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A INCORPORACION DA MLlLLER A0  TRABALLO 

reiii~inerado e o 'icceso aos anticoncepti- 
vos, so11 duas das traiisforinacióiis sociais 
niáis iiiiportaiites das íiltiinas décadas. Q~ie 
cada vez iiiáis mulleres traballen fóra das 
súas casas e reciban LIII salário a cainbio, 
inodificou actit~ides e hríbitos faiiiiliarer e 
periiiiti~i poñer eii cuestión a diferéncia de 
Riiicióiis asigiiadas a 1,111s e a outras. 

A iiidependéncia económica e o control 
dos eiiibarazos periiiiti~i-nos sentir máis 
libres -o auxe dos movenientos feministas 
d ~ í  eco a esta ansia de liberdade- e co- 
rnenzaiiios a in t~i i r  ~iiilia vida onde niu- 
Ileres e Iiomes iiiir' aiiio-110s cara a cara. 

Desde finais dos anos seseiita, as m~ille- 
IPS incorpoi-amo-110s coi1 ent~isiasiiio ao 
m ~ i n d o  laboral, a tasa de acñvidade femi- 
iiina niedi-aba rapidanieiite nientres a 
masc~iliiia decrecia por mor dos aiios de 
escolarizacióii obrigatoria e das xubi- 
lacións. 

Pero neste eiimisiasino laboral no11 dei- 
xanios iiLinca de todo as réiiioras do tra- 
ballo doméstico e familiar. A sociedade 
permiti~i-110s acceder a L I I ~  salário e coii- 
trolar o iioso corpo pero noii abandonar 
a exclusividade ou o peso fiiiidameiital do  
papel de coidadoias. 

E o inesiiio papel que non se nos per- 
mite abandon'ir conforma o teito dos 
avances e os prex~iizos que frean os cáiii- 

bios. Asi pois se acepta que poidainos asa- 
1 .' . ai iai-iios, pero iion se nos acaba de acep- 
tar eii tennos de igualdade. Os prexuizos 
segueii vivos, desde os que pensaii que un- 
Iia m~iller non pode reiider o mesiiio por- 
que a síia preocupación fiiiidaiiiental é a 
casa e os fillos, aos que di11 qtie a nosa iina- 
xinacióii non pode subnieterse ao control 
duii traballo racioiial ou aos que da11 co- 
mo razóii duiilia proinocióii as posibeis ar- 
tes de caiiia o11 de coqueteo. 

Traballaiiios taiiién fóra si, pero o paro 
feiiiinino é o dobre que o inasc~iliiio pese 
a ter unha tasa de actividade inferior e o 
iiivel de salarios das iii~illeres está bastan- 
te por baixo do dos lioines, taiiipouco a es- 
casa porceiitaxe de in~illeres 110s escalóns 
superiores se correspoiide co nivel de for- 
inacióii que LIIIS e outras teñen. Alg~iiilias 
se desaiiimaii e desisten de buscar traba- 
Ilo, pero tamén o~iti-as nioitas aproveitaii 
o paro OLI a tardaiiza eii atopar einprego 
para formar-se. A iiiuller empeza a ser 
inaioria nas ~iniversidades pero dista moi- 
to de  ser significativo o número de  mu- 
Ileres coi1 poder e respoiisabilidades nas 
empresas, na política, iia vida social. 

A dobre xornada é u11 ati-aiico obxectivo 
para iiioitas inulleres, pero taiiipouco as 
que coiimtan coi1 terceiras o traballo do- 
méstico acada~i o inesino iiível que os seus 
coinpañeiros, porque ese teito de ci-isrd das 

tnulleres está coniposto rainén de  prex~ii- 
zos que resulta11 iiioi difíciles de racliar. 

A caida eii picado do índice de iiatali- 
dade é a única voz de ala rima que se escoita 
ante as consec~~éncias desta actitude social 
que lles outorga 'ís iii~illeres toda a cal-ga do 
coidado familiar á par que lles poli trabas 
pai-a accedei- a un posro de traballo ou para 
proniocionai--se. Iso caiido non se consi- 
dera ao egoisiiio das iiiulleres como único 
responsál>el desta b l -  , ixa natalidade. 

Racliar cos prexuizos e a división sexual 
de fiii~cidns resulta máis dificil que acce- 
der á independencia económica. As me- 
didas que favorezan o acceso ao ti-aballo e 
a pi-oinocióii das mullei-es so11 necesái-ias e 
11011 deben enteiider-se como discriniina- 
tórias seiióii como reg~iladoras dunlia si- 
niacióii de partida desigual. Pero xuiito con 
elas é tamén necesario facer do coidado fa- 
miliar e do ti-aballo doinéstico uiilia tai-e- 
fa conipartida. Q~ie hoiiies e mulleres, ra- 
pazas e rapaces aprendaii a coidar de  si 
mesinos e dos que lles rodeaii, adeniais de 
educar iia solidai-iedade ax~idairí a disolver 
nioitos dos prexuizos iiiacliistas cos que 
110s atopaiios todos os días. Se ter Lin fillo 
iion é ~inlia carga excl~isiva para a rn~illei- 
neii ~inlia opcióii que liiiiite o seLi proprio 
deseiivolveiiieiito persoal e profesional tal 
vez iiioitas niais mulleres estaríaii felices 
de ser nais. * -  



CAMILLA PARKER-BOW- 
LES, logo de conducir o seu 

1 / automóbil "como un mísil" e 
l 
l 1 chocar contra outro coche, 

a 1 deu-se á fuga deixando aban- 
1 donada á conductora Camilla 
I desde que se fixo oficial a 

, sua relación co príncipe Car- 

l 1 los, recebeu instruccións 
1 

1 

I L 1 L A K M E ~  KVMERO, feliz poia retirada do seu Feli- 1 
I 

1 pe, dixo "está estupendo e cada dia máis xove" 

IO 1 Certamente non atopa consolo quen non quere 

LUCY ROBERTS, CAROLINE HAMILTON, -- -- - m  - --- '1 
SINEAD O'CONNOR fora 1 
convidada pola organización I 

Jerusalem Link, composta 

1 por mulleres Israells e pales- 
tinianas, ao concerto denoml- / 

1 
nado "Compartir Xerusalem, 

PAM ULIVEK e rut nuux~n, conseguir( 
II Norte. 

1 1 

1 

dos1' e que finahlente houbo manter en de ataques 
de se ser a can- terroristas e veu pintada a 
tante ameazada de morte oca5ión de poñe-,o en 

ltamar Ben Gulr, activista práctica nesta ocasión 
do grupo de extrema dereita 

"Frente ideolóxica" manifes- i -P 
tou que "o concerto se anu- ?&S A-.s  - 2 

lou en gran parte gracias á 

nosa intervención" O alcalde 
de Xerusalén tamén declarou 

o seu contento pola anula- 
ción do dito concerto. 

Sinead O'Connor despois 

de suspender a actuación 
precisou que o seu próximo 

disco vai estar adicado á paz 9 

en Israel, Ruanda e Irlanda 
do Norte 

PILAR RUIZ LAPUENTE, 
astrofisica, foi elixida pola re- 
vista SCI€MC€ para expor no 

número de xuño o que se 
sabe sobre o mistério das 

O COI 
n u 

ou proibii 

serán 
!LE (5icília) acord 

n bando as mostras de cariño en público e en diante ! 
supernovas. 

j con mu 
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ltas de 2< 

?ron espc 

30.000 li 

:rar e hoi 
. - 

ras. 

~ b o  xentc 
?r-oiIn iirestando-se a beixos diante do Coi ,,,,,,. 
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GEMA AGUERA, unha galega de 

" 33 anos descubriu recentemente 
unha rota medieval de pelegrinaxe 

' desde Oslo á Catedral de Mídaros 

(Trondheim) na costa noroeste de 

Noruega 
Está moi ben que a xente norue- 

7 i 
ga pasme de que unha muller dun 

d 

t 
país "periférico" Ile ensine a rota 

/T- * 
pola que tantos e tantas pelegrlnas 

Ln - andaron até o centro do cristianis- 
.T 

.% - 1 mo desde o norte da Europa - 
)si O _j -1 medieval 



A 0  AGRESOR, PORTA 

O Consello de  Governo italiano, 
por iniciativa da ministra de Igualda- 
de  de  Oportunidades, Anna Finoc- 
chiro, deu luz verde ao proxecto de 
lei que permitirá 5 nistiza expulsar da 
casa niin prazo nioi breve, 48 horas, 
ao ineiiibro da família que teña exer- 
cido violéncia física ou psíquica con- 
tra os deinais membros. Este proxec- 
to tenta evitar que inoitas inulleres 
agredidas sigan soportando os casti- 
gos non só  por inedo senón tamén 
por razóns económicas. En Italia as 
agresións físicas constituen iin 78.4 % 
dos castigos no seo da família pero 
liai tamén un número importante de 
denúncias de  violéncia psíquica. 

Contrasta coa lentihide coa que ac- 
tua a xustiza no Estado Español ne- 
ses casos. Cada semana unlia muller 
inorre asesinada polo seu lioine ou o 
seu ex-coiiipañeiro. Cincuenta inulle- 
res ao ano. Algunlias delas puxeran 

- até doce denúncias por aineazas OLI 

maltratos, que se resolveron en inoi- 
tos dos casos con 15.000 pesetas e/ou 
cinco dias de  cárcere. As 17.000 de- 
núnc-ias de  inulleres maltratadas re- 
xistradas no Estado Español no ano 
1996 seguirán agardando nos arqui- 
vos dos xulgados. Até cando???? 
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SALARIO MllNlMO I E :ib\urcl Ministér 
clirise :I sei ino se ci 
nc i\iIiiiistCrio cle Meio Aiiibieiite e 
ao rnevno tempo a~rnle :i inst:ilacióii 
cle pl:int:ls inc111er:ldoras ]->en con- 
taminantes como C o c:~so d:i plan- 

. ta cle i~iciiieiacióri de Cerceda A mi- 
nistni declnroci que a Aclministra- 
ci6n cciitr~il :iportari;i 1 1 .O00 millóiis 
dc 1x5c-1a~ par:! a ~ie\,~inclita planta 
inciner,r6lc>r,i c nliimoii qiie Cerce- 
cl,i pcpi íi LI C;:nlnra ia:i 'I anguarcli:i c l o  
ni .in:iilatzrinv d c ~  ic5ncln los c dc5tacou 
LIIIICIJ ;jI - f ~ ~ , ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ c ~ ~ i ~ ~ n ~ ~  CIC CIC)II 313- 
~aiic*l I r;iii:i ;irirfa ok prcilpUcma\ dc  
r i l c i c )  c ~ i r 7 E  r l t . l n u f  

4.11,c.r;l :i -1Siirrci i~-niaai~ili-,c ( 11  I(: c4a 
\cnsi\xli( 8 ~ ~ 1 1 .  znit-ir) ;ninal~nn+nr;i.J r i o  4c- 
iíoi fr.i,q,i . i , i  :i 6 o r i l c ' r  +.n i r JL?  clvíclc- .i 
inst,il,icicín cl;i iizclíisnri~ cIv c elcilo5:i 
(le I'onie\ c~cll:~) 4,iI,t.r:i .i \eñur;i To- 
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iow Toc Segundo unha proposta da socia- 

lista francesa, Elisabetli Gciigou e o de- 
mocristián alemán, Elmar Rrocl<, no 
Parlamento Europeo, liaberia que in- 
cluír na revisión do Tratado de Maas- 
tricht "os princípios xenéricos polos 
que os estados deberian establecer os 
sqldos mínimos para persoas en paro 
ou con ingresos insuficieiites". 

Os paises discrepan sobre esta rne- 
dida argumentando que non contri- 
buirá a crear máis traballo, o que non 
se lles ocorre e que servirá para axu- 
dar a sobrevivir aos máis de  18 ini- 
llóns de  persoas en paro que liai na 
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AS CAMPESIÑAS GALEGAS 

No Congreso Internacional "Muller 
e Desenvolvimento riiral" que se ce- 
l e b r o ~  na primeira quincena cle maio 
en Santiago, puxo-se de  riiaríifesto 
que setenta mil mulleres galegas 
realizan no méio 111ra1 traballo non re- 
n~uneraclo nen recoñeciclo social- 
mente ao estar catalogaclo como "ani- 
da familiar". 

A sua xornada laboral inéia é d e  
case 18 horas diarias, con ináis clecli- 
cación á explotación agrária que ao 
traballo cloméstico, fronte á rnéia es- 
tatal de  12 horas cliárias. 

NAlS AVOL., 

?ha muller cle Califórnia q 
~cluida nun programa de  

l , lidade no que non se admitian maio- 
res de  5 5 anos. Ela mentiu sobre a 
sua idacle e conseguiu cluedar pre- 

plante clun óvulo do- 
l a  xove e fertizaclo co 

l l l ~ L  próprio ~llariclo de  
lacle. 
con 63 Linos unha ne- 

, ,,.. .. finais do  ano 1996 e os bispos 
icos cto Estado Español apura- 
mra censurar publicamente ~ i l  

L v i i J ~ ~ t a ,  ''A igrexa non recoñecc 
outro método lesítirno que non se- 
xa o acto cle xeneración (só relesi- 
clo no ser humano) no seo dun ina- 

trirnónio" 

u3 
ser ii 

ueria 
ferti- 

A PRENSA GALEGA 

I<cstill:i inoi xinlp5lico s:iher por 
(1"' :I pr'n5:i silega se porta como se 
por1;1. Asi El Correo Gallego, por 
eseinplo, non inclue noticias críticas 
sol>rc :i Sunta cle Galiza OLI por que 
El Faro cle Vigo é ináis co~nplaciente 
con Cuiña que con outros consellei- 
ros. :I explicaciói-i resicle na política 
cle sul->vencións que as distintas con- 
sellerias clan aos diários galegos en 
forrna cle convénios, de axiidas ou de 
publiciclade. 

Os exemplos cantan sos: 
D El Correo Gallego, cunha clikisión 

cle 17.034 exe~nplares recibe 41.78 
ptas. por exemplar. 

D La Región, cunha clif~isión de  
11.095 exe~nplares recibe 44.80 ptas. 
por exeinplar. 

D Atlántico Diário, con 4.942 exem- 
plares recibe 24.52 ptas. por exeni- 
13 1 :1 r. 

D La Voz de  Gnlícia con 109.582 
eseml>lnres clc tirada, recibe 5.6 ptas. 
por exmnplar. 
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O CU DO SOLDADO 

O cu clun soldaclo esco- iIIIAP 
cés da British Army's Black --.. %de.&..". 

Watcli, que  sa i~i  en  toda a 
prensa niunclial, cleu a co- 
ñecer que baixo o seu im- 
pecábel uniforme estes lio- 
mes non levan nacla, abso- 
lutamente nacla. 

Aincla asi este solclaclo 
non ser5 sancionado xa que 
levaba a "roupa apropriacla" 
segundo un portavoz d o  
cuartel clos batallóns esco- 
ceses. 



CASO FLlNN 

A sociedade estadounidense resul- 
ta aos nosos 0110s cousa puritana e 
antiferninista até a fartura. En 1995 a 
teniente ICelly Flinn foi presentada 
pola Forza Aérea como unha heroina 
da rnoderniclade ao ser a prirneira rnu- 
ller piloto dun bombardeiro B-52. En 
1997, Kelly Flinn é "muller diabólica" 
por manter unha relación sexual cun 
horne casado, entrenador d o  equipo 
de  f~ithol da sua base militar de Mi- 
not, en Dakota do Norte. 

O adultério é delicto en vintecinco 
dos cincuenta e un estados d o  país 

e castiga-se severamente segundo o 
artigo 134 d o  código militar, porén 
non se aplica con igual rigor se se tra- 
ta dun acllíltero ou dunlia adúltera. 
En Minnesota, segundo a lexislación 
de  1963, só liai clelicto de  adultério 
canelo existe unha relación entre un- 
ha rnuller casadase un hoine distinto 
ao  riiarido. Se é un liome casado 
quen ten relación cunha ~nuller que 
non é a suá esposa non liai clelicto 
nengun. 

UNHA MOZA EN MAASTRICHT 

Queda monísima, un adorno, unha flor, a raíña Beatriz de Holanda no rnéio 
dos xefes de Estado e de Governo da Unión Europea que se reuniron en Arns- 
terdarn no mes de  xuño. A muller está por casualidade, Non?? 

A PRIWATIZACIQR DA SAMIDADE 

O Irisalud prepara o seu plan de  
reconversión para decembro pero 
mentras xa hai setenta orgariisiiios 
sanitários púhlicos que se xestionan 
de forma privacla, descle liospitais até 
unidades cle cliagnóstico tecnolóxi- 
co. Unlins veces a fórmula para pri- 
vatizar é a das f~indacións, outras a 
creación de consórcios entre duas ou 
nláis adininistracións e entidades pri- 
vadas. Quizais credn que f~cenclo-o 
pouquiño a pouco, paseniño, non 
nos enteirarenios. 

Galiza 
Fundación: 1-Iospital Verin; Centro 
Galego de Transfcisións. 
E111p¡-esa PUblica: MEDTEC, S.A. 

Andalucia 
Empresa Pública: Hospital Costa 
del sol; EI'ES de Emerxéncias sani- 
tárias; EP Hospital cle Poniente. 

Euskadi 
Empresa piíblica: Diagnóstico por 
iinaxe; Centro cle Trrinsf~isión. 

Cataluña 
Fundación: E Sanitária de  Iguala- 
da: F. Puigcerclá. 

Empresü Ríblica: Instituto de Diag- 
nóstico pola Irnaxe (rnr); Xestión 
de  Seniizos Sanitarios (H. de  Llei- 
da): Institiito cle Asistéricia Social; 
Xestión e Prestación de  Senrizos 
de  saúcle; huéncia dc  avriliación 
de Tecnoloxia Médica: Banco de 
sangue: Hospital de Mora de Ebre; 
Hospital de Pallars; Erierxética cle 
Instalacióiis Sanitárias, SA: Siste- 
ma de Emerxéncias Méclicas, SA. 

Consórcio: Ilospitril da Cruz Ver- 
mella; C.Sanitário da Selva; C. Sa- 
nitário de  Terrasa; C. Hospit:ilário 
de Catiluña (m5is de 40 11ospit:iis); 
C. HospitalSrio de  17ic; C. 1-Iospi- 
tallírio do Parque Tauli; C. Hospi- 
triis dc  Barcelon:~; Unidade d e  
Diagnóstico cle Alta Tecnoloxia t1.1- 

L>IAT). 

Canarias INSALUD 
Empresa Pública: Xestión Saritária Fundacions: Pundacjón 1-T. Alcorcón; 

- Canária. Fundación H. Manacor. 



1 asenios agora a algonlias coiisideracióiis de Galto~i cerca das 
iii~illeres. Logo do que vimos sobre as razas, iioii deberia surpresariios que a sLia opi- 

nión sobre as iii~illeres fora iiiarcadamente negativa e, en calq~iera caso, iiioi inferior á 
que tina sobre os honies. Esta infi-avaloracióii, cliea de preconceitos, refire-a a múltiples 
cualidades: Coillo regla, telio enco~itiarlo q,ve os Iioiiies relieil 1111s poderes de disrrin~iiirición 
~~zr i i s f~ i~os  q11e as ii~zilleres, C O I ~ Z O  a yróprin experiei~cia de todos os dias parece col!filnial- 
f...]. As ii~ulleres distiiig~ieii nioi mnlnieizte os inéritos do vilio na i~~esa ,  e ainda q~re o cos- 
trrllie pemiire que presida11 a mesa do peq~ieiio ahnorzo, os lloiizes pel~sali qire 11011 reñe11 

deinasiado éxito á Iiom de preyamr O té 011 O crfé". 
Cando fai referencia ás características d o  carácter que él cré própi-ias das mulleres 

Lisa valoi-acióiis seiiiellaiites ás ~itilizadas ao se referii- aos negros, tentando sustentalas 
nos efectos da selección naniral (ou sexual): 

Llllha 110rabe1 penilinriilnde do carácter dn niullei- é que é cayricllosa e coqzreta e é ilreiios 
sinceirn que o Iioiiie. Szlcede o lileslilo coaknzia de calqi1en7 a~iiiilal 11n épocri do aparea- 

ineiiro, e cnlielz pol~cas dzíbidas solil-e a orixe da perriliaridade l...] . 
A disposición cnliibinnte dasfeniias en ci~esriólzs de n n ~ o r  é tal1 evidei~re ~icis velaifias co- 

1710 iio honie, e debe ter sido pvorecidn de xeiro coirriiizro desde os prili~eiros esradios dn evo- 
I~rcióiz ai~ii~ial  aré o yresei~te [...]. Coqzlereria e capricl~o coi~verriron-se, en co~zsec~ieiicia, 

11zlnha hedanza do sexo, x~riito niizlza cohorte de círiizplices finqirezas e iiiesqirilios C ~ I ~ ~ I I I O S  

qile OS lioll~es c/leproiz coizsiderar C O I ~ ~ O  aspectos veilais, poré~i ra11ié11 a71znbeis h s  7111llleres, 
que lloiz poderiail, se11 embargo, toleinr en si iliesnlos. 

De acordo con estes puiitos de vista, e tainéii en consoancia cos prexuizos sociais da 
época que Galton coiiipartia aiiiplainente, para os seus fins euxenésicos seleccioiiará 

entre as mulleres características tais conio gracia, beleza, saúde, bó carácter, liabeleiicia 
doinéstica, etc., e só IILIII seg~iiido plano refíre-se a valores iiitelecniais. De feito, dado 
que iiaq~iela épocas presenzade in~illeres en postos sinalados do i i i~indo da política, 

da xudicat~ira ou de outras profesións coiisideradas ilustres era practicamente n~ila,  es- 
tarán conipletaiiieiite auseiites das suas listas de pei-soiiaxes einineiites. Só terá conta 
da contrib~~cióii da iii~iller á lierdanza do talento desde ~ i i i  ponto de vista negativo, ao 

considerar que as c~~alidades destas poden i~e~inalizar nos fillos as dotes extraordinarias 
dos pais varóns: 

É ziilJéiro qzre 11011 se pode negar polhl taii~poirco dar-/le delilnsinda imporra~zcia, q11e OS 

fillos de ll0111es d e x e ~ ~ i o  te l ie l~f ieclreiztel i~el~te 1111 r171e11to ~iiediocre. AS clralidades de cr~lio 
ii~dividiio deben-se a ilifllrei~cia coiizbilzndri dos sezls dozrs pais; e as czralidades exmordina- 
rias diin poder? ter sido iieun-alizadas, 11n desce~zdencin, polas cilnlidades oposras o11 11EflPc- 

tilosas do ozlm. » 

Recollido do libro de Dailiel Souaillo: La Et~gpnesia. Desde Craltoil hasta hoy, 
Madrid: Talasa, 1997. ( páxiiias 37-39) 

Adeniais de executar os quefaceres cotiáns e os que esixa a iiiuda de roupas, Iirí oir ini- 

sa, asistir ao rosario, visitar as familias conecidas e aos enferinos, Iér uii ratito iiunlia 
obra instrutiva e dar LIII paseo coa familia.» 

Tomado do libro de Da Mariana Alvarez B. Carretero! 
Rmriizen del Catecisiizo de Hi f i i z ey  E C O I Z O I I Z ~ ~  doméstica de D.A.A.C. 

B~irgos 1890 (páxina 77). 



