- 
se defensora da escola separada. Pe- 

ro nos países chamados democráti- 
cos da Europa Occidental, cometa 
a impartir-se o ensino en centros 
mixtos, e nos anos 79 comeza a im- 
por-se aquí paulatinamente. Tarda- 
ron máis nos centros privados pero 
en 1985 decretou-se a obrigatorie- 
dade de que todos os centros sos- 
tidos con fondos públicos sexan 
mixtos. 

Esta escola mixta viu-se nun 
principio coma unha via para a 
igualdade e normalización dos dous 
sexos. Pero esta igualdade pide-se- 
lle somentes á muller, é ela a quen 
se lle pide que abarque todo tipo 
de saber, pero ao home non se lle 
ensina a ser puericultor, traballador 
de garderias infantís, amo de casa ... 
A escola mixta, analisada agora bai- 
xo criterios máis obxectivos, man- 
tén estruturas que para nada son 
igualitarias. Poderiamos chamar a 
escola mixta como a escola da igual- 
dade formal na que a suposta "nor- 
malización" quedou reducida a 
manter a estrutura sexista que xa 
existía na escola anterior, pero cam- 
biando a apariéncia. A situación que 
se dá na aula mixta podíamos re- 
sumi-la nos seguintes apartados: 1" 
predomínio dos valores masculinos; 
2" maior protagonismo e participa- 



ción dos rapaces; 3" eles soportan 
mal o protagonis~no das rapazas; 4" 
o nivel de madurez, comprensión, 
atención, constáncia é menor que 
nas escolas de rapazas; 5" os valo- 
res que os rapaces teñen Como pró- 
pios deles e como moi elevados, 
canclo os comparten coas rapazas 
perden categoria. 

As consecuéncias da escola mix- 
ta resumen-se nunha universaliza- 
ción clo modelo masculino en valo- 
res, contidos, comportamenteos, etc. 
Manten-se un maior índice de anal- 
fabetismo feminino e fai-se difícil o 
acceso destas aos estudios univer- 
sitários, co que se poténcia a infe- 
rioridacle da muller. 

Analisando a fondo este 
sexismo descubrimos: 
a) Que o sexismo é máis sutil que 

na escola segregada: baixo un dis- 
curso e apariéncia igualitários, sub- 
sisten rasgos sexistas lierdados da 
vella escola e da sociedade. 

h) Que as actitudes, contidos e 
v:ilores continúan a ser de tendén- 
cia masculina; o modelo feininino 
segue dcv:iluaclo. Os valores pre- 
cloininantes se,yen a ser os de agre- 
sivicl:iclc, coinpetitividade ... en vez 
cle: :ifectiviclacle, intuición, suavida- 
cle ... que seguen a ser pouco valo- 
r-aclos e considerados exclusivos da 
rnuller. Na análise da história ou 
cla literatura seguen a esquecer-se 

as voces femininas máis relevantes. 
<) A actitude do profesorado, que 

se suma e mantén aos valores do- 
minantes. 

d) A relación docente-alunado ta- 
mén reproduce a norma social do- 
minante. 

e) Os libros de texto e demais 
material escolar seguen a reprodu- 
cir a división social do traballo. 

f )  A organización escolar conti- 
nua a ter un maior número de ho- 
mes nos postos de maior responsa- 
bilidade. 

Con todos estes inconvintes da 
escola mixta, pensa-se agora nou- 
tro modelo diferente: a COEDUCA- 

CIÓN. Esta debe ir máis al5 da igual- 
dade formal acadada pbla escola an- 
terior, e debe supor un cambio glo- 
bal a todo o sistema educativo, abar- 
cando non só os contidos curricu- 
lares senón tamén a organización 
escolar, a revisión dos valores, acti- 
tudes, linguaxe do profesorado e 
dos libros ... Isto esixe unha decisión 
colectiva, para camiñar dende o ac- 
tual sistema xerarquizado, andro- 
céntrico, favorecedor dunha ética 
individual, violenta.. . cara a outro 
que supoña: Unha educación de to- 
das as persoas baixo valores, prac- 
ticas e actitudes tanto fernini~zas co- 
nao nzasculinas, que supoña a mp- 
tura da barreira de xénero e a mp- 
tura do predominio dun xénero so- 
bre o outro. 

Para isto, é necesario: 
8 . Unha reconsideración dos va- 

lores considerados históricamente 
femininos e incorpora-los ao siste- 
ma educativo, para que sexan trans- 
mitidos a todo o alunado. Asimes- 
mo hai que dar-lles o seu recoñe- 
cimento ás mulleres que colabora- 
ron ao mundo científico. 

2. Unha ruptura da considera- 
ción de xénero-sexo; o xénero mas- 
culino/feminino é unha constnición 
social, ideolóxica e lingüística que 
nada ten que ver co sexo biolóxi- 
co. Polo tanto hai que eliminar to- 
do rol e estereotipo baseado nesta 
concepción xenérica. 

3. Potenciación dos nenos e ne- 
nas para que poidan desenvolver 
ao máximo a sua personalidade nun 
meio escolar que pola sua tradición 
lles é hostil e lles xenera conflitos. 
Para iso hai que levar a cabo unha 
descategorización das capacidades 
segundo o sistema patriarcal, para 
dar paso despois a unha equipara- 
ción xeral e posteriormente poder 
elaborar un sistema de valores en 
función dunha nova filosofia que 
abogue polo desenvolvemento in- 
tegral das persoas. 

B. Revisión dos materiais didác- 
ticos, métodos de traballo na aula, 

' contidos curriculares, linguaxe, pa- 
ra que se eliminen os estereotipos 
discriminatórios. A analise de xé- 
nero pon de manifesto que a esco- 
la mixta non introduce a dimensión 
de igualdade, xa que o curriculum 
explícito é de  carácter androcén- 
trico e a través de curriculum ocul- 
to transiníte-se a ideoloxía sexista 
vixente na sociedade. 

5. Actividades compensatórias 
para os dous sexos. 

6.  Que se traballe co profesora- 
do, co persoal non docente e per- 
soal de Consello Escolar extratéxias 
para conseguir un comportamento 
non sexista. 

7. Desenvolvemento dunha éti- 
ca baseada na relaci,óon da liber- 
dade, non violéncia, xustiza, soli- 
dariedade.. . 

8. Que se promova a través de 
becas e prémios esta aprendizaxe. 

9- Interacción inmediata ante ac- 
titudes ou comportamentos sexistas 
para a sua modificación. 



1 O. Igualdade, en resumo, de 4 7  ' M@& F.-= '7 
posibilidades para que cada quen 

I 
B > 

desenvolva o seu proxecto própio , 
f " ' ,  

á mame de estereotipos sexistas. I I  

Pero, éposz'bel conseguir 
todo isto dentro dunha 
escola mixta? 

Algúns pedagogos e pedagogas 
opinan que é impsibel, xa que o 
alunado e o profesorado reprodu- 
ce na escola a desigualdade social 
que experimentan na sociedade que 
lles rodea, e resulta prácticamente 
imposíbel a sua interacción desde 
a escola. 

Feministas de países como Dina- 
marca, Finlandia, Inglaterra, que le- 
van máis anos de escola mixta ca 
nós, están a experimentar un no- 
vo cambio: que consiste na coin- 
binación da escola mixta coa se- 
gregada, na que se intentan novas 
prácticas pedagóxicas para axudar 
as alunas naquelas materias que 
non poden rendir o suficiente por 
sentiren-se cortadas, agredidas ou 
infravaloradas dentro da escola rnjx- 
ta. O resultado é positivo, de tal mo- 
do que existen grupos de profesio- 
nais partidários das escolas segre- 
gadas por sexos porque polo me- 
nos fan visíbel o plano de actuación 
oculto que reproduce a dominación 
masculina. 

Dentro de estas escolas semi-se- 
gregadas, as alunas confesan senti- 
ren-se máis satisfeitas das suas cla- 
ses, e saen delas máis cualificadas 
profisional e persoalmente. Subli- 
ñan especialmente un maior afian- 
zamento en sí mesmas, maior se- - 

guridade para discutir e defender os 
seus pontos de vista, e, sobre todo, 
un "sentirme as miñas anchas sen 
que me peguen patadas ou cousas 
así". A ideia principal de estas cla- 
ses unisexuais é, por un lado, a de 
apoiar (apoiar a identidade de un 
xénero en particular) e por outro 
a de retar (retar ao rol sexual tal co- 
mo o concibe a sociedade, é dicer, 
ver que a nosa actitude ou com- 
portamento pode non estar ben). 

to polo que se necesita unha peda- 
goxía segregada e un número de 
horas impoartidas por separación de 
sexos. Estes experimentos son le- 
vados a cabo en países que teñen 
moitos anos de escola mixta e que 
polo tanto se poden permitir cues- 
tiona-la despois de tanto tempo da 
sua posta en práctica. Mais nós le- 
vamos moi pouco tempo e estamos 
a empezar a ver-lle os inconvintes. 
Poñamos no noso ponto de mira es- 
tas e outras novas pedagoxías para 

O ensino segregado non é un fin en ver cara a onde debemos carniñar 
si mesmo. Mozos e mozas atopá- diferente tratamento que cada un no hhlro porque o que está claro é 
ron-se durante a sua infáncia con deles necesita encontrar apoio e re- que esta escola mixta non ten entre 
tantas espectativas diferentes e tan to en cousas moi distintas. E por is- os seus fins a igualdade. B 
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, coeducativos 

nha das alternativas co- Coas nosas exposicións xerais e a tras de "o persoal" esconden este- 
educativas máis globa- nosa praxe, apresentamos unha for- reotipos e premiizos adquiridos so- 
lizadoras e úteis para ma distinta de estruturar as apren- cialmente e que conducen 2 pro- 

compensar as desigualdades socia- dizaxes escolares de maneira que a dución de "medias persoas" (as 
lizacloras de xénero, son os talle- escola comtemple e duas médias laranxas en canto a va- 
res na aula. Con eles podemos ofer- promova a lores e as suas funcións sociais di- 
tar un ainplo abano de actividades globalidade ferenciadas). 
para proporcionar habilidades des- da per- Desde a proposta de talleres pre- 
cle iclades temperis. Os talleres son, soa. Isto ténde-se, ademais, establecer un- 
á vez, un instnimento dinamizador ' su p ó n ha dinámica de relacións interper- 
co que levamos a cabo a práctica , g$d2 elimi- soais que posibiliten a cooperación 
cle grande parte do proxecto de tra- F. :& e< - - nar as dos membros dese taller e non con- 

bi 

I~allo nas aulas (1). . . falsifica- ta con supostas capacidades inna- 
Descle unha perspectiva pedagó- i cións tas. Isto é importante na medida en 

xica xei-al, cos talleres propomos A + 
a. -z " - * que .  que consideramos que a educacibn 

:ictiviclacles que non son tidas en , a - f. ?%- - , debe apoiar-se na socialización de 
+ '  - - , < 

conta no currícul~~m escolar se- .?.. .- . -- -2 *,  aptitudes, coñecimentos e expe- . * 
gundo costume, suponen unha . -*-M . -  - 

4- ,-*- riéncias que o alunado xa trae ad- - - 
forina diferente de enfrontar ao / ; - - -  quiridos 2 escola desde os seus mé- - 
noso alunado cos distintos ám- , e r I  -. - - i - ... dios sociais e familiares. A posta en 
I~itos de diversas experiéncias e i - T~ común das suas vivéncias pola via 
coñecimentos: potencian os re- ,,- . -  i do taller e a organización coope- 
cursos inclividuais - especial- 1. - . -_ rativa do mesmo, posibilita a inte- 

i.,+@?e -' 
mente a capacidade creativa, racción entre os seus membros co- 
que vai estar enormemente po- l-,-' &A -\,. i mo un medio útil de comunicación. 
tenciada por este tipo de camiño ca- k ghnb- - y '1 

Ao propoñer talleres coeduca- 
ra as aprenclizaxes-. Podemos di- tivos compensatorios, partimos 
cer tarnén que este tipo de fiin- 5, 

de tres evidéncias: a) que as mu- 
cionarnento se contrapón, en - lleres non participamos na pro- 
grande medida, á práctica xe- porcibn desexada e xusta no 
ralizada nas nosas aulas cando mundo dos traballos asalariados; 
aplican~os ensinanzas intelec- ' b) que ainda non accedemós en 
tuais-memorísticas que parce- i igualdade de condicións cos ho- 
lar1 o coñecerilento e, ao mes- , mes aos saberes tecnolbxicos, e 
mo tempo, reforzan a reprodu- c) que os homes non asumiron 
ción social, posto que non inte- con plena responsabilidade a sua 
gran na vida da aula o rol pro- ', , . 

