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emasiadas mulleres para pasar desapercibidas. Cando menos durante algo máis de
quince dias non
poideron deixar
de ser noticia. :t
Contraditória, iso ' "
, ...,
si, pero notícia a fin
e ao cabo. Considerando que
.
a nosa preséncia na prensa limita-se polo xeral a ser protagonistas
da sección de sucesos e a crónica de
sociedade, parece que a inxente cantidade de mulleres que se xuntou na IV
Conferéncia Mundial sobre a Muller,
tanto no cúmio oficial coma no Foro Alternativo fixo que fosemos notícia en
todos os meios de comunicación. Moitas persoas tiveron que escoitar durante dias datos e informes sobre a situación de mulleres en todo o mundo; ouviron-se voces demasiado coñecidas e
tamén outras que normalmente carecen de poder para deixar-se ouvir. O
mero feito de que se teña que facer un
cúmio mundial é significativo de que as
cousas se moven desde hai tempo no
asunto das mulleres.
En todo caso,.e sen menosprezar os
efectos positivos que ten que a opinión
pública coñeza as cifras do sufrimento
de millóns de mulleres, non é razoábel
que sexan as representantes do mundo occidental quen se erixan en vanguarda dos dereitos das mulleres e por
extensión dos sectores máis desfavorecidos das sociedades. Que Cristina Alberdi, Hillary Clinton ou Jane Fonda aparezan nos meios de comunicación como o máis avanzado e progresista na
defensa dos dereitos das mulleres re;ulta cancdo menos surprendente. Que
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sexa occidente quen apareza como precursor, adalide e principal reserva espiritual dos dereitos humanos debe causar unha gran estupefacción en quen
loita todos os dias porque se fagan realidade. Por suposto hai posicións tan
absolutamente reaccionarias, como a
do integrismo vaticano que embelecen
calquera posición minimamente sensata. Pero que os estados máis ricos e
poderosos da terra, os que teñen bolsas millonárias de pobreza, os que están condeando a millóns de persoas á
morte, a fame e á caréncia dos dereitos
máis fundamentais, os responsábeis e
defensores deste modelo social que precisa para o seu funcionamento da miséria e da degradación da maioria dos
seres humanos sexan quen de falar con
tal soltura das necesidades que teñen
as mulleres no mundo xa parece un
exercício de cinismo dificilmente superábel.
Parece máis atractivo, desde este
ponto de vista, o encontro do Foro Alternativo, organizado polas ONGs, coa
finalidade de presionar a conferencia
oficial. Máis atractivo tamén por máis
realista, porque nel estaban represen-

tadas as mulleres de todas as
latitudes e transmitiron os
seus diversos intereses e
as isuas diferentes form;
a?
...3s de expresión. Aí
pediron-se responsabilidades e cámbios ra- ,, dicais nas políticas económicas que están a ser
*
especialmente lesivas para as mulleres. Se cadra este intercámbio de experiéncias e de sensibilidades entre mulleres de tan distinta procedéncia e
con tan distintos intereses é unha via
máis para fornecer tamén o intercámbio, o coñecimento e o respecto entre
os povos.
O que nesta altura parece claro é que
a eficácia da Plataforma de acción aprobada na Conferéncia de Pekin va¡ depender de que os grupos feministas sexan quen de presionar aos seus governos para que teña efectos reais e non
sexa unha vez máis unha boa declaración de intencións sen nengunha repercusión na vida real das mulleres. Da
nosa presión depende de que haxa
cámbios nas políticas dos que nos governan, políticas que non só nos afectan a nós senón a millóns de mulleres
que casualmente non deron en nacer
nas sociedades do centro ou da periféria do Imperio.
En todo caso e pase o que pase,
comprobamos que hai moitos milleiros
de mulleres en todo o mundo que non
estan/estamos dispostas que a nosa
máxima aspiración consista en ser cidadás de segunda, terceira, cuarta categoría ou rexional preferente. E sobre
todo que non teñamos que ser brancas, heterosexuais, católicas e ricas para
conseguilo. B
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Quixera eu saber que
clase de nena é (apelidos,
vaia, e negocios e
tire sangue un enfermeiro
relacións políticopor ser negro non cleixa
económico-sociais
d o pai
de ser un índice d o
e da nai), porque se a
terribel. Porén que a
rnin
se me ocorrise tal
dirección d o centro
desmán,
é meridiano que
sanitario 'accedese ás
ficaban as análises d e
pretensións da nena
sangue sen facer. Que me
pondo á sua disposición
ian mandar o que eu
un enfermeiro de pel
solicitase!
branca é intolerábel. O
E por certo, non me
director xeral do hospital
enteirei que a xerarquia
Muhla de Terrasa, Jaiime
Suana, non se cortou rneio da igrexa católica
pelo e dixo que "tentanzos preparase unha homilia
sen éxito convencer 13xove cerca d e tal
comportamento. A
pa18a que recapacitase e
nzodzficase a szra actitz~de ocasión, desde logo,
poréjz ~zono conseguimos" merecía-o.

Que unha estúpida de
16 anos ref~igueque Ile
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Sara Balabagán.
SC'IC ;11io4 CIC c ; í r c c ~pai':i
~ a filipina que
:io scLiip:ilr6n :i coiic~l:icl:isc'anclo tcntal3a
viol,i-l:i. ~ ~ : ~ s c . i c poiic:i
~ i ~ l l ccoii.s:i :io piesiclente dos
I<iiiir.iios; \ ~ i l , c b \ Ilniclos -o xeclcic Zaicl Di11Sultán
:il-N;ili:ip:in- qiic orclcnoii cliic, Sara fose xiilgada
por oii~rotriIxin:ll qiie, :igo~isi,
:i c*oi-icleoii:i niorte.
L1nIi;i vez c*onsegiiicl:i :I conclea que lle pareci:~h e ~ i ,
;iclicoii-se :i procui;ir cl~ic:i kiinilia clenunciante
reti~ini:i peticicín cle esec~ición,cl:indo a impresión
:lo miiiiclo d e que é un ser

A c'oii(1r:i :I
11i:iioii

Moita seguridade
ha ter
o Michel Domínguez
A Asociación

Galega da Muller
clue acordou clevoltnr 5
Xiinta de Galicia unha
iiiig:ill;i cle siilwención
que p;"';~ O ano 95 Ile
oiitorgou a kiiiiosa
Conselleria cle Famíli:~e
bla I,ln Ida. 50.000
pesetiñas co:is qiie se
supón pretencli;in calarlles
:i I~ocamenti-es á
Feclei-ación tle Mulleres
liiisais, á I~ecleraciónd e
Am:is cle C:isa. a
Asociación cl;i Muller
Galegn Saiiel:i c ocitras da
sii:i clevoci6n cliovcn-lle

riadas. Eso si ... dos
rnisiiiisiinos castos
públicos dos inipostos
q ~ wpaganios todas.
As da AGM tarnén.
E o niesnio acordou a
revista Andaina. Outras
50.000 pesetas coas que
se skipón qiie poden
pagar, por eseniplo as
fotos clun núliiero, ou
a portada d e outro
núniero ...
Nun país que ning~ién
clevolta nacla senón que
máis I x n todo o mundo
se apropia do alleo,
Franca~iiei-itecelebre!

para reclamar 500.000 pts
ao mes a modo de salário
co que subsistir "cubt-iras

Simpson inocente ou
culpábel?.
"So17 L I I Z hon?e inocente,
non creo que a meirande
pafie dos nortea177ericnnos
pensen que o fixen ': son

szras ~zecesidadesrní~zirnas. palabras do famosos
deportista O.J. Sirnpson.
As clel e as da szla
.familia " habida conta dos
Sen embargo os datos
perxuizos ocasionados por revelan que un 70% dos
ter participado na banda
dos Gal, por se ter
arrepentido e falado co
xuiz etc.
A niin abraiarne, d e
igual xeito que me pasma
que o alcalde cle Santiago,
Xerardo Estévez vaia
cobrar 9.000.000ao ano,
o11 o que é o n-iesmo
tinlias 750.000ao mes.

nortealnericanos afirman
que aincla que o
absolvesen, Simpson
foi o autor d o asasinato
da sua ex-niuller e
clun amigo dela.

Hassíba Boulmerka,
campeona do munclo dos 1.500 111. lisos -1991, 1995-;
medalla cle ouro nos Olín~picosd e Barcelona -1992e nos últiinos ~nundiaisd e Goteborg ... foi proposta a
últiina hora como cancliclata -entre outros 40- ao
prémio Príncipe d e Asturias dos esportos pola única
muller clo xuri, M T a r n ~ e nIzquierdo.
... e recel->iuo prémio: por excelente atleta e polas
clifícis condicións que ha enfrentar ela, muller, nun país
que non clá especiais faciliclacles 5s fenlinas para
participar en activiclacles extradomésticas.

Os físcaís xefes dos '
Tríbunaís Superíores

Duas amígas
xenovesas,

cle Xustiza de aqui e cle
alí van-se retratando. O
Malvar cle aquí dicinclo
que son os~mariñeirosos
que queiman os nlontes e
o Jesús Cardenal, do País
Basco equiparando a
homosexualidade con
"extre~nosviciosos".
E estes son os
encarregaclos de defender
os direitos recoñecidos
as Leis!

consicleiraron gastados
e al~orreciclosos seus
rnatri~noniosasi que
decidiron intercan~hiar
os rnariclos. Falaron-no,
cornezaron as citas
amorosas e agora,
contentas e felices,
comen perdices.

3. foi
r a Morr a, h e r raciur clo P1,
_.
pola siia e x - I ~iller,
L Aui-ora Garcia, de
la subrii etido 11 1naus tra tos ao 1(mgo do.s seis
anos que aurou o seu iuatrimonio e os tres
seg~iintescliie levan
Ela estrí nese ternpo en I
que
,1;.,
+..,
hr.
arreldor dos 7 anos.
O dí
foi a ú1tima ma lleira q ie~ lle clei.I cliante
t e Mni
rlni seus rlllos e na que a arneazou a e rilor.-.
--.
fino e corteS, el dixo-lle cluí:a ia matar a 11( Mias e
a tirar pola 1fiestra. Perguntacl o por c;lile non o fricia,
o'.t;~,r
"hn
) nloi atento e
l,vrqlle so17
radar e lln se~iol*".
~i hen, c
aclor, si. O d e señor no
-....qiie ei u ciicia descle logo que non.
ra que logo veñan dicinclo que os inaus tr:itos
ousa de xente sen educación nen cultura e cle
I~orrachosoii drogadic~c
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ANO DA TOLERANCIA

107.300 PARADAS
107.300 paradas 1i:ii en Galicia contahi1iz:iclas agora.
I3cscle 1985 que hal->ia53.900 ternos cliegado a esta centea longa e
clrainática sol->retodo na Agricultura
e na I'esca.
Mentres, a Conselleria de Família,
Muller e Xuvent~.iclee o Servício Galego cle promoción da Igualclade d o
1-Ioinc e cla Muller, falan da proinoción cla muller e cla non discriniinación; ri iiiinistr:~All3ercli d o governo
cle Mnclricl tírase un espiche en Cliina
-na IV Conferencia Munclial cla MuIlcr- n:i qiic aparece como o colmo
clo feniinisino senclo aplauclida por
non sei cantas asistentes ...
Ou sexa os xestos e a vicl:~.A realicl:iclc e :is ;iparienci:is.
17 por se :ilg~iCnpensa que só falo c l o p;wo Seiiii~iinoporqiie son unh:i fciiiinisia irisei~síí->el
a o paro riiasciilino, explico giie iiie prcoccipa o
IXIVO, e n~oiio,p0rí.n m:itizo cliic clestlc 1081 o p:ii.o iii;isccilino iiiciltiplic,oiiscbpor clotis ~iieiitreso feminino
1';icki-o por 4 ,
Oii cliio clc oiitro sciio, prcocíil->inc,
c i i ~ o i r o ,:i vcll;i ic1e:i -e :ictii:il icleaclc cliie cti tuiipos de crise, inullercs a
c;is:i, qiie x;i xes:ibe que é menos
~-~:wo,
nienos crisc, iiienos lio.
Así, ~ > ~ ) l x h e l r n c not egoverno cle
Frag:~,co :ipoio ;ictivo 011 p;isivo cle
non se s:ibe cantos centos cle cidacláns cle icleoloxias cliversas, poclefin
pór en práctica. através cla sua Conselleri;~cle Faiiiília, Muller e Xuventuclc a siia iclea de Miiller e d e Familia: N:i casa e aciiclinclo a cursiños de
form:ición ocupacional cle cociña, labores, enfermeria. xardineria ... pi-ofiscíns nas que, a o entencler cla ConseIleita e os seus secuaces, as iiiulleres
ga1eg:is est:iiiios subrepresentaclas.

ACOSO NO FERROVIARIO

i

Coi110 nos m6llores ternpos. MuIlcres a i i i i vagón. liomes :i outro. Esta foi a resposta clacla pola Compañia
cle Transporte Ferro\.iário Urhano cle
Sao P:iulo rinte as freciicntes queixas
clns niulleres vítimns cle acoso sexu:il.

No mes de Outubro liai que seguir celebrando o dia da Hispaniclacle,
tamén chamado día da raza. Neste iiiesmo mes Córdoba foi o lugar d e
en contro de artistas e famosos nun espectáculo
contra o racismo e a intoleráncia.
Pero tamén no niesmo mes ensinamos ao mundo coino tratamos os
inmigrantes. Nativos de Ruanda, Burundi e outros paises africanos que
levaban un ano en Ceuta aloxados en naves ou en antigas discotecas,
intentaron en vano entrevistar-se coa Delegada d o Governo naquela
cidade. O seu ohxectivo non era outro que conseguir un visado temporal
que lles periiiitise buscar traballo na Península durante un ano. Sen
embargo o que conseg~iironfoi un brutal enfrontaniento tanto coa policía
coma con viciños ceutís que lles fixeron fronte con paus e peclras.

MUNDO ROSA

DESACORDO

Conta "El País" nesa sección d e
Mundo Rosa que o chofer de Boyer
e Preysler desvela todos os segredos
da faniília.
O que non consigo comprender é
por que sabe o chofer á hora que se
ergue e se cleita Isabel, que toma o
pequeno alrnorzo na cama, o teinpo
que adica a ordear os seus papeis, o
ton dos camisóns que gasta, as lloras
diárias que fala por teléfono...
Estaba contrataclo -sen contratopara chofer ou para detective?
E :icleriiais, qué raio nos importa
a nós os tons dos camisóns cla señora ou 5s veces que vai ft esteticista por
semana?
Non está a prensa contribuindo a
algo tan espantoso coino que aprend:iriios a violar á intiiniclade das persoas con total naturalidade e tranquiliclacle?

Non poclernos estar de acordo coa
senténcia clitacla contra Víctor M de
Jesús dos Santos, quen está acusaclo
de cometer en xullo d o ano 1987 virios delitos contra a liberclacle sexual
e que precisamente por seren cometidos antes d o ano 89 foron calificados pola Fiscalia como abusos deshonestos.
Asi que este señor que posue n o
seu curriculum duas violacións, catro
intentos d e violación, ro~iboscon intimidación, penetracións anais e n
cluas ocasións e máis o que quedase
sen denunciar, vai ser xulgado de cometer abusos deshonestos e non d e
violación por te-las feito antes d o ano
89.
Ou sexa que só Facenda xoga con
efectos retroactivos?

Os cregos están dando muito que
falar en niatéria de abusos sexuais a
menores. Van sainclo como fungos,
aqui e alí. O últinio, no tempo que isto escrebo, un párroco austríaco, Josef L de 57 anos. Este párroco foi por
30 anos profesor d e relixión e n
Achau. na Baixa Austria.
Silvia, que agora ten 24 anos aniniose a contar o sucedido cando ela
tiña 12 anos ao se enteirar d o escándalo dos alJusos sexuais d o anterior
arcebispo d e Viena, cardenal Hans
Herniann Groer.
E defendian unha recta moral e nada de sexo!

FLOR OU FILOREIR0
Eu gosto d e obseivar as fotos
d e notábeis con cleteniniento. Aqui os decanos das distintas facultades cla
Universiclacle d e Santiago cando foron visitar a exposición "Gallaecia
Fulget" convidados polo rector Villanueva.
Reparan vostecles algo? Entre puro lionie ... unlia flor -ou un floreiro-.
Mai5 ou menos no centro da foto.

MINTEN COMO BELLACOS
Non os creo, rninten ... Minten co~ e c l a r apracticaniente
iin 90% dos entrevistados, segund o a recente enquisa clo CIS, que xaniais ten sido infiel 5 sua parella. Ta~ n é nun 90,90/í,dos españois que viven en parella sente-se I~astanteou
moi satisfeito coa siia relación.
O que segurainente non perguntaha o ciiestion5rio é qiié s e entencle
por ficleliclade e inficleliclacle, o11 qué
por satisfacción.
Vou pasame ao particlo cle Cáncliclo (O de Voltaire), e crer que estamos
n o riiellor clos mcindos posíixis.
I'orén pasa que ninguén pense que
escreho a priiiieira liña levada clo resentiinento, apunto oLiLros claclos clificilmente coiiil~inábeiscon estes clo
CIS: Nos primeiros S iiieses de 1995,
11:007 ~iiullerespresentaron denuncias d e maus tratos inflixiclos polos
seus niariclos e co~iipañeiros.Os meses con ináis número d e clenuncias
foron Xullo e Xuño e os que ~i?enos
Abril, Xaneiro e Fel~reiro.
OLI,puiclese ser que estas clenunciantes son dnisto ese 9,1% d e xente
que non se sente satisfeita coa sua relación?
1110I3ellacos.

6 DE OUTUBRO
O pasado clia 6 d e Outubro máis
de un millón de eshidantes cle todo o
Estado gardaron un minuto de siléncio
en sinal d e protesta polas explosións
nucleares no atolón de Mururoa.
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MURUROA, MON AMOUR
A lección cle Hiroshinia só a aprencleu Xipón
Hai 50 anos que USA tirou en Hiroshiiiia e Nagasalti
duas h o n ~ l ~ atóniicas.
as
Eís o ni~indoen que vivinios.
Porque non ensaia Francia e Chirac, en particiilar nos
xarclíns d o Eliseo?

ANDA!NA
7
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ABUSOS A MENORES

FORMACI~NE INFORMACIQW

Ainda cliie xa o sahiaiiios non nos
parece mal repetir: Entre o 60 e o 70 vi 'los a~lLl,sosa menores procll~cense no seo da fai-iiília.?¡ un clos daclos
qiie cl:il~aa I'lataforina cle Nais en Acción cle Vigo clcie org:inizoli as xornaclas sobre os abusos sexuais do 7
:LO 10 de Novernbro.
Ten impoi-táncia para hater e conilxiter tais abiisos. Ten imporzáncia, tai~iCn,para todos eses sectores de carcas aos qlie se lles enche a boca falanclo clas "excelsitcides cla familia"
(sempre se refiren á familja traclicional) escluecenclo as inxustizas, opresión, desigcialdacles e horrores que tainén 1i:ibitan no seu interior e dos que
p:irece qcie non queren enteirar-se.

M1irci;i: 138.488;
Ixtrcm:icliii.:i: 147.008;
(::~s[iIl:i-A WI:incl~:i: 147.811
G:iIici;i: 148.093,
~x)clc~i~i:in
1':icc.r 1inli:i :ili;inz:i clc clamiiific.;itl:is. Aí c.sifin os s:ilfirios ineclios
clo sc~guncloiriniestre clc 1995 i1i:lis
Ixiisos clo I.:si:iclo I'spnñol.
1'010 menos ate conseguir situar-se
nns 187.000 cle Astuties, n:is 186.917
cle N:ivari-a, n:is 203.042 cle Madrid o11
n:is 211.448 cIo país Basco.
Valeria para gañar autoconfianza e
:iutoestim:i, algo que Fraga valora
muito.
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inforniaci61-1que posuen os aclolescentes
en inatéila cle sexo e
cle fisiolosía. Velaqui
:ilgunl-ia inostra d o
que pensan:
D Que a honiosexualidade é unha
enferinidacle: 51%.
6 clifícil que se
produza un embarazo nas primeiras relacións sesuais ~0111pletas [entre chico/cliical: 65Yo.
D A organos xenitais niáis
grandes, niáis placer: 51%.
A mastiirhación afecta ao clescnvolviii-iento: 42%.
b Hai que evitar b:ikirse durante
;i nier.istriiación: 77% d e varóns entrevistaclos.

sexual e anticonceptiva n:ts escolas e
colésios. Ten que
ver, seguramente,
co que Ile gosta
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A todos os cl-iicos hai que opechicas enm-10s de fiiiiosis: 53%
trevistaclas.
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SALARIOS MEDIOS

i'i:

O estudo elahoraclo polo Conce110 ele Legan& entre rapaces de 13
e 15 anos cle catro colésios (254
aluinnos cle 8" de EXB), cla un
cnclro hen pesimista cerca
do nível de formación e
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O BOTTOMBRA
Primciro foi o \Vonclerbra, prencla iiioi feniinina que realza o busto das
sefioras que non o teñen, Asora 6 o Bottonibra que nos vai facer un cu máis
elegante in:iis taiiién ten un moclelo masculino cun bon recheo para que
:iqueles vriróns escorridos cle carnes poiclan presumir clun cumpricio palmito.
0 s talleres cle lenceria non paran, qeie se prótese por arriba, prótese por
abriiso. Atreveras-te a quita-las?

D

Supoño que isto todo ten
u e ver coa negativa a
instaurar inforiiiación

á xerarquia da
igresa católica

,

que saiban os
rapaces e as rapazas. Tamén a
ese lote de pais e
nais carcas que se
manifestan en contra d e calquera intento d e alterar a rigoroca información que nesta e outras materias colindantes clispoñen os escolantes.
E así seguirá a rocla~trasiniti~-Iclo
de pais a fillos e d e compañeiros a
compañeiros (e compañeiras a coil-ipañeiras) tan sabrosas noticias.

AVISO A HOMOSEXUAIS E
LÉSBICAS
Aviso a l~omosexuaise Iésbicas:
Uns evanxélicos brasileiros descobeiron unha técnica para "correxir"
esa preferéncia sexual. "Recuperación
de homosexuais". .. Dades-vos conta?
Xa podedes ser felices voltando ao
redil e fuxindo d o lecer que vos clea
o desexo homoerótico.
Catro horas seguidas e tres sesións
á semana, valen para que os pacienres do Gnipo de Amigos receban auxílio psicolóxico até consolidar unha
verdadeira disciplina na que "é importante evitar o primeiro gól".
Non vos parece fantástico?
Eu, garantizo-vos que non vou pedir cita.
Estou contenta co meu que é tan
güai como o de outros.

No Hospital d e Basurto (Biscaia),
a empresa obriga ás mulleres a levar
saias, proibindo-lles o uso d e pantaIóns como prenda d e uniforme. Os
sindicatos denunciaron, a Inspección
d e Traballo levantou acta da infracción por cliscriniinación das traballacloras.

Os tres rnillóns e nl'eio de perso:
mulatas que viven en Sudáfrica que
xan-se dunha política que favorec
a maioria negra. Desde que Mande
gañou as eleccións, aumentaron c
grupos e organizacións de xente mL
lata con distintos obxectivos -unl-ia
zona exclusiva para os da sua raza,
conseguir unha auténtica igualdade
d e direitos, chegar a sua emancip:
ción, etc.- Entre estas novas organ
zacións naceu O'KWB (Movement"
Mulato de Resisténcia) relacionado co
Moveinento d e Resisténcia Afrikaner
(organización d e neonazis brancos).
Loitan por seren recoñecidos como
un gnipo étnico "marrón" e ter un lugar próprio, unha pátria sua.