J 
>O "Un bebé é coma un año, fácil de degolar". lsto foi o que "O delicto (sexual) cometido entre familiares será me- 
dixo un dos autores da matanza de 93 persoas en Hauche Bu- nos reprobábel có cometido entre estraños". Razón pola que 
guelef Jemisti (Alxéria). A frase non precisa comentário. unha xuiza rebaixa a pena a un home por violación da súa ex 

muller. 
J " A que foi asesora médica da garda civil, Blanca Rodrí- 

guez Porto recomendaba aos axentes facer o amor en prima- 
vera por "ser saudábel para o corpo e para o espíritu, amén de 
sentar ben ao cute" 

O consello debeu chegar ao Governo sudafricano que alen- 
taba aos seus axentes coa mensaxe "Mastúrben-se, non 
violen" 

J 
Os apuntamentos que Maria Dolores Candela, profesora 

de Psicoloxia Evolutiva na Escola de Traballo 5ocial da Univer- 
sidade de Alicante, non teñen desperdício Anotamos 

B "Família, pátria e lgrexa católica" son os pilares da socie- 
dade 

B "A homosexualidade é unha enfermidade que se pode cu- 
rar se se colle a tempo" 

B "A educación cristiana purifica e eleva a personalidade dos 
xoves". 

B A fórmula para tratar na escola aos toxicómanos é: "Ailla- 
mento do estudante do resto dos seus compañeiros até que 
a infección sexa controlada satisfactoriamente". 

gri 
- 

J 
Escoitamos a un Aznar 

consternado e sério afirmar 
dubitativo "A economía es- 
pañola val ben" 5en segu- * ridade repite "Vai ben De 

4 cando en vez convén dicí-lo 
porque, se non, a algun se Ile 
pode esquecer.. .". Por onde 
andará ben esa economía377 

! ~ 

J 
Para o barón Thyssen, "Unha obra de arte é coma unha 

fermosa muller, cando a ves desexas posui-la. E, ou casas ou 
a mercas". 

J 
Bonita é a frase de Alvarez Cascos falando do fraude fis- 

cal en Barcelona: "Nen irmás únicas, nen primas únicas, nen 
tias únicas." 

J 
O €xecutivo explicou por escrito o significado da expre 

sión empregada pola secretaria de Asuntos 5ociais, Amália Gó 
mez. lsto é: "A cuota do wonderbra resposta á presión coa quí 
se introducen as mulleres nas listas dos partidos en funciór 
dun número aritmético, sen atender á súa cualificaci6n". 

O  

o 0  . 0 0  

R. Venezuela, 45 Rúa do Sol, 139-141 R. Montero Rios, 50 
Tel: 43 48 O1 Vigo Tel: 35 31 66 Ferrol Tel: 58 03 77 - 58 05 87 Santiago 



FEMINISTAS 1N 
G AL€ 

Este grupo feminista xorde no ano 

1978 como escisión da Asociacion Gale- 

ga da Muiler (AGM). Recollía unha boa parte do 

feminismo independente galego e contiña dis- 

tintas correntes ideolóxicas no seu seo que aca- 

barían tendo traxectorias diverxentes avanzados os 

anos oitenta. 

Unha parte deste colectivo promove a partir do 

1983 a revista Festa da Palabra Silenciada. Pu- 

blicación dedicada a promover a creación femi- 

nina nos distintos campos culturais, así como 

tenciar e espallar o pensamento femi- 

Do no 7 da festa'da Palabra Silenciada (Ou- 

tono 1990) reproducimos os "Puntos para un- 
. , . , . ,, . . ,. 

niclón" deste colectivo: 

1. viga é Un GRUPO IDCOLÓXICO FEMINISTA que ten- 

nciar, ante as muileres e a sodedade en 

xeral e' desde o noso particular contexto nacional, 

non so as discriminacións sexistas de tipo 

formal senón especialmente as bases 

ideolóxicas do patriarcado que sitúan ao 

noso sexo baixo o poder multiforme do 

varón. 

2. Posto que a dependencia (fisica, eco- 

nómica, psiquica, intelectual ... ) é a caracte- 

ristica básica do xénero feminino baixo o patriar- ' 

cado, nós propugnamos como principio básico a ln- 

D~PENDENCIA. Dita independencia levaranos a:.a) 

adoptar sempre como principio de análise e de 

actuación, unha PRESPECTIVA DE MULLER, non pre- 

gándonos aos intereses masculinos. b)buscar, 

por riba das Ióxicas discrepancias entre os distin- 

tos sectores de muiieres, a SOLIDADRIEDADE de 

3. Dos nosos devanditos postulados de radicalida- 

de e independencia dedúcese a nosa PROCURA DE NO- 

OCIAl5 que se apartén dos propios dos xé- 

no e feminino actuais, polo que o noso fe- 

minismo non se rexirá polo principuio da androcéntrica 

4. Concebimos o feminismo como a BUSCA DUNHA 50- 

CIEDADE SER PODER na que se respete a diversidade polo 

que o noso esforzo non vai encaminado contraa os ho- 

mes senón cara a meta antes exposta. 

A N D A I N A ,  
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DEPENDENTES 
- 'GAS 

- 5. Xa que as reivindicaclóns reformis- 

tas de tipo máis ou menos feminista son 

levadas adiante pola maioría das asocia- 

cións de mulleres existentes e son moitas 

veces asumidas por boa parte dos parti- 

dos políticos, sobre todo da esquerdam 

nós guiarémonos por un principio NON-RE- 

PORM15TA, OU meSm0 ANTIR€fORMISTA. 5é- 

gundo isto. Non asumiremos como nosas 

posturas pu reivindicacións que encubran 

ou sexan un obstáculo para a solución ra- 

dical do problema. 

6. Posicionamento ante aigunhas cues- 

t ión~:  

6.7. VIOLENCIA CONTRA A5 MULLERES: de- 

nuncia da permanente situación de (lio- 

lencia latente que pende sobre as mu- 

Ileres. 

6.8. ABORTO, ANTIcOMCEPCIÓN, TECMICAS RC- 

PRODUCTORAS: Denuncia das agresións 

contra a muller e da utilización do seu 

corpo custionamento da.sexualidade tra- 

dicional e dos molelos e USOS sexuais. 

6.9. PROSTITUCI~N: Erradicación ; de- 

nuncia da escravitude sexual das mu- 

lleres nos USOS matrimoniais, no matri- 

monio de conveninecia e na prostitu- 

cien, reivindicación dunha sexualidade 

libre. 

6.10. MILITARISMO: Denuhcia da violen- 

cia e do culto á morte que conleva; 

asunción do pacifismo e do ecoloxísmo 

como principios ideolóxicos que defen- 

den a vida nas condicións máis idó- 

neas de calidade. 

6.1 1. € D u c ~ c i ó n :  Denuncia do andro- 

centrismo do sistema educativo que 

postula como modelo de ser humano 

ideal o modelo masculino. 

6.12. TRABALLO DOM€STICO: Denuncia da 

súa desvalorización social por ser un 

"traballo de mulleres", desbotar a Idea 

do soldo para a ama de casa porque de- 

sa maneira se condenaría ás mulleres 

a esa función. '2 



Asociacion Mujeres a la 
Música contando-nos 

brevemente quen son e 
oferecendo iin programa que 

poderá interesar a algunhas 
persoas que nos lean 

t vetus omne poema. ambigi 

lid Asociaciói~ Mujeres en 
la Música surxiu en 
1985 coas mesmas in- 

tencióiis que outras asociacións seme- 
llantes, que sob o mesmo nome existen 
en diferentes paises de todo o mundo. 

Contra do que poida parecer non se 
trata dunha asociación exclusivamente 
para mulleres. A nosa pretensión é in- 
vestigar, recuperar, catalogar e inter- 
pretar música composta por mulleres 
no pasado e no presente. Para esta ta- 
refa que cupón descobiir o lugar da mu- 
ller na música de épocas anteriores e 
conseguir na actualidade o lugar que 
por séculos lle foi negado, fan falla mu- 
sicólogos e intérpretes, independente- 
mente de que esos  sexan homes ou 

A proposta que a seguir apresenta- y-! : h'-- ' i  ' 
-+ - 

mos encontra-se estreitamente relacio- ; , i -. 
nada con todo o anteriormente exposto. 

Trata-se de tres interesantes activi- 
dades que se complementan entre si: 

B Unha exposición divulgativa sobre 
o papel que xogou a muller na mú- 
sica. Consta de trinta e seis paneis 
de fácil transporte e de montaxe sin- 
xelo. 
B Unha conferencia de cincuenta mi- - 

nutos con posterior debate sobre a 
Historia da Muller na Música, titula- 
da " A outra historia da música". A 
conferencia vai acompañada de au- 
dición~ e transparencias. 

; - 
B Un concerto para clave e violon- I 

chelo que inclúe obras de composi- I 

toras relevantes na Historia da Míisi- " 
ca e composicións de autores de re- 
coñeciclo presttxio, interpretadas por 

sr 

M" Luisa Ozaita (clave) e Dimitar , I 

p: 
I t  

Fourdnadjiev (chelo) P i. % '." 
O presuposto para a realización des- 

ta proposta no seu conxunto é de 
350.000 pesetas mais IVE e transporte 
de paneis e instrumentos." 

mulleres Afortunadamente este nlovi- O xeito de por-se en contacto con es- 
mento promovido polas Asociacións de ta asociación é: 

Mulleres na Música de todo o mundo, R/ Almagro, 28. desp. 2, 5" 
,-S ~ - - - u s . m ,  L. 

28010 MADRID 
Snz- 

vai paulatinainen~e acadando os seus - - % 

logros, ainda que o traba110 só fixo co- Tfne. 91- 308 45 88 
inezar. Fax. 91- 304 10 84 



D~REITOS DAS 

)rimeira actividade significativa Tamén contou a Comisión coas com- 
aboración do Comunicado que parecencias institucionais do director 

M4 Olaia, deputada do BNG 

Parlamento de Ga- 
licia aprobou na se- 
sión do 17 de Xu- 
no de 1997 o Dic- 

tame da Comisión non Permanente pa- 
ra a Igualdade e para os Dereitos das 
Mulleres. 

Facemos unha breve historia denan- 
tes de reproducir as ConcIusións e me- 
didas propostas pola Comisión por pa- 
recer-nos de interese. 

A iniciativa das deputadas do BNG 
traballa-se para conseguir a criación 
dunha Comisión na Cámara Galega ca- 
paz de traballar (estudo, debate e pro- 
postas de solucións) os problemas mais 
sobranceiros das mulleres « tanto de ín- 

se levou á Conferencia da muller en 
Pekin. 

Logo foron aprobadas duas propos- 
tas de resolución nas que se solicitaba 
dos concellos de Galicia a adopción de 
mocións nas que se asumise, se fose o 
caso, a declaración parlamentaria de 
Pekin. 

Outra das actividades moi sinaladas 
da comisión foi a proposta de coinpa- 
recencia perante a dita comisións das 
diversas organizacións feministas e or- 
ganizacións que traballan a pro1 das mu- 
lleres en distintos ámbitos no territorio 
galego e centros asistenciais que pres- 
tan servizos a mulleres. Comparecen- 
cias que se foron desenvolvendo en di- 
versas reunións e onde as representantes 
expuxeron alguns dos problemas que 
consideraban que o Parlamento Galego 
poderia abordar con propostas e inicia- 
tivas en ocasións ben precisas, tal e como 
recolle o Boletín Oficial do Parlamento 
de Galicla no 681 do 25 de Xuño de 
1997 nas páxinas 21.597 a 21.615.l 

xeral da Compañia de Radio Televisión 
da Galicia co fin de informar sobre o 
tratamento da muller no medio sob sua 
dirección e de Carmen Bianchi, direc- 
tora do Servicio Galego para a Igualda- 
de do Home e a Muller. 

As Conclusións e medidas propostas 
pola Comisión teñen un indudábel in- 
terese polo que as reproducimos inte- 
gramente. 

dole laboral como cle discriminación e 
exclusión social noutros planos da vi- 1 Chama por ccrto a atención que no pun- 
da pública». to 3: Medidas propos~as polas comparecen- 

6 26 Octubre de 1994 quedou Les onde se recollen as diversas medidas pro- 
postas polas diversas organizacións compa- 

consiiiuida a Comisión con seis depu- ,cen,,s, no ,aso da AsociaciOn galega da 
iaclas (duas do PP, ~ O U S  do PSOE e duas Muller que fixo tres propostas só apareza re- 
do BNG. collida unha. MuXosé Porfeiro, deputada do PSdeG-PSOE 



Q A "Comisión para 
Igualdade e para os 
Direitos clac Mulleres" 

foi constituída, no Parlamento 
Galego, por acordo dos tres gm- 
pos parlamentares, para conec- 
tar a actuación político-parla- 
mentar da Cámara galega cos 
problemas e as necesidades exis- 
tentes nas mulleres galegas, co- 
ñecidos através de representa- 
cións sociais diversas. A tal efei- 
to, compareceron nesta Comi- 
sión moi diversas representa- 
c i ó n ~ :  cargos públicos institu- 
cionais; representantes sindicais; 
portavoces de asociacións femi- 
nistas e doutras asociacións fe- 
miniiias; encargadas de labores 
asistenciais.. . A lóxica especia- 
lización de cada unha destas re- 
presentación~, o seu ponto de 
.vista particular, a sua, enfin, aná- 
lise dos problemas das mulleres 
segundo o seu particular e le- 
xítimo criterio, non impediu a 
unanimidade das representan- 
tes de todos os Grupos Parla- 
mentares á hora de recoñeceren 
os seguintes extremos: 

a) En primeiro lugar, a iden- 
tificación do problema en si: 
existen discriminacións e dife- 
renzas negativas que seguen 
afectando globalmente a povo- 
ación feminina galega -en inoi- 
tos eidos, simultánea e persis- 
tentemente-. 

b) A existéncia de lexislación 
igualitarista e, niesmo, correc- 
tora de clesi~~alclacles evidentes, 
non conseguiu conxurar todos 
os efectos de tais discriinina- 
cións: segue habendo un des, 
fase entre o recoñecido e o pra- 
ticaclo, entre o proclamado ofi- 
cialmente e o que existe na re- 
alidade social e material. 

C) As cominturas criticas, en 
desenvolvimento econóniico, 
oSerta de traballo, prestacións 
sociais.. . afectan máis negativa- 
mente ás mulleres: os seus indi- 
caclores negativos, de recesión 
ou de estancamento, son femi- 
nizados. 

d) Compre, ainda, seguir tra- 
hallando eneixicainente contra 
antigas, seculares lormas de 
opresión: violéncizi sexual, aco- 
so no traballo, explotación es- 
pecífica de operarias.. . 

e) Segue senclo urxente a 
consideración política do pro- 
blema, en calquer ámbito da 
Administración e con carácter 
transversal. 

f) É unánime a demanda de 
máis medidas de acción positi- 
va que, en toclos os campos de 
xestión política (sanidade, edu- 
cación, economia, medios de co- 
municación, cultura, labor pe- 
dagóxico das institucións, po- 
lítica laboral.. .), contribuan de- 
cididamente a mitigar as conse- 
cuéncias de todas as discrimi- 
nación~ enunciadas e a traducir 
en prática visíbel a igualdade 
proclamada. 

A Comisión para a Igualdade 
e para os Direitos das Mulleres, 
no exercício das súas faculdades 
e responsabilidades, elaborou 
e dirixe este Informe ao Parla- 
mento de Galiza, ao Valedos do 
Povo e, nomeadamente, ao Go- 
beino da Xunta de Galiza, a fin 
de que a sua exposición e as suas 
conclusións se tomen en con- 
sideración e determinen unha 
acción política que atenda as ca- 
réncias, necesidades e deficién- 
cias aqui recollidas, que ainda 
quedan por resolver. 

MEDIDAS PROPOSTAS 
POLA COMISIÓN 

4 Política institucional. 
1. Pontenciar novas campa- 

has institucionais-publicitárias 
que divulguen periodicamente 
a necesidade de que as cargas 
doméstico-familiares sexan asu- 
midas tamén polos hoines e non 
en exclusiva ou, maioritaria- 
mente, polas mulleres. 

2. Impulsar iiovas campañas 
periódicas de sensibilización pú- 
blica que recorden a igualdade 
esencial de mulleres e varóns co- 
mo seres humanos que merecen 
o mesmo trato, en imase, trans- 
misión informativa, publicida- 
de.. . e que alerten e condenen 
a violencia de calquer tipo pra- 
ticada contra as mulleres. 

3. Cooi-denación entre as ins- 
t i tución~ que dispoñan de in- 
fraestructura~ e seivizos que tra- 
ballan a pro1 cla igualdade de cli- 
reitos entre homes e mulleres. 

4. Promoción e asuda ao ac- 
ceso das inulleres aos órgaos de 
decisión'en ámbitos da vida cul- 
tural, social, política e econó- 
mica. 

5. En relación coa problemá- 
tica das mulleres denunciantes 
de maus tratos, solicitar ante as 
instáncias competentes a asili- 
zación do trámite de acceso ao 

turno de ofício e da resolución 
dos procedimentos nidiciais que 
as afectan (medidas provisionais 
ou provisionalísimas, demandas 
de separación, demandas para a 
reclamación da guarda e custó- 
dia, demandas de recoñeciinen- 
to da paternidade e demandas 
de alimentos provisionais. 

4 Política laboral. 
1. Vixiláncia, pola inspección 

laboral, do cumprimento da 
normativa laboral en materia de 
igualdade salarial, hixiene, sa- 
lubridade e seguridade no tra- 
ballo ou en calquer outra ca- 
suística específica, xa que o seu 
incumprimento afecta moi ne- 
gativamente a diversos colecti- 
vos de traballadoras, infrapaga- 
das e con padecimento de into- 
lerábeis condicións de traballo. 

2. Instar a reforma da lexis- 
lación da Seguridade Social ati- 
nente ao réxime referido ao tra- 
ballo do servizo doméstico pa- 
ra mellorar as prestacións das 
aseguradas. 

3. Impulsar medidas efecti- 
vas para erradicar o traballo ile- 
gal integrado na denominada 
economia submerxida e que 
afecta maioritariamente ás mu- 
lleres, para posibilitar a súa in- 
corporación ao mercado de tra- 
ballo legal. 

4. Instar das institucións com- 
petentes da Seguridade Social 
que, en virtude da legalidade vi- 
xente, deixen de manter actitudes 
discriminatórias a respeito do 
direito das mulleres galegas e 
aliliar-se á Seguridade Social 
Agrária. 

5. Impulsar medidas efectivas 
de inserción laboral, no traballo 
retribuído, para as mulleres, no- 
meadamente as aspirantes ao pri- 
meiro posto de traballo. 

4 Servizos sociais. 
1. Maior oferta da rede de 

guarderias ou escolas infantis 
públicas ou de iniciativa social, 
con horários ampliados. 

2. Completar a olerta de,co- 
medores escolares públicos e 
concertados, asi coino a rede de 
transporte escolar. 

3. Incrementar a atención 
asistencia1 ás prostitutas e arbi- 
trar medidas tendentes a erra- 
dicar o tráfico de mulleres. 

4. Maior esforzo económico 
e asistencial das Casas de Aco- 
llida para as mulleres inaltrata- 

das, impulsando, asi mesmo, a 
rede cle solidariedade. 

5. Realización de programas 
de información sexual e planifi- 
cación familiar con especial aten- 
ción aos colectivos máis xóvens. 

6. Ampliación e potenciación 
do sistema de axuda a domicilio. 

7. Impulsar mecanismos ten- 
dentes a combatir a crecente fe- 
minización da pobreza. 

8. Considerar a circunstáncia 
de maus tratos e/ou a de fami- 
lias monoparentais na baremi- 
zación das vivendas sociais de 
promoción pública. 

4 Educación. 
1. Elaboración e divulgación 

de materiais didácticos e de 
orientacións pedagóxicas que 
eliminen formas patentes ou la- 
tentes de sexismo e teñaii en 
conta a epistemoloxia e a meto- 
doloxía provenientes do pensa- 
mento feminista ou non andro- 
céntrico. 

2. Impulsar no proceso eclu- 
cativo a incorporación da pers- 
pectiva da igualclacle. 

4 Cultura e medios de comu- 
nicación. 

1. Potenciación e difusión 
adecuada da criación cultural le- 
minina. 

2. Seguimeiito e control da 
transmisión informativa e publi- 
citaria da imaxe e da iclcntidade 
das mulleres para combatir a per- 
sisténcia de modelos sesistas ou 
vexatórios para coas mulleres. 

3. Actuacións que permitan 
unha maior receptividade e co- 
laboración dos meios de comu- 
nicación que contribua á difu- 
sión do traballo realizado polas 
inulleres, individual ou colecti- 
vamente, facenclo visíbel a sua 
aportación social. 

4 Saúde. 
1. Impulsar na rede de atcn- 

ción primaria os servizos cle 
atención sanitária específica pa- 
ra mulleres, tanto en profilaxe 
como en terapia. 

2. Continuar planificando pe- 
riodicamente programas de sa- 
í ~ d e  para as inulleres, dentro da 
rede o SERGAS. 

3. Posibilitar, dentro da lega- 
lidade vixente, a máxima prosi- 
iniclacle para as usuarias que pre- 
cisen praticar unha interrupción 
voiuntária do embarazo. 
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A ~~iblicación no noso país d~111Ila obra transformadora 
I u algúns dos elemrri~us cie crítica que, ~i 

coiiio a que iiiios coineiitar coiistit~ie seinpre ~inlia boa nova xa que 
te~oría  xénero. lle ten adicado o chama- 

D 

aiiiais de contribuir h reflexióii, periiiite toniar 0 ~ L I ~ S O  a algíliis dos do feminismo da diferencia, de salien- 

debates feiii i i i  istas de iiiiis interese 110s íiltinios teiiiy os. O .voluine tar a excelente, na mitia opinión1 sintese 
que as autoras fan da andaina dos diver- 

que ven de piiblicar a editorial Laiovento, "Coryo de Muller, sos feminismos -do liberal a. 

D~SCLI~SO, Poder, C~ilnira" reuiie, iiesta edicióii coordiiiada por María marxista, do feminismo da igualdade á 

Xosé Agra, diferentes textos fi-oito eii boa iiiedida do mballo do diferencia deconstmctivista e da critica á 

modernidade- oor constituir-se en. se- 
griiyo de investigación "Mulleres: discurso, poder, culnira." xurdido gLlndo concluei as autoras, pe&amenLo 

eii Coiiipostela ( 1989) co obxectivo de "exaniiiiar as aportacióiis da feminista con vida propia 'cuiil1a radical 
independencia e cun modo diferente de ra- 

teoría feiiiiiiista e filosofia de a~itoría social". cionaiidade., non pionunciando-se sobre 

C) libro rccolle, xunto aos artigos das 
cstucliosas pcrtencentes a0 grupo -Ma L. 
Pintris, C. Cai~inclio e F! Mayobre, B. Fer- 
iirínclcz Herrero e a propia M". X. Agra-, 
outi-os tantos cle i~ivcstigac~oras como R. 
Osborne, R. Cobo, M" L. Femenías e A. 
Puleo, colaboradoras toclas elas do semi- 
nario clirixido por M" Xosé Agra. Ao lon- 
go de 250 páxinas, e a traveso de seis ar- 
tigos cliferentes, faise un percorrido por 
algúns dos debates leministas máis inte- 
resantes dos últimos tempos no eido do 
pencamento lilosófico, tendo como pun- 
to referencia a aceptación do sistema de 
xcnero/sexo. 

