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nfin, coma sempre 
todos gañaron; caiido 

1 menos, todos fixeron 

1 declaracións sobre o 
I éxito que acadaron 
I- nestas pasadas elei- 

zóns. Para eles sempre 
hai razóns para sen- 

l tir-se gañadores: os 
que teñen máis votos, 

1 

flWLsllllAlllb 
porque teñen máis 
votos e os que tenen 

menos porque poderian ainda ter nieiios 
dos que tiveron. E tinha canción que nos é 
familiar, ven-se repetindo a cada encontro 
-011 tropezo- coas fiirnas. E seica di11 que nos 
tamen gañaiiios (ese "nos" inclue a todas 
as persoas do sexo feminino). A razón que 
apreseiitaii para que tainen nos sintainos 
gañadoras, -non iaiiios ser menos-, é que 
seguiiiios a ganar representación nos soilc- 

ro sancrol-liiil do poder político, desta vez 
toco~i-nos nada ináis e nada menos que 
~inlia cuarta parte do pastel. Albrícias!. 
Menos mal que di11 que nos teinos qLie 
sentir contentas, que senon xa non sabe- 
riamos moi be11 que peiisar. Diii-nos 
tamen qLie aiiida que a representacióii 
subira moi po~iquiño, non Iiai que preo- 
cupar-se porque avanzaiiios iniparables. 
Creo que isto si é certo, pero desde logo 
non porque os partidos avanzaran nioito á 
tiora de integrar mulleres nas listas; é algo 
que seinella non ter iinportáiicia e parece 
que non tivera nada qtie ver con ~iiilia pala- 
bra que seinpre teñen a inan: o pl~iralis- 
ino. Se é importante que a cidadania se 
silita representada 110 parlaiiiento a través 8 de marzo en Santiago. 

das diversas opcióiis políticas, por pura 
Ióxica esta pluralidade tainen se deberia 
ver reflemda na ctiestion dos sexos, ao igual 
qtie tamen seria importante que incorpo- 
raran xente nova nas listas ... porque niso 
coiisiste a pluralidade, non só nas opcións 
ideolóxicas, senón que outras variables 
como a nación, o sexo, a idade, etc ... tamen 
estean incluidas. 

Curiosamente, esa cifra de representación 
que nos daban, ináis dun viiitecinco por 
cento, coincide coa diferéncia salarial eiitre 
hoines e mulleres. Os Iioiiies gañan LIII vin- 
tecinco por cento máis facendo os mes- 
mos traballos e nos ternos ti11 vinteciiico 
por cento de mulleres nos escanos do Par- 
lainento ... 

E meiitres estabamos cos 0110s postos 
no meneo político, a Televisión de Euskadi 
(ETB), vetaba u n  aiiúncio televisivo da 
Asemblea de Mtilleres de Bizkaia co gallo do 
S de Marzo. Parece que os anunciantes non 
poden expór ideas políticas, relixiosas OLI 

filosóficas iia publicidade. Debe ser que 
para iso xa está o resto da stia prognmación 
e nos, teremonos que seg~iir coiifornian- 
do con ver-nos reflectidas na p~iblicidade 
seiido felices cando atopamos ese deter- 
xente que nos soluciona o noso iiiaior pro- 
blenia que é ter liinpa a roupa. Q~ieda cla- 
ro que aqui non Iiai trasfondo político, 
ideolóxico ni11 filosófico ... couias veredes! 

Pasaiiios outro S de Marzo, e a pesares 
destes cantos de serea que escoitanlos, a 
.realidade deinostra que a existéncia do 
feminismo organizado seglie a ser iinpres- 
cindíbel. Un ano iiiáis herramos: FEMINIS-  

M O  AGORA E SEMPRE!. b 



Un maxísfrado de 
nome Prophet decidiii qiie a 
política laliorist:~ de elaborar listas ex- 

'$ :ira a lile- clusivanieiite de iiiullert. p 
tatle (1:~. circunscricións electorais vui- 
iicr:i :i lei (le Discririiiiiación de Sexos 
:iproliarla no Reino Uiiido en 1975. 
llsta decisión obrigou aos laboristas a 
conxelar 19 das listas que tiñan prepa- 
ratlas para as eleizóns. 

E... Sabeii vostedes porque cliegaroii 
tales listas aos tribiinais? Pois da man 
de dous militantes varóns do partido 
en cuestióii que lioiiberon pensar que 
de ir tantas mulleres eles ian q~iedar 
seii posto! 

Beafe Uhse, 
OS país e as naís que se de 76 anos, fundou o novo Museu Erótico de Berlín onde se exibe todo o relacionado con eros, 
alariiiaii cando se eiiteiran de que os entre outras cousas esa foto que Beate contempla tan xovialniente. 
seiis fillos fiiiii:iii porros, porén i lnn  

toiii:iii coiiciCiici:i tlo cnornie pe 
~ I I C  s11p01i 11:ir;l OS sciis Iiicsinos 
íliiii coiisiiiiiiiii :ilc~ol, segiintlo I 

Is:ilii~l Solo, psiccílol::~ clíiiic:~ iiii 
ciilo kil clii(: :'sí: "A :itlicci6ii íio : 
C t:iii Sor~c (~oino :i Iirroiii:~". Toní Morríson & Kafh- 

leen Baffle e André 
Prevín, viñeron coincidir nun ce- 
lebre proxecto que xa tomou corpo e é 
realidade. 

Kathleen, unha excelente soprano 
norteamericana pensou, mentres co- 
ñecia, lendo, a Toni Morrison, que a 
sua literatura parecia destinada 2 di- 
mensión musical e lembrou-se dese 
músico segundo ela superdotado que é 
André Previn e que sempre queria 
compór para ela. 

De aí  naceu Honey and rue  e el e 
pesar), disco editado pola Deutsche 
Grammoplion. Os textos dos poemas, 
afirma Morrisson non pretenderon 
tirar protagonismo algún 2 música e a 
música, que bebe nas fontes do jazz e 
nas referéncias espirituais foi feita para 
unha orquestra pequena coa intención 
de criar un ambiente íntimo, tam- 
pouco pretende desprazar nen impor-se 
sobre os textos e a voz dela, da que 
concebiu a obra na sua cabeza e puxo 
en marcha as pezas para que nós poi- 
damos celebra-la. 

Javier Marias que nun 
I:ihoura eii IY Serna?~nl do 17. 9 
sobre a "A extiiicióii do señor", ( 

ha co- 
195 ., , 

:la- 

das de 
inaba tal que así: 

(c... Hose ven-se a eito nas ten -_ 

roupa a estas inesnias parellas co 
varón tratado conio un neno; é a mu- 
ller queii elixe por el, quen Ile re- 
procha o seu gosto sóbrio e obriga-o a Unha parella formada por iio legal para as parellas que 

raii sen que se metaii as autori- 
3s a decidir que é bó e qilp 6 

ir vestido de mamarracho. Eles nen re- 
chistan: asinten, acatan, subineten-se e 
á final sacan a VISA. (...) Ogallá tivera 

un traiisexiial e uiilia rniiller coi-ise. 
giiiron, á fin, casar pésie á oposiciói 
do Rexistro Civil de Sevi 

..u ..".. - 
esexo e 
ia. 
. . . ,  , 

Ila e do fisc: 
eii previsto 

n matéria di 
coiitratos" c 

r amor, de d 
le corivivenc riiá sorte nas iiiiñas andaiiias entre pa- 

rellas porque iiatla ine entristeceria 
tanto como peiisar que nientres o este- 
reotipo de iniiller mandona medra, o 
do lionie con critério é ~iiilia especie eii 

de alí porque :i lei non 1 

que após o c h b i o  de seso auas per 
soss nacidas co mesmo 

sta era exactamente a pprlrlnn - 
I gais 

Mad 

"*.-A".. u., 

nbro en 
3 Civil 
r i o i l l i c  

sexo poidan 

t 

e Iésbicas o 
!rid colapsar 
1 ,  

21 de Novei 
ido o Rexisti 

. . 1 ., 
iiriir-se eii inatriinónio. 

Logo da lata que lles neron mar- 
cli:iron a outro sulgado 
puso pegas ao non face 
seso de naciinerito. 

Santo tleus! Para cando o niatri- 

nnr I auas noras esixinao "se] "b....." 
:idadánsn 
ue a lei 
n nqiln- 

vias de total extinción e está deixando 
lugar no vnrón piisilá~iiine.~ 

que iioii 
r constar el i 

S a lei conio 
celerar o prc 

7 ,  , c 

o resto dos c 
)ceso para q 
.. , arellas ae reito cnegue a, ,.,,,.,. 

ito canto m 



Charles D. Spielber- 
guer, psicólogo, profesor da Univer- 
sidatle de South, Florida, estudoso do 
papel das emocións conlo a ira, a an- 
siedad; no desenvolvimento do cancro 
e das enfermidades cardíac as... centrou 
a sua atención no cancro de mama e 
chegou ás seguintes conclusións: 

Adoita tratar-se de mulleres que se 
' afixeron a eliminar das suas mentes 
todo sentiinento de enfado e de ira, 
como un mecanismo de defensa. 
Negan-se a experimentá-los e re- 
pr imen-~~, .  porque precisan ter unha 
relación harinoniosa cos deinais para 
sentir que se lles quere -na relación 
coas suas nais, por exenlplo- e de- 
prenden, desde moi cedo, a sacrificar 
as suas emocións para obter esa har- 
monia e ese afecto. (...) Este fortísimo 
mecanismo psicolóxico de defensa 
para evitar as-emocións dolorosas, esta 
defensa acaba debilitando o próprio 
sistema imune biolóxico. 

Nesta mesma Iíña Hans Eysenck, 
decano de psicoloxía da Universidade 
de Londres, de 77 anos, considerado un 
dos pais da psicoloxía, di que " ter 
unlia personalidade coi1 tendéncia á 
depresión, inibida, que non sabe ex- 
presar as suas emocións e subinisa é 
un factor máis de risco á hora de sofrer 
un cancro.( ...) No caso do tumor de 
mama, engade, ademais, que unha 
porcentaxe de estas enfermas, apre- 
senta un carácter 'con baixa autoes- 
tima e sensación de ser rexeitadas'. 
Pola contra, as eiifermidades.corona- 
rias son máis frecuentes en persoas 
'agresivas que se senten atacadas e 
atacan"'. 

Segundo un e outro a relación entre 
a personalidade, o estrés e a aparición 
de enfermidades é incuestionábel. 

Paloma Barreiro mostra o seu 
título de "licenciado". 

O 28 de Marzo de 1995 
o Boletín Oficial do Estado publicaba 
unha Orde Ministerial segundo a que 
os títulos profesionais habian ser expe- 
didos segundo fose muller ou home a 
persoa acreedora do título. Asi seria Li- 
cenciado ou Licenciada. Batalla que 
gañou a teimosia de Isabel Blas que 
desde 1993 traballou para que nos im- 
plicáramos persoas e organizacións 
coas nosas cartas instando a Educación 
e Ciencia a "pór orde" no desmán de 
que milleiros de IicencidAs se vexan 
sendo licenciados. O pior é que após a 
orde, Isabel comprobou que seguian 
expedindo títulos a licenciados chicas 
(un duplicado do dela, un título de Pa- 
loma Barreiro Andrés). Saiban-no quen 
o desexen, desde O 28 de Marzo de 1995 
é obrigado, mesmo sen pedilo, que os 
títulos atendan á condición masculina 
ou feminina das persoas tituladas. 

O terrorismo está de 
moda. Todos os políticos dando a 
alarma. Todos os inédios de comunica- 
ción repetindo como papagaios. Moi 
ben ... porén Saben cantas mulleres van 
 nov vendo ano tras ano a rnans dos 
seus maridos ou coinpañeiros? (non 
falo de violadas, abofeteadas, feridas, 
I-i~iinilladas etc) 1993: 40; 1994: 42; 
1995 até Agosto: 23. 

Tire conclusióiis quen queira. Terro- 
rismo é se morren homes (canto mais 
importantes, máis terrorismo) e se ten 
a ver coa Política con maiúscula. 

É difícilque discendan 6s é n í b ~ a z o s  entre ado- 
lescentes. Uns levados a ternio (1300 galegas menores 

de 19 anos foro11 nais en 1994) e outros voluntaria- 
mente interrompidós (o total tle aboitos no país en 1995 
foi de 11.000), de non mediar campañas educativas de 
información sexual e anticonceptiva. A estas opoñen-se 
as forzas integristas'e cnrcontias.que pensan que se a 

xente xoven sabe será penmdicial e haberá embarazos e 
haberá abortos. Pensan tamén que se non saben, ha- 

berá castidade. Os dados falan por eles inesmos. 

Isabel Tocino 
aceptou tranquilamente a presidéncia da Mesa do 

XII Congreso do PP e sentou atrás dunha cartela ou rótulo que dicia: 
PresidentE.'Podia dicir Presidenta (Para unha que hai!) ou Presidencia a tan 

valia para unha ela como para un el. 
Estou agardando o momento de ver a un lider varón aposentando atrás dun 

letreiro que diga: PresidentA ou MinistrA ou calisquer outro feminino sendo 
eles varóns! 



L aura L ~ S W O O ~  Profesora norteamericana é autora partidas polas entrevistadas: As líderes 
do Proxecto Lideradego de Mulleres resolven os problemas a base de con- 
(Women's Leader Ship Proyect) co que senso e colaboura, receben inoito criti- 
pretende "axiidar ás mulleres, ás mu- cismo persoal e acceden ao poder ani- 
lleres xoveiis, ás nenas a ver-se como madas polo desexo de cambiar certas 
líderes e pular a visión dunlia muller cousas 
como presidente de EEUU de Os homes, pola contra, "en troca de 
América" buscar o consenso, discuten e se non se 

1 Editou un libro relatando os 19 poñen de acordo, collen as armas para 
meses que tardou eii rastexar ás 15 solucioiiar os seus problemas". Os 
mulleres que daquela estaban 5 frente hornes "están máis famentos de 
dun governo. O vídeo pudo ser visto en poder". As mulleres ensina-se-lles que 
Pekíii, na Conferéncia Internacional ser ambiciosas é mao. 

1 da Muller, Setembro do 95, porén, do Liswood agora na consultoria das 
que está máis orgullosa é da reunión 500 principais empresas de EEUU en- 
que van celebrar as 15 en Maio en Es- sina aos executivos a usar estas téc- 
tocolmo Sob o patrocíiiio do Centro nicas "Quero dar lexitimidade a esta 

I Interiiacional de Estudos Estratéxicos, nova fornia de mandar (. ) Os execu- 
farán u11 seminario sobre as claves do tivos escoitan-ine coi1 atención ( ) 
liderato do futuro, porque elapensa Saben que existen outros meios de re- 
que o liderato do XXI ten nome de mil- solver os problenias e que estes non 

- I_L- - - ller Obsenou tres características coiii- pasan polo berro ou a iinposición" 

O 65'5% do estudantado cia 
Universidade de Santiago son chicas. OLI sexa 

que de 43.500 matriculados, unhas 28.500 
saii Elas. Maioria agis en Física, Veteriiiária e 

,,Y+-- 

/ Ciencias Económicas, o que levou a Dario 
, , Vilianiieva a definir a "sua" Uiiiversidade 

cciiiio fini'ilina.. ~ o r é n  ao que non quixo 
1 

. - r ~ f p i . i ~ s ~  -C ao pioi nen reparar- foi ao 
iie tle iii~illeres con cargos e na 
i :icadéiiiica: catedráticas, decanas, Un 18'9 9 )voacíÓn adulta do 
~cfes de departamento, etc. Estado Español coritesou ter padecido abusos sexuais 

iia i n b c i a ,  segundo puxo de relevo a investigación 
realizada pola Federación para a prevención dos maos 

.$.""I 
tratos á infiiicia. O que sabemos de isto, segundo dixo 

1 v.'.* a organización, é só unha ponta de iceberg e endebén, 
-7i comezarnos saber. Até agora ten sido todo siléncio. 

O colectívo "María 
Castaña" feito por profesoras 
de Iiist6ri:i para traballar cerca da 
iniiller a da historia, levan catro anos 
dantlo importáncia á iiivestigación 
dun lado e ao trahallo didáctico ou o 
que é o mesino, traballar o seito de 
levar as investigacións 5 aula e 
pn.par:ir iiiis inateriais para o 
profesorado iiiteresado. Teñen 
elaboradas divenas Unidades 
Ditlficticns. Du;a (lelas "Unha visión 
iioii :indrocCntrica da liistória" e 
"Muller e Traballo" obtiverori o 
preiiiio Educ:tción e Sociechtle 1995 
tia Secretaria de Estatlo de Educacióii. 



PELEXAR POLA METADE DO EMIGRANTES EN ESCOCIA LECCIÓNS DE PEDAGOXIA 
INFERNO 

Isto dician en 1992 as feministas 
asturianas en referéncia 2 batalla em- 
prendida por un grupo de mulleres 
para obter traballo no interior das 
minas. 

Desde comezos de século que as le- 
xislacións proteccionistas "expulsaron" 
2s mulleres das minas, no corazón 
ou nos angumiños da terra, elas, non 
entraban. 

Porén gañaron e unha senténcia 
do Tribunal Constitucional ditada en 
1992 recoñecia os direitos das mu- 
Ileres a traballar no interioR das ex- 
plotación~ carboníferas en pé de igual- 
dade cos homes. 

Acobillaclas nesta senténcia e na 
convicción da sua aptitude e capaci- 
dade para este traballo (duro para 
mulleres e duro para hornes), Angeles 
Llaneza, Maria Shirley Sánchez, Maria 
Virginia Domínguez e Maria del 
Carn-ien González (entre 20 e 30 anos), 
clan un novo paso na equiparación de 
oportunidades entre os sexos e creban 
o mito machista de  o f  Icio masculino. 

A pioneira foi Concha Rodríguez 
Val'Encia que emprendeu a lida xu- 
rídica. Hunosa decidiu non lle dar 
emprego como axudante mineira 
rn'Alia ter superadas as probas pre- 
ceptivas. 

A elas que pelexando pola metade 
do inferno, contribuen a esta longa ba- 
talla de  conquista da metade do  ceo. 

Un grupo de traballadoras galegas 
emigrantes en Escócia denunciaron 
malos tratos físicos e síquicos por 
parte do encargado da firma que as 
contratou. Durante os sete meses que 
durou o cdntrato tiveron que soportar 
zarandeos, traballar a temperaturas . 

moi baixas sen material de  protec- 
ción adecuado, ameazas e insultos. 
As traballadoras pediron a traverso 
da CIG unha reunión co director de 
Emigración para explicar-lle que o 
seu caso non é aillado e reclamar que 
se controlen as condicións destas 
ofertas de traballo. 

O Comité de Educación do  Parla- 
mento de California segue empeñado 
en aplicar a vella norma: ' í4 letra con 
sangue entra ". O pasado mes de Xa- 
neiro aprobou o castigo corporal cando 
os estudantes infrinxan as normas es- 
tablecidas polas escolas, sempre e 
cando o autoricen os pais. O castigo 
debe facer-se en preséncia doutro 
adulto que actúe como testemuña e co- 
munique aos pais os motivos. 

Tantos anos falando de renovación 
pedagoxica, tantas lecturas de Freinet, 
para acabar como na época dos nosos 
bisavós. 

A VIOLENCIA ESCURECE O SOL EN CENTRBAMÉRICA 

Durante a última viaxe de Juan Pablo 11 a Centroamérica todo foron 
cornparacións coa anterior visita de hai trece anos; en Nicaragua calificou 
de noite escul-n a viaxe anterior fronte á eclraristia do sol desta ocasión; 

no Salvador, o presidente da República Armando Calderón, saludou a Juan 
Pablo 11 clicinclo que "atopahn agora ui7 poho que disfi-uta da paz. e ande 

se respeta a zlida hzt7nana". No seu discurso, Juan Pablo 11, ciilpoii 5s 
grandes potencias do sangue vertido en Centroamérica e rnanifestou a 
sua alegria ao constatar que as armas das panes enfrontadas calaran 

definitivamente nese país. 
Descoñecemos de que armas ou cle que paz se pode falar nun país 

como O Salvador, con apenas 4,5 millóns de  habitantes, onde o 60% vive 
na máis absoluta pobreza e os hoinicídios alcanzan a arrepiante cifra de  
25 cli5sios. Ou en Venezuela, outro dos países visivados, onde persiste un 

dos maiores índices de  desigualdade social e a violencia est5 tamén 
á orde do día. 



FAMILIAS REDUCIDAS PERO 
FELICES 

A fainília é o que recibe unha maior 
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d c i ó n  nas preferencias da po- 
boación segundo unha enquisa feita 
polo Centro de I~zvestigacz'o~zes So- 
ciológicas (9,37 sobre 101, seguida do 
tribal10 (7,95), o benestar económico 
(7,78) e as amizades (7,68). E, a pe- 
sares de que case non pasa ano sen 
que escoitemos promesas e pelexas 
electorais, o interese pola política ten 
un dos índices máis baixos (3,201. 

