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on está no centro de diando para o conxunto da 
Europa. E un pequeiio sociedade cousas tais como a 

concello con 12 parro- expresada por Juliáii Barrio, 
quias e 15.000 habi- arcebispo de Santiago: 
tantes ~ibicado nuii re- <<Un eleiiiento natural, fqin- 
cuncho da periferia de ' damental e universal como a . 

Europa e que non coñece cá- I1 familia non ha ser nianipu- 
seque ninguén: CAMBRE. lada por ~iiiiguén» que, con 

Vén de converter-se na i perdón, so fan acreditar o seu 
punta de lanza ao aprobar puro analfabetismo. 
un Rexistro de Unións Libres A fan~ília é uiilia iiistitu- 
no que vai coller todo tipo ción social, liistoricameiite 
de relacións extra-matrimo- concreta e culniraliiiente de- 
iiiais. Poderán rexistrar-se terminada. 
~inións familiares de tres ou Que recorra o planeta terra 
mais persoas (Niso están cos 0110s abertos. Verá a diver- 
pensando tres xubilados que sidade de famílias existentes - CAMBRE: NO Corazón do mundo. 
viven xuntos) e, o que resulta polo globo terráqueo. Que es- 
máis audaz ainda: Acolierán un tipo de vivéncia poidan gozar dalgúns dereitos que nide história e antropoloxia, encontrará a 
unión moi tabú nas nosas sociedades (O a vida en común debe outorgar (a respecto agradábel surpresa de que non sempre foron 
tabU do incesto) "entre-irmáns" (forin as de fillos e fillas, lierdanzas, pensións, etc. as cousas do mesmo modo e por inuita 
relacións entre Rosário e Daniel Moya, ir- Nas vidas privadas das persoas non debe bioloxia que traballe, averiguará que non 
máns e pais de dous fillos o detonante da entrometer-se o Estado. Deberiamos re- está nos xens, desde logo que non, nen- 
decisión municipal). fugar que os Estados se adiquen a organizar pinlia clase de "família" para que el afirme 

O Governo m~iiiicipal sabe que a sua como debemos amar-nos, follar, convivir que se trata de algo NATURAL (De cal iiani- 
iniciativa no11 ten respaldo legal porén oii con quen e de que xeito reproducir-nos. reza, por certo?). 
aproban-na para que as persoas que viven Xa está ben. Cada quen faga como queira Voltando ao comezo de todo. Aquel pe- 
xuntas e queiran rexistrar-se poidaii obter -e poida- sempre que non actúe contra a queno Coiicello que colinda con Oleiros, 
al@n amparo e protección administrativa, liberdade das persoas. Limiten-se os Es- Sada, Bergondo, Abegondo, Carral e Culle- 
fiscal, social, educativa e a efectos de her- tados a definir os dereitos que asisten ás redo é o corazón de Europa sen nengunlia 
danzas. persoas individuais e os dereitos das fami- dúbida. 

Son realmente a punta de lanza e ma- lias sen tomar partido por nengun modelo Estaria ben que servise de exemplo e que 
nifestaron con esta sabia decisión que son en particular. se .non deixe amilanar polas declaracións 
capaces de apreciar que entre as leis e a A igrexa católica, cos seus representantes de políticos, bispos e outras espécies en ex- 
vida liai unlia distáncia nionumental en (O pai de Roma como autoridade máxima ceso abondosas. 
ocasióils; que a existencia de leis que im- e infalíbel, xunto cos arcebispos e bispos Estaria ben que recibise os parabéns das 
peden a liberdade das persoas (a negativa ou sacerdotes) que prediquen nos seus púl- xentes que lidamos polas liberdades: indi- 
a que perscas do mesmo sexo poidaii es- pitos e que orienten a sua grei. Os segui- viduais e colectivas. 
tablecer relacións matrimoliiais, ou que dores e membros desa igrexa axustara~i-se, De seguir así, talvez vexa medrar o nú- 
parellas "de feito" (Iieterosexuais ou 110- ou non, ao que as suas xerarquias lles dicten mero de habitantes que deciden instalar- 
mosexuais) que noii desexan formalizar porén non temos por que aturar que estén se en lugar tan agradábel para vivir en li- 

-nen en vicaria nen en xulgado- a sua con- sempiternamente monsergando e salmo- berdade. * A  



A Compañía estatal 
ísraelí de transportes €g- 

O Colectívo 
Lésbícas de - - - - - - - . 

de Gaís e 
Madrid 

I , Teresa M., acadou pura 
' *  i 

&! 3% 
celebridade logo de se finxir 
morta para salvar a vida. 5aiu I 

a un centro comercial en Va- 
lencia co seu home José Ma- 

ria M.C. e logo marcharon, a 

unha finca dun compañeiro de U 

traballo del a buscar unhas la- 
ranxas. Chegados alí, el apu- .. 1 

ged e os xefes relixiosos he- (COGAM), ten en estudo 

breus puxeron en funciona- unha medida que entre "a 

mento en Xerusalem xente que entende" chama- 

autobuses para homes e au- se «outing». Esta consiste en 

tobuses para mulleres que facer pública unha lista de 

fan o traxecto desde os bai- personalidades relevantes do 

rros periféricos até os bairros mundo da política que son 

relixiosos de Mea 5hearim e homosexuais, como medida 

ao Muro das Lamentacións. de presión a pro1 da aproba- 

«As¡ os xoves estudantes non ción dunha lei de parellas de 

I serán perturbados por maus feito e como un xeito de pór 

pensamentosn explicaba un á luz a hipocresia deses de- 

rabino á prensa. putados e deputadas que son 

1 Cinco mulleres do partido gais e lésbicas e que votaron 

Meretz acordaron subir a0 NON o 19 de Marzo á pro- 

bus reservado a varóns. posta de lei de parellas de 

A reacción foi fulminante: feito apresentada polo. P50E 

a maioria desceu bulideira- e IU-€C. 

mente e os que permanece- 

1 ron dentro sentaron-se nos 1 
i 

bancos de atrás e cubriron-se 

I a cara. ~i de quen se opoña A Fílharmóníca de Rodolfo García 
aos autobuses arredados: Víena encabezada por Wer- AIonso director do Conser- 
Está posuido polo demol ner Resel  residente e Joan vatório de Música de A Co- - - - -  r -- - -  - -  - - - -  

Holender director da Opera 

ameazou con se disolver se 

segue a campaña para que 
admita mulleres. 

«O que esta ocorrendo é o 
típico exemplo de austroma- 

soquismo. 0s  extremista5 

queren destruir sempre o 

que funciona ben neste país» 

dixo Resel. 
0s  músicos da filharmónica 

ruña fixo recaer o nomea- 

mento de vicedirectora en 

Teófila Matilde Rubio Mur que 

se dá a casualidade que é a 
sua muller. Para máis simpá- 

ticas coincidéncias Rodolfo, 

que é director desde 1990, 
nunca foi elixido polo Conse- 

Ilo Escolar. Todo isto foi posto 

á luz pública no mes de De- 

cembro de 1996 nunha es- 

yiua c 

Fe de 

recup 
. .  . 

1 ñalou-na e disparou-lle cunha - 
(Opera do Estado). 

pistola de fogueo. Vendo que 
estaba morta xa, cavou unha Juan Pablo 11 o 16 de 

((Estamos en contra da di5 

l 
son funcionários que cobran crita asinada por trece dos 

do Estado como titulares da quince membros do Consello 

Orquestra da 5taatoper Escolar do tal Conservatórlo 
- 

que supoño, non terian conta 
- do exemplo dado, entre ou- 

criminación sexual, porén hai tros, por Romay Beccaria 
meteu máis ou menos rebreiro dirixindo-se aos seus 

que resolver o tema dos per- quen para nada quixo pres- 
corpo e marchou fans descartou totalmente 

'sa, cando se soubo 
misos de maternidaden 

que poida producir-se un se- 
Desde logo que si porque briña como asesora no Mlnis- 

soa, arrastrou-se até a es- gundo dilúvio universal 
trada onde a recolleu unha as mulleres son matéria, tério que preside o tio 

«Deus -dixo- endexamais 
".-, e=  o .. levou-na ao hospital La destruirá o mundo pesie a pura carne A música, sen ((5ínto-me orgulloso de que 

embargo pertence ao espíritu esté aí e de contar coa sua Valencia onde se deu que o home segue come- 
erado e o espíritu nen exerce pater- colaboura Creo que fixemos 

tendo pecados, mesmo máis 
nai maridos así de estupen- graves que os descritos pola 

nidades nen enferma nen algo absolutamente transpa- 

dos e resolutivos Para que Bíblia antes de que aconte- 
nada parecido rente)) 

logo haxa tantos cantores das cese o Dilúvio» 

cindir da colaboura da sua so- I 

exceléncias do matrimónlo e . A min parece-me 
a família! celebérrimo! 



Os pantalóns vaqueiros, ' 

celebres de vello, están acadando cotas insospeitadas en 

Exipto. Alí unha nai queimou viva a sua filla por vesti-los. €la 

explicou, que foi presa do temor de que o seu xenro, ao ver 
vestida de tal guisa á sua filla, quixera divorciar-se. 

Tamén Hanem Mohammer deu da cabeza e violou e asasi- 

nou a outra muller da familia en O Cairo, por vestir vaqueiros. 

Seguramente faria o mesmo se os pantalóns fosen de calquer 

outro tipo. Os conservadores ven moi mal ás mulleres que 
gastan pantalóns sexan vaqueiros ou non. 

Ese 60% da xuventude entre 25 e 34 anos 
que seguen vivindo nas casas dos pais, porque segundo din 

non poden acceder a unha vivenda. 

Elsímar Coutínho, ' 

médico brasileiro, publicou re- 
centemente un libro co título: 

Menstruación, a sangria inútil. 

Recolle investigacións realiza- 
das por el ao longo de trinta 

anos para chegar defender a 

idea de que «o ciclo mens- 

trual fai medrar o risco de de- 

senrolar anémias e ademais é 
algo inútil e que pode ser evi- 

tador . 

B í l l ~  boneco orgullosa e 

abertamente gay vén de sair 
á venda en €€UU de Norte- 

américa cun "musculoso 
corpo de atleta" e, de igual 

xeito que os seus equivalen- 
tes heterosexuais como a fa- 

mosa Barbie, ten un variado 

roupelro. O seu inventor John 
Mc Kitterick desexa con esta 

iniciativa introducir algo de 

humor no debate sobre a ho- 
mosexualidade e que esta 

teña preséncia, tamén, 

entre a povoación infantil. 