Completan o libro outros dous artigos 
cle menor interese lilosófico: "Corpo de 
niitlle~: Rul?tilra e iiova identidade" de 
M'' Luz Pintos Penarancla no que desde 
unhn mestura cle planos (filosófico, an- 
tropolósico, biolcísico ... ) se pretende un 
esnnic rctrospectivc~ tia oposición mas- 
culino/feininiiio que conclue coa nega- 
cibn de calqucra caste de clesig~~alclacle 
antolósicn ("riori c'sistc. ncitla cpic tlctcr-mi- 
~ic. (1 s~il~riiisicíri") para despois propor a 
~LI~>LLII-a cln clnniinacióii inasculina sa  que 
"o ((iic' tiorl c~stti(/ctct-min~i(/(~ pola ricttlii-czn t 

toda unha serie de estudios verbo do va- 
lor peclagóxico e moral do conto e as suas 
raiceiras +ido no que destacan figuras da 
talla clun Bettelheim, por exemplo- pa- 
ra analizar após a formación do arqueti- 
po moral feminino nas fadas e nas bru- 
xas, personaxes femininos por excelen- 
cia, e os cambios de contido, mínimos, 
nos contos actuais. 

O SISTEMA XÉNERO/SEXO 

Dous anos despois de que a A~ila Cas- 
telao de Filosofía organizara a "Semana" 
ao redor do tema "Filosofía e Xénero", o 
libro que comentamos volve sobre a Te- 
oría do Xénero. En "Aprender a vivir  
senfitndamentos", Cristina Caruncho e 
Purificación Mayobre proponen-se como 
obxectivo -ambicioso- a revisión crítica 
da teoría e historia feminista. O artigo re- 
pasa diferentes conticlos da categoría xé- 
nero para tentar delimitar o seu signifi- 
cado, analizar despois a sua potencia 

"E de salieiitar a excelc 
siiitese que as autoras 
da ai~daiiaa dos diveri 

cal das teorías é mais acertada pero si afir- 
mando a maior utilidade dalgunhas de- 
las para comprender a noca cultura. 

Neste mesmo eido insire-se "Filosofía 
e xénero" (93-95), o texto no que Alicia 
Puleo fai un percorrido de grande inte- 
rese sobre a construcción, o desenvol- 
vemento do sistema de xénero/sexo e a 
análise dos seus compoñentes, de 
se nos distintos cliscursos de lexitir 
filosófica da dominación masculiria. r c i -  

ra Puleo o enfoque xénero/sexo ten sido 
un instrumento emancipatorio, na filo- 
sofía, da mesma maneira que o raciona- 
lismo cartesiano posibilitou un discurso 
de igualdade, permitiendo afrontar unha 
revisión en diferentes eidos: da procura 
das perlas misóxinas áanalise dos textos 
que recoñece o "sesgo androc¿ntricon tan 
presente nos procedementos metafóricos 
e permite interrogar-se sc i unha 
esencia, un estatus ontolc sexos. 
As tarefas, conclúe Puleu, que unha fi- 
losofía cun enfoque de xénero debe afron- 
tar son: a relectura dos textos que permita 
o recoñecemento do seu sesgo de xéne- 
ro, a elaboración de teorías feministas e a 
recuperación cla memoria histórica para 
evitar ' I mesino". 

rnot/if~sci/~/c". En "Fadas e bruxas coino feiiiiiiisinos e da crític ;l a F E M ~  

(~i -q~~ct i f>os  tilol-ais felniili~ios 110s contos". . . 
Rc:~ti.iz I;crii;ínclci Herrero entronca con iiioderi~idi 

o "eteriio 
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to: jque debe e que non 



centra a atención doutros textos. M" Lui- 
sa Femenías "Apuntamentos sobre a pos- 
modemidade e o problema suxeito mu- 
Iler" (1995), reflexiona sobre as conse- 
cuencias que a destrucción do suxeito 
proposta pola critica posmoderna (ese su- 
xeito estable, ilustrado, autónomo, capaz 
de coñecer co uso da razón a verdade ob- 
xectiva.. .), producina ácausa das mulle- 
res. Recolle Femenías a crítica ao con- 
tractualismo moderno, que exclúe as mu- 
lleres do ámbito público da cidadanía, e 
ao seu "Jamilia~ismo" que engloba a toda 
a familia , "a todos os seus membros adul- 
tos" baixo a representación dun só indi- 
viduo, varón, esposo e pai. O modelo mo- 
derno asenta-se sobre a limitación de de- 
reitos cívicos, económicos, públicos.. . da 
muller xa que as relacións que se esta- 
blecen no espazo privado -o espazo fe- 
minino- non teñen sido obxecto de un- 
ha verdadeira reforma. As asimetrias da 
orde privada non teñen mudado signifi- 
cativamente. O feminismo "da igualda- 
de", recoñecendo que a5 mulleres non son 
suxeitos plenos, propón como obxectivo 
acadar o status de suxeito legal, de cida- 
dán. A critica posmoderna do feminismo 

' 
"da diferencia" argumentará a imposibi- 
lidade de acadar tal obxectivo e porén a 
necesidade de destruir ese suxeito ilus- 
trado cuia construcción conleva a su- 
bordinación e a suxeición das mulleres. 
Impon-se, pololanto, prescindir da no- 
ción mesma de suxeito, rexeitar a igual- 
dade e apelar ádiferencia. 

M" L. E remata preguntando-se de no- 
vo se convén abandonar a aspiración de 
constituíi-mo-nos en suxeito, para cons- 
talar que só en países con liberdade for- 
mal ten senso subliñar o valor da dife- 
rencia xa que nos outros aínda non se aca- 
dou un suxeito legal e políticamente igua- 
litario. Por o acento na diferencia e no re- 
xeitamenlo a constituirse en suxeito "ato- 
niiza ou dilúc a causa das nitilleres" polo 
que aposta por baleirar máis aínda os mol- 
des modernos, quilándolle a sua niale- 
rialidade masculina a noción de suxeito 
para acadar unha ferramenta conceptual 
neutra capaz de abranguer todo lipo de 
suxeitos. 

A critica feininisla á modemidade é La- 
mén o eixo do texto "A democracia nzo- 
deina e a exclusión das mulleres" (1995), 
no que Rosa Cobo análiza, desde o enfo- 
que de xénero, as teoréas contractuais 
-Hobbes, Locke e Rousseau-, que exclüen 
ás inulleres do pacto social, e os argu- 

sa excluc~ón, adentrando-se nos meca- 
nismos de creación e reproducción do pa- 
triarcado. Para Cobo, que segue nisto a 
Pateman, o contractualismo moderno aga- 
cha un contrato sexual previo, que per- 
mite ós varóns regular o acceso sexual ao 
corpo das mulleies, contrato que crea un- 
ha relación de subordinación das mulle- 
res respecto dos varóns de xeito que "can- 
do se asina o contrato social, as mulleres es- 
t á ~ ~  excluidas del como suxeitos". O contra- 
to sexual, pacto entre os dous sexos no 
que as mulleres aceitan a sda suxeición 
a cambio da protección dos varóns, foi 
agachado coidadosamente para mantelo 
fóra da hictória e asi poder definir a mu- 
ller como un ser de natureza, e reaparece 
na sociedade en forma de consentimento 
tendo varias expresións: matrimonio, no- 
vo ideal de femineidade e familia patriar- 
cal. Asi namentras o espazo público ex- 
plica-se a partires do contrato social, a ori- 
xe do espazo privado debe ser interpre- 
tada desde o contrato sexual. 

X u s T r z n  E XÉNERO 

M" Xosé Agra considera en "Libera- 
lismo, antiesencialismo e xustiza" como 
abordar os problemas de xénero, raza, et- 
nicidade desde unha concepción de xus- 
tiza non excluinte: "jcal é o trato que unha 
teolía da xustiza debe dar ás diferencias de 
xénero, sociais, políticas ou cultto-ais !". Agra 
expón as criticas ás limitacións sinaladas 
á Teoría da Xustiza de Rawls para abran- 
guer os problemas de xénero, raza e et- 
niciclade, desde a concepción liberal 
-0lzin- en resposta non só ás posicións 
máis universalistas/antiesenciali~tas de 
Putnam, senón tainén ao pencamento pos- 
moderno e á afirmación das diferencias 
-Flax. 

M". X. A. silúa o cerne das discrepan- 
cias no recoñecemento das diferencias e 
na distinta maneira de encender a teori- 
zación do xénero e a xustiza. Para Okin 
as inulleres, a pesar das diferencias de cla- 
se e raza, sofren unlia opresión común 
que posibilita unha Leona da xustiza e un- 
has prácticas xustas, en base a redistri- 
bución dc  poder. Flax, sen embargo, pre- 
senta un xeito de entender a xustiza e as 
posibilidades de prríclicas xustas que de- 
pende do recoñecemento das diferencias, 
da diversidade e o conflicto, "do dcseli- 
voli~emenfo da coizfianza 171-eciso para ver 
aos o~itros desde unha posicióri de 1-espelo e 
igualdade; e da 1-edist~ibución do podei- en- 
tre razas, xéncros e sexualidades". Agra con- 

. . U .  . . - - - - - - - - - - - - - - 

das discrepancias no 
recoñecemento das 

diferencias e iia distinta 
maneira de entender a 

teorización do xénero e a 
xustiza. 

cluirá que a teoría feminista nos últimos 
anos ten posto de manifesto que o pro- 
blema do xénero e da xustiza non é só un 
problema de distribución; é tamén unha 
cuestión política e non só de modelo xu- 
rídico e analítico. A concepción liberal 
mostra neste senso limitacións teóricas e 
prácticas. 

A POLITIZACIÓN DO SEXO 

No artigo "A politización do sexo: a 
dimensión da sexualidade para a discri- 
miiiación de xénero", (en prensa), Raque1 
Osborne examina como "ofemii~isrno re- 
avaliou a semialidade como un te~-reiio de ac- 
ción política, poidendofalar neste sciiso de 
politización da semialiclade levada a cabo po- 
lofeininisnio e as minorias sexuais" e como 
"isto C indisoluble da idea de que a sexuali- 
dade conlo o xénero é algo construido so- 
cialmente e cncarreirado cara a Lin moclelo 
patrim-cal". Analiza como se crea unha ins- 
titución como a heterosexualidade, acep- 
tada normalmente como algo natural. 

Ao longo de dez apartados, Osborne 
percorre a andaina desde o xurdimento 
do concepto moderno de sexualidade e o 
modelo constiuclivista, pasando pola con- 
textualización das particularidades da cha- 
mada "liberación sexual" e a constatación 
da insuficiencia dos cambios para as mu- 
lleres, para rematar encarando o pano- 
rama dos 40 e concluir: "O niciis impor- 
tanle ante o incei~ln ]?anorama que se nos 
aveciña ó non dai-por setifados OS nosos de- 
reitos, non pciisar quc se tcñe11 producido 
can~bios irrcvcrsibcis na siluacióil das 1111.1- 

Ileres. Moito co~iscg~iiinos, nioito nos queda 
pendiente e lnoilo 17odeinos pel-del: Non hui- 
xenlos a garda. " - 2 
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Falamos hoxe con Mercedes San- 
7 tos Castroviejo, unha galega de. 

1 
] como di ela, 45 aniños, que é 

médica e leva xa anos traba- 
Ilando no servizo de xinecoloxía 

l 

1 do Hospital Meixoeiro de Vigo. ' 
A parte de que pode ser tamén 
moi interesante charlar con ela 
en canto muller e xinecóloga. im- 

@l 
portábanos especialmente tratar 
:on ela da súa experiencia como 
:olaboradora de Organizacións 

,ion Gubernamentais para temas 
de sanidade. O conxunto desta 
entrevista creo que o xustifica so- 
bradamente. Vós xulgaredes. 

)ende cando vés colaborando con 
,, ganizacións non gubernamentais? 

1 Hai uns seis anos que me puxen en con- 

/ tacto con elas, mandei o curriculum a al- 

! gunhas e avisáronmc cando o nccesita- 
1 ron, en coilcreto, 11ai dous allos por 

primcira vez para ir a Mauritailia con 
"R/lédicos do Mundo". Estiven alí un par 
de meses trabaiiando nLin Policlíilico Ma- 



terno Infantil, e agora, hai case un ano traballo en asistencia sanitaria. Se o Go- 

para ir a Angola onde estiven seis meses berno o concede, empézase a traballar. 

e medio nun proxecto de atención pri- Sempre hai unha certa conexión coas au- 

maria nun Centro Municipal de Saúde, toridades locais porque unha Organiza- 

con "Médicos sen Fronteiras". ción extranxeira non pode traballar por 

;Por que o fixeches? Ti tes traballo fi- conta propia sen ningunha relación coas 

XO, ;non? institucións. 

Si, levo de xinecóloga no Hospital de cando "Médicos sen Fronteirasv ela- 
Meixoeiro cle Vigo varios anos. Empecei bora ese proxecto, Zconta coa colaba- 
por unha inquedanza por coñecer como ración deses profesionais da saúde 
f~~ncionaba a medicina nos países do Ter- dos que falabas antes? 

ceiro e porque quena Normalmente si. Por exemplo en Ca- 
mén outro tipo de medicina. conda existía un Centro de Saúde de- 

;Podes s& sempre que queiras e con- rruído e sen dotación de ningún tipo, nin 
servar o posto de traballo? de medicamentos nin de mobiliario. O 

Actualmente é máis doado, antes non, que, fxo "Médicos sen Fronteiras" foi re- 

pero batdouse bastante e agora hai máis habilitar o centro, reconstruiulo, dotalo 

facilidades xa que se chegou a un acordo de instrumental, de medicamentos, de 

entre os Organismos oficiais e as ONG 
para a concesión de permisos sen soldo. 
Durante o tempo que traballas fóra tes 
un salario pagado pola Organización que 
te contrata, normalmente inferior ao que 

tes aquí, claro. 

E cando saes, <que tipo de medicina 
fas?, zexerces como xinecóloga ou en 
medicina xeral? 

En Angola estiven nun pobo pequeno, 

en Caconcla, un municipio que antes da 
guerra tiña 125.000 habitantes, e alí se 
facía medicina xeral e de todo tipo, dende 
asistencia pediátrica, materno-infantil, a 
supenisión de todo o que afectaba ao 
ccntro de saúde e un Centro Intensivo 

de Nutrición (CIN) e axudabas á forma- 
ción dos enfermeiros que levaban o cen- 
tro, que en realidade fan o papel de mé- 

dicos. En fin que a tarefa consiste na su- 
pcnkión do traballo, na formación do 
pcrsoal do Centro e na coordinación e 
xestión xunto coa xente propia do Mi- 
nisterio de Saúde Angolano. 

;Como se establece a'ponte entre vós 
e os países onde se traballa?, ;é o go- 
berno deses países o que pide axuda? 
;son os nativos de Caconda?. ;Cal é 
o proceso? . 

Hai moitas maneiras diferentes. Nor- 
malmente a Organización vai a un país 
no que se sabe que hai unhas carencias, 
neste caso sanitarias, e en base a isto pide 
un permiso ás instihicións do país en cues- 
tión para desenvolver alí un proxecto de 

mesas, camas ... Todo o necesario para Caconda en Angola. 

que funcionase cunha asistencia que pa- 
gase a pena. A partir de aí, o persoal que 

antes existía pero que non traballaba por 
falta de medios, se incorpora ao centro 
e comenza o labor de formación para 
poder acceder á utilización de todos os 
medios e medicamentos cos que conta 
para atender as necesidades ou doenzas 
rnáis frecuentes. 

Estes proxectos son limitados no tem- 
po, supoño. Ti estiveches seis meses, 
;era esa a duración? 

Normalmente son a ~iláis longo prazo. 
Seis meses é o tempo mínimo que teinos 
que estar nós e a partir de aí sempre po- 
des ampliar o prazo sc clie interesa. O 
proxecto este cra en principio de 5 anos 



Caconda. 

En1 pecei por unlia 
inq~~eclanza por 
coiiecer ~01110 

fiii~cioiiaba a 
iiiecliciiia nos paises 
do Terceiro Mundo ... 

todc 
son 
asisl 
dásc 
clax 

para botar a andar o centro, no momento 
que o goberno teña capacidade para man- 
telo, negociarase a súa transferencia ao 
Ministerio de Saúde locai. Actualmente es- 
tá funcionando ben e estase estudiando 
ampliar a outros municipios limítrofes 
que non teñen ningún tipo de asistencia 
sanitaria, xa que a 50 ou 70 quilómetros 
hai outros centros nas mesmas condicións 
que tiña este nun principio. 

Antes dicías que estes enfermeiros fan 
o papel de médicos, ¿podes explicalo 
algo máis? 

A principal asistencia é a que levan os 
sanitarios da zona e sobre eles é sobre 
quen vai a recaer a asistencia no futuro. 
Eles fan as consultas, diagnósticos, trata- 
mentos ... son os que pasan visita aos in- 
gresados. Contan tamén coas parteiras, 
que son as que asisten e consultan as em- 
barazadas, fan tratameritos preventivos 
e as que se ocupan das mulleres despois 
do parto. 

;Que formación teñen? 

Os enfermeiros teñen tíhdo de tales case 
,S, alpnhas parteiras tamén, outras 
as tradicionais, que sen ter estudios 

tiron toda a vida aos partos. A estas 
rlles unha certa formación de reci- 
.e para achegalas máis ao que pode- 

narnos chamar medicina científica e, ben, 
achialmente, coa formación que reciben 
de aulas periódicas, teñen unha forma- 
ción aceptable para desenvolver o papel 
que aquí correspondería a un médico, 
con menos coñecementos, claro, pero a 
f~inción vén sendo a mesma. 
Tamén se prepara a xente para levar a 
farmacia, que alí é un tema moi delicado, 
os medicamentos así son moi cotizados 
e hai que telos bastante protexidos de 
roubos, xa que en poboacións máis gran- 
des véndense no mercado, e para os seus 
donos é fonte importante de ingresos. 
En Cacouda, os medicamentos aportá- 

baos intqgramente "Médicos sen Fron- 
teiras" tiñamos unha'farmacia que leva- 
I~an  eles baixo a supervisión da enfer- 
meira de "Médicos sen Fronteiras", e isn 
esixe unha preparación e control pa 
que 11011 se desmantele todo xa que 
non cxistise en cinco días se acabaría toc 
polos roubos. 

;E por que non médicos? ¿Como é o 
sistema sanitario angolano? 

Aü a asistencia de primeira liña, é dicir, 

os centros de saude, están atendidos por 
enfermeiros, nos hospitais provinciais xa 
hai médicos e especialistas que tratan os 

casos que non poden ser atendidos nos 
centros. Despois hai tamén Postos de Sa- 
úde, que constitúen a estructura máis bá- 
sica. Lévanos o equivalente dos auxiliares 
de aquí, cunha maiÓr preparación como 
para atender unhas q~unce patoloxías dis- 
tintas que son as máis frecuentes. Todo o 
que saia destas desvíase aos centros de 
sabde. 

Parece un sistema bastante razona- 
ble, ¿non? 

Se funcionase ben, si. É máis achegado ao 
paciente e a dificultade principal é que 

os centros máis dotados están un pouco 
lonxe do que son as poboacións ináis pe- 

quenas. O problema é que a guerra des- 
mantelo~ todo e hai que empezar a mon- 
tar toda a rede sanitaria. 

Cambiando un pouco de tema, zco- 
rno podería ser un día normal teu alá? 

Non todos os días faciamos as mesmas 
cousas. O máis cotiá era pasar visita a 
primeira hora aos ingresados -o centro 
conta con vintesete camas para adultos, 

nenos, mulleres de parto.,.- , isto facíao 
co2 enfermeiros e parteiras, despois eles 
pasaban consulta e calquera problema 
que xurdise supervisábase e comentábase 
máis tarde. O resto do día tes que aten- 
der os problemas de tipo organizativo, 
falar coas autoridades locais, ou outras 
veces facer informes do que se estaba a 
facer. Outros días tiñamos que despra- 
zarnos a outros centros que dependían 
deste, por exemplo un posto de saúde 
que estaba a 30 quilómetros e que era 
levado tamén poir "Médicos sen Fron- 

teiras", e periodicamente había que su- 
pervisar, surtir de medinas ... E sempre; 
para calquera problema estaba como 
punto de referencia para o solucionar 

;Como é ali a vida en cuestión de sa- 
nidade? falo de alimentación, augas, 

Ferrnidades endémicas, etc. 

En Angola a situación vai mellorando 
Iínda que moi lentamente. Levaba máis 
Se 20 anos de guerra antes da indepen- 



dencia. Cando eu cheguei ao pobo no 
que ía estar, este estaba cercado, as es- 
tradas cortadas, non había ningíin tipo 
de comunicación e había un nivel de mal- 
nutrición importante porque carecían de 
alimentos, entre outras cousas. "Médicos 
sen Fronteiras" contaba tamén cun cen- 

tro de nutrición onde se trataban nenos 
sobre todo menores dos 5 anos con pro- 
bleinas de desnutrición severa. Había ta- 
mén outra organización que facía reparto 
alimentario cada 15 OLI 20 días, e disto 
e da agricultura era do que vivía a po- 
boación, os recursos diarios eran millo e 
feijao (fabas pequenas). Fóra diso esa 
mesma organización repartía tamén 
aceite, fariíía. O leite dábase aos nenos 
no centro nutricional. O alto índice de 
malnutrición afectaba a llenos e adultos 

é a alimentación era moi pouco variada: 
feijao, e pirao (unha especie de papas de 
millo). 
Ademais non hal~ía riin Sestas nin ningún 
outro tipo de diversións públicas. Só moi 
ocasionalmente se podía organizar al- 
gunha pequena festa e baile nalgunha 
casa cando conseguían un magnetofono 
e cintas, xa que ao pobo angolano lle 
gusta moito bailar. 
A vida era de supenrivencia, a xente tra- 
I~allaba a terra, non existía comercio, só 
un pequeno mercado no que se vendía 
ndo ,  al<giin tomatiíío pequeno e algunha 
pataca. M& tarde se Soron incorporando 
outros productos. 
Antes de eu vir, como xa abriran as es- 
tradas, o mercado aumentou un pouco 
no volume de productos á venda, a xente 
mellorara algo na alimentación ... notá- 
base unlia certa mellora a raíz da firma 
dun tratado de paz, incluso empezou a 
funcionar unha pequena tenda de ali- 
mentos. 

E dis que non hai diversións ecomo 
xogan os nenos? Cen que ocupa a xen- 
te o tempo libre, os domingos? 

En xeral son moi relixiosos. Hai unha 

unl-ia maioría católica, tamén adventis- 
tas ou practicantes de relixións tradicio- 
nais. As igrexas católicas víanse cunha 
gran concentración de xente, non sei se 
por relixiosidade ou por cumprir a f~in- 
ción de punto de encontro. Despois pa- 
seaban, ían ao mercado ou cousas así. 

Por certo, ~ v ó s  comiades o mehmo ca 
eles? 

Non, cada quince días traíannos por avión 
carne, peke e outras cousas, xa que polo 

noso nivel de vida non resistiria.mos seis 
meses cunha alimentación diaria tan bo- 
h e ,  non o tolerariamos seguramente e 
temos que conservar a saúde o mellor 

posible, porque se non tampouco pode- 
riamos aportar nada. 

<Como faciades logo 'para trasladar- Caconda. 

vos ou saír de alí? 

Nunha avioneta. Había unlla pequena ... a guerra 
pista de aterraxe á que cliegaban cada ~e~ll lal l te lol l  todo e 
quince días os avións de "Médicos sen Ilai qtle elqlpezar a 
Fronteiras", algún do Goberno ou das moniar toda a rene 
forzas da ONU (UNAVEN III), que con- 
trolaban o cumprimento dos acodos de sai~itaria. 
paz. 

E Cpor que se centraba a axuda en Ca- 
conda,? cé un centro importante? 

É un lugar de tránsito nas estradas que 
comunican pobos importantes como 
Huambo e Lubango, que están algo 
lonxe, pero que está nunha cstrada prin- 
cipal. Actualmente non estaba transitada 

por problemas de &guerra e bandidaxe, e 
pouca xente se atrevía a transitar por 
elas. 

~Teñen escolas para os cativos? 