O grao de satisfación coa vicla fa- 
miliar é elevado e vai en aumento, 
pasando do 89 % en Xaneiro do 1985 
ao 91% en ahril de  1994. Esta alta va- 
loración da farnília convive cunl~a taxa 
de natalidade bastante baixa (1,2 fillos 

b '3 1 por muller). Se ben son razóns eco- 1 
nórnicas as que se sinalan maiorita- 
riainente para non ter ináis fillos, este 
feito parece estar máis directamente 
relacionado co nivel cultural dos pro- 
xenitores: O número medio de fillos 
varia desde o 3,len parellas sen es- 

' 1s con es- tudos ao 2,O no caso de p.i' 
tudos universitários. 

A valoración de que a muller tra- 
balle fóra da casa está por riba de de- 
dicación en exclusiva á casa e aos fi- 
110s. Mesmo a metade dos homes 
entrevistados din estar dispostos a 
trocar os papeis na sua casa. Claro 
que esta afirmación parece ser só de 
boca para fóra porque á hora da ver- 
dade, e segundo aseveran o 79,7% 
das mulleres casadas, os seus maridos 
non fan nunca tarefas domésticas. 

En resumo, cada vez estamos máis 
a gusto coas farnílias de un ou clous 
fillos, prefire-se tamén que as mu- 
lleres traballemos fóra da casa pero se- 
guimos sen compartir o traba110 do- 
méstico, e por último, e a pesares de  
todo o que alegamos sobre os im- 
postos ou as dificultades de acceso ás 
vivendas, a medida máis efectiva para 
aumentar a taxa de natalidade sería su- 

, primir as escolas. Calquera día ocurre- 
se-lles. 

O Parlamento galego. 

Todo, ou cáseque todo, home, 
varón, macho, repetido-se até a far- 
tura cando, para ináis, tampouco es-. 
tanlos falando de lumbreiras nen de 
xénios senón de persoas razoabel- 
mente norrnais. 

E, se ben é certo que pode variar 
unha migalliña a porcentaxe ... a cues- 
tión é igualmente aplicábel ao PP, ao 
PSOE, ao BNG e a todos os que teñen 
algunha posibilidade de ocupar a ins- 
titución para a que se chainou 2 ci- 
dadania 2s hirnas o 3 de Marzo de 
1996. 

Sei que isto non é o único que há 
ser contemplado, porén chaina a aten- 
ción que sendo tan relevante cues- 
tión, sexa tan secundário nas maiori- 
tarias conciéncias. 

É unha evidéncia que a "Cuestión 
Feminina" é asunto de terceira, quinta 
ou undécima fila. 

E ainda hai mulleres que din que 
elas non saben o que é a discrirni- 
nación! 

A cliccr verclacle a preséncia de mu- 
lleres nas listas electorais non só  
cleixou que clesexar senón que per- 
tence n1:íis ao capítulo da vergoña. 
Non só ian poucas senón que rilenos, 
ainda, ian en postos de  saír. 

Supoño que a ninguén se lle ocorre 
explica-lo porque nas suas forma- 
cións non hai mulleres capaces, dis- 
postas, eficaces e con posibilidades de 
xogar un papel, tan ou máis estelar 
que os seus partenaires de filas, eles 
si, faltaba maás, cabezas de lista e 
nos primeiros postos . 

Aos riieanclros da política o femi- 
nisino apenas si ten chegado. A am- 
I~ici6n cle poder dos varóns e os 
"pactos ~nasculinos" implícitos con- 
citan-se para dar esas listas sobre as 
que xa, todo o deinais, ven engaclido: 
ro1d:is cle prensa dos candidatos (onde 
apenas hai miilleres), mitins centrais 
onde f:ilnn Os i~nportantes e, acaso 
n:~lgíiri sítio l:itei.al cae unha aqui ou 
outm nlí. 



N CENTRO PARA ATENCI~N A 
ROSTITUTAS EN VIGO 

CABEZA NAS BRAGAS 

España está á cabeza de Europa no 
consumo de bragas; 8,2 por muller e 
ano, fronte á media europea de 6,5 
prenda/ano. Segundo datos do ano 
94 gastaron-se neste consumo 145 mi- 
l l ón~ ,  cifra superior á de mercados 
ináis numerosos como o francés, 136 
millóns, ou o inglés, 127 millóns. Claro 
que, as mulleres francesas dobran-nos 
no consumo de sosténs con 59 mi- 
Ilóns de pezas por ano, fronte aos 28 
millóns llispánicos, e as italianas, co- 
quetas elas, destacan no consumo de 
cornbinacións, 31 millóns ao ano. 

O Colectivo Alecrín inaugurou hai 
uns meses en Vigo un centro de  día 
para prostitutas en colaboración con 
APRAMP, asociación de Madrid cunha 
longa experiencia neste campo. "Non 
imos redimi-las nin a salva-las, só que- 
remos axuda-las e implica-las na so- 
lución dos seus problemas". dixo Ana 
Miguez, presidenta de Ale< 

Saudainos con moito int ta 
iniciativa do Colectivo Alecrin e es- 
peramos ( :ntro de Vigo abra 
o camiño 1s novos. Fala-se 
inoitas U,, condicións de vid. 
das prostitutas pero inoi pouco se f 
por elas. A experiencia de Madrid 
que iniciativas coma esta poden faccl 
máis pasábel a difícil vida das mu- 
lleres que exercen a prostitución. 
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E ,  cousa xa sabida,  os  nomes 
apenas cambian de calzóns; senón 
como explicar ese raquítico 4,8 de  
nezadano. media española, e 4,7 eu- 

>pea?. Fachada do Centro Alecrín. 
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SERVICIO DE ASESORAMENTO DAS MULLERES 
I CONCELLER~A DA MULLER R 

P a r a  a atención específica dos P a r a  asesorarte nas túas 

problemas que afectan ás dúbidas e buscar unha solución 

mulleres o Concello de Santiago ós teus problemas familiares, 

pon a súa disposición o Servicio laborais, xurídicos e sociais. 

de Asesoramento das Mulleres. 

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

M Horario de atención ó público 
Tódolos dias de 10 a 14 h. CONCiUO ¡N SANTIAGO 
Telbfono: 57 14 61 Concelleria da Muller 



meu interese polos bonobos non brotou de ningunha 
fascinación imediata polos seus encantos. Investigaba eu cerca do 

comportamento agresivo dos primates. Intrigaba-me en particular o desenlace 
dos conflitos. O fenómeno, por exemplo, que se dá nos chimpancés: logo de 

pelexar dous deles, poden xuntar-se para se dar unha aperta e bicar-se na boca. 
Dando por suposto que estas reunións servian para restablecer a paz e a 

harmonia, chamei-nas reconciliacións. 

(...) 
O sexo resultou ser clave para a vida social do bonobo. A primeira notícia 

sobre o peculiar comportamento sexual dos bonobos procedia de observacións 
feitas en zoolóxicos europeus. Envolvendo os seus achados nun pudibundo latín, 

os primatólogos Eduard Trazt e Heinz Heck, informaron en 1954 que os 
chimpancés de Hellabrun apareaban-se more canum ( ao estilo cans) e os 
bonobos more lzominum (A moda humana). Daquela a cópula cara a cara 

considerába-se unha práctica exclusivamente humana, unha inovación cultural 
merecente de ser ensinada aos povos ignorantes (de aí o termo 

"posición do misioneiro"). 

(e..) 

Con todo a pauta sexual máis típica do bonobo, non documentada en ningún I 
outro primate, talvez estea no fregamento xenitoxenital entre femias adultas. 

(...) 
Tamen pratican o que se ten chamado esgrima de penes, na que dous machos 

penduran dunha ponla, un frente ao outro, namentras se esfregan mutuamente 

W 
os seus penes erectos. 

A diversidade de contactos eróticos nos bonobo inclúe sexo oral esporádico, 
masaxe dos xenitais de outro individuo e bicos intensos coa lingua. 

(..-1 
Ao igual que os humanos, os bonobo adican-se ao sexo ocasionalmente, I 

non de xeito contínuo. 
(...). 

A sociedade dos bonobo non só está centrada nas fémias, senón que parece 
I 

ser dominada polas fémias 

(..e) 

Se un macho de bonobo tentaba molestar a unha fémia, todas as femias se 
agrupaban para escorrentá-lo. Posto que as fémias parecen dominar mellor aos 

I 
machos cando están xuntas que indo pola sua conta, a sua estreita asociación e 
o seu fregamento xenital frecuente poden representar unha alianza. As fémias . 

I 
poderian asi estabelecer lazos para gañar na competéncia perante os membros 

do sexo que, individualmente, é máis forte. 

Imaxinemos por un momento que endexamais tiveramos ouvido falar dos 

I 
chimpancés ou dos papións e tiveramos coñecido primeiro aos bonobo. Con 

I 
1 

toda seguridade, agora creriamos que os primeiros homínidos vivian en 
sociedades baseadas nas fémias, nas que o sexo desempeñaba funcións sociais 

importantes e nas que a guerra era un fenómeno raro ou descoñecido ..." 

Tomado de Frans B. M. de Waal: "Vida social dos bonobo": O comportamento dun 
1 parente próximo do home pón en causa as teorias sobre a supremacia masculina na 

evolución da nosa especie en Investigación y Ciencia. 
Maio 1995. Paxs. 52-59. 



XANELA 

Entre 
.-*:?.l...A. 

s integrantes da Comisión da Muller do  Ateneo de 

Redondela decidimos, en marzo do  94, constituir-nos 

en grupo independente. É asi como a finais d o  mesrno 

ano nace Xanela. 

Desde aquela realizamos diferentes actividades 

encamiñadas á difusión do  pensamento feminista, ao  

ento da actividade criativa das mulleres, á defensa 

los nosos dereitos, á loita contra a violéncic 

coñecimento do  papel que xogamos a travi 

história ... 
t todas as nosas actuacións, estamos 

,,~clulillc;lite orgullosas da  posta en funcionamento 

-ha¡ xa case dous anos- de unha Oficina de 

Información e Asesoramento, atendida de xeito 

desinteresado pola advogada Marga Pardo. 

A apertura deste servizo supuxo non só a prestación 

dunha axuda para as mulleres que del precisan, senón 

que está axudando na sensibilización de problemas 

que as máis das veces permanecen agochados. 

Para este ano, ademais da  realización de diferentes 

1s reivindicativos, orientamos os nosos esforzos cara 

)us novos proxectos: a edición dun pequeno Boletin 

trimestral e a criación d_a Biblioteca da Muller, 

proxectos coa que agardamos contribuír na difusión 

do  pensamento feminista entre un número maior de 

mulleres. 

Xanela 
Paseo da Xunqueira, baixo 

(Instituto Vello) 
Redondela 

Tel.: (986) 40 04 45 



) "As niiilleres feministas son sercs perguiceiros, explo- 
tadores, egoistas e máis que nada astutas. A s  mulleres fe- 
ministas son parásitas especializadas no animal varón ... 
Coidado cos que casan cunha muller enferma e rica es- 
perando herdar: Muller enferma, muller eterna ... Pase lista 
das suas próprias tarxetas de  crédito de  dea-as de  baixa 
inmediatamente, hai mulleres con raras habilidades para 
imitar sinaturas ... Intente distraer algo do diñeiro que gaña. 
non entregando-o á sua futura "ex" ... 

Este tipo de  lindezas están tiradas do libro "Atrevete si 
eres hombre" do "Colectivo de  J~iristas y Amigos Pro va- 
rories separados". Todo un ideario machista que a Aso- 
ciación de  Padres de  Familia Separados non tivo reparos 
en prologar, advertindo. iso sí, que a s  suas considera- 
cións non son aplicables a todo o xénero feminino. Esta 
matización foi premiada polo Ministerio de Asuntos Sociales 
que no ano 1995 concedeu unha subvención de  1 mi- 
llón de  ptas. 6 Asociación d e  Padres d e  Familia Sepa- 
rados. 

Sería para compensar a s  medidas de  acción positiva a 
favor das mulleres?. E Andaina mentres sen subvención. 

- -  I F T '  - -  !!M! - -< m'ar t r t  il - - A  -7 -. 

, Ao Sr. Aznar o que máis Ile gusta dui-iha muller é que 
sexa muller-miiller e dun home qiie sexa responsable. 
Tanta filosofia en tan corto espacio resulta difícil de asimilar. 
Porque non quedou nada claro se a s  mulleres deberiamos 
afeitar-nos a s  responsabilidades cada mañán e coidar 
con esmero e dedicación os  peliños do bigote. ou s e  os  

homes teñen a obriga moral d e  
afeitar-se a s  pernas e a s  m1 1- 

lleres de deixar-nos medr 
unha frondosa responc 
bilidade na cara 

Que 1101 Xa o di: 
a Sra Alberdi a de 

gualdade non é un m; 
dato xenético senón un1 

L - . maldición histórica 
B '- 

:r e Xuvt 

. ,--A--, 

3,  cheo c 
, - 

I 
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l ) "Que facemos nós ala arriba?", dixo-llt le nostal: 
dos seus anos de  profesor, o S r  Piñeiro rermuy a Do 
Manuela López Besteiro, a0  d e  nen 

I -w." nun colexio ao  que foron de  t :ctoral. F 
\ . -  feria-se, claro está, aos seus despacrios r i d s  ~onsellcri 

de  Educación e Familia, Mullc <especti\ 
mente. 

Francamente. esa pergunta I ~ L G I  1 IU-I IU-IU I liáis dun 
persoa. 

, "A moda masculina convirteu-se nun desfile "gay", un 
Unho manifestación de pais separados. 

)"e iii-iha humillación qrie non ten ningunha motivación 
nin caiisa que o xustifiqiie, ainda que en termos xurídicos 
é cumprir cun deber". Dixo o Sr. Barrionuevo referindo- 
se á obriga d e  presentar-se cada quince días no xulgado. 

Vaia que magoa! Bastante máis ofendidos deben estar 
outros moiros despois de  ve-lo no quinto lugar nas listas 
electorais por Madrid e ter que escoitar na campaña e pre- 
campaña como pechaban filas ante o compañeiro que 
tanto ben fixo por este país.. 

Para moitas persoas pode r6cultar unha humillación 
ve-lo sair libre cada quince días do xulgado. 

exhibición do palurdo que presuine de refinado e de  dt 
graciados cardados. É o triunfo dos indecisos sexriale 
Deste modo despachaba-se I! Messaggero despois dun dc 
file d e  moda para homes nos que aparecían model 
masculinos con zapatos de  tacón. sombreiros de  plumt 
faldas escocesas e pelos cardados. Unha das modist 
británicas que presentaba estes modelos, Vivienne Wesr- 
wood. defendeu-se asegurando que era unha moda par¿ 
"recibir aos amigos na casa". 

En resumo, a s  plumas e os  tacóns non son para pasc - 
pola oficina, nos despachos segue-se a levar traxe e s a  
e garabata. Está visto, o mundo exterior continuará igi 
de  aburrido. 



MuIler e 
pub1 icidade PAREI:ER 

1 - ANNA MOROS PONS 

ivimos nunha sociedade na que o 
audio(visual), como espazo de pro- 
dución e consumo de signos, é o 
ponto de referéncia. Ectes signos \Ti- 
suais están presentes en diversas 
manifestacións da nosa vida coti- 
diana. Unha de elas estana no xeito 
no que se apresenta a imaxe da 

muller nos mass media e en como a mu- 
ller-clcs~inatária adopta estes signos visuais 

e se cna unha imaxe acorde co estatus so- 
cial que representa e o rol que desen- 
volve. 

No meio publicitário, a muller -como 
suxeit- é apresentada a través de unha série 
de atributos específicos que respostan a uns 
comportamentos-patrón, a uns comporta- 
mentos convencionalizados por norma 
social. A muller -como destinadora- é 
apresentada de diversas e distintas formas. 

En definitiva, mostra-se-nos a través de 
distintas máscaras (Velázquez, 1992). E 
fai-no por meio do que Goffman(l971) 
denominafachada; ou sexa, ese xeito de 
exibir-se, de mostrar-se, de facer-se visí- 
be1 polas suas formas de apresentación 
(accións, xestos, actitudes, posturas, etc..) 
e que poden ou non coincidir co seu xei- 
to de ser e pensar; se ocorre o segundo, 
entramos na fase da re-presentación. 

Este representar feminino está mar- 
cado pola apanéncia, polo "parecer-non SE?' 

(Greimas, 1983). Na sua acción está o 
saber convencer-fascinar-enganchar-en- 
candilar coa sua actuación. Esta capaci- 
dade de persuadir está presente tanto en 
"o que se di", como en "o que se mostra", 
ou sexa, tanto na denotación como na 
connotación (Barthes, 1978), confluindo 
distintas linguaxes: verbal, icónica, ki- 
nésica, prosémica, ... (Knapp, 1982), que 
dan como resultado a imaxe que se ofrece 
de si e que se percibe. Na posta en escea, 
o importante é tanto "o dito" como "o 
mostrado", xa que non pretenden simular 
situacións, senón significalas, utilizando 
para iso un conxunto de códigos visuais, 
elementos, acentos e poses xa codifi- 
cados e que teñen significado por eles 
mesmos. 

Cando se cna un produto publicitáno, 
a parte de buscar un retrato-robot do . 

mercado ao cal vai destinado ese pro- 
duto, buscan-se un conxunto de ideolo- 
xemas que podan ser o enganche e a ac- 
tuación discursiva por onde se poda 
conectar con calquera destinatána. Estes . 

produtos visuais circulan e están pre- 
sentes ao mesmo tempo en paises e cul- 
turas diferentes, resultando difícil uni- 
ficar a todas as indivíduas que os verán. 
Polo tanto, intentan-se instaurar ele- 
mentos ideolóxicos que se fan fluír, que 
son os mesmos e teñen o mesmo en- 
ganche. 



Este conxunto de ideoloxemas co- 
rresponden xeralmente aos cánones de be- 
leza e estética impostos pola indústria 
cinematográfica norteamericana, esa gran 
máquina cnadora de soños que é Holly- 
wood. Enunciados visuais que se corres- 
ponden con un  arquetipo de muller moi de- 
finido: muller occidental, de raza branca, 
xoven, sana,fermosa, etc ... mensaxes vicuais 
que connotan que a muller de hoxe debe 
cumprir mil e unha función: ser amiga- 
compañeira-nai-esposa-amante-inteli- 

ticas recorrentes: Polos Reis, campañas de 
xoguetes, libros, enciclopédias, discos,. . .; 
pola primavera: campañas de bañadores, 
bronceadores e cremas solares,. . .; Pola 
estación estival;: campañas das axéncias 
de viaxes a paises exóticos, etc. Son temas 
concretos que gardan suxerentes men- 
saxes, por exemplo, se usas " X  perfume 
pasarás unha velada inolvidábel, utili- 
zando " X  crema solar manterás máis 

xente-independente-culta-atractiva-sen- 11- 

sual ,... sempre muller disponíbel ... etc ... ,,, 
etc ... en fin ÚNICA. I<. 

Imaxes mass mediáticas de muller que 
desenvolven distintos roles a un tempo. 
Personaxes mutantes que poden des- 
compor-se e representar diversas situa- 

a feine 
In .  inihtrrio 

mi; f ~ n i r n i i  

tempo bronceado o pel, poñendo " X  ba- 
ñador a tua silueta volverá-se máis es- 
belta, etc ... Todas estas mensaxes encerran 
receitas máxicas para embelecer o corpv 
xeralmente o feminino, un corpo criad 
para ser mostrado e ser visto, porql 
todo forma parte da cultura da exibicióiL. 

Socialmente xeralizan-se a través da 
publicidade unhas normas estéticas, unhas 
modas: o éxito social asegura-se con unha 

cións. Personaxes múltiples que repre- 
sentan tantas cousas que non teñen 
atnbucións posíbeis, porque son como 
unha espécie de nó, de confluéncia: mu- 
ller-esfinxe (autodeseño do corpo através 
da xinásia); muller-prótese (deseno arti- 
ficial do corpo); muller-sana (vida na- 
tural para gozar dun corpo-mente equi- 
librado); muller-profesional (apta para 
as esixéncias do mundo laboral); mu- 
ller-culta (planificadora do seu tempo 
de ócio); muller-modelo (gosto polo ben 
vestir); muller-cosmopolita (aventureira 
e coñecedora de outras culturas); mu- 
ller-nai (instinto maternal); muller-es- 
posa (como figura imprescindíbel para o 
marido); muller-amante (seductora). 

Imaxe de muller que reune todas estas 
l 

i condicións a un mesmo tempo e todas elas 1 . 1 
l fan-lle ser unha persoa completa. Imaxe- 
i i 

robot que ten moito de super-woman. 1 

Modelo cultural de muller imposto polos I 

méios de comunicación, moi especial- 
mente pola publicidade. 

Cada ano e segundo a estación, nas 
campañas publicitárias atopamos temá- 
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^ "boa imaxe", busca-se unha intención 
de agradar. ~ a ; a  conseguir ese trunfo hai 
que traballar o corpo, hai que fabricar 
os encantos. Co predomínio .e consoli- 
dación da cultura light, aparecen novos 
métodos para estar en forma. O obxec- 
tivo final é conseguir un corpo ideal, un 
corpo de moneca Barbie. 

