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- -- Un hombre mata a su 
. : ex mujer en Cuen 

AS chatfladas "revistas do CO- e SU hijo de siete años 
razón" son as máis lidas polas 
mulleres e as de maior tirada 

pl 4 4  ti$." \ l b ,  "tira t IACI $1, 1 1  ,tfl ,S L 1 1  $ > a l v  br s s \ l 4  1 ? A  

con diferéncia respecto a outras i i i r  Ii  mi  .l h ,  ,N' 1 , t i  iriiii l i l  iil c , , e , I  , ,lb t ,, 1, N 1 ~ ~ 1 . ~  c I I  + i i i c ~  liW Jlll SI, 1 ,  , pltri 1 illil , I i li , I~, !J 
t 

I,' II lb, 1 I i i' 1 r I i . .  ilU.l i $ 1  ,A, li I ili 1 . 1 / i . l 
publicacións, por iso non é es- 
traño que a televisión buscando 

\ 1, i I >  $1, il a,l I<lil l,! 1 c. , i<r 11#1 id, 1 i > , a ,  \ a ,  \ .ti I, , t i  

a audiéncia a calq~ier prezo, nos sirva ta- ~á igual que  moi- I i , I I l l I  > , 1 "1 1 "  $1 , t i , ,  1 1 ,! l ~ l , i ~ t ~ i l ~  ,,, ,I, l i  t ,,,, S \ l , >  . , I, 
1 1 . 4  1 * 1 i I i 1 i , 1 <  1 1 %  1 1 l l l  I i  

1 LI 1 S , ,  inén o "colorín" na sobreiiiesa. Pasada a eu- tos einbarazos, matri- ; ; ; I ll , , , , ,, , l 

1 1 , r . 1  I l h ~ r  u 1  fória das teleiiovelas, os programas "rosa" inónios, ligues o ~ i  di- .,, 
( 1  , 1 .  , ; , ,,, 

l ,, , , 
I ,  I L . ,  1 I causaii sensación entre o público feniiiiino, vórcios se creeii para : ' , , , , , , ,,,, ,, , , , , , , , , , 

I i I  , , l .  I 1 %  I , 1 I 

a esa hora iiisulsa, cando a mesa está reco- cobrar a exclusiva, dá 13 

. ;- ,. -- -7 - - llida e os rapaces están ainda iia escola, os igual que iso se saiba, 
I amores e desainores das cabezas coroadas, dá igual que os datos 

artistas, inodelos OLI siinples profesionais das biografias non se poidan probar, Porque a pesar de I L ~  11 ivasión de "co- 
da exibición, aparecen entre a roupa da porque logo, caiido se acaba de dar a úl- lorín", a realidade non é de cor rosa, e me- 

l 
pranclia e a costura. tima puiitada ao cliáiidal da nena e a roupa iios para as inulleres. Algunlias temos a 

Ser espectadora dos seiitimeiitos alleos queda recollida no armário, seinpre se pode sorte de nacer por esta parte do mundo 
permite distanciar-nos dos próprios; clio- apagar a tele e soñar coi1 esa casa preciosa rico, onde cada vez liai ináis inulleres que 
rar por Lady Dy "a princesa dos pobres", con vinte baños e xardín, con paseos en iate, traballaii fóra da casa, que estudan e se pre- 
seinpre resulta ináis cómodo que acordar- e coi1 Iúas de inel en países exóticos. paran, que loitan por saír das sombras da 
110s dos mil e ~ i n  sensabores do fillo que E se nos sobra algo de tenipo antes de discriminación, pero liai L ~ I I  fío que nos une 
esti eii paro e vai tisaber poi-ande a77darn', que cliegien os rapaces coa niereiida, tal vez ás mulleres afficanas, ás talibáns, ás bos- 
desc~ibrir que ela, toda uiilia princesa e tan poidaiiios botar ~ inha  ollado ao xoriial e, nias, ás violadas e maltratadas de todos os 
guapa, foi taiiién despreciada polo seu ina- eiitre noticia e noticia, informar-nos de que teinpos e lugares, esa razón últiina dos des- 
rido, tal vez axude a soportar as mesquin- as in~illeres talibáns niorren porque noii prezos e os ataques polo mero feito de per- 
dades de cada día. lles está permitido ir aos Iiospitais, que en teiicer ao sexo iii~iller, que todas, duiilia o ~ i  

Todas e todos son guapos, altos, ricos, moitos países de África a extirpación do outra forma, con niáis o ~ i  inenos agresivi- 
pero iso non os distáncia, eiitraii nas no- clítoris é ~iiilia práctica cotiá, que por aquí dade, sufrimos alg~inha vez. 
sas casas, na perruqueria, na consulta do seguen a niorrer inulleres por iiiaos tratos Ese fío 11011 é rosa, noii é efímero coino 
médico, e acaba11 por ser case da fainília. ou que o Sr. Fraga se despacha cuiilia v~il- os S O ~ O S  da xente guapa, é duii n~aterial 
5011 tan norinais, tan iiormais, que até ca- garidade machista sobre o escote duiilia máis rexo e duro porque está feito de vi- 
saii e traballan, -que cara de ~ z a ~ ~ ~ o r n d o  ti- deputada. Nunca está de niáis baixar á rea- da e sentimeiitos, por iso con el teceinos 
iia Ifiaki, e qzregr~ap~z estaba Cristina-. lidade. tamén solidariedades. -2 
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' McALEI 
,, ,, x~tubro, aispu~aro 
as elec isidénciai 

Irlanda, Aleres e I 

home que, por certo, qu t - -  - 
no último lugar. A nova presi- 

denta McAleese obtivo o 
45.2% dos votos o que san"- 

crebe a proclama da prez 
denta anterior Mary Robir 

"Desterrados fican os e== 
en que as mulleres 56 n- 
cian berces ... Chegou a I 

a5 m u l l ~  
ma". 

)ves, 

n-se UN PEDAGOGO 
AUSTRALIANO, cuxo 

nome non iembro, puxo 
en circulación un vídeo 

con métodos para un cas- 
tigo infantil aceptábei. O 
vídeo acompaña-se dunha 
ancha correa de coiro de 

3das de i( 

ofrece ieccións gráficas de 
como "disciplinar" a nenos 
díscolos ou desobedien- 
tes. Aconseiia o seu uso, 
para face-lo máis aceptá- 
be¡, até trinta veces por 

dia. 

seis pulgi 

cións pre 

catro mi  
- . . - - - - . 

ESP~RITU MILITAR, O 
Goverrio do sr. Aznar, do PP, 

de Esperanza Aguirre.. . des- 
mentiu que quera fomentar o 
"espíritu militar" para o que 

PrOpUXO U5AR a5 E5COLA5 € IN5- 
TITUTOS. O Governo está preo- 
cupado porque son cada vez 
máis os xoves que non que- 
ren saber nada de militares, 
de exércitos. De xaneiro a 

outubro de 1997 houbo 

Defensa. O coiiecemento pa- 
ra ser suficiente, deberá 
combinar teoria e práctica. 
Neste último sentido, daron- 
se instrucción5 para favore- 

cer as visitas escolares a05 
centros militares que se con- 
sideren de máis interese, pri- 

meiro para educar os senti- 
mentos e, segundo para se 

mentar a vontade de presta 
servizos nas Forzas Armadas 

de que 

o siste~ 

dan 

PITRAS DA N.B.A., Dee 

tner e Violet Palmer, aca- 

~ a n  de converter-se n-- - -' 
meiras mulleres elixid' 

tras da n.s.A. Elas non 
intención algunha de ser pio- 

neiras cando comezaron arbi- 

trar partidos xuvenis de balon- 

to, xa ha¡ anos. Saben que 
edida que se abran novas 

rtunidades para as mulle- 
as suas capacidades me- 

án e se desenvolverán 

máis, por moito que xogi 

res membros das outras 
importantes Ligas esportivd> 

estadounidenses opinen cou- 

sas tais como: "Creo que as 
mulleres non deberian estar 

no Exército e non deben ser 

árbitras da N.B.A"; ou, "Teñen a 

sua própria liga. ~ u e  se ¿ 

quen á sua liga!" . Ou má 
delicado ainda: "Terán aui 

as pri- 

as árbi- 

tiñan 

cesi 

i a m  
ODO 

idi- 

is . 

L e5- 

res, 
drar 

4 3  

tar pre[ 

sional L 

oca- 
f ro!!". 

109.041 solicitudes de ob- 
xección de conciencia ao ser- 
vizo militar. Ademais as peti- 

cións do mes de outubro fo- 
ron as máis altas, 18.499. 

Témeros de se quedar sen 
reclutas por un lado e de que 
cunda o pacifismo e o antimi- 

litarismo por outro, proponen 
o seguinte: 

"Será misión do Ministério 

de Educación e Cultura po- 
tenciar o coñecemento do 
papel dos exércitos nas mo- 
dernas sociedades por parte 

da poboación xove. Para ¡so, 
contará coa colaboura perma- 
nente do Ministério de 

con carácter voluntário. A5 vi- 
sitas, en ocasións, poderán 
ter lugar en xornadas dalgun 

relevo, ben porque se fagan 
cerimónias ou se practiquen 

manobras ou exercícios". 
O dito ... fomentar o espíritu 

militar usando a Escola 

Pública. 56 falta que o 
Ministério de Defensa mande 

un profesor, varón e militar a 

cada centro, igual que fan os 

arcebispos cos profesores de 
relixlón (católica, claro!). 

. . . é que vivemos celeberri- 
mamente nun estado aconfe- 
sional e nada militarista. 

Vialet Palmer, a esquerda, e Dee Kc mtner. 



ISABEL 11 E A NOBREZA 
EUROPEA, Que os seres hu- 

manos nacemos iguais é po- 

síbel que sexa un desexo dal- 

guns, pois a realidade de 
moitos países máis desenvol- 

vidos do mundo encarregan- 
se de desmentir. 

O 20 de Movembro a raiña 

.Isabel II de Inglaterra e o seu 

home, o duque de 
Edimburgo celebraron as 
suas vodas de ouro convidan- 

do á nobreza europea. 
Ali sete reis, dez raiñas, 

vinteseis príncipes, vintesete 
principesas e un gran duque. 

Reis e raiñas "pola grácia de 

deus". A eles, igual que a 
Videl Castro non fa¡ falta que 

os elixa nenguén. Están elixi- 
dos de por vida. Eles, sen 

embargo a diferéncia de Rdel 

trasmiten-lle-lo aos fillos e 
netos e tataranetos e asi até 

as revoltas e as repúblicas. 

MERCE MARTI,. Esta avia- 
dora é a representante do 

Estado Español nos primeiros 
xogos mundiais do ar (com- 

petición de voo estilo anos 
20, -cando se fixo a primeira 

travesia do Atlántico dende 
Mova lorque a Paris-). Meste 

caso é dende Reykjavit 
(Islándia) até lzmir (Turquia) 

sobrevoando Estrasburgo, 
Sevilla, Roma, Xerusalén, 

etc.. 
Merce Marti pertence á 

Asociación Internacional de 

Mulleres Pilotas, coñecida co- 

mo 99'5, en homaxe ás 99 
mulleres fundadoras que en 

1935 recordaron a Amélia 
Earhart, a primeira heroina 

que cruzou o Atlántico en ae- 
roplano en 1932. 

'3 LETRA, CON SANGUE, 
ENTRA': a pedagoxia parti- 

dária do castigo físico non se 

dá por vencida e conseguiu 

arrepor-se co aval da Lei no 

Reino Unido. O governo la- 
borista de Tony Blair decidiu 

que non está mal o uso'"de 
certa acción física na educa- 

ción da nenez británica". 

Como se esperaba, os gru- 
pos "profamília" e os conser- 

vadores si son partidários da 
cariñosa e edificante discipli- 

na casera, cachetes, palme- 

ta, coscorrón eldemais. 
Organizacións como EPOCH 

(Pór fin ao castigo físico de 

nenos e nenas), puxeron o 

grito no cep e lembraron o 
recente caso (o dun raDaz 

de 12 anos a quen o seu pa- 

drastro pegaba cunha vara), 

que levaran á Corte Europea 
e presentaran tamén peran- 
te a Comisión Europea de 

Dereitos Humanos. 

A AGRUPACION DE MU- 
LLERES VIOLENTAS, lanza 
unha nova ofensiva contra o 
império dos señores. "5e tes 
dous dedos de frente: ¡¡Une- 
te a nósl! 

Ma redacción de Andaina 
recibimos a mensaxe e o ma- 
nifesto coa petición 
de difusión. 
Veleiqui o ma 
nifesto: 

«Que teria 

pasado se 

Eva non se 

resignase a 

ser a costela 

dun tipo tan 

lenciosa contra o Mundo Macho 

na que non hai sítio para herois 

nen mártires e na que a razón 

e a xustiza son as únicas ar- 

mas. 5 e  tes dous dedos de 

frente: /¡Une-te a nosoutras!!.)) 