MARTINI MOSCA
'4
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PROTOTIPOS SEXISTAS
A Unión Europea, aprobou, nunha
xunta dos ministros d e Asuntos Sociais celebrada o 5 de Outuhro, unha
Resolución -non ten rango de lei, porén é unha orientación para os 15- na
que se compromete a facer desaparecer os prototipos sexistas dos anuncios e dos Medios d e Comunicación.
Non proibe as imaxes sexistas senón
que pretende crear unha nova moral
que as clesprécie.
Parece-rne encorniábel. O que teño
é unha clúbida xeitosa Estaremos d e
acordo na valoración do que é sexista
e o que non o é?
Cada vez que apareza un anúncio
con sexo polo rneio será sexista?
Até agora a ministra Albercli (non
so ela) ten dado probas de que confunde sexual con sexista e... da un pánico !

OS ALTOS VOS DO SR. BORREL
0 s altos vos d o Sr. Borrell. El, a
quen escoitamos dicer que chegou a
hora d e apertar-nos o cinto cando
ocupaba despacho no Ministerio d e
Facenda. El, o que nos di que debemos ser parcos no uso da água, que
mellor ducha ca baño. El, implacábel
no terna dos trasvases. El rnesino encapricha-se e n voar nun cazabombardeiro "F-18" e aí estamos o persoal que regamos os tomates con água
mineral, pagando-lle as 720.000 pelas
do paseo do Sr. Borrell. Non chegou
con que Alfonso Guerra sol~icionase
un atasco usando un Mistere do Exército do Ar. Hai moitas Obras Públicas
que ver desde as alturas. E nós como
o portavoz oficial d o seu departaIllentO. SEN COMENTÁRIOS.

Pode que para vender miis Martini fexese falta ensinar a cu de Mosca,
aquela níbisima modelo que agora xo
só nos ensina as nádegas. Mesmo no
Leste fixo aumentar as ventas e agora os xoves moscovitas prefiren unha
botella de Martini cá clásica vodka.

A PROPÓSITO DAS VIUVAS
Escribia hai uns dias na sección de Cartas ao Director do xornal "El Pais",
unha .rnuller que criticando o sistema de pensións expuña que se un matrimonio é fiscalizado en rexime de gananciais, por que a pensión ha de ser enteira no caso de quedar el viuvo e a metade se é ela a viiiva?. E propoñia que
a morte dun dos conxuxes o outro cobrase o 75% da pensión indepenclentemente d e quen a xenerase.
Chegará a entender o Sr. Solbes que as viuvas temos as rnesmas necesidades que os viuvos?
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O ANXO DA MORTE

A DOBRE lMORAL

O anxo da rrioi-te, así calificou o severendo M Kenedy a unha rnuller que
vivira seis meses en Dungarvan, cidade costeira d o Sureste d e Irlanda.
Este home anunciou aos seus fregueses que unha xoven londinense
cluns 25 anos contaxiara de SIDA uns
80 homes n o t e ~ n p oque residira na
ciclacle. A cuestión é que este reverenclo, cle quen os habitantes cle Dungarvan clin "é iin bon cura", fixo público a sua información antes d e levar adante as elenlentais coinprobacións médicas. Asi contrasta coas opinións médicas, o doctor James Wash,
coorclenador da Asociación Nacional
de SIDA cle Irlanda, di que "... a p o sihilidade cle qzle tr~zhanzzillel- contaxie 2112 hoi17e 770 se11 pl-imeiro enco~?llu
é ~rlzhap o r 500".Outras opinións din que hai unha posil>iliclacle
entre mil. Mesmo especialistas da Medicina fe~ventementecatólicos, como
a doctora Paticia Casey, poñen en clúl~iclaos coiiecen~entosd o reverendo
Kennedy, coñecementos que adquiriu nun seininái-io d e ineia xornada.
E oncle vai o segreclo d e confesión?

Mentres Hillaiy CIIIILVII
Jefendia d
causa das mullerees e11Pel<in, Divin
Brown era sancionada con tres mese
d e conclea por conducta in~norai.
Conducta contratada por Hugh Grant
que non foi xulgado polo mesino acto xa que aos actores todo se lles permite. Iso si, rnentras Grant percieu caché nos seus contratos, Divine Brown
vai poder cambiar de vicla, xa foi solicitada por un canal londinense para
promocionar un programa de adultos,
chamada tamén por algunhas nova
emisoras d e rádio, xa fixo aníincic
publicitários. En fin o salto á fama.
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VIRTUAL VALERY
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L PAZ M(1 MUMD

FOGAR

"A P':IZ no m undo cori-ienzri n o fogar". Este leirna aclorinaba as Icamisetas q iie se ve nclian cc)n motivo da Cor~ferénciacle Peki 11. Pero .a vio,.-*;A+I B n r - i i na casa e mesmo nas mellores hrilílias é un feitc, L
u u a i i . A *,,
1 CainpcI , presidt?nta da I:edenicicín Estata 1 de Mul leres
opón ao1s resporisábeis cle toclos os pnrticlos políti COS

.,.,,,

Virtual Valery 2 é o título dun video-xogo erótico que ten como obxectivo facer que Valeria (vestida con
botas negras, luvas e pouco nlais)
chegue a ter vários orgasmos. Os xogadores irán acuinulanclo pontos nun
contador especial: o ol-gasinó~netroe
que quede clasificado d e supercarnpión, Valeria regala-lle c o ~ n obrénlio
un pequeno espectáculo animaclo priva
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de ahriir u n expediente disciplin ário ou/e expulsión d o partido a aquel
militarite que s,exa clen
por rilalos tratos e comprobado a sun
.,
,,
veraciu
da vio/&zcin c o ~ z t ~
nsa t17zilleresestd
poly z le o pro17~e11za
. as ideo/
LIS ncr politicci
I
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ANDAlNA
11

Ars Nova como as tencléncias modernistas en matéria de
míisica, é prohabelmente un dos documentos máis
significativos da época, testemuña do conflito que se orixina,
non só entre duas poéticas ou estilos diferentes, senón entre
clous modos distintos de concebir a música.
=Aladnsrlisc+i~losclzinha nova escola -afirma Xoan XXTI-, poiiendo
toclo o seu empeiio en medir o f e l p o , tentarz expresar media~zienovas
notas, ars irzverztados só por eles, con menoscabo dos arztigos canlos,
que elres substituen por outros cornpostos a base cle breves e
semil>revese de ~zotasc6sequ.e inasíbeis. Eles interrompen. as
meloclías, voltan-nas afeminadas debido no uso do discanto,
inzrnclan-nas 6s veces clzirz canto dado ou de vulgares motetes, de xeito

\

CÍ,

c\
3

ki
f

os que estes se asel?.tane no mestzrrar LLns tons con outros sen
cli.scerni-los.A multitude de notas (que eles emnpreprz] anzila os
sirzxelos e ecluilibrados razona mento,^ por meio dos que, dentro do
c.«nío cliao, distinguen-se ztnhas notas de ozitras. Corren e non se
r l ~ í ~ r i examais;
n
embriagan os ozividos e non se preocupan dos
~spíritu.c;imiian por medio cle zesfos o que cantan ou tocan, cle seito
que [fo~zqzie/u n se esclueza cla devoción clue se pretendia (conseguir]
e que 7111 deprenda a relaxación cde costumes que debia terse evitado.*

Este notábel documento deixa traslucir o tradicional receo que
a Tgrexa mostrou sempre que se enfrentou coa música,
acompañado do intenso suhstrato de signo moralista que
semellante actitude conlevou; ...
Tomado da páx 115-116 do libro de Enrico FURINJ:
77

La estetica musical desde la Antigüedacl haste el siglo

XX.

Madrid: Alianza Música, 1992.

\

.Non te achegues á muller mentres padece o menstruo,
nén teñas que ver con ela.
Non pecarás coa muller do teu próximo,
nen te contaminarás con semellante unión.
Non darás fillo teu para consagra-lo a Moloc,

w
\

-

Non cometas pecado de sodomia, porque é unha abominación.

por ser horribel maldade..
Tornado clo Levítico, pax 141 cla edición da Sagracla Biblia.
Barcelona: Herder, 1982

,

PASEANDO
A CONDE

)"Eu GOSTO

DE BAILAR",

Pola mañá, baseandose no artigo 503 de Lei de
Enxuizamento Criminal
que permite ao xuíz decretar a prisión s e aprécia
indícios dun delito penado
con prisión maior, o sr. M e
cere o sr. Conde.

sión amparando-se no artigo 539 da Lei mencionada. no que "oprocesado pode

ser preso e posro e17 lil~ercladecantas veces sexa proceden te e a fianza podera ser auinc3i1toda orr dirninuida
as consecuéncias do
en canto cuinpra para aseg~irc71En definitiva que sacaron a Conde da casa para in-

,

vira-lo a comer un bocata e unha mazá.

dixo Gianfranco Fini, presidente da posfascista Alianza
Nacional (AN). E con este baile pretende reciclar a sua
imaxe de lider da dereita facendo-lle sombra ás veces
ao próprio Berlusconi.
-

.

-

"Omellor servizo que as
rnulleres poden facer é o
de reconstruir a solidez das
suasfarnílias': O peor non

seguisen a convocatória
dun líder xenófobo, racista
"En boca pechada 1 1 0 entrai~rnoscm". Da sua máis
e Sexista, LouiS r=c?mkhan. ben sairon. Porclue a quen s e Ile ocorre nestes tempos
seu berro pola

IGUALDADE?

país!

PUBLlClDADE
..........................................................................................

O

.

0 -

R. Venezuela, 45
Tel: 43 48 O1 Vigo

0

0

Rúa do Sol, 139-141
Tel: 35 31 66 Ferrol

R. Montero Rios, 50
Tel: 58 03 77 - 58 05 87 Santiago

c11)soluciónY cr único JenAsí se
~ontinc~c~j~~nblr".
inaniSestaba a Seminista
Srancesa Giselc Halimi,
cooi-cliiiaclorado Comit G para Salvar a Sarah,
poiico antes de qiie se
coiiccera a sen tcncia
~ I I lil)i.;il,a
C
tl;i p(.iia clc iiioi-tlc ¿ies[;I 111o~:i
(lil(, clccicliii ;is:iqilia-lo seii
p:ilix')ii p;\";i que n o n volvcra a viol;il¿i. A ti-;itlicioii:il e incrieslionable
Ici isláinica cki sharia cei-niase cal vertliigo iinl->lacablc
sobre os 16 anos de
vida clc Sar;ih Balabagan, unha filipina qiic Siixira da pobreza do seu
país para traballar como empregada doméstica nos Emiratos Árabes.
O seii caso conseguiu por un lado
espei-ta-la aclorrnecida conciencia intern;-icional, pois ata o momento nin
iinlia soa einbaixacla occidental no
Golfo Arábigo levantara a súa voz para protestar polos castigos e decapitación~qiie están a sufi-i-lasmiilleres
ilesa zona; e por oiitro, sacar á liiz o
nonie doiitras doce mulleres que foron asiisticiacIas publicamente en
poiico ináis de clous anos, a maioría
polo asasinato clou seii lioine oii do
seii patrón. Así as coiisas, á presión internacional, siiiito á 'magnánima'
i-clixióii isláinica ("Aquel qiie pertloa a oiiti-o 110 Icláin í. recompensado por Deiis") e os ináis de cinco
mill0i-i~de pesetas que Ile ter5 que
pagar Sai-al1á fariiilia cla víctima conscgiiii-on cleisai- atrás iinha case segnra pena de 111orle.

1
l

l

l

Sorah Balabagan.

bsoluc
ca ser:

Dos Emiratos Árabes a Galicia.
Non 'fai falla ir tan loilxe. Se a pena
de rnorte era o prezo que debía pagar a moza Sarah Balabagan, aquí,
Ana Rodríguez vese obrigada a convivir cuilha "pei-soa", o seu marido,
do que tainén tivo que aturar malos
tratos e polo que ademais xa non sin-

te afecto ningún. Ainda que, iso sí,
a falta de amor non é unha xustificación para disolver un matrimonio,
polo menos así o entende o maxistradoJaime Carrera, da sección cuarta da Audiencia Provincial d e Pontevedra, o máximo responsable de
que esta muller se vexa obrigada a g e
ra a vivir na s í ~ casa
a como se dunha
cadea se tratara.
Todo hai que recoñecelo, e a x~istiza deixa entrever moitas veces a corrente machista na que está merguIlada. E se non, que 110 pregunten ó
fiscal xefe de Navarra,José Mana Félez, quen tivo a ousadía de achacar
a certas actitudes das mulleres determinadas agresións sexuais. A memoria da Fiscalía de Navarra fai en
gran medida responsable destes actos Ó "desleixo total dos pais na vixianza obrigatoria que deben exercer
respecto ós seus fillos ori fillas adolescentes". Pero a coixsa non queda
aí. A devandita memoria chega a afirmar que algunhas adolescentes "sóbense ó primeiro coche do primeiro descoñecido, que amablemente
as invita a levalas ó seu domicilio" e
engade, aínda por riba, que "as insinuación~durante o percorrido, en
lugar de cortalas radicalmente, producen-lles gargalladas e case as esixen, so pretexto de tachar de imbécil ou 'niñato' ó acompañante". Todo isto é o que hai que soportar é
máis. Máis porque José María Félez,
ila súa "oportuna" memoria aclara
que hai ambientes sociais "nos que

se admite como normal dar renda solta
ás nosas apetencias,
recorrindo á forza se
fose necesario, consagrando como forma de vida a violencia cotiá que machaconamente nos proxecta a absurda pantalla que absurdamente temos na nosa casa". Para
absurdo, vostede.
E todo isto canclo o quefacer profesional unido ó sexo semella se-la
nova tendencia para acada-lo éxito
empresarial nos Estados Unidos, porque se este Ultimo aspecto chega a
converterse nun pesaclelo para algunhas mulleres, alí, 1-10'país das liI~erdades'"o acoso sexual no trabaIlo está a deixarlle paso ó romanticismo". Iso alomenos é o que asevera nun dos seus últimos números a
revista P ~ y c l ? o l q gTodny.
~
Logo de realizar diversas enquisas entre directivos estadounidenses, parece ser que
aquelas persoas desorganizadas que
atoparon un ailaco de amor no corazón dalgí~ndos seus compañeiros
lahorais convertéronse en eficientes,
do mesmo xeito que os críticos se
volveron colaboradores ou os introvertidos, optimistas. Deste xeito, a
combinación do sexo cos sentimentos e a carreira profesional maniféstase como a tendencia dos anos 90,
unha tendencia que contribúe, dis-

amor n o traballo,
convertendo ás multinacionais nas maiores axencias inatri. moniais do mundo

Marina Castaño.

"Gústame ir
dous pasos por
detrás do meu
marido, como as
moras':

que, tanto ó éxito persoal, xa que introcluce ilusión nas vidas humanas,
colno ó empresarial, porque os namorados satisfeitos desenvolven inede aí vellor o seu traballo. Q~~izais
ña a síia alta dose de competitividade, pois segundo as estatísticas, o oitenta por cento dos empregados de
Estados Unidos foron protagonistas
ou testemuñas duilha historia d e

ANDAlNA

E para finalizar esta crónica un apunte
e unha felicitación.
O apunte: en España semellan ir
inoi ben as cuestións referidas ó sexo.
Unha enquisa do Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) revela que
a maioría dos españois/españolas
(un 28,7 por cento das persoas que
foron consultadas) manten relacións
sexuais coa súa parella dúas ou tres
veces por semana. Fronte a elas, só
un 2 por cento dos preguritados din
que no11 fan o amor "nuncawe outro 2,4 por cento asegura que "tódolos días".
A felicitación é para Marina Castaño, a nova inuller de Camilo José
Cela, a quen lle danlo-la nosa máis
sincera noraboa por esas 'lúcidas' declaracións que lle fixo á revista Tiempo. "Gústame ir dous pasos por detrás do meu marido, coino as moras", di a boa da muller, a que11 adeinais de agacharlle a melena loira da
que tanto presume cun bo velo, h a
bería tamén que taparlle a boca. En
fin, que xa sabernos que a onde quere ir ela de vacacións é ós Emiratos Árabes. Por certo, Marina, ;sabes
quen é Sarah Balabagan? D

.

MULHERES NACIONALISTAS GALEGAS
-

Urn grupo de rnulheres militantes do BNG
rnantinharn, na década dos oitenta, urnha s é
rie de debates sobre a conveniencia ou norn
, da organizar-se como feministas no campo
de actuacom políítica que representaba o
BNG, daquela o nacionalismo de esquerdas. O sector que defendia a necesidade
durnha organizacorn própria ligada a frente
nacionalista, venceu ao que propunha urnha
integracorn no "Asociación Galega da Muller", para
tingir de nacionalismo urnha práctica feminista de
obediencia estatal que rnonopolizava o rnovirnento
feminista galego daquela época. Nasce assirn, despois durnha assembleia constituinte celebrada ern Cornpostela, ern novernbro de 1986 "Muheres Nacionalistas GalegasW,
ao aveiro do BNG e corn'representacorn nos seus órgaos de direccorn.
MNG vai representar desde urn prirneiro rnomento, urn feminismo baseado na rnovilizacom,
...
concienciacorn e denúncia como eixos funda.~..).''
.
,
'
rnentais de actuacorn. A publicacorn durnha
agenda desde o ano 1990, da sua revista "Area"
e dalgurn monográfico, perrniteu-lhe ir tecendo urn
corpo teórico baseado ern tres eixos fundarnentais:
antipatriarcado, anticapitalisrno e defensa da Independencia da Galiza.
Por ser MNG desde os seus principios urnha organizacorn irnersa no rnovirnento nacionalista durn
país colonizado, vai-se ver afectada polos diferenies transforrnacons e crises que sofreu
nos últimos anos. Assirn, ainda sendo rnaioria no Direccorn Nacional e no organi-

ou menos activa, centrada ern carnpanhas
e actos de deGncia; saiarn as suas publicacons e punha todo o seu esforco organizativo no carnpanha do 8 de marco, que a
pesar de promover alguns anos intentos unitários, vern celebrando ern solitário desde a
sua f~nda~orn.
N o ano 1992 celebra um novo congreso
onde perfila rnuito mais o seu corpo teórico
como organizacorn feminista e independentista. Aprova para elo umha ponencia
"Situacorn do Patriarcado no Galiza" e urn
"Prograrrna Reivindicativo"que ern rnuitas das
suas análises ainda está vigente, e tenta ser
urn'referenteteórico que guie a práctica rnobilizadora e de concienciacorn de MNG.
A principios deste ano celebrou urnha
nova Assernbleia Nacional.
A dissolucorn da organizaCorn APU e a
inactividade do EGPGC debujavarn para esta
iuntanca urn futuro incerto no independentismo, Mas MNG reafirrnou-se nos seus principios rnantendo a sua definicorn política e
rnantendo-se dentro dos seus objectivos.
MNG aparece assirn como urnha organizacorn corn peso próprio dentro do campo
independentista. Representa urn feminismo
que norn está encaixado exactamente ern
nengurnha das correntes actuais (feminismo
da diferencia, da igualdade, ecoferninismo,
feminismo radical), mas si bebe de todas
elas para conformar urn feminismo revolu-

pois MNG nos rnans das rnulheres que, na sua rnaioria, rnilitarn nurn rnovirnento independentista que comeea a forrnar-se ao redor das siglas EGPGC. Ern
novernbro de 1988 na 1 1" Assarnbeia Nacional
la-se urnha nova definicorn de MNG, desta
volta como organizacorn feminista, nacionalista e innte, ainda que incluida nurn Movirnento de
Libertacorn Nacional.
A excisorn do rnovirnento independentista que levou a ruptura da Frente Popular Galega e a creacorn da
organizacorn APU, significou novos abandonos ern MNG.
Nas portas do outono do ano 89 as rnulheres vinculadas
arn a organizacorn. Tanto urnhas, vinculadas
30 BNG, como outras, vinculadas ao PCLN, norn cristalizarorn outra expressorn organizativa para as rnulheres do
oís. Das prirneiras, algurn caso ailhado ingressou no AGM,
as segundas só rnantiverorn por urn ternpo as siglas MNG.
MNG definia-se publicamente pola Independencia e cornprornetia-sena reivindicacorn da liberdade das presas e presos inde~endentistas;na rua rnantinhá urnha presencia rnais

sostérn, nessa organizacorn social tarn injusta para as rnulheres.
MNG representa pois urnha expressorn organizativa da1 rnulheres galegas, legítima
ern quanto define as tres coordenadas que
conforrnarn a realidade da rnaioria das mulheres deste País: a sua condicorn por sexo,
a sua condicorn de trabalhadora (pertenca
a classe social) e a sua condicorn de galega
(pertenca a um país dependente),aportando
solucons norn já a niveis estratégicos, senorn
corn urn Programa reivindicativo irnediato
que Ile tern levado a arricar-lhe ao patriarcado pequenas conquistas, ainda nestes ternpos de regressorn social, onde as metas acadadas polo feminismo, que pareciarn consolidadas, vem-se arneazadas de cotio.

,
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ANDAINA

Lupe Ces
(Militanie de MNG)

Mulleres das vocalias, organizacións feministas, sindicatos.. . que participaron na preparación da exposición "Recuperemos as nosas mans':

UNHA EXPER
CONCELLERIA DA MULLER.
VIGO 1991-1995

valiar o traballo d e catro
anos, cando só trancurriron
uns meses, é tarefa pouco
doacla. Pido pois, a quen vaia
ler estas liñas, que as considere non como algo fechado
e definitivo, senón máis ben
como unhas primeiras reflexión~.
Asumín a concellería da muller
por decisión propia, convencida de
que era o que debía facer. Non me
importou en absoluto ser recriminada, incluso publicamente, por "aspirar a tan pouco". Sigo convencida
de que a decisión foi acertada.