A receita máxica empeza con o (auto) 
deseño do própno corpo: nas sesións de 
xinásio o importante é conseguir que o 
corpo sexa músculo. En canto á cosmé- 
tica, as cremas hidronutritivas xa non son 
suficientes: agora as técnicas de fama- 
coloxia impuxeron-se e o seu fin é con- 
seguir produtos que actuen como repa- 
radores celulares. En canto ás dietas de 
alimentación, estas manteñen-se, pero 
hai un cámbio de conceizón: o impor- 
tante non é adelgazar arruinando a saude, 
senón adelgazar sen pemdicar  o corpo. 
Ou sexa, as &etas xa non son receitas mi- 
ragrosas, senón unha solución avalada 
dieteticamente. Por iso fai-se fincapé na 
cociña natural, onde hai un predomínio 

. dos pratos lixeiros, baixos en calorias e 
con abundante fibra dietética. Neste as- 
pecto cabe recordar campañas da Admi- 
nistración xa míticas: "Alimentos de Es- 
paña", "Dieta mediterránea", ... Pero se, 
ainda asi, con todo isto, non se consegue 
chegar a ter un tobo de esfinxe, un corpo 
de deusa, o último remédio que fica pen- 
dente é o bistun. A cirurxia estética está 
ao alcance de calquera que estea a dis- 
gosto co seu própno corpo, porque este 
se entregou a un destino artificial: con- 
verter-se en prótese. 

Se a muller-de~t~natána xa conseguiu 
ter un corpo dez, un corpo como o da mo- 
delo publicitária, agora só lle queda -pero 
iso se é pola sua conta- envolve-lo de 
unha aura misteri.osa, de un halo enig- 
mático para parecer unha deusa. Con 
este representar de celuloide, a muller 
fabrica apanéncias, fabrica encantos. Co- 
nexión entre realidade e ficción, mes- 
tura entre evidéncia e fantasia, interco- 
municación constante entre o real e o 
imaxinário, de modo que no imaxinário 
busca-se o real e no real os se& trazos 
imaxinános. B 

Anna Arnorós Pons 
Profesora da Faculdade de Ciéncias da 

Información 
 niv ver si da de de Santiago de Cornpostela 



A case totalidade da literatura económica apenas lle concede 
inzportáncia o11 atención a outro tipo de traballo que non sexa 
o traballo directamente incorporado á produción de mercáncias, 

isto leva a ocultación do traballo de case 300.000 mzillpres 
galegas, que se ocupan diarianzente das tarefas dos fogares. 

Tarefs ás que estamos adscritas polo fk to  de izacm mullpres. 
No caso das nzulkes adxudicase-120s directanzeízte o traballo 
doméstico, despois buscaremos tamén emprego, pero baixo o 

sziposto de que o primeiro pcrténce-nos de seu. Aos lzomes rara 
vez se lles ofrece o traballo extradoméstico como uizlza opción. 

SE A S  MULLERES CONTARAN* 

/ 
r RAMONA BARRIO RODRIGUEZ 

A partir dos anos 70 comezan as pre- 
ocupación~ da Ciéncia Económica pola 
produción doméstica, prodúcen-se fortes 
debates sobre todo de persoas que pro- 
veñen da tradición Marxista. 

De todos xeitos hai precursoras e pre- 
cursores do debate: 

Westley Mitchel é o pnmeiro ponto de 
referéncia para economistas estudosos 
do tema. Publicou no 1912 un estudo de 
alguns aspectos dos que se ocuparia a 
Nova Economia da Família décadas máis 
tarde (fixo estudos sobre a diferéncia na 
produtividade e desenvolvimento entre 
o traballo na empresa e o fogar). A sua 
obra estaba desprovista de calquer ca- 
rácter reivindicativo. Foi isto último o 
que levou a unha muller Margaret Reid 
a ocupar-se no 1934 do mesmo asunto. 
Esta autora xa empeza a falar da función 
de produción doméstica, rectifica a no- 

* O contido deste aitigo forma parte dun 
traballo apresentado na Xornadas de Eco- 
nomia e Organización de Empresas nos novos 
Bacharelatos. Abordaba-se neste traballo dis- 
tintos aspectos relacionados coas mulleres e 
o mercado laboral ( taxas de actividade, paro, 
absentismo, salarios,. . .) , co traballo domés- 
tico (caracteristicas, participación masculina, 
cuantificación económica do traballo do- 
méstico,...), coa feminización da pobreza, 
etc. Expuxéron-se actividades concretas a 
realizar na aula, co alunado ao que se lle im- 
parte esta materia. 

ción tradicional da família, considerándo- 
a non só como unidade de consumo 
senón tamén de produción. 

4- - Anos máis tarde, no 1958 Cairncross 

- criticou o tratamento que daban os eco- 
nomistas á produción, consumo, empresa 

7 e família Este autor fa1 explícita a exis- - <a 
téncia do traballo doméstico, mais como 

,A moitos outros dá por suposto, sen cues- 
tionar-se nada, que o realiza a muller. 

I !  

,- A Nova Economia da Faniília e o 
Traballo doméstico: 

A N.E.E xurde, como programa de 
investigación nos anos 60, co obxecto 
de dar resposta a problemas da teoria 
neoclásica. Até ese momento á familia 
tratábase-lle como unidade de consumo 
e de oferta de traballo, sen afondar nos 
mecanismos internos de decisión. 

O seu máximo representante é Gary 
~ e c k e r l ,  profesor da Universidade de 
Chicago publica traballos entre 1965 
e 1981. 0 s  autores estudiosos da N.E.E 
destacan tres traxectónas nas actividades 
económicas familiares: 

1. O comportamento demográfico (de- 
cisión~ sobre o n" de fillos). 

2. 0 s  determinantes da participación 
laboral da muller. 

3. A economia do matnmónio, a través 
da cal se analisa a asignación do tempo 

1 A Gary Becker concederon-lle o Nobel 
de Economía no ano 1992. 



entre os distintos membros da lamília a unha clase social, se o traba110 doméstico 

trahaIIo asalariado, traballo doméstico e , 0 traba110 do~néstico e' é produtivo ou improdutivo, sobre a so- 

OCIO zl~zlza actividade no~z  cialización do traballo doméstico, . De- 
O conxunto clestas tres actividades bates todos eles de gran altura e con po- 

~erinitirrí resaltar a irnportáncia das ta- l l ~ e ~ ~ ~ l i t i l ,  se12 rezo ,  sicionamentos feministas. 
rclas clomcsticas c obrigará a establecer 
niccanisinos clc clccisióii sobrc quén as 

selz renzzl~zeracio~z 
ic,~lizn (A inaxiinizacion da ícincion de uti- . e exclziido das A VALORACIÓN ECONÓMICA 

Iitlaclc xa non é incliwdual -Ncoclásicos- DO TRABALLO DOMESTICO. 

contas ~zacio~zais. DISTINTOS MÉTODOS DE CÁLCULO 
scnon lamiliai Iciiición de proclucióii 
( Io incs t~~,~  ) Coa chegada do capitalismo prodúce- 

['oclcrian-se rcsaltar a l g ~ ~ n s  nspcctos B Unha segunda limitación denva-se do se unha crecente separación entre as ac- 
llo\ili\)o\ tlcstas (coi ins feito de que consideran á família como tividades relacionadas coa produción 

B D,~ii importáncia ás relacións dentro unha unidade sen conflitos internos A mercantil e as actividades de subsisténcia 
tla lan-iília solución óptima, ou de máximo benes- Moitos bens, cada vez máis, son adqui- 

B Situan a análise da actividade do- tar, para un membro non ten porque se- ridos como mercancias e a produción 
méstica ao mesmo nível conceptual que lo para todos Sen embargo Becker resol- doméstica, que proporciona os bens ne- 
o traballo de mercado ve o problema acudindo á idea de cesános para o consumo inmediato ten 

b Recoñecen desde unha perspectiva "altruismo" Para el o "xefe de família" é categoria de traballo invisíbel, sen im- 
económica a actividade da produción altruista, e incorpora na sua própna fun- portáncia e complernentáno A produción 
de bens dornesticos, proceso no que ción de utilidade a do resto dos mem- doméstica é unha actividade non remu- 
están implicados lodos os mernbros da bros da família, dando por boa a dife- nerada directamente, desenvolvida polos 
fainília réncia de poder dos cónxuxes na toma de membros da família e destinada a producir 

Mais tamén son ~ai-ias as críticas que decisións. bens e servizos necesários para a sua re- 
podenamos facer-lle B Entenden a familia como unha uni- produción O traba110 doméstico é unha 

B A análise da distribución cle tarefas dade de decisións racionais (ainda que actividade non mercantil, sen prezo, sen 
dentro da família, que ten a arme na te- despois os seus estudos prácticos se ba- remuneración e excluido das contas na- 
orla clo cornércio internacional, parte da sean no costume). Podemos dicer que cionais. Estes feitos motivaron unha pre- 
teoria da vantaxe comparativa, de aí de- aceptan acriticamente e toman como ocupación pola medición e valoración 
rivaríaii os benelícios economicos do "óptimo" a división sexual do traballo da produción doméstica O interese da 
matnmónio Mais á hora de explicar din A N E F tivo inicialmente moitos adep- teona económica Neocl5sica, de extender 
que o home obtén maiores beneficios tos, mais tamén fixo auga facilmente, a valoración e cuantificación a todos os 
traballando fóra da casa, logo fana a mu- xa que apresenta moitos problemas teó- fenómenos situados fóra da esfera mer- 
ller o traballo da casa xa que as rnulleres ricos cantil, non é alleo a isto Hai outros en- 
teñen salános ináis baixos Ao mesrno Na polémica dos anos 70-80 inter- foques que centrarían o seu interese en 
tenipo argumentan que estes son o re- veñen autoras2 que proceden do pensa- analisar a releváncia do traballo domés- 
sultaclo da opción de permanecer na casa mento Marxista, sendo moitas delas cn- tico no proceso de reprodución social, con 
e coidar dos lillos, o que lles impide ticas co mesmo Hai polémicas de fondo, unha orientación distinta a estes pro- 
unha maior cualificación moi interesantes, sobre se a muller é cesos de valoración 

ANDA/NA 
18- 



Vexamos polo concreto os métodos de- cálculos baséan-se en valorar o traballo máis recente, menos extendido e obxecto 
Tenvolvidos para estimar a produción do- feito na casa igual ao deixado de per- de criticas porque estariamos valorando 
méstica: os obxectivos que tenan é valorar cibir por non realizar traballo remunerado a prezo de mercado un traballo non re- 
a produción doméstica e correxir as con- fóra da casa, ou igual ao custo que tena xido polos mecanismos do mercado. - 
tabilidades nacionais, xa que o EN.B .~  esta contratar os servizos de outra persoa, 
subestimado. etc.. .(Ver cadro) Un novo enfoque: A valoración do 

Utilízan-se dous sistemas de valoración: b) 0 s  que consideran o valor do output traballo doméstico desde unha óptica 
a) 0 s  que se basean no coste dos inputs familiar: método do valor engadido. Non reprodu tiva: 

do traballo Estes métodos son utilizados fan estimacións salariais. valóra-se o ,-,esde esta óptica identifican-se dous 
por moitos economistas e teñen sido ob- output familiar a través do valor engadido subsistemas: o da produccón material e 
xecto de abundantes criticas. Os seus co traballo doméstico. E este un método o da reprodución humana, aparente- - 

mente non relacionados pero que se ne- 
. . 

cesitan un ao outro. A produción mate- 

Métodos que se basenn no coste dos inputs do traballo rial remunéra-se con salários que non 
cubren os costes da reprodución da forza 

Nesta metodoloxía está presente o peso da tradición neoclásica (os indivi- de traballo, é necesáno un traballo adi- 
duos buscan a maximización da utilidade: elexindo entre tempo de ocio, cional. Logo o traballo doméstico garante 

traballo de mercado e traballo doméstico). 
a reprodución do sistema permitindo sa- 
lános máis baixos que se se adquirisen 

D Método do coste de oportunidade do salario: igual aos salarios todos os ben e servizos directamente no 
deixados de percibir ao non traballar fóra da casa: 

m . mercado. .-- 

VC.O.= x ti wi Temos que ter en conta tamén que o 
i= 1 traba110 doméstico realíza-no preferen- 

temente as mulleres e que pertencen a Vc.0.: valor monetário anual do traballo doméstico. 
11 i i u i a ~  anuais da persoa i. clases sociais distintas (nas clases sociais 

. - 
rn l í i r ; r i  nrir hnro ",,O n ~ t ~ v i q  nn morplan coas rendas máis elevadas. o trahallo do- 

Cnticas: o valor estaría en función da cualificación profisional da persoa 
que o fai, non do produto obtido. Por ex: as actividades feitas por combinando tres tipos de "rendas": in- 

homes terian máis valor, polas diferéncias salariais. Intento de gresos de diiíeiro (basicamente salariais), 

suprlal as ~ i l u L a 3  i i i ~ ~ i a n t e  o seguinte método. aportacións directas ou indirectas do 
sector público e o traballo doméstico. 
Pondéra-se qué parte do total corres- 

D Método do coste de remprazamento: tomamos como referéncia o coste ponde a este último segundo o gmpo ' 
de alugar os servizos dunha persoa que realice todo o traba110 doméstico social ao cal pertence a famíli.4 
do fogar: . Son moitos e ben distintos os sistemas 

Vc.r. = w x N de valoración do producido dentro dos 
fogares. Poderia ser problemática a de- 

Vc.r. : valor médio anual de traballo doméstico. cisión sobre que -"+-A- -  . " '  

w : salário médio anual da persoa empregada. 
N : no total de familias. modificar as conta! 

un problema prévio, estamos ainda moi 
Críticas: infravalóra-se o traballo doméstico xa que o traballo das persoas lonxe de que as contabilidades nacio- 

I 
empregadas do fogar é dos pior pagos. Modifíca-se este método co nais se modifiquen para incorporar o 
seguinte. valor da produción doméstica. Segue 

sendo necesáno quefagamos visíbeis os tra- 
ballos das mulleres. P 

D Método do coste de servizos: valora por separado cada unha das 1 
funcións realizadas no fogar segundo o prezo que ten un  servizo 
equivalente no mercado: Delphy, Dalla Costa, Morton. Benston. 1 

Vc.s.= 2 2 ti wi outras. 
1 1  Produto Nacional Bruto. E o produto 

total dunha nación. Esta variábel xunto con 
V C.S. :valor monetário anual do traballo doméstico. 

1- ae runcions aesagrcgauas. 
bilizamos a produción doméstica. m: no de persoa que fan tr. dom. 

4 Ver estudos feitos por Carrasco C.. "La 
Cnticas: ten perigos de sobreestimación (produción conxunt, 



aura Merrité prostituta desde hai meira vez é seinpi-e ~inlia aventura, é ig~ial En posteriores visitas, cliego~i a valorar 
dez anos e desde liai tres presta ser- se se fai en parella, cama redonda, ao es- moito máis o se11 corpo, e isto parece-nie 
vizos sexuais, ao ig~ial qLie as suas tilo clásico OLI escenificado. Ademais, con xenial. 

coinpatieiias de traballo, tan so a inulleres, niulleres o ~ i  lesbianas, os xogos exóticos Taz: E que posa co próprio orgasiizo? 
a ~inlia meia de 150 marcos a 1101-a. res~iltan máis divertidos. As veces se lles 

Reprime-se tameiz a pzrta coas muiieres? 1 1 
1 1 1 Taz: Coiiio leva iso de ofr~cer os sezrs Laura: Q~ie va!!. lsto era antes, que ( 1 1 

servizos de l~rostitirta só a iiilrlleres? 
L ~ L I M :  Atopo-o moito ináis intei-esante 

que o traballo con Iiomes: a eles falta-lles 
fanrasia nos seus xogos, seinpi-e o mesiiio 
rollo. Con in~illeres, en cánibio, res~ilta 

DOUS existia ~inlia do~itrina entt-e as "traballa- 
doras do sexo". Pero caiido aparecia ~ i n  
tiazo, por que non ia correr-iiie? Seria ab- 

PALMOS s~irdo non facelo, non?. E isto tameii é va- 
lido coas mulleres como clientas. Eu debo 

máis emocionante e satisfactório, elas son permanecer evideiitemente profesional. 
siiixelamente máis xoguetonas. M Á 1 S A L Q Podes ter LIII orgasmo pero non podes 1. 

Taz: Reqi~ire-se iiiáis esjorzo cor~s deixar-te ir. 

i~i~~IIeres? DO CONO* Taz: E qzre lile d i  sobre a vinn sexiral i 

Latira. Natliralinente! caiido descobren das clientas? 1 
I 

que poden deixar-se ir, unha duas veces, é Laura: Esta é inoi diferente da dos I 
caiido queren m'íis. Sobre todo as liete- * Tirado de TAZ 1 11 95 homes. Estes viñan con frecuencia e di- I 

rosex~iais. que son as que teñen mríis ne- Entrevistadora Karin Flothmann cian "quero sexo e ponto". se ben as m ~ i -  I 

cesidade de satisfacción clitórica. O inete- (Traducción Chus Sánchez) lleres teñeii unha Iíbido moi forte parece 
s'ic<i dqui non hiiicioiia e isto saben-no ser q ~ i e  non a poden satisfacer. Aiiida existe 1 
mellor que iiing~ieii as m~illeres casadas. a rara idea de inanter a erótica n ~ i n  pe- 

Eiz: c0lll07 Qire ~ i q i ~ i  v ~ l i ~ i l  p r a r  ocorre: "fai-me o K.-D-Lang nuinmer, fai de destal. As mulleres, antes de comenzar 

C < I ~ O S ~ I S  r iifli<? Martina Navranlova". qliereii falar. En ocasións nven-Hes que 

1;i~irii: Claro! A ~ L I ~  vetien desde as mo- 
citiiis cluc qucren s h e r  que 6 facer o amor 
coi1 ~iiilia iii~illri até a de negocios, a dese- 
sciirii iiiios C ~ L I C  desexiin ver ipiilizados os 
seiis sotil?s x~ivenis ou a de ciiic~ienta, que 
tias tiiiita anos de niatrimónio lieterose- 
x1i;il di-se "vale, pois isto non era. Agora 
quero experiéncias novas". 

E1z: E, qrre /le O ~ ~ E C E  a esta ~ t ~ i r l l ~ r ?  

fiiz: E o erorisino q1re se pintica eii 9 
seiiiallas e iiiedia, araildo-se 011 co~rsas 
seiiiellniires? 

Lalira: Claro, iso tanien se fai, en prin- 
cípio, as mullei-es tetien os inesinos cli- 
clies que os Iioiiies, pero elas pensaii niáis 
sobre iso, e cambian. Avanzan mirando 
dous palmos niáis aló do próprio cono. 
Unha senora maior que nos veu visitai; 

meter presa para cliegar finalmente ao 
sexo. Acnialinente as mitias sesións duiaii 
unha hora, pero, por que non han ser no 
fiitliro polvos de ~inlia inedia ou un niarto 
de hora?. lsto seria puro sexo. 

Tm: Qire sigr~ifica para vostede o sexo? 
La~ira: Costo tanto de botar Lin polvo 

ripido 110 watei- cando esto11 en unha festa, 
conlo tamen gosto das sesións longas. A fin 

Lalira: Reii, depende do que qLieia. A fan- acabou diciiido: "no terreo sexual quedan- de contas, non qLiero renunciar a niii- 
tasia non cotiece fronteiras. De feito, a p1-i- me ainda moitos campos por cultivar!". g~inlia das duas variantes. I l 
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1 
o TERESA DEL VALLE MURGA 

forma global de or- 
ganización do tempo 
das sociedades occi- 
dentais está regulada 
principalmente polas 
necesidades de mer- 

cado. Asi, na medida en que as  mu- 
lleres se  incorporan ao mercado la- 
boral, entran no tempo e no espácio da 
sociedade en xeral, e as  cuas respon- 
sabilidades domésticas baten coa or- 
ganización máis ampla-na que se in- 
siren. 

Un dos aspectos máis salientábeis 
xurdidos neste seminário é que exis- 
ten moitos tempos na muller que, ao  
non ter nengunha corresp'ondéncia 
económica, non se valoran desde nen- 
gun ponto de vista e non entran na 
conceizón xeral do tempo. Unha das 
cuestións abordadas foi a da división 
entre o privado e o doméstico, é dicer, 
o tempo constreñido por responder a 
actividades xurdidas da responsabili- 
dade familiar e o tempo pcóprio, feito 
de inquedanzas e metas. Neste censo, 
a sociedade mantén para os varóns o 
tempo público e o próprio, mentres 
que para as  mulleres domina o tempo 
doméstico e moi pouco o próprio. 

Viu-se a necesidade dunha maior 
flexibilidade e diversificación nas formas 
de estruturación do tempo, que facili- 
tana a incorporación das mulleres ao  
mercado laboral. Non existe o tempo de 
lecer para a muller, nen tampouco o 
tempo próprio. 0s estudios puxeron 
de manifesto que o tempo doméstico 
produce un tempo de lecer moi pobre. 
Asimesmo, as  ponencias revelaron a 
constante división do tempo das mu- 
lleres, tempos partidos que afectan á in- 
corporación da muller como suxeito 
activo. 