ANO 

L aurence de la Ferríere, francesa, percorreu 1.300 

kilómetros en 57 dias e chegou a fina15 de Xaneiro de 1997 ao 
Polo 5ur en solitário, €la é a primeira muller que realiza esta 

proeza "Mesmo en pantuflas teria continuado, nunca pensei 
en abandonar 
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Casey Miller A sentencia contra O. J. Sirnpson 

O heroe norteamericano está obrigaclo a pagar 4.600 
1 i 

Morreu Casey Miller*, escritora e pioneira na defensa , , 

elunha lingliaxe non sexista. Esta estadounidense publicou rnillóns de  pesetas á família da sua ex-muller e do  cama- l 
1 

vários lihros con Kate Szu@ sobre o uso do inglés en rela- reiro Ron Goldman, os que apareceron apuñalados o 12 1 ' 
ción coa situación cla inuller. Segundo elas, agás as palabras de xuño d e  1994. Aínda que todas as probas apuntaban 

que fan referencia 5 Muller por definición (nai, actriz ...) e a O.J. Simpson como autor do dobre asasinato, foi absolto 
1 l ' i 

21s palabras pala ocupacións propriainenté femininas (en- no primeiro xuizo penal. 
fermeira, secretária, prostituta), a lingua inglesa define todo Existe en EEUU un teléfono de emerxéncia de violéncia 
en masculino. Asi crea-se "un mecanismo semántico que doméstica ao que Nicole Brown, ex-muller de  Simpson 

chamara denunciando que un home famoso lle pegara e 
I 
11 

funciona para que as mulleres sexan invisíbeis". 

CASEY nace11 en 1919 en Oliio, n:i Segunda G~ierra M~inrlial estivo tres que temia que a lnatase. Quizais'de ter intervido antes Ni- 
anos n:i Marina, no servizo de espionaxe naval d e  Washington. c o k  ainda estaria viva. 

Mulleres agredidas Entre 120 e 150 miilleres da Comunidade de Madrid foron violadas polo cha- 
inado "Violaclor de  Pirámides". Arlindo Luis C.C., casado e un exemplar pai 

V.R., veciña Linares,. de  família, comenzou a sua carreira delitiva no ano 1988. Era moi metódico 
tanto no horário, atacaba entre as 20.00 e as 23.00 h. nos dias laborabeis e 

lico e facial polos golpes que recibiu entre as 15.00 e as 18.00 nos fins de semana; coma nas vítimas, mulleres 
lnans 'lo seu ex-h0ine quen le- entre 18 e 23 anos con certo parecido físico con rapazas que, segundo el, na 

valla cloiis anos separada polos inaus sua xuventude o despreciaran. 
tratos que recil~ia. Foron as sospeitas dunha muller de  Leganés o que permitiu deter a Ar- 

1,eonor RiiBio, cle 75 anos de idacle, lindo, considerado home "branco" pola policia, isto é, sen antecedentes po- 
iuorreu a consecuencia cla agresión liciais e sen nengun problema coa xustiza. 
clo seu hoine. O agre- 
sor recoñeceu-se cul- 
pábel presentando co- 
1110 atenuante un mo- 
ii-iento cle enaxena- 
ción iilental. Os fo- 
renses clescartan cal- 
quera tipo de trastor- 
no mental aincla que 

Maria tisvina Buide 
Abelleira, de 68 anos, 
morreu clespois de ser 
golpeada polo seu 
home, primeiro cun 
leño cla cociña e cles- 

iha silla. Xosé 
ez, que se cle- 
:ulpábel afir- 

iuou que percleu 
heza anclo nuth 5n a sua mu- Non correir a mesma sorte o taxista libanés que tentou violar unha 
ller intentou ~m\~ai--iie as ~inllas na can  xove clienta desviando o táxi a un bosque cercano a Beirut. Claro que 
e :igarra-lo polos xenitai: clescoñecia que a xove libanesa era cinto negro de kárate e foi ela quen 

El percleii a .cal->eza per deu sacando-o do coche deu-lle unha malleira que o deixou sen sentido. 
Penso que en vez de tanto aerobic hai que practicar as artes marciais. 

ANDA!NA 
6 

pois cur 
Roclrígii~ 
claroci ( 

a ca- 
a cliscusit 
. - 1 1 -  . - .  



Calquera internauta pode soli- 6 citar información sobre viaxes, 
paseos por museos, novas diversas, 
estado de  estradas, xogos varios e 
tamén pode efechiar prácticas e xogos 
sádicos con menores pola módica can- 
tidade de un millón de pesetas. Esta 
era a oferta que denunciou un usuario 
da rede e que levou á detención 
dunha parella de Rosenheim, Baviera. 
Esta parella que firmaba como "Sa- 
doverdugo" e "Dómina bruxa de  
coiro" ofrecia ao interesado unha nena 
entre 10 e 14 anos para efechiar toda 
clase de  prácticas e xogos sen límite. 
En caso de que o cliente se extrali- 
mitase e a menor quedase kaputt, non 
había nengun problema, por un su- 
plemento de 250.000 pesetas a parella 
encargaba-se de  desfacer-se do  ca- 
dáver. 

6 Hai queti di que os aniinais do pri- 
ineiro mundo viven mellor que 

os nenos de países subdesenvolvidos. 
Unha muller estadounidense disparou 
contra un neno mexicano poi' aca- 
riñar o seu can. E despois de ser de- 
tida acusou os mexicanos de ser ra- 
cistas contra os gringos. 

Agresións a nenas e nenos 

A explotación sex~ial infantil nunca 
fora tema de Congreso mais o 

mercado mundial de sexo infantil hoxe 
máis que nunca segue medrando e 
saíndo á luz. Daquelas primeiras novas 
sobre a prostitución infantil en  Fili- 
pinas, á venta de  nenas en República 
Dominicana, aos garnins de Colombia, h% pasamos a países como Bélxica, No- 
ruega, onde as razóns da explotación (! -k - :, infantil xa non poden aludir á super- 

LI -& - 
vivéncia das famílias. Os testemuños % A  - % t t  

S,. J = "$ O 
das próprias vítirnas son desgarradores S '  , 1 

. ' h  
pero eles d~ibiclan que sirvan para pór -%, fin a sua escravitude, e temen que as 

t., ' 
condicións se endurezan para quen - "P 7' 

3 ,  \ 8 
. 1 

ainda está baixo esa tortura. \y . -2; 
-A .., 

O chamamento feito na clausura do 
1 Congreso Mundial contra a Explo- 
tación Sexual Infantil supón "pór fin 
ao sacrificio dos membros máis vul- 
nerabeis da sociedade, a nenez, en 
beneficio do placer sexual e do pro- 
veito comercial dos adultos". 

Aquel famoso lema "Contra viola- e ción, ~astración'~ xa vai en nlarclia: 
Nos estados de Florida, Michigan, 

Massachusetts, Texas e Washington, 
estan-se a estudar proxectos de lei se- 
mellantes ao aprobado pola asemblea 
estatal de California, na que, por 51 
votos a favor e 8 en contra, foi apro- 
bada a norma que obrigará aos con- 
vitos de  abusos sexuais contra nenas 
e nenos á castración química. Esta re- 
alizara-se mediante unha série de  in- 
xeccións que irán reducindo pouco a 

Igital que hai uns anos comen- 
6 zainos a ver I~onecas negras pan  
familiarizar á nosa infáncia con ca- 
racterísticas várias da nosa espécie, 
agora iinos familiariza-los cos I~oi~ecos 
que representan o maltrato infantil. 
Boneco con 0110 amoratado, fronte 
golpeada, ferida na rneixela, cha~nado 
"Joiiny" comercializa-se dentro dunha 
série tinilada"co1ección de personaxes 
con multitude de divertidos e gra- 
ciosos xestos diferentes". Atopades 
vós algo divertido nun boneco inal- 
tratado???? 

Tamén o boneco "Pitixestos" en- 
trou na polén~ica trala denúncia de  
Prodeni quen solicita a sua retirada 
do mercado. Os responsábeis da firma 
xogietera que o comercializa afirman 
que non se trata dun neno maltratado 

pouco a poténcia sexual dos agre- senón que representa a imaxe de cal- 
sores. quera neno accidentado nos seus 

Que opinades de  tal medida??? xogos cotiáns. 

f i  Segundo a memória da Piscalia de 
"2,- Menores no  Estado Español 

houbo no ano 1994: 3.407 agresións 
sexuais, 1.319 violacións, 181 casos 
de cornición de menores, 840 casos 
de exhibicionismo e 121 de estupro. 
Son números de feitos denunciados, 
quedan fóra da lista aqueles casos im- 
posibeis de  detectar ben pola curta 
idade da vítirna, ben por medo ou por 
ser, como ocorre na meirande parte 
dos casos, cometidos dentro da es- 
trutura familiar. 



- 
Ao Polbo e ao queíxo 

de Tetílla 
v 

6 A directora xeral do Instituto de 
la Mujer de Madrid, Concepción 

Dancaiisa, clixo en Vigo que se ben o 
núinero cle inulleres con titulación su- 
perior no Estaclo Español está por riba 
clo número cle homes, elas seguen , 
tcnclo atrancos suplementários para 
incorporar-se a cargos de responsa- 
I~iliclacle, e canelo o fan os seus salá- 
rios acostuman ser inferiores aos dos 
varóns. 

Dona Carmen Bianchi, directora do 
SGPIHM, que tamén participaba nese 
encontro, sinalou que a família era 
unha carga pesada para a m~iller "men- 
tras elas adican de duas a tres horas 
diárias no coiclado dos fillos, eles em- 
pregan vintecatro minutos", dixo. 

Don Manuel Fraga, quen andou por 
ali non desmentiu tal aseveración, 
mesmo falou da necesidade de  levar 
a cabo accións positivas para fomentar 
a igualdade de  trato e oportunidades. 

Poden nos encontros sobre Família 
dicer unha cousa, nos das Mulleres 
Empresárias, outra e unl-ia terceira 
cando falan ás Mulleres Rurais. Lóxica 
entre os distintos discursos ningunha. 
Xa falan da necesidade de reproducir- 
se, das exceléncias da vida familiar; 
xa predican que a família é unha carga 
para as mulleres, que hai que botar 
unha man ... Mellor que se aclaren, 
Non? 

Pedro Gallego Carmona, 
fora conadenado en 1986 a 58 anos de cárcere por matar a 

sua sogra, violar a unha cuñada e raptar e agredir sexualmente 
a sua muller. Por ter boa conduta e ter cumprido o 17.24% da 
pena, concederon-lle o terceiro grao. Asi que desde 1996 pode 

traballar fóra e ir ao cárcere só a durmir. 
O domingo 16 de  marzo contratou os servizos de  Dolores 

Clari Romero, muller de  30 anos, na autovia Reus-Salou, e des- 
pois cle acoitela-la deixou-na meio soterrada nun descampado 

de  Riudoms. 

A 
Que nos agarda na publicidade dos 

Pementos de Padrón?.??? 