Si, estiveron pechadas dous anos, mais 

reabríronse en xaneiro do 96 e al~qígúns 
mestres botáronas a andar aínda que os 
teitos estivesen caídos. Moitas veces vías 
os nenos e nenas ao aire libre, cadaquén 



levaba o seu banquiño e facían escolas 
en espacios abertos. 

;Aprendían a ler e escribir? 

Si. De todos xeitos, o atraso na escolari- 
zación notábase, moitos nenos e nenas 
de idades en que aquí están escolariza- 
dos non sabían case ler. Pero as escolas 
--+-\a11 emp L funcionar e espe- 

3s que si tra adiante. 

Na colaboración que fan "Médicos do. 
Mundo" ou c 'Médi~~s  sen Fronteiras", . 
Zpensas que pode haber outro tipo de 
intere os filantrópicos? quero 
dicir, ite que penca que son 
máis ''cantativas" ca outra cousa, e 
que semen ao prime ndo, que 
vive do expolio do te  >ara dar- 
lle unhas rnigalliñas err wuques do que 

ente Ue pertenc 

pre hai algunha 
bpo de comentarios, porque os gobernos 
dos países desenvolvidos ao daren sub- 
vención ás ONG deixan moitas veces as 
conciencias moi lavadas. Iso non quere 
clicir que estas organizacións non vaian 
coa mellor das intencións ou poñan todo 
o seu tral~allo no candil, pero si pode ser- 
vir aos gobernos de excusa para seguir 
coa mesma política cara ao mundo sub- 
desenvolvido. Agora, da xente que par- 
ticipamos neste tipo de proxectos, o in- 
terese é o derivado dalgunha inquedanza 
de tipo social, e para facer algún tipo de 
traba110 aínda que inoitas veces te pre- 
guntes se paga a pcna. 

;Por que dis iso? 

Porque o índice de mortalidade é m( 
alto ... ás veces te seiltes impotente para sc 

lucionar todo o que alí hai, outras pen- 
sas que se ti non cstiveses alí sería dez, 
vinte, tnnta vcccs maior, pero en inoitas 
ocasións podes comprobar que a pesar 
da túa presencia morre inoita xente. Mu- 

ller, servir, scrvc, de feito a xente est' 
inoi agradecida polo traballo e medic 
que aporlarnos, mais existcn doenzas m( 
\graves como o paludismo que se ceh 
iluilha poboación malnutrida. Pensa qu 
en Angola hai inoitas enfermidadcs re! 
piratoiias, malaria, cliarreas, ctc. das qu 
i1iorrc lnoila xentc. Unha poboació 

mal alimcnta iprc prrsa de iná 
enfei~nicladei, ie cstas teñan unh 

gravidade moito maior q~ 
dos. Por iso as campañas 
son tan importantes. 

;Que tipo de cooperació I go- 
berno galego cos países do terceiro 
mundo? 

Creo que teñen un presuF tante 
cativo para a axuda das ONGs, pero non 
manexo cifras e non che podo dicir de 
canto é ou como o distribúe. . 

;Por que os medic munica 
non dan novas do 3a nesec 
íses ou do traba 
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Supoño que porque o lerceiro lvlunao 
non vende, non interesa ver as penurias 
doutros países, só casos como o do xe- 

nocidio de Ruanda ou de sitios que es- 
án en guerra son os que saen á luz, ta- 
nén cando se quere descansar de noti- 

ciasdo mundo civilizado que están xa 
moi gastadas. .O mundo civilizado fala 
de si mesmo, o resto interesa a nivel em- 
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;As ONGs fan alg 
vo do que se está a racer nestes psl--,, 
ou da situación en que están? iPá- 
sanse vídeos ou informes aos medios 
de comunicación? 

Algo se fai, de feito hai unlia porcei 
pequena das súas finanzas destina( 
publicidade, ou a campañas sobrc 
tintos temas. Por exemplo, varias ( 

nizacións futeron unha campaña sol-- - - 
:ma das minas no mundo é un 
los países con máis mina, noita 

xente m'utilada tanto entre a poboación 

adulta, coma na infantil, pola <guerra e 
por minas. Están traballando para loca- 
lizar e des 
iso leva n 
viséronse L a i i i L l l  iampañ& u a a  MLLL~L- 
iades sanitarias doutros países. O que 
iasa é que sempre é uill-ia información 
minoritaria, non contas con medios coma 
prensa, a radio ou a televisión de moita 

naior re~ercusión social. 
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Vender, vendéronas moitos países, en An- xeramos ande se vía que ao tempo a mal- 
gola hai m0ita mina e~pafiola, tamén en nutrición e a xente empezaba a 
Mozambique Pero non foi 0 único país ter un certo grao de recuperación en 
hai outros implicados. canto a alimentación, formas de vida, ... 

;Por que hai tantas ONGs distintas notábase tamén que a guerra estaba re- 
que se adican ao traballo sanitario? matando e había que empezar a traballar 

Si, hai moitas e é unha mágoa que es- polo cotián. Hai que ter en conta que 

tean tan diseminadas. Débese en parte a esta comarca foi no pasado unha im- 
que al<gunhas son moi pequenas e só aten- portante zona agrícola. 
den un proxecto dun país determinado; 
tamén a diferencias entre elas: "Médicok 
do Mundo" e "Méclicos sen Fronteiras" 
ao principio formaban unha soa organi- 
zación, hoxe traballan separadamente en 
proxectos que moitas veces poderíanser 
unitarios ... pasa como en todo, que exis- 
ten cantidade de organizacións para to- 
das as cousas, pero. no tema sanitario este 
problema é especialmente apdo ,  ás ve- 
ces encontras oitenta ou cen proxectos 
distintos para un mesmo país. 

E iso, ¿Por que? ~teñen criterios tan 

As veces simplemente porque funcionan 
de forma distinta, porque falta coordi- 
nacibn, porque se distribúen diferentes 

F n zonas, ou porque cobren temas distintos. -. 

Por exemplo, "Acción contra a Fame" 

reparte alimentos entre a poboación onde 
nós temos asistencia sanitaria e traballa- 
mos en colaboración con eles. Nós man- 
temos un centro nutricional con alimen- 

tos doaclos polo Pro,grama Alimentario Ben, no caso de "Acción- contra a Fa- Enfermeiras do poIicIíníco materno 

Mundial ( P M )  e elcs reparten eses ali- me" e ''Médico& sen Fronteiras" en- ínfantil. Mauritania 

mcntos. No momento que diminíia a tendoquelevan*aacti~dadecom- 

malnutrición esa organización deixará de plernentaria, pero esta e ''Mé- 
distribuilos e nós pecharemos Q centro dicos do Mundo'' ¿existen proxectos 

moi distintos? ihai moita diferencia . 
nutricional xa que do que se trata é de 

de criterios? 
quc Angola produza os seus propios pro- 
ductos e dcixe deDender duifia Rdoitos criterios son pareilos. De feito eu 

I 

internacional que Ile é allea. estiven traballando en 
"Médicos do Muilclo" e en Angola con 

¿Hai organizacións que atendan o te- "Médicos sen Fronteiras". A i d e ~  ; .,=- 
ma. agrícola con apoio técnico ou de ' . . 

mellante, despois poden pvlchv 

I 
reparto de cemente,..? 

diferencias que non chego a aeiimitar 
Si, a merma "Acción contra a Fame" an- moi ben porque non estou na xestión de- 
tes de suspender a distribución de ali- sas organizacións. 
mentOS reparte sementes para que a xente 
empece a ~~d~ a poboación an- 2 0  traba110 de Mauritania era seme- 

golana plantou millo e feijao, e cando liante a0 de Ckonda? 

empezou a recoller a colleita coincidiu Era un Policlínico Materno Infantil. Nós 1 
coa suspensión do reparto de alimentos. levabamos a parte cle obstetricia, con- 1 
Isto apoiado por un cuestionario que fi- sulta prenatal e xinecolóxica que axuda I 



a mellorar a alta taxa de mortalidade 
tanto da nai como do recén nado que 
hai en case todos estes países. 

;Cal é a vida das mulleres di? 

Salvando as diferencias entre os distintc 
países, en Afica en xeral a mdler é quen 
máis traba@: ela ten os fillos e ao mesmo 
tempo que maza o millo, prepara a co- 
mida, trae leña e auga, sempre leva o fi- 
llo ás costas. A muller coida a familia e 
fai todo o elemental co que se mantén o 
conxunto da poboación. 

;Como é a familia? 

É moito máis numerosa que aquí. Nor- 
malmente viven pais, nais e a prole pero 
o concepto de familia é máis amplo, ás 
veces fálanche dun imán e é un curmán 
ou unha curmá dunha curmá. Teñen ta- 
mén moita máis solidariedade e apoio 
entre os membros da familia. O núcleo 
básico depende dos países e das relixións. 
En Mauritania, predominantemente is- 
lámica, onde a poligamia é legal, pode 
haber máis nais ca unha, pero tampouco 
se dan moitos casos destes porque a eco- 
nomía non o permite. Angola, coa do- 
minación portuguesa e a relixión cató- 
lica inaioritaria, ten como núcleo, aínda 
que os hoines teñan outras relacións, a 
parella e os fillos e fillas que puidese ter, 
normalmente son moitos porque a alta 
tzxa de mortalidacle cléixaos reducidos á 
metade ou ás tres cuartas Dartes no me- 
lior dos casos. 

;Que che aportaron a nivel persor 
tas experiencias? 

Profesionalmente poder facer unha ILLC- 

licina distinta, máis integral, en canto 
Iue atendes moitas enfermidades tropi- 

cais, infeccións, traumatismos e fas unha 
asistencia con moi poucos medios de diag- 

nóstico. Só diagnóstico clínico, podes 
contar con pequenos laboratorios e 
pouco máis. 

A nivel persoál aprendes moitas cousas, 
estás con xente que se mantén co máis 
elemental, sabe facelo con catro cousas 
e sen programarse o futuro. Vive ao dia 
e iso é unha aprendizaxe moi importante. 

Sabe rir cun pasado inmediato moi duro, 
con moitos familiares mortos pola gue- 
rra, coa emigración ... e así e todo sabe 
disfrutar das cousas, gústalle moito can- 
tar. Sabe vivir con tranquilidade, sen os 

agobios os que estamos nós afeitos. So- 
brevive e fano con alegría. 

;Que tipo de axuda se nos pode pe- 
dir a quen vive aquí? 

Depende da disponibilidade de cadaquén. 
Quen estea disposto a saír que se poña 
en contacto coas organizacións que es- 
tán traballando fóra, o apoio económico 
a calquera das organizacións sempre se 
pode facer, enviar cousas (roupa, ali- 
mentos) ... pero o fundamental é contri- 
buír con cartos porque os medicamentos 
hai que compralos. Ngunhas veces os 
productos que nos dan están caducados. 
Tamén hai que comprar o material que 
axude a levar o traba110 dunha forma 
máis organizada, por iso o fundamental 
é a aportación económica, a parte, claro 
está, da colaboración persoal. 

- 
;Cal é a mellor forma de canalizar as 
axudas? 

En canto a organizacións, penso que o 
mellor é facelo coas ONGs, quen teña 
forma de elixir unha organización que 
coñeza en concreto, moito mellor. 

~Pensas seguir facendo isto, tes algún 
proxecto inmediato? 

Agora xa levo un tempo aquí onde teño 
un trabalo máis permanente, que tam- 
pquco podo abandonar, é posible que si. 
De feito estou clisponible para volver a 
marchar por aí se me avisan para algo. 
-2 





A AUTORIDADE DAS 
MULLERES NA 

! NURIA 50LIONA I PAIRO " 

Vou presentar catro aspec- 

tos sobre os que vai tratar 
esta charla colóquio. Pri- 
meiro trataremos de refle- 

xionar que é a ciéncia e que modelo de 
ciéncia temos a meirande parte das per- 
soas estudantes e profesoras nas nosas 
cabezas. N a  segunda parte falaremos 
do  que foi a autoridade científica das 
mulleres na época histórica chamada da 
antigüidade. N a  terceira parte da au- 
toridade destas mesmas científicas, pe- 
ro  no momento d o  nacimento da cién- 
cia moderna, séculos XVll e XVlll 

Hoxe non se identifica a ciéncia coa 
pretensión de verdade absoluta que a 
caracterizou a finais do século XX, ho- 
xe considera-se que a ciéncia é un es- 
forzo por parte da sociedade occiden- 
tal para dar unha explicacion a un con- 
xunto de fenómenos. Até mediados do 
século XX a maioria das ciéncias ex- 

perimentais, que son as que me vou re- 
ferir, de acordo cun concepto moderno 
de ciéncia, tiveron como modelo de re- 
ferencia o que chamamos a especiali- 
zación e a abstracción, pero non sem- 
pre foi asi. N a  antigüidade, a filosofía 
grega ou por exemplo na tradición al- 
química que sabedes que é a precurso- 
ra da química actual, as cuestiónns que 
se formularon, o que querían coñecer, o 
que querían saber era moi diferente do 
que se propón hoxe a ciéncia e polo tan- 
to as formas de acceso ao coñecemen- 
to tamén foron diferentes, por exemplo 
para que vos fagades unha imaxe men- 
tal do que vos estou a dicir, as preocu-. 
pacións da filosofía grega eran: que é 

o mundo, que é a realidade, como se 
~ o d e  coñecer a verdade. A ciéncia abs- 
tracta e estructurada do  finais do  sécu- 
lo XX xa non se propón este tipo de re- 
flexión~, hoxe vaise xa a dar reposta a 
preguntas e fenómenos concretos que 
ademais probablemente a mesma cién- 
cia construiu e se propuso. Isto conleva 
que a participación das mulleres cientí- 
ficas neste proceso de construcción do  
coñecemento fose desigual ao longo da 
história. Cando comencei a traballar nes- 
te tema, dunha maneira un tanto ilusó- 
ria, cria que a principios da  construc- 
ción do coñecemento, poñamos no sé- 
culo IV antes da nosa era sería moi di- 
fícil atopar mulleres científicas pero a 
medida que fosemos avanzando ao lon- 
g o  dos séculos cada vez atopariamos 
máis científicas, pero as cousas non son 
asi. Depende de cada momento históri- 
co, do nivel de acceso á educación que 
as mulleres tiveron en cada un destes mo- 
mentos da história e de como a comu- 
nidade científica ou a comunidade de 
pensamento se organizou para construir 
este coñecemento, as mulleres puideron 
estar máis ou menos presentes nun mo- 
mento determinado e noutros momentos 
desapareceron. Penso que é interesan- 
te te-lo presente porque senón podemos 
caer en posicións un pouco ilusórias de 
crer-nos que agora no século XX o temos 
mellor do que puido ser no século 1V ou 
III antes da era actual. Para entender is- 
to, a min, interesame que nos situemos 
nunha perspectiva que se chama da Ió- , 
xica d a  complexidade, é dicir non in- 
tentar caer en relacións de causa-efecto 

Núria Solsona 

simplistas e facer afirmacións do  tipo: 
"as mulleres non puideron participar na 
producción do coñecemento porque sem- 
pre ocuparon posicións marxinais nas 
diferentes épocas históricas". lsto non se 
pode afirmar, isto o din a maioria das 
histórias da  ciéncia e é o pensamento 
implicito que hai na meirande parte dos 
científicos, profesores de universidade e 
mesmo de persoas que actualmente es- 
tan participando nunha rama tan nova 
como é a história da ciéncia. Para com- 
prender a relación entre as mulleres e a 
ciéncia ao  longo da história temos que 
facer-nos moitas preguntas. A primeira 
xa a mencionei; que entendemos por 
ciéncia; que modelo de ciéncia temos e 
como se construiu a história da ciéncia. 
Non  podemos dar por suposto que a 
ciéncia é unha construcción verdadeira, 
obxectiva, racional e que ao  longo da 
história se fixo o marxe das persoas que 
participaron na investigación científica, 
hai que falar da "suposta" obxectivida- 
de e neutralidade da ciéncia, e a par- 
tir de aquí poderemos ver as cousas des- 
de outra perspectiva diferente. 

Pero hai máis elementos a ter en con- 
ta: Se quixesemos construir a história da 
ciéncia a partir da história das institu- 
cións de coñecemento que houberon ao 
longo dos séculos, escolas filosóficas, 
universidades, salóns científicos, aca- 
démias que se constituiron nos séculos 
XVll e XVIII, das universidades actuaies, 
non poderiamos entender que papel ti- 
veron as mulleres na história da ciéncia 
porque se lles negou a presencia nestas 
institucións, polo tanto se imos buscar 





to común se era unha muller é moi difí- 
cil que fose intelectual e filósofa nunha 
escola grega. 

Pero temos máis mulleres, temos a Te- 
ano, a muller de Pitágoras da que se con- 
serva un fragmento do seu libro que le- 
va por título Sobre a Piedade onde re- 
flexiona sobre a concepción que a es- 
cola pitagórica tiña sobre os números. 
Perictione, a nai de Platón nun fragmento 
do seu libro Sobre a Sabiduría, fala da 
xerarquía que hui entre as diferentes 
ciéncias, entre a xeometría, a aritméti- 
ca, as ciéncias naturais, a música que 
naquela época se consideraba tamén 
unha ciéncia, e a sabiduria que busca 
os principios de todas as cousas reais. 
Outra muller filósofa desta época é Ae- 
Sara de Lucania que escribiu sobre a ex- 
periéncia consciente. 

Díxo-se moitas veces, que probabel- 
mente estes textos son apócrifos, pero a 
min particularmente, e creo que é na 
perspectiva que nos temos que situar, 
non me interesa caer na retórica da in- 
certeza, nesa mirada feminina, insegu- 
ra, que se identifica co que xa se dixo 
antes e como non temos máis argumen- 
tos para pode-lo asegurar, vemo-nos in- 
capaces de afirmar exactamente se es- 
tas mulleres existiron ou non existiron, 
escribiron ou non escribiron. O certo é 
que estas mulleres formaban parte das 
escolas filosóficas gregas, que funcio- 
naban naqueles momentos como hoxe 
poderiamos falar das sectas, é dicir, eran 
comunidades pechadas, que vivían na 
mesma casa e estudiaban dentro dos 
mesmos círculos da  comunidade, polo 
tanto se uns aprendían a ler, escribir e 
reflexionaban e profundizaban en as- 
pectos do  coñecemento, as outras, as 
nenas, tamén aprendían estes mesmos 
temas, polo tanto é Ióxico que forman- 
do parte dunha comunidade pechada 
como eran as escolas filosóficas se os 
nenos tiñan acceso ao  coñecemento, as 
nenas tamén puidesen acceder. 

Ternos que facer un salto porque non 
temos máis datos e pasamos ao  século 
V da era actual, aí atopamos unha ma- 
temática moi celebre, cecais a máis co- 
ñecida, Hipatia de Alexandria, esta mu- 
ller foi educada polo seu pai, escribiu 
polo menos un par de libros, pero des- 
graciadamente non nos chegaron. Foi 
unha muller con moitísima autoridade na 
sua época, dela din os biógrafos: Pola 
magnifica liberdade de palabra e ac- 

ción que Ile viña da sua cultura accedía 
de maneira respetuosa aos xefes da ci- 
dade e para ela non era motivo de ver- 
gonza estar no méio dos homes, en re- 
alidade, a causa da súa extraordiná- 
ria sabiduria todos a respeitaban pro- 
fundamente e Ile tiñan un temor reve- 
rencial. Deu clases, nón temos os seus li- 
bros, pero cun aluno seu, Sinesio, man- 
tivo ~orres~ondéncia moito tempo, e grá- 
cias as cartas, sabemos da autoridade 
e das discusións que ela podía profun- 
dizar e coñecer. 

Pasamos á tradición alquímica. A al- 
quimia foi a precursora da química ac- 
tual, como esta tiña unha parte de ma- 
nipulación e de experimentos de labo- 
ratorios pero ao mesmo tempo perseguia 
a búsqueda da  perfección espiritual, é 
dicir, perseguia dous obxectivos: a ob- 
tención de novos materiais, a perfección 
material, buscaban por exemplo o elixir 
da xuventude ou a trasmutación dos me- 
tais en ouro, pero ao  mesmo tempo bus- 
caban tamén a perfección espiritual, hu- 
mana, buscaban a unión entre o mate- 
rial e o espiritual. N o  século IV antes da 
nosa era, temos a unha das alquimistas 
máis importantes Maria la Judia, Ma-  
ria la Hebrea ou Maria la Profetisa, co- 
ñece-se por estes tres nomes. Esta muller 
foi a inventora do baño María, o méto- 
do  que utilizamos tantas veces nas no- 
sus casas e nos laboratórios. Esta muller 
escribiu textos que loxicamente non se 
conservan pero aparece citada por to- 
da  a tradición alquimista oriental e oc- 
cidental, mesmo os árabes a citan como 
unha das autoridades ás que referirse 
para explicar unha técnica de destila- 
ción ou cando explican un método de  
laboratório. Unha muller tan citada por 
toda a tradición alquimista, como é po- 
síbel que se puxese en dúbida a sua exis- 
téncia e se Ile considere unha figura mí- 
tica da alquímia?, fixade-vos se é gra- 
ve, nin sequera se afirma que non exis- 
tise, senón que se di que é unha criatu- 
ra simbólica, inventada e creada polo 
próprios alquimistas para sinalar a im- 
portáncia do  feminino no proceso al- 
químico. Pregunto-me, se esta muller non 
existiu, se non fixo todos estes métodos 
de  laboratorios, se non inventou toda 
esa cantidade de aparatos, tribikos, ke- 
rotaquis ... se non fixo todas estas con- 
tribución~, como é posíbel que tantos tex- 
tos posteriores piidesen referir-se a ela?. 

Facendo un salto, no século XVII, en 

París atopamos a duas alquimistas: Ma- 
rie le Jars e Marie Meurdrac. Da primeira 
só nos queda a súa biografia, polo tan- 
to dela pouco podemos dicir, máis alá 
de que realizaba as prácticas alquimis- 
tus que facian todos os investigadores 
daquela época, pero Marie Meurdrac, 
aforiunadamente escribiu un libro que 
foi publicado co seu nome, tivo tres edi- 
cións e foi traducido ao italiano e ao  ale- 
mán, co título, A química caritativa e fá- 
c i l  a favor das mulleres. Ela tiña moi cla- 
ro que estivo traballando,  ele ex ando cun 
libro que Ile custara moito escribir e non 
queria que outras mulleres quedasen sen 
saber o que ela estivera elaborando. O 
libro é un conxunto de receitas de quí- 
mica práctica, fala de  adobes, de  un- 
güentos. N o  prefácio do  libro ela mes- 
ma dubida de se estará con capacida- 
de suficiente para escribi-lo, porque di 
que non é normal que unha muller do s. 
XVll desexe ensinar a outras persoas. Is- 
to fai-me moita gracia, cando a finais 
do século XX as que nos dedicamos ao  
ensino somos principalmente mulleres e 
ademais se considera que é unha acti- 
vidade moi feminina. Este libro tivo va- 
rias edicións nun momento no que os es- 
tudiosos da história da química afirman 
que só había unha ducia de tratados de 
química. Só unha ducia e este era un de- 
les, pois ben, podedes buscar en calquer 
história da  ciéncia que se vos poña por 
diante, que non o atoparedes, aínda que 
existe e na Biblioteca Nacional de París 
poden-vo-lo ensinar. 