Paga a pena seguir aten- 
dendo a esas letras de 5eño- 

res ((5eñores? 5i  señores/ 

con vostedes.mais se- 

ñores/señores con 

traxe,/s&ores de 

esportí con gabar- 

5 dina/ ou tres cuar- 

tos "Garzón17 se- 
0 ñores fondóns/se- 

ñores tibrosos/se- 

"res peludos/ seño- 

vaidoso e cafre co-' 

mo Adan? Como seria hoxe 

o mundo se en troques de se- 

ñores abotargados, arrichados 

e chulos manexando os 170s do 

destino colectivo durante mi- 

Ileiros de anos tivesen sido 

mulleres as encarregadas de li- 

derar o progreso da humanida- 

. de? Como é posíbel que ás 

portas do século xxi a 

Revolución feminina siga sen- 

do unha Utopia? Non está máis 

que comprobado que os ho- 

mes só se realizan meneando 

os seus xenitais e buscando 

pelexa co máis feble?   té can- 

do imos permitir seguir sendo 

a letra pequena na história da 

civilización moderna? Esta re- 

volución non comezou a puñe- 

tazos como as dos machotes. 

Nesta revolución non hai que 

esmagar, torturar, masacrar a 

nenguén poñendo a causa co- 

mún como excusa. A 

Revolución feminina supón un- 

ha sedición indivldualizada e si- 

res graciosos/señores 

que se apoian no seu amblente 

de señores/ Onde corta o baca- 

llau o que Ile bota mais collóns/ 

Outro collerá este sobre se ti 

non o colles/ Que ben nolo 

montamos sempre entre ma- 

cho tes)) 

OU a de A.M.V: 

( t . .  . Lembra as primeiras su- 

fraxistas/ e a tantas outras mu- 

Ileres pioneiras/ que sempre a 

contra da corren te/ souberon 

pelexar e facer-/le frente/ a ese 

grande falo que foi debuxando/ 

a história, para pór a salvo/ fóra 

de perigo, ao cómodo e sagra- 

do/ domínio masculino e agora/ 

chegou o turno de Ile plantar 

cara/ a este problema que ta- 

mén é teu/ Muller pensante, 

muller esperta/ Muller que loi- 

ta, Muller violentan. 

E o que resulta mellor e 
que está naS VOCES MASCULINAS 

do grupo Def con dos, a 

quen ocasionalmente se une 
un coro secundário de voces 
femininas. 

Eses dous temas, ás veces 
rapeados, ás veces radlkal.. . 
están tirados do alburn "Ultra- 
memia" e, quizais pague a 
pena escolta-lo e deleitar-se 
coa frescura e "provocación" 
das suas testemuñas, das . 

suas narracións, das suas 
denuncias, das suas des- 
cricións. 



AXUDA A NENOS E ADOLECENTES OS DEREITOS HUMANOS DAS MULLERES NO XUDAISMO, 

A fiindación de  ~xuc l a  a N c n o ~  e O CRISTIANISMO E O ISLAM 
Aclolescentcs (ANA]<) fixo un informe 
sol~re o rnaltrato e abusos sexuais a 
inenores. O informe foi elaboraclo a 
traverso clo estiiclo de 3.877 chainaclas. 

Os proxenitores (pai e nai) xun- . i 
tos e/oiipor separado son os princi- 
pais agresores clos iiienores. Nada me- 
nos que no 81% clos casos. Tocante a 

IS e no abiisos sexuaiso 32% son os p.i' 
20 % familiares próximos. 

- 
.h. 

\ ..?\., 

:< ,. yt; . .  , , 4k3 a ,  'rr. ? 
- \ . :  : 

Parri esas organizacións "pro-famí- 
lir i"  que teiman en preclicar-nos que a 
família tradicional é o mellor e que to- 
clo o deinais é liso (famílias monopa- 
rentais; i:imíli:is de gais ou lésbicas, 
f:imílias cle heteroseniais sen fillos, re- 
agnipainentos familiares de  persoas 
clivorciadas, etc). deberian reflexionar 
con estes claclos na man. Podemos 
lei-iil->~.ar, por poner un exemplo que 
os I->ispos galegos na recente canipa- 
fia eleitoral instaron a populación ga- 
lega a "defencler co seu voto a famí- 
lia e a nataliclacle". As familias, ao cabo 
son o que son e no11 o que seres me- 
llar oii peor intencionaclos inventan. 
Estaria I~en  que estes bispos s.1' ' 1sen a 
aren falrinclo clestes priis e nais, clos 
tios e ciirmríns cliie alxisan sexual- 
mente da xente iniuda no ámbito da 
filillíli>l. 

Na Priineira semana de Novembro 
realizou-se en Toledo un Encontro In- 
ternacional #(Os dereitos humanos das 
n-iulleres no nidaismo, o cristianismo 
e o Islain~~. 

A escolla de Toledo non foi casual. 
Ali conviviron as tres' relixións. 

Os eixos arredor dos que se orga- 
nizaba o encontro xiraron sobre: 

D Os Dereitos Humanos: o seu ca- 
racter inalienábel, indivisíbel e Uni- 
versal. 

B As Mulleres: situación, dignidade, 
direitos, a violación dos seus direitos, 
aspiracións e ideais, as suas organiza- 
cións e rriovime*tos, o seu futuro. 

B As Relixións: Universos de senti- 

do e representación simbólica duran- 
te inoitos séculos para moitas comu- 
nidades humanas ... e que hoxe inte- 
gran un dos substratos máis decisivos 
na vida dos povos e das persoas. 

O Encontro estaba organizado po- 
la Federación de Asociacións de De- 
fensa e Promoción dos Dereitos Hu- 
manos, co patrocínio e colaboura de 
Instihicións públicas e privadas da Co- 
munidade de Castela - A Mancha. 

Quen desexe información pode 
por-se en contacto coa Federación en 

Hermanos García Noblejas, 41-8". 
28137 Madrid. 

Telefone: 40841 12. Fax: 4087047. 
E-mail: fddhh@eurosur.org. 



TRES RAPAZAS ISLÁMICAS CONSUMO 

Tres rapazas islámicas de 7 a 12 anos escolarizadas na escola pública 
"Mare de Déu del Mont" de  Girona estiveron no cume da ola hai nada. 
O seu pai delas solicitou pari elas a exención das disciplinas de música 

e educación física por motivos relixiosos. 
Moita xente puxo o grito no ceu. 

O representante da. Coinunidade Islámica en Girona explicou que os 
musulmanos "teñen proibida a música" e non parece razonábel que 

se obrigue aos seus fillos e as suas fillas a violentar os seus preceptos.. 
Cousas asi poden axuclar-nos a entender que hai distintas culturas e reli- 

xións e que resulta necesário buscar solucións non lesivas para os membros 
da coinunidade co obxecto de coexistir sen que nengunha das partes mire 
ou pense "a outra" desde a superioridade. Que non vexamos como viciños 
que temos algo que aprender mutuamente e desexemos esa mestizaxe da 

que teñen nacido tan extraordinárias obras humanas. 

MARTES, 25 DE NOVEMBRO, DIA DA MULLER MALTRATADA 

Asi rezaba unha de tantas convo- tro denúncias por maus tratos dos ma- 
catórias oficiais. De nenas celebraba- ridos ou compañeiros 5s suas mulle- 
inos Sta. Cecília, Nosa Sra. da Ca- res é rnoitísiino, -tendo en conta que 
beza, Nosa. Sra. do Carme, as estimacións máis optimistas din 
Sta. Rita e tantas outras. , que os casos denunciados non 
Agora demos paso ao dia chegan ao 10% dos ca- 
da Sra. Maltratada, Sra. sos reais-. Que no  
Violada, Sra. da Sta. Fa- Estado Español fosen 
inília. Nós non que- setenta e tres as mu- 
remos ese tipo de ce- lleres mortas por 
lebracións, senón que maus tratos desde 
se poñan -os médios princípios do  ano 96 
para evitar que estes é alarmante. Que pre- 
feitos ocorran. to de sesenta rnillóns de 

Nunha cidade co- mulleres estean mortas 
ma Santiago que l-iaxa polo feito de  nacer mu- 
cinco denúncias por ller é terríbel. A violén- 
maltrato ao mes é moi- \ cia antifeminina é cróni- 

As manipulacións á que nos sub- 
meten as inultinacionais son incríbeis. 
"Orientan" o noso consumo en todos 
os ámbitos, creando-nos necesidades 
que antes de nos bombardear coa sua 
publicidade non tiñamos, facendo que 
nos abonemos a alimentos, roupas, 
colónias, electrodomésticos, deter- 
xentes, suavizantes, automóbeis, ob- 
xectos de decoración, etc, porque na 
sua publicidade conectaron con me- 
canismos máis ou menos subcons- 
cientes que previamente estudaron. 

O coñecemento dese "lado oculto" 
que temos está en continuo reciclado 
por parte dos chamados "Est~idos de 
Mercado". 

Dito isto que xa sabemos supoño 
que non surpresarán muito os resul- 
tados dun estudo que vén de publicar 
a revista NATURE e que foi traballado 
por Adrian C. North e outros colegas 
da Universidade de Leicester (Reino 
Unido) cerca de Como influe no con- 
sumo a música que soa nas superfí- 
cies comerciais. 

Con música de ritmo animado as 
xentes moven-se máis aceleradamente 
e mercan menos produtos que se a 
música é máis pausada e de ritmo máis 
sosegado e tranquilo, asunto que a 
clientela aproveita para encher os seus 
carros da compra con máis produtos. 

Tamén estudaron os efectos da mú- 
sica "nacional" na sección Viños: Os 
caldos franceses ganaron aos alemáns 
cando soaba música de  acordeón e 
estereotipo francés pola megafonia. 
O proceso invertia-s,e ao soar a típica 
música alemana. 

En fin, non parece sen embargo 
que a música influa nas persoas que 
entran no hiper sabendo o que van 
mercar (tipo de alimentos, marcas) 
porén si condiciona e "orienta" a quen 
deambula de  aqui para ali sen ideas 
especialmente definidas. 

to. Que en Galiza se re- ca nalguns paises e medi- 

xistrasen no  ano 1996 das máis eficaces haberia 
cincocentas oitenta e ca- que tomar para erradica-la. 



O VAI-VÉN DO SR. FRAGA "OS THYSSEN" 

I'or iin lnclo afirina: "a inuller clehe 
Ler :i ináxiina colaboración e liberda- 
cle p;".;i escoller o seu fiitiiro". Frase 
coa qiie kicia piihliciclade cla creación 
cla Conselleria cle Família, Muller e 
Xuventiicle. 

Noiitro contexto o sr. Presidente 
contesta unha intervención parlamen- 
tária con: "O único clue exibiu esa se- 
ñora (a socialista Clementina Díez) foi 
o seii cscote". 

Diputaelas de todos os grupos polí- 
ticos, iigás clo PP, reprocharon a Fra- 
g:i o seii iiiachismo. Algunhas, mesino 
ii~iliz:iron a prensa para adicar-lle 
iinh:is liñas. Toclas coinciden en que 
por máis qiie sc clisfrace cle cleinó- 
ci.;it:i, Ixn se ven ris fontcs nas qiie 
sc criou o señor Iribarne. Margarita 
Iliia, cliplii:icla clo I ~ N V ,  ler~ibraha-lle 
;icliiel:i c:inción ndicacla 5 creación cle 

O Barón Heinrich uir cómo o pai dc 

Thyssen-Borneinisza e 5n -e sogro de  ' 

Tita Cervera, mais co- ,ontrib~iiron a au~; ,~ ,  c. 

ñecidos como "Os Thys- Hitler no poder e o tra- 

sen" querdaron amola- to d e  favor que os 

dos co libro "Los Thys- Tl-iyssen recibiron, re- 

sen por amor al alle" de xiine no  que medrou 

c o i x a  Rodríguez que con folgura a sua for- 
- -'Pf 

anclivo buceando en ar- tuna. 

quivos, entrevistas, etc Non querian eles por 

tres anos para contar- nada que este pasado 

nos cousas que non son saise á luz. Nós que- 

do agrado dos señores. remos contribuir a 
Decir, por exemplo, que  non s e  esqueza 

que o barón Heini +o- como tantos prc'-- 
mo lle chama ela- non é un mecenas mes con títulos nobiliarios e et 
porque "os mecenas regalan, doan e xeron as suas fortunas, colecciór 

o l->arón vende". Pior é que sacara á arte, bibliotecas, e ssobre que canti- 
luz as relacións que os pais de  Heini dades de  horror sentan os seus "rin- 
tiveron con Hitler, oncle se node se- gorangos". 

) ba- 
rita, 
m r  9 

i.i.i)i\,\ e11 tcinpos cla ~lansición: 

! 