S nais soii, en realidade, 
empresas de servizos unipersoais ou secundadas por outras, 

caiido os coidados aclianse repartidos eiitre as diversas incilleres encarregadas de 
"as tarefas domésticas". Os servizos de coidado soii Lin dos principios básicos que 

rexeii as relacióiis entre Iioines e mulleres, 
Os ni~iltiples est~idos sobre o deseiivolviniento infantil enfatizaron o papel 

crucial dos coidados iiiateriios, da preseiiza d~iiilia boa nai vara o benestar, 
creceinento e saúde iinental do lleno ou nena. A "nai suficiiiteinente boa" -feliz 

expresión do psicanalista Winiiicott- é u11 concepto central en psicoloxía evolutiva. 
Agora beii, non todas as nais do m~liido persoiiifican á iiai niodelo, aiiida que esta 
fig~irasexa a consagrada pola cultura. O altruisiiio, a abnegación, o sacrificio da inai u 

A 
~ 

polo fillo consideran-se "proprios da sLia nanireza" algo que se supóii ancorado iia 
sLia bioloxia, 110 así cliaiiiado "iiistinto niateriial". 

O código inoral vixente posue atenuantes para a iiai capaz de inatar por salvar 
ao seu fillos OLI filla, considera-se-lle uiilia herdeira iianiral da feiiiia que o fai seii 
escrúpulos iieii tinibeos en caso de anieaza á sua cria. Coiiio contrapartida, á nai 
que abaiidoa aos selis fillos deiioinina-se-lle "iiai desiianiralizada", aludindo con 
esta expresión á subversión, descoñeceniento 011 refugo do que se stipón a sua 

obi-iga biolóxica para o coidado e a crianza». 
Toinado do libro La depresión en la mujer de Emilce Dio Bleichmar. 

Madrid: Teinas de I~oy, 1991. (Páx 97-98) 

«Para Adán: a perdicióii; para Saiisón: a iiiorte; para Salotnóii: a vergofia. 
Para un iianirista: unlia feiiiia. Para un iiiédico ~ i i i  corpo. Para un xuiz: unlia 
testigo; para Lin pintor un modelo; para u11 poeta: tiiilia flor para un militar 
uiilia n-iiiclieira; para un anacoreta: uiilia tentación; para un roinano: unlia 

cidadán; para u11 pisaverde: un xoguete; para ti11 roinático: unha hurí; para u11 
gastróiioino uiilia cociñeira. 

/ Para un iieiio: un  coiisolo; para L I ~  iiiarido: uiilia carga. Para un viuvo: uii 
descaiiso. Para un rico: ~inlia aineaza. Para uii pobre: uiilia calainidade. Para ~ i i i  

xove un pesadelo. Para u11 vello: un recordo. Para outra m~iller uii iiiiinigo. 
Para o diaño: un axeiiten 

Toiinado dos ditos, refi-áns, chistes e conieiitos do Calendario TACO de 1997 
que o iiitroduce así: 

Traizsri-ibimos este texto de piiiicipios de séallo coiilo exeii~plo dlriilia posniln aiz@fin~iiiista, 
que aboizdaba daqzielas. Aguarhli7os que iioiz agora. 



A Asociación constitúese por iniciativa 
dun grupo de Mulleres do Concello de Ar- 

teixo, preocupadas pola situación de escasa 
participación social e desigualdade da Muller. En 
xeral por todo o que rodea á Muller e a súa pro- 

blemática nos terreos familiar, social, laboral 
Fúndase en Arteixo o 8 de Maio de 1994 

Aínda que non dispoiiemos de local propio, si con- 
tamos con un cedido polo Concello, onde, ademais 

de realiza-las actividades propias de xestión e pro- 
moción, tamén face'rnos actividades dirixidas a 
tódalas persoas interesadas nas mesmas, xe- 
mlmente as actividades que programamos están 
orientadas á Muller, aínda que en ocasións, teñan 
carácter mixto 

Realizamos distintos tipos de actividades O 
ano pasado tivemos un Ciclo de conferencias-co- 
loquio, todas elas relacionadas coa Muller e o seu 
contorno Actividades de Senderismo, englobadas, 
baixo o título de "Arteixo polo Miúdo", coas que 

mos coñece-lo noso Concello, os seus ca- 
miños reais, vexetación, construccións de 

interese socio-cultural, e todas esas 
cousas, que por telas tan a man non lles 
damos a importancia que realmente 

5, teñen Para darlle continuidade a este pro- 
xecto, ademais de seguir a facer estas 

rutas, Iniciarase o proxecto de elaboración 
dunha guía onde se recollerán os camiños e 

todos aqueles datos de interese coa intención de 
editala posteriormente 

Tamén organizarnos un Taller de Autoestima, 
para que toda Muller se conciencie da súa valía 
en tódolos campos onde unha persoa se pode 

realizar ademais de Viaxes Culturais, asistencia a 
Representación5 Teatrais, Exposicións e Confe- 
rencias. de interese para a Muller, agora mesmo 
estamos a desenvolver un Curso de Autodefensa, 

xa que consideramos primordial que para que calquera 
persoa se poida realizar como tal tense primeiro que 
sentir segura e cómoda no seu contorno, e no caso da 
Muller pensamos que aínda é máis grave xa que, os pro- 

blemas de violacións, malos tratos, acoso están rnoito 
máis xeneralizados no noso xénero 

Para este ano temos previsto organizar unha Escola 
de Mulleres que engloba actividades culturais, sociais e 

deportivas de carácter formativo e lúdico dirixidas por pro- 
fesional~ autónomos Estas actividades celebraranse en dis- 
tos núcleos do Concello, en colaboración co mesmo e coas dis- 

tintas asociacións interesadas no proxecto. 
As actividades son as seguintes: Curso de 
Autoestima III, Ciclo de Videoforum, cele- 
bración do Día Internacional da Muller (que 
xa foi celebrado o 8 de Marzo, tlvo unha 
grande aceptación e contou cunha grande 
participación, xa que nos reunimos 101 
Mulleres de dentro e fóra do Concello de 
Arteixo). 

Outra actividade que ternos pensado 
realizar neste ano é a denominada Aten- 
ción Especializada, actividade na que ofer- 
tamos servicios de atención de psicoloxía 
e fisioterapia a nivel individual e sesións 
de grupo, xa que pola experiencia que 
ternos, existen moitas Mulleres con pro- 
blemas que non saben onde dirixirse ou 
que facer para acadar información e axuda; 
sendo unha das nosas maiores preocupa- 
cións e prioridades ofrecer este tipo de 
asesoramento e apoio para a posterior re' 

solución destes problemas. 
Un dos máis importantes proxectos e o 

de levar a cabo o Curso de Formación: Ope- 
raria Especializada en Maquetismo dirixido 
a Mulleres desempregada5.e coa Intención 
da creación dunha cooperativa de traballo 
asociado unha vez rematado o período de 
formación, para atallar o desemprego en 
xeral e en particular o desemprego femi- 
nino, proxecto que se realizará no caso de 
se nos concede-lo curso. 

Outro dos proxectos que podemos men- 
cionar é o de realizar un Curso de Linguaxe 
de 5ignos co que pretendemos ir elimi- 
nando barreiras impostas pola sociedade 
a aqueles gruRos de persoas que dada a 
súa discapacidade non o teñen tan doado. 

Sendo o noso prlnclpal obxectlvo con- 
clencla-las Mulleres da súa valía en tódolos 
eldos e para que nunca delxen de traba- 
llar para facerse un oco na nosa socledade, 
anlmámosvos desde aquí a seguir adlan te 
na loita pola Igualdade. 

Asociación de Mulleres Andanza 
Avda. de Galicia, 3. 

15.142 Arteixo 





"Que vinte 
anos non 

.,U.,;- ,;,.;, ,,n oar de cenf0.q de Comezara 0 ano 1977 e a ASO- . -- 
l nauia v n v u . ~  -.. r -  

. - 

6 o qUe ten transcorrido chicas moi alporizadas que pedian CIACIÓN GALEGA DA MULLER 11 
 lesd de a primeira celebración -que ,ib,erdades pam a mu//er . ."(I)  facia axitacidn a contra do des- 

nos conste- do 8 de Marzo Galiza, pido de Encarna L6pez A. de 17 

Até elltón non tenlos noticias de 
anos do Corte Ingl6~-Vigo. 

que organización a1g~u-h~ promovese 
l:.. o xefe da seción de super- 

o coñecemento cleste &a internacional 
mulleres nen que lembrase a pro- 

posta das Socialistas no Congreso de 
1910, el1 particiilar a proposta de clm 
Zetkin , de recordar a aquelas 
llorteamericanas tle téxtil que foron las ruas pontevedresas barrando treita vixiancia... asegún Os xefa- 
queirnadas polos seus patróns na loita ~IEU son adúltera'' pr0teS- z0.S do Corte Inglbs 'as m"lleres 
por mellores condicións laborais e sa- 
Iariais. 

Foi a calor C ~ O  extraorciinjrio pido 
que viviu a Sociedade gajega -e oLl- 

tras p()vos peninsulares após a morte 
esixindo en Coruna, Ferrol, Vigo, (...) 

'le F~lnco- que naceron e se <lesen- 
c ourense,.. a amnistia total para A opresibn común a todas as 

volver(lli organizacións feministas dis- 
p()st;ls 21 cambi;lr o inundo para que 
'' nlLliíeres fase radicalmente 
'listill~ e puidesen lucir unlia liber- 
dade ~lescofiecid~. E tado, unha parte non desprecia- chantaxe de despido 6 algo de- 

No N" ] 7 de ANDAINA, un mono- :5: 
U U be1 da povoaci6n reclusa ficaba masiado frecuente r~os  

@jfico adicado aos 8 de Marzo en G ~ -  3 excluida a0 desconsiderar as con- onde existe man de obra femeni- 

desde 1977 até 1989, recollia-se 2 deas por aborto ou exercicio da na" (2) 

as Opinións da prensa do momento e 
proStitu~i6ni adulterio, venda OU 

A Última hora da tarde 

das follas e artigos que daquela 
cularon. 

Vinte anos non conseguiron em- 
pañar o noso record0 porén si foron A n abondos para que sectores nada pe- 
quenos da sociedacle descoñezan tal 

D;! 
si-< 

--- 
acontecimentn 

"La Voz de G;ilician, 
9 dc inarzo de 1997, 
Santiago de Compostela. 2- 

Un mitin interrumpido pola Policla. unha aula aberta, postor de venta 
de libros e chamadas P muller a unha loita pola súa liberaci6n dende 
centos de carteis. de pegatinas. marcaron en Santiago a celebración 
conmemorativa do Día Internacional da Muller. Era a primeira vez 
en mPis de corenta anos que se facfa abertamente un acto deste tipo, 
míizado pob demais dunha maneira unitaria e impulsado funda- 
mentalmente pola Asociación Galega da Muller (AGM) e a Asacia- 
ci6n Universitaria pro Estudio da Pmblemdtica da Muller (AU. 
PEPM). O Día lntemacional da Muller madrugou en Santiago. 



ción de mulleres salia de diante 
do Corte Inglés convocada pola 
ASOCIACI~N GALEGA DA MU- 
.LLER "Con numerosas pancar- 
tas nas que facian alusión a abu- 
sos sexuais ... No recorrido berra- 
ban constantemente ~ctraballo, sí; 
abusos sexuais non». Ao longo 
da rua do Príncipe, frente ao edi- 
ficio do pazo de xusticia, fixo ac- 
to de presencia unha patrulla 
das Forzas de Orde Público': (3) 

Unha data nova, unhas de- 
mandas novas comenzan a aso- 
mar ao interior das conciencias 
de centos de galegos e galegas. 