' . dedicación ás tarefas do mundo 
dutivo que historicamente 

* L l "  , 
- 1- t @J: '% . *,.-+ec doméstico ou "traballos de 

clesenvolven~os as mulleres ,.%Ir +. + #A<. ,.,,, *. , .<.. ,:i;*.i # + -&, 
amar" (2). A nosa finalidade é 

e os problemas e conflitos w44,e~tT~+-  g$g2pA%u&$l&4 :&: que os nenos aprendan a 
xerados pola división de ta- valorar, desenvolver-se e 
refas en función do sexo-xénero l 

i responsabilizar-se destas 
que perduran na nosa sociedade. tarefas no futuro, e que 



as nenas adquiran coñecementos e 
adestramentos en matérias tecnolb- 
xicas. 

As investigacións realizadas nos 
últimos anos relativas á coeducación 
poñen de manifesto que as nenas 
participan menos en actividades re- 
lacionadas coas tecnoloxias e se 
senten menos motivadas, situacibn 
que non fai senón amosar o predo- 
minio social de modelos sexistas 
que atribúen aos homes a capaci- 
dade case exclusiva para realizar la- 
bores nos campos tecnolóxicos. Es- 
tes condicionamentos nas nenas, su- 
ponen un obstáculo para a adquisi- 
ción dalgunhas das destrezas ma- 
nuais e intelectuais e para afirmar- 
se na sua.própria estima; en conse- 
cuéncia, as nenas atópan-se en des- 
ventaxa 2 hora de elexir estudos e 
profisións, co cal, nunha sociedade 

. que camiña de maneira vertixinosa 
cara as novas tecnoloxias, estes fac- 
tores levan cara a novas formas de 
desigualdades econbmicas, sociais 
e culturais entre os sexos. 

No campo das habilidades consi- 
deradas como femininas historica- 
mente, apresénta-se-nos a mesma 

problemática xa que a presión do 
médio é tan forte que este tipo de 
tarefas son interiorizadas exclusiva- 
mente polas nenas e rexeitadas po- 
los nenos, que pronto se dan con- 
ta de que aquilo que non está va- 
lorado socialmente, os denigra. 

A nosa intención é a de romper 
con algo moi interiorizado no noso 
alunado: unhas capacidades e valo- 
res diferenciados para as nenas e pa- 
ra os nenos; él polo tanto, unha ac- 
titude compensatoria respecto dos va- 
l o ~ s  asentados socialnzente. (3). 

Os nosos torpor, as nosas 
vidas.. . 

Outro tema que nos interesa des- 
tacar é o das relacións corporais- 
afectivas; constatamos que entre as 
nenas, polo xeral, se establecen re- 
lación~ ináis comunicativas; elas de- 
dican máis tempo a falar das suas 
vivéncias, dos seus problemas fa- 
miliares, das suas simpatias, comu- 
nícan-se os seus afectos, falan dos 
seus sentimentos; non obstante, en- 
tre os varóns présta-se moi pouca 
atención a estes temas, falan menos 
entre eles, rexeitan mostrar as suas 
debilidades ou as suas preocupa- 
cións afectivas. Por outra parte, res- 
peto á utilización dos espazos es- 
colares, se observamos calquera pa- 
tio de recreo, podemos constatar fa- 
cilmente que os nenos ocupan gran- 



de parte, Inentras que as nenas ocu- 
pan aqueles lugares ou recunchos 
que non teñen tanto interese para 
eles. As clases de Educación Físi- 
ca, agás excepcións, reproducen os 
estereotipos sociais e están forte- 
mente "inasculiriizaclas" na oferta de 
prácticas deportivas que requiren 
coorclinación, flexibiliclade, sentido 
clo ritmo .... que case non teñen tem- 
po nas prograrnacións destas disci- 
plinas. 

Fronte a estas realidades, vemos 
necesária a intervención pola via'da 
expresión corporal. Desta manei- 
ra, o alunado poder5 pór en cues- 
tión moitas formas de coinporta- 
mento prefixadas na nosa cultura, 
cornprobanclo que estas son acci- 
clentais e que existen infinidacle de 
posil~iliclacles nas expresións indivi- 
cluais e colectivas. Preténde-se que 
o alunaclo se sornema nunha nova 
realiclacle na que os espazos sexan 
patririiónio de todos-as por igual a 
,partir douttas propostas de activi- 
clacles coas que podamos xerar no- 
V;IS form:1s cle ser, de vivir e de co- 
munic:ir os afectos, iiiantenclo unha 
clol>rc conciéncia cle realiclacle-xo- 
go q i l ~  Liga posibel a actitude criti- 
c.:\ cli:inic cl:is realiclacles socio-cul- 
tui'ais vixentes. 

Os talleres de expresión corpo- 
~ i 1 ,  xogo clt-ainático, psicomotrici- 
clade ... procuran a expresión e posi- 
Iilít~in-a, intentando liberar a nenos 
e nenas de tahíis en relacidn con 
ela. Descle que nascernos, a infán- 
cia tén corno méclio fundamental de 

nado non se esconda detrás da pa- 
labra que amosa a pertenza a tales 
ou cales gnipos sociais, premiizos.. 
senón que mostra con claridade 
compoñentes que con anteriorida- 
de a autocensura lle vedou; deste 
xeito, a expresión corporal é a via 
pola que os actores poden mostrar 
a si mesmos e aos demais, un mun- 
do de simpatias que posibilita unha 
comunicación ináis esponti nea e 
menos castrante. 

¿Que propoñemos? 
Introducir nos currículu~n activi- 

dades que pertenceron historica- 
mente ao patriinónio das mulleres. 
Referírno-nos á necesidade de re- 
coller nos nosos obxectivos educa- 
tivos as destrezas e habilidades re- 
lativas á saíide, o cuidado e auto- 
nomia de un/unha inesma, a aten- 
ción a terceiras persoas, e, en xeral, 
todas aquelas tarefas e adestramen- 
tos relacionados con grande parte 
do papel que tradicionalmente de- 
senvolvemos as mulleres e que de- 
be ser recoñecido como parte in- 
tegrante da educación integral das 
persoas. 

O ohxectivo é que todas e todos 
asulnalnos as responsabilidades da 
vida cotiá e das relacións interper- 
soais para propiciar unha inserción 
na vida doméstica non conflitiva 
que supere os estereotipos sexistas. 
Propomos talleres de costura, co- 
ciña, expresión corporal, perruque- 

coiiiunicación o seu próprio corpo. 
Toda a sua globalidade, é dicer, a 
sua intelixéncia, os seus afectos, os 
seus clesexos, os rechazos teñen ao 
corpo como inst~xiinento de expre- 
sión, mais a mediela que a linguaxe 
oral se vai desenvolvendo, a ex-. 
pl-esión a través do corpo vai dirni- 
nuínclo e :i comunicación verbal vai 
eclipsando este modo cle inanifes- 
tación sobre todo entre as relacións 
neno-nen:i. Nas nosas escolas fo- 
mentaiiios e acenhialiios a coniuni- 
cacióri a través d:i palalira e da es- 
critura, en situaci61is de pasivida- 
clc fisica, é clicer, sentados c. 'ise to- 
clo o clía sen pocler riiover-se. A no- 
sn :ilternritiva pretende contrasrestar 
est:l influénci:~ cle modo que o alu- 

. 
ria, teares ... que abran camiño nos 
comportamentos afectivos e de co- 
municación entre nenos e nenas e 
que sirvan á sua vez para tomar 
conciéncia de que as tarefas que de- 
sempeñamos tradicionalmente as 
mulleres, foron, son e serán im- 
prescindibeis para a supervivéncia 
da l-iuinanidade. 

Outros talleres servirán para ad- 
quirir os saberes tecnoldxicos; acti- 
vidades como inarquetaria, carpin- 
taria, informática, mecánica, horti- 
cultura, electricidade.. . cos que se 
pretende contrarrestar a influéncia 
social de que estes campos de sa- 
ber pertencen aos homes -aínda 
que as lnulleres ocupemos actual- 
mente papeis subsidiários, cuestión 
esta que está asentada socialmen- 
te e que responde á realidade ac- 
tual (o papel de secretária, p ex )-. 

¿Corno facelo? 
A. O método de traba110 debe de 

insertar-se dentro do Plano de Tra- 
ballo (da aula, do ciclo e/ou de 
Centro ) dependendo das coxuntu- 
ras particulares de cada Centro. O 
proxecto de talleres debe ser con- 
sensuado e aceptado polo alunado 
e o profesorado implicado en dito 
proxecto. 

R. Debe ser coñecido e acepta- 
do por nais e pais, explicando cla- 
ramente os nosos obxectivos e pe- 
dindo a sua colaboración. (esta co- 
laboración é necesaria nas primei- 
ras etaoas educativas: alunado de 
educación infantil, primária.. . aíncla 
que non é descartáhel en etapas 
posteriores ). 
C. Se se pretende facer unlla ex- 

periéncia colectiva ( por níveis; por 
ciclos.. .), haherá que ter en' conta 
as habilidades do profesorado e/ou 
dalgunhas nais ou pais dispostas a 
colaborar no caso de que se opte 
por esta fórmula, e o níimero de es- 
pazos libres, xa que un taller non 
debe pasar de un número cletermi- 
nado de alunas e alunos por aula. 

P. Será necesária tainén a adap- 
tación horária e a rotación dos ta- 
lleres ( por semanas, por meses ...) 
para que todo o alunado poida re- 
aliza-los. 
E. O profesorado encargará-se de 



preparar xunto co alunado, o de- 
senvolvemento das actividades e os 
apoios técnicos necesários procu- 
rando ser un ou unha máis, sen atri- 
buir-se o protagonismo, pois este 
corresponde a todo o grupo. 

!F. Os agruparnentos faran-se bus- 
cando unha complementariedade 
real, serán mixtos, nunca agnipados 
por razón de sexo ou.'calquera ou- 
tro tipo de criterios sociais impos- 
tos. 

C. Se se aspira a ter incidéncia 
na mentalidade do  alunado, estas 
formas de traballo non deben con- 
templar-se como actividades illadas, 
senón integradas no currículum, de 
maneira cotiá e ao longo de todas 
as etapas educativas. 