As dificultades presentáronse inmediatamente. Para empezar, nin siquera contaba con persoal e espacio
físico propios. Así qUe tiven que empezar por aí, por crear un departamento da muller, dotalo de persoal e
doa medios precisos para poder fi~ncionar de forma continuada e conseguir que tivese asignado un presuposto digno, acorde coas necesidades. Non se trataba só de dispoñer
dos medios que me permitiran realizar o meu traballo durante os catro
anos, senón tamén de sentar as bases da síia continiiidade no futuro.
No capítulo das dificultades non

podo obviar a actitude da Xunta de
Galicia. Agás pequenísimas excepc i ó n ~non
, obtiven dela máis que negativas e falsas promesas; logo tiven
que aceptar o feito de que só podía
contar co presuposto municipal, tanto para as actividades e programas
da Concellería da Muller, como para os servicios dependentes dela.
A falta de apoio por parte da Xunta non se produciu só no terreo económico. Tampouco era posible agardar da Xunta apoios de tipo técnico,
formativo, etc, xa que mentres a Concellería da Muller inscribía todas as
súas actuacións nunha orientación

política de Acción Positiva, a Xunta
seguía e segue a moverse con esquemas máis propios dos anos cinciienta qiie do momento actual, sitiiánclose totalmente 5 marxe das dircctivas europeas a pro1 da Acción
Positiva.
No11 estaría de máis lembrar agora que en Galicia, a diferencia de Cataliinya, Euskadi (e incluso de Andalucía ou Valencia) non contamos
ciin Iiistitiito da Muller. Houbo pois
que hotarlle imaxinación, asuminclo o reto de iniciar un camino e ta1nt.n petar noutras portas. Algiinhas
abríronsenos de par en par, como as
de I-MXKUNDE (O Instituto da Muller
do País Vasco), qiie seinpre respostoii positivamente ás solicitiides hasicamente tle iiiformació~ie envío
dc cloc~iniciitziciónfcitas desde a
(;oncellería íla Muller.
0 5 primeiros contactos coas organi7aci6ns Ikiiiinistas e coas asociaciOiis tlc iniillcrcs de bairros realiriníii-on ;i iiiiíi;i clecisi6n c serviron
13;11';1 pór ;1s lxiscs diinlia colahorac.iOii qucb4~ ii1;tiitivo 0 longo clos ca11.0 ;iiioi,c que \,;lloro corno inoi posiiivíi, ¿iíiid;i que ¿igrdo poder coiit i astiti-csia opinión coii elas nos pr9sirnos nwses.
Vigo C unha cidaclc complexa, cun
termo municipal extenso que, acleinais do casco iirlxin, conta con numerosas parroqiiias e núcleos rurais
clispersos e non seinpre ben comunicados. En practicaiiiente todas elas
existe iinlia asociación veciñal. Desta constataci6n partiu un clos eixos
fiindanieiitais da acti~idacleda concellería: iri-ipiilsar e apoiar a formaci0n de lbcalías da Miiller nas Asociacións Veciiiais coa posta en marcha
clo progranla "Sae da casa". A resposta das niulleres foi tan rotiiiicla
qiw. c n cloiis anos, o níiinero de 110calías chegara a cuarenta, convertínclosc adc-mais en aiit6nticos lugares clc ciicontro c de acti\iclacles de
lecer e foriiiación.
r l siia aiiiplitude e For/a qiieclaron
I>cn patuites coa reali~aciOiida esposición "Rcciipereinos as nosas
iriíins" e das soriií~clas'''4 cidade das
iniillercs", oi-ganimclas coiisirntaiiiciiic. pola (:oiiccllci-ía da Miiller e

as Vocalías da Muller da Federación
Vecinal de Vigo, contou coa participación cloutras vocalias da muller, e
d e practicamente todas as asociacións de mulleres de Vigo, e remat o ciinha
~ ~ cea (que cada quen pagou do seu peto) de case cincocentas mulleres.
Nunca crin na política como producto de laboratorio, alonxada dos
procesos sociais. A decisión de procurar a participación das vocalías e
asociacións de mulleres a través da
creación do Consello Municipal da
Muller obecedeu a algo máis que o
cumprimento do programa electoral. Sempre tiven claro que calquera vía que non pasara por fomentar
a participación, a iniciativa e o protagonisino das mulleres, estaba condeada de antemán ó fracaso.

Nunca crir
na poli.
prodi
laboratoric
alonxada dc
iais.

O Consello Municipal da Mulic~,
constituído no ano 1992, agrupa ás
organizacións feministas, ás secretariás d a muller dos sindicatos, ás
vocalías e ás asociacións de mulleres de bairros. Non fomos quen de
conseguir un fiincionamento Óptimo, nin de cumprir as previsións
das primeiras xuntanzas, quizais
voluntaristas en demasía, pero en
todo caso, revelouse como un instrumento valioso de intercambio de
experiencias, de coordenación e de
encontro.
Quero rematar referíndome ó
Primeiro Plan Municipal para a Icpldade de Oport~inicladee de Ti-ato
para as Mulleres de Vigo, aprobado
polo Pleno da Corporación no ano
94, despois da súa aprobación polo
Consello Municipal da Muller.
A colaboración brindada por moitas profesionais dos máis diversos
campos, tivo ocasión de plasmarse
n o proceso d e elaboración cleste
Plan, que partindo da propia experiencia da Concellena da Muller, incorporou ideas, propostas e liñas de
actuación recollidas nas xuntanzas
sectoriais realizadas (ensino, cultiira, promoción do emprego, saíicle...)
Descle xuño, o concello de Vigo é
e;overnado, por primeira vez, polo
Partido Popular. O departamento da
Muller segue existindo, aínda que
con menos persoal. O Consello Municipal da Muller non foi convocado aínda, nen sequera para se constihiíl-. O Pnmeiro Plan Municipal prira a Igiialdacle de Oportii~-iidaclese
de Trato segue en vigor ata o ano
1997, e o tempo falará do seii maior
o u menor cumprimento. O rnomento clave será a aprobación dos
presupostos para o ano 1996.
A dotación presupostaria, a materialización das medidas e actiiacións previstas no Plan, e o nivel de
participación das asociacións serán,
na miña opinión, os tres elementos
fiindameiitais para facer unha avaliación no fut~iro.D
Ana Gandón foi concelleira da muller en
Vigo de 199 1 a 1995 co goberno
tripartito (BNG,UG,PSOE].N a actualidade,
despois da victoria electoral do PP é
concelleira da oposición polo BNG
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Eckhardt Kalanke.

penas un mes despois da IV
Conferencia da Muller organizada pola ONU o Tribunal
de Xustiza da UE encargouse
de botar un xarro de alga fria
sobre as declaracións de bos
propósitos que ali se fixeron.
O pasado setembro o tribunal europeo declarou contraria as leis comunitarias unha disposición do Land
de Breinan (Alemaña) que favorece
as mulleres frente aos candidatos
masculinos coa mesma capacitación
na promoción e acceso ao traba110
en sectores nos que as mulleres estan infrarrepresen t a d a ~ .
Ao marxen doutras considei-acións
de maior importancia non cabe dubida que a sentencia foi un bo chaparrón para a imaxe de Europa como estandarte do feminismo que se
pretendeu dar na Conferencia de
Beijing.

Helke Glissrnann.

A reaiiaade é

gualdade enitre
nurnes e mullere'S.
1s e pc
2nfern
)U sar

A esquerda Gil Carlos Rodriguez Iglesias,
presidente do Tribunal de Xusticia da UE.

As políticas de discriminación positiva, un dos sinais de identidade da
UE segundo a ministra Albercli, e
presentadas como un logro importante das miilleres occidentais, resultan de novo ciiestionaclas, pero
non só en Europa, nun país comp
USA pionero deste tipo de politicas
cle "acción afirmativa", as medidas
compensatorias da discriminación
sexual oii racial atopanse cada vez
con máis atrancos e o proprio presidente Bill Clinton declarouse en contra de toda discriminación positiva
oii negativa.
A sentencia do Tribunal de Xustiza da UE afirma que as normas que
favorecen a muller para ocupar un
posto de traballo son incompatil>lcsco dereito
comunitario, que consagra o principio de igualclacle de trato entre homes e inullercs tanto no
iicceso ao ernprego coino na promoción. Tentlo c.n conla ~ L I Co Trat;trlo
Ma¿istriclit ohrig;i ¿I ;~(lopi;iras scntcnci;is clo tril~iinalcliropeo
cbntodo o árnbi~oda UE, j
o alcance clcsta interpretación poderia ir in5is
al5 dc ciiestionai-a lei alemana, concliciona~~do
tamén a aplicación de medidas similares no resto dos paises europeos.
Sen entrar en ciiestións sobre se
esta sentencia resulta ou non unha
interpretación acertada da normativa comunitaria e o alcance da mesma, especialistas na materia hai de
sobras para o claresar, giistariaine
entrar no debatido principio da igualdade polo que resiiltan rechazadas
ou cando menos criticadas as medidas e leis que priman á muller.
Estaremos todas e toclos de acordo en que a igualdade é un principio teórico, oii se se quere unha meta cara á qiie clirisir as nosas accióiis,
pero 11011 unha realiclacle, ni11 sequera nesta Europa tan avanzada. A
realidadc 6 a clesig~ialclaclc
entre hoincs e iniilleres, ricos e pobres, enfernlos 011 sans...
O tribiinal europeo considera in-

xusto que o dereito do individuo sufra unha discriminación sexual aínda que sexa para favorecer a un grupo tradicionalmente desfavorecido.
Pero primar aos sectores d a populación menos favorecidos é unha
forma d e avanzar cara á meta d a
igualdade porque non se pode falar
de garantir o dereito á igualdade se
previamente non se toma en consideración a desigualdade existente
no punto de partida. E isto sempre
vai resultar un arma de doble fio porque toda medida que prime a un colectivo desfavorecido irá en detrimento do resto.
No recoñecemento dunha realidade desigual baseanse non só as me-
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Cristina Alberdi

didas a favor das mulleres. Outras
moitas aceptadas socialmente, ou polo menos non tan cuestionadas, poderíanse tachar tamén de discriminatorias. No terreo laboral primase
tamén a contratación doutros colectivos como minusvalidos ou xóvenes. O principio de xustiza reclisti-ibiitiva das rendas supón que, polo menos en teoría, debe pagar máis
iinpostos quen máis gaña. A gratuidade ou rebaixa no prezo de certos
servicios para os pensionistas, a concesión de becas ou de vivendas de
protección oficial en base aos ingresos familiares...
A discriminación real, nin positiva nin negativa, non se xeilera con
este tipo de medidas senón nas sitiiacións previas, e se falamos de dis-

criminación sexual, esta haberá que
buscala no diferente nivel de ocupación de homes e mulleres, no diferente número d e horas que empregan uns e outras no traballo doméstico e cuidado dos rapaces, na
preferencia dos homes para os postos directivos tanto nas empresas como na política.
A lei alemana posta en cuestión
agora só resulta aplicable cando se
parte do mesmo nivel de capacitación, e para "desempatar" non serve unicamente con ser muller, porque isto só resulta válido cando se
trata de sectores nos que a muller e s
tá infrarrepresentada. Onde se pode apreciar aqui inxustiza?
Aceptemos que a nivel individual
pode que cunha lei asi alguen sinta
lesionados os seus direitos, pero o
mesmo sucedería con outros baremos, como a antiguedade, idade,
número d e fillos, etc. Por que se
cuestiona que sexa un principio favorecedor para as mulleres o que
prime?.
Talvez a resposta estea nas declaración~recollidas pola prensa dun
abogado do proprio tribunal, o napolitano G. Tesauro para quen a loita contra a discriminación da muller
debese realizar "con medidas.relativas á organización do traballo e, en
particular, ao horario de traballo, estructuras destinadas á infancia e outras medidas que permitan conciliar
as obrigas familiares coas laborales".
Está claro, as mulleres estamos ben
como estamos, en todo caso e se queremos traballar fóra da casa a solución está en facilitar a doble xornada, porque as obligacións familiares
non son cousa d e homes e por suposto as aspiracións á igualdade nas
esferas ou esferiñas de poder están
fóra de lugar.
Para a ministra Cristina Alberdi
un tribunal composto só por homes
non pode ser de garantía para as muIleres, talvez o problema non estea
unicamente en que foran todos homes, pero si na mentalidade que
amosan ter algúns deles e desde logo a composición do tribunal resulta ser un bo exeinplo d a desigualclade existente.

,

BERTA REYW.

Ana é unl?a muller menuda
que vive por e para o teatro.
Actriz d o grupo Matarile e
directora d a s s ú a s últimas
,
cos
obras é, ~ d é m a i sxunto
outros integrantes da
compañía, unha d a s
responsables de q u e
Compostela teña un foro
alternativo para o teatro, a
danza ou a múseca
contemporánea.
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~Houbona túa infancia ou adolescencia algún factor que che inclinara
a dedicarte ó teatro?
Non. Non tuven vocación temprana ningunha nin nada diso que case todo o
"
mundo di, unhas cousas foron levando a
outras e o que sí é certo é que eu nunca
fiquei nun ponto: o teatro ven dun taller
de artesanía no que tral3allabamos Baltasar e mais eu. Empezamos facendo figuras de cartón, das figuras pasamos a
facer monicrequcs, despois a confeccionar unha obra de monicreques e clesta a
unha obra de teatro. Todo veu dunha

evolución non pensada que simplemente
se foi desenvol\iendo, mais non de consideración~do tipo 'vou facer teatro'.
Pois eu recórdote moito antes matinando encol do papel da artista no
mundo, da función da arte... lendo
moito e documentandote...
iSi? Pois eu non me lembro. Sempre hiven facilidade para o debuxo e a miña
idea era ir estudiar Bellas Artes a Madrid, e foi cecais a negativa de meu pai
un dos motivos polos que marchei da
casa, mais despois non seguin por aí e
na actualidade non pinto case nada. De
todos xeitos, isto foi influíndo nas outras
cousas que fun facendo, e non estou a
falar da preocupación teórica á que te
referías, agora o que máis me interesa é
a práctica, a teoría non me interesa nada.
Bueno, para iso hai épocas <non?
Pode ser. Agora mesmo para min supón
un problema contestar a preguntas sobre
a clase de teatro que facemos, a súa definición, as relacións que se queren cstablecer co público, a meilsaxe da obra ...,
sei que todo isto está aí clal@~nxeito, mais
o que re'llinente me intcresa é o tralxdo:
a relación cos actores ... sí a necesidade
de crear, pero penso que é inclepencleilte
dos gostos, correntes o u crítica ... Paréceme que o máis vivo que se está a facer é o traba110 en solitario e fecl-iaclo,
non o que se fai para a galería ou polas
condicións que toclos temos á hora de
crear como subvencións, críticas ..., por
exemplo, nos en "Catro" facemos o espectáculo e estamos de acorclo con el,
proposte a sepinte obra e queres facer
algo que como mínimo mantefia ese interese que despertache coa anterior, mais
despois esquéceste de todo porque non
podeiías facelo, quedaríaste nunha simple repetición.

outra arte calquera, por exemplo, no cine
o director estáclie dirixindo a mirada, en
teatro non, o espectador pode elexir o
que quere ver ou ouvir. Polo menos isto
é o que eu pretendo.

Pero dalgunha forma o anterior sempre condiciona o seguinte ou para afirmalo ou para negalo, e non falo de repetición~.
Si e é moito rnáis que iso porquc vas
aprendendo, sacando pequenas cousas.
Eu semprc sei o que non quero facer
inais non o que quero. A parte, o teatro
é inoi aberto, vive de inoitas outras artes e todo clie iiiflúe: o video, o cine, a
inúseca, a fotograíia, a píntura, a literatura ... dc canto máis vexas ou oias rnáis
aprendes e cstá condicionando o teu traI~allopostciior. Nos, co traba110 quc realizamos fomos clcfiru~icloun estilo pouco
1ICI.O eu prcfiro poclcr sentirme
a POLICO,
inscgxlra clunntc o proccso crcativo, cliegar a un ponto onclc non llc podo dicir
ós actores ni11 se imos por bo cainifio. E
un pouco o risco de 'a ver que pasa'.

Ben, falas de abrir vías á imaxinación
do espectador, Lcres segundo iso na
potencialidade catárquica do teatro?
Si, moitísimo. Paréceme apaixoante e
moi dificil. Moitas veces penso que os actores son unha especie de mediums entre

como

i d ú e no teu traballo actual a
anterior dedicación á artesanía?
RefiExase ~noitona co~iccpciónespacial
e do obxccto, sempre presente iias obras
de Alatarile e cuiiha entidadc propia.
Para rnin trátase de descontextualizalo,
conla a iinaxe ou as palabras ... isto, que
non é nada ~iovoen teatro, potencia outra serie de cousas e. é moi agradecido.
Ver dc súpeto algo fóra de contexto ou do
seu entorno Iiabitual dispara a imaxinación, e 1101-aí iiós intercalamos moito o
obsccto. Por cxcniplo, eii "Museu", uiilia
das nosas últimas obr;-is,uiilizainos un lavallo nu11 lugar quc poclcn ser moitos
pero nunca os propios del. Usárnolo para
que a auga clcsborclc simplcmcnte e queremos provocar no espectador as imaxes,
sciisacióiis ou rccorclos que podc suscitar a auga clcsl~Órclaiicloou a iiiiasc clcse
lavabo, un pouco antigo, que pode lem11rar a ~noitosoiitros e situarnos iloutras
partes. Isto, xunto 5s palabras, niovemeritos ou accióiis das pcrsoaxes provocan unha diversidaclc clc lecturas. Eu non
quero rcproclucir unlia situación ou Epoca
concreta, c máis no tcinpo que vivirnos
onde todo está tan inisturaclo e é tan caótico, ondc nada é claro ou concreto ...
h-Eccme uiilia p a n mentira rcprescn-

tar algo concreto, fccliaclo ou dunlia única
lectura.
;Que é para ti o teatro, so un fiel refrexo do mundo que estamos a vivir?
Para mi11 a escena é uii cspacio cle liberdade inmensa onde podcs x o p r con
inoitas artes e non podes dirixir coma

.

o espectador estático e a aura de liberdadc
todos temos enceirada cando
somos adLdtos.cando cativor eslanos permitido berrar, rir, correr pola rúa, dcI~usaren calquera rnomeiito ou sitio, non
ternos que ol~edecerh conveiicióiis, mais
progresivamente isto vaise corta~ido,non
se deisa saída á enerxía, a expresión corporal vaise limitando, ímonos encorse-

cemos rnoi poucas veces e é moi necesario. Por outro lado, a capacidade crealiva, xa non expresiva, está tamen tan
fechada quc crco quc se ti como espectador ves a a1,guén que está liberando o
que tes rcprimiclo é coma se por meclio
del liberases algo. Isto está na orixe de

moitas formas teatrais e clc danzas dc caiactcr rclisioso e lioxc aínda se manten
en actividades como as da Semana Santa,
as do ritual dun enterro ... mesmo nos
coiiccrtos clc rock ou nos mitins, onde o
quc máis inflúe non son tanto os sentimentos coma toda a posta en csccna.

As obras de Matarile e a programación da sala fai pensar nun teatro de
minorías cé esto un resultado do voso traballo, parte dunha reflexión pred a ou de ámbalas dúas cousas?
Bucno, de entrada eu penso que o tcatro é para minorías. Se miras que tipo
de espectáculo move grandes masas, o
teatro rnove pouquísima xcntc. Por isto
teño quc pensar que o teatro é minoritario e eu tento facer teatro para a minoría, non sei a canta xente poida intercsar, pcro estou sc,qira de que esa xente
csistc. iVamos! que se eu fose espectadora gostaríame ver algo así.
Pero isto non ten por que ser así. Na
Grecia clásica ou na época do Corral
de Comedias era un auténtico fenómeno social, un ponto de encontro...
Si, era un incclio de comunicación rnoi
importantc, pcro foise vol\~enclocada vez

bre todo da TV moitas veces vese reducido a unha suma de gags, con formas
de expresión máis propias daqueles que
do teatro mesmo. Esta influcncia é normal e a min non me parecen mal as interrelacións, o que me parece mal é a
uniformación da linguaxe. Cando digo
que sc ve rnoi influenciado polo cinc ou
a TV é en filnción do que chama a atcnción da xcnte, agora o que vende é o culebrón jnon?, en consecuencia o que vemos cada vez máis sobre a escena dun
teatro E unha especie dc culebrón que
no canto de durar 300 capítulos dura
unha hora, pero é o mesmo. Estoume a
rcferir tamen a formas de e,upresión propias do cine quc non do teatro, ti podcs
facer primeiros planos en teatro c case
que un zoom, pero o teatro ten outra linguaxe e penso que se debería buscar
desde dentro del.

Dentro de Matarile dirixes e interpretas, ;cal das dúas actividades preferes?
Góstanme as dúas. Pásoo rnoi ben no escenario pero tamen traballando cos actores, á parte que son clous aspectos rnoi
parellos. Eu trabailo cunhas bases mínirnas, case abstractas, e a partir de aí desenvolvo o resto da obra cos actores, é
un trabalio de dirección-criación ó tempo.
E apaixoante ver como a personalidade
de cada uri dos actores vai influíndo no
resultado das escenas. E isto ten relación
co teatro da época douracla, Shakespearc ou Moliere facían as obras para persoas concretas que as ían intcrpretar, c
o espacio, teas, iluminación, etc, cstaban
en f~lncióndelas.
2Pensas que para dirixir é necesaria
algunha cualidade en particular?
Sobre todo tes que scr boa psicóloga,
nunca podes dirixir unha persoa igoal a
outra aínda que o que pretendas sexa o
mesmo. Como eu tento sacar cousas persoais de cada un teño que ir estudiando
o seu caracter indiviualizadamente e facer que descobran aspcctos de sí mesmos
que non utilizan ou dcscoñecen. A escena é algo que se sabes utilizala minimamente transforma por completo a
imaxe que tes de ti mesma. Este traballo é inoi gratificante pero tamen rnoi ingrato, porque pode pasar que te mates
aprcndenclo e trabaílanclo e no11 saibas
utilizar csa enerxía, meiitres que outra
'

.

persoa ponse simplemente e o fai. Creo
que hai que ter 'algo' para facer teatro.
A min o que máis me interqa do proceso creativo é como es capaz de proxectarte ante o espectador utilizando
rnesmo a enerxía do propio espectador.
$res que a dirección dun p p o como
Matarile é distinta á dunha compañía
de actor?
Si. Estas traballan sobre un texto elexido
previamente, no noso traballo non sabes
o que vai qucdar á final. O mellor algo
que no csbozo inicial parecía secundano
vai medrando o longo do proceso e comprendes que tiña unha potencialidade que
antes non captaras. Hai compañías que
aprenden o texto, o itinerario polo esce- .
nano ... isto resta implicacióii persoal ós
actores. Eu moitas veces digo que 11011
me gosta o teatro porque non vexo enerxía ninLgunhanese tipo de obra, disfruto
moito máis en moit-os espectáculos de
danza contemporánea que teñen moita
máis 'víscera', moito máis do propio bailarín.
~Pensasque como muller aportas algo distinto á dirección do que podería ofi-ecer un home?
Ao teatro en xeral, non. O que estou facendo eu faino moita xente por aí fóra,
rnesnlo noutras culturas moi distintas á
nosa. Peilso que inflúe na relación cos
actores: rnoitas veces un actor ou uilha
situación producen algo 11ovo porque cho
cstán dando a ti como rnuller porque nós
cstablccemos 'relacións moito ináis intensas cós hoincs. Elcs poclcríannas ter
igoal pero non as tcñcn porque normalmente as estahlcccn cloutro xeito. Nas
obras quc cu diri.11 nótase tamen cn que
a presencia da m ~ ~ l l éc rmoi forte, e o é
duilha forma non premeditada: en "Café
Acústico", que trata das relacións que
adoitamos establecer entre hoines e mullcres (amores e clesen~años,vida e inorte),
inicialmcilte estaban concebidas en termos de igoaldade, mais pouco a pouco
as m~deresvan aparecendo cada vez con
máis entidade e os homes van quedando
como os que miran detrás do cristal. Curiosamente coincide coa miña idea de
que as mulleres somos as que determinamos por onde van as relacións. Os homes teñen unha fachada moito máis feita,
manteñen as distancias. No traballo cos
actores é moito máis dificil facelos renunciar á imaxe que teñen de si mesmos,

facelos espine, nunha palabra. Unha muller en escena está sempre disposta a esnaquizar a súa imaxe ainda que na vida
real se poida pensar ó contrario.