Ate ese entón o 8 de marzo era 
un dia mais do calendario, un 
an6nimo dia que non se relacio- 
naba con outro 8 de marzo que 
no alborexar do seculo nunha fá- 
, brica textil de Nova lork a COT- 
TON enterraba, logo de queimar 
vivas, as traballadoras que se ti- 
fian pechado dentro en demanda 
dun horario laboral de 10 horas 
e millores condici6ns salariais. 

Unha data que foi instituida no 
Congreso de Mulleres Socialis- 
tas celebrado en 1910 en Copen- 
hague e a proposta de Clara Zet- 
kin como Dia Internacional de 
Muller Traballadora, como unha 
homaxe a aquelas 729 mulleres 
da CCrrrON que deron as suas vi- 
das por habitar unha sociedade 
mais igual e mais xusta. 

Os xornais dos primeiros dias 
do mes de marzo dan conta de 
actividades aquí e al6 das femi- 
nistas. Mesas redondas, charlas, 
carteis e pintadas, manifesta- 
cións e mitins, opinións sobre a 
comparecencia das feministas 
en público ... "Situación da mu- 
Iler': "As mulleres pola amnistia", 
"A violencia contra da muller", "a 
necesidade da igualdade xurídi- 
ca': "legalización de anticoncep- 
tivos e aborto'' ... AUPEM, MDM e 
AGM. 

Si, por primeira vez "Dia Inter- 
nacional de Muller". ' l . .  Son, en 
fin, todas as mulleres galegas 
que padecen unhadependencia 
de sexo dentro dun pais depen- 
dente, que se ven mergulladas 
nun sistema que contraria o seu 
mundo e a sua Terra. 

De todas estas contradicións 

xurde a necesidade de liberación ceiramente, están boas, son be- 
das mulleres do noso pais e por las (a pesares de que tentan non 
iso traballa a AGM. se-lo)': (6) 
(.e.) Mulleres que descubren, sur- 

As mulleres galegas debemos presadas, razdns de tantas insa- 
extender este dia da muller a to- tisfacións e botan a andarvalien- 
dos os dias futuros, nunha mar- tes, decididas poííendo as pri- 
cha, quizais lenta e dificil pero meiras pedras dun acontece- 
necesaria, cara á nosa autonomia mento histórico valioso: os ali- . 
nunha sociedade armónica''. (4) cerces do MOVIMENTO FEMI- 

Simone de Beauvoir alentaba NISTA GALEG0.a 
ainda e prestaba consellos valio- 

(1) "Las Mujeres", coluna de opinión de 
sísirnos: pofier J.M. Gallego Tato, director de "El Correo 
luz do dia as escandalosas ver- Gallego", facendo mención ao mitln con- 
dades que a metade da humani- vocado pota AGM de Santiago na Alame- 

dade se esforza en disimularu (5) da. El Correo Gallego, 913/1977. 

(2) Folla da AGM distribuida en varias nascido a critica femi- 
cidades evitas galegas no mes de febrel- 

da sociedade, asomaba in- e comen,, de marzo, convocando a 
trepida, agora, nas ágoras públi- unha concentración para o sábado 5 de 
cas gaííando adeptas, militantes, marzo diante do Corte lngl6s en Vigo. 

simpatizantes. (3) Diam "lnfonnaciones': 81311977. 
"Celebran asambleas, redac- (4) M? Xosb Queizán: ':Dia Internacio- 

tan ponencias, man ifestan-se, nal da Muller'! La Vozde Galicia, 8/3/1977. 

su an en moitedume, producen (5) M? %S& QuizBn: ''A violencia Contra 

clamor nas ruas. Polo de agora da Mullet': La Voz de Galicia, 6\3/1977. 

(6) Juan M! Gallego. El Correo Galle- non deixan de ser atractivas. Sin- 
go, 913,1g77. 
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licia nada conservadora, contrariamen- 
te ó estereoti~o aue maioritariamente 

L L 

os medios de comunicación estatal ma- 
nifestaron ó marabillarse de que fora, 
precisamente aquí, onde se producira 
este feito tan próximo á sociedade máis 
realista. 

Non supón sorpresa algunha que a 
Igrexa manifestara, a través dos seus re- 
presentantes máis destacados, a súa re- 
pulsa ante un acontecemento que, cun 
contido innegablemente simbólico, en 
tanto en canto afecta á base das súas 
formulacións ideolóxicas, fundamen- 
tadas nun concepto de familia tradi- 
cional, no que non ten cabida outra for- 
mulación distinta, aínda que as cues- 
tións sexuais, que tanto lle preocupan, 
non sexán as determinantes da decisión 
política do concello de Cambre. 

Foi o Arcebispo de Compostela quen 
manifestou o medo da Igrexa a que a 
sociedade entre nun proceso de "anar- 
quía sexual". 

Na mina opinión debería estar moi 
tranquila a institución eclesial, xa que 
por fin poderán ter cando menos, un 
igual número de cregos, "pais conde- 
nados e autoreprimidos" a non poder 
gozar da súa paternidade. Aínda que só 
sexa en Cambre. 

Debemos de alegrarnos, por fin, de 
que tamén as opcións sexuais diferentes, 
homosexuais e lesbianas, poidan ex- 
presarse e relacionarse, recollendo o 
froito dunha longa loita pacífica contra 

nhas institucións secularmente repre- 
Iras da súa liberdade. *-  

"No11 11 sorpi que a lgrexa 

**~~liifestara, a síla reuuisa ante ti11 acontecemento 

que, afect; ííias formulacións 

ideolóxicas, 1 las nun concepto de 

cional." 
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ALGUNHAS 
PISTAS,.. 

11x1 iinqaaériko pasado a rapaces e 
rapazas' de ensino secundário sobre 
asuntos aparentemente anodinos deron- 
nos algunhas pistas. 

Un 43,24% que teñen nais que son 
amas de casa en exclusiva, responden 
que as suas nais "NON TRABALLAN". 

(ve-se que non coñecen o chiste de 
Forges que ~ubl icaba E/ País como con- 
tribución ao 8 de Marzo, dia Interna- 
cional da Muller). . 

f &S! Non observa diferéncias de trato en- 
tre irmáns (varóns e mulleres) nas ca- 

f,- 1 
_ $ Y  sas un 59%, porcentaxe que se re- 

m.-.' ,": Y h 

4 j$>?s _- veletas. - 

Fóra xa da casa, a cousa 
cámbia e semella que o mundo 
entre os colegas é marabillo- 
samente igualitário e conside- 
rado e de tal modo nos cha- 
mou a atención que só un 
2,77% (nengun varón) per- 
cebe que a relación entre 

compañeiros e compañeiras está atra- 
vesada polo machismo. 

Será verdade, dixemos para nós? Tera 
todo cambiado tanto? Poderemos, de 
certo, brindar para celebra-lo? 

O uso dos espazos recreativos no cen- 
tro xa se ve mais próximo a como a noó 
nos parece que é. Un 5 1 % pensa que si, 
que os varóns son "invasores" no uso dos 
pátios, das canchas ... e que as razapas 
van-se colocando, como se de algo na- 
tural se tratase, nos arredores. 

A maioria non percibe discriminación 
nen diferéncias por ser mozo ou moza 
na rua, nas discotecas ... e só un 18,9% 
pensan que non é o mesmo para un e 
outro sexo que sexa de dia ou que sexa 
de noite. 

A expensas de confirmar estes dados, 
temos que confesar que se ben somos 
algo escépticas, tamén estamos dispos- 
tas a admitir que a vida destes xoves ten 
pouco que ver co que nosoutras, a sua 
idade, tivemos que vivir: Nas casas, nos 
centros de estudo, nas ruas, nas disco- 
tecas e en calquera espazo público. 

Para' remate comentar que a valora- 
ción que os nosos enquisados teñen do 
feminismo é algo así: 

A boa e a má opinión están empata- 
das. Cada unhu cun 21,6 % de repre- 
sentantes.A ampla rnaioria ubíca-se nese 
espazo ambiguo do "Regularm. Un 5'3% 
Non saben ou non respostan. 

Temos, ainda, un mundo por gañar! 
* A  





e  a t e  LADO DA 

Cando me pediron que escribise sobre 
como creo que está a cuestión do femi- 
nismo entre a xente nova da universi- 
dade, quedeime pensando se sería quen 
de facer eisa análise, xa que esta refle- 
xión non pode xurdir máis que de datos 
aillados e polo tanto parcias. Mais como 
parto de que, o que a continuación vou 
expresar, nen é xeneralizábel nen re- 
presentativo do alunado actual da di- 
plomatura de mestre/a, creo que podo 
comezar afirmando que a situación está 
gris-oscura porque de feito seguen exis- 
tindo rapazas e rapaces que afirman que 
o feminismo é o contrario do machismo 
ou que xa teñen ljberdade de elección, 
en concreto que estudian maxistério 
porque asi o decidiron. Para aclarar esta 
segunda cuestión hai que sinalar que nas 
especialidades de "educación infantil" 

e "audición e linguaxeU as rapazas re- 
presentan arredor do 95%, na de "edu- 
cación primaria" o 85% e "casualmente" 
na de "educación física" o 50% (rara 
casualidade! ou máis ben será que está 
nos xees? a resposta é obvia). 

Cando se trata o tema da Coeduca- 
ción e do Sexismo que é desde onde dis- 
corre este debate, segue sendo habitual 
poñer en dúbida a "autoridade" das au- 
toras dos textos que se presentan para 
comentar, as¡ como cuestionar os seus 
discursos e mesmo os datos empíricos 
se se acompañan. Parece que segue a 
estar na mente das mozas e mozos que 
o discurso científico para ser "obxec- 
tivo", "imparcial" e "neutro" ten que estar 
avalado ou asinado por quen detenta a 
obxectividade ou imparcialiade, que 
como non, é da exclusividade dos au- 

MESA .... 