Avaliación da nosa experiéncia 
O noso alunado sempre foi moi 

receptivo diante deste tipo de acti- 
vidades, non apresenta rechazo a 
ningunha delas, agás algunhas ex- 
cepcions de nenos cos talleres de 
actividades consideradas tradicio- 
nalmente como femininas. Com- 
probamos que estes nenos respon- 
den ci ans modelos familiares moi 
tradicionais, a partir dos cales in- 

teriorizaron que estas tarefas deni- 
gran aos homes (ademais do me- 
do latente de relacionar este tipo de * 

tarefas coa homosexualidade). A no- 
sa estratéxia nestes casos varia de- 
pendendo das particularidades fa- 
miliares, intentamos convencer ao 
pai e/ou á nai de que é fundamen- 
tal o cambio social e no caso de for- 
te resisténcia convertimos os valo- 
res de "uso" (cociña, costura ... ) a va- 
lor de "cambio"; así, explicámos-lle 
que o seu fillo pode chegar a ser un 
grande modisto-deseñador ou un fa- 
moso cociñeiro. (!) 

No tocante aos talleres de car- 
pintaria, electricidade, mecánica, 
marquetaria.. . . non se apresenta nin- 
gún rechazo por parte das nenas e 
mesmo podemos afirmar que as 
suas capacidades e creatividade son 
nalgúns casos meirandes que nos 
nenos. 

queremos subliñar que esta ex- 
periéncia é o froito dos traballos de- 
senvolvidos nuns médios socio-cul- 
turais concretos. A nosa intención 
non é proporcionar receitas aplicá- 
beis por igual en todos os casos xa 
que cada médio precisa de estraté- 
xias particulares tanto individuais 
como colectivas. (4) B 

Notas e Bibl iografa 
1. Para saber máis sobre talleres, elos sig- 

nificaclos. da globalizazón, de como orga- 
niza-los ... I-iai inoita produción en revistas 
pedagósicas, mais aconsellamos espaecizil- 
mente o 11-49 da revista Cobliorziciót7. Pii- 
blicacións do MCEP. Grnnacla. Xanciro 1.985. 

3. Esta definición estrí toin;icla clo lil~ro cle 
C.Amorós. L. Renería e outras autoras titiila- 
clo Mujeres, CCie17cin Pr6icticnpolitica (Ma- 
clricl 1.987 ) que, nas p5xin:is 64-68, Milary 
Roce nos propón o cámbio clo tcrmo tracli- 
cion;il cle traballo cloin~stico polo cle tralxi- 
Ilo de  amar, xa que para a Autora as cle- 
pendéncias xeraclas pol:i división sexual clo 
traballo vai máis alá do tral~allo meramente 
físico, xerando dependéncias psicolóxicas 
que non son cuantificábeis. Para Ela, o no- 
vo concepto admite máis pluralidacle de clis- 
cursos que o vello concepto marxiano. 

3. En canto ao reina das nenas e as novas 
tecnoloxias, recomendamos a Revista CZLU- , 
demos de Pedagogía nG 171, que, en un n ~ o -  
nográfico titulado Sexisino en la Escuela, Iiai 
Lin traballo de Paz Gastandi e Isal~el Alonso 
no que comentan as investigücións levadas 
a cabo neste campo. Esta problen~ática ta- 
mén se  aborda desde a Conferencia Inter- 
nacional GASAT (Ann Arbor, 1.987 ) que sc 
celebra anualmente en distintos países do 
mundo e que pretende evitar que se mantc- 
ñan diferencias no acceso ;i estes coñeci- 
mentos por parte das rnulleres. 

4. Estas x~istificacións teóricas e avalia- 
ción cle esperiéncias están ;ipoiaclris na ex- 
periéncia da iniña pelTenZa no Seniiilario de 
coeclucación d o  MCEP cle granada, creado 
en 1.984, asi coino ao Seminario Pcnnainente 
de  Coeclucación d o  CEI' de Gi.:in;icIa Sierra 
Nevada. que f~inciona dcsde 1.790. 
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BUllERWORTH, N.: Miña nai é fantástica. 
Col. Pequeno Merlin. Xerais 

CASTOR, P. (Alburnes do): Viva o xabrón. 
Col. Mundo Miúdo. Noguer. 

COMPANY, M.: Ánxela rato, mensaxeira 
exprés. Co, A Mazá Máxica. Júcar 

CORDOVA, l.: Ada nunca ten medo. Col. 
Os Piratas. SM. 

FDEZ. PAZ, A.: As tundas do corredor. Col. 
Ala Delta. Edelvives. 

GARCIA TEIJEIRO, A,: Cacarabín, cacara- 
bón. Col Ala Delta. Edelvives. 

LANDA, M.: O avó. Col. A Chalupa. Ga- 
laxia. 

MACEIRAS, L.: Rabibranca. Col. Ala Del- 
ta. Edelvives. 

PREUSSLER, O.: A parva da Agostiña. Col. 
O Barco de Vapor. SM. 

PRIM, E.: A avoa Pepa e o cocodrilo que 
quería ser tren. Col. A Porta. Sotelo 
Blanco. 

ZATON, J.: Unha excursión ao país das fa- 
das. Col. A Mazá Máxica. Júcar. 

ALEIXANDRE, M. (1 989): A formiga coxa. 
Vigo: Xerais. 

ALVAREZ NUNEZ, S. (1 992): O rei de na- 
da e outros contos. Vigo: Xerais. 

ALVAREZ N U ~ E Z ,  S. (1  991): A nena invi- 
sible. Nubes brancas. Vigo: Xerais. 

BIRG, M.: Manual das bruxas. Xerais. 
BROGER, A.: A avoa e máis eu. Col. Ar- 

bore. Galaxia. 
FDEZ. PAZ, A.: Lonxe do mar. Col. Ala Del- 

ta. Edelvives. 
FDEZ. PAZ, A.: A cidade dos desexos. Col. 

Merlin. Xerais. 
FDEZ. PAZ, A.: O tesouro do dragón 

Smaug. Col. A Chalupa. Galaxia. 
GARCIA TEUEIRO, A.: Noa. Col. A Chalu- 

pa. Galaxia. 
HEINZE, U. (1 986): Sempre Cristina. Vigo: 

Xerais. 
HEINZE, U. (1 986): A nena de ouro. Vigo: 

Xerais. 
JANER, G.: lsto que ves é o mar. Col. Árbo 

re. Galaxia. 
NOSTLINGER, Ch.: Querida Susi, queri- 

do Paul. Col. O Barco de Vapor. SM. 
NOSTLINGER, Ch.: Querida avoa ... a túa 

Susi. Col. O Barco de Vapor. SM. 
OBIOLS, M.: jAi, Filomena, Filomena. Ju- 

ventud. 

ALEIXANDRE, M. (1  990): O rescate do pe- 
neireiro. Vigo: Xerais. 

BOJUNGA, L.: A bolsa amarela. Col. Árbo 
re. Galaxia. 

BOULLOSA, P. (1 989): A princesa Iúa e o 
enigma de Kian. Vigo: Xerais. 

CARROLL, L.: Alicia no país das maravillas. 
Col. Xabarín. Xerais. 

CARROLL, L.: Alicia do outro lado do es- 
pello. Col. Xabarín. Xerais. 

DAHL, R.: Matilda. Col. Xuvenil. Alfaguara. 

FERNANDEZ PAZ, A. (1 989): As flores ra- 
diactivas. Col. Merlín. Vigo: Xerais 

FERNANDEZ PAZ, A. (1 994): Rapazas. Vi- 
go: Xerais. 

GRIPE, M.: A filla do espantallo. Col. O Bar- 
co de Vapor. SM. 

MOLINA, P.: O longo verán de Uxía Mes- 
tre. Col. O Trasniño Verde. Anaya. 

VAZQUEZ FREIRE, M.: A malvada María 
Xosé. Col. Merlín. Xerais. 

VIEIRA, A.: Rosa, miña irmá Rosa. Col. O 
Barco de Vapor. SM. 

VEIRA, A.: Os 0110s de Ana María. Col. 
O Barco de Vapor. SM. 

VEIRA, A.: Viaxe á roda do meu nome. Col 
O Barco de Vapor. SM. 

VILLAR JANEIRO, H. (1 992): Viaxe a llla 
Redonda. Vigo: Galaxia 

WIPPERSBERG, W.: A bruxa de Xulia. Col. 
Árbore. Galaxia. 

rfl anos en 
de! .*c aQdian#e 

GRIPE, M.: Os escaravellos voan á tardiña. 
Col. Gran Angular. SM. 

HEINE, l.: Cita en Berlín. Col. Gran Angu- 
lar. SM. , 



KUUPERS, H.: 0 s  dentes do dragón (cómic). 
Col. "Franka". Xerais. 

KUIJPERS, H.: A caída do dragón (cómic). 
Col. "Franka". Xerais. 

ASKEW,S.eROSS,C.(1991):Loschi- RAMOSGARCIA,J.(Comp.)(1993):Elca- 
cos no lloran. El sexismo en educación. Bar- mino hacia una escuela coeducativa. Sevi- 
celona: Paidós Educador. Ila: Publicaciones M.C.E.P. KUUPERS, H.: Competencia mortal (cómic). 

Col. "Franka". Xerais. 

KUIJPERS, H.: A volta do sol do norte (có- 
mic). Col. "Franka". Xerais. 

KUUPERS, H.: A vinganza do barco fan- 
tasma (cómic). Col. "Franka". Xerais. 

LOGEART, B.: Consecuencias dunha fuga. 
Col. Xuvenil. Alfaguara. 

McPHERSON, A. e MacFARLANE, A.: Eu 
tamén son maniotico. Col. Xabarín. Xe- 
rais. 

MORENO, M". (1  989): Anognórise. Ga- 
laxia. 

PEDROLO, M.: Mecanoscrito da segundo 
orixe. Col. Árbore. Galaxia. 

QUEIZAN, M". (1 989): O segredo da pe 
dra figueira. Vigo: Xerais. 

STEPHANIE: Calacús con chocolate. Col 
Gaivota. Do Cúmio. 

Trota-se dunha obra na que se aborda o 
sexismo nos escolas masculinos; poñen- 
do de manifesto como estas están a re- 
producir e perpetuar os papeis sociais 
e estereotipos imperantes, na sociedade, 
en torno á masculinidade. Neste libro es- 
crito por duas profesoras feministas que 
fan traballo antisexista con rapaces, ta- 
mén se propoñen estratexios para pro- 
curar o igualdade de oportunidades cu- 
rriculares. 

Este "libro pretende ser un documento que 
xenere o debate, a reflexión e a onólise 
das múltiples e diversas discriminacións 
que padecen as rapazas nos centros edu- 
cativos coa intención de favorecer o co- 
mino cara unha escola coeducativo que 
permita a socia/ización e a culturización 
igualitória dos xoves xeneracións que a 
e10 asisten ". 

SPENDER, D. e SARAH, E. (Coord.) (1 993): 
Aprender a perder. Sexismo y educación. 
Barcelona: Paidós Educador. MORENO, M.  (Coord.) (1  992): Del silen- 

cio a la palabra. Madrid: Ministerio de 
Asuntos Sociales. Instituto de la Muier. 

Libro crucial para o desenvolvemento dun- 
ha teoria e práctica feministas da educa- 
ción. O recoñecemento da discriminación 
como realidade das escolas, a critica da 
coeducación como progresita para as ne- 
nas, a importáncia de satisfacer nas es- 
colas as necesidades educativas das ne- 
nas lesbianas, a defensa das escolas non 
mixtas, o control da sexualidade exerci- 
do desde a escola, a ideoloxia sexista 
que impregna todo o curriculum, etc. son 
alguns dos temas que se tratan neste tex- 
to que pretende ser un medio de reflexión 
para transformar a educación. 