1 -7 Tasa de 
desempleo 
feminina 

Tasa de 
desempleo 
masculina 

"Ai que risa tia Fedisli 
nota-se-che no azul da sonri 
Amparo Ruhiales, cliputada do 

PSOE, sinalliba cliie aincla que Fraga España I Gali 

9% 11% 15% lustria 

uitura /- 

CSpdlld UCI I I<L~ 

Empleo feminino se tiña civiiizado iiloito nestes anos, 
cle canclo en vez lle saia o seu rama- 
Irizo fascista. 

Marujri Torres, roto o pacto que 
mrintiña de respeitoso silencio, alude 
aos calzóns que levaha o señor Iri- 
barne canclo, sumerxiclo na praia al- 
iiieriense de Paloiiinres, kicia gala cla 
salubric1:icle claquelas contaminadas 
;igu:is. 

Inc - 
76% 

Servici 

Ao fin e ao cabo, con disfraz ou 
sen el. isto non é o que queren que 
parez:i, e está ben que se dean estes 
1~:iclalazos para s:iber coi1 quen nos 
sog:iiilos o tipo. Non hlii que acuclir 
5 meriiória Iiistórica, os feitos son ben 

Tempo adicado a tarefas doméstici 0 e 48 minutos c HOMES 
1 horas 
e 6 minutos 

recentes. 



UMBRAL DA. POBREZA 

Na Galiza hai 442.407 persoas que 
teñen como únicos ingresos mensuais 
44.255 ptas. situación que se consi- 
dera vivir por baixo do umbral da po- 
breza. 

Pobreza severa ou extrema é can- 
do vives cuns infresos persoa/ mes de 
22.125 ptas. ou menos. A pobreza re- 
lativa ou moderada, da que estaba- 
mos a falar, está entre 22.125 ptas. 
persoa/ mes até as 44.255. Ou sexa, 
un 14.74% da populación galega to- 
tal. son 18.726 o total de fohgares que 
se considera que viven na pobreza ex- 
trema, e 107.676 os que se apoñen á 
pobreza moderada ou relativa. Isto en 
total supón case o 20% das.famí1ia.s 
galegas. 

Non sei o que pensará a Sra. Bes- 
teiro, lustrosa Conselleira da Família e 
outras cousas. E destas famílias das 
que falan cando fan congresos, en- 
contros, escritos, ponéncias, etc.??? ou 
referiran-se a esoutras que teñen unha 
existéncia de  luxo e comodidades???. 

V XORNADA ADICADA Á 
SEXUALIDADE 

Mulleres d o  Movemento viciñal 
vigués organizaron ás V Xornadas adi- 
cadas este ano á sexualidade. Cunha 
asistencia dunhas cincocentas entrar0 
e sairon no debate polos preconceitos 
tan afincados na moral pública -e 
tainén na privada- cerca do  compor- 
tanlento sexual das mulleres. Con- 
cluiron que é precisoe necesario riiirar 
e falar da sexualidade por riba dos 
preconceitos sociais: (<As inulleres dee- 
1110s conseguir autoconfianza para 
con~unicar os nosos sentiinentos aos 
demais. Debemos coidar a nosa auto- 
estima e pensar que é bo iniinar-se, 
preiniar-se, querer-se e adicar ternpo 
a unha inesma a e própria sexualida- 
del8, abandonando, pouco a pouco a 
idea xeralizada de  pensar ináis no  
placer da outra persoa que no pró- 
prio placer]]. 

As xornadas remataron coa cea que 
organizaron as vocalias da muller. 
Asistiron cáseque 400 mulleres. 

Segundo a Fundación Coopera- 
ción e Educación (funcoe) a falta de 
escolarización no inundo atinxe a 
80 millóns de  nenas e a 60 n~illóns 
de  nenos. A taxa de escolarización 
(tantas veces feita en linguas oficiais 
que non teñen nada que ver coa lin- 
gua das xentes ás que se escolariza) 
é ináis baixa no continente africano 
que en América Latina e a máis bai- 
xa de  todos está en Etiopia. Neste 
pais só un neno de cada cinco (20%) 
se matricula na escola primária e 
supóri o nível máis baixo do munclo. 
En Asia, aproximadanlente un 86% de 
xoves en idade escolar frecuenta as 
institucións de  ensino cunha dife- 

rencia, iso si, de tres pontos entre 
nenos e nenas. 

Asi poclen entender-se: 
a) Os cen mil millóns de  pei- 

soas adultas analfabetas que hai no 
mundo. 

b) Que cleses 100.000.000.000 
máis ou menos as duas terceiras par- 
tes, ou sexa, unhas 66.660.000.000 
sexan mulleres, sobre todo das zo- 
nas nirais. 

E asi seguirá o inundo se os paises 
ricos seguen chuchando nas rique- 
zas dos paises pobres que destinan 
poucos orzamentos á escolarización 
de nenos e nenas e a alfaI->etización 
de xente adulta. 



"AS CAUSAS" DA "TELEBASURA" HOMOSEXUALIDADE 
O governo 1,ritrínico adicouse con 

grancle teimosi~i a investigar "as cau- 
sas" cla homosexualiclacle e como non 
encontraha en absoliito normal tal 
cuestión, prop~ixo-se normalizar aos 
varons que paclecian tal anoiiialia. 

Cnsaiou tratainentos coas persoas 
;iclultas qiie estallan ao seu cargo: 
xente que cumpria penas cle cárcere, 
prisioneiros clos tres centros peniten- 
ciarios rnais iiiiportantes daqiiel país: 
electrochoclues cando se excitaban co 
visionado cle cliapositivas cle lioines 
cspidos, doses elevaelas de estróxe- 
nos (hormonas feinininas) para re- 
conipoñc-los clas anoinalias, inxestión 
clc refrescos con veleños que os fa- 
ci:in sentirse iual no tempo que lles 
p:isal,:in pelis porno-gais. 

1711 Sin, tod:i unlia cle 170 hcer e sen- 
sil,ilicl:iclc n;is nxins cle acaclémicos do 
I3irl.rl,ccl.r College cl;i 11niversiclacle cle 
I.onclrchs c. 11ii:inci:imcnto clo 1-Tonle Of- 
I'icc. nos :inos 50 e OO. 

1);icliiclcs ~ciiillos é o kiiiioso in- 
l'orn~c \VolScnclcn cle 1957 que clez 
Linos miis tarcle servil1 para elaborar 
:i Lc-i cle 0fens:is sexuaii; que penaba 
os :ictos lioi-iiosesiiais entre adultos. 

Esta información aparece agora que 
se coiiieza a cuiiiprir a promesa da 
caiiipaña electoral cle Tony Blair: 
~~Acliniiiistración Central Aberta],, que 
est5 clesclasificanclo inforines que non 
estaba previsto que saisen a luz até 
ben entrado o século m. 

Llnha pequena monstra dos esta- 
dos, o poder absoluto e casi absolii- 
to cleses estados que presunien de de- 
iiioct5ticos e poden, por exemplo, 
usar de cobaias de experiinentación 
a seres liumanos sol3 o seu patrocí- 
nio e tutela. 
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ESTERIZACI~NS 
Xa hai outro país na lista de  ex- 

pertos en esterilizacións. En Noruega 
entre 1934 e 1976 foron esterilizadas 
máis de  duas mil persoas en contra 
da sua vontade. Estas esterilizacións 
aplicaban-se a persoas que padecian 
algiin tipo de enfermidade mental. 

SEN COMENTÁRIO 
A J.M.C.C., varón de  39 anos, co- 

lleron-no in fraganti no mercadillo de 
isla Cristina (Huelva). Non estaba 
"mangando", non. Este señor apro- 
veitaba o despiste das concentradas 
compradoras para lles gravar "as suas 
partes". Incríbel, cunha minicámara 
escondida entre un pano, introducia 
o obxectivo entre as pernas das se- 
ñoras e filmaba o que ali houbese ... 
Sen comentário. 

RAFAEL S.G. 
Rafael S.G foi concleaclo polo titu- 

lar clo Xulgado do Penal de  Lleida a 
<non probar unlia gota de alcool en 
seis meses,, por agredir en estado 
ebrio a "sua esposa" que se negou a 
lle servir a cea 5s cinco da madniga- 
da. Ademais foi condeado a uiil~a pe- 
na cle seis meses de cárcere por un 
delito de lesi0ns. 



J * FUKUYAMA, historiador e futurólogo es- 

crebe. 
"As mulleres están destruindo o Mundo.. ." 

-..- 
N no seu novo ensaio The Pnd of Order. Este 
i 
1 ex-analista do Departamento de Estado 
! 
; Norteamericano opina que o feminismo e a 

i, liberación das mulleres son a causa principal 

do actual desorde social A partir dos anos 

60, as mulleres que traballan (en paridade de 
a 

salários cos homes) e o control da natalida- 

de (píldora e aborto) fixeron saltar en ana- 

A quiños a antigua orde 

J * "A muller debe ter a máxima liberdade para elixir o seu 

futuro", dixo don Manuel Fraga. 

J * Non, non fai falta falar ... so mirar atentamente a foto que 
retrata ao Consello da Xuventude apresentando un plan de infor- 

matización dos Centros Xuvenis falegos asi como a Guia de 

Recursos para entidades xuvenis. 

J * As ideoloxias "infantilizan o pensamento" e "teñen pro- 

-- ducido o desorde moral". Este desorde propiciou "a aparición de 

modelos de conduta inmorais, dexenerados e indignos que se xus- 

4 tifican como expresión do valor liberdade" (. . .) "A homosexuali- 
, - 7 

- ,r;,-~?-. dade, a infidelidade, o aborto, a exposición impúdica do corpo e 
-3. >&$;zj'< < :$ 

-7 =&<;S- a , s. da intimidade son condutas.. . incluso aceptadas polo estíritu cons- 
&fi . &F>t 

9 titucional". 

;. 223~9. 4 Este é parte do contido das clases do profesor de Pilosofia do 
- 
I, ., Dereito na Escola de Traballo Social de Madrid, Pedro Francisco 

I - - 4 -L Gago Guerrero 

J * 5e o Pacific Pintail (o barco xaponés que pasa por diante 

das costas galegas con cargamento nuclear), chegase a afundir, 

"Non pasaria nada, porque a auga é a nosa mellor protección; de 

feito todas as centrais gardan os seus elementos de alta radio- 

actividade en piscinas, con auga". Ademais.. . . o barco "Mon se val 

afundir nunca, pero ainda que isto sucedese, non pasaria nada". 

Son as palabras de Antonio Colino, Presidente da Empresa Nacional 

de Resíduos Radioactivos ( E N R E ~ A ) .  

w- - 
J * Segundo un estudo mé- 

dico publicado no xornal britá- 

nico The Times, e asinado por 

Mar Ferguson, investigadora da 

Universidade de Manchester, 
i 

"os varóns pouco recomendá- , 
beis teñen os testículos volu- 

' 

minosos". 
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Esta organización fundou-se en xuño de 1969, ha¡ agora 27 

anos, cando un grupo reducido de mulleres, fartas da súa soida- 

de, pensaron que era unha boa idea' o xuntaf-se baixo uns mes- 

mos intereses e asi principiou, na porta da igrexa dos P P . X X .  e co 

apoio deles, que puxeron un local nos primeiros tempos da súa 

andaina. 

fo i  a primeira Asociación de Viúvas de Galiza; con posteriori- 

dade foron nacendo en Santiago, Terrol, Ourense e Vigo e máis 

tarde en Lugo. 

Ten 400 afiliadas e xa foron máis. 

"E porque A Coruña se fixo xa moi grande, ha¡ que ter en conta 

as distáncias e agora, existen moitas actividades de lecer para nós 
diversificadas", di María Luisa Tegeira, que foi presidenta da Asociación . 

en numerosas ocasións e hoxe éperciben, presidenta honorária da 

rnesma. 

Aínda que o principal problema que teñen que afrontar as mu- 

lleres viúvas son as baixas pensións que perceben na meirande 

parte dos casos, o obxectivo primordial da Asociación é contri- 

buír a axudar a superar a soidade mediante a amizade e a axuda 

mutua. 

- Teñen actividades todos os días menos o fin de semana: xogos, 

convivéncias, conferéncias, cocina, manualidades, pequenas ex- 

cursión5 ou grandes viaxes, como a que fixeron a Israel ha¡ al- 

gúns anos várias mulleres. 

Tamén conseguiron que os recibos da Asociación desgraven na 

declaración da renda. 

En 1994 celebraron-se os 25 anos da fundación e suvenciona- 

das por Caixa Galicia, celebraron un acto ao que asistiron a Conselleira 

de Farnília e outras personalidades. 

Ma Asociación non houbo recambio xeracional e, agora, anda a na- 
cer outra Asociación de Viúvas, en principio con carácter rnáis reivin- 
dlcativo. 

Tefien unha coordinación a nivel galego e outra, a nivel estatal. 
Enderezo para poner-se en contacto: 

Asociación de Viúvas "María Pita" 

R/ Juan Florez, 86 baixo . 