"Cando se trata o tema da ~oeducacion e do 
Sexismo é habitual poñer en dúbida a 

'autoridade' das autoras dos textos porque 
sepie a estar na mente das mozas e mozos 

que o disc~irso científico para ser 'obxectivo', 
'iniparcial' e 'neutro' ten que estar avalado 

ou asinado por homes ... 17 

tores.Tampouco é raro que, despois de 
facer observacións sobre os espazos que 
ocupan nos pátios as nenas -situadas nos 
esquinas- e os nenos -no centro- non se 
cuestionen que é o que está fallando na 
actual escola mixta (a escola, como todas 
as persoas sabemos, prepara para a 
vida adulta e, claro, asi os nenos-homes 
teñen maior facilidade para ocupar-se 
do público, mentras que as nenas-mu- 
lleres preparan-se para o privado que 
precisa e require menos espazo -as es- 
quinas tamén as hai que limpar-), ou que 
despois de analizar as repercursións que 
o sexismo lingüístico ten para a identifi- 
cación e autovaloración das mulleres e 
nenas consideren que non é para tanto, 
e sigan a utilizar o masculino "xenérico". 

O discurso da igualdade formal que 
utilizan os médios de comunicación cala 
tan fondo que se se cuestiona senteno 
como un ataque persoal: eles considéran- 
se ag;edidos e utilizan, aínda que con 
tópicos, argumentos trasnoitados na de- 
fensa do xénero co que se identifican, 
algunhas, que consideran que de feito 
teñen os mesmos dereitos, até saen na 
defensa dos seus colegas "agredidosJ' 
e, outras miran-se para dentro e cons- 
tatan que a sua vida é distinta á dos seus 
compañeiros e chegan a dicer que na 
casa non se líes trata igual que aos seus 
irmáns, que teñen que chegar antes á 
casa de noite, e que hai tarefas dife- 
renciais e estereotipadas. 

O asunto é grave se pensamos que 
estamos nunha escola de formación do 

profesorado. As futuras educadoras e 
educadores transmitirán actitudes, va- 
lores e normas, que se non se cuestionan, 
reproducirán estereotipos sexistas, e 
sendo responsabeis, aínda que xunto 
con outros contextos de socialización, 
de guiar e promover o desenvolvemento 
infantil, cabe esperar que mude moi 
pouco a situación. * A  

Rosa Santorum 
Profesora da Facultade de 

SS .Educación de A Coruiia 



. . 

e d e d e  ~ c ( , ~ - L c z  

MOCIDADE E FEMINISMO 

A hora de poaáer-nos a fallar 
de Feminismo, atopamo-nos no camiño 
algunha que outra dificultade, come- 
zaron a xurdir dúbidas e incluso chega- 
mos a debater algúns temas entre nolas 
duas. Por outra banda, isto non resulta 
estrano, xa que nos enfrontamos a un 
movemento mui amplo e complexo do  
que non somos totalmente sabedoras (di- 
fícil poder se-lo) e no que a nosa expe- 
riéncia ainda é pouca, mas a suficiente 
como para poder elaborar este artigo. 

Antes de nada temos que sinalar que 
a visión que vamos dar do movemento 
feminista non vai ser representativa da 

,"_ -* / -  -.* .Xli *>% _ _  mocidade, senon que se trata dunha vi- 

, , sión própria que non comparte a inmensa 
maioria da xente da nosa idade. A parte 
trataremos de ver que é.0 que pensa, ou ' . 

mais ben o que cremos nós que pensa, 
e a xuventude sobre o Feminismo e o mo- 

vemento feminista. De todas formas, a 
esta opinión non se Ile pode dar mais 

,t valor do puramente subxectivo, xa que 

está visto dende a nosa óptica particular. 
O movemento feminista entendemo- 

lo como un título baixo o que se engloba 
calquer tipo de actuación en pro da igual- 
dade de sexos. lsto tan só é unha visión 
xeral na que caben muitas matizacións 
ao  respeito. 

En primeiro lugar, datar o comezo do 
Feminismo plantexa un problema, mas 
esta é unha cuestión á que nós non po- 
demos dar resposta. Mália as discusións 
existentes entre as estudosas do move- 
mento feminista adoita-se a considerar 
o último tércio do século XVlll como ponto 
de partida, vinculado aos principios de 
liberdade, igualdade e fraternidade pro- 
pugnados pala Revolución Francesa. 

En segundo lugar, somos conscientes 
de que o feminismo é un movemento mui 
amplo e heteroxéneo, a i  a sua riqueza, 
mas que mantén ese mínimo denomi- 
nador común que é a luita   ola igual- 
dade. 

En terceiro lugar, ao referir-nos a igual- 
dade de sexos atopamo-nos n h h a  con- 
trovérsia. Nós non entendemos o move- 
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mento feminista como unha luita para Mália a cobertura legal, na sociedade a muller coino un mero obxecto sexual. 

acadar unha plena igualdade no sistema perviven muitos modelos machistas. Este Os xa coñecidos anúncios de deterxentes, . - 
estabelecido, xa que este parte duns ali- paradoxo manifesta-se por exemplo nos lavavaixelas, perfumes , coches, tabaco, 

cerces marcadamente patriarcais. Un xoguetes, que perpetuan os tradicionais bebidas alcólicas ... son un bon exemplo 

trato de certo igualitário só pode pro- valores sexistas: as nenas continuan a disto, asi como as típicas azafatas dos 

ducir-se nunha comunidade creada con- ser en grande medida as destinatárias concursos, determinadas séries televi- 

xuntamente por homes e mulleres, ca- de bonecas e calquer tipo de xoguetes sivas -sobre todo as de importación 

rente de institucións e comportamentos relacionados cos papeis tipicamente fe- ianqui- e determinados programas de 
excluintes para o sexo contrário. A efectos mininos (nai e ama de casa) mentres que variedades ... 
prácticos, non ten senso que cuestións os nenos parecen preferir xoguetes bé- Por se non fo-se pouco no campo da 
como o exército sexan obxecto de con- licos e bonecos monstruosos. Afortuna- legalidade ainda queda muito camiño - 
quista para as mulleres ou a prostitución damente existen excepcións como os por percorrer, pois continua-se a negar . . - 
para os homes. O obxectivo fundamental xogos.de construcción, de mesa, de ma- o emprego da plena liberdade da mu- 
é aunar esforzos na construcción dunha nualidades ... . ller nun asunto tan persoal como o do 
sociedade igualitária xa dende a sua De igual maneira, a contradicción re- aborto, seguen sen recoñecer-se as pa- 
própria base. pite-se nos meios de comunicación e na rellas lesbianas (ainda que éste supón 

Unha vez exposta a nosa visión, com- publicidade, que non só perpetuan os un problema mais complexo ao xuntar- 
partida por un grupo minoritário de vellos roles, senon que seguen a utilizar se co problema da homosexualidade e 
mozas e mozos, trataremos de plasmar das parellas de feito) e poderiamos se- 
a posición que adopta o resto da moci: guir facendo unha longa lista. 
dade no tema. Principalmente, pode- Pésie todas estas contradiccións e o 
riamos destacar tres. baleiro existente no marco legal, grande 

Unha delas tende a rexeitar o Femi- parte da mocidade queda-se na primeira 
nismo por considera-lo equiparábel ao ficción formal sen preocupar-se de ir mais 
machismo. Dende a noSa perspectiva, 
esta postura é froito da ignoráncia e des- Mas existe dentro da xente xoven unha 
coñecemento. última posición,pode que a rnais curiosa,, 

Outra posición, quizais maioritária, na que existe a consciéncia de todo o 
desvirtualiza o movemento feminista por mencionado anteriormente, pero non a ,, 
entender que xa acadou as suas metas. identificación co movemento feminista, 
Aparentemente esta afirmación pode pa- 
recer verdadeira, porque tras a elabo- 
ración da Constitución Española de 1 978 En conclusión, atopamos diferentes 
as feministas lograron ver cumpridos posicionamentos na xuventude onde 
muitos dos seus obxectivos mais urxentes predomina o segundo, caracterizado 
como a incorporación masiva da muller pola pasividade fronte ao move- 
ao mundo laboral e educativo, xunto co mento feminista e outros problemas 
recoñecemento legal de numerosas cues- socias, reflexo da actitude adoptada 
tións antes ignoradas e proibidas pola por grande parte da sociedade. 
lei. Mas ainda queda muito polo que Sen embargo, non debemos mos- 
luitar, incluso as metas acadadas a miudo trar-nos pesimistas ao respeito, xa que 
amosan-se-nos mais como espellismos os cámbibs operados ao longo da His- 
que coma verdadeiras realidades so- tória adoitaron producir-se polas forzas 
ciais. Ao poñer-nos a analisar con maior minoritárias. Confiamos en que é posíbel 
detenemento a siiuación feminina no eido unha transformación ainda sen contar 
laboral observamos esa dobre cara: a co apoio inicial da sociedade. -2 
pesar de que realmente se produciu unha 

introducción da muller no traballo, esta Sabela Pardo Rodrlguez 
non foi nen muito menos, en Estrela Villaverde Creo 

situación de igualdade, Estudantes da Faculdade de Direito de 

xa que os cargos de Santiago de Cornpostela 

maior releváncia, asi . 
como os oficios tra- 
dicionais, seguen a 
ser ocupados polos 
homes e os salários 
no desempeño do 
mesmo l&or adoitan 
ser inferiores. 



HA1 74 ANOS! 
Reproducinzos, truducído ao galpgo uiz coiztrato do alzo 

1923 do Mínístkrío de Edz~cacíóiz, 

Este é un acordo entre a señorita .......................................... mestra, 

e o Consello de Educación da Escola .............................. pola cal a señorita ......................................... acorda impartir 

clases durante un periodo de oito meses a partir do ................. setembro de ................... O Consello de Educación 

.............. acorda para a señorita .................................. a cantidade de mensuais. A señorita ................................ acorda: 

1. Non casar. Este contrato queda automaticamente 9. Non vestir roupas de cores brillantes. 
anulado e sen efeito se a mestra casa. 

10. Non se tinguir o cabelo. 
2. Non andar na compaíía de homes. 

11. Usar inolo menos duas enámias. " 
3. Estar na sua casa entre as 8.00 h. da tarde e as 6.00 h 

12. Non usar vestidos que queden a máis de cinco 
da mañá, a non ser que sexa por atender a sua 

centímetros por riba dos tornocelos. 
función escolar. 

4. Non se pasear polas xeladerias do centro da cidade. 

5. Non deixar á cidade baixo nengun conceito sen 
permiso do presidente do Consello de Delegados. 

6. Non filmar cigarros. Este contrato quedará 
automaticamente anulado e sen efeito se 
se encontrase a mestra fumando. 

7. Non beber cervexa, viño nen güisqui. Este contrato 
quedará automaticamente anulado e sen efecto se 
se encontra a mestra bebendo cervexa, viño ou 
güisqui. 

8. Non viaxar en coche ou automóbil con home 

13. Manter limpa a aiila. 

a) Varrer o clian polo henos unha vez ao dia. 

b) Fregar o chan da aula polo menos unha vez á 
semana con água quente. 

c) Limpar a pizarra ao menos unha vez ao dia. 

d) Prender o lume ás 7.00 para que o cuarto esté 
qiiente ás 8.00 cando cheguen os rapaces. 