Este texto presenta-se estruturado en cin- 
co grandes bloques, e ten como eixo prin- 
cipal analizar como se manifestan na es- 
cola as diferéncias de xénero; no primeiro 
bloque reflexiona-se sobre a educación 
e a ciéncia, a agresividade na infáncia, 
o xogo e os modelos de xénero, o curri- 
culum oculto e a interacción nas aulas de 
secundária; nos seguintes bloques abor- 
dan-se en clave de xénero as áreas cu- 
rriculares de Ciencias Sociais, Tecnolo- 
xia, Matemáticas e Língua e Literatura. 

(Fonte: libros poro rnin. Concelleria da Muller. 
Concello de Vigo) 

ALVAREZ NUÑEZ, S. (1  991): "Cincinsen- 
ta non quixo ser princesa". En VV.AA.: 
Meniños. Compostela: Xunta de Galicia. 

ALVAREZ NUÑEZ, S. (1 992): "A muller vic- 
leta". En VVAA.: Contos de reis. "El Co- 
rreo Gallego", Biblioteca 1 14, Compos- 
tela. 

BERG, K.: Dona Galicia. Galaxia. 

HEINZE, U. (1 987): A caso abandonada. 
Vigo: Xerais. 

HEINZE, U. (1 992): Nace un campión. 

HEINZE, U.'(1992): "Ancor". En VVAA.: 
Contos de reis. "El Correo Gallego", Bi- 
blioteca 1 14, Compostela. 

VILLAR JANEIRO, H. (1 989): Patapau. Ir 
Indo. 

VlLLAR JANEIRO, H. (1 988): Vermiño. Vi- 
go: Galaxia. 

VILLAR JANEIRO, H. (1  991 j: O OVÓ de Pi- 
pa. A Coruña: Bruño. 

VILLAR JANEIRO, H. (1 991): O enterro da 
galiña de Domitila Rois. Vigo: Galaxia. 

VlLLAR JANEIRO, H. (1 992): "Alba e os Cis- 
nes". En WAA.: Contos de reis. "El Co- 
rrego Gallego", biblioteca 1 14, Com- 
postela. 





en los textos de E.G.B. (2), onde 
as autoras analisaron livros da área 
de Linguaxe e Ciéncias Sociais de 
Ciclo Inicial, Médio e Superior de 
distintas editoriais. Non hai muito 
tempo viu a luz outro livro centra- 
do exclusivamente en materiais de 
Língua, que completa as análises de 
Garreta/Careaga porque o material 
investigado pertence a editoriais que 
non foran seleccionadas no livro 
das autoras citadas. Referimo-nos 
ao livro Lenguaje y discrimina- 
ción sexista en los libros esco- 
lares O), da autoria do  profesor 
Amando López Valero da Univer- 
sidacle de Murcia. 

O traba110 que o profesor López 
Valero levou a termo, coa colabo- 
ración do alunado da Escola de For- 
mación do Profesorado de EXB de 
Murcia, centra-se na análise da lin- 
guaxe, icónica e verbal, de livros es- 
colares utilizados en Educación In- 
fantil para constatar se apresentan 
ou non trazos sexistas e ,  en caso 
afirmativo, propoñen-se usos alter- 
nativos. 

A selección de textos obxecto de 
análise atende a tres critérios: di- 
fusión a nível estatal, vixéncia e, por 
suposto, non ter sido analisados con 
anterioridade. A equipa que levou 
a cabo a investigación, coordinada 
por López Valero, elaborou un ca- 
dro que pode resultar mui útil para 
aquelas persoas que queiran reali- 
zar traballos semellantes non ex- 
clusivamente lingüisticos. 

A investigación está organizada 
en torno a tres pontos básicos: 1) 
cuestións referentes A linguaxe ver- 
ba1.e icónica, 2) cuestións que se 
referen só a linguaxe verbal e 3) al- 
ternativas aos desaxlistes encontra- 
dos. Cada un destes pontos contén 
unha série de items referidos a as- 
pectos ponhlais: tipos de xogos, ac- 
tividades de lecer, protagonismo nas 
actividades, situacións sedentárias 
face As activas, asociacións semán- 
ticas de mando e sumisión, adxec- 
tivos calificativos utilizados, profi- 
sións, oficios, etc. E todos estes as- 
pectos, claro é, en relación ao va- 
rón/neno ou inuller/nena. En mui- 
tos casos a cuantificación é ele- 
mento fiindamental A hora de ave- 
rigciar o grau de discriminación exis- 
tente na linguaxe. 

Oferecen-se no livro os resulta- 
dos da análise dos seguintes ma- 
nuais de Educación Infantil: Lápiz, 
Rueda e Cerezo (Edebé); Micho 
(Bruño); Maduración del lenguaje 
(Sevo Olea); Tómbola Mágica e Li- 
bros Guía (Everest) e Festival I, Fes- 
tivalI(Magisterio). De Primária e Se- 
cundária analisan-se os dois pri- 
meiros temas de Tambor de 1" (Eve- 
rest); Letra por  letra de 1" e 2" (La 
Galera); Lengua castellana de 3", 
4" e 5" (Bruño) e Lengua de @, 7" 
e 8" (Esla). 

As conclusións que se tiran da 
análise destes materiais escolares, 
como xa ven sendo habitual en tra- 
ballos deste tipo, son infelizmente, 
desacougantes: a linguaxe, como 
espello que é da sociedade, non fai 
mais que reflectir unha hierarqui- 
zación e un protagonismo do varón 
claramente discriminatórios para a 
muller. Os materiais escolares cons- 
tituen un elemento importante pa- 
ra ir avanzando cara unha educa- 
ción máis igualitária. Neste sentido, 
a sensibilización do alunado é un 
factor a termos mui en conta A ho- 
ra de abordar unha investigación 
como a que aqui recenseamos. 

Lenguaje y discriminación se- 
xista en los libros escolares com- 
pleta-se cun Anexo onde figuran os 
dados conxuntos dos livros anali- 
sados e de todos e cada un dos 
items que apresenta o cadro, a que 
xa nos referimos, pola sua utilida- 
de para analisar calquer tipo de ma- 
terial escolar. 

É de grande interese a exaustiva 

Lengua . - ije y dir 
seviria en los libras escoiares 

ación 
I 

bibliografia sobre o tema do sexis- 
mo na linguaxe que non se limita 
só ao ámbito peninsular porque in- 
clue um amplo repertório biblio- 
gráfico en inglés e francés que mil- 
gamos, asi rnesmo, útil para quen 
estiver interesada/o no tema. 

O livro do profesor López Valero 
constihie un instnimento valioso pa- 
ra todas aquelas persoas que apos- 
tamos -e reclamamos- pola igual- 
dade. E non é que pensemos que 
con desterrar a discriminación da 
linguaxe o problema ficaria resolvi- 
do. Na medida en que a sociedade 
vaia cambiando, tamén a linguaxe 
irá sofrendo transformacións. Mais 
cando lemos, con estupor, o infor- 
me da Organización Internacional 
do Traba110 sobre a incorporación 
da muller a níveis directivos de cle- 
cisión política e económica, para o 
cal, e ao paso que vamos, haberan 
de pasar 475 anos até alcanzar a 
igualdade cos varóns, pensamos que 
un signo externo tan visíbel como 
a linguaxe coeducativa pode con- 
tribuir, cando menos, a chamar a 
atención sobre estas cuestións. Asi 
pois, suscrebemos só a medias a te- 
se do profesor cla Universiclacle de 
Valencia, Ángel López Garcia, de cu- 
xo libvro nos ocupamos a seguir, 
que neste aspecto concreto da lin- 
giaxe, considera "el colmo de la in- 
genuidad neoplatónica" o cámhio 
de paradigmas morfolóxicos e xul- 
ga utopia, einbora benintenciona- 
da, matiza, a cantidade de folletos, 
anúncios e até livros, segue dicen- 
do, que proliferan un pouco por to- 
das partes. 

Gramática feminina 
O livro asi intitulado (4) contén 

dous interesantes ensaios. O pri- 
meiro, do que é autor Ángel López 
Garcia, parte da base de que mu- 
lleres e varóns falamos de forma di- 
ferente, afirmación que se constata 
ao ler a segunda parte do livro que 
exemplifica precisamente esa dife- 
renza. O que o autor do  primeiro 
ensaio quer analisar é o motivo des- 
ta diferenza. 

Ao longo de 58 páxinas estende- 
se en consideracións que parten do 
terreno do psicolóxico para chegar 



estilo, a proliferación nun parágra- 
fo, non demasiado extenso, de ba- 
rras indicadoras 'de masculino/fe- 
minino ou a repetición da mesma 
palavra con ambos os xéneros po- 
de empobrecer, e mesmo  afear,.^ . . 
estilo. Mas, en todo caso, se a 
guaxe, como di este lingüista, é 
mo- o desenvolvimento dos pro 
sos naturais: gradual, fluida, coo- 
perativa e interactiva, busquemos 
de maneira coopertaiva e fluida un- 
ha fórmula que faga d ~ a p a r e c e r  a 
discriminación sexista na linguaxe. 

A segunda parte do livro,'como 
ficcju apontado, analisa o compor- 
tamento verval e non verbal de nlu-. 
lleres e varóns através de interxec- 
cións, afixos, pronomes, negacións, 
eufemismos, comparacións, insul- 
tos e piropos, pintadas e anúncios, 
e,  finalmente, por médio de mani- 
festación~ faladas e escritas de dous 
actos: o ligue e a boda. É un tra- 
ballo exaustivo, feito con rigor 
alén diso, de leitura rnui ame] 
que permite ao seu autor, Rica~uu 
Morant Marco, descubrir a existén- 
cia de certos coshimes asociados a 
varóns e mulleres, o que o leva a 
afirmar as tendéncias dun código 
masculino e outro feminino, que 
abonan as teses do prirneiro ensaio. 

Recomendamos vivamente a lei- 
tura destes dous livros e con cuxos - 

postulados e análises coincidimos 
nas cuestións de fondo. Nun traba- 
110 mais demorado, e con outros ob- 
xectivos analisaríamos con detalle 
algunhas afirmacións do ensaio de 
López Garcia para formular peque- 
nas obxeccións que, sen embargo, 
non invalidadn para nada a nosa va- 
loración final. , 

afina1 a formulación da sua pro- 
posta: a gramática feminina, un- 
ha revolución, segundo o seu autor, 
un futuríbel que, ao parecer, está 
sendo tomada en consideración po- 
lo inovimento feminista. A cita de 
Dale Spencler (de M a n  mude lan- 
~zrage) que trae a colación o profe- 

iva a sor López Garcia é mui ilustr-it' 
este respeito: ' l . .  . debemos investir 
a linguaxe cos nosos própios signi- 
ficados, e rexeitar muitos dos que 
habitualmente se consideran axei- 
tados : teremos que insistir nas no- 
sas própias formas de uso da lin- 
guaxe, en ouvir aos demais e ser 
ouvidas, en tomar o turno antes que 
tomar o xligo, e facé-lo sen impo- 
sición, control, ou dev 1 de 
outros". 