E xa como empresaria, Zcreastes a sala para ter onde representar ou para
dotar ó teatro dun espacio novo ou
distinto dos habituais?.
Cando empezamos a actuar por aí fóra
fixémolo en moitas salas pequenas do
tipo desta e gostounos sempre moito a
relación tan directa que se establece entre actor e espectador. Fai que esa artifi-

ciosidade, esos planos tan distantes do teatro á italiana se rompan de golpe. Nos
tiñamos a idea -o sono- de facer algo
así, acrcccntado pola cada vez inaior dific~iltadepara entrar nos circuitos de programación institucionais, situación que
afectaha a outros rnoitos grupos e compañías. Queríamos crcar un espacio á
mame das institucións onde se ofi-eccse
algo diferente, un ponto de encontro para
colaboracións entre distintas actividades
artísticas, un lugar no que a xente poidese ver o que sc estaba facendo fóra. E
teiltarnos recalcalo tanto que o espectáculo de apei-tura indicaba xa o que ía ser
a sala: un foro para o teatro, a danza e
a múseca contemporánea. Chamábase
"Tres homes sos", cun escritor (Etelvino
Vázquez), un bailarín (Cesc Gelavert) e un
múseco (Enrique Macías), de diferentes
c~dturase que non se coñecían. Foi moi
interesante e saeu moi ben.

No verán do 92 vimos este local e nos
embarcámos nesta tolemia porque non
tiñamos cartos e foi un disparate en
negocio. Agora sabemos que non se pode
manter sen axudas e cluc nunca vai xerai beneficios porque estaría en contradicción co espírito da sala.
II
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desta cidade xa a quixeran en proporción Madrid ou Barcelona.

.A Coordenadora Intercalas que creastes este ano supoño que pode axudar algo cos circuitos ou coa programación ¿non?
Si, pero a propia coordenación é moi dificil. Pensa que cada unha é do seu pai,
unhas teñen programación so infantil,
outras son máis ou menos comerciais ...
tcmos distintos obxectivos e intereses. Por
outra parte eu estou por elas pero non
quero unha agrupación corporativista. O
mellor teño moita maior coincidencia co
Auditorio de Cadmandu ca con moito
do que hai no Estado.

Pero Zalpunha vez pensastes que ia
dar beneficios?
@g.ifl 6 7 ~ e 7 ? né U
Non, m~iller,pensabamos inocentemente
que cun bar na entrada sacaríamos uns
77~1e $m s e 7 2
cartos para pagar o aluguer. Como non
~ m ~ u 7 ? f l h ~ m é así, agora tentamos ofrecer un sitio bo
para traballar e un espacio onde poidan
pasar cousas... Non sei canto durará, e
cecais por iso estamos tan implicados, 1
porque é iodo tan precario ...
- Cunha vida tan chea de teatro ¿que
2Pensa.s que a sala ten comprometi- botas en falla?
do o seu futuro pola política instituAlgo moi concreto e inconcreto á vez: o
cional?
tcmpo. Agora leo antes de quedar totalSi. Se miras a programación dos locais
mente durrnida e, por exemplo, para esque dependen da Administración daste
tar na boa forma que esixe o traballo,
conta. Outro tipo de espectáculos coma
cheguei a conclusión que as únicas 110os que ves aquí so se ofrecen en salas de
ras que podo dedicar a facer exercicio
iniciativa pritiacla. Isto
son entre 2,30 e 4 do serán, así que non
cra unha das razóns
como. Logo ceo ben jnon?, pero non / quc daban os xornais
como. Trampeas, vas trampeando.
cando nos aineazaron, E coa vida afectiva ¿como fas?
l
, co embargo para xusO rneu caso é particular porque eu s a
tificar a case inexisentrei no teatro con Balta e isto as veces
1
tente axuda oficial,
é moi bo para o noso trabalio pero oujpois claro! estamos
tras fai todo dificil: os problemas da casa
i facenclo este traballo
traelos aquí e a inversa. O principio coI
porque non o fan as
l
míame moito o coco que a nosa relación
institucións.
I
interferira coas dos outros membros da
4 E esa política ~é incompaiVa e iratábao diante do resto coma
,l dependente do p- se non o coñeccse. Tomárao inoi a peito
po político que a dee unhas broncas... Agora xa o tomo máis
señe?
relaxadamcnte.
Non. Penso que pode
Por último Ana, ¿que escoitas máis o
scr bastante parecida
4corazón ou a razón?
3'
pero non igoal. Co
O corazón sempre.
que teinos na nosa tei-ra podeinos rcmatar
Sen embargo ti tes un nivel de reflepensando
todos
que
xión
alto do que fas
,
o que faccmos aqui é
Si pero coa vida aprendín que o único
todo gaita, pandeiro
que paga a pena é o que fas scn racioe o Ballet de Rey de
nalizar moito e que reflexionando dcsViana, ou o que nos
pois quererías morrer. As cousas impor, ofrecc o programa
tantes da mula vida, as que máis me mar1
"Desde Galicia para
caron foron tainen as maiorcs burradas
l
el h/Iundon. iIsto non
que fureil.
I 6 Galiza, por favor!,
I
jc tentarnos vcndcr
!I Compostela para o
Folor con Ana de teotro é npnixonnte e pode+
i
ano ? . O ! A parte
alzre mcl7n. pdxinns e mtiir phxinm, ;n/I@on qrie
1
i
que a ofcrta cultural
o es/)acio sexo limi/ndo! D
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NANlNA SANTOS

novo fcminismol, vencclla ás loitas polílicas
c sciciais cla dccacla clos
60 (cn USA contra a
guerra clo Viclnam, na
Iraiiza o Maio d o 68...
aci igiial que o reslo cla Europa; nos povos tlo Eslaclo Espafiol á loila antilranquist" a pro1 clas liberclacles políticas, sinclicais e nacionais).
A n o n pequena par~icipación d e
inulleres nestes inovinientos permite-lles
clescobi-ir atí. cluc ponto o m u n d o está
constniido ás cuas costas e sobre o traballo
silencioso e silenciado clas mulleres.
O "caso español" é, habida conta d o
rexirne governante, máis seroclio: na décacla dos 70 e, pode-se clicer que arrinca en 197 cpe, a calor cla declaración da
ONU cle Ano Internacional da Muller,
convocan-se as 1 Xornaclas de Liberación
da Muller en Madrid n o mes de Decembro na clancles~inidade.

ALGUNS DOS

FACTORES Q U E
F I X E R O N POSIBLE O S E U
XURDIMENTO C O N FORZA

t\ importanle iiicorporación de m u -

lleres no ~ r a b a l l oasalariado na clécada
clos 60.
A participación activa na loita antifi-anquisla e a pro1 clac liber~adessindicais, políticas e nacionais.

2 Para ese movimento alén Pinneus duas
obras tiñan sido ponto de referencia: O Segundo sexo de Simone de Beauvoir, obra de
1949 que fai un ataque frontal contra toda
idea de exaltación da muller en nome da feminidade. Libro pioneiro que da coraxe a
muitas mulleres para arborar a bandeira do
feminismo nun contexto hostil, e A mística
dafemiliidade de Betty Frieclan, obra escrita
1 Uso o adxectivo de novo para diferensob o pulo da 'chegada a Norteamérica de
ci3-lo do vello e pioneiro feminismo que nasO Segundo Sexo, en 1953. O libro é ilustrace no século XIX e que no Estado ~ s ~ a n o ' l tivo clo cárcere cotián, con todo .luxo de miualonga até o final cla República que é, como
dezas, no que se fecha as mulleres coa e na
sua crenza no mito da feminidade, a partise sabe, coutada pola guerra civil desencacleada polo alzamento militar comandado por
res dunha investigación moi concienzuda entre as mulleres americanas.
Franco.

A circulación d u n nada despreciábel
volume de información relativo a u n movimento de loita e organización das muIleres alén Pirineus e alén mar.2
As vivéncias e insatisfaccións d e tantas activistas que experimentan os atran-
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cos, proprios e alleos, que haberán de
superar para participar como iguais nas
loitas nas que toman parte.
Factores estes que activan a centos de
rnullei-es que viña* participando no movimento antifranquista e que agora orientan boa parte da sua.actividade e enerxias á construcción de organizacións de
mulleres. Esforzan-se, agora, en descobrir e desvelar os mecanismos que fan
posíbel a sua opresión de sexo.
Nesa década dos 70 catro obras van
coniribuir aos debates abertos no interior do movimento feminista:
Tres autoras dan a luz no mesmo ano
de 1970 a outros tantos traballos:
Kate Millet, con Política sexual, acuña
o termo de Patriarcado como sistema;
Sulamith Firestone, con Dialéctica do sexo pretende unha aplicación da producción de mercancias-clases sociais do Capital de Marx ao tema dos sexos da que
deduce á muller como clase social. Esta
obra abre, tamén, as portas ás liñas bioloxistas que se desenvolverán posteriormente. e Cristhine Delphy con O ininzigo principal artículo no que teoriza o "modo de producción familiar" e a s clases
antagónicas que nel participan, sendo independente do sistema capitalista3. Por
último, nos anos 1972-1973 o libro de
Carla Lonzi: Ctlspamos sobre Hegel aborda unha distinta visión, de corte radical entre o mundo, intereses e valores de
homes e mulleres.
,.

En Galiza o proceso de nascimento e
medre orqanizativo, social e político do

ARIA SOSIS QIJEI7AN

A M~JIÍLEREN GALICIA
11 ILmILER N11 SCX;I EDtUX (;~\I.l!C;lt
A LINGI M GiLI,<Y\ E A R11 'LIJA3
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feminismo desenvolve-se no contexto no
que se inxire: Nas coordenadas do mundo occidental, co arsenal de ideas e de
cambios sociais que acontecen nese marco e, desde logo, moi sobranceiramente
no marco xeográfico, político, sindical e
social do Estado Español onde a oposición franquismo-antifranquismo domina o cenáno.
En 1972 organiza-se o Movimento Democrático de Mulleres (MDM) que nasce con vocación de organizar mulleres,
propoñendo inicialmente labores basicamente asistenciais (axuda a presos, loita contra a carestia da vida ...) ainda que
co tempo evolue a posicións confesionalmente feministas.'
En 1976 núcleos de mulleres de Ourense, Lugo, Ferrol, Vilagarcía, Vigo, A
Coniña, Santiago e Pontevedra xuntanse para constituir unha organización galega con declarada e explícita confesionalidade feminista, falo da Asociación
Galega da muller (AGM).
A AGM é unha experiencia nova e unitária. Unha organización só de mulleres
para pór en solfa o tradicionalmente considerado feminino e criticar as relacións
entre os sexos.
O entusiasmo alenta naquelas mulleres que están descobrindo o que é ser
muller nun mundo de homes, atrevendo-se a airear tantísimas cousas que viñan sendo "tabú", asuntos considerados
privados.
A capacidade de acción, as iniciativas
despregadas, a combatividade, a audácia

e ousadia nas consignas, nas críticas, nos
métodos de organización e loita destas
militantes crian escándalo nunha sociedade que non está afeita a que as mulleres falen en público e digan o que senten e pensan.5
Moi de contado, no fermento dunha
sociedade dinámica, de transición, o
feminismo estrala6 e nascen mais e mais
organizacións de mulleres: Asociación
Democrática da Muller Galega (ADMG);
Unión de Mulleres Galegas (UMG); no
verán de 1978, fruto das nada pequenas
diferéncias ideolóxicas e políticas a AGM
rómpe.7 Un núcleo de mulleres vai-se e
configuran a FIGA, Feministas Independentes Galegas.
3 Para ahondar mais nalgúns destes debates podense consultar os capítulos 4 a 6 de
Polcnzicnsfe~~~inist~is:
Una, Pineda, Oliván. Ed.
Revolución, 1985.
De feito MDM é organización convocante
das 1 Xornadas Feministas do Estado Español de Decembro de 1975 en Madrid.
5 Paga ler a Andaina no 17 da primeira época, monográfico que repasa a história do 8 de
Marzo -data emblemática da loita feministadesde 1977 até 1989 através das consignas,
manifestacións, panflgtos e publicacións feministas e das noticias e artígos da prensa.
6 0 s Medios de Comunicacion liberais partidarios da Reforma Política contribuiron a
difundir esas ideas feministas que resultaban,
entón, moi novidosas.
7 A análise da opresión das mulleres, as
distintas posicións en cuestións como aborto,
anticonceptivos,sexualidade, etc dificultaban,
e mesmo impedian, unha práctica común.

Entre 1979 e 1985 outras organizacións fan o seu debute: Secretaria da Muller de CCOO, Comisión da Muller da
ANPG, Colectivos Feministas de Escluerda Galega, Grupos de Mulleres de
Univei-sidade, Vocalias en hairros. Mulleres Nacionalistas Galegas, etc. *
É tamén neste Lempo que se ponen en
marcha mecanismos institucionais para
ocuparse da cuestión."
Grácias ao traba110 destas organizacións feministas desvela-se un feito que
remanecia agachado: a opresión das muIlerec, espertando tantas conciéncias
anes~esiaclase reacendendo o facho das
I3isavoas sufraxistas, facendo das mulleres unha lorza social. .
Nestes primeiros anos do feminismo
galego edíta-se un libro de obrigada leitura: A Muller ei7 Galicici de M" Xosé Queizan. Tenta conmgar dous elementos igualmente iiiiportantes para a autora: a identiclacle nacional galega e a aclesión das
mulleres a esa pertenza contando co leito
explícito da sua opresión.
Non resolve satis~actoriameiitea cuestión, a o meu enlender, ao eslar presa da
iclcolosin galcguisia que viña considernnclolo:
a. QLIC
n inuller galcga por cxceléncia
i. a do cniiipo e a clo niar
b. Qcie na Caliza existe un machismo
moi ateiiuaclo.1 1

Asi mentres unhas culpan ao capitalismo, outras responsabilizan aos homes
en exclusiva. Eles, inimigos irreductibeis
das mulleres, non colle, polo tanto, outi-a proposta que un arredamento total.
Aqueloutras entenden que, de encontrar
as orixes da opresión, ha-se encontrar
a varifia máxica para un programa liberador. Outras mais, ven na opresión c o i
lonial -variante do capitalismo- o branco onde apontar para solventar a opresión das mulleres. Afirman outras, que
a desigualdade e xerarquia entre os sexos son específicos, teñen a sua autonornia e este vector de opresión crúza-se
e entrecrúza-se con outros vectores de
desigualdade e opresión: idade, pel, riqueza, traballo, instrucción, etnia, relixión, xeografia. ..

tros factores inflúen no xeito de a viver
e de padecela. Outras, en fin, consideran que a opresión está subsumida na
loita de clases ou na loita nacional , propoñendo que homes e mulleres, sen fracturas, enfronten o feito colonial ou o sistema capitalista segundo os casos .
Velaqui unha mostra da pluralidade
que atinxía a este e a tantos outros debates: dupla militancia", sexualidade e,
en particular a heterosemalidade como
norma de obrigado cumprimento, o matriarcado galego, aborto, maternidade.. .
Os debates seguen e tres son, basicamente, os temas que concentran a atención:
Todo ese amplo capítulo de myller e
política (onde entrarian as políticas de
acción positiva...), sexualidade (incluindo sexualidade comercial, transexualismo ...) e a peliaguda Identidade Feminina.

A

PENETRACION DO FEMINISMO
NO TECIDO SOCIAL

~ o i t o son
s os debates que florecen no
interior dese movimento dando conta
clunha interesante pluralidade de ideas,
opinións, xeitos de pensar, de sentir, de
analisar a opresión das mulleres.

Unhas pysicións fan fincapé en que
todas as mulleres estamos unidas por
unha común opresión; outras din que
todas as mulleres estamos afectadas da
opresión de sexo porén nen a vivimos
nen a padecemos de igual modo pois ou-

Verdadeiramente os cambios son
grandes.
Desde que botou a andar, conseguiu
espertar a conciéncia de amplos sectores
da sociedade a respecto do papel das
mullres e da sua opresión, cnando e fornecendo ferramentas para loitar contra
ela, conseguindo que cada vez mais organización~,e tamén institucións, recollan moitas das demandas propostas e
xeneren, á sua vez, os seus próprios mecanismos e meios para actuar no "asunto muller".
Tamén no terreo académico abriuse
unha importante fenda ao interesar a
moitas persoas das máis variadas clisciplinas cerca da realidade do esquecimento das mulleres e do próprio preconceito sexista de parte do persoal investigador e docente.

8 Non c a mina intención lacer unha meiicicin eshausii\~a,
só dar fe clun len6meno moi
iml'ortantc, 13 surdimcnto de organizacións
clc iiiulleres ci-i diversos Ambitos, fnito da plurnlidacle polílica e icleol~isicadas mulleres, á
par q~ietestcin~~na.clunha
conciencia crecente
cerca tic opresidn da ii-i~illere da necesidacle
dc batcr ncla. Un aspccto recente de importiincia C a organización de Mulleres Rurais
~x~~inovicla
desde as filas do PP e aupnda con
cartos públicos que conscguiu unha vasta
rccle de ~iiullcrtr,ocupadas en i~ctividadese
prc>posrt"s"ambigi~as"
clcsclc o ponto de vista
dos papeis tradicionais dos sesos.

9. En 1979 a Subdirección Xeral da Condición Feminina de Pio Cabanillas e en 1983,
ao pouco da chegada do PSOE ao governo
do Estado, o Instituto de la Mujer.
O Servicio Galego de Proinoción da Igualdade do Horne e da Muller nasce xa no cabo
de 1990 e da man do PP, ao igual que a posterior Conselleria de Familia, Muller e Xuventude. todo un programa ideolóxico resumido no nome!
1"
da man dos pais do galeguismo que se
constnie unha identidade muller galega ao
Go da aíiimación nacional de finais XIX e priineiro tercio do XX que colle como miolo

desta identidade a idea de pertenza á comunidade nacional galega, cunha visión da inuller mítica ainda que moldeada nos valores
próprios das clases urbanas conservadoras: O
fogar é o lugar acaido e Nai e esposa a sua
función. O tema é certamente interesante porén excede do que aqui imos tratar.
'1 Matriarcado; Patriarcado con igualdade de Direitos: Risco; Machismo moi atenuado: Durán; O patriarcado pola pobreza
do país é feble: Queizán.
12 &u-se en chamar así á militancia de
aquelas mulleres que non estaban organizadas só en organizacións de mulleres.

UN DOS SINAIS DE IDENTIDADE
DESTE MOVIMENTO "VEINTEAÑERO"
É A SUA NECESIDADE DE DEBATE, DE
POR EN SOLFA PRACTICAMENTE TODO
O RECEBIDO, DE TENTAR DAR A VOLTA
AS CABEZAS E A ESE XElTO DE PENSAR E ACTUAR TAN MARCADO POLO
PRECONCEITO MASCULINO
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O FEMINISMO
COMO

MOVIMENTO

SOCIAL E POLlTlCO

1

1
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Ao se incorporar ao espazo público
faino dun xeito específico, entrando en
relacións conflitivas con outros movimentas sociais e políticos porque quere
subverter o social desde as raices ao cuestionar as estruturas económicas e de poder e porque
cuestiona as própias relacións entre os sexos.l3
B Pon en solfa a relación
tradicionalmenle establecida
entre público e privado. O
público, espazo masculino,
o privado, dominio privilexiado do feminino.
'
B Pon en causa os ámbitos que conforman o público. Coa vella consigna "O
persoal é político" o feminismo queria significar que
ámbitos considerados privados (traba110 doméstico,
sexualidade, decisión de maternidade, relacións amorosas...) estaban sendo lugares
de exercício de opresión das
mulleres e deberian, polo
tanto, ventilarse na ágora,
no espazo público, no ám- 1
bit0 do social e do polílico.
D 'Denúncia da xerarquia atribuida aos
labores exercidos nestes dous espazos
correspondendo o grau allo da escala a
ELES e os graus inferiores da valoración

1

a ELAS.

,

O Feminismo reivindica para as mulleres a igualdade ao Lempo que r.efuga o
conceplo de igualclacle ~runfantedesde
a Revolución Francesa por cleixar fora,
polo menos, a metade da humanidade
Pero, aclemais, analisa -desde os anos
70- ese concepto clesde un ponto de visLa que ten mais a ver cos valores
Que queren dicer as mulleres cando
reivindican a igualdacle? É evidente que
esíxen igualclade de direitos sociais, polílicos, laborais e a igualclacle de oportunidades, porén Quere esto dicir que queren ser como os homes?
Desde esios interrogantes van desenvolvendo unha visión crí~icado paradigma masculino.
A Ética foi, tamén, unha ética rnasculina e os valores imperantes en moitas
ocasións, próprios dunha concepción do
mundo que avalia mellor cualidades ou
trazos de comportamentos asimilados

~
~
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aos homes: forza, competitividade, agresividade, cultura do éxito.
Igualar-se aos homes aparece para as
mulleres coma un proceso de ruptura co
próprio xeito de ser para se integrar nun
mundo -o público- que até non hai moito tiña-lles resultado hostil.

ráneo moi sustanciosas cuestións que xa
non se poden ignorar.
No terreo da prática reta e desafía aos
sectores activos da sociedade galega no
noso caso, a recoller tales aportacións para
converte-las en acción co obxecto de transformar fondamente a noca sociedade que

O feminismo cuestiona este concepto
de igualdade no terreo moral e elabora
elementos de ética feminista que teñen
grande interese como proceso crítico á
élica dominante.
Esta crítica a ética androcéntrica ten
importancia clesde o ponto de vista de
educación en valores. Educar na igualclade quere dicer respectar a diversidade, romper relacións tradicionais sobre
os comportamentos, valorar as diferencias... e ser conscientes de que se non po- de tratar igual a persoas que parten da
desigualdade.

conta para o seu ordenamento cunha inxusta e desigual relación entre os sexos.
Pasaron 20 anos, tempo no que tantas
mili~antesfeministas clespregaron fecundas enerxias gi-áciasás que temos andado
este duro e fermoso camino. Para elas,
para nós, vinte anos é unha parte substantiva da vida e, polo mesmo, é moito.
Para as mentalidades e conciéncias colectivas ou para eso que se chama história, vinte anos, como di o tango, non é
nada. D

COMPRIMINDO
ESTES FECUNDOS
20 ANOS DE FEMINISMO

O feminismo como inovimento social
e polílico recolle o facho acceso polas sufraxistas de converter ás mulleres nunha
forza social con voz de seu.
Incorporase ao mundo do público
ponendo en causa a configuración dese
espazo, os valores imperantes no mesmo e as relacións entre os sexos aportando ao pensamento crítico contempo-

'3 De feito nos comezos do feminismo galego diversas organizacións sindicais, politicas, nacionalistas, miraban con receio -e en
ocasións con hostiliclade- ás feministas que,
coas suas propostas e cos seus análises, introducen unha división no interior da clase
obreira, do povo galego, da nación, dos comunislas ... a clivisión entre os sexos. Eles veñen de tradicións nas que a clase obreira é
unha e única, cos mesmos obxectivos e intereses. Non está forinacla por clistintos sexos,
cores, non hai parados e empregados...; o povo iclem e igualmente a nación. Non se acepta a heteroxeneidade existente no interior
desas "entelequias" e acusan ás feininistas de
dividir.