Existe unha esixéncia de reivindicar 
tempos próprios, como aqueles nos 
que a muller deseña sen que teñan a 
outras persoas como referéncia, nen 
na sua elaboración nen no seu des- 
frute. O mesmo pode-se dicer dos es- 
pácios próprios. O tempo da cidade 
aparece como un modelo obsoleto que 
regula os horários dos servizos pen- 
sados para quen non traballa. O pro- 

. blema dos horários pode ver-se nunha 
dupla dimensión: perpetuar as  desi- 
gualdades ou facilitar as  actividades. 

Unha segunda xeralización foi a do 
cuestionamento das asignacións das 



Existe unha esixéncia de reinvidican tempos próprios, que deseñamos para nos mesmas, sen ter a outras personas como referencia. 

mulleres a tempos e espazos fixos. É 

preciso un coñecimento máis afinado 
da mobilidade das mulleres. Tamen se 
constatan a s  duplas mobilidades á s  
que están suxeitas, de xeito que para 
se desprazar ao  traba110 realizan iti- 
nerários que mesturan a responsabi- 
lidade laboral con outras responsabi- 
lidades próprias do ámbito doméstico 
e familiar. 

O espazo é un sistema de comuni- 
cación que reflicte a organización so- 
cial e ,  polo tanto, os sistemas de xe- 
rarquización: nas asignacións espaciais 
reflicte-se a cultura. O espazo serve 
de referéncia para a identidade indivi- 
dual e grupal, e as  experiéncias espa- 
ciais amplas influen no desenvolve- 
mento de graos maiores de autonomia 
individual e grupal. O discurso apre- 
senta ás  mulleres recorrendo itinerános 
de igualdade co home, mentres que 
na realidade ten que multiplicalos para 
poder compaxinar tarefas dispersas. 

A visión histórica do desenvolve- 
mento do conceito de fogar burgués 
pon de relevo as  influéncias que in- 
corpora e que son produto das modas, 
as  relacións de poder, os sistemas de 
valores e, principalmente, do lugar que 
ocupa a muller na vida social. É no sé- 
culo XIX cando aparece a figura da 

ama de casa. Na actualidade, as  edifi- 
cación~ veñen reflectindóe reforzando 
este conceito. A través do espazo, a 
muller experimenta a fixeza de roles 
que actuan de referéncia, pero que non 
concordan cos cámbios que se van ex- 
perimentando. 

Verificou-se a importáncia que teñen 
as referéncias simbóliias que nos trans- 
miten o rueiro ou os monumentos, e que 
revelan as  formas polas que se cana- 
lizan e perpetuan no tempo e no es- 
pazo os siste.mas de prestíxio mascu- 
linos. 

Percebe-se un progreCivo interese 
por esta necesidade de reestruturar o 
tempo e o espazo na vida da muller, 
desde os grupos feministas até as  aso- 
ciación~ de benestar social, asi como na 
eclosión de estudos e análises, xor- 
nadas e cursos: un caldo de cultivo que 
pode permitir que a s  experiéncias se 
cheguen a pór de relevo. 

Da reflexión sobre o curso, é evi- 
dente que os cámbios que emerxian a 
través das intervencións mostraban 
unha sociedade moito máis rica, soli- 
dária e igualitária, pero tamén esixian 
a perda de moitos priviléxios asignados 
aos varóns sobre a base da desigual- 

* dade. De aí que o tema apresente un 
campo aberto, onde hai moito espazo 
e tempo que negociar, redistribuír e 
atesourar. B 

Teresa del Valle Murga 

Catedrática de Antropoloxia Social da 
Universidade d o  Pais Basco e Directora d o  

Serninário 



A xeografi+a, izo contexto das ciéizcias sociais, é 
a disciplina que probabeliizetzte ten ziiz 

carácter ináis espacial, E n  efpito, de$izizi-se 
conzo aquela disciplina que esnida, por uizlza 

parte, a relazóiz sociedude-nzeio 
(trnníríonalmente consagrara-se a expresión 
sexzíta "rehzóiz lzome-nzeio") e, por ozitra, a 

localizacióiz dos feizómeizos izo es---- 

Ma DOLORE 

spazo e meio son no- 
cións clave e definitó- 
rias para a xeografia:en 
torno a elas centrou- 
se o desenvolvemento m desta disciplina. Mais 

o cstudo clo espazo nalgunhas oca- 
sións está profundamente imbricado 
co estudo do tempo, polo que a di- 
mensión temporal foi tamén un tema 
esencial na disciplina xeográfica, sobre 
todo nalgunhas focaxes metodolóxicas. 

O enfoque de xénero é hoxe unha re- 
alidade en xeografia, mais outras cién- 
cias sociais levan-nos certamente a 
dianteira na introdución do mesmo. 
En efeito, a xeografia, como disciplina, 
non prestou atención ao tema prati- 
camente até o final dos anos setenta e 
ainda entón de forma minoritária. Que 
as mulleres sexan finalmente visíbeis 
na paisaxe xeográfica provén tanto dos 
cámbios que se deron dentro da xeo- 
grafia mesma como dos cámbios oco- 
rridos no seu entorno social. A xeo- 
grafia, o mesmo que calquer outra 
disciplina, é un produto do seu tempo, 
e todo coñecemento é unha construción 
social e como tal reflecte as condicións 
sob as que este se produce e se trans- 
mite. Definiu-se a xeografia de xénero 
-ou xeo,oi-@a feminista- como aquela 
que para o estudo da sociedade e do en- 

torno toma en consideración de forma 
explícita a estrutura de xénero na so- 
ciedade e as  suas implicacións no es- 
pazo e, evidentemente, no tempo. 

Inicialmente, os traballos que incor- 
poraban ás  mulleres nos estudos xeo- 
gráficos centraban-se na simples cons- 
tatación das diferentes pautas de  
deslocazón entre homes e mulleres, xa 
fose na viaxe ao traballo, xa no aceso 
aos servizos, xa nas restrizóns á mo- 
vilidade en xeral, algunhas e- 
diante a utilizazón do modelc 'S- 

paz0 do sueco Hagestra I S 

estudos, centrados máis en cuestións 
de igualdade e desigualdade, reflectian 
as  inquietudes das análises neo-posi- 
tivistas e da xeografia do ben-estar. 

A finais dos setenta a xeografia fe- 
minista, na busca dun marco teórico 
para comprender as  desigualdades en- 
tre homes e mulleres, centrou-se no 
desenvolvemento de categorias mar- 
xistas de análise. Un dos grandes te- 
mas en que se centraron os traballos 
nesta liña é a da análise do emprego 
feminino, e pudo-se documentar como 
as mulleres foron en moitos lugares do 
mundo unha fonte de man de obra non 
especializada, bar, be1 e dócil. 
A focaxe materiali onceito de 
clase revelaron-se ericaces para expli- 
car-se esta subordinazón das mulleres 

ata, flexíl 
Sta e o c - 

veces m 
) tempo-e 
ind. Estc 

e a sua relazón co mercado de traba- 
110 en lugares e tempos moi diversos. 
O estudo do traballo remunerado da 
muller levou tamén a estudar os vín- 
culos entre o traballo doméstico da mu- 
ller e a sua situación no mercado de 
traballo, análise que conduc 3- 

ración do conceito de patria 3- 

bre o que inicialmente non se  rixera 
finca-pé en xeografia. 

Outra focaxe importante da xeo- 
grafia de xénero desde os anos setenta 
foi a cultural-humanística. 0s traba- 
110s nesta liña ponen énfase na diver- 
sidade cultural das mulleres. Os con- 
ceitos de lugar e identidade son básicos 
nestes traballos e entre os seus ob- 
xectivos figura o de estudar como as  
mulleres se identifican co lugar, que 
valoran do entorno, como expresan os 
seus sentimentos con respeito ao lugar, 
que tipos de lugares e de tempos crean 
as  mulleres e como poden configurar- 
se os lugares e os tempos para tomar 
en consideración as  mulleres. 

Por último, cabe afirmar que na 
década dos noventa predomina unha 
focaxe máis pluralista na xeografia de 
xénero. E isto concorda coas máis 
recentes correntes en xeografia, nas 
que diminuiu o interese polas grandes 
explicacións xeneralizábeis dos fenó- 
menos e pon-se o acento no estudo 



- - da diversidade e da pluralidade. A s  

categonas de análise han de construir- 

@?/P (ñS ? ~ I ) I / / P T & Y  se  e han de adaptar-se aos diferentes 
Clc lugares e aos diferentes tempos e con- 

sexnn ii~ilrnl7nente visdeis 7rn rnisnxe textos. En definitiva, propugna-se unha 
xeografia rexional de xénero que poda 

xeoat;kfi pruvé72 tanta BUS cd7~?6ias p e  S P  oferecer-nos unha mellor comprensión 
" 

BPYUM 8entra Bn xeugra@a me~nrn cama Bute no espazo e no tempo da diversidade 
das mulleres e da relación co xénero. b 

María Dolores Garcia Ramón. 

Catedrática de xeografia da Universidade 
Autónoma de Barcelona 



"PRIVADO" A "DOMÉSTICO' 
1 - SOLEDAD MURILLO 

Este artigo parte do i~zte~zto de responder n 
z~~ilza dzívida sobre n nza~zeirn de 

~zonzea~~sobre se é con-ecto ou IZOIZ z~tiliznr 
tm ternio -"p-ivado"- que non senipre 

s i p i f i a  o que "di" sigtzífínr. 

privado,  n o  s e u  
percorrido histó- 
rico, oferece unha 
significación máis 
cercana ao própno, 
mentres que outras 

correntes circunscreben-no ás  activi- 
dades reprodutivas (afectivo-matenais- 
biolóxicas). Desde esta perspectiva, a 
disposición do termo privado parece 
gozar dunha presunción epistemolóxica 
que o situa como equivalente ao termo 
doméstico, sempre que a reflexión ou es- 
tudo se organice en torno á s  mulleres. 
Fora deste presuposto, a pnvacidade re- 
cupera a cua dimensión histórica e 
fixa-se nos asuntos próprios, asi como 
no tempo disponíbel para levá-los a 
cabo. Noutras palabras, na recreación 
dun espazo interior e singular. 

O conceito privado, -se se  introduce 
na elaboración dun deseño de investi- 
gación, perde rigor ao  unir-se á cate- 
goria de xénero. Mentres que o mesmo 
termo, no caso dos varóns, gozaria 
doutras premisas: os encontros cos 
amigos, a asisténcia a espectáculos 
deportivos. Ou, noutra orde, a facili- 
dade para emprender calquer tarefa 
de reciclaxe, sen que este feito supoña 
unha reorganización do tempo do- 
méstico. Se non cuestionamos o termo 
privado, este conservará unha distinta 
acepción para homes e mulleres. Co 
cal estamos admitindo un uso dife- 



rencial da privacidade, asi como re- 
forzando o binómiopiivado-doméstico 
en relazón co universo feminino. A 
partir deste dispositivo, estanamos in- 
volucradas/os nunha lexitimación da 
vida doméstica. 

Ben é verdade que se preguntamos 
a mulleres, dentro e fora da povoazón 
activa (con diferentes escalas retnbu- 
tivas), poderíamos achar unha formu- 
lación similar en canto á identificación 
privado-doméstico. Mais no caso de 
obter conclusións similares, lonxe de 
respeitar o seu enunciado, deberíamos 
preguntar-nos polas causas que con- 
verteron duas realidades tan opostas 
(doméstico-privado) nunha só, como 
para seren identificadas de maneira 
indisolúbel. Se ademais nos consta que 
o privado non actua do mesmo modo 
no caso masculino, esta disonáncia 
bastaria para pór en dúvida a sua uni- 
versalidade. 

O termo privado forma parte dunha 
dicotomia:público-privado. É precisa- 
mente a partir da sua confrontación 
como se dotan mutuamente de sen- 
tido. En consecuéncia, ao conceitopri- 
vado poden-se-lle atribuir dous modos 
de significación: 

a) Como apropriación de si mesmo 
que marca a idea inefábel de privaci- 
dade:a retirada voluntária e puntual 
dun espazo público, para ocupar-se 
dun mesmo, ademais da disponibili- 

dade dun tempo alleo ao  tempo dos 
outros. Noutras palabras, un tempo que 
non se derive das posibeis auséncias de 
demandas domésticas. 

b) Como privación (de si). Este con- 
tido limitativo identifica-se co ámbito 
doméstico. Por unha parte, atender 
unha vida doméstica que implica a sub- 
traczón da presenza feminina da es- 
fera pública. Por outra, a secundariza- 
ción das miñas necesidades, tempos ou 
desexos, en función de dar cumprida 
resposta á polivalente solicitude que 
pudesen facer os outros. 

Privado unido a privación dá conta 
dunha relazón constreñida á vida so- 
cial do fogar e a família, quer dicer, a 
unha división sexual do traballo entre 
a vida pública e doméstica (que non 

O termo doméstico en si 
mesmo denota privar-se 
dun mundo próprio en 
beneficio dos demais. 

privada). O problema 
por que razón se asi 
sua acepción mivativa- a UUIIIL~LILU, 

cando o t em ,tic0 en si mesmo 
denota privi 1 mundo próprio 
en beneficio aos aemais. 

O privado especializado na cuali- 
dade de ocupar-se de si mesmo per- 
tence, desde a Antigüidade, aos asuntos 
particulares do cidadán. Posuir un 
mundo próprio transforma-se nunha 
cualidade indisociábel da formación 
do individuo como suxeito. Un suxeito 
capaz de lograr unha autonomia de 
critério e de actuación. Mais, histori- 
camente, a privacidade reflectia-se nun 
estilo de vida liberado de compromisos 
inerentes ás redes afectivas que se  ve- 
rifican na vida doméstica (fillas/os, 
compañeiro ou marido, pais, nais, etc.). 

O signo da privacidade define a po- 
sesión dun mesmo, a independéncia 
persoal. O privado connota o critério 
próprio, define-se a partir do ámbito 
do pensar en si e para si. Cantas mu- 
lleres coñecen o exercício da privaci- 
dade? Cantas están en situación de pla- 
nificar un tempo próprio? E aquelas 
que lograron obté-lo nalgun grau, que 
tipo de organización doméstica re- 
queriu a sua concreción?. 

A idade moderna trouxo consigo a 
glorificación do traballo con tal inten- 
sidade que a conciéncia de toda a so- 
ciedade transformou-se na dunha so- 



ciedade de traballo. No século XVII, os 
asuntos privados significarán a posi- 
bilidade de,pór couto á intervención 
do Estado, dun espazo público cuxas 
señas de identidade emerxen da ne- 
cesidade de centralizar unhas deci- 
sións que posibiliten un intercámbio 
comercial ináis produtivo. O privado 
foi un parámetro que marcará a pri- 
vacidade como couto á intervención 
do Estado, coincidindo co seu advento, 
sempre que aquel que a disfrute dispoña 
dun património próprio. A propriedade 

Hei de engadir que o que me move 
a expor este problema radica na ten- 
tativa de buscar unha correspondéncia 
entre o significado do conceito do pri- 
vado e os seus contidos (a necesidade 
dun significante que o equivalla). Crer- 
se un termo cargado de connotacións 
sexistas marca unha distáncia infran- 
queábel en canto á sua valorazón e 
reduce as  posibilidades de seguir ver- 
balizando público-privado como única 
dimensión espacial. O privado con- 
serva unha importáncia capital, sobre 

privada (haberá que modificar os sis- 
temas de herdanza para a esposa?) 
constituirá o requisito fundamental dos 
suxeitos masculinos que dispoñen de 
si e para si. 

O publico configura-se como espazo 
de produción material, e por iso a aná- 
lise do privado estará estreitamente re- 
lacionada coa descrición do espazo pú- 
blico, sen cuxa oposición seria difícil 
explicar o seu significado. Será nece- 
sario pensar en quen son os deshnatd- 
nos do lugar da conciéncia, da opinión. 
E, coa mesma contundéncia, pregun- 
tar-se por quen non o son. Noutras pa- 
labras, que suxeitos non dispoñen 
dunha vida privada a cámbio de faci- 
litá-la aos demais. 

particil?nciÚ7? 
720 7?qezca8o 8e 

rza6n/lo, non 
se mo8ifi9r~e, 
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todo, no que se refere á obtención do 
tempo en beneficio dunha mesma. Na 
permanente carreira contra o tempo, de 
que tempo excedente se dispón?A pri- 
vacidade, como cualidade espazo-tem- 
poral, ten poderosos efeitos igualitá- 
rios ou discriminativos. 

É a auséncia de vida privada o que ex- 
plicaria que, ante un incremento na 
taxa de participación no mercado de tra- 
ballo, non se modifique, senón que se 
duplique, o número de horas que unha 
muller traballa (dentro e fora da casa). 
A integración no espazo público la- 
boral se apresentaba como un requisito 
de igualación, mais, ao  non cumprir-se 
esta aspiración, haberá que interrogar- 
se sobre a natureza do dispositivo que 

asegura a imutabilidade do doméstico, - 
como un espazo de traballo asignado 
a un sexo e non a outro. A intención 
desta reflexión implica apresentar os 
efeitos da expropriación da privaci- 
dade para aquelas mulleres responsál 
beis da vida doméstica. 

O tempo doméstico é masivamente 
utilizado en tarefas de mantimento 
(afectivo e/ou material). De ai a in- 
compatibilidade (ou dificil conciliación) 
cos novos requerimentos profisionais 
inerentes á competitiva racionalidade 
do traballo remunerado. En última ins- 
táncia, trata-se de  coñecer s e  o do- 
méstico representa un disvalor ou un 
plusvalor en relación coa orde produ- 
tiva, cuxa Ióxica de cualificación si sabe 
da carencia de vida privada en femi- 
nino e da prevaléncia dun espazo (do- 
méstico). Espazo que precisa da aten- 
ción e da dispoñibilidade da traballadora 
para atender as  suas posíbeis deman- 
das. Isto convirte-o nun obstáculo a 
efeitos profisionais. Porque, contrate 
ou non os servizos domésticos, a res- 
ponsabilidade segue a ser sua. A cám- 
bio, este reparto asegura o mantimento 
e disposición dun tempo privado en 
masculino. 

Experimentar os beneficios da pri- 
vacidade, asi como os custos de non 
disfrutá-la, poderia situar-nos ante 
outra exixéncia de igualdade. A deri- 
vada dun uso do tempo e do espazo 
(actividades ou lugares) que respon- 
dan a un interese particular. Que nin- 
guén se confunda: non se trata de pro- 
por unha actitude egoísta, senón tan 
só  da equiparación co resto dos inte- 
reses particulares que con tanta escru- 
pulosidade respeitamos:os dos fillos e 
fillas, maridos ou compañeiros. 

Alcanzar o mesmo estatuto respei- 
to á privacidade evitaria que numero- 
sas mulleres (maiores ou separadas) 
se sentisen vacias cando carecen da 
domesticidade, ou do coidado e a aten- 
ción dos outros, en detrimento dunha 
mesma. D 

Soledad Murillo 
Profesora titular de técnicas cualitativas da 

Universidade de Salamanca. 

Estas aportacións forman parte dun libro de 
próxima publicación: "La división sexual del 

espacio:público, privado y doméstico", 
Editorial Siglo XXI. 



Reconstruir: "Rehacer, volver afirmar 
algo que se ha deshecho o cuyas piezas se 
han separado, como una máquina o una 
vasija rota en pedazos" 
Mana Moliner, Diccionario del uso del 
español. 

1 * MARTA ROMÁN 

cidade onde vivo pa- 
rece unha vasilla des- 
feita onde a s  suas  
pezas desperdigaron- 
se; cada vez todo está 
máis lonxe e desco- 

nectado. A metrópole actual vai-se ex- 
pandindo no espazo circundante: os 
grandes centros de servizos e equipa- 
mentos son como pezas desperdigadas 
onde cada vez son máis necesários 
para aceder ás  mesmas os modos de 
transporte motorizado, que actuan 
como unha bomba expansiva sobre as  

pezas deste recipiente e van-nas alon- 
xando máis e máis. O interior das  
cidades tamén vai crebando-se: per- 
mite-se a tercialización do centro, a 
desestruturazón dos bárrios, o domínio 
do automóvel fronte ao cidadán. O pro- 
ceso de destruición, de ruptura, de dis- 
pesión retroalimenta-se porque a po- 
voazón é expulsada do centro cara a 
periferia por diversos motivos: prezos 
inasequíbeis da vivenda, degradazón 
e baixa da cualidade ambiental. Gran 
parte desta povoazón acode ao inte- 
rior da cidade ao traballo, co cal acres- 

centa-se a necesidade de transporte e 
a degradazón da rua que ten que aco- 
ller aos coches dos que foron viver 
lonxe. Ademais, a cidade vai desuma- 
nizando-se a causa da perda da vida vi- 
cinal e, en círculo vicioso, ao  aumento 
da pengosidade da rua Dor falta de con- 
trole social. 

Hai un primeiro prl )ara re- 
construir a cidade, e é que as  persoas 
imos acostumando-nos,'imos amol- 
dando-nos ás  condicións do espazo, e 
os habitantes van resignando-se dia a 
dia a viver nun lugar que non funciona. 



gundo a cal os que van en coche teñen 
prioridade sobre os que van a pé. Dá- 
se por suposto que o coche pode apro- 
priar-se do espazo público, usurpando 
o espazo vital ao resto dos cidadáns. E 
que o dereito do uso privado do veículo 
antecede ao dereito máis básico dos 
cidadáns de poder camiñar pola rua. 