Pai-te o autor do ensaio aun feito 
claro: todo o que ten a ver coa mul- 
ller abordou-se historicainente des- 
cle a órbita do deficitário. Mas hai al- 
go curioso e paradóxico: as mulle- 
res procluciron menos, sen embargo 
todos os estudos sóciolingüisticos 
dos Ulti~nos vinte anos coinciden en 
;ifisnlar que a sua fala é mellor que 
a clos varí,ns, cun vocahulário rnais 
rico, iinha sintaxe mais completa e 
iinlia pronúncia niais cuidada. Por 
iso, pergunta-se López Garcia, c 
que da prirnacia da linguaxe I 

culina, cando é pior que a das 
lleres. A razón parece óbvia, o que 
explica o autor do ensaio con estas 
palavras: "A linguaxe das clases al- 
tas é mellor que a das clases baixas, 
a dos universitários supera a dos 
analfabetos, mas a dos varóns é pior 
que a das inulleres. E se ben non se 
trata de situacións obxectivamente 
compasábeis, en cada caso a cultu- 
ra equiparou-nas: o rico, o titulado 
e o varón son dominantes; o pobre, 
o ignorante e a muller están dnmi- 
nados" (5) 

Esta linguaxe doniinante, 
prescinde do interlocutor, e terl Lu- 

ino característica a imposición de 
significados, é desde a época da 
aclolescéncia o discuros masculino. 
Mas hai outra linguaxe, a feininina, 
mais ben duas linguaxes, segundo 
López Garcia, que caracterizan dous 
sistemas de organización semiótica: 
o silencio, linguaxe dependente, e 
LI conversa, linguaxe autónoma. 

n parLir uc aqui o auiui ~ u ~ i ~ i u l a  
a sua proposta, non sen antes ad- 
vertir dos novos retos que ten afron- 
tar a metodoloxia gramatical. Vexa- 
mos: a gramática é a ciéncia da lin- 
guaxe escrita, mas esta só representa 
unha parte da linguaxe real, a ( 

tivada polos varóns. Daí a con( 
sión e forn~ulación desta propc 
revolucionária -asi a califica o 1 
pio autor-: hai que faces unha 1 
mática feminina que fale da "fa 
Asi poder5 ser incluida a linguaxe 
das nlulleres. 

Esta proposta, tamén calificada de 
utópica por quen a formula, leva o 
autor a rexeitar o que considera un 
espellismo: a cuestión e obsesión, 

di, do xénero gramatical. Opina que 
isto é accesório e que se trata de ras- 
gos puramente epidérmicos. Esta 
"gramática para mulleres", a dife- 
renza da "gramática feminina", que 
defende, é en opinión deste profe- 
sor un engano que se fundamenta 
na alteración da roupaxe lingüisti- 
ca: "Cambiemos a sociedade e cam- 
biará a linguaxe", di, afirmación que 
suscrebemos totalmente. 

No fondo coincidimos con case 
todo o exposto neste interesante en- 
saio. Na forma, ainda que só sexa 
como unha chamada de atención, 
non nos parece nengunha "fnistra- 
ción" a utilización da linguaxe co- 
educativa. O autor sinala no livro o 
"escandaloso" dalguns rasgos sexis- 
tas. Pois ben, tratemos de evitá-los. 
É evide do ponto de vista do 

(1) Ministerio d Ins- 
tituto de la Mujer. La eailcaclon 110 sexis- 
ta e77 la Serie de  C 
dernos d isla, ns 1. 
drid, 195 

' 3 )  carreta, N., Careaga, P., ~ k f o c l ~ . ~ ,  
170 y fen~enino e17 los textos de 
stituto de la Mujer, Mriclricl, 1987. 
>pez Valero, A..,  Lengzlaje y dis- 

~rirrr'rru~fón sexista en los libros e.sc01are.s~ 
Colectivo Escuela no sexista de  Murcia, 
Departamento de  Didictica de  la lengua 
y la Literatura de la Universidad de  Mur- 
cia, 199; 
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JEAN Y S  

" ... umha perspicacia assustadora, 
e umha terrível ... paixom por descre- 
ver a situacom dos humilhados" (Ford 
Madox Ford). 

Claro que, se som romances como Wide Sarggasso Sea (Largo 
Mar dos Sargacos) e Good Morning, Midnight (Born dia, meia- 

noite) os que talvez melhor ilustram essa rnedonha perspicácia e 
essa profunda paixorn por descrever a dor de mulheres que o 
azar da vida feriu e marginalizou, aqui havemos de conformar- 

nos com umha amostra mais modesta. Mais modesta em 
quantidade, em número de páginas, entenda-se bern, que nom 
em subtileza ou sagacidade. A escrita de Jean Rhys é sempre 

sábia e poderosa, sempre penetrante. 
E sempre bi-sensual 

EU VIViA ANTES AQUI 

Parou um momento a olhar as pe- 
dras que atravessavam o rio. Recon- 
hecia-as todas. A redonda pouco es- 
tável, a pontiaguda e a chata colo- 
cada justo no meio, a mais firme de 
todas, tanto @e umha podia fazer 
um alto e dar umha vista de olhos. 
A seguinte já nom era tam segura 
porque quando o rio crescia ficava 
debaixo da água e depois mesmo 
que estivesse seca continuava a ser 
escorregadia. Mas aí acabavam os 
problemas porque entretanto che- 
gara a outra margem. 

1 Estava um dia esplendido, um dia 
1 azul. Embora o céu tivesse um as- 

pecto vidroso que ela nom recorda- 
va. Nom Ihe ocorria outro adjectivo. 
Vidroso. Ao chegar ?i curva virou e ' viu que tiraram o velho empedrado. 
Também aqui o caminho era mais 
largo e tinha o mesmo ar de cousa 
inacabada. 

O caminho era muito mais largo 
que antes mas via-se descuidado. 
Nom retiraram as árvores cortadas 
e parecia como se tivessem andado 
a especinhar os arbustos. Claro que 
ser era o mesmo. Botou a andar sen- 
tindo-se extraordinariamente feliz. 



Dirigiu-se aos degraus de pedras 
gastas que conduziam i casa. O co- 
racom a bater com forca. O pinhei- 
ro desaparecera, igual que a casinha 
de brincar que chamavam ajoupa, 
mas o craveiro ainda ali estava e ao 
cliegar acirna viu que a erva crescia 
por toda a parte tal como ela a re- 
cordava. Parou a olhar a casa, agora 
também mais grande e pintada de 
branco. Resultou-lhe estranho ver 
um autornovel estacionado diante 
da porta principal. 

Debaixo da grande mangueira es- 
tavam dous meninhos, um rapaz e 
umha nena. Dixo-lhes "01á" ace- 
nando com a rnao mas eles desvia- 
rom a vista sem responder. Menin- 
110s louros, mui clarinhos, o que é 
frequente nos europeus nascidos nas 
Indias Ocidentais, parece como se o 
sangue branco procurasse deste mo- 
clo precaver-se contra os excessos. 

Andou uns passos e viu que a er- 
va amarelecia sob o sol ardente. Já 
estava mui perto deles quando vol- 
tou dizer, mais acanhada, "Olá", e 
logo "Eu vivia antes aqui". 

Tarnbém agora nom contestarom. 
Quando dixo "01á" por terceira vez 
estava quase ao pé deles. Estendeu 
os bracos instintivamente para os 
tocar. 

Foi o rapaz que a encarou cra- 
vando nos seus os olhos cinzentos. 
Depois, sem alterar a expressom do 
rosto dixo : 

- Nom notas que de repente pa- 
rece que refrescou? Vamos para 
casa. 

- Vamos -contestou a nena. 

Deixou cair os bracos. Viu-nos 
atravessar o relvado a correr e de- 
pois entrarem na casa. Essa foi a pri- 
meira vez. B 

SERVICIO DE ASESORAMENTO DAS MULLERES 
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de Asesoramento das Mulleres. 

Estamos a tua disposición na Rúa Acibecheria nQ 16, 2Q. 

I Horario: 
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unha monxa 

"Son unha muller, unha monxa e 
vivo ben, síntome feliz interiormente, 
ainda que pasei por momentos 
chungos, xa a nivel institución xa de 
celibato, afectividade ou outros..: 
Neste momento teño unha historia 
que valoro como feminista e 
contracultural. O meu estilo de vida 
racha esquemas familiares moi 
xerárquicos e patriarcais e penso que 
é unha posibilidade de liberdade que 
ten que ver coa liberación da 
muller". Asi se autodefine Chini, 
unha monxa de Vallecas que ademáis 
se-considera unha "louca". Con ela 
tuvemos a posibilidade de falar en 
Compostela onde veu dar unha 
charla organizada polo grupo de 
Muller e Teoloxía, movemento no 
que milita. 

V Fulanos da túa vida, ique f a  
en Vallecas, como chegas ó 
feminismo ? 

Tiven unha nai con moitos ova- 
rios que traballaba e estudaba, tiña 
unha morea de fillos e os puxo a tra- 
ballar a todos. Eu mamei o feminis- 
mo, o cristianismo tamén o mamei 
pero tiven que reelaborar a mina 
sim~bólica, as miñas conviccións máis 
fondas, os meus irmáns, por exem- 
plo, non son crentes, eles o reela- 
boraron dende militancias máis de 
esquerda porque o que teño craro é 
que nesta vida, toda persoa que se 

pringa, que traballa moi duramen- 
te por historias nas que cree, é cren- 
te. Penso que hai un espacio común 
porque dende as nosas respectivas 
militancias estamos traballando por 
cambiar a sociedade actual por ou- 
tra máis igoalitaria. , 

En Vallecas estudo, o que é un lu- 
xo para min, porque ademais de es- 
tudar traba110 cun grupo de rapazas 
e rapaces, noutro de tempo libre, 
nunha escola de adultas e, dentro 
desta nun grupo de teatro de mu- 
lleres. O tema da muller tarnén o tra- 
to. A parte, pertenzo ó grupo de Mu- 
lleres e Teoloxía onde estamos a tra- 
ballar moito e moi a gosto. 

mento rnoi feminista que viven su- 
peditadas a pais, irmáns ou homes. 
Neste sentido; asumo que na Igrexa 
hai historias a nivel xerárquico- ins- 
titucional baixo as que se cometen 
moitos.erros, pero tamén que den- 
tro dela é posible unha militancia 
crítica. Pensa que é a asociación a ni- 
vel mundial con máis pluralismo, on- 
de podes atopar de todo. Eu coñe- 
zo unha Igrexa coa que teño serias 
dificultades para entenderme pero 
teño un sitio dentro dela porque po- 
do contrastar ideas e porque non 
penso que o fundamental sexa cam- 
biar ó Sr. Bojtila ou o Vaticano. A 
Igrexa ten máis dimensións cás que 

r Falame u n  pouco de Feminismo a fixeron institucionalizarse ou en- 
e Igrexa. Resulta u n  pouco cha- trar nas institucións humanas máis 
matiuo que unha asociación tan antidemocráticas. Hai asociacións 
xerárquica como a Igrexa teña si- cristiáns locais, e eu estou nunha de- 
tio para o feminismo. las, onde se poden facer moitas cou- 
Todas convivimos con contradic- sas; a mina opinión considérase e a 

cións: eu teño amigas de pensa- xente do barrio participa porque o 



que traballamos nesta Igrexa ten que 
ver coas súas vidas, e iso é o que re- 
almente pode mudar as cousas. Na 
Igrexa, tódolos cambios adoptados 
procederon das bases, non pola in- 
fluenza dos marxinados, mais si do 
grupo que está próximo e se solida- 
riza con eles. 

Esa i unlza con.cef)ción da Igre- 
xa que ten que ver moito coa teolo- 
xía da liberación, j estades integra- 
das nela? ; como vos coordenades? 

A teoloxía feminista, en xeral, xur- 
de na liña da teoloxía da liberación, 
mais desenvolveu unha metodoloxía 

forma rnoi crara para nos e non tan- 
to para outros. Pensamos que está 
fondamente conectado coa relixión 
porque se miramos a figura de Xe- 
sús vemos que era un tío feminista, 
un tío que rachaba, por iso non é al- 
go distinto senon que está moi co- 
nectado. O que pasa é que o incor- 
poramos tarde, no Estado Español 
as primeiras manifestacións son do 
ano 32 ... tampouco hai tanta distan- 
cia. Agora está aí e temos que facer- 
Ila compartir a todas e todos. 