Vinte anos ile feminismo merecen unna pausa ne reiiexiun. Camhiai
moitas cousas, n m e n a situación das mulleres. Hai quen opina que case
chegamos, hai quen ili que apenas son migallas o que temos. O feminismo
rleshrozou un camino que xa comenzara temlio atrás e como en todo
camiñar ao avanzar vislumbran-se novos horizontes, mais a mirada de
carla quen é suhxectiva.
Desile Anilaina quixemos recahar a opinión ilalgunhas iieipsuns SUIJI-G
tema , pusemo-nos en contacto con: Maria Xosé Agra, Dominuo Carcia
Silll~!II, Maria Xosé Porteiro, Maria Xosé Queizán, Xesús Redondo Ahuin,
iel Rivas, Francisco Roilriguez, Liilia Senra e Toñi Vicenti. Se hen en
iciliio toilos estiveron ilacorilo, ilespois hauho quen escusou a sua
Ita ile resliosta, quen non ilixo nada e quen a manlou puniualmente.
ut;ataS i~ltimasIiersoas teiles aqui a súa resposta a s preguntas seguintes:

Coiiteinylaiido a sociedade de sde o yí
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de Galicia desde o punto de vista economico, social e político, asi como do
propio desenvolvemento do feminismo,
a participación feminina penco que discurre dun xeito similar ó resto do Estado, aínda que máis paseniñamente: a presencia e incorporación das mulleres en
tódolos sectores, unha maior participación fora do marco doméstico, unha
maior carga en teinpos de ci-ise... Agora
ben, hai unha cuestión que si me parece importante resallar e é a capacidade e
os medios de que clispoñen os partidos
conservadores para chegar ás mulleres,
para articular un discurso do que se fan
eco, específicamente destinado ás mulleres, para implicalas en asociacións, sacalas da casa, utilizalas políticamente.
Ese discurso conservaclor dirixido propiamente as mulleres, e en grande medida ás mulleres do mundo rural, é algo
que en Galicia se cleixa sentir dunha maneira especial. Este feito chama a miña
atención e considero que debe ser obxecto dunha reflexión pausada.
2. Si, sen dúbida, pois ainda que os
avances e os logros son moi importantes
non serían posibles sin un movimento de
mulleres, feministas que desde'hai, cando
menos, dous séculos ven loitando por
mudar a situación de explo~ación,submisión e opresión das mulleres. O certo
é que na noca sociedade os problemas
subsisten e, polo tanto, subsiste a necesiclacle de que as mulleres loiten e se organicen de múltiples e diferentes xeitos
para afrontar os vellos e persistentes obstáculos e tamén as novas formas de subordinación. Segue a ser necesario un
grupo ou colectivo de mulleres, unha política feminista que posibili~eunha interpretación dos discursos, das practicas,
das mensaxes, etc ... que constantemente
se dirixen para que ocupen ou volten a
ocupar o seu "lugar natural", é necesaria
a crítica social e política ante as situacións
cle inxusticia e desigualdade. Desde esta
perspectiva está claro o ¿para que? o movimento feminista contribuiu sempre ós
procesos emancipadores, sempre loitou
por unha sociedade máis xusta e máis libre, eses obxectivos seguen sendo válidos e un movemento feminista coma movimento amplo, plural e diverso, que propicie o debate interno e externo, é necesario para as mulleres pero tamén, loxicamente, para toda a sociedade.

3. En termos globais non é fácil respostár, quizáis poda decirse que en xeral
foron aceptando cuestións moi básicas e
que non cuestionasen excesivamente a
súa posición, que foi unha evolución non
exenta de conflictos en moitos casos, e
sobre todo no terreo persoal. Pero xa digo
que é difícil xeneralizar. Un grupo de
homessiguemantendoposiciónsconservadoras, outro grupo máis ben minoritario asumiu as propostas feministas e
colaborou máis ou menos activamente
neste proceso, e outro adoptou unha
posición "cínica" que representa a aqueles que, como dicia Rossana Rossanda,
danche a palmada na espalda e dinche
que vales.moito e que sigas adiante que
eles estan contigo. Agora ben, si pode

11

Ese discurso conservador
ilirixirlo propiamente a s
mulleres,eengrandemelida
IS mulleres do mundo rural,
k aldo que en Ealicia se ikixa
sentir lunha maneira especial.
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afirmarse que hai unha evolución favorahle, non tanto porque asumisen as propostas feministas de entrada senón porque houbo unha OLI algunhas que
est,~banahi para plantearllas e lembrarllas A evcilución clos homes taincn ten
hastantc quc ver, obviamente, coa propia
cvolución das mulleres, coa súa presencia e activic~adeen ámbitos e "santuarios" traclicionalinente inasculinos.
4. Coma meta absoluta eslá claro que
debe ser polo feito cle ser muller ningunha inuller sufra explotación c opresión. a eliminación clac dcsi~ualcladese
inxustizas que tenen a súa orixe en diferencias sexuais ou xenéricas, acabar cunhas estructuras patriarcais e masculinas.
Mai, sen eiiibaigo, metas moilo máis conci-etasc iniiiecliatas: que as mulleres cleisen cle ser un colectivo especialmente
afcctado polo clcseinprego, pola econoinia suiiicrsicla, pala pol)reza, pola violencia scsual. Que as i-iiulleres participcn activamente no espacio píihlico e
políiicci. En xcral a mellora clas conclicii~iisclc vicia c csisleiicia coticliríi-is.Son
miiis concrctas pero non 170r elo ináis do;iclas tlc criiiscgiiir (aincla cstaiiios espei.;iiido ~iiiliaIcsisl:icióii pi-ogresista sobre
o nhririn). K i i Gnlicin, cii particular, esias mci;is concrctas so11especialiiiente
ini~xirtanicsdada ;I situación das inullercs nci muiiclo rural, clas traballacloras do
mar c clac conscr\leii-as..., da grave crise
iiiclusti-ial,rla eniigi-ación, cla clesestizicturaciríi-i da socicclacle tradicional. Hai
incias c ti-aballo para inoito tempo

11

os próximos vinte ano!
tafl~Ouc0van ser iguais p a n
tÓhlas mulleres, . . .
, o .
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1 Desde
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o ponto de \/isla da participación feminina nos últimos vinte anos
o qiic iii5is me chama a atención é o escasa que scgue a ser, inalia o inoito que
se lala da nccesiclacle cle se increinenLar. Coino avance destacaría o leito de
quc cada vez sc cliscute menos a necesiclaclc clcstn participación. Coino aspecto
ncgnti\,o consiclcro que a participación
scgue a sei- inoi c~istr~sa
en Lernios de
ienipo (unlia cng5dega inlíis á supei--xoriiacln clc traballo), pouco gratificante porcl11e pcrsiste unha ciinrímica de "i-eunidns"
innecesarias para lodo e ven-se poiico
c tal-clc os resultaclos. Se se trata de pariicipaciiln política, sindical ou en calq~1ci.aacti\lidaclc serarquizacla, coinpetitiira c clc rclc\ro público, existen poli-

qbraio polo que as mulleres estamos a faer. Moitos homes atravesan unha certa
nse de "modelo" e para os que resolven
en .o seu problema, xeralmente caen dei moi mellorados en canto a lolerancia
o entendemento. Cando o resolven mal,
agravase a reacción á contra
31tamos hoxe algunhas diatrib
ndas e incribles en algúns homes aparentemente cultos e informados, ou vemos
que a violencia contra das mulleres non
só non decrece senón que aumenta.
4. Penso que basicamente as mesmas
que están plantexadas desde os últimos
vinte anos: igualdade real de dereitos e
de oportunidades, respecto á diferencia,
co-participación plena no devir social,
co-responsabilidade en todo o relativo á
vida pública, derrubamento das barreiras invisibeis (cambio de mentalidade e
actitudes sociais, alén dos avances sobre
o papel).
É importante, tainén, ter en conta que
os próximos vinte anos tampouco van
ser iguais para tódalas mulleres, e penso que debe facerse maior énfase na necesidade de apoiar as que están en peor
situación (países ou zonas empobrecidas, en situación de guerra...), para que
poidan acc
)u proceso de liberación.

MARIAXosÉ QUEIZAN

cos elementos motivadores xa que esLes eidos están -como case todo- concebidos en función clun modelo androcéntrico e mesmo misóxino.
2. O movemento feminista é máis necesario hoxe ca nunca porque desde os
núcleos de poder téndese a dar a imaxe
de ;ue as mulleres xa conseguiron LOdo o que o feminismo reclamaba. Se cadra, precisa dunha re-leclura e clun esforzo por reivindicar o propio lermo para poiielo en valor. Penso que o movemento feminista terá vixencia sempre,
mesino no hipotético inlre en que se tivera acadada a ig~ialdade,porque sempre haberá algún campo no que seguir
avanzando, e sobre todo para non retroceder.
3. Non vexo a evolución dos homes
clun xeito homoxéneo, pero con carácter xeral considero que seguen a atravesar unha etapa de incredulidad

isidero que os cambios máis
e da nosa sociedade nos últiii
mos LU anos son debidos ao Feminismo
e á nova situación das mulleres. Son moiLísimos e non se poden reseñar facilmente. Comentarei algúns.
Un cambio na Formación e Educación
infantil. A nai xa non é a figura única. A
existencia de garderías e a repercusión
nun desenrolo máis social desde a infancia, a visión diferente que as crialur,
ian da nai, e polo tanto da mu11
,e todo a existencia do Pai. Ante> eLn uiiha figura vista, ou, cando menos que as criaturas .trataban pouco e
dun modo distante, unha figura que se
temía, "voullo dicir ao teu pai", que impuña respeto. As necesidades eran reclamadas á nai que era a única que cuidaba, limpaba, alimentaba. Iso cambiou.
Xa existe (aínda que non masivamente,
pero vai incrementándose) o pai que tamén atende, escoita, pasea, alimenta, etc.
sto terá necesariamente unhas repercu-

sións psicolóxicas profundas e xa non
será igua¡ porque os Padres xa van sendo moi distintos. (Claro está que, que en
certos casos, poden seguir tratando de
modo diferente a nenas e nenos, etc. Pero tamén iso vai cambiando).
Nalgúns fogares, a nai xa non é a figui-a tradicional. Pode traballar fóra, ser
empresaria, ter responsabilidades públicas, gañar difieiro ... En definitiva, pode
ter valor social e non só valor afectivo.
En moitos casos, a atención e a dedicación materna verase mermada polas responsabilidades sociais ou políticas da nai
e as criaturas comezan a valerse e a sobrevivir nunha nova orde social na que
a nai xa non é a única, a indispensable.
Non son quen para profetizar que
pasará co complexo de Edipo, pero está
claro que as condicións que o motivan
segundo os Sabios, xa non serán as
mesmas.
. Tamén é outro o panorama dos lugares públicos: mulleres nas oficinas, mulleres nos bares, pandillas de mulleres
comendo, ceando xuntas, de copas a Sen
Homes.
A Economía transfórmase e depende
da emancipación das mulleres: Desde os
electrodomésticos, aos dodotis, comidas
preparadas, microondas, cousas de usar
e tirar, etc., etc. Mandar as mulleres para a casa, como as nosas nais ou avoas,
non o pode resistir o sistema. A maiolía dos fogaes non se manteñen só co salario do marido, pero, ademais, unha
grancle parte da industria e do comercio
desaparecería.
Sexualmenle as relacións son ben distintas. E a psicoloxía e psiquiatría ten
rnoilos datos sobre os problemas que, ás
veces, ocasionan non liomes que as mulleres tomen a iniciativa amorosa. Pola
nia, nos parques, etc., vemos como con,
cada vez máis, as rapazas as que bican e
agarran aos rapaces.
Son moitos os cambios económicos e
sociais e non se poden explicar en pouco espacio.
2. A existencia do Feminismo continúa sendo moi necesaiia. Resulta mesmo absurdo o cuestionalo. Faltan moitos anos (hai eslimacións que falan de
400 anos baseándose en tantas cousas
que compre cambiar) para que as mulleres
alcanzar a igualdade de
oportunidades, a equipotencia cos homes. As transformacións das mentalidades son moi lentas e máis aínda se a pro-

Eduardo de/ Rio Garcla. "La revolución /emen,na de las mujeres"

da non existe o dereito ao aborto, ou sexa a dispor do propio corpo; cando se
usan como obxectos publicitarios, etc.,
etc.
Hai que seguir traballando sen descanso para ir conseguindo unha dignidade das mulleres como persoas de pleno dereito.
3. Os homes non terán máis remedio
que adaptarse ás novas situacións. Loxi-camente, teñen que perder privilexios.
Para eles era máis cómocla a situación tradicional. Pero, ao final, gañan como persoas. Están aprendendo a seren pais e
compañeiros, a ter unha persoa ao lado
en lugar dunha escrava. Isto, claro está,
xenera conflictos, o mesmo que unha Democracia en relación cunha Dictadura:
4. Seguir conseguindo melloras en todos os frentes e en todos os niveis. A situación das mulleres é rnoi diferente, desde os paises nórdicos ao Terceiro Mundo e está polo tanto en relación co nivel
de vida, co estado do benestar e o nivel
cultural. A acción política e a solidariedade son fundamentais, pero non debemos esquecer que a loita hai que facela desde a sociedade na que vivimos e
que coa forza que conseguimos estaremos en condicións de axudar á máis necesitadas.

A existencia [lo Feminismo

continua senrlo moi necesaria.
Resulta mesmo absurdo o
cuestionalo.

paganda, a publicidade, os medios de comunicación xogan en contra en lugar de
a favor.
A pregunta pode mesmo resultar indignante cando a violencia sobre as mulleres é evidente e as mortes, os malos
tratos e as violacións son cotiás; cando
os salarios das mulleres son inferiores aos
dos compañeiros; cando as mulleres realizan o traballo gratuito nos fogares, a
maioría do traballo do mundo e a cambio teñen só o 10% da renta; cando están ausentes dos postos de responsabilidade; cando seguen a ser obxectos sexuais e aínda existe o mercado de corpos
femininos, as veces de nenas; cando aín-

1. Malia o notable cambio que com-

porta o paso da muller das labores domésticas ó mercado de traballo, feito que
conleva un nivel cle solvencia económic
certa respecto do home, pouco ou nada
modifica de raíz a condición feminina,
subsidiaria e sometida. Velaí dúas violentas evidencias que denigran: desigual
salario a igual traballo, neste propio país, e en Alxeria, a indumentarias idénticas e exhbicións igualiñas, Morceli merece o ceo e Boulmerlza merece un tiro.
Alá os redima. No-lo explique o Ministro.
2. O machismo constitúe un feilo social perverso sen atenuantes nin palialivos. Subxuga a media humanidade sen
reparar en gastos nin en vidas. O feminismo militante, polo tanto, é humanamente imprescindible e socialmente progresista, porque as condicións graciosas
entre contrarios antagónicos non son
pensables e o machismo de seu non se
extingue: hai que batelo.

,

terreo: tragan, e lisio. Houbo logros, pero non debiclos a que o varón se volvera máis permisivo, íoi que gañou a pulso nioiores cotas de liberdacle o feminisino. Mainos que evolucioi~ande seu,
si, pcr~)son rariños. Son ináis ós que aíncla sc Ile vai a inan, vil e clis~iasiva.
tlaclc plciia, cle clereito e de feito: na lei,
na casa, na S ~ C ~ C C ~ ¿ ilri
I C ~empresa.
,
NO
a , de X L I S L ~ Z ~
cnianio nc>Ilse ~ ~ I l S i gfalar
S C K ~L l l l C X C ~ C ~ CC~~ OCSI111]>1~
cinismo. E aSrn~c.i-nicl:itlc.
iml~osihlc.De xus~izaserá
o conil>atc (cininis~a.
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ballo para todas as persoas, clireito a pro-

1 A conciéncia social, e especialmente da muller, a respeito do seu de.mito ao traballo, fóra dos labores dornésticos, o seu afán de participación e
organización social e a sua loita contra
os ester-eotipos,pre~uizose opresións da
sociedade patriarcal. Estq oiientación da
participación social da muller contiibue
obxectivamenle a reforzar a idea de que
a sciciedade capitalista, tal e como está a
f~incioiiar,debe ser ~ransformacla,pois é
íonte, 01-ixc de g-avísirnasopresións, marsinacións c clesig~~alclacles.
2. Consiclero-o necesário, porque a
sociccladc clisla nioito de estar estruturada sal>re o f~incioiiarnentoigual, respeitoso, entre sexos. Precisamente, os aspcctos idcolósicos que subsacen na noca socicclacle, scguen senclo moi debidores dos estercotip~isinasculino-feminino. A inclepcnclcncia da inuller forma

conou nacións, respeito
ciencia e a dignidade da persoa,
a unha sexualidade e afectividade non
re13rimiclas,libres, Son evidentes as interrelacións coS moviinentos políticos lil~eraclores.
3.
-como tendencia, haihnha evidente evolución mental dos homesa favor dunha sociedade igualitária, na que as muIleres son seres autónomos, independenles, iguais en direitos ... Agora ben,
entre a tendéncia mental e a realidade
obxectiva hai evidentes desaxustes e contradiccións. Pero ao meu modo de \Ter,
os homes, como persoas con conciéncia
e con afán por seren felices, obxectivamente teñen na loita a pro1 da independéncia e a dignidade das mulleres, unha
contribución á sua própria liberación humana, social. Neste intre, existe a tendéncia -derivada da situación política
imperialista- a reprimir a diferéncia, e
xa que logo, á agresión contra as muIleres, especialmente as pobres.
4. A real incorporación das mulleres a vida laboral, en toda a sua extensión, o que plantexa un cámbio radical
na orientación económica actual. O combate activo, legal e real, contra todo tipo
de cliscriininacións por razón cle sexo; o
impulso da participación activa da mu-

hospitais, comedores, transportes
que
posibiliten unha transformación das relación~familiares. A-eliminación da hipocresia moral, dos tabus, relacionados
co sexo e a afectividade ... deben alumear os códigos civil e penal, asi como a
consideración de todos os humanos con

macióii global da csiaéncia humana: Ira-

zos sociaic públicos -garclerias, escolas,

xiosos ou inquisitoriais.

FRANCISCO
RODRIGUEZ

.

POVOS

,,

ANDAINA
36

con conciéncia e con afán vor
Seren felices, ohxectivamente
teñen na loita a pro1 l a
inrlepenléncia e a ilignihrle
[las mulleres,'unha
contrihución a sua própria
liberación humana, social..
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"Asfet-ramentasdo mestre endexamais
desmantelal-dna casa do mestre".

_i

I
Pilar Garcia Negro en Beijing, onde se celebrou a IV Conferéncia Mundial da Muller.

esultaria verdadeiramente hixiénico e civilizatório
que moitos "sábios" -dos
que iodo o saben, todo O entenden e sobre todo pontifican- tivesen~asisticloás
sesións do Foro de Mulleres de Organización~non Governamentais, que, en
paralelo á IV Conferéncia Mundial sobre
as Mulleres, se celebrou en Pekin enlre
o 30 cle Agosto e o 8 de Seternbro de
1995. Se quixeren facer exame de conciéncia, acto de contrición e propósito
de emenda, deixarian decontado de recitaren que o feminismo "xa" pasou de
moda, que nos encontramos na era do

d

" r"l" '-3

"post-feminismo" (?) ou que as desgrazas que aflixen a tantas mulleres no mundo son só consecuéncia do "atraso" dos
seus povos respectivos. As sesións do Foro citado, con participación e intervención de milleiros de mulleres de todo o
mundo, foron u n h formidábel exposición multinacional da forza imparábel
das mulleres organizadas e do papel central que desempeñan na loita anti-imperialista, pacifista, de defensa da terra ..:,
por lle devolver á humanidade, en definitiva, o rosto humano que Ile falta.
Vanos lugares comuns, de uso interesado ideoloxicamente, lican desmentidos

de raiz. En primeir; lugar, o que fala da
disgregación e atomización do feminismo:
por contra, desde latitudes moi distantes
e desde contextos históricos moi diferentes, escoitaron-se análises da situación
económica e política mundial, da interferéncia ideolóxica e moral das relixións,
do divórcio abismal entre lexislacións
igualitaristas e prática política, do racismo
especificamente aplicado contra as muIleres ... coincidentes no diagnóstico e na
denúncia (resultou emocionante comprobamos, comó~análisesque nós, galegas, realizamos na noca nación, tiñan correspondéncia coas que conxéneres nosas de povos moi distantes están a facer
a respeito da sua realidade histórica). En
segundo lugar, o reminismo, lonxe de ser
asumido como un apéndice ou un complemento, revela-se como a ideoloxia de
máis forte e claro componente anti-racista, humanista e democrático. En terceiro lugar, a visión maniquea do "progreso" occidental face ao "atraso" e "barbáiie" terceiromundistas rica en entredito
coa mesma verificación cuantitativa de
cargos públicos ocupados por mulleres
(vexan-se as cifras e porcentaxes recollidas na Declaración Interparlamentar que
se publica nesta mesma revista); e non
só: é, por exeinplo, a recente Constitu-

DOCUMENTO
APROBADO POLA
"COMISIÓN PARA A
XALDADE E PARA OS DIREI TOS
i MULLERES" DO PARLAMEN TO DE
GALIZ;A, PARA IV CONFERÉNCIA IIUNDIAL
DAS M[ULLERES (PEKIN, SETEMBR,O 1995).
3 dia 10 de Decembro de 1945, a Asemblea Xeral das
lns Unidas aprobou e proclamou a Declaración LInivercal
ss Direitos Humanos, que recolle literalmente no seu
artigo 2.1. o seguinte:.
"Toda persoa ten os direitos e liberdades 1xoclainad os nesta
Declaración, sen nengunha distinción de raza , cor, sesc>,idioma,
1 -1.
...:... .
. .-:
-.-- 1 - - relixión, opinión política ou de caiquer outra inhoir.
nacionüi
. orixe
social, posición económica, nacimento ou c a l qier
~ outra (:ondición'
Case cincuenta anos despois de formulada esta Declara(5ón, os se
benéficos urincipios seguen seriamente c o m-..p.-,.+:A-~ u ~ l l t - na
~ ~sua
u~s
aterialización, na suia realización prática en moitas partes do planeta, e a
Ferenza de sexo, de xénero, segue sendo unha marca discriminatória para
llóns de nnulleres di:todo o mundo. Nen teñen desaparecido lexislacións
tas e punitivas para as mulleres, nen se teñen eliminado práticas violentas a
lirixiclas, nen existe igualdade na oferta laboral e na retribución salaiial, nen
mass media contribuen na medida necesária a fomentar a transmisión de
Ases feinininas dignas e non humillantes nen, enfin, as cargas familiares e
domés,ticas deixaron de ser un agobiante monopólio das mulleres. Este catálogo de
discriininacións e opresións poderia incrementar-se significativamente con inoitos
,.
niais exemplos. As institucións públicas, os governos, as estrutufas supra-estatais...
non poden permanecer alleas a tan flagrante e doloroso anacronismo. Por i:sto, desde
a Coniisión para a ig~ialdadee para os Direitos das Mulleres, do Parlame:nto de
Galiza, ele\!anios á Conferéncia Mundial das Mulleres de Pekin a seguinte proposta:
" '"-putadas do Parlamento de Galizapropoíic-,
-

ción de SucláSrica a que recolle explicitainente n o seu texto a figura d e maus tratos para as ~nulleres,con inclusión dos
hahidos dentro d o matrimónio ou d o recinto tloiní.stico, e a q u e recoñece e proicxe lcgalmen~eo clireito á libre sexualiclaclc. Dcu-se, afinal, un salto cualitativo
dc gianclc importfincia: esgotaclo o cliscurso n o n l i n a l n i e n ~ cou Sol-nialinen~e
as c o n ~ r a d i c i ~ dn os seu conig~~aliiarista,
iicln coa rcaliclaclc \lisíbel n o S~incionamcnio social e ~iúblicoson uii escándalo
intlisiii-iulfibel que cuestiona o papel que
a própria organización convocanle, a
ONU, Soi capaz d e xogar para dar solución aos seus mesnios informes e cliagnósticos. Asi, por exeinplo, e n 1975,Ano
Internacional da Muller, por declaración

LLLLC

1. Elimina]- das lex:islacións calquer discriminación directa >u indirecta que
per: iuclique ou impid a o acceso das mulleres a.calquer posto 1aboral, pr,ofisional,
político ou ouuos.
jor lei, toclas aquelas práticas violentas dirixidas contra as mulleres,
tsmo que teñan o amparo consuetudináiio ou histórico.
--J:AL I L ~ L L L I C I IC. U I I I C U ~ L M Spolíticas práticas, todas aquelas disvosicións i~ualirá~iac
n en diferentes textos legais, !;exan naci
estatais ou supra-estatais
Impedir, por lei, a continuación de discnminacións laborais, tanto n n n i l o
atinxe á categoria do posto de traba110 como á sua perigosidacle
á sua retribución.
5 . Imr2ulsar campañas especificas, de pedagoxia social. dirixiclas
oncienciar a póvoación dos direitos humanos e clo direilo
Iles corresponde as mulleres coimo tais.
6. Promover, no mesmo sentido,. campañas publicitarias que vinculen os
Mlos e máis as cargas domésticas e familiares aos varóris, en mis
exei-cício da sua corresponsabilidade no mundo do privado,
indispensábel na existéncia do social e do públ ico.