Mais se a cidade funciona mal para 
todos, funciona pior para as  mulleres. 
É unha cidade creada segundo as nece- 
sidade percibidas polos homes, onde 
a s  mulleres participaron pouco na 
construción deste espazo comun, e 
conseguiu-se unha cidade pensada 
para mover-se e para traballar, non 
para viver. 

A idea de que se xeneralizou o uso 
do veículo a toda a sociedade, que todo 
o mundo vai en coche e que a muller 
de agora ten máis liberdade grazas ao  
automóvel privado, é errónea. A maior 
parte das mulleres adultas non poden 
facer un uso autónomo de gran parte 
dos equipamentos, servizos e infra-es- 
truturas que están creando-se nas  
grandes metrópoles, apoiados no uso 
do automóvel. Polo contrário, a mu- 
ller utiliza máis o transporte publico e 
tamén patea máis a cidade. Á maior 
parte das mulleres, o coche non fai 
máis que estorvar, dificultar o seu trán- 
sito, degradar a rua cos seus ruídos e 
fumes e,  ademais, provocar que a cí- 
dade vaia dispersando-se e alonxando- 
se cada vez máis. 

AS donas de casa, acostumadas a 
ceder o seu tempo, tamén cederon o seu 
espazo. Foron quedando sós nas cuas 
vivendas superequipadas e non teñen 
lugares para o encontro social. 

Esta transformación profunda da re- 
lación que hai entre o espazo público 
e o privado, esta greta que se abre entre 
a casa e a rua, contribue á degradazón. 
do espazo e da vida cotidiana. Deixa de 
haber un controle social sobre a rua, a 
xente deixa de estar no espazo público 
porque é desagradábel, a rua volve-se 
un lugar perigoso e cada vez usa-se 
menos. 

Se para a s  mulleres a cidade en- 
cheu-se de gretas, para os nenos xa 
se desintegrou. O recorte de liberdade 
e autonomia que actualmente se lles 
apresenta aos nenos nas cidades non 
ten precedentes na história. Mentres 
que os adultos gardamos recordos da 
nosa infáncia xbgando na rua, indo 
sós ao  coléxio, ou ben reunindo-nos 
cos amigos, a meirande parte dos nenos 
das cidades de hoxe xa non poden po- 
suir esas experiéncias. Nos últimos 
vinte anos, os nenos foron escamote- 
ados da cena pública. 

A reclusión forzosa dos nenos sig- 
n i f ico~ a reclusión forzosa das nais, 
sobre quen segue a recair o labor do seu 
coidado. Deixou de ser unha tarefa da 
comunidade, unha tarefa compartida 
por viciños, avós, polos adultos coñe- 
cidos, e converteu-se nun cometido 
cuxa responsabilidade é depositada di- 
rectamente sobre os pais e, en especial, 
sobre a muller. Ser nai nunha cidade 
converteu-se nunha tarefa dura, porque 
nun entorno hostil para os nenos re- 
presenta unha enorme sobrecarga para 
quen coida deles. Agora os pais ou as  
nais teñen que salvar as  gretas que fan 
o espazo inacesíbel ao  nenos:levá-los 
e ir buscá-los ao coléxio, acompañá-los 
e vixiá-los no parque, entreté-los na 
casa. Trata-se dunha nova relación 
entre pais e fi1los:os nenos presos, 
sempre sob a mirada dun adulto, e os 
pais como carcereiros, todos a des- 
gosto. 

Tamén ás  persoas maiores gretou- 
se-lles o seu entorno. Elas, igualmente, 
viron-se excluídas deste modelo de ci- 
dade. A tercialización do centro, os es- 
pazos monofuncionais alonxados da 
cidade, aos que se trasladaron gran 
parte das actividades e os servizos que 
antes Iles resultaban acesíbeis, e a de- 
gradazón da rua para a sua estáncia e 
uso confinaron tamén aos anciáns nas 
cuas vivendas 

SOIDADE E ILLAMENTO 

Ademais desta transformación na 
rua, a dona de casa atopa-se con que 
os espazos que antes tiña para a relazón 
social -os mercados, a s  prazas e in- 
clusive a antiga fonte- desapareceron 
ou foron substituídos, quer por equi- 
pamento doméstico individual, quer 
por modernos auto-servizos ou cen- 
tros comerciais que non favorecen a 



comunicación. As donas de casa poden 
realizar hoxe en dia todas a s  suas ta- 
refas sen apenas cruzar unha palabra 
con outro adulto, na máis absoluta soi- 
dade. 

, A incorporación da muller ao mundo 
laboral remunerado trouxo consigo 
cámbios profundos na forma de com- 
cebir o traballo e o fogar. Non se pro- 
duciron as transformacións oportunas, 
nin na vivenda nin na cidade, para fa- 
vorecer o reparto de papeis. Por un 
lado, non se crearon novas formas de 
vivenda que permitan, por exemplo a 

. socialización do traballo doméstico, e 
segue a prevalecer a vivenda deseñada 
para a família nuclear, illada do vicin- 
dário, sen espazos comuns, onde á sua 
vez domina o reparto de tarefas por 
sexo. 

O ingreso da muller ao  traballo re- 
munerado non significou unha apro- 
ximación entre o mundo laboral e do- 
méstico, e a muller partiu-se en dous. 
Esta disociación determinou a coñe- 
cida dobre xomada e tamén uns'dobres 
desprazamentos:Para acudir ao  seu 
posto de traballo e para atender o nú- 
cleo familiar. Nas cidades, estes do- 
bres desprazamentos converten-se en 

algo moi penoso, polo aumento das 
distáncias e pola dificuldade de aceso. 

Un paso máis na reflexión leva-nos 
a observar como a inadecuación das 
cidades para os grupos sociais máis 
débeis repercute directamente nas mu- 
lleres. A perda de autonomia e movili- 
dade dos nenos, os anciáns e os dis- 
capacitados dexenerou nun incremento 
da dependéncia destes con respeito ás  
persoas que os coidan. Con isto, a s  
mulleres converteron-se en transpor- 
tistas, vixiantes permanentes, acom- 
pañantes e coidadoras, dedicando gran 
parte do seu tempo, que antes tiñan 
para elas, a estas tarefas. 

Hai que proxectar unha nova forma 
de facer cidade, un novo camiño. É 

preciso reunir as  pezas para que a ci- 
dade dé realmente cabida á s  necesi- 
dades de todos os seus cidadáns. A dis- 
persión e a ruptura deste recipiente son 
tan acusadas que non serven parches 
illados. 

Fai falta unha reconstrución global 
da cidade. Eis alguns critérios para 
guiar esta enorme tarefa: 

Acesibi1idade:unha organización do 
espazo que favoreza o fácil aceso de 
todos os cidadáns e cidadás a bens, 

servizos e persoas. Debe cesar a prio- 
ridade aos modos motorizados, para 
permitir que a rua poda ser utilizada 
por todos. Autonomia: ligada ao aspeito 
anterior e á facilidade de aceso para 
todos. Sociabilidade: organizar o es- 
paz0 para facilitar a necesidade de re- 
lación do ser humano. Habitabilidade: 
que o espazo sexa saudábel, seguro e 
agradábel para o desenvolvimento da 
vida. A aplicación destes critérios sig- 
nifica un xiro radical e a preeminéncia 
dos intereses sociais sobre os econó- 
micos. 

Só sobre un espazo equitativo pode 
proxectar-se unha sociedade iguali- 
tária onde non existan desequilíbrios en 
función do sexo ou a idade. Tal como 
está hoxe en día proxectada a cidade, 
coa sobrevalorazón dos aspeitos la- 
borais-económicos-monetários, coa 
sobrevalorazón das actividades consi- 
deradas produtivas fronte ao resto, está 
abocada a ser un cenário de desigual- 
dades sociais, un lugar de discrimi- 
nación. B 

Marta Rornán 

Xeógrafa, rnernbro d o  Colectivo de 
Mulleres Urbanistas. 



cociña, coa incorpo- 
ración da muller ao 
traballo e co paula- 
tino cámbio de há- 
bitos domésticos, pa- 
rece que vai tomando 

~inhcl especial significación. Da cociña 
separada do resto da casa no século XIX 
á cociña-laboratório aséptico do mo- 
vimciito inoderiio da arquitectura, pa- 
rece que na actcialidade hai que facer 
cin replantexamento: sobre o seu espa- 
zo e proporcións, e sobre o lugar que 
ocupa en relación ao conninto do fogar. 

Coino sabemos, anteriormente, nas 
sociedades vernáculas e campesiñas 
a cocina era o lugar central da casa 
(situación que ainda pervive hoxe en 
moitas vivendas). Fogar -nun princípio 
lugar do lume, onde se elaboraban os 
alimentos e onde a xente se quecia- 
foi e é sinónimo de casa, do conxunto 
do espazo doméstico. Na cociña-fogar 
levaban-se a cabo moitas actividades, 
e de feito segue cos mesmos come- 
tidos nas sociedades campesiñas ac- 
tuais. Ac : facer a comida, come- 
se e m : a sobremesa, pero 
tamen a miuao e o lugar onde os nenos 
están coa nai, onde eles xogan mentres 
elas cosen. E antes da introducción do 
auga nas casas, até mediados so século 
XIX, tamen acostumaba facer-se a bo- 
gada. Perto do lume, no frio dos in- 
vernos, toda a familia pasaba desde a 
caida da noite longas veladas. 

Pero nese mesmo século, coa revo- 
lución burguesa no doméstjco, pouco 

/ - TRINI SIMÓ 

a pouco xurdiu a especializaciíon dos 
cuartos. A nova orde esixia as  activi- 
dades separadas e que cada cousa dis- 
puxera dun lugar específico. Deste xeito, 
apareceron espazos para comer, para 
durmir, para receber, e espazos onde 
se  desenvolvian partes específicas do 
traballo doméstico. Neste núcleo, reti- 
rado do resto, ubicaba-se a cociña, o 
cuarto de planchar, o lavadoiro, o water 
e os cuartos para o servizo. 

De xeito que o conceito que se man- 
tivera sobre a cociña variou coa men- 
talidade burguesa. De zona central e 
aglutinante, pasou a ser espazo reser- 
vado ao traballo culinário, relegado á 
parte máis lonxana do centro da casa, 
xa que despedia olores, fume e ruidos 
molestos. Manter este espazo aparte su7 
puña, ademais, confinar á s  persoas 
que se ocupaban destes menesteres, 
os criados, e na gran maiona dos casos 
á própria ama de casa. 

Significa isto unha mellora real para 
o ama de casa? É posible que coas 
ideas sobre hixiene doméstica e coa 
necesidade de zonificar a casa e de or- 
dear no espazo a introducción do auga 
corrente e a evacuación das augas re- 
siduais, fose útil a agrupación de cociña- 
lavadoras-water-baño. Sen embargo, 
resulta menos fácil xustificar que a co- 
ciña fose pensada como lugar suxo 
que despedia olores, a non ser que se 
vexa como a idea dunha clase social 
alta e ociosa, ignorante do traballo do- 
mestico e que posuia moitos ou varios 
servidores. 

En calquera caso, na definición da 
casa burguesa vemos uns valores máis 
masculinos que femininos. Dá-se prio- 
ndade aos lugares onde se ubica, cando 
volve do traballo, o home, do mesmo 
xeito que aspectos tales como a be- 
leza da fachada ou a estética dos lu- 
gares de representación son moito máis 
valorados que outros: por exemplo, a 
comodidade, a hixiene, a boa disposi- 
ción ou eficácia na distribución, o estar 
a gosto nos lugares nos que se rea- 
lizan os traballos domésticos. Nunha pa- 
labra, nas vivendas o traballo domés- 
tico non foi contemplado como tal, nen 
con a suficiente atención. 

UN DESENO DIGNO 

Polos anos trinta deste século, o mo- 
vimento moderno da arquitectura dá 
certo xiro ao  asunto. A vangarda ar- 
quitectónica comprende que a cociña 
é un lugar importante, xa que ali a mu- 
ller pasa unha nada despreciábel parte 
do seu tempo e, sobre todo, que é ali l 

onde se elabora a comida familiar. 
Na idea de favorecer no posíbel todos 

os pontos da vivenda, a cociña non 
pode ficar sen atención especial, aten- 
ción que até o momento só  Ile outor- 
garan algunhas mulleres pioneiras no 
século X I X I .  0 s  arquitectos do movi- 
mento moderno queren que a vivenda 
teña un deseño digno, unitário, que 
afecte a todos os espazos. Bruno Taut, 
arquitecto alemán expresionista de 
vangarda, preocupa-se de que a si- 
tuación de cada un dos cuartos evite 



pasos inutiles á ama de casa. E, sus- 
ceptíbel ante situacións como esta, ex- 
clama que a liberación da muller non 
será completa até que se sacuda a es- 
cravitude da cociña. 

En 1929, no 1 Congreso de.Arqui- 
tectura dos CIAM, expon-se a famosa 
cociña de Francfort, deseñada por unha 
muller deste movimento de arquitectos, 
Margarete Schutte Lihotzki. Esta co- 
ciña está dentro da estética moderna e 
marcará un modelo para a arquitec- 
tura futura. Co mínimo de espazo que, 
calculado para o traballo dunha coa 
persoa, pode ser de 4,5 m2, buscan-se 
os ideais de hixiene, organización es- 
tricta do espazo con vistas a raciona- 
lizar o traballo, equipamento de todos 
os aparellos modernos e unha estética 
que se basea nas cores brancas e nas 
formas rectas, funcionais e mesmo se- 
veras. Constitue-se no que se  deu en 
chamar a cociña-1aboratório2. Como 
un laboratório, en efecto: branco, con 
materiais fáciles de limpar, sen nada 
fora da sua función e con un espazo 
perfectamente estudiado. Ali, limpan- 
se os alimentos, elaboran-se e se co- 
ciña. Unha vez realizado todo isto, coa 
axuda dos modernos aparellos, a mu- 
ller non ten por que se entreter nen un 
minuto máis. Todo fica limpo e no seu 
sítio, os armários perfectamente pe- 
chados, os bancos sen nada sobre eles. 
Todo trazo de traballo e, sobre todo, cal- 
quera vestíxio do uso fican eliminados. 
Tampouco nada persoal. A partir do 
fin da segunda guerra mundial, este 
tipo de cociñas xeralizou-se e mesmo 
se incorporou ás  vivendas subvencio- 
nadas. 

A partir da entrada da cociña no de- 
ceño de vangarda, o vello coño das su- 
fraxistas ou feministas norteameri- 
canas do século XIX e de utopistas 
como Fourier, que imaxinaban cociñas 
colectivas e cooperativas co fin de li- 
berar realmente deste traballo ás amas 
de casa, perde-se. O movimento mo- 
derno da arquitectura desexa unha ra- 

dical reforma no deseño, unha racio- 
nalidade xeral dos espazos da vivenda, 
pero, ao fin, un fogar burgués, pechado 
e íntimo, onde cada un dos tradicio- 
nais traballos se desenvolvan. 

Cabe preguntar-se se revalorizaron 
realmente ese espazo. A contestación 
é que si, pero dentro de uns límites. 
Coa cociña-laboratório, equipando-a 
e redeseñando-a, elevaron-na esteti- 
camente e axudaron-na a adoptar as  
pautas hixiénicas modernas. Pero a 
cociña ficou como un lugar que, como 
dixo Bruno Taut, produce unha escra- 
vitude. Certa valoración negativa da 
cociña contribuiu a que se lle adxu- 
dicara o mínimo espazo como sufi- 
ciente. 

E, ademais, tal e como di Ursula Pa- 
ravicini, os arquitectos, non apoiaron de 
feito a subordinación da muller?. Suli- 
ñaron co espazo a división sexual dos 

deberes no seo da família, ao  mesmo 
tempo que, aparentemente, aparecia 
como un lugar máis valorizado. 

Agora ben, creo que fican pregun- 
tas por facer. Non seria máis ben dese- 
xable que fose desde as  mulleres de 
onde viñeran a s  reformas?. Non foi 
demasiado radical despoxar á cociña, 
totalmente, desa polifuncionalidade 
que antano sempre tivo?. A história 
desenvolve-se e as situacións varian, é 
certo, pero, obedece este despraza- 
mento de funcións a unha realidade 
actual?. Están os usuarios contentos 
con iso?. Esta cociña, non obedece 
máis á dun piso de estudiante?. E en 
outra orde de cousas, a situación sem- 
pre retirada da cociña a respeito do 
resto da casa, constitue o lugar ideal?. 

Ultimamente, alomenos desde al- 
guns grupos sociais, esta marxinación 
da cociña do núcleo central parece que 

Por exemplo, Cateherine Beeacher e 
Harriet Beecher Stowe (The American 
Woman's Home, 1869); Mary Pattison (Prin- 
cipios de una ingenierjn doméstica), ou Cris- 
tine Frederick (The New Housekeeping-Effi- 
cien y Studjes in Home Managemen t, 1 9 14. 

2 Paravicini, U.: Habitnt ouféminin, Presses 
Polytechniques et Universitaires Romandes, 
LAusanne, 1990 (pax. 12). 



tende a cuestionar-se, ao mesrno tempo 0 VELLO CORAZÓ* D A  estas non cumpran só a función de ai- 
que se Ile volve a dar unha función A cociña 6, de feito, un lugar parti- reación e luz, senón tamen a de afrecer 

máis ampla. A incorporación da muller cular, un lugar, por tradición, cheo de comunicación visual co exterior; e ade- 

ao traballo asalariado, a aminoración contido feminino. Un lugar que moi- mais, outorgar-lle unha ubicación máis 

paulatina das distáncias dos tradicio- tas mulleres reivindican. Unha alumna, preferente no conxunto da casa. ~ o i s  

nales roles masculino e feminino no futura arquitecta, dicia-me: "Cando a cociña pode ser un núcleo tan aglu- 

fogar, a busca pola muller da sua dife- desefie vivendas, darei un lugar moi tinador como o cuarto de estar, dei- 

réncia e a sua consecuente afirmación, preferencial á cociña. Cantas horas xando ben patente a progresiva inte- 

a crecente tecnificación cos diversos pasa a miña nai nela e como á s  veces gración da muller en diversos aspectos 

electrodomésticos, mesmo o cámbio desexou que fora máis grande, que da vida familiar, asi como a posible 

de gosto en matéria gastronómica os teña máis luz e que estea próxima ao participación dos membros da família 

os novos hábitos no comer e, ainda resto da casa onde permanece a famí- no traballo culinário. E asi, o s  usos 
que sexa en unha parte menor, os di- lis!". Unha amiga, que debe cociñar deste espazo enriquecen-se: cocinar e 

ferentes costumes que aportan grupos para toda a família, pero que toma este comer, pero tamen longas sobremesas 

marxinados de inmigración, de orixe traba110 como algo agradábel, reivin- e charlas. De xeito que se reconvirte, 
non europeia, son causas fundamen- dicaba á hora de facer-se a sua casa como antano, nun espazo crucial. E 

tais de que a cociña volva imaxinar- que o comedor estivera na cocifia e isto é tanto a testemuña da pervivéncia 
se máis próxima ao centro da casa, esta próxima a 0  salón: "Non quero de uns costumes como o indicador de 
menos relegada, ao mesmo tempo que estar por fora de todos nen sentir-me fondos cámbios, os que teñen a ver 
se enche de contido, de traballo e de acantoada no meu traballo". E a sua cos roles en canto a xénero. 
funcións máis variadas, os cales, en cociña convertiu-se no contrário de un E finalmente, desde oútro ángulo, 
realidade, nunca se perderon de todo. laboratório aséptico. Unha gran mesa haberia que reconsiderar a s  reivindi- 

De feito, nas vivendas campesiñas e ande acodir a comer, todos 0s apare- c a c i ó n ~  das feministas e sufraxistas 
obreiras o comedor e a cociña seguen 110s precisos para a cocina, pero tamen norteamericanas do século XIX, aquel 
a ter unha gran relación entre si, unha o curruncho da herboristeria. Final- conxunto de demandas que Dolores 
relación vivencial. Nas primeiras, ainda mente, unha amiga romana tamen rei- Hayden denomina a Gran Revolución 
forman a miudo unha única estáncia, vindicaba a0 seu xeito a cocina: ampla, ~oméstica* (asi, tal e como ela O ve, 
mentres qu$en moitos fogares obreiros con un cómodo sillón para ler e sofiar, con cada unha das iniciais en  maiús- 
observa-se que ainda que exista un con unha gran xanela que enfoca unha cula). Un cuestionamento radical, polo 
cuarto co nome de comedor, amue- parte da cidade vella e, na parte aposta, cal se volvera ás vellas esperanzas utó- 
blada coas cousas específicas deste, outra xanela que dá sobre o salón. picas comunitánas: comedores colec- 
usa-se sobre todo para receber e só se "Cando estou coa, a miña cocina o tivos, garderias colectivas, limpezas 
come aí en determinadas ocasións, xe- meu espazo, e cando estou con amigos, organizadas, fogares nos que se com- 
ralmente de festa ou de celebración. estou con eles a0  mesmo tempo que partiran certos traballos. Non se trata 
É a cocina a que, por razóns de co- entre as  patas e os guisos". de ir contra da família, nen de disgre- 
modidade e economia de traballo, acolle Unha nova dimensión s e  abre. A gala, pero si de non pechar tanto a cé- 
diariamente á família para realizar as  vivenda actual, é certo, está en mes- lula familiar sobre si mesma, o cal está 
comjdas do mediodia e da noite. tionamento, pero unha das partes que sempre baseado no reparto dos traba- 

Pode-se dicer, pois, que posterior- máis nos afectan é esa especie de vello 110s segundo o xénero. Trata-se tamen 
mente ao cámbio burgués decimonó- corazón da casa ande te atopas tos de incluír novas modalidades de unión, 
nico e a pesar dos cada vez máis SO- fillos, co marido ou tos familiares en novos gnipos que non reproducen O 

fisticados deseños que existen para a momentos dispares do dia. Un lugar da família tradicional. 
cocina, a sua función e significación no que é moi difícil suprimir outras Todo iso afectaria á vivenda, á ar- 
van variando desde diversas presións funcións (a conversa que se  alonga quitectura, pero tamen á cidade. DO 
SociaiS (certos sectores das clases po- durante a merienda, os deberes dos mesmo xeito que tamen afectaria ás  
pulares, grupos de inmigración, cír- rapaces a0  serán, mentres a nai fai a relacións da xente: mulleres e homes, 
culos de formas de vida máis diná- cea, etc..). - nenos e anciáns. B 

micas, como estudiantes, intelectuais, A discusión abre-se3. Parece clara a 
tec.., e sobre todo a nova mentalidade necesidade de reinventar a cocifia. De 
feminina, máis emancipada a respeito modificar-se tanto aquela cociña-la- 

Profesora de composición arquitectónica da 
das normas sociais). A cociña vive-se boratono como a cocifia retirada e ver- Universidade Politécnica de Valéncia 
agora COr-r-10 un dos lugares máiS im- gonzante. equipada de todo o nece- 
PortanteS da vivenda, Por unha parte, sário, é un lugar de traballo, un traballo 
e  ola outra, COmo un espazo onde necesário que esixe moitas horas de 
non SÓ se elaboran OS alimentos, senón adicación, un traba110 importante. E Simó T.. "Genero y Espacio", en Cam- 
que tamen acolle outras actividades, isto último, a importáncia do traballo, pillo Y Barberá (com~iladoras). Re/iexión 

multidiscip'linar sobre a discriminación se- entre as cales está o de Ser un lugar de é o que nunca valoraron os arquitectos. Nau Llibres, 993, 
reunión, ademais de albergar un dos Parece necesário, pois, reintroducir 4 Hayden, D : The Grand Domestic Revo- 
principais ritos familiares, a comida. a mesa, ensanchar a s  xanelas e que lution, MIT Massachusetts, 1981 
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oxe, cando as estatísticas falan de 
que máis do 60% do alumnado uni- 
versitario galego son mulleres, pa- 
recennos moi lonxanos os tempos 
en que nos estaba vetada a entrada 
na Universidade. 