V E non é labor doado dentro da 
Igrexa.. . 

distinta que consiste en tomar pers- , Non. Sobre todo porque a Igrexa 

pectiva da teoloxía dos máis pobres 
para adaptala ás máis desfavorecidas. 
E dicir, a nosa causa é tamén a da 
xente máis feita pó, que somos fun- 
damentalmente as mulleres. O esti- 
lo non é académico, conecta pro- 
fundamente coa realidade. Forma- 
mos parte da teoloxía política que 
deu orixe á teoloxía da liberación. 
En canto á coordenación é interes- 
tatal. 

w A Teoloxz'n Feminista 2.4 u n  mo- 
vemento n70i recen te? 

Enterámonos hai pouco, si. A 
cuestión é que non só hai que es- 
coitar a tradición que foi, senon que 
tes que escoitar a sensibilidade his- 
tórica, e o feminismo, en termos cns- 
tiáns, é un signo dos tempos que en- 
trou nas nosas vidas e cult~ira dunha 

está chea de varóns afeitos ó que 
sempre foi. Vamos, que se é moi di- 
ficil acostumar a alguén a que se fa- 
ga a cama ou a cea se está afeito a te- 
la lista ou servida, as clases eclesiais 
que están tan profundamente asen- 
tadas, son aínda máis inamovibles. 
Cometemos o erro de sacralizar ex- 
cesivamente as cousas na Igrexa, fa- 
cemos sacramento de todo. Para min 
a eucaristía non é algo moi distinto 
deste café que estamos a tomar ti e 
mais eu, pero temos posto demasia- 
das comiñas no eclesial sen deber. 

V j Como no caso do ordeamento 
de mulleres ? 

Ben, co das anglicanas saltou a 
bomba. A tradición católica sitíiase 
entre ortodoxia e anglicanismo, a. 
xerarquía, tan ortodoxa como é es- 

tá pechada ó ordeamento das mu- 
lleres. A tradición anglicana proce- ' 

de da Igrexa reformada, é máis re- 
cente. O de ter moita historia xoga 
un pouco a favor e outro pouco en 
contra: canta máis historia máis raí- . 
ces tes, pero tamén máis peso nas 
costas. A anglicana, como Igrexa 
máis nova, é máis capaz para incor- 
porar esta innovación que para moi- 
tas católicas é obrigado pero para 
a tradición católica aínda non o é: 
pensan que non hai fundamento pa- 
ra ordear a mulleres, mais Xesús 
non ordeou mulleres porque non 
ordeou a ninguén. Isto do ordea- 
mento ven dun proceso de clerica- 
lización posterior que foi callando 
na Igrexa conforme a unhas es- 
tructuras patnarcais. 

r tPensas que é unha transposi- 
ción mecánica do dos 12 af~óstolos 
ou de como plasman os Euanxeos 
u n  tempo e sociedades concretas á 
actualidade? 

Os Evanxeos eran historias que 
corrían por aí e un colectivo de 
varóns -non unha ou 4 persoas- adi- 
cáronse a recoller por escrito por- 
que lles parecía tan fantástico que 
merecía a súa atención. Agora, non 
son en absoluto crónicas históricas 
senon xénero literario. Tentan de 
narrar o que a eles lles impactou pa- 
ra que impacte a outros. E unha his- 
toria tamizada pola cultura propia 
do seu tempo. Por exemplo, Mateo 
que é 0 máis dialogante-coa cultura 
xudea maniféstao máis ca os outros, 
cada un conta a feira como lle vai 
nela. O que pasa, e aquí xa hai pai- 
xón de crente, é que cando te ache- 
gas ó Evanxeo ves que hai vida ma- 
lia estar escrita por homes e trans- 
pasada de ideas e costumes patriar- 
cais. Calquera texto do Evanxeo pre- 
cisa dunha relectura, dunha con- 
textualización moi grande. 

V Iso é bastante común a outras 
relixións. Mahoma é moito máis 
liberador e innovador na súa es- 
crita cá que hoxe é a corrente inte- 
grista do islamismo. 

Eu penso que calquera tradición 
relixiosa ten que superar a proba de 



lume da continua readaptación e a 
tradición cristiá ten esa capacidade, 

'o  que pasa 6 que para moitos xe- 
rarcas esta non existe. Que o Evan- 
xeo chegue a culturas indíxenas de 
moi distintos pontos da terra supón 
que estes pobos o cambian e o in- 
culturan nas tradicións propias e na 
propia lingua, para empezar. 

V 2 O movemento de Mu.ller e Teo- 
loxía esta courdenado co movemen- 
to anglicano que loitou pola conse- 
cución do sacerdocio feminino? 

Estamos no Poder Ecuménico Eu- 
ropeo onde están grupos de mulle- 
res de distintas confesións que exis- 

I *- 

para min sería afortalar as raíces e 
avanzar conxuntamente. Probable- 
mente sería a xente que podía levar 
o facho do cambio neste tema, mais 
dende dentro. A marcha desta xen- 
te resta apoios para conseguir ese 
cambio. 

Chini explica que, de todos xeitos, 
esta reivindicación é motivo de preo- 
cupación dalgunha igrexa mentres que 
para outras ocupa un terceiro plano 
se o ocupa, por exemplo en América 
Latina, onde a lgrexa ten problemas 
moito máis acuciantes, "aínda que eu 
penso que non por estas razóns se p o  
de esquecer. Todo forma parte da 

ten en Europa, é un foro moi rico e transformación necesaria desta Igre- 
interesante. As anglicanas conside- xa xerárquica e institucional". - 
ran esta historia case superada, a nos , pm muller non participa do 
mírannos como dicindo "<a que es- poder e nese sentido as decisións 
perades para subirvos no carro?" últimas 'competen ós homes 2 Non ? 

2 Como valoras a reacción de Si, nos tentaríamos estar nese po- 
rnoitos~anglicanos fronte de apos- der dende outro lado, nunhas es- 
tatar ou pasarse ó catolicismo? tructuras menos xerarquizadas. Hai 
Como unha demostración da in- moitos X O ~ O S  de poder, hai poderes 

capacidade de adaptación da que fa- dende abaixo cunha grandísima for- 

labamos antes. za. O medo ó poder faime gracia, 
aínda que recoñezo que esixe unha 

V Pero ven sendo u n  apoio ó sec- actuación moito máis sutil e é máis 
tor máis inmovilista da dificil. 
Ivexa, i non ? 

L, w 

V Dixeches ó principio que in.vesti- Si, a min non me fai gracia nin- 
gabas a Igrexa primitiva con que 

gunha. obxecto? Que pensas que podes 
B E a reacción inversa do paso de aportar dende os teus estudos? 
católicos ó anglicanismo? Ben, eu narro, digo en voz alta os 

recen e que están aí, tarnén como fo- 
ron organizándose e o papel que xo- 
garon nos primeiros tempos, sobre 
todo na Igrexa oriental, onde tiñan 
unha gran participación. Falo de tres 
ordes: as virxes, as viúvas e as diáco- 
nas, que poden parecer un pouco 
raras lioxe, pero tiveron moitísimo 
valor porque axudaban ás mulleres 
a desempeñar un papel e ter unha 
autonomía moi grande, na actuali- 
dade desaparecida. Por outra parte 
insisto en que o camiño non é res- 
catar o pasado senon coñecelo para 
comprender mellor a historia e que 
isto nos axude a tirar para adiante 
dende hoxe. Pretendo facer o que 
moitas historiadoras feministas can- 
do estudan á muller na Idade Me- 
dia, por exemplo, só que dun xeito 
moito máis modesto porque non son 
historiadora. 

Penso que a filosofía do catolicis- 
mo é liberadora, e é incomprensible 
que se manteña a un colectivo arre- 
dado de todo por cuestión de sexo 
e só se conte con el para facer nú- 
mero. Isto hai que facelo cotnpren- 
der e moitas veces é dificil e lento, 
pero o camiño hai que facelo con- 
xuntamente. Unl-ia confrontación 
brutal retardaría o avance. A avan- 
taxe que temos é que o feminismo 
está aí, vai por diante e nos axuda a 
meter menos a pata onde el a me- 
teu. 

O tempo esgótase e o espacio ta- 
mén. Xa para despedirnos fágolle a 
Chini a última pregunta: Se pensas 
que hai mulleres que están a desem- 

' 

peñar na sociedade os mesmos tra- 
ballos e responsabilidades cós homes 
e que isto va¡ ter que transladarse á 
lgrexa tarde ou cedo, 20 non ter che- 
gado xa a esta situación débese, á 
parte o medo ó cambio, a un certo 
medo na xerarquía eclesiástica mas- 
culina a perder determinados pode- 
res ou privilexios que hoxe detenta en 
exclusiva? 

Rotundamente si. lgoal ca noutras 
institucións sociais, que a muller pise 
forte da medo, tanto máis na lgrexa 
onde a tradición do celibato mantuvo 
relegadas ás mulleres, e este arreda- 
mento converteu este medo en oá- - 

Algo infantil. O camiño correcto nomes das mulleres que nunca apa- nico. , 
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S 11 Jornadas de Sexua- 
lidade celebradas na 
Faculdade de Filosofia 
e Ciéncias da Edu- 
cacom da Universida- 
de de Compostela e or- 

ganiqaclas polos CAF (Ctés. Abertos 
clc Faculcladc) , forom adicadas ao 
tema da liomosexualidade. Forom 
varias as ponentes, umha delas foi 
Empar Pineda, membro do Colecti- 
vo de Feministas Lesbianas de Ma- 
drid que tratou o tema "A homose- 
xualidade a debate". 

Comecou a sua exposicom fazen- 
do fincape na riqueca da sexualida- 
de, na variedade, "o placer sexual de- 
ve ser vivido de um jeito livre, cabal, 
pleno". Para bem ou para mal os ho- 
mosexuais e lesbianas estamos de 
moda, para bem no senso de que 
aparescemos nos médios de comu- 
nicacom sobre todo a partir da re- 
solucom do Parlamento Europeu 
(PE) "Sobre a igualdade de dereitos 
dos homosexuais e lesbianas na Co- 
munidade Europea" dictada o 8 de 
Fevereiro do 94 e recomendada aos 
Estados meinbros. Já sabedes, essa 
recomendacom pola que o Bispo de 
Roma botou as maos á cabeca e acu- 
sou ao PE de promover condutas in- 
dignas e inmorais. El, precisamente 
que recomenda a continéncia sexual 

aos hemofilicos portadores da SIDA, 
ou a prática da sexualidade destes 
segundo os cánones e normas que a 
Sta. Madre Igreja ordea a todos os 
seus seguidores. E dizer, sem o uso 
de ningúm dos métodos de barreira 
anticoilceitiva e protetora da trans- 
misom de doencas venéreas ou de 
qualquer outro tipo que se contagie 
pola via da prática genital da sexua- 

' lidade. El, que deveria ser julgado 
por inmiscuir-se na vida sexual, na 
cama das pessoas, permite-se tam- 
bém o luxo de se ingerir na políti- 
ca dos Estados que nem polo forro 
som maioritariamente católicos nes- 
ta Europa "nossa". 

O que Empar nos veu a contar en- 
tre muitas coisas, foi também, o que 
se calarom os médios de comuni- 
cacom sobre esta recomendacom do 
PE, por exemplo: 

Que a Comunidade Europea 
(CE) está obrigada a velar pola apli- 
cacom do princípio de igualdade de 
trato nas disposicons jurídicas. 