14. Non usar pós nas meixelas, nen se eiifeitar, 
nen pintar-se os beizos. 
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pasado 13 de febreiro varios é agora a liberdade sexual das persoas bilidade de agravala cando'o delicto fuse 
medios de comunicación noti- o dereito que o .Estado protexe cando cometido por ascendente, descendente 
ciaban unha sentencia dictada pena os comportamentos que supoñan ou imán da vítima. Ningunha referencia 
por unha Sala da Audiencia de algún atentado contra ese sagrado de- fai ó cónxuxe da vítima como'eventual 
Barcelona condenando a un reito. autor do delicto, dando por suposto que 
home como autor dun delicto O actual Código Penal, xa vixente no tal circunstancia non terá ningunha re- 
de violación na persoa da súa tekpo en que ocorreron os feitos a que percusión nin na comisión nin na pena. 
esposa da que se atopaba en trá- fai referencia a sentencia que comento, . Do mesmo xeito, xa é antiga a xuris- 

miles de separación. A relatora da dita mantén a liberdade sexual como ben prudencia da Sala segunda do Tribunal l 
sentencia, a Maxistrada Ana Ingelmo, xurídico protexido e así epigrafía o Tí- Supremo que dando corpo de natureza 
clesatendeu a petición de condena do tulo VI11 do Libro 11, castigando como ás reivindicacións sociais e ó propio epí- 
Ministerio Fiscal que solicitara 10 anos. autoda do delicto de agresión sexual ó grafe que titula estes delictos -contra a . 

1 
/ 

cle prisión, e apreciando a concurrencia que atentare contra a liberdade sexual liberdade sexual-, vén penando en igual- ¡ 

duiilia circuiistancia atenuante reduciu doutra persoa, con violencia ou intimi- dade as agresión5 sexuais cometidas por 
n pena sinalAncloa en dous anos. dación, e prevendo o agravamento da. cónxuxes, tomando en consideración 

Ninguiiha das informacións apare- -pena cando a agresión consista en ac- dúas trascendentais cuestións, a saber: 
ciclns sobor desa sentencia din cal foi a ceso carnal, introducción de obxectos' Que o ben protexido polo delicto xa 
atenuante aceptada pola Sala, tan só ou penetración bucal ou anal, que cas- non é o honor das persoas -antes e máis 
contan que ó entender da Maxistrada tiga coa pena de prisión de seis a doce concretamente o da muller-, e que o 
Relatora a violación dentro do matri- anos. O Código non fai distincións para matrimonio non priva ó5 cónxuxes do 

l 
monio é menos censurable que a exe- tempera-la pena en función do posible fundamental, constitucional e humano 
culada por un clescoñecido, por canto, grao de parentesco que puidera existir dereito á liberdade que, xunto coa vida, 
segundo a Maxistrada, o padecemento entre vítima e agresor; só prevé a posi- son e deben se-los dereitos máis prote- 
psíquico da vítima é moi superior cando xidos de todos cantos existen, e así están . 

..r?.,-i-anr2F 7%- 

e atacada por un estraño. proclamados en múltiples declaracións 
E o que realmente resulta estraño e internacionais e Cartas Magnas. 

sorprendente é o argumento da sen- Partindo desas indiscutibles premisas 
tencia, sobre todo despois de declarar resulta francamente preocupante que 
probado o feito mesmo do acceso camal quen ten facultades decisoiias para im- 
por vía vaxinal con uso da forza ato- partir xustiza, prescindira de tan ele- 
pándose violador e vítima en trámites. mentais cuestións e fundamente de xeito 
cle separación, e de recoñecer expresa- xundico a atenuación dunha pena nunha 
mente que nos delictos contra as per- circunstacia que se afasta notablemente 
soas o parentesco opera sempre a modo de todo marco legal e aínda do concepto 

da equidade e da xustiza como valor 
supremo. Porque parece bastante de- I 

mula-lo significado mesmo da viola- safortunado declarar abertamente que 
ción, os requisitos legalmente esixibles con carácter xeral a violación cometida 
para que exista o acto típico, antixun- polo marido é menos reprochable, e que 
dico e culpable, e a reparación do pre- o padecemento psíquico da vítima é 
xaízo causaclo coa acción delictiva. menos que se a agresión fora cometida 

Superados tempos pretéritos nos que por un estraño. Iso cupón trastocar os 
o ben xuríclico que se prenlendía pro- valores sociais, familiar e individuais, 
texer penando a violación era o honor, aparecendo como case normais com- 



custosamente alcanzada, e alentar con 
iso a intolerancia, a falta de respecto, e 
as actitudes de dominio, subxugamento 
e submisión que con tanto esforzo 
cremos ter desterrado polo menos desde 
a letra e espírito das leis e do previr e 
facer das intitucións públicas. Suponse 
que é menos predicible, menos espe- 
rable, que te viole o teu propio esposo, 
consecuentemente as defensas e a ca- 
pacidade de respostas mérmanse fronte 
a esa posible agresión e a saúde psíquica 
verase.forzosamente resentida moito 
máis se de quen esperas amor, cariño, 
comprensión e tenrura, dáche violencia 
e agresividade. Pero máis incompren- 
sible resulta a resposta xudicial da Ma- 
xistrada Ingelmo ó dar como feito pro- 
bado que agresor e vítima atopábanse 
nun proceso de separación, porque iso 
é incongruente e incoherente coa súa 
propia argumentación, posio que anque 
legalmente aínda existía o vínculo ma- 
trimonial, de feito marido e muller,xa 
eran estraños o un para o outro pola 
súa evidente desafección á que buscaban 

mento xudicial que decretara a súa se- 
paración. 

A sentencia atenta, en fin, contra os 
principios constitucionais e procesais 
de legalidade e tipicidade, porque pres- 
cinde da aplicación exacta e precisa 
dunha norma concreta que establece un 
concreto comportamento punible, e 
resolve por unha vía totalmente ina- 
decuada o tanto de dano e de dor que 
pdido sufnr a vítima da agresión. O texto 
legal onde se tipifica o delicto non fai 
mención algunha á reprochabilidade do 
axente, entende simple e puramente que 
toda comisón dese delicto é reprochable 
e por iso a pena; tampouco fai referencia 
ós padecementos da vítima que de existir 
e ser graves agravarían tamén a pena 
para elevala ata os quince anos de pri- 
sión. Agora ben, a execución dlin feito 
descrito na Lei como delicto obriga a 
repara-los danos e prexuízos por el cau- 
sados, e sendo a única forma posible de 
repara-los danos deste delicto indem- 
nizar os prexuízos morais ocasionados, 
é neste terreo -o da responsabilidade 

Publicidade 

xistrados deberán tomar en considera- 
ción as repercusións de toda orde en 
que se vira afectada a vítima, e cuanti- 
ficar esa indemnización en xusta co- 
rrespondencia ó maior ou menor pa- 
decemento causado e sempre en fun- 
ción da proba que se practicase sobre 
iso. Normalmente haberá de acudirse ó 
dictame de especialistas que constaten 
o dano psíquico ocasionado e as posi- 
bles secuelas do mesmo e co seu resul- 
tado cifrarase a indemnización, pero 
tales cuestións non deben afectar en ab- 
soluto nin á tipificación dos feitos nin 
á pena aplicable para a cal os Maxis- 
trados deberán aterse inexcusablemente 
ás sinaladas no Código Penal, desde logo 
coa posibilidade de adaptalas se con- 
correran circunstancias modificativas 
da responsabilidade criminal tipificadas. 

O retroceso que esta sentencia cupón 
no tratamento dos delictos contra a li- 
berdade sexual, de seguro correxirase 
polo Tribunal Supremo cando resolva 
o Recurso de Casación que contra a 
mesma se entablou. * A  

u 

SERVICIO DE ASESORAMENTO DAS MULLERES 
I CONCELLER~A DA MULLER I 

P a r a  a atención específica dos Pa'ra' 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. 

1 Estamos a tua disposición na Rúa Acibecheria nP 16, 2*. 

B Horario de atención ó público 
~ ó c i o ~ o s  dias de 10 a 14 h. CONC€LLO DE SANTIAGO 
Tel6fono: 57 14 61 Concelleria da Muller 



A CREACIÓN ' A  BELEZA E 

POLA LITERATURA 

C 
anclo a mediados do s. XV a li- 
teratura cabaleiresca estaba no 
seu pleno apoxeo, Sir Thomas 
Malory dá a coñece-la historia 
do Rei Arturo e as aventuras dos 
seus cabalciros. O seu libro Le 
Moric Darlhur, unha refundición 
clo vasLo ciclo artúrico nunha 
dramática prosa inglesa, acadou 
tal éxito que gracias a el os re- 

latos sobre o rei Arturo e os seus caba- 
leiros gozaron de tal popularidade que 
desde entón grandes escritores de tó- 
dolos tempos e das máis variadas lite- 
raturas recrearon de diferentes maneiras 
este riquísimo mundo lendario. De tal 
maneira que este tema permaneceu vivo 
e presente non só na literatura anglo- 
saxona senón tamén na literatura uni- 
versal. A obra de Malory preséntase 
como unha colección de historias dife- 
rentes baseadas en diversos romances 
franceses medievais. Colección de his- 
torias aptas tanto para o consumo de 
adultos e eruditos como para unha mo- 
cidade de tódalas idades. 

Arredor dos nove ou dez anos Méndez 
Ferrín le tódolos libros infantís da co- 
lección Araluce, que é unha versión da 
de Sir Thomas Malory, e, de entre tó- 
dolos libros da mesma, dous deles vanlle 
deixar unha fonda lembranza: i o s  viajes 
de Mar-co Polo e Los caballeros de la Tabla Re- 
dolida. De aquí veulle a súa querencia 
polo mundo artúrico, querencia que lle 

Amor de Artur 
'7Por que Cizie~zeúra fodezi con Lmzzarote do Lago?" 

duraría toda a vidal. Motivado por Cun- 
queiro e influenciado polo seu Merlín e 
familia, inicia Ferrín a súa andaina polo 
mundo artúrico con Percival e outras his- 
torias. Pero tanto neste conto como nos 
que lle seguirán, Ferrín fai unha recre- 
ación das obras e das tradicións litera- 
rias para integralas no seu propio 
mundo. O contexto mítico común que 
se remonta ó mundo céltico, a Materia 
de Bretaria, o chamado ciclo artúnco, está 
presente na literatura galega desde a 
época medieval, plenamente asimilado 
en Galicia, acadando o momento máis 
glorioso en Cabanillas e en Cunqueiro. 
Ferrín, do mesmo xeito que os autores 
mencionados, aproveitará a Materia de 

Bretaíia para os fins que lle interesan. É 
importante salientar que na entrevista 
mencionada di que "Amor de Artur" é 

o único conto no que aparecen prota- 
gonistas que son verdadeiramente do 
ciclo artúrico. Pertencería segundo a 
critica á terceira etapa narrativa do es- 
critor que se estende polos anos oitenta 
(1982-1987) e que se caracteriza "por 
unha volta á fantasía e ás recreacións 
míticas propias da súa primeira época, 
ás que agora se superpoñen as influen- 
cias de Tolkien e Ende, ao tempo que 
se acentúan as máis antigas de Otero e 
Cunqueiro. A este terceiro ciclo, no que 
se redondea o mundo narrativo de Tagen 
Ata, pertencen os relatos decadentistas 
de Amor de Artur, a narración iniciática 
de xénero fantástico Arnoia, Arizoia e a 
novela carceraria Bretaña, ~ s m e r a l d i i ~ a ~ .  