Af iiial, a Comisión para a Ig~ialdadee pa.ra os Direilos das
Mullertv propón á Conferéncia Mundial das hAulleres d e Pekin a
elaboi-ación, discusión e publicación dunha Ilarla dos Direitos
das Mulleres, que seria remetida a todas as inslituc:ións
goveriiainentais e públicas con responsabilidades iia
execución de políticas relativas a calquer dos aspe ctos
niip definen
,
a problemática das mulleres.
Asi inesmo, a Comisión para a Igualdade e
para os Direitos das Mulleres secunda o
Cí~tálogode demandas elaborado e
proposto pola organización
Amnistia Internacional.
L UL
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da ONU, esta informaba de que as muIleres, representando a metacle da povoación do mundo, realizaban dous terzos
das horas de traballo, recebian unha décima parte dos ingresos globais e posuían
menos dunha centésima parte da propriedade do mundo. Vinte anos despois,
a situación non só non se superou tendencialmente senón que apiorou. Consideremos só algunhas cifras: en 1988,
calculou-se que o número de mulleres
que vivian na pobreza nas zonas rurais
ascendia a 564 millóns, o que representa
un aumento do 47% en relación coas cifras correspondentes ao período 19651970; nos USA, a metade das famílias pobres son sostidas unicamente por niulleres cun ingreso médio siluado un 23%
por baixo do limiar oficial da pobreza;

dos 905 millón~de analfabetos rexistados en 1990, o 65% eran mulleres; na actualidade, mil billóns de dólares por dia
se moven no mundo dentro da economia
puramente especulativa: jcantas necesidades alimentares, infraestruturais, educativas, sanitánas ... non se solucionanan
só cunha décima parte de tal magnitude?.
As mulleres seguen sendo abrumadora
maioria en todos os indicadores negativos. Ven-se submetidas en todo o mundo
a regras de xogo que non deciden nen debaten. A cegueira perante o problema das
institucións públicas (o que significa cegueira interesada dos homes que as dirixen) segue provocando racismo, exclusión social, expulsión pública. Na mundialización da economia actual, os impérios das grandes corporacións financeiras e das transnacionais imponen a sua
lei (a sua violación) por riba de lexislacións e de govemos-títere. Neste cuadro,

ECLARACIÓN PARL AMENTAF
BEIJINCr
I

'"

C()N OCASlOP4 DA
CONFERENCIA
MUNDIALDA MU

-15 SETEMI
NOS, memoros de Parlamentos e, polo tanto
voces dos povos do mundo coa sua diversidade política e cultural, tomamos a decisión
de reclamar a atención dos Governos que participan na IV Co~nferéncia1Mundial d;1 hiIuller
sobre a seguintiS declarac ión, que f(~i aprobada no Dia da:j Parlameritárias organizado
. .,
pola Union interparlamentar, a ~rga~i7gri.ín
mundial de Parlamentos, o 7 de Seternbro de
1995, pola amábel invitación do CiIngreso
Nacional do Povo Chinés.
Nc1s albores (io século >
incípios
de i gialdade entre homes
estabelecidc1s en cáseclue todas 2
icións e
Leis Fundamentais, son, con eteito, poucos
os países onde os direitos das inulleres a votaren e seren eleitas non están recoñecidos e
exercidos.
As mulleres representa n mais da metade
da povoación dos nosos plaíses. Ademais de
exerciEren o seu rol famili;Ir e as sua S aclivi. .
dades domésticas, en menos dun século chegaron a ser unlia activa forza laboral cun impacto económico a nível nacional, a iuiúdo
i ~ u- a el algunhas veces superior ao dos hnmes. 1Yalguns países pouc(J industria lizaclos,
on a forza principal que suporta o peagricultura.
O potencial intelectual das inullei~
:S, o seu
peso eleitoral e a sua capacidacle de acción
para cambiaren, son ainda inadecua dameiite comprendidos e tidos en conla.
As mulleres, de feito, continuan apartadas de todos os níveis de loma de decisións,
7
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1 i\,coniribuciión intelectual da Unic
parlanientar na Cjonferéncia de Beijiiig II
e desde esles niomentos a forma d o Pfailn n,-ciOii pn1.n rciiicdicir os descqllifíbriosactltni
licipncióii tlos Iionies e rlas mlilft-rcs IILLvid(
(adoptado polo Consello in~erparlamc
ivíarzo de 199S) e Lamén estudos e s l a t í s t i ~ , ~ ~
lativos as mullcres n o Pai-lanlento en lc
curso dos últimos 50 anos.
Alén dos traballos prcpar.atórios da
porén, que a conde Parlamentfiiias. sul~liño~i-se,
tribución parlamentar scria tanto ináis importante e substancial se, no remate da Sornada de
Parlamentárias, se ti-aclucise na adopción dunha
breve declaración que esprese cenos conccitos
clave para os parlamentfirios e que inanifcsie o
seu compromiso para tomaren as clis~~osiciiins
IC,\islativas e orzamentbiias necesdrias l,ai-a clar continuidacle á Pla~aforinade acción clue scrfi adoptada polos Govemos en Beijing e As platal~>riiias
de acción rcxionais adoptadas palas cinco conferéncias rcsionais preparatiirias (celcbi-atlas cn
Daltarta. Viena, Aminan, Buenos Aires c Dalarl.
Ncste cspirito a Reunión clc niullcres parlarncntárias elalmrou o presente prosecto de Dcclaraciiiii, que o Consello iniei-parlanienlar fiso sua o
lod e iibril de 19'35. A cleclaracióii sera aprohada no Ireniaie da Xomacla clc Parlaineiiifirias, após
ter fin;-ilizaclos os seus clcl~aics,para ter en conta os riLiiirLiJ A- .,,isla exprcsaclos polas participantes na mesnia
los da Cual
reréncia Mundial
iillcres.
116.

as mulleres (a parte máis feble da coi-da,
como definiu esactamente Rosalia de CasLro hai máis cle cen anos) senten e resenen-se moilo ináis ag~~damente
clesta inxustiza flagrante, mais tamén, desde a sua
niarxinalidade, están en óptimas conclicións para denunciá-la e denunciaren a
marxinalidacle global das tres cuartas partes do planeta. Ver o munclo através dos
0110s das mulleres (o lema do Foro de
ONG) non é máis que unlia esixéncia de
xustiza e de 1-ealismo.Para isto, cómpre,
con efeito, "desmantelar a casa do mes11-e",como 1-ecomenclao provérbio nixeriano e construir a casa de todas e de todos sob novos alicerces e con iiovas ferramentas. Do contrário, a proclamada
igualdade e a repulada democrácia son
mentira e impostura. B

-

.,.S.,.?.

especialniente en política, e a sua contribución econóiiiica seguc oculta baixo estatísticas c valoracifins. As nosas sociedades están
aincla principaliiienie organizadas e desenvolvcn-sc como os seus elementos masculinos podan clctcrminar, co rcsultaclo cle que se
sigacsqii~uicdoOLI reseitancio que o talento
l'cmcniiici c o se11esíorzo podan coniribuir vivaniente a0 scu descn\~olviinento.
En Al~rilde 1992, o Consello da Unión Intcrparlamentar sostivo que o conceito de deniocriícia s« se conseguiria candn a maioria
clos ohsecii\~ospolíticos c lexislacións nacionais se clecicliscii entre hoines e mulleirs conxuntaincnte, con visión igualitiria para os intereses específico~e aptitudes de cada metacle da poboación. A unión tan activa de anibos elemeiiios da sociedade é incluso un dos
funclaincn~osmais seguros e duradoiros da
deinocriícia e do clesen\~olvimento,e necesita ser ursentenieiite esiabelccido.
IHoxenclia, todos os paises afrontan cáinbias ~~oiíticos
e económicos que están en parte [(ira clo noso coiiti-o],e nioilos están sofreiitlo cdriihios raclicais iiistitucioiial e esii-uiuralmcnie, cuns ekitos políticos e ccoiicíniicos a loiigo prazo case iinpreclicibeis.
Nesic coiitcxto, ncnguii país pode pernli(ir-sc ignorar nciigunlia parte dos seus recursos Iiuinancis. Isin significa redirisir as nosas poliiiclis e ~>crspcciivas.As ilesas polític;rs clcl>cn,clc agora en aclinntc, c n todos os
nivcis, ser clcicriiiinadns c aplicaclas iion só
~iui'Iic~iiicsscn<iiicoa inieii-a e igualildria pariicil~ici(intlns iiiullcrcs.
'rr;iiisl;)i-iii:iiicI(> o iiiotlo cle govcrnar c scsiioii;ir I~asciitloiiunli~iscsarclriia cle stiiero
crsoncii, clelieinns non só permitir i s iiiulicres utilizar a súa Ii;~l~iliclacle
para govemar se11611tami.11aprci\rciiar a sua criatividacle e valoirs icllcxaiiclo aci rnesnio tempo as suas realiclaclcs, iiecesicladcs e aspiracións nas nosas
poliiicris. Esta ;iprcisiniación integral contribuii-rí a un acceso mnis equilibrado aos recursos e a unha clistribución máis siista entre Iionles c iiiulleres dos custos e berieficios
do desenvolvimento, que é o principal propósito cla e\rolución humana. Con este fin,
crcmos esencial que as mulleres sexan máis
activas cn politic~i.hmentamos destacar que,
clc acorclo con estudos realizados p»Ia Unión
Intcrparlanieiitar, as mullercs apenas alcanzan o 11,3'%das parlament,írias(lo mundo,
uiilia pcirccntase liseiranlenic maior que hai
cincuenta anos.
Apcsai clci progreso considcrábel na división cle rcsp»nsabiliclacles políticas e poder
nalgiins paises. particularniente os nórdicos .
c nlgii~ispaiscs clcscn\~olvidos,as mulleres
son serrilincnte uiiha minoria nos escalóns
iniíis altos 110s partidos politicos e inoviincntos, c iiiciuso scn prcsenza ncngunlia.
Soniente e11 2 U L países o 2096 clac parlaint.~it;iriasson niullercs, e soincntc 17 paíscs3 tciicn unha niullcr clue preside o Parlanicnio »u CAniara rlc Dcpuiaclos; e Iiai 154
niullcrcs Sclrs cle Estado ou de Governo. Alguns pníscs continuiln iicgando iís mullcrcs
o clirciiii :i \.otnrcn e sercn eleitas tanto ao
Pai-laiiicnto coiiii~aos organismos resionais
oii locnis.

Es~asituación na política parece indicativa da situación das mulleres en todos os outros sectores e, como nós estamos profundamente unidas aos conceitos de democrácia e igualdade, pensamos que é prioritário
cambiar a actual tencléncia da política por
unha nova clinámica na torna de decisións
que beneíiciaria todas as outras esferas de actividade.
Pensamos que o Plano de Acción para corrisir desequilíbrios actuais na participación
de homes e niulleres na vida política (acloptado pola Unión Interparlamentar en Marzo
de 1994 co~ilounha contribución á IV Conleréncia sobre as Mulleres) pode moi ben
aportar as bases para as estratéxias que, no
noso contexto particular e sen renunciarnios
aos nosos valores tradicionais, poden remediar o actual estado de cousas que ten efeitos desastrosos sobre as nosas sociedades.
Apelamos aos Govemos a levar a termo o Plano de Acción.
Estamos decididas a asegurar que o Plano de Acción é tomado en conta polos nosos partidos políticos e movimentos. Particularmente, as mulleres deben ter acceso a
postos executivos para que as candidaturas
e estratéxias electorais sexan decididas de xeito misto e con inteira tolerancia á dobre natureza da sociedade, e reflexar os intereses
específicos das mulleres en campanas eleitorais e na política diária.
Compl-ometemo-nosa buscar todos os recursos que podan acelerar o proceso de
aprendizase das inulleres en política e o exercicio do liderato. Pensamos que é esencial
dar-lles aos políticos e á opinión pública unlia información máis extensa, inculcando en
Iiomes e mulleres a seguridade do potencial Feminino e o seu papel principal de deseñar novas visións e políticas.
Como parlainentários, homes ou mulleres, temos o deber básico de representar os
pontos de visa e os intereses de ambos, e servir ao interese comun. Pensamos que as lexislacións nacionais deben enfocar os valores, intereses e aspiracións das mulleres como as dos homes. Nós comprometemo-nos
a traballar pola refoima de calquera lexislación discrirninatoria contra as mulleres ou
capaz de pei-xudicá-las.
Nós compronletemo-nos a traballar pola
ratificación nacional do Convénio para a Eliminación de Todas as formas de Discriminación contra as Mulleres (1979), e o Convénio sobre Direitos Políticos das MulIeres
(1952), ali onde non se teña producido ainda, examinando o I~indode calquer reserva
ou declaración intei-pretativa que pudese impedir esta ratificación, para activar a sua clesaparición.
Nós consideramos que cada un dos nosos países debería ier un n~ecanismo-parlamentar ou cle outra clase- para medir o impacto na situación das mulleres de calquer
borrador ou proxecto de lei ou orzamentos.
Asi podeiia prevenir-se a perpetuación dunha xestión cuxos efeitos se revelan perxucliciais para o conxunto da comunidade.
Finalmente, cremos que debe darse prioiidade a toclas as accións dirixidas a eliminar

todas as formas de violéncia contra as mulleres e nenas, e comprometemo-nos a adoptar
lexislacións a este efeito.
Consideramos que a IV Conferencia sobre a Muller debe ser un paso máis, que debe pór de relevo un proceso a longo prazo
dirixido a realizar un profundo reequilíbrio
da sociedade. Debemos todos, Governos, Parlamentos, Organizacións non Governamentais ou particulares diiuir-nos cara a este obxectivo.
Como parlamentárias, comprometemonos ademais a seguir de perto a Plataforma
de Acción Gobal e as Plataformas Rexionais
adoptadas nas Conferencias Preparatorias,
así como o Plano de Acción da Unión Interparlamentar que consideramos debe ser o
xeito máis adecuado e efectivo. É a noca intención, a este respeito, asegurar-nos de que
os recursos necesarios estexan disponíbeis
para levar a termo todas as inedidas que votemos.

Suécia (40,$%),Noruega (39,4%),Finlandia
(33,5%),Dinamarca (33%),Países Baixos (31,3%),
Illas Seychelles (27,3%),Alemaña (26,2%), Islándia (25,4%),Mozambique (25,2%),Sudjfnca (25%),Aústria (23.5%),Cuba (22,S%),Arsentina (2 1,8%),Nova Zelanda (2 1,2%),China
(2 1%),Entrea (2 1%).República Popular Democrática de Corea (20,1%),Granada (20%),Guyana (20%)e Luxemburgo (20%).
Afrique du Sud, Wolksraad (Assemblée nationale) - Mme Frene Noshir GINWAIA;Allernagne,
Deutscher Bundestag (Diete íédérale) - Mme Rita
SUSSMUTH; Antigua-et-Barbuda,Sénat - Mrne Millicent PERCiVAL. Chambre des Représentants Mrne Bridget HARRIS: Croatie, Zupaijski Dom
(Chambre des Représentants) - Mrne IZatica ¡VANISRIIC; Dominique, Chambre des Représentants
- Mrne Neva EDMIARDS; El Salvador, Asamblea
Legislativa (Assemblée Iégislative) - Mme Gloria
SALGUERO GROSS; Finlande, Eduskunta - Riksdagen (Pariernenl)- Mme Riitta UOSUKAINEN; Grenade, Sén.at - Mrne Margaret NECKLES; Italie, Camera dei Deputati (Chambres des Députfs) - Mrne
lrene PIVETTl;Japon, Shugi-ln (Chambre des Représentants) - Mmc Takako DOI; Norvege, Slorlinget (Parlement) - Mme Kirsli KOLLE GRONDAI-11-;
Panama, Asamblea Legislativa (Assemblf legislative) - Mme Balbina MERRERA ARAÚZ;Pérou, Congreso de la República (Congres de la République)
- Mrne Martha CMÁVEZ COSSIO; Suede, Riksclagen (Pariement) - Mme Birgitta DAHIL; Trinité-etTobago, Chambre des Représenrants - Mme Occah SEAPAUL; Royaume-Uni, Chambre des Co~nmunes - Mine Betty BOOTHROYD.
Mme Khaleda ZIA, Premier Ministre du Bangladesh; Mme Nita BARROW. Gouverneur Génfral de la Barbade; Reine MARGRETME 11 du Danemark; Mme Eugenia CHARLES, Premicr Ministre de la Dominique; Mme Mary ROBINSON, Présidente de I'IrIande;Mme Vigdis FINNBOGADOTIR, Présidente de I'Islande; Mme Violeta BARRlOS
DE CMAMORRO, Présidente du Nicaragua; Mme
Gro HARLEM BRUNTLAND, Premier Ministre de ia
Norvege; Mrne Catherine TIZARD. Gouverneur
Général de la Nouvelle-Zélande; Mme Benazir
BHUTTO, Prernier Ministre du Pakistan; Reine
BÉATRIXdes Pays-Bas; Reine ELIZABETH 11 du Royatime-Uni; Mme Chandrika KUMARATUNGA, Présidente du Sri Lanka; Mrne Sirimavo BANDARANAIKE, Premier Ministre du Sri Lanka; Mme TanSE CILIIR, Preinier Ministre de la Turquie.

11PRINCIPIO DE IU
l A1OADE
L U C ~ ABLANCO OUTON ,
MILAGROS MÉNDEZ-BENEGASSI

SILVA

poder lexislativo desde os últimos vinte
anos e en especial desde a promulgazón da
nosa constitución, viron-se na necesidade
de abordar algunhas
cuestións que atinxen
moi clirectamente á muller, tales como a
lei do divórcio, a pátria potestade, os
bens gananciais, etc., completando asi,
en certa medida, a necesidade de cámbio que unha sociedade democrática
esixe.
Durante o período constitucional tomaron-se algunhas decisións inspiradas
na incorporación da muller á socieclade,
deniro clun novo contexto político segundo o modelo occidental (clespenalización do aclultério, dos anliconceptivos
e outras modilicacións do noso derci~o
positivo en todas as cuas orclens).
Sen dúbida nengunha, estas duas décadas loron de vertixinoso cámbio, ainda que en algúns aspectos pouco prof~indos.A história seria interminábel narrada con intensidade; o noso propósito
foi reducí-la aos limiles dos seus acontecimentos máis característicos e de máis
peso.
Analisaremos pois as reformas máis
significalivas que en aplicación do princípio de non discriminación -plasmado
no artigo 14 do noso texto constitucional- afectaron á muller nas dislinlas ordens que compoiien o noso sistema xurídico e nos que estrituramos o presente tra

Pancarta nunha manifestación a finais dos anos setenta.
/

P

Lei d e 2 (le Maio (

-J..-:.- Este lei introuuclu
i i priineira reforma
democrática e supuxo para a muller un
paso decisivo. Con ela desapareceu a figura do mando como cabeza de família,
quedando a tradicional familia patriarcal
atacada na sua eséncia ao eliminar-se a
tón trasnoitada "licencia marital"
lurante tantos séculos fora o lastre
uller casada. Esta desaparición implica que o matrimónio xa non restnnxe
a capacidade de obrar de nengun dos
dous cónx~ixese o mando e a muller deben-se respecto mútuo.
'

A partir deste momeillu a l l L u L L L L
derá por si mesma dispor dos seus bens
parafernais, aceitar herdanzas, comparecer en xuízo, contratar, ser tutor, albacea, etc., quedando exenta asimesmo da
obriga de seguir ao marido. O domicílio
elexera-se de común acordo entre os cónxuxes, e a muller non perderá a sua nacionalidade ao contraer matnrnónio.
Mália o que supuxo esta reforma en
canlo á equiparación de dereitos entre
os cónxuxes, todavía ficaban importantes logros por conquistar: o marido cont i n u o ~a ser o administrador dos bens
ganaciais, con faculdades de disposición
sobre os móbeis, valores, etc., ain da que

Con ela pretende-se eliminar as discriminación~que por razón de sexo ainda perduran na lexislación civil e aperfeizoar o desenvolvemento normativo do
princípio constitucional de igualdade,
regulando en aspectos moi pontuais temas tales como a adopción, a viciñanza
civil ou a sucesión hereditária, outorgando plena igualdade xundica a ambos
cónxuxes.
Lei 21/87 de 11 de Novembro
Con esta leí introduce-se unha novidosa regulación máis moderna e igualitária, en matéria.de adopción. Asi, un
dos seus principais obxectivos é a eliminación de toda discriininación ferinte
contra a .muller e o establecemento da
plena igualdade xurídica entre os cónxuxes en todo o referente á adopción.
h

estes hens [osen gañados co tiwballo da
iii~~llcr;
e o pai seguia a conservar a exclusiva clo excrcício da patria potestacle
sobre os fillos cle ainbos, situación que
non caiiibiai-n atíi a refoniia operada pola
1-ei clc 13 de Maio de 1981, pola cual a
mullci-aclcluii-c cal>acidacleplena e lican
cliniinaclas case todas 11scliscriiiiinacións
~ x i rrazcín clc scxci eii'rnatfria civil.
Lei clc 7 cle Xiillo clc 1981
A cluc sc clcu cii cliainai-popularmente
Ici rlo tlivórcio introcluz no lioso dereito
ci\~il,~~artic~ilarnicnte
na rama de fainilia, iiiiportaiites inoclilicacións, derogando moitos clos anaci-onismos ainda
csistentes no noso dereito privado. En
esPiicia rnoclifica a clecimo~iónicaregu1acion
:e10 matrimóiiio e determina os
prc~ceclimentosa seLguirnas causas de nuliclacle, separación e clivórcio estable2
en cancciido aspectos nioi no~~iclosos
to aos seus erectos
O ni51s clestac~beldesta polemica le1
t precisamente o cstableciinento do divorcio como causa cle clisolució~ido vínculo iiiati-imonial xa que alé este momento -e salvo na bieve paréntcse da
II Rcp~iblica-o matriiiiónio unrcamente poclia ser clisolto pola cleclaracion de
nuliclacle canonica ou pola niorte de un
clos cnnxuxcs
Unha ii~iport~~nte
conquista clcsta lei
c a clcsaparicioii do critcrio da culpabiIidatlc cluc atf cntiiii prcsiclira os proccins inatriinoniais c toclos os seus efcctos e cn \ r i ~ t ~ ~do
c l cal
c viña-se conccclcnclo no consuse "noi.i culpiibel" a custuclia elos Tillos c a corrrcspondente pen?