As instituicons da CE preparam 
umha organizacom com a finalida- 
de de vigiar a defensa dos dereitos 
inalienáveis do ser humano inde- 
pendientemente da sua orientacom 
sexual. 

" Que os Estados membros supri- 
mam a criminalizacom dos seus res- 

peitivos Dereitos positivos em quan- 
to a orientacom sexual se refire. 

Que a idade de consentimento 
seja igual para homesexuais que pa- 
ra héterosexuais (lembrade o caso 
de Gram Bretanha) . 

% Cooperacom desta organizacom 
creada ad hoc com as organizacons 
de lesbianas e homosexuais de cada 
Estado membro. 

Nom á discrimincom laboral, ci- 
vil, penal ... de homosexuais e les- 
biana~. 

Por vez primeira umha resolucom 
do PE tem repercusons na vida píi- 
blica deste Estado e é urgente e ne- 
cessário aproveitar a cancha que nos 
dá para nos amosar tal qual somos, 
só nomeando-nos existiremos. 

E que tem que ver isto com o tí- 
tulo do artículo? Pois mui pouco, 
agora empeco com o titular porque 
aqui nom se salva nem Deus. 

Tarnbém as pessoas que em algum 
momento da nossa vida subvertimos 
a norma normal que normaliza to- . 
do e todo o uniformiza e homogei- 
niza, convivindo com a nossa parel- 
ha e trazendo filhos ao mundo sem 
ter passado pola vicaria nem polo 
julgado por nom recitar o credo in- 
crível do Código Civil, estamos em 
situacom de dis~rirnina~om e desm- 
paro legal. Lagoas há muitas, mas o 
Dereito leva-se a palma de ouro. 



. l, or vez primeira umha resolucom 
do Parlamento Europeu tem 

repercusons na vida pública deste 
Estado e é urgente e necessário 

aproveitar a cancha que nos dá para 
nos amosar tal qual somos, só 

nomeando-nos existiremos. " 

O art. 39 da Constituicom Espan- 
hola fala-nos da família, mas nom 
diferencia entre matrimonio e 
unións de feito. Se temos que in- 
ventar ou reinventar a linguage fa- 
gamo-lo, e nom consideremos que 
só as parelhas fetén, aquelas aquelas 
que passam polas duas instit~iicons 
ao uso, formam esso sacrosanto e 
civilizado que nomeamos como fa- 
mília. 

O art. 10 do mesmo texto legal di- 
ze: "as normas relativas aos dereitos 
fundamentais e ás liberdades que a 
Constit~iicom reconhece interpre- 
tararn-se de conformidade com a De- 
claracom Universal de Dereitos Hu- 
manos". Sendo um dereito funda- 
mental o consagrado no art.14 da 
Constituicom "todos somos iguais 
ante a lei sem que poda prevalecer 
discriminacom algumha por razom 
de nascemento, raca, sexo, religiom, 
opiniom ou qualquier outra con- 
dicom ou circunstancia pessoal ou 
social". 

O Código Civil no art. 4,l estabe- 
lece que "procederá a aplicacom 
analógica das normas quando estas 
nom contemplein um suposto es- 
pecífico, mas regulem outro semel- 
hante entre os que se aprécie iden- 
tidade de razom", em linha clireta 
e actual das normas que se devem 
interpretar, segundo o mesmo tex- 
to normativo no art. 3 "em relacom 
com o contexto, os antecedentes his 
tóricos e legislativos e com a reali- 
dade social do tempo no que se tem 
que aplicar, em pro da Justica que 
todas as pessoas desejamos. 

Consideramos que em este Ano 
Internacional da Familia existem dis- 
criminacons entre "Famílias legíti- 
mas e famílias ilegítimas, Famílias de 
có~ugues-esposos e cónxugues-con- 
viventes, Famílias de homosexuais e 
famílias de lesbianas". 

É hora de cambiar o mundo, é h e  
ra de exigir que as normas se ade- 
cuem á realidade dos tempos em 
que devem ser aplicadas. Que nom 
nos enganem, a soberania é pop~i- 
lar nom do parlamento fazedor de 
leis. como sempre, a realiclade so- 
cial adianta-se ás normas escritas. D 
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n día xuntei ila miña ter- 
tiilia a tres mulleres para 
falarmos de temas espi- 
nosos: das relacións afec- 
tivas cos homes. 

Elas eran Virutdes; un cabalo es- 
curo. Definición que me aportou un 
pi-etendente seu. Cabalo no seu mi- 
1101- sentido, e cainaleónica. Margot, 
prototipo de person'we feminino da 
Paixon Turca, de Antonio Gala. Ela 

non é que estea dominada pola pai- 
xón, ela mesma personifica a paixón. 
E, finalmente, Manola; a que máis 
claro parece telo todo. Insinuante, 
arrebatadora e provocadora. 

Introducidas no tema, pedinlle a 
Virtudes que definira a situación ac- 
tual desde a sua experiencia. Riuse 
con esa cara que me leva de despis- 
tada esvaindo aquelaoutra expresión 
coa que a veredes en posición de 

descanso; isto é, triste e saudosa co- 
ma leituga no mercado. 

Deulle mil voltas e non arrincaba. 
Na primeira intervención só lle sa- 
quei que lle gustaban os homes e 
que eso non estaba segura se sería 
ben visto. A coro respondemoslle 
que alí estabamos para iso, dabá- 
m010 por suposto. 

Virtudes contounos logo que os 
que máis rabia Ile dan son os do plan 
68. 

-E cómo son eses? -tirei do fío 
eu-. Defineos. 

Pois mirade, un exemplo é Pepe 
de Antequera, seguramente o co- 
ñecedes de oidas. Membro do con- 
sello de administración da miña em- 4 
presa. Eu admirabao moito porqu 
sempre Ile poñía os pelos cadrados 
ó presidente con discusións nas que 
moitas veces levaba a razón. Ten pin- 
ta de home á antiga usanza- relatou- 
pero coas ideas tan claras ... e fala- 
ba tan ben que todo o mundo o con- 
sideraba. Un día repartin as fotoco- 
pias pola mesa ó final dunha reu- 
nión e, como a miña silla estaba ocu- 



pada por alguén que se levantou do 
seu sitio, que viña caendo ó lado del, 
senteime alí. Pero o discurso prin- 
cipal xa rematara. Quedaban os fle- 

1 cos e as conversas eran de cada tres 

1 e cada catro sen levantarse das sillas. 
Deiulle a sua copia ó tempo que 
acougaba no asento. Miroume cun- 
ha cara distinta, moi diferente a co- 
mo era cando ollaba á xente e dí- 
xome, Imonos tomar unha copa?. 

Nunca tanto odiei unha persoa 
como daquela a Pepe de Anteque- 
ra. Sufrín un repaso mental instan- 
táne.0 para ver cal fora o meu erro; 
se por algún momento poidera de- 

l 

ducir que eu o estaba buscando. 
Non atopei erro ningún. Tampou- 
co lle contestei. Mirei os papeis da 
mesa pensando "cala, burro", pero 
so chegeui a articular un "non, cla- 
ro que non". 

Entón interviu Margot que xa es- 
taba desexando exponer algún dos 
seus casos e dixo. 

-0sea que non estaba mal pero 
non soubo seducirte. 

-Naquel momento toda a boa 
imaxe que eu poidera ter del -con- 
t i n u o ~  Virtudes- foise ó chan de 
forma irrecuperable. Porque nun- 
ha soa frase lle lin o pensamento. 
Foi coma unha radiografía que me 
mostrou o raquítico que era. Désde 
entón foi como se eu mesma me 
afastase para que non me vise. El nc, 
tou que quixen desaparecer do pla- 
neta. Teriades que ver a súa cara de 
espanto. -Pero chegarías a ter algo 
con el se as cousas foran.doutro xei- 
to? -preguntei para rematar. 

Virtudes puxo cara de noxo e en- 
gadiu "non cheguei a pensalo nin 
penso perder o tempo nese tullido 
mental". 

Xa parecía aliviada e recuperada 
do relato que tanto-lle costou com- 
partir con nós e entón dixo, veña 
conta ti, Margot, que tes fama de de- 
rrubalos co primeiro bico. 

Margot cabalgou as pernas cun- 
ha reviravolta e movendo o cu no sc, 
fá ó mesmo tempo que mesmo pa- 
recía a de Instinto Básico. 

u?! 

-E que os do plan do 68 sacaron 
aquelo de "muller liberada", frase 
coa que nos tanteaban, despois pa- 
saron á de "vaille a marcha" e per- 
deron todo o encanto nese esforzo 
por buscar unha liña de ataque que 
non debería ser tal. 

Eu non lles pido que se rendan a 
' 

mín e ós meus encantos pero han de 
someterse a disciplina da fantasía p e  

la fantasía. Queroos fortes, decidi- 
dos e sen concesión ningunha. 

-0nde vas ti seica está o escándalo 
-preguntou Virtudes-. 

-Bueno si, algunha vez. Pero iso 
de derrubalos co primeiro bico na- 
da. En todo caso co terceiro. No pri- 
meiro mándolle xelo batido; co se- 
gundo unha aloumiñada e no ter- 
ceiro seguro que o teño derrotado 
porque o peneiro ó mesmo tempo. 

-Pero así como así. Terás que sa- 
ber se eles van responder positiva- 
mente ou non? -Dixenlle eu-. 

-Ai si, muller, claro, eles sempre 
toman a iniciativia. 

-A iniciativa tómala dalgún xeito 
co teu comportamento; a tua forma 
de vestir -dixen eu sen ánimo de 
ofender-. 

Pensei que me comían as tres. 
"Pois claro que sí, igual que eles, ves- 
timos como queremos" -dixo Ma- 
nola- 

-Pero logo, ti das unha festa na 
casa con moita música e moitas lu- 
ces e iso quere dicir que estás invi- 
tando a todo o mundo. Non será 
que o que queira entran ha de cha- 
mar á porta -preguntábase Margot 
moi reivindicativa. 

-Claro, claro -retrocedín-. Foime 
o santo ó ceo. Veña, sigue Margot. 

Margot apuntou que case sempre 
son situacións as súas que non teñen 
explicación posible mais que para 
ela e o seu pretendente. "Nunca sei 
como empezaron as relacións que 
tiven" dixo "foi de súpeto e case sen 
decirnos nada. Como se te deixaras 
levar por algo que te domina feliz- 
mente e que está conectado a esa 
persoa. Eles máis adiante dinme que 
lle ocurreu algo parecido. Unha vez, 
-continuou- estabamos nunha ex- 
cursión e o guía de repente deixou 
de falar. Quedouse mudo. A min pa- 
reciame aburrido todo o que dicía 
asi que me puxen a ler na escaleira 
dun hórreo e todo o grupo con el 
escoitando. 

-Eh, sóname á Paixón Turca -di- 
xo Manola-. 

-Bueno, non sei, contaronme esa 



historia, o caso é que eu teño a 
iia propia -asegurou Margot-. E 
mo xa vexo que estades ilustrada: 
poñede o resto. 

-Ren sei -di> des- est 
eu tamén na excursion. Alí mes 
na escaleira xa empezastes e en 
días non vos volvemos a ver. 