A C O R U ~ A  

Tfn.: 981 255348 



6?!L nosa sociedade tentou durante séculos limi- 
tar os papeis que as inulleres podian deseinpeñar iio cainpo musi- 

cal: tocar o laude, os instrumentos de tecla e nalguns paises, in- 
cluido Itália, o violiii porén iioii a viola de gaiiiba, o violonclielo 

OLI OS iiistru1iientos de veiito. No século xvii as cantantes foron ex- 
pulsadas dos teatros públicos do Estado Poiitifício. No século xix 
un número reducido de in~illeres foroii recoñecidas como "prime 
donne" OLI "virniosas" do piano. No século XX en diversas partes 

de Europa e de Estados Unidos formaroii-se orquestras femiiiiiias. 
Pero nos nosos dias segue a haber orqiiestras que se negan a dar 
traballo a rnulleres, cando se pensaba que a muller conseguira a 
igualdade en calquer canipo da vida niusical. Moitas mulleres 

afirnian que cando o comité artístico dunlia orquestra iiiiportan- 
te ou unlia iiistinicióii académica ten que elixir entre un lioine e 
uiilia inuller prefire o liome, sobre todo se saben que a muller es- 
tá casada e ten fillos. Aleiitou-se ás inulleres para que traballasen 
coiiio compositoras afeizoadas poréii até o noso século, rara vez 

coiiia profisioiiais. Até a creación de conservatórios estatais ou es- 
colas privadas, en inoitas partes do niuiido só as mulleres nadas 
en faiiiílias de míisicos ou de pais acomodados podian estudar 

harmonia, contraponto e composición. Aiiida liai inoitas zonas de 
Asia e América Latina oiide as iinicas mulleres que estudan com- 

3 posición soii as que nacen e11 ambientes privilexiados pola sua 
orixe e culnira". 

Presentación da segunda edición (1993). 

Tirado da páx. 19 do libro Las nzzrjeres en la Mlísica de Patrícia 
Adkiiis Cliiti. Madrid: Alianza editorial. 

(Alianza Música, 70)' 1995. 
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INCESTO: 
A  C O N S P I R A C I ~ N  DO S l L E N C l  

Día tras día, atopaiiios nos medios 
cle coniunicación algunha nova rela- 
cionacla con abusos sexuais perpetra- 
clns a rnenorcs no ámbito privado 
sc ncloitari \~alorai- e analizar cc 
nconteccniciitos anecclcíticos e ata 
(los, c nioi ;I miíiclo atopAmonos coa 
s~ist i I'ic;icicin clc cpc son cniiieticlos por 
, . .  l . . . .  '8cin embargo, ni11 son aiiecclóti- 

11 ~~i-ocluctc> de tolos, nin moi- 
OS illaclos. Existe ó seu redor 

un ha cspccie cle "Conspiración dc 
lencio" (Sanclra Rutler), e preL@nto 
iA  cluc se teme?. 

Deiiclc hai algíins anos as organiza- 
c ión~ feministas de países occiclentais, 
e mnis tarde as súas administracións. 
vefien levando a cabo accións de 
nuncia e campanas dirixidas a err; 
car na medida do posible o sufrirr 
to das nenas víctimas desta violen 

As nrganizacións cle mulleres, SI 

pre pioneiras na procura de soluci 
onde se producen manifestación: 
violencia patriarcal, tefien que plz 

ratexias e esixencias diante clun 
Le O igual que a prostitución, se- 
~rovncar aceptación, pasividacle, 

impotencia ou cecais tabú social. 
Esta conspiración do silencio que 

se r~roduce no noso país, na que tal vez 
3tivacións relisiosas de fonclo 
iiiedo, seinella colaborar agre- 

k3L.LL,L agrecliclas; ó non tratarse debi- 
daiiiente nos medios de con-iunicación 
e ó carccer, na conciencia pública do . impacto que tenen na vida das nenas 
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e inulleres, o incc e- 
xuais, moi pouca n- 
ciados polas mulleres que acoaen so- 
licitando 3e 
de camp; s- 
~encia cleste probiema, sen enganos, 
sen tabús 1s falen e as 
mulleres o. Estamos 
abrigadas a UILII, c a C L I L I ~  publica- 
inente que o incesto existe 

En algunhas ocasións vir :r- 
sa en debates dialécticos onde apare- 
zían posicións radicalmente diferen- 
tes na consideración deste feito. Uns 
opinaban que é froito da jn 
sexual e a moral tradicion 10 

tal, non censurable a parti1~5 ci" ~ " n -  
;entimen ,as consic 1s , 
a partires lálise ferr le 
5 outra manifestación máis do exerci- 
:io do pc a- 
iión mas jn 
:lun poder.estructuraao. que  se saiba 
non existe ninginha evider le 
a actividade sexual entre e 
menores sexa beneficiosa para estas, 
entendendo e partindo de que só se 
podeiía dar se se produciran as nece- 
sarias condicións de igualdade, o que 
nos leva a que en ningún caso esta cir- 
cunstancia se dana con menores por 
unha razón obvia. Outra cuestión sena 
que a relación incestuosa se dese de 
xeito libre por ámbalas dúas partes e, 
por suposto, sen a utilización dunha 
persoa por outra para obter satis- 
facción. 
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HISTORIA DE N E N A S  
E BARBEIROS 

A bárbara imaxe dun barbeiro exip- 
cio extirpando o clítoris dunha nena é 

unha das visións reais máis impactan- 
tes das moitas experiencias que trouxen 
da Conferencia sobre a muller, que se 
celebrou en Pekín. 

Similares imaxes difundíranse para 
todo o mundo no ano 1994, pola cadea 
de m Americana CNN. Tamén en Pekín 
fomos testemuñas da denuncia desta 
barbarie, a través de relatos persoais e 
reportaxes clandestinos, que mostraban 
unha práctica que hoxe mesmo se está 
a realizar en máis dunha ducia de paí- 
ses de relixión e cultura musulmana. 

A miña militancia feminista levoume 
tamén a estar presente en Zagreb, na an- 
tiga Iugoslavia, onde tiven a ocasión de 
escoitar as testemuñas directas e de pal- 
par a brutalidade exercida contra as mu- 
lleres, utilizadas como arma e como bo- 
tín de guerra. Hai diso tan só catro anos. 
Xamais poderei esquecer as súas facia- 
nas; como tampouco poderei esquecer 
as daquelas outras mulleres, 
mutiladas, máis que incapacitadas para 
sentir pracer, intencionadamentepos- 
tas en disposición para sentir dor cada 
vez que foran penetradas polos seus do- 
nos. Unhas mulleres que depositaban 
convicción e ilusión a partes iguais na 
confianza que dende o foro pequinés, 
nós, as importantes mulleres occiden- 
tais denun iásemos nas 



nosas respectivas comunidades e dian- de dous millóns de nenas na idade da vaxina deixándolles o mínimo espacio 
' te dos gobernos civilizados para que se pubertade, están a ser sometidas á prác- para as funcións excretoras: ouriña, 
adoitasen medidas contra a legalidade, tica de ablación clitorídea; e tamén es- menstruación ...-, manténdoas neses es- 
que non licitude, de tamaña barbarie. tá comprobado que ademais, a moitísi- tado ata que pasan a vincularse matri- 

Pero moi pouco ou nada se fixo den- mas delas se lles infibula, -cósenlles a . monialmente a un varón, que adquire 
de aquela por parte dos países occi- o dereito de descoselas ou coselas á súa 
dentais. Máis aínda, logo de dous anos, 
o goberno exipcio, que facía un ano 
prohibira estas prácticas, recentemente 
e obrigado polas presións do estamen- 
to relixioso, ven de revocar dita limita- 
ción legal deixando en mans da familia 
da víctima a decisión sobre a licitude 
da excisión xenital feminina. Munir Fan- 
zi, -por poñer algún nome ós feitoc-, un 
dos xinecólogos que interpuxeron o 
recurso contra a prohibición, sustan- 
ciaba sen rubor a súa convicción para a t 

e- 

extirpación do clítons en que "de non f 

facerse así, as mulleres non estarían lim- A-, f 

3 1, 8 

pas e s u f ~ ~ r i a n  unha indesexable urxencia -;Í%) 

2-  * 

sexual ". $2 

Está sobradamente certificado que 4 .' 
b q. en todo o mundo, anualmente, ó redor - u,i 

vontade segundo sexa a confianza ou 
sospeita sobre a fidelidade debida. 

(Imaxinádevos o sufnmento, o mar- 
tirio diario, o grao de humillación e de- 
gradación!). 

Como muller, dende o espacio que 
a casualidade deume de nacer e vivir na 
parte occidental do mundo e da cul- 
tura, atópome encadeada pola impo- 
tencia e pola frustración de non poder 
facer máis que esta denuncia pública 
por se a través dela cupese espertar a 
necesaria sensibilidade para, polo me- 
nos, non ficar socialmente indiferentes 
diante da barbarie. -2 

Ana Miguez e a presidenta 
do colectivo Alecrín 

Publicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 

:IO DE ASESORAMENTO DAS MULLERES 
I CONCELLER~A DA MULLER I 

P a r a  a atención es1 

muller 
pon a 

problemas que afectan as 
es o Concello de Santi 
súa disposición o Ser\ 

Tódoli 

Teléfo 

mto da: ; Muller 

dos 

atencic ín ó púr blico 

P a r a  asesorarte nas túas 

os a tua dis~osición na Rúa Acibechería n" 6.2". 

ario de 

dúbidas e buscar unha solución 
ós teus problemas familiares, 
laborais, xurídicos e sociais. 

CONCELLO DE SANTIAGO 
Concelleria da Muller 



CORRU PCIOF' 
DE MENORES 

E ALARMA SOCIA 

os últimos tempos a prensa re- 
flectiu, cle maiieira. máis ou me- 
nos sensacionalista e morbosa, 

;~l~on~losos casos nos que os menores apa- 
icwn como vítiinns dc feilos delictivos 
iclncion~iclos con scxualiclade. Canclo os 
ccos tlo caso Ariiy nínda non se apagaran 
nn prensa, a noticia da desarticulación 
clunlia rcclc cle producción e difusión de 
pornografia infantil na Francia acaparou 
as páxinas dos xornais, seguicla da cró- 
nica do xuízo polo asasinato das nenas 
de Alcasser e, nada máis rematar este, 
continua a nova do desmantelamento 
clunha rede de prostitución infantil no 
Bairro dó Raval de Barcelona, etc ... 

Todos estes casos provocan unha 1ó- 
xica preocupación na sociedade, polos 
abusos que poden sufrir aquelas perso- 
as que pola sua idade están en peores 
condicións para se defender. Mais, se o 
sexo está por médio, esta sa preocupa- 
ción e medo ante os perigos físicos e psí- 
quicos que poden padecer os máis no- 
vos soe magnificar-se e misturar-se con 
outros pánicos. 

Na actualidade, os asuntos relaciona- 
dos con menores implicados en prácti- 
cas sexuais socialmente estigmatizadas, 
(a prostitución, a paidofília ou a homo- 
sesualidade) aínda coas clilerenzas que 
se dan entre unhas e outras, son sus- 
ceptibeis de se converter en desenca- 
cleantes de "pánicos morais", que, ao se 
misturar todo, quedan revestidos pola 
lóxicn preocupación dosdanos que poi- 
clan sulrir os menores. 

OS PANICOS MORAIS 

A sexualidade nas nosas sociedades 
é un caldo de cultivo ideal para canali- 
zar tensións, angúrias e temores que, se 
ben a sua procedéncia é diversa (situa- 
ción de inestabilidade e crise social e 
económica, conflitos interxeracionais. 
conflitos de valores, etc.) encontran 
todo o relacionado co sexo un terreo J 

pício para volcar preocupacións étic_.-, 
políticas, ansiedades e medos. As activi- 
dades sexuais a miúdo funcionan como 
significantes de temores~persoais e so- 
ciais cos que non gardan ningunha rela- 
ción intrínseca. Jeffrey Weeks, no libro 
El malestar de la sexualidad,l analisa co- 

l Weeks, Jeffrey: El malestar de la sexuali- 
dad. Madrid, Talasa Ediciones, 1993. 

riu a riis~ória dos últimos douscentos 
anos estivo marcada por unha sucesión 
de pánicos relacionados coa sexualidade 
que, a miúdo, surxiron ou se converte- 
ron nunha ansiedade social xeraliza 
Se analisamos os mecanismos polos c 
funcionaron os pánicos morais nout 
:pocas e miramos o que está a ocorrer 
ioso arredor coas prácticas sexuais I 

[ue interveñen menores, non é moi 
fícil decatar-nos de que nos atopan 
diante dunha nOva reacción de pán 
moral non tan nova, na que os diai--- 
son os pederastas, e,  por extensión, as 
relacións interxeneracionais, especial- 
mente as de orientación homosexual. 

Hoxe as relacións sexuais nas que es- 
tán implicados menores son definidas 
como a gran ameaza social, sen diferenp-- 
en que contexto se producen nin de ( 

da. 