Nestes momentos resúltannos'difíciles 
de comprender as reaccións de protesta 
dos estudiantes da Universidade de Midd- 

lesex en 1861 diante da posible presencia 
dunha muller nas aulas, ou as peripecias 
que tivo que facer Concepción Arenal 
para poder asistir á clase, ou o feito de que 
xa a fins do pasado século Matilde Padrós 
ou María Goyri (primeiras universitarias 
que poideron asistir ás aulas en Madrid) 
que tiñan que entrar co profesor e un 
bedel, sentar na tarima nunha "cadei- 

riña" ó carón do docente e abandonar, 
acompañada, a aula unha vez rematada 
a clase. 

As escolas primarias para nenos e 
nenas, os colexios de curas e monxas, os 
Institutos femininos e masculinos (. . .) 
foron afortunadamente deixando paso a 
centros onde indistintamente atópanse 
nenos e nenas, mozos e mozas. A edu- 



cación mixta parece normalizada xa na ac- 
tualidade; ben é certo que aínda cando 
no noso país quedan algúns resabios á 

hora de impartir certas disciplinas nalgúns 
centros (Educación física, manualidades, 
por exemplo), empezan a aparecer nou- 
tros clefensores/as de voltar a un ensino 
cn espacios diferentes para cada sexo 
baixo o argumento dun suposto maior 
rendemento para as mozas. Teoría, esta 
úl~ima, xa non baseada en rancias cues- 
tións moralizantes. 

A existencia dunha educación mixta, 
nembargantes, non significa unha edu- 
cación entre iguais; o feito de misturar nas 

Partindo da división clásica da His- 
toria en Idades (non por ser a máis idónea 
pero si a máis comunmente aceptada), fi- 
xemos unha escolma de textos, histó- 
ricos e historiográficos, percurando tocar 
os diferentes eidos: dende o ámbito do- 
méstico, o mundo laboral, a política, a 
moral, etc., de tal xeito que cando nas 
clases traballemos sobre un determinado 
aspecto, poidamos botar man dun ma- 
terial que permita dar unha visión máis 
rigurosa, e contribuir así a solventar unha 
deficiencia común á maiona dos libros de 
historia para ensino primario e secun- 
dario: a case total ausencia de máis do 
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Escola de Mando da Sección Femenina, 1942. 

aulas non é garante da coeclucación. A Re- 
forma educativa, deseñacla na LOGSE, 
amosa sensibiliclade polo Lema, dándolle 
o carácter cle tema transversal, é decir 
que debe ser contemplado en todas e 
cada unha das áreas e/ou disciplinas do 
currículo. Mais, a falla de materiais e do 
cleseño clunl-ia metocloloxía axeitada pode 
facer que esto quede comentes nunha 
declaración de principios, de boas in- 
rencións. 

A preocupación polo tema levounos a 
un grupo de profesoras de Historia de 
Secunclaria a aunar os nosos esforzos 
para contribuir, no posible, desde as 
nosas aulas a unha educación entre iguais. 
O nosos traballo orientámolo a elaborar 
ina~eriais clidácticos para traballar nas 
aulas na percura dunl-ia historia non an- 
clrocéntrica, cle~~olvenclo ás mulleres o 
papel que nos corresponde como prota- 
gonis~as, axentes, da historia da huma- 
nidacle. 

B O contido do dote, en que se mate- 
rializa, permite contrastar diferentes 
grupos sociais e ás veces (dependendo 
do contrato) saber como vestían, cal 
era o enxoval, etc. 
Ó mesmo tempo coidamos que este 

tipo de material pode permitir'correxir al- 
gunhas deformacións históricas. Segu- 
ramente que cando falamos da Revolu- 
ción Francesa mencionamos e incluso 
traballamos coa Declaración Universal 
dos dereitos do Home e do Cidadán. 
Mais, ié conscente o noso alumnado de 
que se trataba dos dereitos do home e non 
da humanidadea?. A utilización do texto 

50% dos protagonistas. Non se trata pois 
de facer unha historia das mulleres fronte 
á historia dos homes. 

A utilización de textos significativos é 

un instrumento que nos permite unha me- 
llar aproximación a época que queremos 
estudiar. Son fotografías de como se vivía 
naquel momento. Así, por exemplo, un 
contrato cle dote do século XVIII permí- 
tenos: 

B Unha aproximación ó traballo in- 
vestigador, jcomo se fai a historia? 
B Conseguir unha maior empatía. Di- 

. fícil de acadar cando falamos de con- 
ceptos universais e abstractos que nada 
dín ós nosos alumnos e alumnas. 
B Coñecer como a maioría das mu- 
lleres estaban destinadas ó matrimonio, 
e para iso ter dote era condición im- 
prescindible. 
B Decatarse de que para firmar cal- 
quera contrato a muller tiña que facelo 
co consentimento do pai,ou do marido. 

de Olympe de Gouges podenos axudar 
a poner as cousas no seu lugar. 

Agora, cando están próximas unhas 
eleccións políticas, a memoria histórica 
permítenos lembrar que a participación 
das mulleres no mundo político, o clereito 
a votar e a ser votadas, é algo moi, moi 
recente (no caso español en desde 1931) 
e que se conseguiu, como todas as con- 
quistas sociais, gracias ó esforzo, neste 
caso, das mulleres. 

Para que as nosas clases de historia 
axuden a comprender o presente é pre- 
ciso devolver a memoria histórica a todos 
e cada un dos seus protagonistas, só así 
poderemos contribuir a facer un mundo 
de iguais. D 

Carme Alvariño Alejandro 
(rnernbro do "Colectivo Ma Castaña xunto a 
Coque Dornato, Guillerrnina Domínguez, 
Mercedes González, Margarita Lobato e 

Maribel Rodicio) 



CENTRO 

PARA PROSTITUTAS 

"ALECRIN" 

omenzou a funcionar un Centro de 
Día para mulleres prostitutas, froito 
dun proxecto que, en principio, 
pode semellar insólito ou cando 
menos tremendamente controver- 
tido. 

Cando inicialmente nos plantexamos 
a idea de sacalo adiante chocamos coa 
opinión da xente que se manifestaba moi 
maiontanamente en contra da idea. Tanto 
foi así que máis dunha vez estivemos 
tentadas de abandonálo. 

O mundo da prostitución é un mundo 
escuro, escabroso e de difícil penetra- 

ción, no que a miseria económica e moral 
duns seres significa a riqueza doutros. 
Un Norte e un Sur que existe en tódolas 
nosas cidades. Un Norte e un Sur no que 
as prostitutas non queren nin precisan a 
redención nin a reivindicación, senón a 
atención as suas necesidades máis bá- 
sicas, que poidan elexir ou intentalo, un 
modo de vida mellor. 

En moi poucas ocasións as mulleres 
que nos reivindicamos como feministas 
e solidarias, atrevémonos a penetrar neste 
espazo no que a muller é obxecto do 
maior desprezo, vexación e utilización. 

Foron precisamente estes argumentos 
os que nos impulsaron a sacar adiante e 
a poñer en práctica este proxecto do 
CENTRO DE DIA PARA MULLERES PROSTI- 

TUTAS, feito que queremos calificar de 
valente e osado. . 

No novo Código Penal recentemente 
aprobado polas Cortes Españolas, des- 
penalízase a figura do proxeneta, que 
pasa a ser un mero empresario ou co- 
merciante, contribuinte, só perseguible 
en canto a súa profesión, no caso de que 
defraude a Facenda ou á Seguridade So- 
cial. Para nós isto significa unha aberra- 



ción social e un intento de profesionali- entre outros temas, e na que os conter- 

zación da prostitución, feito que nós tulios eran significadas persoas repre- 

sempre rexeitamos por entender que tal sentantes da cultura ao uso, resultaba 

"profesionalización" non é máis que unha curioso recolle-la idea, senón maiontana 

falacia para asentar e acala-la dobre moral sí de importante coincidencia, de que a 

dunha sociedade que non se atreve a E N T R O  DE DIA 
prostitución é unha profesión de "alto 

afrontar un problema ao que lle vé, no standing" e xustificábase co rendemento 

mellor dos casos, difícil solución, e en PARA PROSTITUTAS 
económico que aportaba, cando non coa 

moitos outros, fonte de intereses des- satisfacción de algún vicio (Belle de Jour 

preciables. habemus). 
Sóese argumentar dicindo que a pros- '-+.. --+ 

Ante situacións como a descrita, daste 

titución sempre existiu e existirá. conta do enorme descoñecemento da 

Posiblemente argumentaban do  realidade maioritaria da prostitución, 

mesmo xeito sobre a escravitude dende -fame, paro, drogas, sida, desesperación, . , 

o albor da humanidade ata o século XIX, - S  incultura, sometemento, violencia, morte, 
a xente cando polemizaba sobre esa hoxe inmigración, racismo, marxinación, ex- 

barbarie; e sen embargo, a escravitude plotación . . .- e tódolos máis penosos ca- 

deixou de existir, ao menos legalmente, lificativos que lle queirades engadir. Vese 

1 dende ese mesmo século. E a prosti- tamén que a sociedade colectivamente e 

1 ~ución é unha expresión máis da escra- o individuo persoalmente, ocultan ou 

vitucle. ., , tratan de ocultar esa realidade coa xus- 
É un feito que a revolución universal e 2 .  m 

. ..... 
tificación e a dobre moral, latente ou 

x. 

.. .. . 
niiis importante do derradeiro século é .- manifesta. 
a protagonizada polas mulleres, ás que ata A maioría de nós atravesamos algunha 
hai ben pouco se nos equiparaba a un A prostitución é un  mal social uni- vez un "bamo chino", ou recibimos ima- 
animal cloméstico, ou mesmo se nos ne- versal, pero non pola súa universalidade xes e noticias de nenos e nenas de 10 
gaba a capacidade ou a posibilidade de debemos consentila social nin persoal- ou 12 anos prostituíndose para occi- 
portar alma. A nivel de anécdota recente, mente. Debemos rexeitar o método re- dentais en Bankog, A Havana ou Sevi- 
tal a~iimación facía nos anos trinta un co- dentorio cara a prostituta do mesmo lla, e en ningunha desas visións apre- 

1 ticciclo sicluiatra español, as súas teorías xeito e coa mesma forza que non po- ciamos o rendemento económico -para 
p~~l-dicaronse liai escasas datas nun xomal demos apoia-la súa reivindicación. Xa as putas-, nin o vicio -das putas-, nin o 
local. que tanto un como outro potencian o "alto standing" -das putas-. 

Pois ben, as mulleres, que cada vez seu mantemento. Debemos impulsar me- . Estamos seguras de que así como os 

I 
somos máis protagonistas do noso pre- didas como a que hoxe iniciamos en pnmeiros antiescravistas sabían que non 
sente, queremos que no f~~turo ,  así como Vigo, nas que o apoio básico e a infor- clamaban no deserto, nós tamén sabemos 
ocurríu coa escravitude, non exista a mación non interesada, sexan as ferra- que poderemos rematar cunha das últimas 
prostitución; ou cando menos, non exista mentas a utilizar para abrir camiños de escravitudes. B 
o beneplácito dunhas leis ou dunhas futuro. 
costumes que a consintan, a protexan Hai poucas data nunha ordenada charla (*) Mernbra de "Alecrin" 

ou a potencien. de amigos convocada para falar deste, 

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

O 
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pasado  23 d e  Outuhro [le 1995 elevouse p o r  
p a r t e  dunha avogada a Xunta d e  t o b e r n o  do 

Colexio de  Avo g a d o s  [le Ourense,  unha 
propos ta  d e  cambio d e  nome do colexio: [lo actual  de  

"I lustre  colexio d e  avogados d e  Ourense" a o  d e  
"I lustre  Colexio d e  Avogadas e avo g a d o s  [le Ourense". 

Na xuntanza do 23 d e  Outuhro de  1995 d e s t e  o rgan ismo deha teuse  o 
t ema,  sometendo-o pos te r io rmente  a votación e s e n d o  o resu l tado  d e  2 
votos a favor, 2 ahs tenc ións  e 6 votos e n  cont ra .  O deba te  es ta  aher to .  

A Gramática Tradicional di que o mas- 
culino é o termo non marcado da opo- 
sición masculino-feminino. Por que cando 
se fai alusión a un conxunto de individuos 
de ambo-los dous sexos, englobaselles 
logo baixo o pronome resumidor "eles"?: 
"Vin a Xohana, Maria e Xosé, pero 'eles' 
non me viron". Por que "home" é o termo 
xenérico designador da especie?. Por que 
cando existen un par de termos que per- 
miten a distinción de xénero-sexo, como 
'Lme~tre"-"mestra", é o termo masculino 

ó que se asocia unha significación eloxiosa 
e non ó feminino?. 

Os estructuralistas respostan a estas 
preguntas coa observación de que as opo- 
sición~ sobre as que se atopa o sistema de 
valores que é a linguaxe humana atopan 
estados de equilibrio que son impres- 
cindibles para a economía dese sistema: 
situacións de "neutralización" das opo- 
sición~, nas que un dos termos serve para 
representa-lo par de elementos. 

NOTAS SOBOR DA PROPOSTA A 
ELEVA-LA XUNTA DE GOVERNO 
ENCOL DA NECESIDADE DO 
CAMBIO NA DENOMINACI~N 
DO COLEXIO DE "COLEXIO DE 
AVOGADAS E AVOGADOS 
DE OURENSE" 

"Non hai indicador máis importante 
do carácter dunha sociedade, que o 
tipo de histona que escnbe ou deixa de 
esciibir" 
(E H Carr "Que é a Histona") 

As e os investigadores do sexismo si- 
nalan, pola sua banda, que eses usos lin- 
güístico~ reflicten e solidifican a situa- 
ción social da muller na medida en que 

-o ouvinte segue asociando o termo cun 
posuidor masculino, aínda que non des- 
coñeza o valor xenérico do termo. 

Esta xustificación teórica da economía 
da linguaxe non pode impedir que de- 
bamos reflexionar sobre as repercusións 
do uso do masculino como xeralizador, 



tanto as DIRECTAS, que ~ u p ó n  que ó uti- 
lizar o niasculino como xeralizaclor ocúl- 
tnsc ri participación e ata a existencia da 
rnullcr, corno INDIRECTAS, pois utilizar o 
rnasccilino como xeralizaclor induce a 
conI.cintlir o cl~ic só arecta aos homes có 
Ii~imano, c a crcr que o que se di do 
hoinc atinxe indistintamente ás mulleres 
c homes cle distintas conclicións como 
seres humanos que somos todas e todos. 

Xunto con outras consideracións, isto 
levou 11a historia, no discurso histórico 
a que as inulleres non existamos, a non 
ser como excepción que confirma a regra. 

Calquera de nós tivemos a posibili- 
dacle de iclentiíicar a Revolución Francesa 
cos icleais de "libertade, igualdade e fra- 
ternidade" e cun feito decisivo na his- 
toria da humanidacle: "A Declaración dos 
dereitos do home", pero tamén soubemos 
que estas formulacións só fan referencia 
ós varóns e que as mulleres quedaron 
excluiclas e que a confusión ideolóxica que 
se deriva do termo masculino como re- 
ferido ó xénero humano, silencia todo 
o que afecta ás mulleres nese aconteci- 
mento histórico. 

Outro tanto diriamos cloutros eventos 
Iiistóiicos como o que chamamos a con- 
secución do "sufraxio universal" en cada 
país ao lonso da súa historia, do que é evi- 
dente descubrir que tal "universalidade" 
é falsa porque só facía referencia aos 
homes (aclemais de coñece-los atrancos 

que tiveron que supearase para chegar ó 

recoñecimento do auténtico sufraxio uni- 
versal sen discriminación de iexo). 

Estes exemplos, entre outros, revelan 
as formas habituais en que a historía si- 
lenc io~ sistematicamente a participación 
das mulleres como suxeito histórico ac- 
tivo na formación da mesma. A teoria 
pois de que o masculino abrangue a xe- 
neralidade, deixa fóra á metade da es- 
pecie humana, polo que é unha teoría 
desequilibrada. 

Tampouco no mundo do dereito fomos 
historicamente mellor tratadas; hai unha 
longa tradición que levaba a considerar 
a profesión xundica como inapropiada 
para a muller. Ou para os seus poten- 
ciais clientes. Ou para a xustiza. Ou para 
todos á vez. 

Lembraredes que ata 1910, ano no 
que se deroga unha Orde de 1888, para 
que a muller poidera matricularse na 
Universidade compríalle uns permisos ' 

especiais. Hai que esperar ós anos 60 
(exceptuando a paréntese da 2" Repú- 
blica) para que comencen a suprimirse as 
normas legais que impedian á muller o 
ingreso en numerosos corpos relacio- 
nados co Dereito; no entanto, a muller 
podía estudia-la carreira de Dereito pero 
non exercela salvo en postos auxiliares. 

Jiménez de Asúa (sóavos?), en "Al ser- 
vicio de la nueva generación" (Madrid, 
1930) x~ilgaba inapropiado o exercício da 

avogacía pola muller estimando que pode 
pemdicar aos seus clientes, xa que os ma- 
~istrados mirarán con desconfianza a ac- 
tividade profesional da muller. 

O mesmo Castán Tobeñas, entre as 
,'perlasv que nos soltaba, decíanos que "la 
inteligencia femenina no comprende la 
idea abstracta de justicia" (En "La con- 
dición social y jurídica de la mujer", Ma- 
drid 1953). 

E a quen ven todo isto, estaredesvos 
preguntando. .. 

Cando Concepción Arenal nos anos 40 
do pasado século, precisou disfrazarse 
de varón para poder seguir cursos de de- 
reito, supuxo todo un símbolo; un sím- 
bolo da apropiación dun .mundo xurí- 
dico coto privado por e para os homes. 

Hoxe xa non necesitamos disfrazamos 
de varón, como tampouco necesitamos 
que se nos disfrace como "colexio de 
avogados", negándose a existencia dun co- 
lectivo de profesionais composto de avo- 
gadas e avogados. 

Se é evidente que o Colexio no que nos 
atopamos está constituido por homes e 
mulleres, entón debemos preguntarnos 
por que hoxe, a 5 anos do ano 2.000 se- 
guemos a falar só de "Colexio de Avo- 
gados:', co que a realidade e a aporta- 
ción das mulleres~ó devandito colectivo 
queda silenciada, marxinada enegativi- 
zada ante un concepto masculino que 
se presenta como xeralizador pero que 
como vimos anteriormente, non o é. 