-Si, estiven nunha nube todo e 
tempo; pero non vos vou contar c 
mo foi. Ademais, Antonio Gala co 

mi- 
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lor que calquera muller. 
lstá por ver -desafieinas 

Enron colleou o testemuño 1 

tao me1 
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nola. Creo que tremamos cando ; 
mos filmando, co seu traxe de cc 
negro cinguido e unha camisola 
mella debaixo. Daba pas 
de nós como se nas últi~ 
versa xa a estive molandc 

"Ela si que as ~lando", 
reciamos cavilai. I I I C I I L I ~ ~  se d i s ~ u -  
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"VINCULO DE SANGUE" 

inculo de Sangue, suxe- 
rente título para este inte- 

resante ensaio de Elvira 

Souto publicado en Ed. Laiovento, (1) 
h 

que ven contribuir ó necesario labor 

de investigación no eido da literatu- 

ra escrita por mulleres. Hui, desde 
-..-' o rneu ponto de vista dous tipos de 

razóns para recomendarmos desde 

estas páxinas a sua lectura. A. pri- 

meira delas é que Vinculo de Sangue 

é un excelente conxunto de ensaios, 

pero é tarnén un libro que invita a ou- 
tras lecturas, un bo libro de crítica 

%' 
literaria cun resultado que va¡ máis 

aló das modestas pretensións que a 
autora expón no pre faciurn. 

"- Si, si, rabear ben forte; 

Más ca rabia picante e aguilloeira 

Que é salsa apetitosa das pasioes" 

Follas Novas 
Rosalia de Castro 

"Non vale a pena perder o ternpo ern 

lágrimas havendo tantas navalhas por afiar" 

O seu olhar posto em Deus 
Zora Neale Hurston 

Elvira Souto entra no eido dos es- 

tudos verbo do papel da muller na li- 
teratura, da literatura de mulleres, da 

escrita ferninina ..., deixando de lado 

explicitamente a polémica sobre a 

opinión, que'ela califica de ecléctica: 

non considera satisfactoria unha cla- 
sificación "sexual" da literatura pero 

acepta a presencia de "inequívocas 

pegadas", en determinados textos, 

farn, muitas vezes obrigadas por cir- 

cunstancias alheiols á sua vontade, 
d 

procuram o amparo da noite ou bus- 
cam refúgio noutro interior de carac- 

terísticas similares ao que deixarn 

atrás." (pax. 27) d 

A escolla que fui E. Souto, e que 

desenvolve noutros tantos capítulos 

de posivel lectura independente uns - 
de outros, percorre os séculos XIX e 

da feminilidade e da virilidade de 

quen as escribíu. 
A autora convídanos a penetrar na 

"vicosa selva" coa axuda dunha pis- 

ta, dun fío conductor para descubrir 
con ela as pegadas da "crirninosa ca- j 
ra de anjo". Trátase da procura de 1 
trazos comúns nun xeito literario de 1 
perfís de sangue, de romance "de cri- 1 
mes" de autoría feminina. Historias 

con feminas heroínas subrnisas -ou 

submetidas- que, coa mediación da 

morte, subvirten a orde patriarcal. To- 
mando pé na tipoloxía de E. Sho- 
walter, Souto denomina "feminea" 
esa literatura na que as heroínas "qua- 

se nunca abandonarn o espaco do- 
méstico que as identifica e quando o Elvira souto. 



XX e vai desde Europa á América, 

desde a Jane Eyre de Charlotte Bron- 

te ao último capítulo colectivo verbo 

da literatura actual "de crimes sen cas- 

tigo": Highsmith, Grimaldi, Pinto Co- 

rreia ... Polo meio "La hija del mar" e 

"Follas Novas" de Rosalía, "Gone 
with the wind" de M. Mitchell e "Their 
Eyes Were Watching God" da escri- 

é o que aparenta. As heroínas destas 
novelas son mulleres que se benefi- 
cian dunha morte provocada, mesmo 
a própia, que se convirte en vingan- 

za do que en vida non puido ser. O 
crime semella, as veces, o medio de 

devolver a estas múlleres o acougo, 
a tranquilidade e a orde transgre- 

dida. 
Nas obras eleitas no capitulo co- 

lectivo, prevalece a valoración da li- 
teratura actual "de crime" como a fi- 

1 Ila moderna da literatura que vimos 

de falar. A vella dama, a solteirona 

j solitaria, a nai dominante ..., todas 

1 elas defenden o seu, o espazo e a 

sua orde fronte ao inimigo exterior 

tora Zora Neale Hurston. (2) Unha li- 
teratura que trata dos asuntos do- 

mésticos, onde agrorna a catástrofe, 

onde a morte -propia ou allea- li- 
bera e o castigo e o crime non van 

xuntos. 

O fío conductor que vencella en 

"Vinculo de Sangue" os diferentes es- 

tudos atinxe aos seguintes planos: a 

reivindicación da noite, do escuro, un 

eido onde cabe o que a luz do sol re- 

prime ["as sombras son amigas da 

muller" di Rosalia), a táctica do disi- 
mulo, do acocharnento e do segredo, 

a apariencia ordeada e silenciosa, o 

valor do lar, do doméstico como es- 

pazo própio feminino, seguro. 
Ningunha das autoras que apare- 

cen no libro se recoñece, e a nin- 

gunha coñéceselle, como militante das 

reivindicacións feministas ou iguali- 

tarias xa explicitadas daquela. 

Do lado das protagonistas, todas 

elas son submisas, desamparadas, al- 

draxadas ("cuspida con desprezo por 

quen antes Ile expremeu o acucar to- 

do", así é descrita unha das prota- 

gonistas de Zora Neale). Porén nada' 

que as veces ten a fasquía de un sen- 
timento' intruso. 

Outro trazo común de estas nove- 

las contemporáneas que E. Souto es- 

tuda, é a esmerada descripción do 

ámbito doméstico e familiar que co- 

bra singular importancia no decurso 

da acción. Apóntase, por último, que 

a influencia de P. Highsmith é mani- 

festa; interesa sobretodo o proceso 

que leva ao individuo a se conver- 

ter en criminal. 

"Vinculo de sangue" ten'tarnén o 

mérito, de seu, de manter o interese 

do conxunto. Noustante se houber de 

elexir un capítulo/ensaio eu reco- 

mendaría o adicado a Rosalía. Pen- 

so na dificultadae de escriber sobre 

, -* ! 
l a obra -''La hija del mar", "Follas No- 

vasw- de alguén tan coñecido como 
Rosalia e propor novos pontos de vis- 

ta. ~enso  na dificultade de non cair 

no tópico, na reivindicación plana ou 
no embelecemento descontextualiza- 

do. Penso na dificultade de pór a olla- 

da no complexidade, no ambiguo do , 1 
"Rosa-Negro" (... ou se no fondo nom b i 
prefirirá o quentor dessa fogueira túr- 

bia que arde na paixom peconhen- 

tu. Suxire E. Souto) ainda que, ao ca- 
bol sexa precisamente ¡so o que máis 

interese. Tamén de Rosalía. l 
Desde todos eses pontos de vista 1 " 1 

agrádame sobremanera ese "Gótico lb! 
1 2 1  

Rosaliano", capítulo terceiro do "Vin- , I 

culo de Sangue" aínda que case me 

quedo co título da versión anterior: 

"Rosa-Negro Rosaliano". E isto Ié- 

vame a outra razón que apontaba ao 

comezo destas liñas para ler este li- 
bro. Desperta o ánimo e a curiosi- 

dade pola lectura, convida a ler ou 

a reler e, nestes tempos que corren, 

ese é un valor engadido. 

(1 ) Vinculo de Sangue, Souto E. Ed. LAlO 
VENTO. Cornpostela 1993 
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(2) Hai tradución ao galego de E. Sou- 
to en Laiovento: O seu olhar posto em Deus. 



' o froito do castiñeiro, árbore 

o" que os máis dos autores con- 
veñen en que é Mediterráneo. 

Plinio supuña que fora importado 
da Sárdica, no Asia Menor. O nome 
viria de Kastanea, rexión de Tesalia 
na actual Turquia. 

Seguramente a Galicia trouxeron- 
na os romanos e é de cultivo. Rara- 

nte ventureira. Chega viver moi- 

tos anos conservando-se exemplares 
moi vellos. Usa-se o froito e mais a 
madeira, apreciada para móbeis e 
mais para a feitura dos bocois. 

De folla caduca, verde e aserrada, 
arnarillea e castañea no outono dan- 
do ás fragas de castiñeiros unhas to- 
nalidades esplendorosas." 

A castaña ten sido alimento im- 
portante na Galiza denantes da in- 

troducción do niillo e a pataca e 
posteriormente ten axudado a ali- 
viar fames no XIX e XX. 

Hoxendia ten-se devaluado pesie 
a ser sabrosa e ter as suas proprie- 
dades alimentarias (especialmente 
rica en nitróxeno, almidón e subs- 
tancias sucrosas) . Porque é molesto 
limpar-lle as duas cascas? Porque re- 
sulta algo astrinxente? Porque non 
é especialmente dixestiva? Porque 
xa somos modernos? 

Ainda non todo está perdido pois 
en moitos sitios, endebén, conserva- 
se o costume dos magostos, festa on- 
de o alimento de honra é a castaña. 

Tres receitas para desfrutar deste 
-11- rnto: 

ué de castaña: Cocen-se as cas- 
ñas en auga con sal. Após tirar- 

lles a pel moen-se coa batidora 
mexturando-lles leite. A lume len- 
to e mexendo sen parar para que 
se non pegue até,dar-lle a consis- 
tencia desexada 
Acompaña moi ben a calisquera 
carnes 

% Pastel de castaña 
(1/2 kg de castañas; 25 gr de man- 
teiga;100 gr. de sucre; 6 xemas de 
ovo;l/4 1. de leite) 

Cocer as castañas con auga e sal. 
Tirar-lles a pel. Moer mexturan- 
do co leite e o sucre até facer un 
puré. Engadir a manteiga facen- 
do-o cocer uns 10' de vagariño e 
mexendo seguido.'Verter nunha 
fonte. fonda e engadir as xemas 
ben batidas mais unha clara a 
ponto de neve 
Se se lle quere engadir vainilla pc- 
de facer-se 
Logo meter ao forno 1/2 h nun 
molde untado con manteiga. 
Pasado o tempo desmoldar e ser- 
vir. 

% Mermelada de castaña 
Tirada a primeira pel cocen-se en 
auga. Após cocidas tira-se-lles a 2" 
pel e pasan-se pola batidora. Mex- 
turar con sucre a razón de 700 gr. 
de sucre por kg de pasta de cas- 
taña. Cocer mexendo seguido até 
que colla consistencia. 
Envasar en tarros limpos e este- 
rilizados. , 
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Asamblea de Mulleres da Coruña 
Contobrico, 10 boixo S (981 1 21 35 42 

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

SANTIAGO 

Asociación Galega da Muller - AGM 
Pexego de Arribo, 29-2" (981) 58 81 01 

Servicio de Asesoramento das Mulleres 
(Concellerio do Muller) 
Hororio: rnoñá de 10 o 13 / tarde dos luns, mércores 
e venres de 17 o 19 h. 
Acebecherio, 16 - 2" (981) 57 14 61 

VIGO 

Coordinadora Feminista de Vigo 
Colon 9-1"Oficino-4 S (986) 20 84 03 

Alecrin 
Centro de Documentación, biblioteco, hemeroteca 
Horario: 10 o 2 / 5 o 8 h. de luns o venres. 
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S (986) 86 50 28 
Hororio: Mortes e Xc 

Xanela 
Aportodo 90 
3681 0 Redondelo 
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Asociación Galega da Muller 
Aportodo 679 
S (988) 22 35 19 / 21 25 27 

S.G.P.I.H.M. 
Servicio teléfonico I 
900-400 27 
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