3ue 
ras 
. ao 
nas 
di- 
10s 
ico 
i n s  



,e está a falar. Asi, na meirande parte das 
.eportaxes aparecidas na prensa a raíz da 
Marcha Branca" que tivo lugar en Bél- 
cica, a meiados de outubro do ano pa- 
iado, os titulares eran: "Bélxica manifes- 
a-se contra os paidófilos", cando do que 
ie trataba era de secuestros. asasinatos e 
ñolacións. 

Os pedófilos, paidótilos ou pederastas 
aparecen nos meios de comunicación 
como unha espécie particular de mons- 
tros dos que hai que se defender. Algo asi 
como se a sua suposta perversión sexual 
os convertese en corruptores e asasinos 
potenciais. Asi se confirman as ideas de 
que hai actividades sexuais que son ma- 
las en si mesmas e arrastran a quen as 
practica a cometer todo tipo de desati- 
nos. E non se distingue a inclinación e a 
procura de relacións sexuais -desexadas 
:n liberdade, aínda que estigmatizadas 
;acial e moralmente- do negócio explo- 
ador, a defensa de pnviléxios e a cnmi- 

nalidade de todo tipo que os pode soster. 
No méio desta alarma, xorde loxica- 

mente a "solución" máxica: máis castigos 
e máis dureza na aplicación da lei e tipi- 
ficación de novos delitos. 

Neste verán a raíz da desarticulación 
dunha rede de prostitución e pomografia 
infantil de Barcelona, o Govemo volta á 

carga coa sua proposta, feita a finais de 
~utubro de 1996, de que se tipifique como . . 

lelito a corrupción de menores e a difu- 
;ión ou exhibición de pornografia infan- 
til, ao mesmo tempo que avoga para que 
se endurezan os castigos para este tipo de 
delitos2. E case seguro que a aprobación 
deste tipo de medidas acougará a ansie- 
dade social creada, na que, coma sempre, 
r, papel dos méios de comunicación foi 
lecisiva. Mais, o prezo que se pagará por 
so será alto e non só para os que teñen 
nclinacións paidófilas. 

Creo que paga a pena reproducir o 
que José Luís Diez Ripollés, catedrático 
le Dereito Penal, propuxo nun artigo 
iparecido no .xornal El País (28-1 1-96): 
'A proposta de reintroducir o delito de 
corrupción de menores cupón un retro- 

mencana Gayle Rubin sinala: "Cando o 
furor pase, algun grupo erótico inocen- 
te terá sido diezmado e o Estado terá ex- 
tendido o seu poder a novas áreas de con- 
duta erótican3. 

Nestas cuest ións,~ que está en xogo é 
a valoración moral dos diferentes com- 
portamentos sexuais e a xerarquia que se 
establece entre eles. E, tamén, a discnmi- 
nación e o estigma moral que recae sobre 
aquelas persoas que teñen prácticas se- 
xuais diferentes á heterosexualidade mo- 
nogámica, coital e entre persoas da mesma 
xeración. De como se libren socialmente 
estas batallas, a xerarquia sexual sairá re- 
forzada ou, pola contra, debilitara-se. 

CRIANZAS ou XOVES? 

Un pnmeiro problema co que nos ato- 
pamos é o de clarificar de que se está a 
falar cando se utiliza a categona de menor. 
Por exemplo, os rapaces que se prosti- 
tuian no Arny, desde o ponto de vista 
legal, son menores, xa que, no noso país, 
a maiona de idade acada-se aos 18 anos, 
e eles tiñan 16 e 17 anos, e algun deles 15. 

Agora ben, máis aládo que legalmen- 
te está establecido, creo que podemos di- 
ferenciar entre un  neno ou unha nena 
(por máis que non sexa fácil delimitar até 
que idade chegana a infáncia) e unha per- 
coa xove. 

:eso de 25 anos. Convina que non nos ' 

:hamasemos a engano, baixo a excusa 
lunha discutida interpretación de ' 
erminado precepto legal, atopamo-i 4 

2h 
inte unha ofensiva en toda regra p $1 - 
roltar a atribuír ao Código Penal unha 1 

de- 
nos 
ara - 

:5 unción de xendarme dos costumes se- t 
c - 

niais e de garante da moral sexual máis - 3. - -  
c "Y 

radicional". A este respectc en- 
e comparto o que a femin ea- 

Ao meu modo de ver, no que á nenez 
respecta, a necesidade de garantir a pro- 
tección dos seus dereitos queda fóra de 
toda dúbida: creo que é un dos sectores 
máis vulnerabeis, tanto social como psi- 
coloxicamente. A sua capacidade de de- 
cisión e a súa liberdade están moi con- 
dicionadas por un contexto de relación 
cos maiores moi complexo, onde se mis- 
turan o protecccionismo e os abusos de 
todo tipo, as necesidades de dependén- 
cia e as ansias de independencia. .. e no 
que a desigualdade é evidente, estando 
os menores en situación de desvantaxe. 
Ademais, no que a sexualidade se refi- 
re, os tabus que ainda existen sobre a se- 
xualidade infantil fan que esta sexa un 
elemento especialmente complexo polas 
connotacións subxectivas que pode ter. 
Máis adiante volto sobre iso. 

Ainda asi, no caso do local sevillano 
non sefalaba de nenos, senón de xoves, é 
dicer, dunhas idades nas que existe xa 
unha capacidade de decisión importan- 
te. Como apontaba máis arriba, non é 
fácil establecer a idade que marcaria o 
paso da infáncia á adolescéncia e á xu- 
ventude. Menos ainda se nos deixamos 
levar polos cnténos ou a falta dos mes- 
mos que revela a lexislación vixente. 

No Estado Español, até 1978, a maio- 
ria de idade acadaba-se aos 21 anos. A 
Constitución, no seu artigo 12 e o Código 
Civil, no 315, situaron-na nos 18 anos. 
Pola sua parte, o Código Penal vixente 
até 1995, incorria nunha grave contra- 
dicción: ainda que a maiona de idade (o 
acceso aos dereitos cidadáns) estaba fi- 
xada nos 18 anos, a idade penal (para in- 
correr en responsabilidade penal) estaba 
cifrada nos 16. O actual Código si fai res- 
ponder, nos 18 anos, a idade penal e a 
maioria de idade, ainda que non pode- 

O capítulo iv.(artigos 185 e 186) do 
Código Penal está dedicado aos delictos de 
exhibicionismo ou provocación sexual (di- 
recta ou por méio de pornografia) ante me- 
nores de idade ou incapaces. O artigo 189 
serve para penalizar o uso de menores con 
fins lucrativos ou,en espectáculos exhibi- 
cionistas ou pornográficos. Mais non se ato- 
pa no Código Penal nada específico (agás o 

nterior, por extensión ou pertenza ao mes- 
lo grupo que a filma) relativo á difusión de 
ornografia na que'intervén menores (por 

cxemplo a través de Internet). Mais o colmo 
da confusión é pedir a persicución de mate- 
rial gráfico non baseado en imaxe real, é di- 
cer, un cómic. 

3 Vance, Caro1 S.: Placer y peligro. Ed. 
Revolución. Madrid, 1989. 



mos pasar por alto as alarmantes novas 
que os médios de comunicación están a 
dar estes dias sobre as reformas penais 
que prepara o Governo, entre as que es- 
tá a rebaixa aos 16 anos a idade penal pa- 
ra alguns delitos. 

Mais tamén esta lexislación fixa a 
maioria de idade de modo diferente pa- 
ra alguns asuntos. Asi, podemo-nos ca- 
sar aos 14 anos se un xuíz nos dispensa 
da maioria de idade despois de escoitar 
aos nosos pais e a nós. Tamén no que res- 
pecta ás relacións sexuais: consideran-se 
libres, en xeral, a partir dos 16 anos, pe- 
ro non na prostitución, a realización de 
pornografia ou a sua exibición, casti- 
gando-se no Código Penal a quen as pro- 
mova en menores de 18 anos4. 

Pola contra, a iclade legal para traba- 
llar estrí fixacla nos 16 anos, ainda que se- 
gundo para que acliviclades, o Ministé- 
rio de Trahallo pode aulorizar a rebaixa 
clesa iclacle. Tainpouco se proibe, expli- 
ciiaiiientc, o traballo de menores de 16 
anos cn ncgócios familiares. De feito, se- 
gi~t icl~ o último inforine de control, ela- 
hornclo polos expertos clo Consello de 
i'!iii-op;~, o Estado Español incuinpre vá- 
i.i;is tlisl~osicicíns rclntivns no traballo dos 
nicricircs. Sobi-an cornentrírios ... 

Que n innioria de iclacle é un concepto 
tntalmcntc arbitrrírio e convencional, de- 
moslra-o, mesmo, que nen en países eu- 
ropeos cun desen~lolvemento social pa- 
recido se concreta na mesma iclade. A 
ida~lc de cnnsenteniento sexual (aquela a 
partir da cal se considera qUe se ten ca- 
paciclade para consentir unha relación se- 
xual) é un concepto máis arbitrário ainda. 
E tamén varia duns países a outros. Por 
exemplo en Francia está fixada nos 15 
anos; na Gran Bretaña, nos 16 para as mo- 
zas e nos 21 para as relación homose- 
xuais. Pola súa parte Krafft-Ebing -un dos 
primeiros sexólogos- fixou, en 1890, nos 
14 anos a iclade na que se.acadaba a ma- 
durez sexual. 

De feito, como xa dixen antes, no no- 
so próprio Código Penal varia a idade de 
consetitimento segundo o tipo de rela- 
ción sexual que sexa. Por un lado, con- 
sidera-se sempre abuso sexual (relación 
non consentida, sen violéncia ou intimi- 
dación) a relación con menores de 12 
anos5. Pero tamén queda penalizada se 
méclia engano para cun menor de 12 a 
16 anosh. Para o caso de abusos sexuais 
graves, ~iolacións, a idade da vítima, sen 
especificar, permite aplicar a pena máxi- 
ma7. Este uso da diferéncia de idade po- 

deria levar-se a cabo, tamén, referindo- 
se ao acoso sexual: solicitar favores de 
natureza sexual prevalendo-se dunha si- 
tuación análoga á de superioridade la- 
boral ou docentes. E seguramente para 
xulgar a diferéncia de idade, botara-se 
man, sobre todo, da minoria de idade, 
ainda que a vítima teña case 18 anos. 

Poderiamos concuír que o concepto 
de consentemento é un concepto moi ide- 
oloxizado que se aplica de maneira in- 
versa, segundo sexa a práctica sexual da 
que se trate: nas relacións entre persoas 
adultas, o consentemento presupon-se 
sempre. Asi, as veces, no caso das vio- 
lación~, o difícil soe ser demostrar que 
non a houbo. Para outro tipo de prácti- 
cas sexuais, o asunto funciona ao revés: 
presupon-se que, como son tan abe- 
rrantes, nenguén vai consentir libremente 
practica-las. Deste xeito procuran-se de 
contado vítimas e chivos expiatórios. Se 
se trata de sexo interxeracional, a vítima 
é a persoa nova e os chivos expiatórios 
as persoas maiores. 

Dende o século mil, a sexualidade in- 
fantil ten sido considerada un tema tabu, 
na medida en que a infáncia se estimaba 
unha etapa da vida de candidez e ino- 
céncia que debia preservar-se das activi- 
dades daniñas dos adultos. Obviamente, 
o máis daniño desde o ponto de vista da 
moral dominante, era todo o ligado ao 
ámbito da sexualidade. Deste modo, a in- 
fáncia aparecia como desprovista per se, 
de calquer manifestación de connotación 
sexual. Coma se os nenos e nenas non ti- 
vesen sexualidade. Cantas veces dende o 
feminismo contemporáneo, tivemos que 
erguer as voces en defensa da sexualidade 

"(...) denunciamos a 
absoltita falta de 

naturalidade da proposta 
que rediice a sexualidade á 
etapa da vida en que se dá 
a reprod~iccion da espécie, 

deixai~do carentes de 
sexualidade á infáncia e á 

vellez? ." 

infantil?. E cantas máis non denunciamos 
a absoluta falta de naturalidade da pro- 
posta que reduce a sexualidade á etapa 
da vida en que se dá a reproducción da 
espécie, deixando carentes de sexualidade 
á infáncia e á vellez?. ' 

Se estas foron e, en certa medida, se- 
guen sendo ideas sociais dominantes, non 
é difícil deducir que as relacións sexuais 
interxeracionais (paidófilas ou pedófilas) 
cheguen a ser "o tabu dos tabus", e non 
digamos xa, se se dan entre persoas do 
mesmo sexo. Ao primeiro estigma une- 
se o que ainda ten a homosexualidade. 
Non é a miña intención facer a análise 
aqui, en toda a sua complexidade, das re- 
lación~ sexuais interxeracionais nas suas 
múltiples variantes. Mais quero propor 
alguns temas que teñen que ver co tra- 
tamento que se lle está dando á paidofí- 
lia (amor pola infáncia e adolescéncia) 
cada vez que saltan aos médios de co- 
municación notícias como as que reco- 
llia ao princípio deste artigo. 