Pasamos a outra tradición, a médi- 
co farmaceútica, desta tradición hui máis 
coñecemento porque se teñen divulga- 
do libros de curandeiras, sanadora's, co- 
madronas, enfermeiras. Hai un aspecto 
da  tradición médico farmacéutica que 
me interesa moito que é a preparación 
de medicamentos. Desde o século XII até 
finais do século XVI ou XVll no que lles 
foi proibido a preparación do medica- 
mentos, nos conventos de clausura ha- 
bía monxas que coñecian as proprie- 
dades medicinais das plantas, recollían- 
nas, poñian-nas a secar, moian e facian 
os preparados correspondentes, eran as 
monxas que tiñan ao  seu cargo a boti- 
ca do  convento. Pero é moi difícil iden- 
tificar a estas mulleres porque foron sem- 
pre anónimas e non deixaron nada es- 
crito, os primeiros inventários que se ato- 
pan das boticas dos conventos son a par- 
tir da  enn'trada dun farmacéutico exter- 



no ao  convento de clausura e fui un in- 
ventário de todos os utensilios que hai. 
O mecanismo de desautorización é o 
mesmo que se utilizou na tradición mé- 
dica, as comadronas, as curandeiras, 
as que sempre tiveron os coñecementos 
da medicina foron desautorizadas a par- 
tir do  momento no que as mulleres lles 
foi proibido o acceso á universidade, 
non puideron sacar os títulos e polo tan- 
to os seguintes que empezaron a ensi- 
nar foron os médicos. Médicos que ca- 
se nuncan curaban porque non sabían. 

Até aquí vimos o que foi a participa- 
ción das mulleres nas tradicións científi- 
cas antes de que se establecese o con- 
cepto moderno de ciéncia. A modo de 
resumo poderiamos afirmar que a pre- 
séncia destas mulleres nas tradicións al- 
quimis.ta, filosófica e médica non foi o 
resultado dunha actividade abstracta, 

obxectiva, teórica e alonxada da reali- 
dad; das persoas, máis ben o contrario, 
as científicas participaron en activida- 
des que estaban impregnadas dun de- 
terminado estilo de vida e que cumprian 
unha función importante nese momento 
histórico, xa fose preparando medica- 
mentos, curando enfermos, buscando ou- 
ro a partir de metais ou conseguir a sal- 
vación espiritual. Iso acabou dalgunha 
forma, non foi unha ruptura total pero 
empezou a cambiar nos s. XVll e XVIII, 
cando se empezou a construir o con- 
cepto moderno de ciéncia. O desenvol- 
vemento da ciéncia moderna estivo im- 
pregnado dun ideal particular de mas- 
culinidade. Hai unha frase de Bacon de 
1602, dunha obra que se chama "O na- 
cemento masculino do tempo", na que 
afirma: "A ciéncia anterior representa- 
b a  só un descendente feminino, pasivo, 
débil, expectante, pero agora naceu un 
fillo macho, activo, viril e xenerativo ". 
Esta é unha frase que cando a presen- 
tas aos investigadores científicos actuais 
non Iles fai ningunha grácia, pero o que 
si é certo é que na construcción dicotó- 
mica de valores que asocia nun lado 
masculino-feminino, ciéncia-crenza, ra- 
zón-natureza ... hai unha idea que dal- 
gunha maneira forma parte do  pensa- 
mento méio que corisidera que non hou- 
bo mulleres na actividade científica, e 
isto non fai falla demostra-lo, opina-se 
que é asi e temos dificultades para de- 
mostrar que é o contrário. N o  momento 
en que a ciéncia moderna se constitue 

I como tal, este tipo de coñecemento po- 

dicaban a actividade científica. Neses 
momentos as mulleres teñen unha acti- 
vidade moi importante, escriben libros 
de ciéncia para as mulleres, participan 
nas académias científicas como obser- 
vadoras unicamente, porque non as dei- 
xaban ser membros, iso foi outro confli- 
to de aútoridade, realizan experimentos, 
presentan as suas memórias aos con- 
cursos da académia que teñen dificulta- 
des para que Ile-los premien, ás veces 
porque o xurado non entende que é o 
que se está a discutir, pero aí están elas. 

Esas mulleres que eran as dinamiza- 
doras da actividade científica, dedica- 
ban-se á promoción dos xoves talentos 
masculinos que acudían aos salóns e que 
logo probabelmente accedesen á uni- 
versidade, acceso que elas tiñan proi- 
bido, o seu teito estaba nos salóns cien- 

"Unha iizuller taiz citada tíficos. ~sto revestiu formas distintas se- 

. por toda a tradición 
alq~iimista, como é posibel 
que se prixese en dúbida a 

stia existéncia e se lle 
considere unha fig~ira 

inihca da alqiiímia?, ..." 

pujar, impregna esa separación entre 
o obxecto de estudo e a persoa que in- 
vestiga, esa falta de identificación entre 
os obxectivos da investigación, esta se- 
paración máis abstracta da ciéncia co- 
mo a coñecemos hoxe, provoca que as 
mulleres cada vez se atopen menos có- 
modas nos ambientes científicos. Pero 
iso pasa a finais do s XVIII, durante os 
s. XVll e XVIII, a diferéncia do  que po- 
deriamos imaxinar, algunhas mulleres t e  
ñen unha participación moi.activa e moi 
a fondo en toda a actividade científi- 
ca, non todas as mulleres evidentemen- 
te porque estamos a falar dunha época 
na que a maioría das mulleres como a 
maioría dos homes son analfabetos, pe- 
ro as mulleres da  aristocrácia, as mu- 
lleres da nobreza que teñen poder civil 
e poder social porque herdan, teñen te- 
rras e castelos e ademáis poden facer 
que herden os seus fillos e fillw, estas 
mulleres participan na actividade cien- 
tífica. As mulleres da aristocrácia mon- 
tan nos seus castelos gabinetes de ex- 
.perimentación, organizan o que se cha- 
maban os salóns científicos onde reunen 
as persoas que naquel momento se de- 

gundo cada unha das tradicións cientí- 
ficas. 

Se falamos da tradición astronómica 
atoparemos nomes de moitas mulleres 
entre elas Elisabeha Hevelius xa men- 
cionada e María Winkelman, Carolina 
.Herschel, Nicole Lepaute-e actualmen- 
te na actividade astronómica seguen a 
existir moitas mulleres que traballan que 
participan nos obsservatorios de inves- 
tigación. 

Que mecanismo de desautorización 
tiveron estas mulleres?. Os seus traballos 
publicaban-se moitas veces co nome do 
marido e no caso Maria Winkelman des- 
pois da morte do  seu marido podemos 
atopar documentada unha longa discu- 
sión cos membros da académia das cién- 
cias de Berlín que non Ile permitiron ocu- 
par a praza de astrónoma para que non 
fose un precedente. En ningún momento 
Ile dixeron que non era competente ou 
que non podía realizar o traballo, os 
membros da academia coñecian ben o 
traballo que facia, pero non Ile deixaron 
ocupar a praza. 

Carolina Herschel explica que ela non 
sentía ningún interese especial pola as- 
tronomía pero foi entrenada polo seu ir- 
mán para ser asistente de astronomía e 
descubriu dez cometas e tres nebulosas 
cun telescópio de barrido.Segundo ex- 
plica nas suas memórias, nun momento 
onde o traballo cientifico era amateur, 
o rei de Inglaterra deu-lle unha beca en 
recoñecemento do seu traballo, pero ela 
non se consideraba unha astrónoma im- 
portante. 
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N o  campo das matemáticas, Sophie 
Germain presentou a un concurso da  
académia de ciéncias.de París unha te- 
oria sobre os números que non enten- 
deron os membros da academia e des- 
pois de catro ou cinco veces insistindo 
co mesmo traballo reelaborado, un dos 
membros da académia mandou-lle unha 
carta dicindo que non entendía nada so- 
bre o que ela presentaba e que ademais 
non Ile interesaba, pero que Ile conce- 
dían o prémio para non te-lo que de- 
clarar un ano máis deserto. Deron-lle O 

prémio pero nunca aceptaron discutir 
con ela publicamente que pasara con 
aq;ela memória que presentou. Acep- 
taron en privado, pero publicamente non 
lles recoñeceron a autoridade. Foi o mes- 
mo que sucedeu con Emilie du Chbtelet 
que presentou unha teoria sobre se o lu- 
me, era material ou non, se formaba par- 
te dos corpos, aceptaron a sua memó- 
ria e Ila publicaron pero nunca acepta- 
ron unha discusión en público para re- 
coñecer que ela tiña razón naquela te- 
oría. Entre as físicas ternos mulleres co- 
mo a italiana Laura Bassi que ten reco- 

ñecida a sua docéncia universitaria du- 
rante vintecinco anos nas memórias da 
universidade. Pero ainda así houbo bió- 
grafos que dubidaron que dese clases 
na universidade. Tivo doce fillos e foi ad- 
mirada sempre polo seu bo  carácter e 
por exercer a caridade cos pobres, po- 
la súa facilidade cos idiomas e un inglés 
que a visitou, Charles Burney surp--- 
deu-se que sendo tan letrada non 1 
tan masculina como se podia supoí 

Para rematar gustaria-me sinalar 
no século XX a situación d 
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O PAPEL DAS MULLERES NA 
CIENCIA E NA T E C N O L O X ~  

M DOLORES RODRIGUEZ RODRIGUEZ* 

¿Por que Iioubo tan pomas mulleres científicas ó o control da maternidade, se ~lantexan 

loiigo da Historia? ¿Por que a participación das obxectivos de igualdade en tódolos ám- 
bitos, incluídos o científico (1) .  

niulleres na investigación científica sigue sendo 

proyorcioiialmente menor ca dos varóns?. PERSPEC~VAS HISTORICAS 

É indiscutible que houbo poucas mu- 
Ileres científicas ó longo da Historia; p e  

A aparición desta cuestión "Mulle- ro éstas poucas son apenas coñecidas. 
res e Ciencia", como un problema dig- Un dos casos mais significativos é o de 
no de estudio, é moi recente. Non hui María Sklodowska á que todo o mundo 
moitos anos, este desequilibrio numéri- a destaca como muller científica e que 
CO, incluso entre as mulleres, non era con- é coñecida polo nome do seu esposo P i e  
siderado como algo que requirise unha rre Curie. A ela se Ile debe a interpre- 
explicación. Era "normal" que os cientí- tación da radioactividade, que foi a súa 
ficos foran varóns (1). Teses Doutoral, e continuou traballan- 

Na  actualidade, a distribución de per- do neso toda a vida. Ante o interese des- 
soal, por sexo, nas áreas científicotécnicas tu línea de investigación, Pierre, o seu 
da Universidade de Santiago, extraída home, abandonou a súa (maqnetismol 
da Memoria de Actividades e Produc- 
ción Científica (2) dos anos 1992- 94, é 
como sigue: 

% Mulleres % ~orne; 

Físicas 8 8 2 

Químicas 40 60 

Matemáticas 32 

i Ciencias da Vida 38 

68 1 .  
Cienc. Veterin. 

62 I 
! 

/ Agrón. e da Terra 28 7 2  j 
i 

[-ciencias da Saúde 27 

Estes datos dan pe a unha profunda 
reflexión sobre as causas que orixinan 
esta escasa participación da muller na 
investigación. 2P0r que sigue existindo 
o problema?, pois nos situamos nun mar- 
co que, alcanzada a igualdade a nivel 
legal ou xurídico, e a plena escolariza- 
ción das nenas e existindo medios para 

. - 
para colaborar ca muller. Pero en moi- 
tos textos de divulgación é presentada 
como "colaboradora" do seu esposo. 

En todo o século XIX as mulleres per- 
maneceron ó marxe dunha ciencia ca- 
da vez mais profesionalizada. Queda- 
ban exclusivamente asociadas á esfera 

privada ou familiar. 
N o  século XX prodúcese unha apro- 

ximación rnais profunda, aínda que len- 
ta e gradual entre as mulleres e a cien- 
cia. Os institutos de investigación aco- \ 

Ilían un pequeno número de mulleres; p e  
ro as universidades prestixiosas e as aca- 
demias nacionais seguiron sendo moi- 
to tempo baluartes da discriminación da 
muller (3) (px 366). 

Só despois do xurdimento no move- 
mento de liberación feminina;nos anos 
setenta, como forza política e ideolóxi- 
ca importante en todo o mundo, é can- 
do logra incorporarse a muller ás ca- 
rreiras científicas. 



Picrre e Marie Ccrrie no seu raboratorio en 1903. 

A finais dos anos oitenta é cando se 
chega a considerar abertamente que a 
escasa participación das mulleres na 
ciencia era un problema de interese na- 
cional do que debían ocuparse tanto as 
políticas científicas como sociais. 

Esta evolución pódese explicar, en 
parte pola consolidación dunha xene- 
ración de loita pola igualdade entre mu- 
lleres e homes, e pola urxente necesi- 
dade de contratar e reter científicos nun- 
ha sociedade que cambia rapidamen- 
te a súa estructura demográfica e por 
consideracións de competividade no no- 
vo orde económico mundial, baseado 
na ciencia e na tecnoloxía, que sustituie 
ó anterior (confrontación das superpo- 
tencias da era da guerra fría). 

N a  comunidade científica e tecnoló- 
xica, a muller tropeza cunha serie de 
obstáculos visibles e invisibles que, ó acu- 
mularse, crean un clima hostil e un en- 
torno pouco grato. Estas barreiras impi- 
den a participación plena e igualitaria 
da muller nas ciencias, e teñen un efec- 
to disuasivo que a allea cada vez mais 
da ensinanza superior e as profesións 
científicas. 

Os estereotipos sociais incitan as rapa- 
zas a evitar a formación técnica ou dis- 

"50 despois do x~irdiniento 
110 niovei~ieilto de 

liberación fei~iiiiiiia, nos 
aiios seteiita, conio forza 

política e ideolóxica 
iiiiportaiite en todo o 
inuiido, é cando logra 

incorporarse a iiiiiller ás 
carreiras científicas." 

inhóspito socava a autoestima e me- 
noscaba a moral profesional. 

ciplinas científicas porque non corres- 

ponden á imaxe tradicional da muller. 
N o  sistema educativo os prexuicios e 

o comportamento dos docentes poden 
incidir de forma negativa na confianza 
que as rapazas teñen en sí mesmas. As 
ilustracións dos libros de texto insisten 
case exclusivamente no papel dos ho- 
mes na ciencia. Esto sirve para proxec- 
tar e perpetuar imaxes estereotipadas e 
actitudes inxustas. 

Sería importante unha revisión, neste 
sentido, dos programas das novas edi- 
cións dos libros de texto, aproveitando 
a Reforma Educativa. 

Os adolescentes varóns se interesan 
mais polo funcionamento das máquinas 
e aparatos, e as adolescentes mulleres 
por cuestións relacionadas ca saúde, o 
corpo humano e a influencia da tecno- 
loxía na sociedade (4). 

N o  lugar de traballo, unha serie de 
obstáculos e comportamentos, tanto ma- 
nifestos como ocultos, se opoñen a que 
as mulleres emprendan unha carreira ou 
destaquen nela. N a  bibliografía sobre 
o tema fálase de "mi~rodesi~ualdades", 
que soen crear un entorno laboral ou 
educacional que desaproveita os recur- 
sos da muller porque é necesario tempo 
e enerxía para ignorar este tipo de com- 
portamentos ou facerlles fronte. O clima 

Quizá o obstáculo mais coñecido á 
presencia das mulleres na ciencia e na 
tecnoloxía é a dificultade de conciliar a 
vida profesional cas responsabilidades 
familiares. As mulleres que conceden 
prioridade á maternidade e á crianza 
dos fillos en momentos críticos para o fu- 
turo da súa carreira ou para o ascenso 
dentro do sistema xerárquico actual, pa- 
gan as consecuencias a nivel profesio- 
nal. Mentres a sociedade e as institu- 
cións científicas e tecnolóxicas non re- 
coñezan e valoren estas opcións, as mu- 
lleres perderán oportunidades de com- 
petir por becas no estranxeiro ou polo 
exercicio dun cargo. 

Os ascensos e as titulacións non pa- 
recen aumentar na mesma proporción 
que o número de estudiantes universi- 
tarias, o que reduce as aspiracións e ex- 
pectativas femininas. 

Por último, sería interesante conside- 
rar as diferentes disciplinas cientificas 
que escollen as mulleres. Diferentes tra- 
ballos indican que entre as ciencias da 
observación, experimentais e teóricas, 
tradicionalmente aceptábase a colabo- 
ración de numerosas mulleres nas cien- 
cias da observación, especialmente en 
astronomía, botánica, ... Disciplinas que 
esixen a recolección de moitos especí- 
menes e se toleraba a presencia de 
"afeccionados" de un e outro sexo. Ta- 
mén facilitaba que parellas de colabo- 
radores compartiran o tempo e o espa- 
cio de observación.(5) 

Pero as científicas mais destacadas 
pola importancia dos seus descubri- 
mentos, pertencían as ciencias experi- 
mentais, consideradas "difíciles", ou a 
campos nas que había moi poucas mu- 



-res. As mulleres, pese o seu escaso nú- 
iero, tamén destacan rnoito nas disci- 

-1inas teóricas. 
Cabe preguntarse por que se con- 

entran nas disciplinas menos gloriosas; 
ero de acceso fácil, a pesar das re- 
ompensas potencialmente rnaiores que 
frecían os ámbitos de mais prestixio. 

Unha das posiblc as é que as 
iencias teóricas e idas na o b  
2rvación teñen horul IV3  nos ríxidos, 

i unha formación sn 
S técnicos", como c n s- 

umenros científicos (que era rraaicio- 
almente unha especialidade masculi- 
a) e tarnén son rnais compatibles cas 

,ssponsabilidades familiares da rnuller, 
que Ile deixan menos tempo para o tra- 
ballo de laboratorio. 

Sería moi interesante analizar a re- 
resentación feminina nas distintas dis- 
iplinas científicas, aquí en Galicia. Es- 
?reotipos improcedentes sen fundamer 
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onómico mundial, debido á competi- - 

tividade, e dentro do marco dos países 
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A política científica e tecnc a- 

considerar por igual os hc J- 

iieres, pois os medios científicos xa es- 
tán considerando os beneficios de con- 
tratar científicas e inxenieiras, para cre- 

unha forza de traballo con capaci 
ides mais diversificadas. 
As comunidades científicas empeza 

xa a comprender a irnportoncia históri- 
ca de incluir rnulleres que pasan a ser 
"axentes valiosos" do desenrolo social. 
As mulleres producen ciencia adecuada 
as necesidades sociais e reflexan os in- 
tereses da sociedade. *-, 
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O problema non é de porcentaxes. 
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O legado de  Hipatia 

Autora: Margaret Alic 
Madrid:Siglo XXI, 1991 . 

Prirneira edición en inglés, 1986 

ó contido desta obra edita- 
da  por Siglo Veintiuno vén 
especificado no subtítulo 

11 11 
"História das mulleres na 

ciéncia desde a Antigüidade até finais 
do século XIX". 

A história da ciéncia é concebida co- 
mo unha história de homes, mellor, duns 
cantos homes -Aristóteles, Copérnico, 
Newton, Einstein-. Pero a história d a  
ciéncia é moito máis ca iso, é a história 
de milleiros de persoas que contribuiron 

. ao coñecemento e ás teorias que cons- 
tituian a ciéncia da  suo época, Facendo 
posibeis os "grandes saliios". Mdfias de- 
sus persoas foron rncrlleres aindo que o 
sua história segue sendo descoñecida. 

Este libro ocupa-se do kakllo das mu- 

lleres nas ciéncias físicas e naboaís e mas 
matemáticas e limita-se á histónia da cilén- 
cia nas sociedades occidentais. 

A história da ciéncia é sempre a dun 
grupo selecto de indivíduos e desgra- 
ciadamente a história das mulleres na 
ciéncia é ainda máis selectiva. N a  sua 
meirande parte é a história de mulleres 
privilexiadas, cunha situación que lles 
permite instruir-se e cultivar os seus inte- 
reses científicos a pesar de estaren ex- 
cluidas das instalacións educativas e das 
fraternidades formais e informais dos ho- 
mes de ciéncia. Cunhas cantas excep- 
cións importantes esas mulleres viñan 

das clases altas e tiñan os recursos ne- 
cesários para realizaren os seus estudos. 
Mais o traballo científico destas mulle- 
res era ben diferente có traballo dos seus 
colegas masculinos. As mulleres supe- 
raron obstáculos importantes para che- 
gar a ser científicas, a miudo a costa da 
sua vida persoal. 

Durante a meirande parte da história 
documentada, as sociedades occiden- 
tais estiveron baixo o domínio dos ho- 
mes. Os libros de história reflicten esta 
influencia masculina: ignoraron a histó- 
ria das mulleres. Durante toda a história 
as rnulleres de ciéncia foron esquecidas, 
non recoñecidas coma tais. A sua obra 
científica foi suprimida ou expropriada 
de moi diferentes formas: o seu traballo 
era moitas veces atribuido aos seus co- 
legas masculinos, irmáns, pai, marido, 
etc. Era frecuente tamén que as mulleres 
de ciéncia decidisen publicar cun seu- 
dónimo masculino para garantir que o 
seu traballo fose tomado en sério. Al- 
gunhas son lembradas hoxe en dia máis 
pola sua posición social e política que 
pola sua ciéncia. Outras foron respeita- 

das e recoñecidas coma científicas na 
sua própria época, mais ignoradas ou 
desacreditadas polos historiadores pos- 
teriores. 

A obra comenza coas aportacións das 
mulleres na prehistória. Fronte a insis- 
téncia dos antropólogos nas habilidades 
e os instrumentos do "Home Cazador", 
Margaret Alic destaca os coñecementos 
e os instrumentos que se deben á "Mu- 
ller Recolectora de Alimentos". 

As mulleres primitivas desenvolveron 
os instrumentos e a tecnoloxia que ne- 
cesitaban para recolectar, preparar e 
conservar a comida. As suas redes, te- 
cidas con fibras vexetais, para trans- 
portar comida e cargar coas crianzas 
poden ter sido un dos adiantos funda- 
mentais da evolución humana. Máis tar- 
de inventaron o morteiro e un rnuiño pri- 
mitivo para moer grans e sementes. A 
elas tamén se debe o descubrimento da 
agulla, dos tintes e os fixadores naturais. 
Como recolectoras descubriron as pro- 
priedades medicinais das plantas e 
aprenderon a secar, almacenar e mistu- 
rar as substáncias vexetais. 



A revolución máis importante da his- 
tória humana tivo lugar hui uns catorce 
mil anos cos comenzos do cultivo e a do- 
mesticación de animais e non podemos 
esquecer que nas sociedades hortícolas, 
o cultivo era xeralmente cousa de mu- 
Ileres. 

Despois e conforme nos adentramos 
na era da história documentada, o pa- 
pel d a  muller no desenvolvemento da  

, ciéncia e a tecnoloxia empeza a entrar 
en decadéncia. Mais as contribucións 
desas primeiras mulleres non foron es- 
quecidas. As histórias orais das primei- 
ras sociedades son a base dos mitos e 
relixións da ldade de Bronce nos que as 
mulleres ocupan un lugar prominente. 

A história escrita da  ciéncia empe- 
za en Exipto durante o Antigo Império 
(ca. 2778-2263 a.c.) na era das pirá- 
mides. As mulleres no antigo Exipto ti- 
ñan propriedades, supervisaban a in- 
dústria téxtil administrada polo Estado e 
traballaban como escribas. A medicina 
xa era una profisón establecida en Exip 
to antes do  ano 3000 a.c. e habia mu- 
Ileres instruidas que traballaban como 
médicas ou cirúrxicas. N o  templo d e  
Sais, ao  norte de Menfis, hui unha ins- 
cripción que di: "Veño da  escola de me- 
dicina de Heliópolis, e estudei na esco- 
la de mulleres de Sais, onde as divinas 
nais me ensinaron a curar as enfermi- 
dades". 