Non podemos quedar indiferentes -na 
posibilidade que se nos presenta diante 
do cambio de sede colexial- neste tema, 
e seguir negando a realidade da compo- 
sición do colexio esquecendo e non re- 
coiiecendo o valos da participación das 
avogadas no mesmo. Como mencioná- 
bamos na cita de Carr temos que saber 
cal é a historia que queremos escribir 
para saber cal é a sociedade en que nos 
gustaria vivir. 

Coido que todos e todas defendemos 
a igualdade, pero se cadra a súa defensa 
non sexa posible sen un acompañamento 
ou un  esforzo no nivel da linguaxe, que 
a faga real e efectiva en tódolos campos. 

Por todo o anteriormente exposto, é 
polo que efectúo a miña proposta de de- 
nomina-lo colexio como "Colexio de 
Avogados e Avogadas de Ourense'" pois 
polo menos eu xa estou farta de ser unha 
eterna inexistente. B 

" ' ' V, Avogada 



ste é un libro que chegou ser fillo 
propio porén naceu, como a autora 
explica no limiar, como introdución 
á sua tese de doutoramento: "Imaxes 
de Mulleres na Literatura Galega 
contemporánea á luz dos discursos 
feministas". 

Non sei se como introdución da tese, que 
ten un título máis acoutado, este escrito 
tamen pretendia ser «unha aproximación 
á História do proceso feminista, entendida 
non só como a história política do movi- 
mento de mulleres, senon tamén como a 
do cámbio producido nas mentalidades e 
na vida privada e pública do sexo feminino, 
asi como a dos avances nas liberdades in- 
dividuais e sociais coartadas polos pa- 
tróns dos xéneros sexuais)) tal e como 
Carmen Blanco explica no limiar. 

A pretensión é, desde logo, ambiciosa 
e ven da man do ((grande baleiro exis- 
tente no noso contexto cultural máis inme- 
diato, onde non se tiña abordado no seu 
conxunto a história contemporánea do 
cárnbio na vida das mulleres e na menta- 
lidade sobre os sexos» (páx 15). 

O libro ten tres grandes apartados: 
0 FEMINISMO. HISTORIA E CONCEPTO que 

á sua vez subdividese en catro apartados: 
Un brevísimo, a Orixe da palabra (3 páx), 
outro, breve: o Feminismo orixinario (XVIII) 

(9 páx); un terceiro algo máis longo: O 
Feminismo Sufraxista (49 páx), e un cuarto, 
O feminismo da liberación da muller, máis 
longo ( 1  18 páxinas). 

O PROCESO FEMINISTA. PROBLEMATICA TER- 
MINOLOXICA con dous apartados: Proble- 
mática terminolóxica ( 1  8 páx) e O pro- 
ceso de conciencia feminista (21 páx). 

Un amplo capítulo de BIBLIOGRAFIA, da 
páx 255 até a páx 287. 

Polo demais o libro organiza-se, den- 
tro destes grandes apartados cos seus 
subapartados, no que se chama un libro "de 
ficha". Quere isto dicer que se pode ler 
cada ficha independentemente, que non ten 
fio, necesário nen imprescindíbel coa ante- 
rior nen coa seguinte. 

É útil e valioso como libro de consulta, 
razoabelmente rápido e lixeiro sobre moi 
diversas cuestións do feminismo, do con- 
tradiscurso das mulleres, de aspectos da vida 
das mulleres e das mentalidades, e resulta 
duplamente útil porque é verdade que por 
estes pagos un libro deste tipo non existe 
e, sen embargo, as necesidades de afacerse 
nun momento preciso con unha idea xeral 
e/ou aproximada dalgun asunto concreto 
relacionado co que falamos existen e 
poden ser subsanadas indo a este especie 
de "dicionario" que ten o seu índice ben 
esmiuzado no comezo da obra. bro de 

1 

CC 
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Mais, unha vez sinaladas as suas vir- 
tudes o libro ten, tamen, defectos. A excesiva 
ambición dunha parte (iso de "quen moito 
abrangue) e pretender resolvelo a base de 
fichas é altamente improbábel que dea 
un bó resultado e de feito o libro adoece 
de diversos desequilíbrios: Uns explici- 
tados pola autora: ás páxinas adicadas 



ao movimento sufraxista anglosaxón, 42- 
44 e ao sufraxismo galego: 61 - 70 (pola 
« atención moi especial ao caso gaiego))); 
outras motivadas por unha orientación, 
ao meu ver excesivamente academicista, 
que outorga máis importáncia aos nomes, 
ás "autoridades", aos estudos "formais" que 
ás loitas sociais e políticas talvez algo 
máis anónimas e a eses escritos "sen au- 
tora", esa literatura gris que todo movi- 
mento activo que se précie posue por mi- 
lleiros (ponencias e comunicacións en 
xornadas e encontros, folletos, ~anfletos, 
trípticos e cartaces ...). 

Outro tipo de desequilibrios veñen do 
interese en reseñar todo, absolutamente 
todo, cousa imposíbel co que ao final 
quedan cousas de importáncia sen men- 
cionar e cousas mais anecdóticas ocupan 
cato Iíñas (neste tipo de libros de ficha, cairo 
liñas son realmente un espazio moi va- 
lioso). 

Están tamén presentes, como segura- 
mente non podia ser menos, os escores 
ideolóxicos ou "de filias e fobias" da au- 
tora que dá tratamento máis cariñoso e 
de máis espazo a aquelas cousas coas 
que ela se identifica máis, ou sintoniza 
máis ou forman e conforman o seu uni- 
verso ideolóxico. Este, se cadra é un de- 
fecto do libro importante ainda que non per- 
ceptíbel para o común de lectoras e lectores, 
porque hai que ter certos coñecimentos 
do que se está a falar para discernir e 
porque, por outro lado, a autora usa ese 
pretendido "estilo neutro" onde parece 

que a narradora só narra, que non toma 
partido, que se limita a constatar, como se 
de ciencia positiva se tratara, o aconte- 
cido. Narra, porén fai-no a sua maneira, 
seleccionando, ademais, o que narra e 
desbotando o que non Ile parece interesante 
narrar. O exemplo cós dous capítulos adi- 
cados a Galiza serian doados para exem- 
plificar o que digo (non os únicos) pero iso 
seria outro artículo acerca da historia do 
feminismo galego e das discusións que 
arredor del podemos entablar. 

Por último creo que o libro adica un ex- 
cesivo espacz e tempo (21 páx) á crítica 
literária feminista. Entende-se obrigada- 
mente como introdución a unha tese de 
doutoramento -ou calisquer outro traballo 
de literatura-, porén nunha aproximación 
ao proceso feminista tal e como ela ex- 
plica no limiar supón un desequilibrio moi 
notábel ao non aparecer no libro apor- 
tados que comenten aspectos ben impor- 
tantes tamén, vencellados a outras disci- 
plinas, tal que filosofia, teoria política, 
antropoloxia, dereito, etc. 

Duas cuestións se cadra de certo inte- 
rese: 

Ainda que alude e trata o debate ter-. 

minolóxico na segunda parte do libro, en 
toda a primeira parte, usa de xeito equí- 
voco termos tales como feminismo reformista, 
feminismo radical, feministas indepen- 
dentes, feminismo socialista, feminismo de 
clase, socialdemócratas etc. Hai que ter 
conta que segundo paises, tempos e autores 
estes termos non expresan o mesmo e 

convén dicer en que senso se usan, sobre 
todo cando se cargan de contido. Carmen 
Blanco só advirte cando usa o termo pa- 
triarcado. 

Estin tanzén 
presentes, (. . .) os 

escores ideo lóxicos ozl 
"df filias e fobias" da 

Outra cuestión que ben pode ser algún 
erro de transcripción ou, sen mais unha 
metedura de pata, no capítulo de femi- 
nismo e pacifismo, páx 75-76. 

Como primeira pravidéncia eu creo que 
non é polo seu carácter progresista polo 
que o feminismo estivo desde as suas orixes 
ligado ao pacifismo (hai outras moitas or- 
ganización~ ás que eu penso que non se 
Ile pode negar o seu carácter progresista 
en moitos e moi variados aspectos e que 
sen embargo foron belicistas. Porén non é 
a razón pola que sectores do feminismo, 
se implicaron moi activamente na defensa 

da paz ao que quero referir-me, logo de 
todo iso é interpretábel. Non, é a afir- 
mación de que a «Womanls Social and Po- 
litical Unión de Emmeline Pankhurst, e a Na- 
tional Union of womenUs Sufrage Societies 
de Fawcett, dirixiron todas as suas enerxias 
ao pacifismo)) (76). Cando estrala a grande 
guerra europea, 1914-191 8, o feminismo 
maioritario apoia aos respectivos governos 
na política e financiamento da gue?ra. Por 
exemplo se seguimos falando do sufra- 
xismo británico, un dos máis belicosos e pio- 
neiros, a sua principal lider, Emmeline 
Pankhurst en apoio e solidariedade co seu 
governo chama ao abandono de toda mi- 
litancia, amén de chamamentos de apoio 
á guerra, á movilización dos homes para 
o frente e das mulleres para a industria, as 
críticas duras á xente pacifista (tamen das 
suas próprias filas que eran minoria e 
marchan da organización) e chama co- 
bardes e galiñas aos homes que non queren 
alistar-se. 

Rachan coas suas organizacións as 
poucas militantes pacifistas e, efectiva- 
mente, Emmeline Pethick-Lawrence é unha 
delas e das que se adican a axitar a pro1 
da paz e contra a guerra, sofrindo perse- 
cución etc. Tanto en Inglaterra como na 
,Franza ou en Alemaña. 

Polo demais un libro que ten bastante 
de aproximación á história do feminismo, 
ten unha marxe nada pequena de inter- 
pretación, de valoración que se ~ o d e  com- 
partir ou non. Vaia, que non é "palabra 
de deus" nen artigo de fe. Pertence ao opi- 
nábel e contribue, polo mesmo, a mover 
opinión, amén de procurar información, 
obxectivos ambos os dous saudábeis e que 
o libro procura sen remilgos. 

Resumindo, as virtudes do libro como 

obra de consulta, de información e de opi- 
nión son meritórias e paga a pena te-lo , 
nas bibliotecas persoais e nas colectivas 
para cumprir as suas funcións. Algúns dos 
defectos que tamén xa foron ditos teñen 
bastante a ver con convertir en libro inde- 
pendente o que tiña unha función clara cal 

era facer de introdución a unha determi- 
nada tese de doutoramento. Talvez algúns 
dos seus defectos de~a~arecerian de ser 
publicado conxuntamente co que é tamen 
libro ("Nais, damas, prostitutas e feiran- 
tas)". Outros defectos seguirian sendo-o 
en calquera dos casos. Non o dixen ex- 
plicitamente e coido que hai que face-lo. 
O amplo capítulo de bibliografia é un tra- 
ballo moi demorado, laborioso e de grande , 

utilidade. , 
' N.S. 



sta que aqui comentamos é a se- 
gunda ediqom do livro que hai agora 
vinte anos um grupo de mulheres 
publicou em apoio solidário a quem 
nesses momentos, ano 1975, era 
prisioneira do regime franquista. 
Gesto solidário que vinha precedido 

de escritos públicos, apoiados por muitas 
outras mulheres de mui diferentes países, 
da publicaqom de um número especial 
do Quotidien des fernmes (23.1 1.741, in- 
tegralmente dedicado 6s luitas revolucio- 
nárias dos povos oprimidos do Estado Es- 
panhol, etc. etc. 

Gracas a essa solida- 
riedade, o diário que Eva F o  
rest escrevera entre o 29  
de Setembro e o 5 de Ou- 
tubro de 1974, a pouco de 
ser transladada da D.G.S. 
(Dirección General de Se- 
guridad) ao cárcere de Ye- 
serías, e as cartas aos seus 
filhos-escritas nos quatro 
meses imediatamente pos- 
teriores (do 19 de Outubro 
de 1974 ao 28 de Feve- 
reiro de 1975) muitas {es- 
soas dos rnais diversos Iu- 
gares puderom ter notícia 
dos horrores dos cárceres do 
franquismo, puderom en- 
tender e compartir a justiqa 
daquele grande combate 
que foi a loita pola amnistia 
para todos os presos polí- 
ticos do Estado e puderom 

saber da determinaqom de "seguir por en- 
cima de todo" que, em tam duras circuns- 
táncias, pervivia no ánimo de quem foi 
sem dúvida umha das figuras mais em- 
blemáticas da resistencia contra ditadura. 

Depois da sua publicaqom em Paris, o 
livro percorreu em poucos meses o mundo, 
nom tardou em ser traduzido 6s mais di- 
versas Iínguas (nestes momentos existem 
versons em 17 idiomas) e foi empregado 
como texto de leitura em centros educati- 
vos europeus, amostras bem eloquentes do 
interesse, a avidez, com que o texto foi lido 
durante anos. Mas, curiosamente, se para 

sociedades tam distante de nós em tantos 
sentidos como pode ser a japonesa, este 
diário e estas cartas conservam, ao que se 
ve, aquele interesse primeiro, ao ponto de 
o livro ter sido seleccionado para a sua r e  
ediqom dez anos mais tarde, os responsá- 
veis das grandes editoras espanholas pa- 
recem ter chegado ao acordo unánime de 
o ignorar por completo, junto com muitos ou- 
tros testemunhos directos da répressom fran- 
quista. E nom se esqueca que isso aconte- . 
ceu num ano (1  995) em que enxamearom, 
e enjoarom, os discursos revivalistas da cha- 
mada transiqom. 



Doce meses durante os quais, como 
sempre acontece, o desvelamento da  cara 
oculta da  história, a revitalizacom da  his- 
tória esquecida, correu por conta das pe- 
quenas empresas culturais, dos grupos 
que nom se amparam na sombra protec- 
tora d o  poder. O que norn pode admirar- 
nos porque quem manda, e os seus acó- 
litos, logicamente procura apagar e enterrar 
bem enterrada qualquer imagem passada 
que reflicta o lado obscuro e escondido do 
real imediato. E nom há dúvida que tes- 

autores reflectem sobre os problemas fun- 
damentais d o  indivíduo e a sociedade. 
N o  caso do  livro de Eva Forest, este traco 
comum a o  género resulta ainda intensifi- 
cado por o seu texto, tanto o diário como 
as cartas, ter sido dirigido na origem a 
um grupo restrito de leitores íntimos: os 
seus tres filhos, o que fai com que o seu dis- 
curso ganhe em forca emocional. - 

Por isso, contrariamente a o  que é cÓs- 
tume afirmar-se quando se quer elogiar o 
valor de um livro, devemos dizer que norn 

1 
cremos resulte fácil a ninauém ler este ., 
diário e estas cartas de Eva Forest de umha 
assentada. N o m  cremos que resulte fácil 
porque a tensom é tam forte que somos obri- 
gados a deter-nos cada tantas páginas. Aqui 
norn se trata de  reflexons escritas pen- 
sando na futura publicacom do  texto. Nem 
sequer se trata de um diário íntimo no sen- 
tido habitual. Este diário e estas cartas 
som o meio de que se vale umha revolu- 
cionária presa, sobre quem recaem graves 
acusacons e sobre quem pesa a ameaca 
de umha pena de morte, para reaiar com 
os seus filhos o diálogo íntimo que a re- 
pressom política veu interromper. EVA 

Basta pensar nas circunstáncias em que 
esse diálogo tem lugar (depois d o  paren- 
tese da  tortura, tendo sempre a vista a 

LGUNHAS 

censura carcerária, a situacom dos filhos, 
as incertezas d o  presente e as incertezas 
d o  futuro, etc.) para imaginar a tensom 

IAS temunhos como este, escritos há agora 
vinte anos, parecem espelhar com dema- 
siada fidelidade essa cara oculta d o  pre- que deixam transparecer estes escritos em 

que Eva Forest comenta com os seus filhos 
assuntos familiares e sociais, onde discute 
com eles temas filosóficos e problemas ar- 

sente. 
Quando vemos como Eva Forest des- 

creve nas primeiras páginas do diário o mG 
mento do  seu ingresso em prisom, depois 
dos nove dias de  torturas passados na 
D.G.S. ("El primer día que entré en ella se 

A~-~.:KI\, Unha viaxe en globo. 
ratura infantil. 

tísticos. Escritos com que procura procura 
evitar que a separacom física dos cinco 
membros da família norn se traduza em de 

CONCI 
Lite- 

1.4 BLANCO, A disco ecoloxista. 
ratura infantil 

tdixenas e romanos na 
1. Ensaio. me saltaron las lágrimas de felicidad: me 

pareció el paraíso", p.19), norn podemos 
deixar de sorrir (que grande ironia!), nem 
de assustar-nos (que grande horror o de 

sánimo, em desalentos, senom que se trans- 
forme num novo instrumento de experiencia 
vital e revolucionária. 

Vinte anos mais tarde este livro comove, 

~s.i.i.:~~i.:z, Unha vella e un vello. 
ratura infantil. 

IU EVI.;S 

Lite: 

ES FEIIRER, A aventura de Xan- 
Literatura infantil. 

esses nove dias de  tortura para  umha 
pessoa ser capaz de sentir-se feliz a o  en- 
trar na cela que a isola d o  mundo!). Mas 

ou polo menos comove a quem isto es- 
)m a mesma forca com que co- 
queles politicamente mui remotos u.4 F'RASII-, Isilda, a .  

ratura xuvenil. 
C R I Y ~ I ~  

Lite: também norn podemos deixar de evocar 
outras denúncias mais recentes de out1 
horrores (ou serám os mesmos?) que forr 

ltj.lllpV3 2m que com tanto entusiasmo e 
esperanya vimos desabar a dita'dura fran- 
quista. Sabemos que em Euskalherria co- 

LIIPI~. GÓA~Ez,  Pornografla. Poesia. 

Bri(:on..zJr 1.4s FRANCO, O Santuario do 
dil. 

conhecendo, nom sem dificuldade e in move também a muitos, muitíssimos, homes mun 
ginamos que apenas parcialmente, a o  
longo destes últimos democráticos vinte 
anos. 

e mulheres iovens para quem o franquismo 
norn é apenas umha página mais ou menos 
conhecida da  história passada. 

h41i~zc:i 

negn 
. . 

ios OYA R/1 
z dos panc 

Saxe a tem [P\I~TINFX, 1 
OS. 

Como qualquer outro género, também 
os escritos de cárcere tenhem umha tra- 
dicom própria (diário, notas, memórias ...) 

Havemos de confiar que também na ivi..\iii~ Xosr'i R o n ~ u c r ~ ~ z  GAI.I)O, O 
juxo migratorio dos séculos XViI ó XX. 
Ensaio. 

Galiza, onde algumhas cousas resultam tam 
difíceis, este "livro da  solidariedade" como 
o define a própria autora, consiga co- 
mover os coracons dos que, apesar de  
todo, perseveram em desconfiar das men- 
tiras oficiais. B 

e um grupo mais ou menos nutrido de lei- 
tores fiéis. Leitores a quem interessa a sin- 
cera intensidade com que em condicons ex- 

~ I E N  S,\AVEDRA \!UQ~II.'Z , Galicia 
Zade moderna. Ensaio. 

cepcionais, quando norn extremas, os 



profesora brasileira Maria do Amparo Tava- 
res Maleval, actual directora do Núcleo de 
Estudos Galegos no seu país, reúne neste 
livro onze ensaios de crítica literária em que 
analisa a forma como se desenha o perfil 
das figuras feniininas nalguns textos medie- 
vais e renasceiitistas peninsulares e em dife- 

rentes lendas tradicionais. 
Nos tres primeiros estudos ("De Morgana a 

Oriana: Rastros de Eva no imaginário medieval", 
"O substrato celtíbero das C a n t i ~ s  de ~nulher 
galego-portuguesas", "A mulher e a retórica do amor 
cortes"), Tavares Maleval p a s a  revista 2 represen- 
taqom do feminino em textos mui variados, alguns 
tan1 distantes no ternpo como a versom galego-por- 
tuguesa da Denzmida do Sauto Graal e o recente 
livro de Marion Zimmer BradleyRF brzlnzas deAua- 
1071, acentuando o carácter misógino da versom 
medieval, particularmente no que toca ao papel de 
Eva-tentadora atribuído a Morgana, e pondo em 
destaque a inaior fidelidade coin que Marion Ziniiner 
Bradley descreve a situacorn da mullier na cultura 
celta. Nom esquece Tavares Maleval referir o culto, 
subaltemizador e castrador na sua opiiiioin, i figura 
virginal de Maria que se verifica nas Cantigas que a 
ela som dedicadas, culto que a autora contrapoin i 
''pujanea naturalista da  mullier celtíbera" que 
einerje ein inuitas cantigas de amigo ("verdadeiros 
cantos de resitencia") cujas protagonistas fam gala 
daquela "ousadia nos jogos amorosos" que haveria 
de encontrar continuidade no Amadis de Gaula, o 
best-seller quinlientista a cujo estudo se consagra 
outro dos estudos do livro ("Urna obra de resistencia 
i misoginia: Amadis de Gaula), e que os moralis- 
tas condenaram no seu dia precisameiite por nele 
se defender como "sao e verdadeiro" o "amor 
ardente" e se representar a heroína, Oriana, como 

sensual e activa. "Antológico", di Tavares 
1, "é o treclio da obra em que se toma "dona", 
o contribuído para tal: "más por la gracia y 

comedimiento de Oriaia, que por desenboltura ni osa- 

día de Amadís, fue hecha dueiia la más Iiermosa 
donzella del mundo". 