O primeiro deles suxeriu-mo o uso que 
se está a facer do concepto de perversión 
e pervertido, ligado sempre a estas prác- 
ticas sexuais e as persoas maiores que in- 
terveñen nelas. A perversión é un termo 
moi ideoloxizado co que soen referir-se 
a un comportamento sexual que se ve co- 
ma síntoma dun funcionamento psíqui- 
co defectuoso da persoa que de tal modo 
se comporta sexualmente. Ao meu en- 
tender, as alteracións psíquicas, máis ou 
menos graves, non soen ter que ver, en 
xeral, coa inclinación por tal ou cal prác- 
tica sexual. Nen moito menos ser a sua 
causa. Pode-se ser monógamo ou pro- 
míscua, lesbiana ou heterosexual, sen 
necesidade de ter sérias alteracións psí- 
quicas. Ou tendo-as, que de todo hai "na 
viña do señor" -como gosta de dicer a mi- 
ña avoa- entre quen practica formas de 
sexo light e quen gosta de sexo sado-ma- 
soquista, haber hai de todo: persoas cun- 
ha madurez psicolóxica manifesta e seres 

4 E considerado delicto executar ou facer 
executar actos de exibición ante menores de 
18 anos, e igualmente vender ou difundir por- 
nografia até esa idade e inducir, promover ou 
favorecer a prostitución de quen non os teña 
cumpridos. 

5 Artigo 186.1 do Código Penal, perten- 
cente ao Capítulo 11. "Dos abusos sexuais." 

6Artigo 183, Capítulo Ii. 
7 Artigo 182.2, Capítulo 11. 
8 Artigo 184, Capítulo 111. "Do acoso 

sexual". 



psicoloxicamente moi mal. Os actos se- 
xuais non son, en si mesmos, nen bons 
nen maus, nen perversos nen normais, 
agás que consideremos que o fin da se- 
xualidade sexa a reproducción e que, po- 
lo tanto, o único bon e normal é o coito 
heterosexual. Mais na actualidade, pode- 
mos observar que, grácias á acción do fe- 
minismo e outras correntes de pensa- 
mento liberadoras, cada vez está máis 
extendida a consideración da sexualida- 
de orientada ao placer e a gratificación 
mútuas, respeitando os desexos de quen 
participa do xogo sexual. Non obstante, 
non se nos oculta a existéncia de seres 
perversos, trastocados psicoloxicamente, 
que poñen a sexualidade ao servício da 
agresión e o poder. Mais, nestes casos, a 
perversión está nas suas mentes, na con- 
figuración das suas estructuras de per- 
sonalidade e non no  tipo de prácticas 
sexuais que desenvolvan. Concluindo: 
aplicar o concepto de perversión á pai- 
dofília, ou a calquer outra práctica se- 
xual creo que está absolutamente fóra de 
lugar. 

Outro dos temas que me parece fun- 
damental é que non creo que se poida 
dar por bon -tal como se está a facer, sis- 

tematicamente dende os médios de co- 
municación, por méio de declaracións 
públicas de tantos "expertos", ou de cró- 
nicas e reportaxes- que as relacións pai- 
dófilas sexan necesariamente e sempre, 
abusivas. Hai que diferenciar entre o abu- 
sador e o paidófilo. A sexualidade mani- 
festa-se de moitas maneiras e non só me- 
diante o coito, que é no único que se es- 
tá a pensar ao falar de relacións entre un- 
ha persoa adulta e unha menor. 0 s  xo- 
gos, as carícias, o deleite pola contem- 

"OS actos sexuais i ~ o n  son, 
e11 si iiiesinos, nen bons 
neii n~aus, nen perversos 
nen normais, agás que 

consideremos que o fin da 
sexualidade sexa a 

reproducción e que, polo 
tanto, o único bon e 

normal é o coito 
Iieterosexual." 

plación dos corpos espidos, a quietude 
ou os movementos corporais, as cóxegas, 
etc, non dixemos sempre que forman par- 
te dos xogos amorosos?. Cando pensa- 
mos nas relación sexuais interxeracio- 
nais, por que as reducimos á penetración 
ou á imposición, por parte do adulto, das 
suas formas de expresión sexual con per- 
soas adultas?. A sexualidade pode-se ma- 
nifestar de moitas formas, entre outras, 
deixando que sexa o neno ou nena quen 
marque a pauta, atendo-se aos seus de- 
sexos e necesidades. 

Non debena ser un secreto a conside- 
ración de que a significación sexual de 
determinadas prácticas e o impacto que 
producen na psicoloxía infan~il depen- 
den do contexto relacional. Poñamos un  
exempo: determinados actos cotiáns, cla- 
ramente sexuais, como que unha nai lle 
toque o pene a un neno mentras o baña 
e que 110 poña en erección, non xera cul- 
pas, nen son mal vividos polo neno, nen 
pola nai. Por que?. Porque se fan nun 
contexto de coidados materno-infantis. 
E, non o esquezamos, debido a que so- 
cialmente, todo o que ten lugar nese con- 
texto non se considera sexualidade, ainda 
que, evidentemente, neste exemplo que 



poñemos, tampouco estamos a falar, ne- 
cesariamente, de relacións sexuais. 

Como moitos estudos demostraron 
-entre outros, os de alguén de autorida- 
de tan recoñecicla como Alfrecl Kinsey-, 
parece ser que os nenos e nenas implica- 
dos en relacións sexuais con adultos se 
senten afectados, non tanto pola activi- 
clade sexual en si mesma, senón pola re- 
acción posterior que os adultos e o en- 
torno social teñen cando se enteiran. 

A fixación dunha idade de consente- 
mento soe-se presentar coma a solución 
a estas situacións. Até tal idade, as rela- 
cións, por parte da persoa menor, non se- 
rian libremente decididas, senón impos- 
tas, con maior ou menor coacción, pola 
persoa adulta. A capaciclade de consen- 
tir é un concepto problemático, dende 
moitos pontos de vista: a situación de ne- 
nos e nenas nas nosas sociedades, as re- 
lación~ clestes cos aclultos, os niveis de 
clesenvolvemento psicolóxico, a signifi- 
cación cla sexualiclacle e de determinados 
nctos sexuais (tanto a nível social coma 
inclivicl~~al ..J. Neste senso e tendo en conta 
cstcs c outros factores, non acabo de ver 
C I L I C O  cs~ableceincnto clunha iclacle para o 
conscntcmento solucione o problema e, 
menos nincla, cluc tal iclade varie, con 

cotio ocorre na lexislación de moitos 
íses do noso próprio entorno -segur 
as prácticas sexuais das que se trate. 

Creo que hai que desalentar e evitar 
que os adultos impoñan as cuas necesi- 
dades e significados sexuais ás criaturas. 
Pero non porque sexan sexuais, senón 
porque lles son alleas. E o mesmo digo 
doutro tipo de imposicións cotiás, que a 
miudo se pasan por alto, con tanta faci- 
lidade. Xa que somos seres sexuais den- 
de que nacemos, hai que proporcionar a 
nenas e nenos e ás persoas xoves un ple- 
no acceso aos significados sexuais, par- 
tindo da idea de que o sexo, en si, non é 
unha experiéncia suxa nen denigrante. 

wo non e o perigoso. 
bblemático máis ben 

so11 as ideas que se van 
configurando socialmente 

sobre as diferentes 
prácticas sexiiais e as 

relacións sociais nas que 
estas se dan." 

O sexo non é o perigoso. O proble- 
nático máis ben son as ideas que se van 
onfigurando socialmente sobre as dife- 

rentes prácticas sexuais e as relacións so- 
ciais nas que estas se dan. E obviamente, 
as implicacións psicolóxicas e de perso- 
nalidade da cultura na que se forman 
criaturas e os xoves. Neste sentido, c 
que, como Jeffrey Weeks propón, hai c 
extender a idea do consentemento máis 
alá dos límites establecidos pola lexisla- 
ción e converte-lo nun concepto positivo, 
máis que negativamente protector: "1st 
transformana o debate sobre o sexo in 
terxeracional e desprazaria o enfoqu 
dende o sexo en si ás formas de poder nas 
que está inmerso e aos límites que estas 
prescriban para o libre xogo do consen- 
temento9. 

OS ABUSOS A MENORES 

O exquisito coidado que debemos pór 
en non equiparar paidójlo con pervertido, 
ou con abusador (equiparación que main- 
ritária e reiteradamente aparece en a 
gos de prensa) non me leva a ignora 
existéncia, cada mez máis coñecida bu- 

9 Weeks, Jeffrey, o- -" 



blicamente, de abusos e maus tratos se- 
xuais e doutro tipo de que son obxecto 
as crianzas nas nosas sociedades occi- 
dentais. No Estado Español, e sen entrar 
aqui en consideracións sobre a fiabilida- 
de dos métodos de investigación utiliza- 
dos, as estadísticas máis recientes coin- 
ciden en sinalar que unha de cada catro 
nenas e un de cada dez nenos sofren abu- 
sos sexuais antes de chegar aos 18 anos. 
A meirande parte destes casos dan-se no 
seo familiar e as persoas adultas impli- 
cadas non soen repetir este tipo de con- 
ductas con outros menores de fóra do en- 
torno familiar. 

Obviamente, esta terríbel realidade es- 
perta a indignación de todo ser humano 
e debe-nos levar a considera-lo un grave - 

problema social que esixe medidas para 
previ-lo e combate-lo. Nisto creo que todo 
o mundo está de acordo. Agora ben, os 
problemas xorden cando ditas medidas 
se concretan. Vexamo-lo: 

Dende o meu ponto de vista, as pró- 
pnas estadísticas revelan que, maiorita- 
riamente, quen abusa sexualmente dun 
menor ou dunha menor, no seo da fa- 
mília, non o fai porque se sintan sexual- 
mente atraidos por menores, senón que 
estas prácticas forman parte dunhas re- 
lación de domínio e abuso de poder máis 
xerais. Trata-se de relacións que invali- 
dan a posibilidade de que as persoas 
menores manifesten libremente e sen 
coaccións, os seus desexos, necesidades, 
placeres e displaceres de calquer tipo. 

Cómpre desenvolver un vasto labor 
;acial para nos educar na idea de que a 
xente miuda debe ser tratada en tódolos 

"Pretender combater os 
abusos a menores facendo 

.fincapé só nos de tipo 
sexual e dende o meu 
ponto de vista, unha 

hipocresia e deixar de lado, 
sen afronta-lo sequera o 
núcleo do asunto, o que 
posibilita que se sigan 

dando este e outros tipos 
de abusos." 

E certo que, cando nos abusos a me- 
nores intervén algun compoñente de ti- 
po sexual, o impacto psíquico neles po- 
de ser maior, dada a sobrevaloración que 
se dá á sexualidade na noca cultura. E 
importante te-lo en conta de cara ao tra- 
tamento dos menores que sufnron abu- 
sos sexuais. Pero non pode en- 
mascarar o problema máis xe- 
ral: as relacións de domínio 
en que o menor está in- 
merso. 

Pretender combater os 
abusos a menores facendo 
fincapé só nos de tipo se- 
xual é dende o meu pon- 
to de vista, unha hipo- 

ámbitos -e tamén no familiar- con res- 
pecto e a consideración que se merecen; 
en que se deben desterrar as relacións de 
domínio e opresión que, tan a miudo so- 
%en. Na actualidade, moitos abusos ca- 
-a aos menores permanecen ocultos por 
-azóns de moi diversa natureza: porque 
nenguén lles cre, ou porque non se . . 

atreven a falar diso ou a 'de- 

cresia e deixar de lado, sen afronta-lo 
sequera o núcleo do asunto, o que po- 
sibilita que se sigan dando este e outros 
tipos de abusos. Volver a tipificar coma 
delito a corrupción de menores bandeira 
que, desde hai meses, axita o governo 
central para resolver o fundamental do 
tema, en torno á que está logrando un 
perigoso consenso social, creo eu que, 
máis que solucionar nada, convertira-se 
nunha volta á defensa dunha moral se- 
xual puritana e cavernícola que, entre ou- 
tras cousas, provocará novas "cazas de 
bruxas". Non hai máis que mirar ao ou- 
tro lado do Atlántico: é o que xa está a 
suceder nos EEUU. *-  

Cristina Garaizabal 
Psicóloga feminista 

res ante c 

PO. 

nuncia-lo, e [amén, para que 
legalo! porque moitos abu- 
;os non son tidos por tales, 
;enón máis ben forman par- 
.e das cotiás relacións dos 
idultos cos menores. Estou 
Jersuadida de que só a edu- 
:ación nun clima de liber- 
jade e respecto mutuo po- 
le  facilitar a defensa dos e 
das meno 
de todo ti 



A QUEN POIDA 

i i  diversos textos escri- 
tos aparece cada vez 
máis a arroba "@" co- 
mo xei to de "resolver" 
ese problema para o 

que no11 cI,i~ii»s encoiitrado ~inlia solu- 
ciciii acept;ibel. 
0 tiso dn arroba s~ibstinie ao "to- 

do$/;~~"; "os e as"; "aluiiiiios e aluiiinas" ... 
que taii pesado, iiiolesro e pouco "eco- 
iicíiiiico" resultíi eii calq~iera escrita que 
se precie. 