A cultura suméria concedia á muller 
unha posición e unha autonomia relati- 
vamente.altas. Baixo as leis babilónicas 
recollidas no Código de Hammurabi, as 
mulleres podian ocupar-se de negócios 
e ter propriedades; tamén podian ser 
xuizas e formar parte dos consellos de 
anciáns. 

A ciéncia grega empeza cos pitagó- 
ricos, movimento que introduciu as mu: 
lleres na gran corrente da  filosofia na- 
tural e a matemática. N a  escola que es- 
tablece~ Pitágoras en Crotona habia po- 
lo menos vinteoito mulleres estudantes e 
mestras. Pitágoras era coñecido como o 
"filósofo feminista". A Theano, 
la de Pitágoras e que despois cc 
l ~tribue-se-lle ter escrito tratauos u e  

física e medicina e tamén 
epto pitagórico do  "xusto 

io" (a moderación). Outras mulleres 
a escola foron: Fintis, Melisa, quen 
ebeu sobre as obrigas das mulleres, 
icha. 

Sra da co 2 pitagórica temos 

a Aglaonice de Tesália, que se fixo fa- 
mosa no século V pola sua capacida- 
de de predicer eclipses solares e luna- 
res; Aspásia de Mileto; Areté de Cirene, 
de quen se dicia que era o "esplendor 
de Grécia" e que tiña "a fermosura de 
Helena, a virtude de Tirma, a pluma de 
Aristipo, a alma de Sócrates e a lingua 
de Hornero". Entre os seus alunos con- 
taban-se uns cento dez filósofos. Sen em- 
bargo Aristóteles cria que as mulleres 
eran inferiores aos homes e na sua obra 
de embrioloxia, A xeración dos animais, 
afirmaba que a fémia era un "varón de  
formado" e que o semen do varón era 
a orixe da  alma (11,737". Este prexui- 
zo antifeminino pasou a formar parte da 
maioria dos sistemas de filosofia natural 
e contribuiu á crenza de que a ciéncia 
era o campo de acción do varón. 

Despois disto era frecuente que os his- 

toriadores da  Antigüidade e da  ldade 
Méd ia  se preocupasen máis da  casti- 
dade ou da libertinaxe das mulleres das 
que falaban que dos seus logros inte- 
lectuais. Asi a história sexual de Thea- 
no, Aspásia, Lasténia e Leóntio consi- 
deraba-se máis importante que os seus 
coñecementos. As obras de romanas co- 
mo Lais, Elefantis e Salpe descartaron- 
se debido a sua suposta inmoralidade. 

N a  maioria das cidades greaas ha- 
b ia  médicas e cirúrxicas que 
taban os progresos teóricos da! 
de medicina do  Exeo. 
tempo as mulleres encc 
exercício ia sendo resrrinxiao e que so 
 odian ser p~ 
coloxia e o b  
crates na illa u= ,,,, G,luuu ~ ~ L l l u u u  

ás mulleres. En cámbio 
Cnido, na costa de A 
que menos innovadora aenae o ponro 
de vista científico, aler 
ción das mulleres. 

En Roma durante os primeiro, ,=Lulu, 

non houbo rr )u médic, 
sionais. Cand :onquistoi 
no século II a.L., ievou a várias rneaicas 
gregas en calidade de esclavas. Poste 
riormente foron creadas escolas de me- 
dicina e hospitais públicos tanto en Ro- 

ma como nas províncias. Era frecuente 
que entre o persoal dos hospitais hou- 
bese mulleres, tanto nobles como   le- 
beias. Entre as primeiras especialistas 
en obstetrícia figuran Elefantis (ou Filis- 
tu) e Lais. Elefantis escrebeu libros de  
medicina e foi ~ ro fesora  en Roma. Ta- 

mén aparecen os nomes de Antiochis, 
que traballou con Galeno na escola de 
medicina de Roma; Metrodora, que es- 
crebeu un tratado sobre as enfermida- 
des do útero, estómago e riles; Cleopa- 
tra e Aspásia, que esc . sobre xi- 

necoloxia e obstetrícia. 1 d e  C l e  
opatra De Geneticis fo (eral até 
o século VI, e o máis importante até a 
publicación da obra de Trotula no sécu- 
lo XI. 

A única actividade científica que se 
cultivou en Roma foi a medicina e qui- 
zais foi a única profisón na que sem- 
pre tiveron cabida as mulleres. Pero a 
aparición do cristianismo foi un atranco 
para o progreso da ciéncia e asi Tertu- 
liano de  Cartago, un padre da  lgrexa 
do século 111, descargou a sua ira contra 
n i  médicas e as parteiras, acusando-as 

jas de ser aborteiras. 
imén destaca Margaret Alic a im- 

,Ancia das mulleres nos progresos da 
ciéncia da alquímia. A influéncia das te- 
orias de Maria a Hebrea' é a base te- 
órica e práctica da alquímia occidental. 

Asi como é importante Hipátia de A l e  
xandria, primeira muller de ciéncia cu- 
xa vida está ben documentada, ainda 
que a meirande parte dos seus escritos 
está perdida. O traballo máis.importan- 
te de Hipátia foi en álxebra, Escrebeu 
un comentário sobre a Aritmética de Dio- 
fanto en trece libros, tamén escrebeu un 
tratado Sobre a xeomc cónicas 
de Apolónio en oito lil resou-se 
ademais pola mecánica e a tecnoloxia . 
prác 
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axudaron a que se producise o renaci- 
mento médico en Europa e o interese po- 
la ciéncia dos antigos gregos. 

Trotula exerceu extensamente a me- 
dicina e escrebeu vários tratados. Can- 
do se reorganizou a universidade, na 
metade do século XI, ensinou nela. Das 
obras que se Ile atribuen destaca Pas- 
sionibus mulierum curandorum, no que 
trata sobre o control natal e as causas e 
tratamentos da infertilidade. lntroduciu 
o apoio perineal durante o traballo de 
parto, para impedir que se rasgase O te- 
cido entre a vulva e o ano. Tamén foi a 
primeira en explicar como coser un pe- 
rineo rasgado despois do parto. As ve- 
ces os consellos de Trotula parecen in- 
cribelmente modernos: insiste na impor- 
táncia da lirn~eza, dunha dieta equili- 
brada e do exercício e advirte sobre 
os efectos negativos do stress. 

O fam~so tratado de Trotula foi texto 
normal das escolas de-medicina até O 

século XVI. 
Ainda asi nos manuscritos de Passio- 

nibus mulierum curandorum non sempre 
aparecia o nome de Trotula e cando es- 
taba, a miudo era modificado (Trottola, 
Tortola, etc). Nalgunhas cópias manus- 
critas do s. XII a obra se Ile atribuia ao 
seu home. Pero o copista que máis da- 
no fixo á fama de Trotula foi aquel que 
substituiu o seu nome polo masculino Trot- 
tus. A controversia sobre Trotula chega 
ao século XVI, xa que o historiador ale- 
mán Karl Sudhoff e os seus alunos tra- 
taron de eliminar por completo as Mu- 
lieres salernitanae. Segundo Sudhoff as 
"damas de Salerno" eran parteiras e en- 
fermeiras e non médicas, polo tanto non 
poderian ter escrito os tratados de obs- 
tetrícia, xa que non era posíbel que sou- 
besen suficiente medicina e ciruxia pa- 
ra te-los escrito. 

Nos séculos XII e Xlll xorden as uni- 
versidades europeas e todas, agás en 
Itália, estaban vedadas ás mulleres. A 
profisón médica, case a única saida pa- 
ra os intereses científicos das mulleres, 
ia-se organizaido cada vez máis nunha 
xerarquia estrita, e no cúmio dela esta- 
ba o médico. Por debaixo del habia mu- 
lleres boticárias, parteiras, enfermeiras, 
e moitas que naquel tempo foron consi- 
deradas médicas, pasarian a ser cha- 
madas meigas nos séculos XIV e XV. 

A revolución científica, que empezou 
coa nova astronomia de Copérnico, coin- 
cidiu cos comenzos dunha nova con- 

trovérsia que ia durar douscentos anos, 
sobre a educación das mulleres. Os cen- 
tros da ciéncia ian pasando de Itália - 
onde as mulleres eruditas sempre foran 
respeitadas- a Europa do norte e Ingla- 
terra, onde se descoidara a educación 
das mulleres. Durante toda a ldade Mé- 
dia os conventos foran a única escapa- 
tória das mulleres fronte ás timitacións 
da vida matrimonial e tamén o seu úni- 
co acceso á educación. Coa Reforma 
chegou a disolución dos conventos e con 
eles desapareceu a herdanza educativa 
das mulleres. 

Unha das primeiras feministas que fa- 
lou en favor da educación científica das 
mulleres foi a artista e filósofa Anna Ma- 
ria van Schurman, de Utrecht 607- 
1678). A sua discípu,la inglesa, Bathu- 
sa Makin preparou en 1673 un pro- 
grama de estudos para mulleres no que 
figuraban matérias científicas. 

lndepencjentemente de que a ciéncia 
se considerase ou non doada para as 
mulleres, en Inglaterra e Fráncia, no sé- 
culo XVII, todo un estrato da populazón 
feminina empezou a estudar e investigar 

sobre a ciéncia. Aparece a primeira pu- 
blicación inglesa dirixida ao mercado 
científico feminino, o Athenian Mercury. 
As mulleres tamén empezan a escreber 
e editar os seus próprios libros e publi- 
cación~ periódicas. The Female Specta- 
tor (1  744-1 746), de Eliza Haywood, foi 
o primeiro xornal para mulleres publi- 
cado por unha muller. 

. Entre os casos anecdóticos que re- 
colle Margáret Alic fixamo-nos en duas 
mulleres que con case vintetrés séculos 
de diferéncia houberon adoptar as mes- 
mas estratéxias para poder achegar-se 
á ciéncia. Cara o ano 300 a.c. Agno- 
dice, obviando a lei ateniense que proi- 
bia ás mulleres o estudo ou o exercício 
da medicina baixo pena de morte, ves- 
tiu-se de home e marchou a Alexandria 
a estudar medicina e obstetricia. Ao vol- 
tar a Atenas Agnodice exerceu con éxi- 
to a profisón pero sempre vestida de ho- 
me. O mesmo tivo que facer Miranda 
Stuart Barry no ano 18 12 cando dis- 
frazada de home puido graduar-se na 
Escola de Medicina de Edimburgo, da- 
quela vedada ás mulleres. 



Durante miles de anos as mulleres ti- 
veron que disfrazar-se de homes, asinar 
con seudónimos masculinos, ocultar a 
sua erudición, para poder achegar-se 
ao  mundo da ciéncia. Desde os primei- 
ros tempos as mulleres contribuiron ao  
desenvolvemento do coñecemento cien- 
tífico e a maioria seguen sendo desco- 
ñecidas, mesmo para os historiadores 
da  ciéncia. Nomes como "Madge a To- 
la", lady Mary  Worley Montagu, Louise 
Bourgeois, Dorothea Christiane Leporin 
Erxleben, Elizabeth Garrett Anderson, 
Maria Sibylle Merian, e moitos máis, de 
mulleres con importantes aportacións no 
mundo da ciéncia son reivindicados por 
esta autora no seu libro. Remata a sua 
obra M.Al ic cunhas palabras de Hen- 
rietta Bolton que ainda que escritas en 
1898 seguen estando vixentes: 

Como regla xeral a muller de ciéncia 

debe ser tan forte como para valer-se 
por si mesma, capaz de suportar o sar- 
casmo e a antipatia, a miudo inxustos, 
de homes que senten ciumes ao  ver in- 
vadido o que consideran ser o seu cam- 
po  próprio de actividade. * A  

. 
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NA PUBLICIDADE' 

asou un século dende a noite en 
quc os irináns Lurniere inventa- 
ron o cinematógrafo. Un cente- 
náric? Lranscorreu desde aquela 
priiiicira vol~a de manivela. Na 
siin trascctória, o cine creou mun- 

tloc clc cnsoiin, herocs, estados de opi- 
niAn, iiioclas e inesmo es~ilos de vida. 
Con lorza arrolladora elevou a artistas 
á cima da gloria, para logo implacabel- 
menw destruir os próprios ídolos que 
creara. 

Universo de seres mitificados, de 
deuses do Olimpo, de Star System mi- 
tade realidade-mitade coño, que foron 
e son módulos de imitación colectiva. 
Mitos que perviven cos tempos, reen- 
carnan-se e mostran-se-nos a través de- 
se outro mundo de glamour que é a pu- 
blicidade. Neste artigo, as lectoras po- 
derán ver, nunha sucesión de imaxes 
publicitárias actuais e seleccionadas, a 
presenza e evolución do star system ci- 
nematográfico. 

1. Yves Rocher . "A beleza ecolóxica para unha muller con rostro virxinal. 

O concepto de star System (étoile, es- 
trela) non o inventou o cine, xa existía 
no teatro ena  ópera. Desde os seus co- 
menzos, Hollywood optou por distri- 
buír funcionalmente os papeis entre os 
seus artistas, o que orixinou a creación 
de arquetipos estereotipados e reitera- 
ción de personaxes. Ao m e s ~ o  tempo, 
o uso de figuras retóricas, como o pri- 
meiro plano, potenciou o carisma dos 
actores. Deste xeito, o fenómeno Star 
Sys tem comenzou a se converter nun 
instrumento de política comercial. As 
películas pensaban-se, deseñaban-se e 
escribían-se para o lucimento de deter- 
minados actores. Actores que foron po- 
boando as pantallas e estableceron uns 
ideais cle beleza e de conducta en fun- 
ción dos valores de cada socieclade e 
dos tempos. 

Hollywood consolidou o fenómeno 
Star  Systern na figura da actriz Mary 
Pickford. Imaxe de muller que respon- 
día a unha tipoloxía moi clara: muller 
anglosaxona, loira, de tez branca e 0110s 
claros. Dunha feminidade baseada nos 
cánones da fraxilidade, da inocéncia, 
do candor e da bonclacle. Código de va- 
lores polo que se rexían as grandes he- 
roinas do momento. Encarnaba a mo- 
za con quen todos desexaban casar. O 
público chamaba-a agarimosamente a 
"pequena Mary" (lea-se Mary igual a 
María a Virxe) ou "riciños de ouro". A 
modelo do anúncio da casa francesa de 



C O S ~ ~ ~ ~ C O S  YVES ROCHER (foto 1) en- 
carna este prototipo, a feminidade den- 
tro da máis pura tradición romántica da 
novela británica do século XIX. 

Paralelamente, a contrafigura mas- 
culina da época estaba representada en 
Douglas Fairbanks, o marido de Mary 
na vida real. Aínda que non está de máis 
sinalar que son moitos os actores, e en- 
tre eles, cabe citar a Elmo Lincoln, 
Johnny Weissmuller, Erro1 Flynn que 
encarnaron o mesmo prototipo de mas- 
culinidade: o arquetipo de home novo, 
con corpo de atleta, personaxe pre-se- 
xual, dunha virilidade demostrada só 
como heroe xinástico. Seguindo nesta 
liña, a campaña publicitária de VERSA- 

CE Sport (foto 2) ofrece-nos rasgos de 
imaxe que espertan do olvido a lenda 
de Tarzán, do atleta que saltou das pis- 
cinas olímpicas aos platós da Metro- 
Goldwynd-Mayer para proferir o berro 
do rei da selva. Modelo cultural de mas- 
culinidade que se reencarnará cinema- 
tograficamente na década dos oitenta 
no heroe Indiana Jones (foto 3). Perso- 
naxe-robot, personaxe completo e por 
tanto sen atributos específicos. Perso- 
naxe asexuado, cunha virilidade de- 
mostrada só a traves do látigo e dos pu- 
ñetazos. De novo, o amor puro que 
manten o "estar" da acción. O heroe ex- 
posto como se se tratase dun fotogra- 
ma de película, invita-nos a fumar PALL 

MALL para facer-nos vivir a sua própria 
lenda e converter-nos en aventureiros 
de butaca. 

2. Versace "O tarzan dos noventa". 

Xa nos albores da Primeira Guerra 
Mundial, aparecía un novo prototipo de 
Star System: A Vamp. A primeira vam- 
piresa do cine americano foi a actriz 
Theda Bara. 0 s  estudosTwentieth-Cen- 
turi-FOX fabricaron esta estrela e in- 
ventaron-lle unha biografía exótica pa- 
ra o seu lanzamento cinematográfico: 
"...nacida en terras do Saliara, froito dos 
amores proibidos dunlza árabe e dun sol- 
dado francés . . . " Lenda rocambolesca, pe- 
ro o público creu nela. Organizaron-se 
campañas en contra da actriz acusán- 
do-a de practicar o espiritismo. Anque 
o mito erótico da Vamp foi moi rendí- 
be1 en taquilla, a moral puritana da épo- 
ca, disposta sempre a evitar o caos dos 
bos costumes, non o aceptou e ao fi- 
nal de cada película a actriz protagonista 

3. Pall Mall. "A lenda de Indiana Jones. lmaxe 
aternporal, imaxe puramente fílrnica." 

4.10. "O perfume das Varnps. Muller araña, rno- 
reno perversa. De grande atractivo erótico, de 
obscuro pasado. A carnalidade descarnada da 
Vamp. " 

morría. Recreándo-se no mito dafem- 
me-vamp, a casa comercial LA PERLA pre- 
senta "IO", o seu novo perfume femini- 
no (foto 4). 

Dentro deste mesmo fenómeno, a con- 
trafigura masculina estaba representada 
no actor Rodolfo Valentino, o creador 
do mito latin lover A sua posta en escena 
cinematográfica representaba ideoloxi- 
camente o choque entre duas culturas: 
unha inferior, a do Sur, que triunfaba 
fronte á do Norte, a americana. Triunfo 
debido ao enamoramento da rapaza ian- 
qui do personaxe italiano. Submisión le- 
xitimada ao serel un bon amante e un 
personaxe ben dotado sexualmente. A 
figura do seductor latino foi un modelo 
cultural de masculinidade que anos máis 
tarde, na década dos setenta, reencar- 
nara-se a ritmo de música discotequera 
no actor John Travolta, en películas co- 
omo "Fiebre de sábado noche" e "Gre- 
asse". Retomando os.cánones latinos de 
beleza, seducción e o don da ubicuidade, 
a casa italiana de vermuth MARTlNl anu- 
cia-se con esta imaxen de cinemascope 
(foto 5) .  

Ao finalizar a Grande Guerra abriu- 
se paso a un novo modelo de socieda- 
de. 0 s  anos vinte e tnnta trouxeron con 
eles unha certa permisividade acorde 
cos novos tempos. No mundo de Holly- 
wood, a fórmula do cine musical esta- 
ba en pleno auxe con actores da talla de 
Ginger Rogers e Fred Astaire. Como 
evocación ao music-hall, a casa de mo- 
da francesa WES SAINT LAURENT pre- 

5. Martini "O seductor italiano. Personaxe duro 
e fascinador. Golfo e caballeroso. O Don Juan 
insustituibel dentro e fóra da pantalla. " 



senta o seu novo perfume para celebrar anunciar qüisqui FOUR ROSES: lafen 
o éxito, CHAMPAGNE (foto 6). da provocación con ese don para a 

Nestes anos producía-se a caída do xeréncia e a tentación (foto71 
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recrea-se na pose provocativa d a j  
meyatale para presentar o seu perfu 
(foto 8). 

O novo arquetipo viril nos anos 
inmediata postguerra é o de Bad-Good- 
Boy (o mozo malo-bon), o seu mellor 
representante é o actor Humphrey Bo- 
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10. Marlboro. "Americano de pura cepa. A na- 
tureza como decorado. O horizonte como es- 
pmo. O western como epopeia visual". 

11. Winston. "A loira preferida. Imaxe-póster, 
compañia icónica do marine americano." 

12. Chomburcy." Sempre atractiva. Moza nor- 
teamericana' dos cincuenta': 

John Wayne, Gregory Peck, James Ste- 
wart, Burt Lancaster. Heroes creados co- 
mo puro artifício visual para dar his- 
tória a un país que carecía dela. Holly- 
wood producía cherifes, vaqueiros, da- 
mas de salón, xuices, indios, oficiais de 
distintos exércitos con rostros diferen- 
tes tipificaban o bon americano, o eter- 
no defensor dos ideais ianquis. 

Inaguraba-se a década dos 50 e apa- 
recia un novo arquetipo de fémina, re- 
presentado no fenómeno da pin-up: ima- 
xe-póster de moza en bikini de revista 
ilustrada. Elas estableceron un novo mo- 
delo de estética. A máxima represen- 
tante foi a sex-simbol Marilyn Monroe, 
aínda que non podemos deixar de citar 
ás italianas Sofia Loren, Silvana Man- 
gano e Gina Lollobrigida. A imaxe da 
publicidade de WINSTON, o tabaco ru- 
bio por exceléncia, é imaxe-símbolo que 
alude inevitabelmente aos valores pa- 
trióticos ianquis (foto 11). 

Nestes anos, pero nunha liña total- 
mente oposta, identificamos un novo 

, prototipo de ideal feminino, agapper. 
Modelo de fémina representado na ac- 
tirz Katherine Hepburn para identificar 
a moza norteamericana da rúa. A moza 
moderna, a moza urbana; independen- 
te economicamente, dependente sen- 
timentalmente; arquetipo de muller ac- 
tiva social e economicamente; a perso- 
naxe-mecanógrafa cinemática que sem- 
pre acaba enamorando-se do seu xefe. 

13. Chesterfield. Irrumpiron no pantalla e nas 
nosas vidas con deportivo e a toda velocida- 
de. Golpe de imaxe rebelde e inconformista, vi- 
viron a vida no límite." 

Este novo modelo de fémina estable- 
cia unha relativa indepéndencia na mu- 
ller, pero continuaba-se mantendo o es- 
quema tradicional home-muller. O 
anúncio da marca de .iogurts CHAM- 

BURCY recrea-se neste prototipo de fé- 
mina activa (foto 12). 

A partir dos anos cincuenta, a televi- 
sión comenzaba a sua forte competén- 
cia comercial coas salas de cine. Este de- 
fendia-sé con novas temáticas para as 
suas películas. Temas realista como o do 
conflicto xeneracional e as relacións en- 
tre pais intransixentes e fillos incom- 
prendidos foronan clásico nesta épo- 
ca. Actores como Marlon Brando, James 
Dean, Paul Newman, Robert Redford, * 

saidos todos eles de Actor? Studio, per- 
sonificaron maxistralinente estes papeis. 
A sua chegada fixo mudar o concepto 
de masculinidade no cine americano. 
Eles eran o. modelo do novo arquetipo 
viril: o mozo rebelde e progresista, tí- 
mido e romántico. 0 s  seus personaxes 
romperon moldes e pregonaron un no- 
vo tipo de erotismo que escandalizaba 
e seaucia á vez. Para fomentar hoxe aín- 
da máis o seu culto e continuar sendo 
espello de imitación colectiva entre os 
xoves, a marca de tabaco CHESTERFIELD 

recrea-se en toda a sua simboloxia. (fo- 
to 13) 

No campo feminino, a actriz que 
competia coa televisión daquela era a 
francesa Brigitte Bardot. O novo mode- 

con : ~ s ? P ~ ?  / 

14. Eristof "O novo acompañante de "Lolita". 
Corpo de mullerpara un rostro adolescente. Clá- 
sico moderno da década dos 60". 