Ferrín divide o seu relato en dez partes 
nas que irá dando a coñece-los move- 
mentos do rei Artur na procura do 
porqué da iníidelidade da raíña Xenebra 
co seu máis amado e leal cabaleiro Lan- 
zarote do Lago. Nunha primeira e su- 
perficial lectura podemos tira-la con- 
clusión de que o relato se artella en tomo 
a unha relación triangular Artur-Gue- 
nebra-Lanzarote, na que Artur pretende 
recuperar definitivamente para si a raíña 
infiel. Pero a medida que nos irnos aden- 
trando na histona decatámonos tamén 
de que esta non é a relación triangular 
convencional, onde aparece unha cene 



de situacións e tópicos propios de certa 
literatura na que se dan este tipo de re- 
lación~ amorosas. O que si está claro 
desde o principio é a infidelidade con- 
xugal da que Artur tén noticia "pola 
boca mesturadora de Galván", embus- 
teiro e sementador da discordia, de quen 
ten que desconfiar seguindo os conse- 
110s de Dagda, o Deus Pai de Irlanda, 
quen lle dirá "a Artur tres palabras. A 
unha: que se vele de Galván, protexido 
de Lug, e que non escoite os seus ditos 
pois el móvese a penas por envexas de 
Lanzarote. A dúas: que siga ao pé da 
letra os consellos de Roebek de Tagen 
Ata. A tres: que as aves tornan sempre 
ao puño do seu amo" (páx. 3 1)3. A ter- 
ceira convertirase nun enigma para rei 
Artur, que retorna ó campamento sen 
comprende-lo seu significado. Aquí está 
a clave do relato: a anguria do rei máis 
"desgrazado" débese á inseguridade do 
regreso de Xenebra. 

O relato comeza cun cadro case 1í- 
rico onde o heroe solitario da mostras 
da súa dor despois de coñece-la traizón: 
"(. . .) Rei Artur chorou con bagullas de 
fogo e o xemer encañecíalle de cuspe 
os bigodes e a barba. iGuenebra, Lan- 
zarote!" (páx. 11). A continuación fai 
unha rememoración destes dous grandes 
amores e desamores para rematar: "(. . .) 
Rei Artur só anceia, derrubado na tarde 
de chumbo, recuperar, recuperar a pel 
de Guenebra, voltala así, descubrir de . 
novo o quentor de horas pasadas e 1í- 
quidos grumentos, de desexos obtidos 
e ensoños acoplados nos seráns de gloria 
e dos floridos banquetes, que Guenebra, 
garza, grou, galana, volte (...)" (páx. 12). 
O amor rememorado, vivido con in- 
tensidade é o eixe fundamental sobre o 
que xira a súa vida: a evocación dun 
tempo pasado feliz, ideal, botando man 
dun rexistro estilístico dotado dunha 
estética cargada de lirismo. Con esta lin- 
guaxe preciosista e suxerente é coa que 
Ferrín consegue un alto grao de ero- 
tismo. 

Xenebra simboliza o paraíso perdido. 
Contra o que poderiamos agardar, Rei 
Artur renuncia á vinganza, só desexa 
que se arrepinta para así recupera-la 
harmonía perdida. Roebek dille a rei 
Artur: "Sei, por meu señor Merlín, que 
queres coñecer a razón pola cal dona 
Guenebra che foi infidel con Lanzarote 

e refusa de retornar ao goberno da tua 
casa e a compartillar o teu leito. 

"-Tamén quero recobrar a Guenebra. 
Non só saber, posuela de novo." (páx. 
38). 

Roebek dille tamén que "será Liliana 
a que resolva o enigma e, resolvéndoo, 
che devolva a paz explicándoche a perda 
de Guenebra e a traición de Lanzarote" 
(páx. 40). 

Segundo a lenda tradicional Lanza- 
rote, o máis apaixonado e temerario, o 
mellor cabaleiro deste mundo, tamén 
coñece a amargura, convertíndose así 
nun heroe tráxico: o amor adúltero coa 

- .  Cera dc XOSE GUILLERMO 

raíña négalle o Graal. A súa grandeza e 
o seu maior pecado radican nese amor 
tolo pola raíña, do seu amor por Xe- 
nebra había de vir o final do reino de 
Logres. Sen embargo en ",?..e Morte Davthur 
Malory no subraya este amor adúltero 
como la causa final de la ruína de la ca- 
ballería al modo que lo hacía el nove- 
lista de la Vulgata. No es el pecado y la 
traición de la reina y el mejor de los ca- 
balleros lo que da al traste con las ilu- 
siones de un mundo caballeresco (. ..). . 

Lanzarote muere en su retiro monástico 
de tristeza y de nostalgia y es víctima de 
un gran amor y de unha gran lealtad. 
Su grandeza heroica es comparable a la 
de Arturo, que ha sido siempre un gran 
monarca, un ejemplar y digno soberano. 
Ginebra queda perdonada y compren- 
dida, porque mantuvo siempre un ver- 
dadero amor"+. 

Ferrín desvíase da lenda tradicional 

e cambiara o fatídico encontro entre 
Lanzarote e Elaine (a quen, seducido 
por esta e enfeitizado por un bebedizo 
máxico, toma pola raíña Xenebra e o 
froito dese encontro será Galaaz) polo 
buscado deliberadamente por Artur. Li- 
liana (Elaine) é Guenebra, polo tanto 
ela "fixera no amor as mañas de Gue- 
nebra (...). E Artur sabe daquela que 
chegou a fin da súa pelegrinaxe en per- 
cura de qué cousa e de qué razón (...). 
Liliana era como Guenebra porque 
ambas amaban a Lanzarote e Lanzarote 
amaba a ambas (.. .). Todos amaban a 
Artur no seu deliquio." (páx. 48). Pa- 
rece que ó final o desamor do rei e a súa 
grande soidade se explica polo grandí- 
simo amor que tanto Lanzarote como . 
Xenebra lle profesaban. Do encontro de 
Artur con Liliana nacerá Galaad "que 
acadará o Grial". 

O final do conto aparece o poder evo- 
cador da nostalxia cara ó futuro ideal 
que chegará algún día, presente na Ma- 
teria de Bretana e no "sebastianismo". 

Elvira Souto nun magnífico artigo Lén 
sinalado que a lectura do conto de Fe- 
rrín permítenos agardar (xa antes o fi- 
xeramos con Cabanillas) esa mensaxe 
de esperanza para con a noca patria. Xe- 
nebra ben pode se-la patria benamada. 
Isto permitinanos unha lectura político- 
nacionalista do conto5. Que o relato 
ofrece máis dunha lectura é evidente. 
Como tén afirmado Anxo Tarrío: "un 
non pode deixar de percibir certa ne- 
boeira rosicler de significados levitando 
sobre a caluga (...) que provocan unha 
paixón desmesurada pola volta ó texto, 
como se dun elixir se tratase"6. * A  

Bibliografía: 
l Salgado, X.M. e Casado, X.X., Casado. 

Xosé Luís Méndez Ferrín, Sotelo Blanco, 
1989, páx. 193. 

2 Méndez Femn, X.L., Con pólvora e mag- 
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e C. Rodríguez Fer, páx. 22. 
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tiradas de Amor de Al-tur, Xerais, 1982. . 

García Gual, C., Historia del rey Arturo 
y de los noblesy errantes caballeros de la Tabla 
Redonda, Alianza Editorial, 1994, páx. 181. 

5 Souto, E.,  "(A)mor(te) de Artur de 
Méndez ~errib",  en Actas do Segundo Con- 
greso de Estudios Galegos (Brown University, 
novembro 10-12, 1988), Antonio Carreño 
(ed), Vigo, Galaxia, 1991. 

Tamo Varela, A., De letras e de signos, 
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Ó reparar na diversidade de costumes 
en tomo do bico, sorpréndeme que foran 
tan escasos os especialistas das ciencias 
sociais que prestaron algunha atención 
a esta manifestación. O bico é polo 
común relegado a unha nota ó pé de 
páxina, se é que os autores se molestan 
en mencionalo. A miña procura infor- 
mática de referencias ó bico en Psycho- 
logical Abstracts e no Index Medicus permi- 
tíume localizar algúns traballos sobor a 
mononucleose (,''a enfermedade do 
bico"), un artigo sobre un pez coñecido 
como o "gourami bicador" e a individuos 
cuns apelidos que revelaban unha certa 
semellanza co termo en inglés, pero as 
súas obras non estaban relacionadas en 
absoluto coa cuestión. Non interesa in- 
cluso ós propios investigadores do sexo. 

Para eles o sexo é coito, non.bicos nin 
aloumiños. Rara vez se atopa o bico nos 
índices alfabéticos de textos sobre a se- 
xualidade humana. 

Cheguei a sentirme fascinada polas 
notables variacións culturais e histó- 
ricas en estilos e propósitos do bico, 
tendo en conta a "naturalidade" que se- 
mellan ter cada un dos hábitos que adoi- 
tamos. Clellan Ford e Frank Beach 
(1951) comparararon os costumes se- 
xuais das numerosas sociedades tribais 
que figuran nos arquivos do Área de Re- 
lación~ Humanas de Yale. Poucos dos 
estudios de campo chegan siquera a 
mencionar costumes relacionadas co 
bico. Entre os vinteún que os citan, al- 
gunha especie de bico acompañaba ó 

coito en trece tribus: chiricahuas, cires, at- 
sinas, hopis, huicholes, kwaikiuts e tarahumaras 
de Norteamérica; aloreses, keralzis, tro- 
brianderos e trukesos de Oceanía, e os la- 
p ó n ~  de Eurasia. Existían algúnhas va- 
riación~ interesantes; os Kwaikiutls, tro- 
brianderos. nloreses e trukesos bican SUC- 

cionando os beizos e a lingua da súa pa- 
rella; os lapóns gustan de bicar ó mesmo 
tempo boca e nariz. 