As orpiiizacióiis e persoas qué O Lisa11 
cren, peiiso eLi, que co @ resolven o pro- 
blema. Eti, seii enibargo, discrepo. pois 
ao iiieu ver so fati ~inlia sol~icióii forinal 
-e excl~isivíimeiite nos textos escritos-. 

Digo forinal porque o problema segie 

subsistindo. Está exactamente igual aí: 
Unlia linpia conformada estrucniralmeii- 
te sobre o uso do masculiiio para facer o 
xenérico (tan di Iiomes para referir-se a 
varóns en plural conio Iiomes para se 
referir a Iioines e inulleres ignorando 
inoitísiino, porque non nomea, o femi- 
ni110 e as suas actividades). Cae de seLi 
que tal cuestión non se resolve certa- 
mente CLIII signo forinal, sexa "@" sexa 
,, * ,, ou calq~iera outro que se queira in- 
ventar, 

E non serve porque a hora de falar non 
podeiiios falar con arrobas e se só tios vale 
para "pasar o trago" tia escrita, non vale. 

A cuestión é se conseguimos alterar 
a eStrLIhira da liiigia iia que estamos ins- 
taladas e de que xeito podeinos face-lo. 

Non estamos falando de vocabulario 
nen de sintaxe, estamos referido-nos ao 
sistema liiigüístico. 

Naniralniente que eu non teño solu- 
ción~. 

Sei que a @ non me gosta. Porque se- 
go sen me sentir propriamente nomea- 
da, que é o que desexo; nen nomeadas 
con precisión as iiiiñas coi-ixéiieres. 

Taiiipouco nie gosta esteticaiiieiite. 
Adeniais, iion sei como ler estes tex- 

tos en alto e, sobre todo, porque na fala 
sego obrigada a buscar e ensaiar solucióm: 
cliamando varóns a eles e a elas inulleres; 
daiido rodeos para eludir o os/as que iiie 
desagrada igialiiiente; cando quero diri- 
xir-me a todas as persoas presentes e liai 
varóns e mulleres, procuro einprepr esa 
variedade: persoas; inulleres e varóns e, 
as veces taiiién o iiiasculiiio xenérico 
cando xa é claro que non estou fóra da 
preocupacióii feminista de dar nome e 
presencia, a través da liiiguaxe, 5s iiiulle- 
res e ao feininino ali oiide elas esté11 OLI ' 

teiiaii estado. Faleinos de liistória, de agri- 
c~ilnira, das lingias, de arquitectura, etc.. 
Dirixamo-nos a un público mixto ou ex- 
clusivamente varonil. 

As~into este que atiiixe sobre todo ás 
persoas que por oficio trasmiten ideas 
e usos da lingua. 

Non podereinos pensar o inundo en 
femiiiino seiioii soiiios capaces de fala- 
lo tamén eii feininino. 

E Lin reto que segue aí. Hai algunhas 
portas abertas. Non liai varas máxicas e 
ese siglo @ pretende se-lo. Naniialiiiente 
i l 0 i i  O é. O-, 
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A DIFERENC~ACIÓN SEXUAL 

1 M O N A  BARRIO I ROSA SAN~ORUM * 

Se os seres humanos somos seres se- 
xuados a linguaxe tería que expresar 
a diferenciación sexual, ~ o l o  que sería 
necesário nomear a existéncia, expe- 
riéncias e coñecementos das rnulleres, 
é dicir da metade da humanidade. 

Mais isto hoxe non sucede así xa que 
a linguaxe reflicte como é a sociedade 
que a utiliza, e nesta sociedade as mu- 
lleres vivimos nunha situación de discri- 
minación e opresión que a linguaxe pon 
de manifesto, contribuindo á marxina- 
ción e ocultación das mulleres. 

N a  medida en que a lingua é un ins- 
trumento de comunicación social temos 
que recorrer á sociolingüística para ana- 
lisar a súa proxección social, tendo en 
conta dous aspectos: 

a) o uso da linguaxe (pragmática) na 
que se reflictiría o sexismo da persoa fa- 
lante. O que nos levaría á necesidade 
da modificación das ideas da  persoa 
que fala para poder mudar este discur- 
so sexista. 

b) as estructuras grarnaticais e os as- 
pectos sernánticos. Segundo afirma Fuer- 

tes (1 992) o sexismo lingüístico está den- 
tro da mesma estructura da lingua, e esta 
como instrumento de comunicación pro- 
xecta as valoracións sociais e estereoti- 
pos de xénero arraigados na comuni- 
dade lingüística. 

A linguaxe non é polo tanto neutra 
nen no uso nen na súa estructura, aínda 
que case sempre que intentamos facer 
ver a ocultación do feminino na lingua- 
xe e propomos outras alternativas, res- 
posta-se-nos facendo mención á econo- 
mía, estética e corrección da mesma. Sen 
embargo, ternos que suliñar que moitas 
veces non se aplican estes principios. 
Asi, cando realmente interesa que apa- 
rezamos as rnulleres, para reforzar os 
estereotipos sexistas, cita-se-nos explici- 
tamente. 

A linguaxe non só reflicte a situación 
social senón que contribue á visión que do 
mundo temos; logo podemos afirmar que 
a linguaxe é un espello do pensamento 
social e influe nel tal e como pon de ma- 
nifesto a teoría do  relativismo lingüístico. 
Aínda que a linguaxe non restrinxe o pen- 
samento condiciona-o e limita-o. En con- 
creto os usos sexistas da linguaxe están 
modelando as nosas percepcións e pen- 
samentos sobre homes e rnulleres. Así a 
linguaxe.descrebe as rnulleres como me- 
nos fortes, menos visibeis e importantes 
que os homes (Harrigan e Lucic, 1988). 
"Temos, polo tanto, un circo vicioso, xa 
que a situación de discriminación que vi- 
vimos as mulleres reflicte-se na Iíngua, 
e a sua vez, este reflexo na língua reforza 
a visión machista e androcéntrica da so- 
ciedade e contribue a perpetua-la" (LLedó, 
1992, p. 25). 



Manifestacións do sexismo 
lingiiístico 

Os estereotipos de xénero maniféstan- 
se na linguaxe a tráves de distintas 
formas: 

1. A utilización do masculino xenéri- 
co, referido tanto a persoa como a 
varóns. Neste caso estamos atribuindo sig- 
nificados parciais como se fosen com- 
pletos, é dicir como se abarcasen tanto 
o masculino como o feminino. A utiliza- 
ción deste xenérico conleva tamén o p r o  
blema do referente imaxinário, que na 
nosa cultura é maioritariamente mascu- 
lino. Por exemplo cando se fala dunha 
profisón pensa-se sempre nun varón, a 
pesar de que é obvio que detrás das 
profisóns tamén hai mulleres. 

Pretender que o masculino sexa o x é  
nero non marcado non é máis que im- 
por a dominación do mesmo, o xénero 
gramatical depende dos estereotipos de 
xénero. Tal e como sinala Fuertes (1 992) 
"os estudos feitos sobre o xénero mas- 
culino parecen concluir que este uso non 
existe por razóns lingüísticas senon so- 
ciais, polo que afirmaron que tal uso non 
é xusto nen debe de seguir ensinando- 
se como princípio ou lei lingüística" (p. 
64). Así se utilizamos a norma lingüísti- 
ca do masculino non marcado, referin- 
do-nos a que nunha reunión están co- 
renta e un pais, cando están 40 nais e 
un pai, estamos facendo invisibeis ás 40 
nais que asisten á reunión. 

2. Coa regra da concordáncia gra- 
matical no caso de ter dous nomes, un 
masculino e outro feminino, os adxecti- 
vos e pronomes que fagan referencia ao 
conxunto deben ir en masculino plural. 
Por exemplo, Paulo e Tereixa son dous 
nenos. 

3. A través do salto semántica, defec- 
to lingüístico descrito por Meseguer 
( 1  988), fomenta-se a identificación da 
parte co todo, é dicir o varón coa persoa. 
Asi, comeza-se un discurso referido ás 
persoas utilizando un termo masculino, 
no seu sentido "xenérico" incluíndo as 
mulleres e os varóns, e máis adiante no 
mesmo contexto, volve-se a utilizar este 
termo referido só ao varón. 

Esta identificación do varón coa per- 
soa leva a unha ocultación da muller, xa 
que, tal como xa indicamos, o referente 
non é feminino, constituindo este fenó- 
meno un dos mecanismos sutís da dis- 
criminación sexual. 

4. Existe unha forte asimetría semán- 
tica, que se manifesta nos duais aparen- 
tes, termos nos que é obvio o lugar de in- 
ferioridade e subordinación da muller, 
por exemplo: zorra/ zorro, fulana/ fu- 
lano. Termos estes con connotacións moi 
negativas para o feminino. Esta asime- 
tría tamén se aprecia na non existéncia 
de correspondentes masculinos ou femi- 
ninos. É dicir, hai cualidades masculinas 
que non teñen equivalentes femininas 
como por exemplo cabaleiroso; e hai ter- 
mos que connotan insulto ou menospre- 
cio para as mulleres sen corresponden- 
tes para os varóns como pécora, víbora, 
marimandona, etc. Tamén podemos apre 
ciar valores semánticos diferentes cando 
nos referimos a nais traballadoras/ pais 
traballadores ou mulleres trabaladoras/ 
homes traballadores. Ademais existen ou- 
tros termos que en masculino teñen sig- 
nificación positiva mentres que o equi- 
valente feminino é negativo (por exem- 
plo bruxa e mago). 

5. Rexeitamento do feminino domi- 
nante. Nega-se o uso de femininos domi- 
nantes, que poderían aparecer coas p r o  
fisóns tipicamente femininas como ama 
de casa ou azafata, buscando-lle un 
correspondente masculino cando apa- 
recen varóns exercendo estas profisións, 
ainda que estes estean en minoria. Acep 
tandose mudar o nome de profisóns tipi- 

ficadas como femininas, por exemplo 
azafatas de aviación pasa a ser tripu- 
lantes de cabina de pasaxeiros a pesar 
da tan manida economia da linguaxe 
(Jayme e Sau, 1996). Por outro lado non 
se aceptan os correspondentes femini- 
nos como pode ser feminiz ' has 
profisóns (xuiz/xuiza). 

6. Os estereotipos sexistas tamén apa- 
?ecen na utilización dos adxectivos refe 
:idos ás nenas e mulleres e nenos e va- 
róns, nos refráns, nas frases feitas, na 
utilización de diminutivos, chistes, etc. 
que claramente menosprecian e minus- 
valoran as mulleres. Asi rnesmo obser- 
vamos que na actualidade se extende o 
uso dalgúns nomes próprios de mulleres 
(as marujas) cun significado claramente 
despectivo. 

Distintos discursos 
lingüísticos? 

Hai estudos que inciden en que as per- 
cepción~ sobre a conducta lingüística fe- 

minina e masculina, está condicionada 
por estereotipos de xénero. Outros sina- 
lan que existen variantes orixinadas polo 
sexo da persoa falante. Segundo estes 
últimos poderia-se dicir que existe: 

a) un estilo de fala masculino coas 
seguintes características: máis forte, agre 
sivo, que non expresa tanto as emocións; 
é a linguaxe da razón, obxectividade, e 
imparcialidade. Un estilo que cala ás 
mulleres, ligado ao triunfo, éxito e poder. 

b) un estilo de fala feminina caracte- 
rizado por: menor agresividade, máis 
dialogante, cunha entonación con infle- 
xión interrogativa, vacilante e dubitativa, 
máis comunicativa e aberta, máis sensí- 
be1 cara a persoa interlocutora. 

Segundo Lakoff (1  9 8  1 ) ás mulleres 
alenta-se-lles a usar unha linguaxe me- 
nos agresiva que aos varóns. O uso de 
frases vacilantes non son empregadas 
polos nenos, aos que se lles ensina a fa- 
lar de forma directa e con decisión, men- 
tras que as nenas son ensinadas para 
empregar unha linguaxe menos directa, 
utilizando partículas como «quizais» ou 
«creo» para suavizar ou debilitar o sig- 
nificado doutras palabras ou frases. 
Nesta mesma liña, Ervin-Tripp e Mitchell- 
Kernan (1  977) manifestan que as nenas 
e nenos aprenden estilos comunicativos 
diferenciados e no caso das nenas ao 
dirixir-se aos varóns dan máis rodeos, e 
cando falan cunha muller teñen unha lin- 
guaxe moito máis directa. lsto poñeria 
de manifesto como a linguaxe que es- 
coitan as criaturas influe no seu pensa- 
mento e como consecuéncia o seu com- 
portamento adapta-se aos estereotipos 
de xénero. 