15. Marqués de Cáceres. "Escenografia 16. Nuits Indiennes. "As notes de Pasolini. 17. Panama-Jack, el Eden. "Unha volta á 

barroca, ornamentalidade do corpo e moda. Espectacular puzle-vestido de abelórios. O natureza, ao paraiso perdido. A Eva e O 

O viño como símbolo de identidade das perfume rendindo homenaxe á cultura. Adan dos oitenta." 
séries americanas o escudo como signo de oriental-indú. 
prestíxio e tradición". 

lo de inullcr, basado no fenómeno lite- 
i-;írio cIa~[;~m~~ic-cnfnnl, implicaba u11 no- 
vc~ arc~uciipo erótico como proposta de 
ciiiaiicipaciciii sexual. Un físico entre 
infaniil c aclolescentc acoinpanaclo clun- 
Iia activa vicla sexual eran ingredien- 
tes rriAis que suficiei-ites para racer atrac- 
tivo este moclelo de fémina de celuloi- 
de. Férnina-enfant que a publicidade de 
vocllza ERIS-~OFF soubo plasmar no seu 
modelo moi acertadamente. (foto 14). 

Na década dos setenta entraba en cri- 
se o Star-Systcnz cinematográfico. A te- 
levisión era sa un médio l~exemónico e 
comenzaba a crear os seus próprios mi- 
tos. Séries californianas como "Dinas-' 
tia", "Dallas", "Falcon Ci-est", fluiron po- 
los tubos catóclicos de méio mundo du- 
rante os anos oitenta. Producción en sé- 
rie de histórias recorrentes para actores 
de segunda fila. Personaxes que crea- 
ron novos ideais de conducta e de be- 
leza entre os telespectadores. O recar- 
gante estilo do anuncio dos vinos MAR- 

QUCS DE CACERES está ainbientado nes- 
tas séries de tipo B (foto 15). 

0 s  setenta Foron tamén anos nos que 
o cine de autor fiso o seu despeg~ie en 
pequenas salas de Arte e Ensaio. i\ ima- 
se  publicitária utilizada pola casa de 
mocla parisina JEAN-LOIS SCMERRER, uti- 
lizando o lienzo "El beso de Paul Klim, 
evoca a película "Las mil y una noche" 
de Pier Panlo Pasolini (foto 16). 

tre o público adoles- 
cente o film "El lago 
azul". Recreándose nos 
espazos naturais desta 
pélícula e na fisonomia 
dos seus personaxes, a 
metade dos noventa, a 
firma corrlercial PANA- 

MA JACK apresentaba a 
sua nova colección de 
botas para xoves (foto 
17). 

Na década dos no- 
venta, un film achega- 
do a nós "Kika" do di- 
rector Pedro Almodo- 
var, amosaba-nos unha 
muller Victoria Abril 
vestida polo desefiador 

78. Jean Paul Caultier. "Moda para corpos 
audaces. Símbolos do poder e do 
sometimento. Parafernália para amantes de 
emocións fortes. 

Nos oitenta, Hollywood volve a ren- 
dir homenaxe ao cine de aventuras. A 
máis do fenómeno cinematográfico In- 
diana Jones (foto 3) e cle algun que ou- 
tro sucedáneo, irrumpia con forza en- 

h,yjdl~r'5,1 \ " ' \  ' : , 7 
{ ,;I!~\ *)l; '- ! 
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\ 
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---- 
nas suas provocadoras actuacións mu- 
sicais (foto 18). 

O cine crea mitos. A publicidade man- 
ten-nos. Intensa imaxe pública proxec- 
tada que acaba contaminando a imaxen 
privada. O-, 

JEAN PAUL GAULTIER. 

Unha irrupción na pan- 
talla con certa alusión á 
parafernália da vesti- 
menta utilizada 'pola 

* profesora de Comunicación Audiovisual. 
Universidade de Vigo. 

polifacética Madonna 



Cecilia Castaño e 
Santiago Palacios e W.AA 

COIVIO VIVEN AS 
"O elemento feminino pon en cues- 

tión unha civilización dominada polos IVULLERES DE HOXE 
homes, de caracter prometeico e sus- 
tentada na tradición xudeo-católica." 

libro" obxecto deste artigo quere principal desafío da actual sociedade da A expansión do sector servicios que 
ser un balance da situación actual, información: o nivel educativo e de for- está en gran parte ocupado por mulle- 
ao cabo de case un cuarto de sécu- mación. Pero ademais é unha boa estra- res, favoreceu a incorporación; a salariza- 
lo en loita co destino que se nos ti- texia para protexerse individualmente ción do emprego e a perda de importan- 
fía adxudicado ás mulleres. contra o desemprego". . cia das axudas familiares, que reforzaban 

0 s  cambios que se procluciron foron Pese a todo a tasa de emprego para as as relacións de subordinación e consti- 
enormes . mulleres con estudos superiores está 10 tuían a prolongación da división sexual de 

Tres tipos de factores influiron: cam- puntos por baixo da dos varóns nas mes- funcións no interior da familia; e a exten- 
bios de demográficos que alteraron a com- ma.s condicións. sión e feminización do sector público onde 

1 posición e características das familias, o A educación considérase o principal se reducen as posibilidades de discrimi- 

I acceso á educación e os cambios estruc- factor que impulsa o cambio cara a unha 'nación. 
1 turais do sistema productivo. maior igualdade, no futuro, no mercado Di Cecilia Castaño: "As mulleres están 

O ACCESO A EDUCACIÓN: En 
1986 o número de universitarias superou 
por primeira vez ó de varóns e na actua- 
lidade o 52 por 100 son mulleres e o 48 
por 100 son homes. 

"Realizar estudos superiores é unha de- 
cisión intelixente por parte das mulleres, 
do mesmo xeito que os homes se prepa- 
ran para afrontar en boas condicións o 

de traballo. 
Actualmente as mulleres teñen un ni- 

vel de formación máis elevado e máis in- 
formación, o que facilita a entrada no 
mundo laboral ao tempo que fai mudar 
hábitos da cotidianeidade. 

0 ACCESO Ó MUNDO LABORAL: 

O gran avance das mulleres foi a incor- 
poración ó espacio público a través do 
mundo do traballo. 

concentradas nos traballos con peores 
condicións laborais e económicas. Son 
maioría nos empregos temporais, nos tra- 
ballos a tempo parcial e na economía su- 
meixida. O desemprego, o problema eco- 
nómico e social máis importante do no- 
so país, é en boa parte un fenómeno fe- 
minino." 

Dos 16,6 millóns de mulleres en ida- 
de de traballar só o fan 6 millóns, o 36 
por 100; a Laxa de paro entre as mulle- 

Abríuse a vía da emancipación e con res é case o doble que entre os homes: 30 
Cecilia Castaño e Santiago Palacios (eds.) e 
W.AA. "Saúde. diñeiro e amor". Ed. Alianza ela a autonomía persoal, porque diñeiro de cada 100 inulleres están nesta si- 
Editorial é libertade. tuación. 
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aparecen como clie 
tes da institución'gr 
nal familiar, máis qi 

integi 

de o pur .a da igual 
tunidad~ cación dc 
rio distri~utivo. Utiliza argumentos 
cando n incongruentes e si 
dos, con lue os salarios baix 
por que a= I , L U L ~ L ~ - ~ S  accederon ó mi 
laboral c nsidere servicios 2 
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Os ingresos clac mulleres seguen a ser 
ata un 30 por 100 máis baixos que o dos 
seris coinpaneiros masculinos. 

No inundo do traballo moitos dos tra- 
I>allos ós que temos acceso teñen en maior 
ineclida que os dos homes algún carácter 
específico no que se explotan cualiclades 
como belcza, simpatía, habilidade artís- 
tica, paciencia ... e que nos Iiomes non se 
valoran. A eles téiiselle máis en conla o 
que supón esforzo e adicación. 

A modalicle do traba110 a tempo par- 
cial: manten ingresos e contacto co mundo 
laboral, facilita a incorporación a tempo 
completo; pero non supc lerda- 
cleira niptura co modelo tr de re- 
parto de traba110 no seo cla iin un 
paso decisivo cara a un mc 
litario; as clificultades par 
crn~rcsf ion niaiores par2 
e nornialniente son ~raballos marxinais, 
con peoresconclicións laborais. 

Aincla moitos cinpregos reniunerados 
cl~ic son maioritariarnente exercidos por 
mullcrcs non cleixan de ser máis que unha 
conlinuación do traba110 doméstico. 

"O trnl>allo das iiiullcrcs non se vive 
. con pl;icci- scnón con c~i i l l i c t~" .  Porque 

ri s;ii ishcciOn dc icr L I ~  cinprego »u exer- 
cci- unha 1,rofcsi6n vcsc ciiipañacla polos 
cii«imcs costcs pcrsonais que implica en 
termos de clol~le xornada: A muller Ira- 
11all;iclnra quc rc 3gar aclícalle ás 
tarelas cloinfstic; iis de tres horas 
non días laboral _.--, ~ive  a experien- 
cia cotirín baiso a anguria clun tenipo es- 
caso que acaba iinpedínclolle ser cohe- 
reiitemcnle ningunlia das cousas que 
pretende ser á vez: ama de casa e 
1lacIor;i que leva un soldo á casa". 

A pesar da iniportancia que ten u LIa- 

ballo donicstico para o f~iiicionamento do 
noso sisteina social e do número de mu- 
lleres que se adican a el, non é recoñeci- 
dada a importancia clue teñen as tarefas 
d~>rncsticas. Se fosen incluidas na conta- 
l~iliclade nacional o producto interior bni- 
to clcvaríase nun 84 por- cento. 
O aspecto rn:íis problenir'itico céntrase 

no por que ten que recaer a maior parte 
clcste sol~re as mulleres, nesta situación 
cliptase ~iia~gnííicainente a supremacía dos 
\raróns sobre as iiiullcres A asunción da 
cloblc sornada clilicril~a scriarncrite a par- 
ticipacirín das mulleres na vida colectiva, 
así se cntcncle o "teito de cristal" que li- 
mita 5s mulleres par acceder a postos de 
rccponsnbiliclaclc. 

En i\us,tria estnsc valoi-anclo a posibi- 
liclaclc dc introducir como causa clc di- 
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A cuestión mais estuclada e o tempo 
adicado ó mesmo e a distribución entre 
homes e mulleres.: a xomada laboral dun- 
ha muller que traballa na casa é de 73,50 
horas según estudos de M". Ángeles Du- 
ran. A maior participación das mulleres 

ito labor2 
?mento d 
3s labore? 

ro a medida que ascende o salario dc 
tamén descende a súa participación 
tarefas domésticas. Por término me 
canto maior é o nivel educativo maior e 
tamén a actitude igualitaria aínda que,. 
con independencia da clase social, os ho- 

i inimigos do traba110 domé 
certo que o texto de Antoni 

, L I  ', me pierdo las rebajas "id€ 
ca muller con ama de casr 

A participación da mi 
actividades e resuonsabi~~uilc~cs s 

máis ui ante da a 
ción a ó esforz 
11rehuman que o camuio nas relacions 
familiar .oles femenino e m 
lino na a social. 

" A  ;?corporación da muller ós tL,,, 

amor. 

AMOR 

di: "Xa nada,ou caseque nada e ourigato- 
rio ou f( j mulleres xóvenes po- 
den ca s~  ; poden ter fillos ou ele- 
xir non teios ..." Xa non hai un diseno 
prefixado ante o proxecto de vida: "Este 
é o enorme reto co que se atopan actual- 
mente as novas x 
(. . . ) que se ven ( 
lizarse das súas el 
sos, dos tos." A incertidume 
é o que $as cando se toma1 
propias 

O contrasle coas xeracións anter 
é moi forte, non hai contratos -pon  
de amor eterno. As unións que anta 
facían por intereses e demáis aspi 
prácticos, hoxe so11 libres. A resign: 
de ir ó matrimonio como ó matadc 
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pensar que as mulleres non teñen ou non 
deben amosar esixencias sexuais esvaiuse. 

O matrimonio como institución é subs- 
ealización 
livorcio é 

1 . i  

tituido pola parella como ri i per- 
soal e proxecto vital. E o c a sa- 
ída ós contratos cando as reiacionr nnn 

.es e nos r 
estructur 
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110s ren- 
cións á: 
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funcionan. Co aumento do divorcio 
de un modelo novo de estructura l 
liar, os fogares monoparentais cons,.,~,- 
dos por unha muller e as súas fillG 
ausencia de pai . En palabras de Gil 
vo:" As relacións de parentesco. ata 
predom :nte patri; 
de agor: cl-zainadz 

xur- 
[ami- 
. . 

1 1 1 1 1 1 _  
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que hoxe separa o tempo destinado ó tra- 
l3allo productivo do tempo adicado ó res- 
to das tarefas vitais. Esto implica car-'-'-- 
no sistema de valores soc 
e nas relacións laborais e ( 
miliares. As tarefas de manteneme 
as relacióiis I ~ O I I  mercantiles -o S 

Fromrn- teñen que revalorizarse frc 
actividacle laboral e mercantil: o ter. 

Enrique Viaño identiíica dous enfo- 
ques no tan debatido tema do salario pa- 
ra a ama de casa: o productivo, segun- 
do este autor as actividades do traballo 
doméstico non son productivas aínda que 
si útiles (e a elaboración de aliinen 
a reproducción ? se non son bens c 
tividades productivas. jque serán ?) 
gún este criterio non correspondería 
asignalles un salario, que si defende den- 
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cursos cos que contan os fogares 6 
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fill@s e ata o da manutención É así como 
a decadencia dos vínculos conxugais uni- 
da á feininización dos vínculos filiais da 
a ligura do "pai ausente". 

Empezan a recoñecerse outras manei- 
ras de organizar a convivencia, son as 
unións libres: as parellas de feito, os gru- 
pos de convivencia, asoma como valor 
o vivir o amor en parella estable pero sen 
renunciar á libertade. 

! Segue a funcionar a "cleseabilidade so- 
cial" -chamabáinoslle doble moral- que 
"actúa en dirección conti-aria para homes 
e mulleres". 

Superouse a "crise antifamilia" dos anos 
setenta, reduciuse o número de matrimo- 
nios, o número de fill@s e á vez existe11 
uns lazos familiares moi fortes e unha va- 
loración popular moi elevada da familia, 
aíncla que os modelos tradicionais de pa- 
rella e con\ivencia se cuestionan,e mrden 
novas formas de relación e todas se rei- 
vindican como lexítimas 

Outra paternidade? Patemidade é na 
opinión de E. Gil Calvo: "O papel do pai 
no exercicio da autoridade moral, capaz 
de impor pleno respeto ó correcto cum- 
plimento normativo" As nais soportan un- 
ha carga de esforzo físico familiar: tra- 
ballo doméstico, atención ós fill@s, coi- 
dado e crianza, que é dez veces maior que 
a dos seus compañeiros de matrimonio.Os 
novos-pais só se limitan a axudar -que- 
da claro quen é a titular da responsabili- 
dacle. "A suavidade postmachista coa que 
se enmascaran os pais - maridos actuais 
non fai senón revelar a síia segreda cara 
oculta, en tanto que desertores de toda 
responsabilidade familiar." 

De feito "se os vellos pais se amosaban 
machistas era para exercer con ostenta- 
ción teatral todo o seu autoritarisino fa- 
miliar. Como crían que era o seu deber 
rexir a familia tamén se crían con clerei- 
lo a tiranizala como perclonavidas, com- 
binando clespotismo con inclulxencia pa- 
temalista. 0 s  novos pais dimitiron daquel 
au~oritarismo patriarcal." E di que o máis 
grave desla deixación non é que tantos 
pais renuncien á custodia dos seus fillos, 
nin que cleixen de pagar as pensións ali- 
mentarias, senón a dimisión da autori- 
dacle moral como pais. 

¿A que moral se refire? Se é a patriar- 
cal ben ida seña! 

Cambiará a sociedacle? iDesaparece- 
rá o patriarcado? 

Non hai moila diferencia entre a su- 
posta cleixación actual e aquela presencia 
puntual ó regreso ó rogar e que con-tatro 

"A incorporación 
da muller ós traballos 

remunerados en 
igualdade de condicións 
ás do home, só vai ser 
realmente posible se 
desaparece a ríxida 

fronteira que hoxe separa 
o tempo destinado ó 
traballo productivo do 
tempo adicado ó resto 

das tarefas vitais." 

palabras máis ou .menos elevadas recor- 
daba o seu papel de autoridade. 

É cando menos curiosa a similitude 
que establece entre as familias occiden- 
tais actuais e a Sagrada Familia: "nai au- 
todeterminada con periférica figura de es- 
poso consorte relegado ó papel loxístico 
de pai nutricio, personaxe que se sinte 
impotente e castrado como pai " (!) ~ M u -  
dan os papeis? ¿Será bon iOuh deus pa- 
triarcal! tanto cambio.? 

Amais diso conta que antes os fillos 
cumplían a vontade divina -perdón- 
paleina ,porque temían o seu poder e ade- 
mais confiaban en herdar o seu patriino- 
nio, ou o poder social, pero agora -eco- 
nomía de salarios- xa nada queda por 
herclar a non ser os xenes e como tam- 
pouco poden transmitir a autoridade 
moral, claro decepciónanse e eluden as 
responsabilidades. ¡En fin! As relacións 
de parentesco mantéñense entón pola rede 
de relacións que as mulleres son quen de 

realizar: de aí que a descendencia e afi- 
liación se transmita agora por linea ferni- 
nina. 

Recoñece algo que ten interés: os ho- 
mes aparecen como clientes da iiistitu- 
ción grupa1 familiar, máis que in~egran- 
tes e "tenden a sair ou desertar en canto 
aparecen os problemas. De aí que seiían 
promiscuos, cambien de parella, se de- 
sentendan d@s fill@s ou abandoen á 

conxugue sen demasiados escrúpulos 
morais". (¿De que moral serán represen- 
tantes?) 

E só queda intacta a" invención da ina- 
ternidade" (Giddens,l995) de aí que a 
muller seña lioxe a principal ronte de le- 
altade sobre a que se funda o reclante 
compromiso familiar. 

Luis Garrido emprega o concepto de 
"revolución reproductiva" para explicar o 
que acontece a este nivel: "Cabe supor que 
esta convulsión convivencia1 vai ser moi- 
to maior que a que se proclucí~~ en anle- 
riores cambios sectoriais xa que son o 
tempo e o espacio cotiáns os que se van 
a ver clirectamente irnplicaclos nesta re- 
volución." 

Rosario Castaiio cóntanos en canto á 

sexualidade que a información e edu- 
cación sexual relegou a ignorancia e por 
tanto evita que esta só seña vista con cul- 
pa e vergoña. Fálase máis abertamente do 
tema e hai maior interés en resolver os 
problemas que poidan xurdir: as mulle- 
res novas saben do seu papel prolago- 
nista, que non vai ligado á repi-oducción, 
e non esperan compromiso formal para 
iniciar as relacións sexuais ,son conscen- 
tes de que a sexualidade masculina non 
está libre de problemas. 

Pero todo esto queda na cabeza, de sa- 
belo a facelo.. . 

Teñen recursos para responder á cues- 
tión que antes non se atrevían a plante- 
xar ou aguantaban coa esperanza de que 
algún día a situación cambiase sen nece- 
sidade de buscar axuda externa 

Segue crendo que o compaiíeiro sexual 
ten por ciencia infusa o coñecemento de 
como funciona o seu corpo. É frecuente 
atopar mulleres que non coñecen o pro- 
pio corpo e que non saben do papel da 
masturbación como proceso de explora- 
ción corporal. Toman niecliclas de control 
da natalidade pero ainda lles costa ex- 
presar os seus sentimentos e gustos. Pero 
valoran que o sexo é importante, preo- 
cúpalles o sida, aíncla que non enfoquen 
este tema de maneira correcta, e a posi- 
bilidade de embarazos non clesexaclos. 



paro, 

; que 

A semalidade deixou de ser pecadc 
mílense fantasías, ensoñación e co 
tas de modo saludable, pero é unh- ,-.. 
cela vital que segue creando ansieclacle e 
estrés. 

E similar ás xeneracións precedentes 
a nccesiclacle de sentirse amadas, seguras 
e tranquilas para amosarse tal e como son, 
entón son activas e falan clos seus desexos. 

A medida que avanzan en idade amó- 
sanse máis seguras, coñecen inellor o seu 
corpo e saben mellor o que queren. As 
mullercs maduras non foron educadas pa- 
ra sei- prolagonistas e donas das propias 
sensacións e están empezando a ser cons- 
cenLes cle que son elas quen ten que man- 
ler o esforzo para aportar os seus desexos 
e necesidades, sen esperar a que 110s acli- 
viñen, van tomando a iniciativa. 

"Por inoi liberaclas que se amosen ne- 
cesilan c aprecian máis o afecto e a rela- 
ción plena que lles permita compartir coa 
súa pai-ella ináis aspectos que o sexo. Non 
ncccsitan da coiiviveiicia 
Iacións sex~iais". 
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de vida, que se agudiza os fins de 
na. A muller sempre dispón de menos 
tempo libre. 

O agobio acc esulta 
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dades cle prevención, mellona e curarion 

Torna estatuto de credibilidz 
papel f~~ndaniental que xogan as h 
nas nas diferentes etapas da vida aas 
niulleres (...) ata comprender o concep- 
to de saude integral da muller e o seu coi- 
dado". 

Descubren - iFortuna! que existen po- 
sibilidades de niellorar a calidade de vi- 
da das iiiulleres . 

É necesario faccr iiiediciña preventiva 
As en feriiiiclacles clas iii~illei-es ¡son reais! 

iTer3 que ver todo islo con que haxa 
máis mulleres nieclicas? 

"A posturaanclada en certas inentali- 
daclcs ~radicionais, que manteñen que a 
niullcr debe aceptar "con rcsignación" - 

rc- asignacibn clc qiien? - as molestias 
clcri~aclas clos cambios horinoiiais, non 
pode admitirse hose en día." 
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CONCLUSI~NS: As.mulleres : 
en grande medida as protagonis 
modernización cla sociedade do noso pais. 
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oportunidades personais, control da na- 
talidade e acceso á educación-que hoxe 
teñen as súas fillas e netas. 

Rosario Castaño, cando analiza as di- 
ferencias xeneracionais, conta, a pi-opó- 
sito dunha muller que ten 49 anos: " fa- 
la de si mesma e das demais dende a de- 
ficiencia, o misterio, as complicacións e 
as imperfeccións; hai flotando no am- 
biente un sentimento de incapacidade no 
que parece quedar atrapada sen posibi- 
lidade de escapatoria (...) pregúntase 
por que renunciou a proxectos propios, 
por que adicou tanto tempo e esforzo ós 
demais". 

As xeneracións actuais teñen máis me- 
dios para acceder a un desenvolvemento 
integral como persoas, independentemente 
da identidade sexual. Buscan igualdade 
na vida pública e tamén na vida pri- 
vada,desbotando o desempeño de roles 
sexuais e relacións de poder. Xa non se 
considera o matrimonio como único ob- 
xectivo senón que se fala de autonomía 
persoal,,desenvolvemento de criterios pro- 
pios, vínculos personais, afectivos e de- 
senvolvemeto da propia sexualidade. 

Temos aprendido a centrarnos en nós 
propias, quedaron atrás as argumenta- 
cións a favor do "egoismo san" e as cul- 
pas por pensar en nós mesmas e ter en 
conta as nosas necesidades, soubemos 
desfacer a trampa da adicación continua 
e maternal, a entrega ós demais, daba 
igual cal fose a relación: esposamento, 
maternidade, filiación, amizade, noiva- 
do, moito gababa ó noso ego maternal 
que os cleinais nos necesitasen; xa que a 
nós mesmas nos tiñamos en baisa estima 
con~or~nabámonos con ocupar un lugar 
no desexo do outro, aínda que fose pe- 
queno, aínda'que non puidesemos ma- 
nifestar as nosas debilidades, as nosas in- 
quedanzas, os nosos desexos: había que 
ser nais perfectas, calquer cousa antes que 
perder o amor de quen tanto necesitaba- 
inos, xa que era quen nos significaba co- 
mo persoas. 

A cambio de tan pouco, sentiamonos 
queridas . 