Pero o bico sexual é descoñecido en 
moitas sociedades, incluíndo as de ba- 
lineses, chamorros, manus e tinguianos 
de Oceanía; os chewas e dongas de 
África; os sirionós de América do Sur e 
os lepchas de Eurasia. Nestas culturas, 
o bico da boca a boca é considerado 
insán, perigoso ou de noxo, do xeito en 
que.os occidentais poden estimar o cos- Anque o bico profundo é relativa- 
tume de introduci-la lingua nas fosas mente raro en todo o mundo como ex- 
nasais da parella. Ford e Beach sinalaron presión de intimidade sexual, resultan 
que cando os dongas viron bicarse ós normais outras formas de contacto coa 
primeiros europeos, botáronse a rir, co- boca ou o nariz, en especial o "bico oce- 
mentando. "Mirádelles, trágame o cuspe ánico", asi chamado polo seu predo- 
e a porquena do outro". minio entre as culturas de Oceanía pero 

En apariencia, o bico profundo nada non limitado a éstas. Os tinguianos co- 

"Rara vez se atopa o bico nos índices 

alfabeticos de textos sobre a sexualidade 

ten que ver co grao de inhibición ou re- 
presión sexual nunha cultura. En certas 
illas polinesas, as mulleres son orgás- 
micas e sexualmente activas, pero o bico 
era descofiecido ata a chegada dos oc- 
cdentais e as súas películas populares. 
En contraste, as investigacións efectuadas 
nalgunhas rexións de Irlanda, onde se 
consideraba ó sexo sucio e pecaminoso 
e para as mulleres un deber, amosan 
que, ata décadas recentes, os irlandeses 
prescindían tamén do bico lingual. 

Moitas tribus de diferentes comarcas 
africanas e doutros 1ugares.cren que a 
alma entra e cae pola boca e que o ini- 
rnigo dunha persoa pode recoller e gardar 
os seus productos corporais para cau- 
sarlle un dano. Nesas sociedades, a po- 
sible perda de cuspe nun bico sena con- 
siderada como un xesto perigoso. Alí, a 
denominación de "bico da alma" apli- 
cada ás vecesó profundo será estimada 
literalmente. (Ten unha consideración 
figurada nas sociedades occidentais; lém- 
brese de Chistopher Marlowe o "¡Doce 
Helena, faime inmortal coma un bico! 
0 s  seus beizos sorben a miña alma!) 

locan os seus beizos preto da face da pa- 
rella e inhalan de súpeto. Os amantes 
balineses aproximan as súas facianas o 
suficiente para percibi-lo perfume da 
parella e senti-la calor do seu pel, esta- 
blecendo contacto mentras moven li- 
xeiramente as súas cabezas. Noutro tipo 
de bico, tal como o practicado a comezos 
do século polos yakutos e mongois da 
China, o nariz dunha persoa presionaba 
contra a meixela da parella, seguía des- 
pois unha inhalación nasal e finalmente 
un chasqueo dos beizos. 

O bico oceánico pode variar pola co- 
locación do nariz e da meixela, o vigor 
da inhalación, a natureza dos sons que 
o acompañan, a acción dos brazos, etc; 
emprégase tanto en calidade de saúdo 



- - 

introduciron o terme hissti tomado do Nyrop mencionou no seu libro nada 
kiss inglés). No Xapón, o coito resulta menos que trinta diferentes verbas ale- 
natural, pero un bico é pornográfico. mañas para indicar tipos de bicos, desde 

Entre as culturas de Occidente é abru- súa variedade de bicos. Hoxe abkussen 

mado bico esquimal ou malaio, o fro- simbolismo relixioso ou cerimonial e para designar o logro dun agasallo ou 
Lamento do nariz, e en realidade un bico .deferencia ante unha persoa de alto. dun favor gracias a un bico; fortktissen , 

oceánico erroneamente denominado, rango (desde logo e como parte da ora- cupón borra-las lágrimas a bicos e wie- 

quen bica move o seu nariz rapidamente ción, para suscita-la sorte ou dentro dun derkussen é devolver un bico recibido. 

"En apariencia, o bico profundo nada 

ten que ver co grao de inhibición ou 

represión sexual nunha cultura." l 

clunha nieixela á outra da parella e no ritual, as xentes eamén bican imaxes, 0 s  alemáns non son os únicos en cla- 
camino clioca co seu nariz. dados e outros obx'ectos). 0 s  bicos sificar os seus bicos. Allan Edwardes es- I 

As peq~~enas  ~r ibus  e os remotos serven para escorrentar a dor, bendicir cribíu en The Jewel in the Lotus (1959) a 1 
illciros irlancleses non s in  os únicos en. vestiduras sagradas e pechar un trato. ciencia hindú do bico: existe o sutaris- 

prescindir do bico lingual. As avanzadas En relatos e lendas, un bico iniciou e sumpttdeh (bico de succión con explora- 
civilizacións da China e Xapón, que con- rematou guerras, espertou á Bela Dur- ción da lingua), do yibji (rascado lin- 
sideraban a pericia sexual como unha minte e durmiu a Brunhilda. gual) e do jondkcliabbou (mordisqueo dos 
arte elevada, ó parecer non se intere- 
saron gran cousa polo tema. Nas súas CLAS~F~CACI~N DOS BlCOS 

copiosas exhibicions de erotismo -des- Hai séculos comezaron, ó parecer, OS -porque ata agora as investigacións 
cripcións gráficas de calquera posición esforzos por encadrar a todos eses bicos foron máis descriptivas que subxec- 
sexual posible, o ángulo do coito e a va- en categorías claras. Segundo Chris- tivas- é en qué grao alemáns e hindús 
riación da parella e ambiente- o bico topher Nyrop (19011, un linguista danés teñen en realidade experiencias máis 
boca a boca brilla pola súa ausencia. 0 s  que escribíu unha historia do bico, OS diversas que os franceses, que teñen 
poetas xaponeses exaltaron durante sé- antigos rabinos reconocían tres tipos: que contentarse monolinguisticamente 
culos o encanto da nuca, pero calaron saúdo, despedida e respecto. 0 s  ro- con emhraccer, os españois que só contan 
sobor a boca; e desde logo, o bico só é manos distinguían asemade tres clases con bicar e os rusos que se limitan a che- 

' 

aceptable entre unha nai e o seu fillo. . de bicos: oscula (bicos de amizade), b a i a  lovat. 
(Os xaponeses carecen de verba para (bicos de amor) e suavia (bicos apaixo- I 

designa-lo bico, anque recentemente ados). O sistema máis imaxinativo foi Bicos CERIMONIAIS 1 

o concebido en 1791 por un escritor As clasificacións resultan entretidas . 
austríaco, W. Von. Kempelen, que di- pero non especialmente ilustrativas. 0 s  

que procede do corazón), o bico dis-, do seu simple consello ós cristiáns de 
creto e acusticamente máis debil e o "saudádevos os urís ós outros cun bico 

rintios. Ó longo dos séculos, o "bico, ! 
1 
l 



santo" foi interpretado e reinterpretado; .IMPORTANCIA DO BICO percibe a presión, a temperatura, o sabor, 
atopou a súa expresión no bautismo, o iPor que é tan popular o bico e por o cheiro e o movemento. Beizos, lingua 
matrimonio, a confesión e a ordenación. que se adapta a tantas significacións? e boca detecta e transmiten ó cerebro 
O osculum pacis ou bico da paz, suposta Existen ó respecto algunhas teonas. Des- unha gama de sensacións recibidas; e á 
representación do bico divino da vida mond Morris, seguindo a Freud, ad- súa vez o cerebro dedica un volume des- 
e do bico da bendición eterna de Cristo, virtíu que un bebé experimenta as súas proporcionado dos seus recursos ó pro- 
intercambiábase nalgúns lugares entre pnmeiras ledicias, satisfaccións e frus- cesamento desas mensaxes e a vincu- 
o sacerdote e os fieis, noutros só entre traccións a través da súa boca, que se lalos a reaccións da conducta e a fun- 
o clero. Deixou de ser práctica común converte nun lugar de asociacións emo- cións psicolóxicas. Por si só, o espacio 
trala Reforma, pero renaceu agora en cionais. En moitas culturas os nenos son consagrado ás mensaxes de cara os beizos 
cenas comunidades católicas, anglicanas prodigamente tocados, arrolados e bi- é moito maior que o destinado ás fun- 
e episcopalianas. cados en todo o corpo, non só polas cións sensonais ou motoras de todo o 

O famoso bico entre a noiva e o noivo torso. Tamén xorden oportunidades de 
coas que rematan algúnhas cenmonias que o bico desenvolva múltiples signi- 
nupciais era realmente parte de antigos ficacións sociais por obra de vanacións 
ntos paganos e significa asumir uns vín- nos elem~ntos como a postura e a ex- 
culos legais. Sempre crin que o reque- presión da faciana, un factor especial- 
nmento dalgúns pastores ó noivo, "De- mente importante na comunicación da 
clárovos marido (ou "home") e muller, emoción. A través dos procesos de apren- 
podes bicar á noiva", representa& o dizaxe social, ensaios e fallos, imitación 
permiso case parental do ministro para e gratificación e castigo, os bicos ad- 
a actividade sexual da nova parella quiren os seus significados múltiples e 
(iAínda non pode ser accidental que ti- as súas intensas asociacións. As regras 
picamente se otorgue ó novo esposo!) dos bicos sociais e sexuais non só va- 

Hai moitos máis relatos sobre bicos nan ó través das culturas, senón incluso 
sagrados e profanos, bicos sociais e ce- entre clases sociais e subculturas dos 
nmoniais, mutación de costumes (por Estados Unidos, facendo das investiga- 
exemplo, o modo en que os hábitos do súas nais, senón tamén por outros pa- cións sobre o guión social do bico un 
bico en Europa cederon o paso á incli- rentes e amigos. O bebé aprende que campo fértil para os interesados no modo 
nación de cabeza e a destocarse durante tocar algo suave coa boca constitúe unha en que se desenvolve a coreografía se- 
a época do peste), pero xa puxen de re- sensación calmante e pracentera. 0 s  xual e o que significan para os partici- 
levo que un acto coma o bico non só bicos de adultos evocan parte desa sa- pantes diversos componentes. A "natu- 
pode ser coreografado de maneiras moi tisfacción do neno. Bicar símbolos para ralidade" do bico, como tantos outros 
diversas senón server a numerosas fun- ter sorte, afirmou Morns, é emocional- aspectos da vida social, resulta ser un 
cións e posuír significados moi diversos, mente tranquilizante; non se trata só potencial biolóxico conformado e cul- 
dependentes todos do; costumes dun dun xesto fortuito para apazugar ós tivado pola auténtica natureza humana, 
determinado tempo. E, sorprendente- deuses ou ó destino. a cultura. * A  

mente, cada grupo social, cada xenera-, É, desde logo, certo que os beizos, a 
ción, considera que os seus bicos son boca e a lingua figuran entre as partes * Tirado do libro "El sexo no es un acto 

máis sensibles do corpo. A propia lingua natural y otros erlSayos". Leonore Tiefer. 
os normais, os naturais. 
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