Nom menor interesse teiihem outros estudos que 
se reúnem neste volume. "Miragaia", onde se revista 
o tratamento popular da figura da mullier adúltera 
e se estuda a ascensoin da sociedade burguesa na  
forma em que as sucessivas versons da lenda tenia- 
tizam o tema do adultério e a punicom aplicada 2 
mullier. "Mulheres 'exemplares' no Orto do @oso", 
onde se analisam os perfis femininos dos numerosos 
exempla contidos numha obra que, afirma Tavares 
Maleva, "se coloca em sintonia com a onda de miso- 
ginia que eiitao se exacerbava na  Europa", docu- 
mentando bem a supremacia que ganha o culto 
mariano a partir do século XII e o paralelo dec6ximo 
do culto da dama que igualmente se observa na obra 
dos trovadores provencais. "Mulheres do povo nas 
crónicas de Fernao Lopes", "Ines de Castro revisi- 
tada" e "Leonor Teles", som os tres estudos em que 
esta estudiosa da literatura peninsular analisa a 

forma corno diversos textos históricos e literários tra- 
tam algurnhas figuras feinininas que deseinpenlia- 
roin uin papel relevante na Iiistória portuguesa. Nes- 
tes traballios nom só se analisa o tratamento 
discu~sivo da participacom histórica dessas mullie- 
res senoni que também se comentaiii as diferentes e, 
de umlia perspectiva feminista, coiitraditórias 
reaccons de algumhas delas. A autora cliania a 
atencom, por exemplo, para o comportamento das 
mullieres populares na revolucom de 1383 que "se 
colocain ao servico do Patriarcalismo, seja en- 
dossando-lhe o pressuposto da obediencia ao sen- 
Iior/esposo, seja contribuíiido para destronar a niul- 
Iier que ousara lutar pela soberania e assuinir a sua 
sexualidade". No último dos ensaios do livro, "Sexua- 
lidade, sobrerania e santidade: tres aspectos do femi- 
nino nos autos de Gil Vicente", Tavares Maleval 
reflecte sobre a que ela considera clara condes- 
cendencia do dramaturgo para coin a busca feminina 
do prazer sexual, mesmo que fora do casamento, e 
uinha grande esperanea na  sua soberania. Indícios 
evidentes da simpatia do autor para coin as inullie- 
res, reforcada essa expressom de simpatia, mesmo 
no plano religioso, através do culto mariano que fer- 
vorosamente percorre pecas "de devocao" e confir- 
mada na  profiisom de figuras femininas populares 
que retrata com traeos positivos em muitas das suas 
obras. 

Digamos por último que nesta excelente colectá- 
nea se incluem outros dous ensaios ("A criacio de 
um mito político soteriológico: D. Joao 1" e "A cons- 
tm@o da imagem de príncipe perfeito: D. Joio 11") 
que nom harmonizam bem com o resto dos ensaios 
aqui reunidos pois pouco ou nada teiiliein a ver, neiii 
polo tema tratado nem pola perspectiva de análise 
que se adopta, com essa busca dos rastos de Eva no 
iinaginário ibérico que o título da obra anuncia. Pe- 
queno senoin que facilineiite poderia ter-ser evitado 
mas que nom restavalor ao conjunto de inui suges- 
tivos e bein documentados traballios que nos oferece 
esta professora brasileira amante da nossa cultura. B 



1 - CARME LADO 

onta Mercé Rodoreda no pró- 
logo a Mirall trencat que tal vez 
por "desexo de superación, 
pracer de escribir ... despois de 
anos sen escribir nada -a non 
ser algúns contos-" rondaba 
no seu maxín a idea de escribir 
unha novela que tratase dunha 
familia, "unha casa abando- 
nada, un xardín desolado, idea 
pura de tódolos xardíns ..." A fa- 
milia sería rica, cunha señora 

allea á caste. Desnivelada, de orixe mo- 
desta. Ela sería o eixo sobre o que xirarían 
os demais membros. 

Nun deses momentos irrepetibles que nos 
ofrece a vida, azarosamenfe encontrou a 
personaxe ideal na mirada dunha dama 
xenebrina da que xa non podería desfa- 
cerse aínda que non a volvese a ver nunca. 
Sentiuse tan atrapada por esta mirada 
que " (  ...) máis tarde, cando, sen propo- 
ñermo, pensei nela, non sabía se tiña o pelo 
loiro ou negro, non o sei. Lembraba os 
seus ollas, que por un instante se cruzaron 
cos meus; uns 0110s de cor indefinida nos 
que se foro acumulando rnoita vida. Unha 
imaxe de refinamento, un pouco fóra do 
mundo, un pouco distinta de todo. O crear 
a Teresa Goday de Valldaura, deille os 
ollas da dama do Lemán" (p.16) l .  

A medida que imos coñecendo esta 
personaxe tan deslumbrante, un pouco 
común, un pouco transgresora, tan real e 
folletinesca á vez, vennos á mente a imaxe 
misteriosa desa dama ensimesmada e e le  
gante que chegou nun Rolls á Perla do 
Lago e contemplando a auga "quedou 

tan inmóbil que parecía irreal". $Que sen- 
tiría? Probablemente saudade. "$Pensaba 
nela? $Volvía ver a súa mocidade? $Vía 
algo ou non vía nada profundamente su- 
mida nas súas lembranzas?" (p.16). Esta 
suíza, "que levaba xoias, cousa rara nunha 
xenebrina", será máis tarde Teresa Goday 
de Valldaura, personaxe fascinante, un 
pouco vulgar, un pouco refinada ... un 
pouco distinta de todo. 

A diferencia de A praza do Diamante, 
Mirra1 trencat non é unha novela de pro- 
tagonista pero podemos afirmar que tanto 
Teresa Goday de Valldaura como Na-  
talia, Colometa, son retratos de mulleres r e  
presentativas de dous grupos humanos 
ben coñecidos por recreados nas páxinas 
literarias. Sen embargo, estas dúas per- 
sonaxes están construídas con suficientes 
trazos individuais que conforman perso- 
nalidades tan consistentes que nos per- 
miten un mellor coñecemento -mesmo 

Mercé Rodoreda. 

comprensión- da mentalidade e psico- . 

loxía feminina. Mercé Rodoreda dubidaba 
se as personaxes da novela mencionada 
serían o suficientemente consistentes pois 
a ela o que realmente Ile interesaba delas 
era que Ile "permitisen facer sentir aquel 
peso de nostalxia que ten todo o que se 
viviu intensamente e se acaba". E engade: 
"non son boas nin malas como as persoas 
que pasan ó noso lado cada día da se- 
mana. E teñen segredos( ...)" (p.17). 

Teresa Goday de Valldaura e Colo- 
meta son personaxes redondas. A prota- 
gonista de A praza do Diamante está moi 
lonxe de se-la heroína das novelas tradi- 
cionais, é moi diferente, case poderiamos 
dicir o ~ o l o  oposto da personaxe central 
de Mirall trencat. Como tamén será moi di- 
ferente o estilo narrativo adoptado e o 
tempo histórico no que viven as dúas pro- 
tagonistas. 

Teresa Goday de Valldaura presenta- 
senos ó comezo da novela como unha 
beleza espectacular pero pouco refinada; 
de procedencia humilde, condición similar 
á de Colometa. Pero a diferencia desta 
que, sen asomo de sentimentalismo, vai 
encarar a vida máis dura e absurda que 
cabe imaxinar case en solitario, a prota- 
gonista de Mirrall trencat recorrerá ó ma- 
trimonio para asegurarse o seu lugar no 
mundo. Aínda namorada non vai desa- 
proveitar a ocasión cando un financieiro 
rico, que xa non espera nada da vida, Ile 
abra as portas a ese mundo tan desexable 
como inaccesible. Nese mundo o diñeiro 
compra o amor e Teresa acepta e asume 
as regras desa sociedade clasista; con- 



vertirase nunha muller rica, ben educada 
e elegante. 

Colometa, moi insegura, deixarase acon- 
sellar pola señora Henriqueta "-Fas ben 
casar nova. Necesitas un marido e un teito." 
(p. 21)2. O matrimonio é unha necesidade 
e a nosa protagonista aceptarao coa 
mesma resignación coa que soportará as 
inxustizas , sufrimentos e desgracias da 

vida. 
O matrimonio é unha necesidade pero 

mata o amor. Aloma, personaxe central 
da novela á que dá o título, insiste conti- 
nuamente que non pensa casar nunca, e 
algo semellante Ile ocorre a Cecilia Ce, 
protagonista e narradora de A rúa das Ca- 
melias quen pouco a pouco se irá namo- 

Mera& Rodoreda 
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rando de si mesma e o seu gusto polo prohi- 
bido -mesmo poderiamos falar dun de- 
terminismo de tipo sexual- fará que se deite 
con homes dos que nin sequera se lem- 
brará posteriormente. Sométese así instin- 
tivamente ó varón como a femia se somete 
ó macho, sendo moi ilustrativa a imaxe do 
gato ó comezo da novela. A gata preñada, 
os gatiños pelados polo xardín ... "-¡Me 

asquea el amor! Estivera pensando toda 
a tarde naquel pobre gato e, sen querer, 
cerrou o enreixado de golpeu (p.11)3. Ta- 
mén Colometa aceptará resignada o nome 
que Ile impón Quimet aínda que non Ile 
guste. 

Resultan evidentes -mesmo curiosas- as 
coincidencias nas personaxes femininas 
que Mercé Rodoreda constrúe: todas ca- 

Ilidas", todas están faltas de amor. Tal vez 
por esta razón sexan tristes. Estan como pre 
destinadas. 

Conta a autora que Mira11 trencat é 
unha novela na que todo o mundo se na- 
mora de quen non debe e quen está falto 
de amor busca que Ilo dean a calquera 
prezo: nunha hora ou nun momento. E Te- 
resa disfrutará, curiosamente, non co amor 
legal que nunca Ile proporcionará o ma- 
trimonio, senón con ese amor prohibido 
pero verdadeiro, maduro e consciente que 
Ile proporciona o seu amante: "un notario 
de pelo branco que parece un poeta, 
cunha rosa vermella enriba da mesa do seu 
despacho". Amadeu Riera é o único capaz 
de satisfacer non só as súas necesidades 
afectivas senón tamén as súas ansias sexuais 
e Teresa vivirá con el unha paixón sen re- 
morsos. Aquí é onde a nosa protagonista 
é unha verdadeira transgresora. Ela non su- 
frirá a causa dos seus desvíos sentimen- 
tais, como tamén aceptará con resigna- 
ción e moita dignidade a soedade cando 
o amor acabe. De feito o seu amante se- 
guirá visitándoa e conservarán a amizade 
sen necesidade de xustificar nada. 

Teresa, a diferencia da súa filla Sofía, 
quen convertiu desde o principio o seu 
matrimonio nunha indiferencia, non amaba 
os seus maridos pero deixábase querer. 
Tampouco se queixará nunca. Os pecados 
do aínda que condicionen as con- 
ductas do presente non son determinantes. 
Armanda, criada e cociñeira, será a súa ver- 
dadeira amiga. Ela é capaz de compren- 
delo todo. Non será a súa confidente, pero 
si quen a acompañe cando máis soa e de  
samparada se sinta. Ela é a única perso- 
naxe da novela -a excepción de Teresa-, 
capaz de sentir e ofrecer amor. Se a aquela 
Ile sobraba afecto a esta sóbralle tenrura. 
Ama a súa señora e coa súa inmensa bon- 
dade proporciónalle compañía, afecto e 
dozura: "(  ...) Armando sabía que a se- 
ñora Teresa'quería comer os doces a soas, 
sen testemuñas, para poder metelos en- 
teiros no boca e sentila chea de dozura ..." 
(p. 293). 

Armando, personaxe fundamental na 
novela, xoga un papel bastante parecido 
uínda que máis importante o da Sra. Hen- 
riqueta en A praza do Diamante. A dife- 
rencia de Armanda a Sra. Henriqueta é con- 
selleira, amiga e confidente de Colometa. 
Tamén as diferencia a idade. A vida de Ar- 
manda vai avanzando case paralela á da 
súa señora. Ela entrou de nena a servir a 
casa e á familia da que coñecerá tódolos 

ñendo ó final da historia eses fragmentos 
do espello roto: "( ...) colleu o espello de man 
da señorita Sofía, co marco de rosas de 
prata. Acabou de recorrer a casa cun 
brazo estendido, co espello enfocado cara 
diante como se levase un fachuco (...) O 
espello rompera (...) Os fragmentos de es- 
pello desnivelados sreflectían as cousas 
tal como eran? E de pronto en cada frag- 
mento de espello viu anos da súa vida vi- 
vida naquela casa (...) Todo pasaba, de- 
tíñase, desaparecía (...) Unha orxía de 
tempo  asado, lonxe, lonxe ... que lonxe es- 
taba todo ..." (p. 304).  

Teresa, fascinante, enchía todo coa súa 
presencia e vitalidade. Gracias ó seu ma- 
trimonio con Salvador Valldaura entra con 

pé de marquesa nun mundo construído a 
propósito para ela. Non é pero farase se- 
ñora e á morte do seu marido sentirase 
dona total. O chalet, propiedade dos mar- 
queses de Castelliuss6, símbolo do aban- 
dono, dun mundo en decadencia, volverá 
a revivir perante a súa presencia. Agora na 
súa casa, símbolo de poder e Iuxo, co seu 
xardín centenario e a rella protexéndoa do 
mundo exterior, Teresa vivirá rodeada de 
flores, paxaros de cores e xoias. O ramo 
de brillantes que lucirá no peito ata a fin 
dos seus días lembraralle a súa proce- 
dencia pero tamén será o seu orgullo e a 

' Mercé Rodoreda, Espejo roto, Seix Barral 

S.A., Barcelona, 1 99 1. 

2 Mercé Rodoreda, La plazo del Diamante, 

Salvat, Barcelona, 1994. 

recen do fundamental para ser felices. segredos. Será a única que sobreviva a Mercé Rodoreda, La calle de las Camelias, 

Ricas, pobres ou abandonadas e "reco- tanto abandono e desgracia, recompo- Edhasa, Barcelona, 1989. 



súa forza. A beleza é o único consolo da 
hostilidade, ofrécenos a visión do paraíso, 
de aí que os obxectos sexan tan impor- 
tantes, mesmo cobran vida na novela. En 
realidade é como se as persoas fósemos 
transformadas por aquilo que amamos. E 
Teresa, fermosísima, derrochadora, de "mi- 
rada profunda e sorriso tenro", grande 
presencia, unha cousa inexplicable que 
emocionaba ..." (p. 101 1, cando non poida 
rodearse de "flores" fartarase de doces 
"montañas de crema e nata" que Ile ser- 
virán para palia-lo sufrimento e amargura 
cando a violencia contida nunha familia ó 
longo de varias existencias estale. 

Con Teresa todo era harmonía, desde 
Armanda ata as rosas de cor carne que ela 
mesma fixo ~ l an ta r  na caseta dos lava- 
deiros. Este mundo harmonioso desapa- 
recerá con ela. N a  súa ausencia todo 
morre: a casa, o xardín, os gamalliños de 
rosas que Armanda corta, curiosamente o 
único record0 da casa que desexa levar 
consigo. 

Este mundo fastuoso e folletinesco xa non 
o coñecerá Colometa, víctima de tanta 
loucura na que se ve atrapada, e, que de- 
bido ás súas limitación~ non logra com- 
prender. Ela vai padecer as consecuen- 
cias dese mundo inxusto. Colometa segue 
a ser ó final da novela esa muller resignada 
que para salvar os seus fillos non dubida . 

en casar cun tendeiro bondadoso pero 
impotente debido ás feridas na guerra. 

Mira l l  trencat ofrece fragmentos de 
vidas diferentes. En A praza do Diamante 
o fragmentarismo está nesa visión do 
mundo exterior que nos ofrece Colometa. 
Ela vive e asimila o que ocorre fóra do 
seu fogar como algo persoal, na medida 
en que Ile afecta. O seu sufrimento co- 
meza cando estala a Guerra, curiosa- 
mente o de Teresa Goday de Valldaura xa 
rematara antes. Nin Teresa nin Colometa 
son excepcións, rarezas do tempo histórico 
que viven. Diciamos ó principio que se 
poden calificar como representativas de 
dous grupos humanos facilmente identifi- 
cables. De aí que se teña afirmado que con 
A praza do Diamante comeza o feminismo 
modernod. Colometa non ten que ser ne- 
cesariamente unha rebelde, e falando de 
si  rnesma de modo indirecto vai facer 
unha crítica durísima á sociedade na que 
vive. B 

* Marina Mayoral, "O personaxe feminino na 

novela do século XX. Catro fitos no súa evolu- 

ción", in Actas do Simposio internaciona/ Otero 

Pedrayo no panorama literario do século XX, 
Consello da Cultura Galega, 1990. 

"Na coda floxa. . . 7 7 

Durante o período do 26 de febreiro ó 24 cle marzo veuse na Gale- 

ría de artc "Murido Creativo", a exposición individiial da pintora 

Mailca Gómez Novoa, que inantivo silencio nrstes dous últimos anos. 

Nesta ocasión aprcsenta iinha nova serie titulada: "NN~ corda 

I'loxa". Puide~nos observar cliie Mailta Novoa segue a x o p r  coas mes- 

mas constantes. O cl-ieo e o baleiro, o plano e o ~ o l u m e  coa alternancia 

cla transparencia que son os símbolos qiic toma e retoiria unlia e 

outra vez para facer unha reflexión sohre o significaclo das cousas. 

Esta linpaxe. -rli a artista-, é a base da súa prohlcrnrítica gersoal quc 

conleva a necesitlade rle utilizar as imaxes para comprender o mundo 

C~LIC a rodea. Utiliza estos símbolos como unha metalingiaxe, que a 

axuíla a situarse e o mesmo tempo dan transfonrlo poético e com- 

prensible para ela inesma e -segundo di ela-, tamen para o espectador 

avczado que teña seguido a evolución cla súa pintura, (n(n acto de 

liddiclacle pouco corrente), pois: TODO EST\ 4L1 I:S(,RITO e poder ser inter- 

pretado para qiicn domine esta lectura. 

Taméii está presente cun cadro da serie ""Toreros" pintado no 

ano 1988 na cxpsoción "Nós Outras". Baixo este título un colcctivo 

(113 rnulleres expuxeron na Galería Miriotauro do 19 de marzo 6 3 de 

abril para celebrar o 8 de Marzo, Día da Muller Trahalladora, orga- 

nizado pola Asociación cultural "O Galo" de Saritiago. 
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PASPAL 

Ingredienres \4 persoas): 

B 8 paspallás 

~2 cebolas pequt 

anos 

:rsoas): 

heo de a 

Ingredientes (4 pc 

1 vaso de auga c 

B 2 e1/2 vasos de sucre B 2 toma tes medi 

:S de allc 
1 .  

1 vaso de auga cheo de u 
pasas de corinto l u  amenaoas totadas (pi 

B 1 cenoria grand 

B 1 rama de pere: 

1 rama I 

2 ramas 

Z 

:a fresca 
le 

xil 
2 cascas 

canela e 

de limó 

PO 
Nunha fonte fonda ponen-se as pas- 

pallás limpas e enteiras cubertas de 
viño branco seco ou coñac durante 
unha hora. 

Verte-se nunha tixola un chorro de 
aceite de oliva e fai-se un rustrido a 
lume lento co resto dos ingredientes 
(tomates, cebolas, allos, amendoas ta- 
lladas, cenoria e perexil) ao que se vai 
engadendo de cando en vez o líquido 
das paspallás. 

A continuación colocan-se as pas- 
pallás nunha pota de barro e virte-se 
por riba o rustrido coado por un pa- 
sapuré e máis o líquido sobrante no 
que estiveron amolecendo as paspa- 
llás. Con media hora de coción estan 
xa listas para servir. 

Como acompañamento quedan-lle 
ben unha ensalada de berros ou de 
herbas dos coengos. Todo mollado 

Como brochjnal, clarei-vos unha receita 
de postre sorprendente: 

Poñer ao lume unha pota cc 
abundante e cando comence a rerver 
botar o arroz. Para eliminar o almidón, 
deixase ferver 5 minutos remexendo se- 
guido cunha culler de madeira durante 
e coa-se desp 

Nunha pot ~oñe-se 1 
leite xunto coa canela, a menta, o su- 
cre, as uvas pasas e as cascas de limón. 
Cando rompa a ferver, engade-se-lle o 
arroz e deixa-se a lume lento durante 5 
minutos remexendo seguido. 

Despois bota-se nunha fonte fonda 
e cando este xa frio cubre-se por riba 
con canela en po. 

Unha recomendación : sempre vos 
quedará mellor se o facedes a véspera. 

)n auga 
,. 

1ois. 
a limpa F 

1 

litro de 

" 
tinto da Ribeira Sacra. NATl DIE: 
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