Todo isto mudou iCanto? O certo é 

que conseguimos irnos construindo pro- 
xectos de vida propios. Favoréceunos "a 
visión holística da vida coa que estamos 
dotadas". 

Da cnse pasamos á "reproposta e adap- 
tación ós novos modelos." 

Aínda que ainda esteamos atrapadas 
entre os modelos que recibimos das no- 

xecto propio que xa somos quen de pro- 
poner. 

0 s  costumes tradicionais xa non ser- 
ven, os novos modelos tardan demáis en 
chegar. 0 s  cambios son lentos e a demanda 
que se nos fai ás rilulleres é o vello e o 
novo: ser perfectas en dous ámbitos com- 
pletamente distintos.Temos que confirmar 
non so que podemos facer as cousas igual 
de ben que os homes, senón que se nos 
pide que demostremos que o facemos me- 
llar para contrarrestar os prexuicios con- 
trarios á noca inserción laboral. 

Ponse en cuestión a división sexual de 
funcións e as mulleres xa non considera- 
mos que o noso papel prioritario seña a 
reproducción e a nosa actividade deba li- 
mitarse ó entorno familiar. 

Tómanse máis decisións en función do 
desexo persoal. 

bra solícita a biografía pública do ou- 
tro co que se vive, o heroi ó que xa non 
se admira". 
b Téñense menos fillos e máis tarde. 
É preciso que a sociedade leve a cabo 

as transformacións necesarias de cara a 

non obstaculizar a incorporación plena 
das mulleres ás formas de vida actuais. 

Ten que haber cambios nos hábitos so- 
ciais e privados: 

A consideración de que o prioritario 
para as mulleres é atender ás labores 
domésticas,especialmente o coidade da 
prole. 

Que tódalas persoas que comparten os 
espacios de convivencia colaboren nas ta- 
refas da cotidianeidade. 

Establecemento de horarios comerciais 
e escolares máis adaptados ós laborais, 
guarderías nos lugares de traballo, per- 

B Existe contradicción entre o moclelo 
de muller tradicional que recibimos e 
a experiencia que se acumula nos es- 
pacios públicos sobre o porvir como 
cidadanas e traballadoras igualitarias. 
B 0 s  estudos constituen unha opción 
vital definitiva, con entidade propia su- 
ficiente, que se vai compaxinar coas 
responsabilidades familiares que se ad- 
quiran. 
b Prolóngase o periodo de estudos pa- 
ra situarse mellor nun mercado que va- 
lora a formación . 
B Construense biografías personais su- 
xeitas á continxencia debido a que non 
están fundamentadas en proxectos vi- 

misos de maternidade e paternidadencon 
fondos públicos e a promoción do retor- 

. 

no laboral das mulleres que tiveron fillos. 
Cambio de valores en canto ó empre- 

go cle espacios e tempos. 
Horarios flexibles e postos comparti- 

dos ou a tempo parcial, e que nesta rno- 
vida entren tamén os homes. 

O traballo cos prexuicios contrarios á 

independencia e a participación social das 
mulleres. 

A idea de que só as mulleres poden fa- 
cer as funcións de maternaxe. 

Non é de xusticia que as mulleres te- 
ñainos que seguir elexindo entre ter vida 
privada ou vida socio-laboral. *-  



A BELEZA E A FASCINACION 
POLA LITERATURA 

Xasmin, albahaca, incenso e 
fume na Mallorca do XVll 

novela liistórica, que xorcle con íin- 
pcto extraordinario durante o Ro- 
maii ticismo, desenvolveuse coma 
un xknero de cloininio case exclu- 
sivaiiieiitc inasculino, no cal as mu- 
Ilcrcs non destacaran de inaiieira 

notnl~lc. Nos últimos anos a proporción . 
clc iiiullcres que escribe este tipo de 
novela ciiipczou a canihiar en tódolos 
p:~iscs. Scgcinclo Birutc Ciplijausl<aitt(l) 
;is calisns ticsic fcncíiiicno son iní~ltiples e 
cst;i cli'rcclaiii~iiic iflacioiiaclo coa entrada 
c n ;iliriiiacicin tla ni~illcr iias estructuras 

socinis máis \~ariaclas. Xortle, eiitón, a ne- 
ccsitl;iclc clc explora-las razóns do silen- 
cici prc\iio, o clesexo cle mostrar que a niu- 
Iler tiña o seu lugar na socieclacle taméii 
antes, aínda que pasara desapercibida, e 
cluc xa entón lograba viW-la súa propia vi- 
tl~i. Para a estudiosa mencionada, un dos 
aspectos máis intci-esantes da esciitura liis- 
tór-ica íeininina é a rebelión contra a súa 
forma ti-adicional. Trátase de espoñe-la 
historia iiicluíndo o punto de vista da mu- 
llcr e para conseguilo as iiiulleres buscan 
Lin estilo orixinal que poiia en evidencia 
o "cu" renii~iino na súa co~nplexiclade e 
pci-niita percibir e comprender os resor- 
tes interiores que o enipuxan á acción e a 
asuiiiir certas actitudes. De aí que nioitas 
autoras novas insistan no elemento afec- 
tivo, nuiiha \lisióii que non cleixa de ser 
pcr-mal. Valei-anse dunha linguaxe dife- 
i-cntc á ti-adicional e a íoi-nia escollicla se- 
rri a autobiogrifica. 

hllarc Bcrtran~I(~', nun ti-aballo pano- 
r-ríniico sobre a cvolucicín clri novela liis- 

expi-esado por figuras que interesan sobre 
todo pola súa función social, pero sen 
desatender a súa investigación psicolóxi- 
ca. O interés polo colectivo leva a estnic- 
turac que non se basean nun só persona- 
xe principal, senón que se desenvolven 
a base de protagonista múl~iple. É impres- 
cindible unha rigorosa documentación. 

En el último azul é unha novela traza- 
cla a base de investigación documentada 
tal e como explica a súa autora nunha no- 
ta ó final da mesina: "He procurado, evi- 
tando los anacronismos, dar al lector las 
pautas suficientes para que pudiera en- 
tender como vivieron y murieron los crip- 
tojuclíos mallorquines a finales del siglo 
XVII (...) Para llegar a esclarecer todo es- 
to, he investigado en diversos archivos, 
he leido la bibliografía ad hocy he con- 
sultado con algunos especialistas ..." (pp. 
387-388). Estamos, pois, ante unha no- 
vela de protagonista múltiple, na cal a 
maioría dos personaxes se inspira en fi- 
guras históricas que tomaron parte nos 
terribles acontecementos que sucederon 
en Ciutat de Mallorca entre os anos 1687 
e 1691. Esta escolla, así coma o punto de 
vista adoptado para narra-los acontece- 
nientos, diferenciará a noca autora dou- 
tras novelistas que cultivaron a novela 
histórica na época contemporánea. Se Me- 
motias de Adtiatío,de Margarite Yourcenar, 
marcara profundamente o cambio da es- 
critura liistórica nos anos cincuenta coa 
eleccióii da narración en ~riineira persoa, 

"Estamos, pois, ante unha 

adoptando a forma autobiográfica, na opi- 
nón da estudiosa lituaiia esta seguirá sen- 
do a preferida polas novelistas posterio- 
res entre as cales destacará en Espana 
Lourdes Ortiz coa publicación da novela 
Un-aca en 1982. A escritura confesional 
permítelle a estas autoras mostrar o per- 
sonaxe desde dentro, concentrando a súa 
atención en figuras principais van de- 
senvolvendo aspectos da súa personali- 
dade que nunca antes foran tratados: 
Yourcenar mostra o emperador home (o 
feito de que escollera unlia figura mas- 
culina parece estar condicionada pola 
época en que foi escrita, ante o temor da 
posible reacción do público e da crítica) 
e na novela de Ortiz céntrase nas tres fa- 
cetas do personaxe: Urraca-reina, Urra- 
ca-cronista, Urraca-muller. Parece que se 
pretende demostrar que en ~ódalas épo- 
cas houbo mulleres excepcionais. Nin que 
dicir ten que ámbalas clúas novelistas re- 
xeitan a historia oficial. A intencionali- 
dade de Carme Riera é outra: con En el 
úllinzo azul pretende, polo menos en par- 
te, homenaxear a aqueles mártires xudeus 
mallorquíns queimados en 1691, e des- 
culparse ante os seus descendentes, mar- 
xinados e humillados durante séculos, 
mesmo na actualidade. A reconstnicción 
da época é tan minuciosa que nos leva a 
retroceder tres séculos na vida de Mallorca 
para asistir a estes acontecementos mes- 
turándonos con xudeus conversos, in- 
quisidores, xesuítas, aristócratas, campe- 
sinos, banclejals e prostitutas. 
A novela está estructurada en tres par- 

tórica dos últinios clecenios en Francia, novela d e  protagonista tes. Cada unha delas divídese á súa vez . 
niostra coiiin clcsclc os anos setenta o inte- nunha serie de capítulos, que aínda que 
rts pola liistoria se aviva outra vez, pero múltiple, na cala maioria non deiiran moito en canto ó ní~mero 
canaliz.incl~~se por caminos iiovos; prés- dos personaxes se inspira -oiio a primeira parte. sete asegunda e 
iasc máis atención a figuras mar-xinais, 5s en  figuras históricas.. . II dez a terceira- a estensión de cada un va- 
riiinoridacles, ó "subconscicntc colectivo" riará en función dos acontecementos na- 
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rrados. Algo similar ocorre coa división 
en partes: a primeira e a terceira son máis 
longas cá seguncla, pero a pesar da súa ca- 
se coincidencia, polo menos encanto ó 

número de páxinas se refire, os/as lecto- 
reslas témo-la sensación de que a dura- 
ción da primeira é maior. Isto débese a 
que a acción aparece moito máis dilata- 
da, o ritmo é máis lento e o conflicto é 

presentado dunha maneira gradual a me- 
dida que os personaxes van entrando en 
acción. 

A chegada a Mallorca do maritieiro de 
onxe portuguesa JoaoPeres, personaxe in- 
ventado, sénlelle á autora para nos intro- 
ducir na trama, desencacleacla a partir das 
denuncias levadas a cabo polo inalsín Cos- 

. tura contra os seus parentes e veciños. Ca- 
da capítulo pode alternar varias accións 
simultáneas, protagonizadas por varios 
personaxes en diferentes espacios. Dado 
que estamos ante unha novela de prota- 
gonista múltiple, esta alternancia servi- 
ralle á autora para dar a coñecer tódolos 
personaxes e o seu modo de vida. Así, ó 

rematar esta primeira parte, estamos en 
posesión das pautas suficientes para po- 
der entender como vivían os xudeus con- 
versos mallorquíns a finais do XVII: co- 
ñecemo-los seus costumes, as súas casas 
e os oficios que tiñan. 

A segunda parte dá conta da prepara- 
ción do  embarque por parte dos habi- 
tantes de La Calle rumbo a Livomo, terra 
de liberación. A tormenta frustra a parti- 
da. e comezan as detencións. O ritmo é 

moito máis rápido e o punto de vista em- 
pregado na narración é o mesmo: alter- 
nancia do uso da terceira persoa coas par- 
tes clialogaclas, alternancia que se mante- 
rá ó long'o da novela. 

A celebración das audiencias e os pre 
parativos dos autos de fe lévanse a cabo 
na terceira parte. O Santo Oficio toma de- 
claración~, intentan converte-los presos, 
lográncloo na maiona dos casos ante o in- 
soportable dos tormentos. A pesar das 
ax~lclas e dos sobornos ninguén puiclo in- 
terceder por eles. 0 s  reos escoitan as sen- 
tencias e son cond~~cidos á fogueira pe- 
rante os 0110s abraiados de Joao Peres, 

sonaxe encargado de introduci-la ac- 
n e de concluíla. 
Se ternos en conta que os feitos histó- 
3s ocorreron entre1687 e 1691, a re- 
cción temporal que se nos ofrece na 

L.,~ela é notable. A pesar da dificultade 
:nto lineal dos acontecemen- 
10 capítulo ofrecesenos a in- 

formación exacta do tempo transcorrido: 
Joao Peres desembarca en Porto Piun ano 
e catro meses despois que pisara terras 
mallorquinas por primeira vez. Claro es- 
tá que o motivo da súa viaxe é moi dife- 
rente. Se a primeira vez viñera a Mallor- 
ca despois de escoitar nunha pousadade 
Amberes como Capitán Harts relataba o 
seu fascinante encontro en terras mallor- 
quinas cunha misteriosa dama, conven- 
cido de que a beleza clesta dama coinci- 
día coa dunha muller que poidera con- 
templar en sotios moitas veces e que a his- 
toria de Harts hsbía de repetirse na súa 
persoa, pois el sena "el mensajero que Cu- 
pido y su madre Venus enviaban a aque- 
lla dama q i e  en los días claros oteaba el 
mar lejano, consignando los veleros que 
emproaban hacia Mallorca, por si en al- 
guno viajaba aquel que jamás había de 
traicionarla" (p. 227), agora regresaba en- 
viado pola propia dama, a quen se-mía, co 
diñeiro recaudado na comunidade xudía 
de Livorno para poder axudar os seus ir- 
máns mallorquíns. 

Coñecendo a historia deste persona- 
xe coñecemos tamén a traición do capi- 
tán H a r -  e o embarque frustrado dez anos 
antes organizado por Blanca Maria Pires, 
viúva de Sampol, personaxe fascinante 
que nos lembra a Judith, a heroína xudía 
tamén viúva, a quen trataría de imitar. Es- 
ta dama, imaxe da seductora que leva á 

perdición os homes que atrapa coa súa 
mirada, terá unha relevancia fundamen- 
tal na novela. Será moi importante non só 

polo papel que xoga na trama, senón ta- 
mén pola evocación que outros perso- 
naxes fan dela e pola atracción fatídica 
que exerceu e exerce sobre eles. 

Se exceptuamos a Gabriel Valls, o Rabí, 
Costura, o Malsín, inspirados en persona- 
xes históricos, en xeral pódese dicir que 
os personaxes literarios adquiren unha in- 
dividualidade e unha psicoloxía moito máis 
complexas. A figura da dama misteriosa 
podemos engadir a da manceba do bur- 
del, Beatriu Mas, LLI Coka,  exemplo da so- 
lidariedade entre a s  mulleres e moi ben 
caracterizada pola linguaxe que utiliza. 
Tampouco podemos esquece-la figura pa- 
tética do virrei e a agresividade da escena 
que protagoniza na compaña das dúas ne- 
nas mouras; o mesmo mercader Pere Ono- 
fre ~ p i i ó  establecido en Livorno que, ante 
o fracaso do embarque do que se sente 
culpable, sumérxese nunha terrible de- 
presión; e finalmente Joao Peres, do que 
xa falamos antes, e o sobnño do Virrei, Se- 
bastia Palou. 

Non podemos rematar estas conside- 
ración~ globais sen chamármo-la atención 
sobre o estilo e a extraordinaria riqueza 
de matices verbais presentes na novela. 
Sen recorrer ó arcaísmo, Carme Riera in- 
corpora algún localismo encontrado nos 
papeis dos procesos ós que hai que en- 
gadir os nomes e alcumes dos protago- 
nistas en mallorquín, conseguindo así un 
maior sabor local. A miúdo os distintos 
espacios habitados polos habitantes de La 
Calle serán recreados a través dos senti- 
dos, evocando a súa luz, as súas cores e 
os seus olores cunha nota afectiva. O olor 
a xasmín e a albahaca acabará impreg- 
nando moitas páxinas da novela, na que 
tamén estará presente a untuosidade do 
incenso e o olor rancio das frituras e dos 
excrementos. Naquelas páxinas eróticas 
irromperá unha linguaxe sexual moi atre- 
vida e clirecta, caractei-ística que achega a 
noca autora a outras escritoras contein- 
poráneas. 

Con esta obra a narradora catalana ex- 
perimenta un terreo novo, contribuíndo 
ó desenvolvemento da novela histórica 
escrita por mulleres. --, 

Votas: 
L! Ciplijau 

i i i ! i i ~  C O I I ~ L ' ~ ~ I ~ ? ~ ~ ' ( ~ ~ I C L (  ( 1 Y I U - I  'I,YS), AIiLhrnpos, 
4, p3x. 12 
2 )  Citado F 

ii! Tódalas citas relativas a csia iiovcla cs- 
tcín tiradas da edición tlc Allaguara, 1996. 
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an á misa os clomingos. Con- iRetroceso? Nunca. O camiño 
fésanse; piden perdón; fan pe- fanno ó andar e cada unha ten a 
nitencia e boa parte clelas co- sua propia biografía que non lle 

mulga. encargan redactala a n inpén .  
Son xente do común; sen ban- Nos cruceiros de certas corre- 

clciras, pero seguras de sí mesmas. doiras moi coñecidas hai resenas 
iPoi qué  van á misa os clomin- feitas á medida; según intereses. 

gos? Porque para dogma, o da le. AnUncios de exaltación de már- 
Alinienian o espíritu nun diálogo tires de sí mesmos. Pero á misa 
cos almi-es; do que non teñeii que dos domingos vaise por outros 
ciar conta a iiinguén. lados. A eses cruceiros engalana- 

A rcllcii6n espii-itiial á que aco- dos de proclamas fáltalles ade- 
clcn iinlin vcz á seiiiana uainas l i -  centamento, lustre e esplendor. 
I~rcs.  Es~áii eiiiancipaclas aincla Poida que todas esteamos nun 
CILIC a opini6n ~,uhlicacla as s i~ue  cruce de caminos, pero as eman- 
n;i i-csignacicin. A qiic clinman rc- cipadas saben sen indicador 
sigii;icií~ii 6 prii-n clas iinha i-cvo- , ningdn que é o que as espera 
I~icicin. O criiirliaiio c Iial>iiiial clas ' máis adiante. 
siiris \litlris, I X ) ~ '  ccrio, faiiins kli- LE sabiduría, lucidez, tradi- 
ves. 1: rilgo cliic ~'(xlc ver ioclo o ción de berce? Éque están eman- 
iii~intlo. cipadas. 

Son ohxccto clc itiiradas cómplices, de tncan, lago cabalgamos". É o cliscurso in- iFelicidade no cotidiano e habitual? 
I~iricliico cle aclrio. En iioine clelas ér- terior que asulaga a involución reinante. Parece imposible. Pero a resignación non 
giicnsc cr~icciros heroicos nos caniiños. O que se oe a proclama presuntamente é tal. Só unha impresión das que non le- 
Os grii110scle cainiñanies que pasan ó 1% xusticeira. van impermeable. As emancipadas non 
clclcs clíscllcs a iiicclia \{el-clncle cunha me- Non están ca~ivas da submisión, por- han de reescribi-la vida de mártires por- 
tlia mcn~ira. que elixen libremente estaren no anoni- que para iso son emancipadas. 

AS cillancipadas está11 aíeitas á que as n~a to .  Emancipaclac, iemancipaclas de As emancipadas están alleas ós vicli- 
invitcn 6 sogo da manipulación pero so qué? De idearios. 0 seu ir misa os do- mismos. LSon seres superiores? Si, e van 
inosti-an clcsinici-és. Non fa11 caso da co- mingos. Algo que non deixaron de facer. á misa os clomingos. * A  

rrcnte reaccionaria de quen se autopro- A colnunicación tos altares cla igrexa é a 
clamri ciiiisor da \lerdade I-iistórica. "La- sus tradición e lainas libres. * Aurea Sánchez é xornalista da RTVG 
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Míchelena 
R. Michelena, 22 

Tel: 85 87 46 Pontevedra 

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

Eniremuros 13 
Composiela Galiza 



tos de 1 venta dc Pun 

ceiro 
Iro, 12 
da 

Libreria Cou 
Praza do Lik 
Libreria Xiac 
Avd. de Fistt 
Libreria Didc 
Avd. Rubine 
Libreria Lurn 
Rua Fernand lo Macias 

asa do Ma 
raza de Es1 

Kiosko da C 
Kiosko da P 

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

PONTEVEDRA 

Libreria Michelena 
Rua Michelena, 22 Plataforma de Madres en Acción 

Pizarro, 5 3 - 5 9 ,  @ (986) 41 79 76 A CORUNA 

Asamblea de Mulleres da Coruña 
Rúa San Andrés. 26 - 3' S (981) 21 35 42 

IURENSE 

k*#3..:" D...., Li,. ,, ,, ,,,, ,. 
Rua da Paz, 

V l L A G A R C l A  D E  A R O U S A  

Asamblea de Mulleres de Arousa 
Doctor Carus, 7 - Oficina-G. Ed. León XII 

Libreria Tanc 
Jose Antonio 

Libreria La R 
. Cl 

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

4NTIAGO 

P O N T E V E D R A  

S A N T I A G O  

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

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

ceiro 
,I Salvador, 

Libreria Couc 
República de 

Libreria Abrc 
, Montero Rioi 

Libreria Artic 
Rua do Villai 

Libreria Pedr 
Rua do Horne hanto, 33 

Baba. Area Central 

El Kiosko. Area Central 

Servicio de Asesoramento das Mulleres 
(Concelleria da Muller) 

Horario: mañá de 10  a 13  /tarde dos luns, rnércores 
e venres de 1 7  a 19 h. 
Acebecheria, 16  - 2' 8 (981) 57 14  61 

Xanela 
Apartado 90 
36810 Redondela 

O U R E N S E  
V l G O  

Asociación Galega da Muller VlGO 

Libreria Babc 
Venezuela, 4 

Coordinadora Feminista de Vigo Apartado 679 
Colon 9-lLOficina-4 S (986) 20 84 03 S (988) 22 35 19 1 2 1  25 27 

Alecrín 
Centro de Documentación, biblioteca, hemeroteca 
Horario: 10  a 2 1 5  a 8 h. de luns a venres. S.G.P.I.H.M. 

Garcia Barbon, 30 - 5" Oficina-8 Servicio teléfonico de asesoramento gratuito 
S (986) 43 94 59 900-400 27 

M 

Lil 
Lil 

iONFORTE 

~reria Map 

Rú:i Nov:i de ahaiso, 7 
Tel.: (981) 59 25 63 
I:;LY: (981) 50 25 3.1 

S:iiili:igo de Coinposiel:~ Fonte de San Miguel, No 2 baaio o) Santiago de Cornpostela 



PHOOLAN DEVI NASCEU E CRESCEU NUN POVOADI) 'MALLA# DA ~NDIA. Aos 11 anos, o bru yai 
vendeu-na a un home de 30 anos por unha bicicleta, unha vitela e un leito. Pésie as promesas que c 
comprador dera ao pai da rapaza, este violou-na e casou con ela antes de que chegase aos 14 anos. 

Devi, ao non aturar os maus tratos da sua sogra e do seu marido, escapa e a través do seu amigo 
Kailash coñece ao bandido Babu e 6 sua banda. Pasa entón a estar baixo a proteczón deste que a 
terá atada obrigando-a a preparar a comida e violando-a diante dos seus homes. Será un xoven 

chamado Vikram, enamorado dela, o que mate a Babu e se proclame, novo xefe da banda. 
Phoolan coñece o amor e con ele aprenderá a manexar as armas e a morar na selva. 

A partir de Xaneiro de 1980 xa era cofiecida como "Devi a raíña dos bandidos". Porén en Agosto 
dese mesmo ano dous disparos acabarán coa vida de Vikran. Ela será capturada e durante 23 dias 

violada. Un vello brahmán rescatará-a e alimentará-a até que recupere as forzas. A partir deste 
momento reagrupa a banda e adica-se a vinganza. A policia foi incapaz de a atopar até que se 

--trega baixo condiz6ns, depois de se manter oculta durante dous anos, o 12 de Fevereiro. 
Depois de pasar 11 anos na cadeia, vive actualmente na cidade de Nova Delhi. 
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