sión por alimentos. A, partir da entrada
en vigor desta lei serán critérios obxectivos os detemlinanres das causas e efectos en todo proceso matrimonial.
Outra novidade de gran trascendéncia introducida con motivo desta reforina é a implantación da figura xurídica
denominada "pensión compensatória"
que será atribuida, nos s ~ ~ p o s t de
o s crises inatrimoniais, a aquel dos cónxuxes
ao que a separación ou divorcio produza clesequilíbrio económico en relación
co seu anterior estatus.
Lei 11/90 de 15 de Outubro
Esta Lei modifica varios artigos en
aplicación do princípio de non discriminación por razón de sexo ainda subsistentes no noso dereito positivo civil
mália as substanciais reformas operadas
nesta .matéria.

b Lei Orgánica 8/83 de 25 de Xuño

Esta lei dá cabida no Código Penal a
realidades constitucionais que o texto
piimitivo ignoraba, en especial, e para o
caso que nos ocupa, en orden ao princípio de igualdade.
A sua importancia radica en continuar
coa reforma iniciada no gnipo dos chamados "delitos contra a honestidade",
iniciada coa lei de 7 de outubro de 1978,
actualizando a noca lexislación penal de
acordo coas realidades observadas na prá-.
tica, facendo especial fincapé na figura
de "o perdón do ofendido".
Asi a eficácia do perdón do ofendido
para os delitos de abusos desones~os,estupro e rapto limita-se no tempo até que
recaia senténcia firme, devolvendo asi

a estes delitos a condición de semi privados.
Respeito ao delito de violación introduce-se unha novidade importantísima:
"o perdón do ofendido en nengun caso.
extingue a acción penal".
Na mesma liña de actualización e de
acordo co princípio de igualdade dos
cónxuxes legalmente recoñecido xa fora
do dereito penal, subscribe-se a supresión a calquera mención á "autoridade
marital" presente en varios preceptos do
Código Penal.

na história do noso dereito punitivo a posibilidade de que a violación se consume
non só por via vaxinal senón tamén por
via anal e mesmo bucal. Asimesmo, remata-se coa caduca interpretación xurisprudencial de esixir como requisito
para apreciar unha violación vaxinal consumada a necesariedade de traspasar a
barreira do hímen, requisito que daba lugar a numerosas senténcias absolutórias
en supostos de auténticas violacións.
O que se pretendeu, en definitiva, con
esta reforma foi adaptar o tipo penal á realidade da dinámica delitiva actual.
Por outra parte, esta lei outorga especial importáncia á protección dos membros fisicamente máis débeis do grupo
familiar fronte a condutas sistematica-

B Lei 3/89 d e 21 d e Xuño
Introduz a importantísima modificación do Libro 11 Título IX Capítulo primeiro do Código Penal que regulaba ana-

tenta-se asi outorgar a máxima protección a quen nas crises matrimoniais padecen as consecuéncias da insolidariedade do obrigado a prestacións de aquela clase. Quizáis esta novidade resulta
máis importante en canto a declaración
de princípios que a nível prático.

DEREITO
LABORAL

Quizais o ámbito especílico onde a
existéncia de discriminación por razón
de sexo fai-se máis patente, é no mundo
do traballo e especialmente en matéria de
remuneración, formación profesional, acceso ao emprego, etc.
Son tantas as leis e disposicións relevantes a estes efectos que resultaria imposíbel nun artigo destas características
facer mención de todas elas, polo que nós
faremos referéncia só a aquelas que teñan un maior interese.
P Estatuto dos traballadores (ET).
Lei 10/3/80

crónic
iinados "delitos
contra a honestidade". A pnmeira e máis
destacábel mocliCicación supuña substituír a caduca expresión "honestidacle"
por "libertade sexual" por ser este o único e auténtico ben xunclico aiacaclo nestas figuras delitivas.
Como ponto máis destacábel desta lei
dicer que se reforma de tal xeito o delito cle violación que por primeira vez na
história do noso dereito penal poden ser
tanto vítiina como agresor do referido
delito tanto homes como mulleres.
Deixando xa por trasnoitada calquera teoria que preconice a pecaminosidabe, a inmoralidacle ou a perxudicialidade do sexo introduce-se por primeira vez

,

mente agresivas de outros membros do
mesmo, e por iso tipifican-se como delitos os maos tratos exercidos sobre o cónxuxe canclo, mália non integrar individualmente considerados máis que unha sucesión de faltas, producen-se de modo habitual.
Doutro lado, para a protección dos
membros economicamente máis débeis
da unidade familiar fi-onte ao incumprimento de dereitos asistenciais polo obrigado a prestá-los, incorpora-se ao Código Penal unha nova modalidade de abandono de família, consistenle no impago
de prestacións económicas establecidas
por convénio ou resolución xudicial nos
procesos de separación e divorcio. In-

Fiel reflexo do disposto no artigo 14
da Constitución, as circunstáncias de sexo ou estado civil (xunto con outras que
non son de interese para este caso) non
poden ser usadas ou esgrimidas para discriminar a un traballador á hora de obter u n emprego ou unha vez que o obtivo.
A consecuéncia inmediata deste princípio xeral é a nulidade de todo regulamento, convénio colectivo, pactos e contratos individuais, medidas e decisións
do empregador, etc. que conteñan calquera tipo de discriminación ou trato desigual en contra da muller en todas as
circunstáncias dunha relazón laboral: retribución~,tanto en relazón ao salário base como en relazón aos complementos
(art. 28 do E.T.), xornadas e condicións
de traballo.
F Outras disposicións

'

Partindo do respeito esencial ao princípio de igualclade, outras disposicións
posteriores desenvolveron este princípio,
especialmente no concernente ao fomento da igualdade real.

Lei 16/83, de 24 dc Outubro de criacióli
do Ii~stitt~to
da ~ u l l e i Segundo o art. 2 desia Lei, "o Instituto da Muller ten como finalidade primordial, en cumprimento e clesenvolvemento dos principios contitucionais, a

promoción e fomento das condicións que
posibiliten a igualdade social de ambos
sexos e a participación da muller na vida política, cultural, económica e social".
Supón en definitiva a criación duri organismo autónomo que velará pola efectiva e real aplicación do piincípio de non
cliscriminación por razón de sexo.

Lei 3/89 de 3 dc Marzo pola que se amplia a dezaseis semanas o permiso de maternidade c se establecen medidas para
estal?lecer a igualdade de trato da muller no truballu
O descanso por maternidade e a excecléncia polo coidado dos lillos xeraba
unlia situación de desigualdade en canto á vicla laboral dos traballadores, polo exíguo dos prazos e pola falta dunha
efectiva reserva do posto de traballo.
Esta lei amplia a dezaseis semanas o
piazo clc clui-ación previsto para o descanso por inaternidade no E.T.co fin de
procurar unha axeitada atención da sai ~ d cdas nais e unha boa relación destas
cos scus fillos. Asiinesmo, fixa-se como
ohrigatói-ia unha parte do clec'canso (seis
scmarias) clcspois clo parto, en curnprimciiio clo csiahlcciclo polo Convénio da

dia-se á esposa ou esposas e viúvas e a
fillas ou irmás, supoñendo que o cotizante causante era sempre un home.
A reforma substitúe as expresións es-posa ou esposas por cónxuxe ou cónxuxes, viúva por cónxuxe supervivinte e
recoñece o dereito a pensión tamén a fi110s e irmáns (sempre que concurran as
mesmas circunstáncias que daban dereito á pensión a fillas e irmás).

103 da OIT de 26 de Maio de 1965; ra-.
tiricado por España. Asimilable ao suposto de maternidade é o de adopción
de menores de cinco anos.
A excedéncia polo coidado dos fillos
(incluidos os adoptados) dará dereito, a
partir da entrada en vigor desta Lei, á reserva do posto de traballo ao menos durante o primeiro ano. Con antenondade
a excedéncia tiña o caráiter de voluntária e non daba dereito á reserva do posto de traballo na empresa.
Por último, ante a maior exposición
da muller á presión e acoso sexual no traballo, a través desta Lei clarifican-se situación~nas que se produz esa presión
e acoso, de forma que sexa máis efectivo o respeito á intimidade das traballadoras e a consideración a sua dignidade
na esfera laboral.

Lei 26/90, de 20 de decembro, de prestncións non contributivas da seguridade social
A Lei Xeral da Seguridade Social contina algunhas disposicións que implicaban un trato desigual entre o home e
a muller. En concreto, e á hora de fixar
os beneficiarios de certas pensións, alu-

-

Lei 4/95, de 23 de Marzo de regt~lación
do permiso parental e por maternidade
Un dos ámbitos onde a discriminación por razón de sexo fai-se máis patente é no que atinxe ao acceso ao mercado laboral que se concreta nun proceso de selección de persoal. Mália o avance producido mediante a supresión de
todas aquelas disposicións que resultaban directamente discriminatórias para
a muller, a configuración xundica da maternidade como incapacidade laboral
transitória daba pé a situacións máis sutís de discriminación. .
Co fin de evitar as discriminacións orixinadas na configuración xundica escrita, estende-se o rexime de excedéncia
forzosa a todo o período de excedéncia

CÓDIGO PENAL APROBADO NO CONGRESO O 8-11-95
DELICTOS
CONTRA

A LIBERTADE SEXUAL:

AVL.l 79
Atentar contra a libertadc sexual con intimidación ou violencia consiclera-se clelicto de agresión sexual, castigado con
pena de prisión que oscila de 1 a 4 anos.
AI-t.180
Cando a agresión sesual consista en acceso carnal, introcl~tciónde obxectos ou penetración bucal ou anal, a pena ser3 de prisión de O a 12 anos
,
Art. 182
Se non media consentiineilto pero non se dá ~iolénciaou
intimidación, considera-se abuso sexual, penado con multa de 1 2 n 14 ineses.

Al-t. 183
Cando o abuso sesual consista en acceso carnal, intruclucción de obscctos ou OLI penetración bucal ou anal, a pena scrrí de prisión de 4 a 10 anos nos casos de falta de consentimento e dc 1 a 6 anos nos de abuso de supeiioridade.
Ar(. 18.5
Quen solicitare favores sexuais para si ou para terceiras
persoas prcvalicnclo-se dunha situación de superioridade labornl, tlocente OLI ariríloga, co anúncio expreso ou tácito de

causar á victima un mal relacionado coas lexítimas expectativas que poida ter no ámbeto da mencionada relación, será
castigado como autor de acoso sexual coa pena de arresto
de 12 a 14 fins de semana ou multa de 6 a 12 meses.
DELICTOS
CONTRA

A DISCRIMINACION

LABORAL:

Art. 315
A discriminación grave no emprego, público ou privado contra alg~inhapersoa por razóns, entre outras, de sexo e
orientación sexual, senón se reestablece a situación de igualdade tras requerimiento ou sanción administrativa, reparando os danos ecoi~ómicosque poideran derivarse, será castigada coa pena de prisión de 6 h e c e s a 2 anos ou multa de
6 a 12 ineses.
DELICTOS
RELACIONADOS

COA FAMILIA:

Al-t. 228
O impago durante 2 meses consecutivos ou 4 non consecutivos de calquera tipo de prestación económica a favor
do cónxugue ou fillos, establecida en convénio xudicialmente
aprobado ou resolución xudicial, será castigado coa pena de
arresto de 8 a 20 fins de semana.
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establecido para atender o coidado dos
fillos Este período de excedéncia forzosa será computábel a efectos de antiguidade, dará dereito a reserva do posto de
traba110 durante o primeiro ano e durante todo o período para un posto na
mesma localidade e de igual nivel e retribución Asimesmo, estimulan-se os
contratos de intennidade con reduccion
nas cotizacións empresanais á Segundade Social
Estas medidas contidas na Lei 4/95
foron incluidas no novo Estatuto dos
Traballadores (Real Decreto Lexislativo
1/1995, de 24 de Marzo polo que se
aproba o texto Refundido da Lei do Estaluto dos Traballadores)
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DEREITOADMINISTRATIVO
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No ámbito do dereito administrativo
e dada a amplitude desta maténa, reseñar que xa na etapa franquista e por motivos puramente económicos e de política internacional, eliminou-se toda discriminación por razón de sexo, excepto o ingreso da muller na Administración
de Xustiza, Corpos Armados e Marina
Mercante
Sen embargo, e no referente ao acceso da muller á Administración de Xustiza xa en 1966 permitiuse o acceso á mesma sen nengunha limitación.
Polo que respeIta á etapa constitucional, unicamente destacar que por virtude do Real Decreto 562/90 de 4 de
Maio establece-se que nos procesos de
seleción non poderán existir máis dife-
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réncias por razón de sexo que as derivadas das distintas condicións físicas que,
no seu caso, poidan considerar-se no cadro de condicións esuábeis para o ingreso
nos centros docentes militares de formación ou para o acceso á condición de

quere dicer igualdade de feito, aí ainda
queda un gran camiño por percorrer no
que ela ten que ser a primeira protago-

Lucía Blanco Outón
Milagros Méndez-Benegossi Silva

ANDAINA
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1

SUSANA
ROMERO

~ i e nisto escrebc iniciaba
o seu curso
escolar iio moinenio no
q i ~ c¿~spi.iiiieiras
oi-gaiiizacicíns kminisias galcgas
coiiiczal,an a s ~ i aantlaii i ; ~ .Ncscs in~rcs,lonsc es~ ; i l > ncu tlr iiiiasinar CILIC
gricins i loita cle ccnios
clc iniillcrcs cl~icno seu momento escaiiclalizaron 6 socieclacle galega coas suas
consignas e rnobilizacións, outras moitas
que víriainos a~rAspocleiiainos beneficiarnos dos logros que, pésie a lentos, foron
clieganclo. Logros que l-ioxe poden parccer-nos a moitas totalmente normais,
coino por exeinplo a po~ibilicladede conera algo
seguir inétoclos anticoncepti~~os,
absolutamente impensribel a meiados dos
70, onde a su3 veiicla e comercialización
era ilegal (bcn é certo que na actualidade
nioitas mozas e mulleres do noso país seguen seii ter acceso a métoclos anticonccptivos seguros e fiábeis, pero iso é outro can~nr).É eviclente que queda inoito
por anclar; outras innitas cuestións son
ii13is difíciles de canibiai- e seguen-se a
I-cii.iiidicai-hose no igual que hai vinte
anos: Icgalizacióii do aboi-to, igualclacle
clac cnnclicióiis Iaborais, con~raas agresiiíns, acoso sexual... pero é innegábel que
os avances conseguidos iieste terreo debcn-se 2s rci\~iiiclicaciónse á loita das orgaiiizacións fcriiinisias.
Agoraq~lese van cuinprir cluas décadas de ti-nballn feniinista orgaiiizado, coi-

do que é un bó momento para expresar
o que supuxo para min o descubremenLO do feminismo. Seguramente que o máis
importante fose a verificación dunha sospeita, unha sensación que viña percebendo despois de conversas e reflexións
con outras mulleres: o feito de decatarme de que eu non era un ente aillado ao
que Ile suceclian certas cousas por cuestións anecdóticas, nen que nada do que
eu poidese sentir ou pensar era unha cuestión estrictamente individual. Recoñecer
esta situación fixo-me comprencler o absurdo de continuar separada das inulleres que pensaban e sentian de forma semellante.
Creo que isto é o funclamental a transniitir ás mulleres que ainda hoxe non se
organizaron; a "cuestión da muller" non
é unha problemática individual, e polo
tanto só desde ui-ilia perspectiva colectiva poderenios facer algo para mudar a situación actual. É ben certo que ás veces
resulta difícil que as mulleres deste país
se acheguen a un movimento feminista
que está posibelmente pasando polo momento máis feble da sua curta história;

son moitas as causas, algunhas delas probabelmente comuns a outros
movementos, pero outras
teñen máis que ver coa
dificuldade que parece
existir en unir ás mulleres agiupadas nas diversas organizacións existentes. Posto que somos
diferenies, é lóxico pensar que hai feminismos diferentes, aos que cada unha de
nós nos adscribimos dependendo de múltiples e diversos factores. Partinclo disto, resulta tamén Ióxico pensar que nengunha organización ten nen a patente nen
a lexitimidade de outorgar "carnés" de feminismo nen de feminista.
Posibelmente na noca capacidade de
tentar traballar máis nas cuestións que
nos unen, e non seguir furanclo no que
nos separa estea a crave do éxito. Somos
moitas as que pensamos que é imprescindíbel esta colaboracióii, organizar-nos
até conseguir borrar a última manifestación de opresión, pois non vai ser coa poIítica de consellerias cle muller, família e
xuventude e outros sucedáneos como as
mulleres deste país avancemos.
Vinte anos de loita feminista oi-ganizada na Galiza deben valer para facer-nos
reflexionar sobre a importancia de continuar o camiño encetado por tantas muIleres, coñecidas unhas, anónimas as máis,
e conseguir acadar ao fin a auténtica liberación nun país ceibe onde non exista
nengun tipo de opresióri. D
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Angela Carrninals:

o espertar sensual e
- o dereito ó desexo da
muller madura

amante "( ...) afeito a moverse con máis facilidade no mundo da ficción que no da
vida, non puido esquecer que na litratura
hispánica (...)unha muller de case cincuenta
anos non ten ningún dereito ó amor, nin
moito menos ó desexo físico. Atreverse a
amar, prestarse a ser amada, desexar selo
coa mesma intensidade, minto, cunha intensidade maior ca ós vinte anos él evidentemente, perigoso e parece incluso obsceno. Se unha muller no outono da vida
quere aventuras, se se nega a ser retirada
da vida, tanto a literatura como o cine adoitan presentárnola pagando un "gigoló", é
dicir, degradándoa. Pregúntome se algo

esulta evidente para calquera lector ou lectora que a literatura ofre
ceu ó longo dos séculos un ideario de comportamento feminino.
Pódese dicir, dun modo xeral, que
a muller está presente nas obras
como un complemento necesario
no vivir dos protagonistas. N a novela ás personaxes femininas reservábanselle papeis meramente decorativos, elas
aparecerían case sempre subordinadas á
personaxe masculina central. N o estremo
oposto situariamos as grandes heroínas da

dores.
As convencións literarias daban por sentado que a beleza e a xuventude eran condicións-necesarias ás personaxes femininas. A muller madura non podía ser a verdadeira protagonista, pois supúñase que
a partir de determinada idade non sucedía nada que-mereceseser contado. De aí
que as personaxes femininas maduras non
foran abundantes na novela e cando aparecian o normal era que encarnasen o
paradigma da estupidez e das ideas caducas.
A literatura reflecte a vida e reproduce
dalgunha maneira os esquemas de valores
dunha sociedade. Neste senso non debemos
esquecer que a madurez, sobre todo a veIlez, na muller resulta desprezable. Mesmo
pode ser motivo de risa.
N a actualidade inténtase romper con
eses modelos femininos idealizados nos
que se resaltaban esas cualidades ou dons

(beleza, fraxilidade, dozura, ...) que na literatura desde os seus comezos Ile atribuíron os seus creadores masculinos. Inténtase
pois modificar as condicións femininas.
Nesta Jiña é de destacar a importancia
funcional que Carme Riera concede ás personaxes maduras dentro das súas obras.
Elas serán as que na maioria dos casos ocupen os papeis centrais.
A protagonista de Cuestión de amor propiel, Angela Caminals, é unha escritora
catalana que ós corenta e oito anos vai vivir unha intensa aventura amorosa. Ela é
consciente dos escrúpulos que, ó longo da
historia, tiveron os novelistas, á hora de utilizar como heroínas enamoradas, a mulleres de máis de trinta anos. N a literatura é
impropio da súa idade entregarse a unha
paixón sen límites e tal vez o fracaso da
súa historia amorosa se debese a que o seu

ANDAlMA
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a lei severa que me aparta, segundo parece, ós meus anos de calqura veleidade
erótica, se a miña entrega apaixonada, as
miñas insaciables gañas de amar, o meu
desexo ilimitado, non o aterrorizaron. Quizais Ile pareceron impropios, mesmo malignos, e abocárono a unha fuxida sen retorno" (páx. 51).
Servíndose do xénero epistolar, a novela preséntasenos como unha longuísima
carta que .a protagonista Ile dirixe a unha
.amiga nórdica, tamén escritora, intentando
xustificarse despois dun ano desilencio.
Angela rememorará ante lngrid dunha maneira vehemente e apaixonada a súa hisrazóns,
toria con Miguel, na procur@
aparentes e ocultas, que o levaran a actuar
dese modo. A nosa protagonista vai viaxar ó interior da súa conciencia, consciente
de que a súa angustia se debía a unha enfermidade moral. Agora desde a serenidade pode velo todo cunha maior perspectiva, coa lucidez suficiente e mesmo con
certa ironía. A súa é a historia dun fracaso

,

e a medida que a confesión vai avanzando
Angela vaise descubrindo a si mesma, recoñecendo os seus medos e inseguridades:
medo á idade, ó seu corpo non en
tude, a decadencia física, medo ó ridículo,
medo a que a súa entrega non fose correspondida na mesma medida, ... e chega
á conclusión de que non foi para Miguel
máis que unha amante de ocasión, da que
el se aproveitará para acabar converténdoa na personaxe melindrosa e anticuada
da novela que publicará posteriormente.
Entón entra nunha etapa de decepción, é
incapaz de escribir, convértese nunha escéptica e vive recluída en total soedade.
Unha vez superada a depresión aceptará
o fracaso como unha maneira de aprendizaxe e decide vingarse. E será no desenlace onde a ironía, máis ou menos latente, explote definitivamente cando Ile pide
á amiga que actúe por persona interposta
para saldar a súa débeda sentimental.
Angela é o prototipo de muller intelectual: escritora que publica, participa en entrevistas e mesas redondas. Guiándose polo
consello do seu editor -máis por razóns de
publicidade aue Dor interese persoal ou

len ni-

que intúe superior intelectualmente. O contrario, a personaxe feminina irase modificando ante a presencia fascinante para
ela de Miguel, e non se decata que está
ante un arrogante presumido, un narcisista
que a interpreta como un recoñecemento
da súa propia valía.
As personaxes de Carme Riera aparecen definidas polo seu traballo. Coñecémolas a medida que actúan. As protagonistas das súas novelas son mulleres emancipadas con independencia económica e
participan en actividades reservadas, polo
xeral, ó xénero masculino; mulleres que
non viven illadas nas súas respectivas soidades e que non manteñen relacións de rivalidade entre elas. O denominador común a todas é polo xeral a escritura.
Deixando a un lado a Angela Caminals
podemos completar este artigo citando á
protagonista de Por persona inferpuesfa2,
Teresa Mascaró, e a Isabel Clara Alabern,
personaxe central de Una primavera para
Dominico Gvarini3.
Teresa Mascaró é unha profesora de literatura, que, boa coñecedora da obra de
Pablo Corbalán, famoso escritor sudame-

profesional- asiste a un congreso en Valencia onde coñece a Miguel, "un dos escritores mellor tratados pola crítica". Cando
el toma a palabra ela séntese fascinada
"ante a habilidade deste encantador de
palabras", cre encontrar o único destinatario que Ile interesaba e que definitivamente xustificaría a súa existencia; séntese
segura e busca que el se fixe nela, levándolle a contraria. Vendo reflectida nel a
súa propia imaxe, non se dá conta de que
está ante un oportunista sen escrúpulos para
apropiarse das ideas alleas, capaz de converter en si todo o que toca, e, proxectándose nun xogo de espellos, iniciarán unha
relación máis literaria que real, evitando
as confidencias e limitándose a falar de t e
mas profesionais. A intelixencia de Angela
foi o que provocou a atracción en Miguel,
crendo atopar nela unha interlocutora á
súa medida, pero será a súa vitalidade o
que o asuste e o leve á fuxida. A el non Ile
interesará enriquecerse, non pensa nun p o
sible intercambio, só quere posuír. O seu
orgullo posesivo Iévao a disfrutar coa conquista dalguén que sabe valioso, mostrando
así a súa inseguridade ante unha muller
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ricano, desexa entrevistalo "para coñecer
O home, non o autor nin o mito".
As referencias musicais e literarias s e
rán tamén recorrentes nesta novela. Os
dous interlocutores falarán de Quevedo,
Cervantes, Oscar Wilde, ... e, coa voz de
fondo de Susana Rinaldi, a entrevista sobre literatura e vida avanza a ritmo de tangos e milongas. O tema da seducción introduciraos de cheo na literatura, nos problemas da creación, da beleza ... Teresa
sente unha fascinación por este escritor cosmopolita similar á que Bettina Brentano sentía por Goethe e, por máis que deteste o
comportamento e a coquetería estúpida
desta, vai intentar seguir os seus pasos e
imitala. Así comezará a historia. Bettina e
Goethe sérvenlle de correlato.
Isabel Clara Alabern encarna a unha
xornalista catalana aue viaxa a Florencia
para descubrir, ou mlllor dito, tratar de enten máis interese polas perso'naxes de fictender un misterio: por que Dominico Guación que polos do mundo real e as súas r e
rini atentou contra A.Alegoría da Primaflexións acaban sempre no terreo da litevera de Botticelli. A medida que avanza o
ratura: "Eu son unha persoa demasiado intren distanciándose por medio da utilizasegura, á que tal vez interesa tanto a liteción da segunda persoa, vai revivindo r e
ratura
porque precisamente non é a vida,
cordos, tactos, perfumes... para ir adensenón un espacio ambiguo que se Ile patrándose cada vez máis na súa soedade. Firece, sen ter a forza destructora deste, pola
nalmente o caso Guarini serviralle de conque ás veces me sinto terriblemente asotrapunto para o seu drama persoal e no
ballada (...)De tódalas maneiras non vaias
Epílogo reflexiona sobre a viaxe: "Fuches
crer
que ainda que ás veces as personaxes
a Florencia para alonxarte uns días de Barde
ficción
me atraen máis que as de carne
celona, de Enrique -unhas relacións dee óso, cometería a insensatez de considemasiado deterioradas- antes de decidirte
rarme como unha delas (...) espero que
a abortar e sobre todo para recuperar a
nunca pretenda vivir imitando o que ocoAlberto e pedirlle axuda ... E estiveches a
rre nas páxinas das novelas. A pesardiso,
punto de marchar como viñeches, de facer
miúdo a literatura tenme servido para me
a
unha viaxe inútil, se non fose porque alexplicar a vida, a miña propia vida" (páx.
guén che deu unha pista, unha clave, un
60). Esta confesión que ben se Ile poderia
cabo: Guarini" (páx. 1 8 1 ).
atribuir a Angela Caminals failla a profeAs tres protagonistas teñen, ademais da
sora e xornalista Teresa Mascaró á editora
súa profesión, moito en común: todas foda
obra de Pablo Corbalán.
xen de representar forzosamente o papel
Nas
novelas de Carme Riera as ideas, as
feminino tópico do coqueteo ante os seus
referencias musicais e as citas literarias decompañeiros masculinos. Cando se nasempeñan unha función importantísima. Limoran séntense inseguras polo medo a non
teratura e metaliteratura, ás veces, fúndense
gustar pero interesaralles sobre todo un ine
confúndense no texto. As súas obras móstercambio intelectual. Buscarán nas súas
trannos
ademais unha visión crítica, desrelacións a amizade, o afecto e a tenrura
mitificadora
e nunca idealizada dos amsen renunciar ó pracer. Tímidas, inseguras
bientes literarios. Un mundo de falsas apae introvertidas, intentarán superar as súas
riencias interesadas, banal e frívolo, polo
debilidades, as súas decepcións e os senque pululan figuras ou figuróns que contimentos de culpabilidade producto da súa
forman a vida cultural do momento.
educación. Tamén se rebelarán contra un fe
minismo panfletario e falso, presente en
moitas compañeiras da súa xeración. Son
.
1 Riera, Carme, Cuestión de amor propio,
terriblemente críticas co seu entorno e conTusquets Editores S.A., Barcelona, 1988.
sigo mesmas. E a súa obsesión pola escri2 ~iera;Carme, Por persona interpuesta,
tura, as referencias literarias, a simulación
Edit. Planeta S.A., Barcelona, 1984.
e o espello serviranlle para facer unha r e
3 Riera, Carme, Unha primavera para Doflexión sobre a propia vida, sobre a exménico Guarini, Salvat Editores S.A., Barceperiencia. Creadoras ou estudiosas, senlona, 1995.
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ELVIRA SANTISO

en "A arte inexistente: as artistas galegas [lo skculo 11"

ivcii unlia grata s u r p r c s ~
me rceiicontrar con unha artista perdida na miña memória infantil: a iniña primeira
prolrsora clc tlel~uxoque se horrou no tcnipo cla miña nencz
c tla iniña ignor~ínciaxuvenil.
i\a cxl~)sic.ióndo /\urlitório dc Galit-iu, en C o n ~ ~ ~ o s tatopci-ine
cla
coa cxl~os¡t.it;ri"A arte iiicxistcntc: as artisiiis galcgas tlo sí.culo XX", que periiiaiic~c*c~ri
al,erta atí. o doiis de NOvc~iril~ro.
Ikiá t~iiipostatlc tres hloqucs
t~roiiolóuic~os:
tlcstlc. 1900 Lí posguerra
tlu po+gut'rra at(: O ii~oviint~nto
Atlántic-:i (¿iiios80). (, 1 ~ 1iíltirrio
r
LIS artis-

rlase de bordado, 1907.

tas clesta década. No primeiro grupo
podemos situar a Elvira Santiso, Carmen Corredoyra e Maru-ia Mallo. No
segundo grupo podemos atopar a XLIlia Minguillón, María Victoria d e la
Fuente, María Antonia Dans, Elena
Colmciro, Bea Rey, Elena Gago e Fina
Mantiñiín e no terceiro grupo a Berta Ciccamo, Menchu Lamas, Pamen
Pereira, María de Felipe, María Xosé
Diaz, Elena Prado, R4ar Caldas e Cruz
l'brex Rubido.
Sempre clesexei erguer o norne de
unha rnuller artista, pocleria ser corno
1Slvira Santiso ou Fina Mantiñán des(le lago grandes artistas, e non reco-

ñecidas na medida que se debera ter
feito. Cando outros moitos tiveron u n
recoñecimento superior ao que cleheriari ter desfrutado, moitas mullercs
agacharon o seu talento entre as catro
paredes do fogar, porque a socieclade
negou-lles o clcreito ao trunfo. Non é
cle estrañar, pois, que moitos discípulos de Soutomaior disfrutaran d e u n
certo prestíxio, e Elvira Santiso, non.
Eu fun aluna de Elvira Santiso, unha velliña, moi velliña, que tiven oportunidacle de coñecer durante dous cursos. Pouco tempo para poder apro
ti-lo ben e poucos anos os meus ((
e nove). para comprencler o q u e
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máis importante do seu carácter e da
disciplina na que eu queria progresar:
o debuxo.
As aulas eran moi avanzadas para
unha nena d e oito anos, para poder
comprender a linguaxe dc unha abstracción do volume ao plano, cando eu
ainda loitaba coa imaxinación da miña
mente infantil. Foi preciso que pasara
moito tempo e que tivese nas miñas
mans textos de pedagoxia artística in-

Fantil para q u e comprendese q u e a
mente de oito anos non pode asimilar
ainda semellantes conceptos. Mais, mália non estar en posición para extraer
a verdade de todas aquelas cousas que
me contaba, (que a min antollaban-seme in~om~rensíbeis)
tivo o impacto necesário para que, lonxe de asustar-me
e alonxar-me do mundo artístico, me
intrigase e atraise como u n imán. Non
podia ser unha persoa por tanto sen ta-

lento e psicoloxia. Unha persoa intelixente que percebeu o que eu podia asimilar e soubo tratar a unha nena, cousa
ás veces pouco habitual antes e hoxe.
Elvira Santiso era unha velliña
miúda, máis ben baixa, co pelo totalmente branco e unha meia melena de
pelo totalmente lácio. Moi moderna
para o mundo de hoxe; no de entón era,
ou debia ser, unha persoa "moi especiai", seguramente "rara", que se gañaba a vida "dando aulas de debuxo".
Era a única persoa que se dedicaba a
eses mesteres en unha época sen oportuniclades. Un clon do ceo sen lugar a
dúbidas.
As cuas aulas eran tan excitantes e
maravillosas polas cousas que ali sucedian. Habia "rapazas maiores que
pintaban moi ben". Desde logo non se
podia acceder ao mundo cla cor sen antes ter dominada a liña: O Debuxo. Pero ademais viñan sempre moclelos a posar, e acostumaban ser xentes moi estrañas ás que a min mc encantaba observar. Por exemplo, ciganos de pés descalzos, sumamente suxos e pobres; ou
velliñas con bastóns ou tazas dc caldo
nas mans, que eran "realmente vellísima$ e arrugadas". Tamén habia algunhas ciganas cle 0110s grandes c pelo recollido que suxeitaban con soltura uns cántaros de auga. As estátuas,
os cabaletes, os modelos e as conversas
mesturaban-se ante min sen deixar-me
apenas tempo para enfrontar-me con
aquelas LLxentes
brancas" d e xeso ás
.que non se lle podian debuxar os 0110s
porque esqueceran-se en todas elas das
suas pupilas. Iso era o incomprensíbel
para min. Por que non tiñan ollos?.
Elvira Santiso corn~rendia-me,era
cariñosa conmigo e só me rifaba por
non traballar despois de me acepillar
o ~rirneiropaquete de pipas, clo que ia
provista habitualmente.
Os debuxos ao carbonciño que traia
a casa, deixaban a todos maravillados.
Pero eu sabia de todas as rniñas dificultades de execución, coas que loitaba, ás veces con optimismo e outras totalmente derrotada; aquelas non cor r e s ~ o n d i a na uns debuxos pcrf'ectos
que ela me axudaba a rematar. Como
é lóxico, gran parte de eles non eran
traballo meu. Isto mesmo sucede hoxc
coas aulas infantis que son demasiado
avanzadas e os nenos levan os traballos
L L reformados" polos profesorcs. 1
1 ló-

'

xico que os pais estcan contentos, porque :( unha axuda psicolóxica ao esSorzo clcsmesurado que o rapaz I'ai ao
intentar superar-se a si mesmo constantemente. h realidade ncga-se a querc3r rxntrar no trozo de papel hranco
tliantc, (lo ~)rincipianteinfantil.
As sila's aiilas eran un rcgalo para
rnin, por iso cando me enterei que Elvira Santiso rra inoi pobre, e os cartos
tlas aulas chegaban-llc polos pelos para vivir, comencei a ohscrvar as suas
pintiiras. Coincnzaba a interesar-me
por c1u prrsoalrncntc: por que Ilc succclitla aquclo, rlominando o pincel coino o í'acia?. Algo rstraño pasaha, porque Elvira non porlia por-se enferma e
tlcixar as aulas. Os seus caclros non
taran sul'icientcs, non liabia cornprarlorc3s para aquilo tan lantástico? c o rno c.ra po.;ívcl?.
I:iiri tlisc.ípiila tlr I?cnollcra, artista
elctlicatlo tarriitri a trinas olicialmcntc
vi~itos",(:oiiio t.scacaslabregas, intc~riorc~:,retratos. 1 ina Elvira O gosto
I)olostc%iiiast l t x t~urártcrcosturnista hcrtlatlo. /\ .;lía IOrin:ic~it;ii í'oi enlocada par ; ~:i iíriit*:~I'cíi~iiiiiln:il)rol)atla n o scbii
o c~iisliio.
l(biii[~o:
As i i ~ ; i i i s j ~ ; ~ i ~ ~ r i t ~;ISi : ivc~ladiiras
s,
os
\l(~riiit~llos
nlt~grc~s
I,uiluh:in nos scus
. .
~ I I I ~ Y ~ I UI';ic.ilitl¿itlc
~ O ; ~
c l ~ i r igran mcsti.(%. (:on u rn1)itlcz ri soltura de un maI¿il)¿irista(-rcal,a con rapitlcz Sorinas c
ptXrsoastic t r z sonrosacla e transparciitr. Ifra urilia gran rncstra da pintiira qu(- r ~ a l m c n t cSoi silenciada e esquccitla. Eu quero hoxc I'accr-llc a miíia hoinc~naxcaqui a nível persoal, s a
clue non tivo a sortc clc outras mullercs que hose sacn ¿idiante con ináis la
cilidarlc que na sua dpoca.
Ainda podemos rlicrr cluc a pintura
dri riiiillrr 4 inexistente como na 6poca de Elvira Santiso. /\vanzainos nioito por suposto, con relación a entón.
aintla qiie q~ic.ilctoclavia bastante por
larcr. 1't~ocsc C un logro que nos niesnias tciiios que ronseguir para que a
artc tla niullc-r rrcadora scxa valora(lo t. alwec~iatloiia ineílida que 6 susto.
'reinos cluc svr ~ i o s ( ~ ~ í tas
" ' \qsu e mihaiiioq cal 6 o Iiipir qiic ttXinosqiic ociillar. c loitar por (.l. 1: 1111rluro carriirio.
l l n iiiiiriclo iiioi tlilícil no que os cinpurróns non til~unclaii si rri cánihio
as caiiil)uclclas. I3t3ro 6 a nosa xiingla
1x~rw0"1:a sclva urtística, non ten nada
tlc hrlrza caiido trata d r quc se va-

lore o noso traballo. Chegar é difícil as
veces pero non imposíbel.
Poílemos dicer hoxe que a muller xa
non está cliscriminacla no mundo da
artc?. kIai moitas opinións en contra
e outras a favor. Eu só podo dicer a miña impresión. Entre elexer a unha muller e a un home para participar cn unha exposición moitas veces, en igualdacle de condicións, preSere-se a preséncia do home. Penso q u e é u n h a
cuestión dc costume. Falo aclui por experiénci
a. Pero por experién-

"I)tb11
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FINAMANTIÑAN.
La Rueda, 1965.

cia, tamén creo que se un loita con forza, consegue-se o que se quere.
Para ser obxectivas parece-me rnoi
interesante observar o estudo cuantificaclo da incidéncia de participación
feminina en clistintas exposicións, que
Rosario Sarmiento inclúe no scu artigo clo catálogo da exposición.
A exposición xoga con nomes de mulleres desde 1900 a 1939: é a pintura
de xiinero, á que se dedicaban os artistas e as artistas galegas da época: EIvira Santiso, Maruja Mallo, Carmen Corredoyra, Elena Olmos, Julia MinguiIlón. Toclas elas boas pintoras de ofício.
13 por suposto Maru*jaMallo a pintora
niáis internacional de todas elas. A sua
arte acada un nívcl de creación c de coriecimeiito cla vangu~ircla.A sua pintura
está chea cle simbolismos. Algins dos
scus caclros tcrien un encanto especial,
a cabalo entre a orixiiialidacle da sua
própria pcrsoaliilaclc e a inxcnuidade
fresca cla siia autenticidade.
A arte que cultivan todas as pintoras acada un estádio entre a pintura cle
.
.
sbncro e a pintura iniprc
. Pe-

ro teñamos en conta que Galicia tamén
está echada ás novidades das vanguardas de princípios de século. Non
é só a pintura Scminina galega a que
non se abriu ao exterior, é o panorama xeral no que salvo raras excepcións,
como o da mesma Rtaruja Mallo ou Seoane teñen a información de unha visión máis ampla da pint~ira.
Máis tarde Victoria de la Fuente, Sormada na Académia de ~ ~ . t \ i \d. e San
Fernando de Madrid, aparece xa con
u n expresionismo desgarrado, con clcformacióiis próprias. Unha P i N 7 r l I R A
con maiúsculas, ao igual que a pintura de Fina Mantiñán, con unha Sormación da Escola de Artes e Ofícios,
trasladadda a Paris, aspira os aires europeus. Ten uns collages de composic i ó n ~moi líricas e harmoniosas; tamén
ela se declicou ao ensino, sendo por iso
menos coñecida (que non quere dicer
LL peor", moi pola cont~a.
soga nos seus
caclros con fórmulas intelectualmente
avanzadas e de gran creatividade). RiIercedes Ruibal que cultiva unha linguaxe abstracta igual que Bea Rey, MVictoria Dans, Elena Gago, cultiva unha
pintura rnoi persoal e colorista. pero o
seu colorido, forte poderiamos dicer,
para o seu momento ten u n caricter
de ensoñación lírica, e poética.
Dentro da etapa cle 1980 a 195 atopamos a Menchu Lamas d o grupo
atlántica. O seu estilo enclava-se dentro de unha poética moi persoal, conceptual. É xa unha pintora actual a c e p
tacla oficialmente e na sua traxcctória
podemos observar que non existen diferenciación~coa traxetória que un liome pode ter seguido. Pinta e vive da
pintura, cousa pouco habitual. participa no panorama cultural nacional e
internacional. E, por dice-lo cle algunha rorma, unha pcrsoa plena. Berta
Cáccamo, Maria de Felipe, Carmen l'aIlarés, Cruz Pérez Rubido, MVosé Díaz, pertencen aá actualidade, coa sua
própria Sórmula persoal. persoaliclacles
que cn nada teñen que envexar á de
iin liome. E xa non quero facer comparación~,só dicer que estamos Salando de ~R'1'1: e a /\R'TENON 'I'I;N XINI.:RO,
N E N 17EMININ0 N E N hItISCULIN0.

Por iso avogamos por un Suturo nisto no que a pintura leminina poda ser
apreciada e integrada aos grandes valores dos que podemos desfrutar e beneficiar-nos todos. D
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LA RAPAZAS.

Neste número imos variar de tema e i r por outr cam.iño.
Vale?
Hoxe j~repararemos un prato exquisito, n o n de cl~upc~,r
os dedos, senón de lamber os cóbndos.
Trútase das.. .

KOKOTXAS DE BACALLAO

Ingredientes para 4 persoas:
1 Kg. de kokotxas
4 dentes de allo
2 poliñas de perexil
1/2 litro de aceite de oliva

te para atrás, até que vexades que o
aceite virou nunha cor branca espesa (a causa da xelatina das kokotxas) .
Daquela, podedes parar de mover as
kokotxas e botade-lle o perexil ben

SUXERÉNCIAS:

Podedes acom~añardunha ensalada de leituga, queixo fresco (100
grs.) troceado por riba da leituga
xunto con un pemento verde, todo
aliñado con aceite de oliva e vinagre
de xerez (ou caseiro se o tedes).
E para beber, metede-lle algun tinto da zona do Arnandi ou Ribeira Sacra en xeral, e xa veredes como a medida que transcorre a comida, veredes as cousas dun xeito francamente
optimista... ummbbb!
Sa~ldee que todo vos saia ben. Deica o próximo número.
1

Antes de nada, teremos que poñer a desalar as kokotxas 4%horas
antes de cociñá-las, e ir cambiando
a auga catro veces ao día.
Para cociñalas, temos que coller
unha pota de barro (se é de Buiio,
mellor), botar o aceite e trocear os
allos en láminas finas. Cando estes
allos estean apochados (nunca tor r a d o ~ )hai
, que botar as kokotxas
ben escorridas. Poñer o lume ao mínimo e mover se,guido a pota de dian-

wr

cortadiño, e con dez minutos de cocer a lume baixo teredes xa feito este prato tan riquísimo.

N. DlAZ

Librería
?
I

6

Michelena
R. Michelena, 22
Tel: 85 87 46 Pontevedra

R. República de el Salvador, 9
Tel: 56 58 12 Santiago

R. Entremuros, 13
Compostela e Galiza

De luns a venres de
Luns e xo'ves de 17 i

I

1

Punto

nta de

Libre?ria Coucei
A,. lL;l.*l"lVi
Praz" ""
.
Libreria Xiada
Avd. de Fisterrc
Libreria Didack
.Avd.
. - Rubine (G
Librt?ria Lume
Rua Fernando iMacias
Kiosko da CascJ do Mar
J.. E
..",
U!-ko da P r a z ~u=
Lapul

..

.-.

..

.ITEVEDRA

Casa da Muller (Centro Municipal de
Asesoramento dos Dereitos da Muller)
Pintor Lugris, 5 S (986) 29 39 63

?ria Michelena
Rua Michelena, 22

7ENSE
,.

dria Ronsel
Rua da Paz, 19
Libreria Tanco
Jose Antonio, 70 (Paseo)
Libreria La Región
Calvo Sotelo, 15 (Paseo)
SANTIAGO
Libreria Couceiro
República del Salvador, 9
Libreria Abraxas
Montero Rios, 50
Libreria Artico
Rua do Villar, 49
Libreria Pedreira
Rua do Home Santo. 55
Babjo. Area Central

VIGO
m..

.

-

.

m

Libreria Babel
Venezuela, 45
MONFORTE
Libreria Mapa
Libreria Xistral

NOlA
Libreria Sementeira
Montero Ríos, no 2

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

A CORUNA

Asamblea de Mulleres da Coruña
Cantabrico, 10 baixo S (981) 21 35 42
Centro de Información dos Dereitos da Muller
Polígono de Elviiia (zona de Birloque s/n)
S (981) 28 20 44
SANTIAGO
Asociación Galega da Muller - AGM
Pexego de Arriba, 29-2(981) 58 81 01
Servicio de Asesoramento das Mulleres
(Concelleria da Muller)

Horario: maná de 10 a-13 1 tarde dos luns, mércores
e venres de 17 a 19 h.
Acebecheria, 16 - 2"
(981) 57 14 61

VlLAGARClA DE AROUSA
Asamblea de Mulleres de Arousa
Doctor Carus, 7 - Oficina-G. Ed. León XII
PONTEVEDRA
Asesoría Xuridica Mulleribus
Asamblea de Mulleres de Pontevedra
Benito Corbal, 36-1"
S (986) 86 50 28
Horario: Martes e Xoves de 19 a 21 h.
Xanela
Apartado 90
36810 Redondela
OURENSE

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

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

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

nto gratuito

SOLIDARI[EDADE
Comité Cidadan Galego ANTI-SIDA

Fonte de San Miguel, N" baixo
SANTIAGO