Na  interacción verbal entre mulleres 
e varóns, estes interrompen con máis fre- 



cuencia ás mulleres, ocupan o turno de "( ...) a linguaxe que 
palabra máis tempo e ceden menos a 
palabra, mentras que elas son máis aber- 

escoitan as criaturas influe 
tas e cooperativas, xa que O seu papel n0 SeU penSament0 e Como 
é mediar nas relacións sociais, reducir consecuéncia O seu 
tensións, apaciguar, todo o cal levaría 
a unha menor aaresividade no seu dis- comporta.mento adapta-se 

" 
curso (Violi, 1991 ; Hyde, 1995). aos estereotipos de 

Estas variantes na fala feminina e mas- xéner0." 
culina evidentemente fan referéncia ao 
xénero, aínda que é común que as mu- 
lleres empreguen o estilo feminin0.e os 
homes o masculino, pois como xa indi- de utilizar profusamente o masculino es- 
tamos a aprendizaxe/ socialización pecífico como táctica para combater o 
fai-se con respecto a estes estereotipos. sexismo. Sendo neste caso necesário non ~ Aínda que poderíamos atopar en am- empregar o masculino "a secas" como 

~ bos estilos aspectos positivos e negati- sinónimo do específico, agás.que vaia 

vos, o feminino é o da subordinación, acompañado do feminino (Catalá e Gar- 
mentras que o masculino é o do éxito. cía Pascual, 1995). Ademais, "somentes 
Estes estilos comunicativos preferenciais empregando o masculino específico 
teñen distintas valoracións sociais, re- (cando o referente é un varón) Pode rom- 
flicten os distintos papeis que mulleres e per-se ambiguedade semántica do xé- 
varóns desempeñan na sociedade. Mais 
non consideramos que as mulleres te- 
ñamos que adoptar un estilo ligüístico 
masculino, debemos traballar na direc- 
ción de atribuir á linguaxe feminina to- 
dos aqueles valores positivos que sabe- 
mos que posue: Por exemplo: comunicar 
dificultades da realidade cotiá e modos 
de resolve-las, falar das notícias do en- 
torno inmediato, expresar sentimentos, 
ben sexa de alegria,.dor etc.,.. . (Jayme 
e Sau, 1 996). 

Algriiilias yroy ostas 

A linguaxe non é estática, está en con- 
tinuo cambio xa que os seres humanos 
que a utilizan están influenciados polo 
entorno socio-cultural. Sendo necesário 
propor alternativas sen medo a equivo- 
car-nos. "É importante destacar que a 
aprendizaxe a través do erro é un méto- 
do de investigación que non temos utili- 
zado as mulleres, dada a hostilidade en 
que nos temos movido as que osamos 
entrar na casa da ciéncia. O tanteo con 
acertos e erros, tamén nos ensina por 
onde debemos continuar; por iso o medo 
ao. erro non debería condicionar nen- 
gún impulso de coñecimento" (Mañeru 
1991, p. 9). 

Algunhas das alternativas de cambio 
na linguaxe son: 

1 . A utilización do masculino especi- 

nero masculino no caso dos nomes de 
dobre forma" (Meseguer 1 994, p. 1 6 1 ). 

2. Propostas que inciden na utiliza- 
ción de neutros ov epicenos: como unha 
das formas de evitar o sexismo no uso 
da Iíngua, utilizarian-se xenéricos co- 
lectivos ou individuais non marcados (xe- 
néricos reais) como son: alunado, ado- 
lescéncia, poboación escolar, respon- 
sabeis familiares, crianza, persoa xove, 
adulta, ... 

3. O uso dunha linguaxe sexvada: sen 
incorrer na utilización do neutro, resal- 
tando a importancia de facer referéncia 
sempre ao masculino e ao feminino' xa 
que a humanidade ten dous sexos e un 
non define ao outro. Reivindicando a d e  
mais a existencia de individualidades e a 
fala en primeira persoa, abandonando 
a linguaxe impersoal (Mañeru, 1995). 
Esta especificación transparente do sexo 
ten que reflectir-se en todos os usos li- 
güísticos, tendo-se que especificar o sexo 
do referente de cara á necesaria dife- 
renciación sexual. 

Estamos de acordo coa dificultade que 
manifesta Torres (1 99 1 ) para modificar 
os usos da linguaxe, dado que esta fun- 
ciona como un instrumento de inércia da 
nosa realidade, que segue sendo sexista. 

É frecuente que ante os cambios lin- 
güístico~ se produzan reticéncias até o 
ponto de desacreditar-se (Marco, 1995). 

fico: ainda que partindo de que o mas- 
1 Debendo evitar-se a utilización da "téc- 

culino "a secas" debe interpretar-se sem- nica de barraso qur estar xustificada 
pre como xenérico, inciden na necesidade en escritos breves ou impresos. 
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MODl MASCULlNOS E 1 AININOS 
NA LITERATURA 

INFANTIL E xuvENon 

percorrido 
&: , -la historia 

damos un percorrido polos 
undos que habitan nas páxi- 

,.as da literatura infantil e xu- 
venil ó longo da súa historia, 
comprobamos como esta lite- 
ratura, desde que esta existe 

como unha literatura especí- 
fica, o que ocorre a partir 

da segunda metade do sécu- 
o XVIII, é unha sabia repro- 1 
icción do modelo androcén- I 

trico do mundo. I 
t sQuen non se lembra do conto de jr( ;rimm Xoán sen medo? Xoán o seu 

rotagonista, un personaxe masculino, 
alente, arriscado, seguro, autónomo, 

i 
ventureiro, bótase a anda-lo mundo 

! t 
mentres que a súa nai, persoa adulta 

' \  pero indefensa, medosa, resignada, 
i> P. 

* & \  queda a chorar na casa. Polgariño, o 

i llvador da Bela Durminte, Gulliver, 
I 

f >m Sawer, Pinocho ... son todos perso- 
! naxes masculinos. 

iiitlioiiy Browne, El libro de los re1 
oiido de Culnira Ecoiióinica, 199 

N o  estudio da literatura in- 
fantil temos que ter moi p r e  

sente que na educación dos 
sexos esta literatura tivo unha gran- 

de importancia. Pensemos que no sécu- 
lo xix, a literatura infantil e xuvenil non 
era considerada unha obra de arte s e  
nón un medio de ensino a través da 

cal as criaturas recibían leccións de di- 1 
dactismo, moralismo e sexismo, de aí 1 

'1, 
os abundantes comentarios didácticos 
e as moralexas finais das que se acom- 1 
pañaba o conto. 



Analizando os contos de fadas, tan 
de moda nos séculos XVIII e XIX, encon- 
tramos varias constantes: 

As esferas dentro/ fóra, responden á 
división sexual do traballo. Lembrémo-las 
esixencias dos ananos a Brancaneves. 
Esta poderá quedar con eles a cambio 
de "coidar da casa, lavar, cociñar, re- 
menda-la roupa e ter todo limpo e orde- 
nado". Aparece tamén a prohibición de 
"saír da casa", constante das heroínas 
desta literatura, que neste conto se fai 
presente na orde dos ananos de "non 
deixes entrar a ninguén" en oposición ó 
heroe masculino que parte frecuentemente 
na busca de aventuras. É dicir, a ela co- 
rrespóndelle a esfera doméstica e a eles 
o mundo exterior. 

As cualidades de Brancaneves son a 
beleza -don outorgado pola natureza-, 
a habilidade para realiza-las tarefas do- 
mésticas, a súa incapacidade para re- 
solver conflictos e a espera do príncipe 
para acceder ó matrimonio. 

Outra constante importante é o bosque 
simbólico que os personaxes masculinos 
van atravesar sempre victoriosos. Pol- 
gariño, por poñer un exemplo, sairá 
coroado de éxito e de fortuna despois de 
se adentrar no duro bosque. En contra- 
posición as figuras femininas, non logra- 
rán atravesa-lo bosque e valla como 
exemplo o conto da Carapuchiña, que 
por saír a ese espacio prohibido para elas 
encontrará a morte, tal como ocorre na 
versión de Perrault; na versión de Grimm, 
seguramente por ser máis moderna, as 
Carapuchiñas, ó igual cás avoas, serán 
salvadas, claro está, por un 
personaxe masculino, neste m---- 

caso un cazador. 
Sería de salienta-la irres- 

ponsabilidade da nai de 
Carapuchiña que envía á 

metimento a calquera vexación, sen 
rebelar, formase parte das tan exaltac 
virtudes femininas. 

Nestes contos atopamos entre os seus 
personaxes dúas categorías fundamen- 
tais: as boas (princesas, raíñas, fadas ...) 
e as malas (bruxas, madrastras, mei- 
gas ...) que veñen a representar esa ima- 
xe bipolar creada pola cultura patriar- 
cal, onde a muller se converte nun dos 
polos opostos do termo binario do ben 
e do mal. Porque para a cultura patriar- 
cal, a muller, ou é nai ou é prostituta, ou 
é frixida ou é ninfómana, ou é santa ou 
é demonio, ou é feminino-pasiva ou é un- 
ha muller macho "marimacho", ou é fa- 
da (OU madrina) ou é bruxa (ou meiga). 

Con respecto ás fadas apuntar tan só, 
que esas bucólicas e delicadas perso- 
naxes -representadas por unha imaxe 
dunha muller nova, fermosa, de cabelos 
loiros, 0110s azuis, arroupada con onde- 
antes e vaporosos tules brancos, rosas, ...- 
van repartir ós personaxes femininos dos 
contos esa colección de virtudes e dons 
que tanto nos degradaron ás mulleres 
ó longo dos séculos: beleza, inocencia, 
gracia, humildade, pasividade, resig- 
nación, indefensión, fraxilidade ... 

N o  tocante ó poder das súas variñas 
máxicas, non deixa de ser un poder fal- 
so e aparente porque elas non conse- 
guen este poder por medio dos seus r e  
cursos persoais, senón que lles foi dado 
sen razóns Ióxicas, da mesma forma que 
o maléfico ás bruxas. 

Na  literatura clásica infantil atopamos 
unha ampla amalgama de ritos, fórmu- 

rúa fijla a un bosque cheo 
de lobos. Esta irresponsabi- 
lidade nunca Ile seria atri- 
buída a un personaxe mas- 
culino. 

Outro conto que convén 
tocar é Pel de asno. Griselda, 
a protagonista pastorciña, ri- 
valiza en sumisión coa Cin- 
senta. As dúas casan co prín- 
cipe e estes atopan nelas as 
mulleres ideais. Griselda 
acepta, mesmo, ser maltra- 
tada sadicamente polo prín- 
cipe. Tal parece que O so- Aliilaiin Ext-11;. Rdn r-rin llos v m o s  de Aiia M. Feriiáiidez, 

IQS e cerimonias máxicas. Atendendo 
I interpretación cristiá-medieval, estas 
ianifestacións van ser monopolio ex- 

clusivo das bruxas. 
Quizais sexa a mafia de tipo "malé- 

fico" unha das fórmulas máis utilizadas 
polas bruxas dos contos, por medio da 
cal se pode dana-la saúde física e men- 
tal das súas protagonistas, ben a través 
de algo material -a "mazá" en Branca- 
neves, ou o "fuso" na Beladurminte, am- 
bos contos de Perrault, ou ben a través 
do "mal de ollo", que consiste na su- 
perstición de que a mirada de determi- 
nadas persoas ten propiedades máxicas 
e sobrenaturais para enfermar a persoas, 
secar flores, producir catástrofes ..., e que 
é unha crenza popular moi antiga. 

Como consecuencia disto, estas sa- 
bias e positivos personaxes da ldade Me 
dia, que interviron nese rico universo de 
su-perstición, quedaron estampadas nas 
diferentes lendas populares dos países 
europeos, esquematizadas coas súas clá- 
sicas vasoiras voadoras, o seu sombrei- 
ro picudo, vestidos farraposos e negros, 
a súa face vella e fea e sendo portado- 
ras das forzas do mal. Convertéronse así, 
xa que logo, nuns personaxes negativos 
porque o cristianismo e a ideoloxia pa- 
triarcal deformaron totalmente o carác- 
ter das bruxas, algo ben manifesto, cla- 
ro está, na literatura xa que esta foi un 
perfecto vehículo transmisor desa ideo- 
loxia. 

Nesta clásica literatura dirixida ó 
público infantil, os personaxes femini- 
nos non son máis ca uns aparentes pro- 
tagonistas, é dicir, un pretexto para que 
os personaxes masculinos poidan Iuci- 
las súas cualidades de valente, activo, 
arriscado, salvador, protector, forte, aut& 
nomo ... e converténdose este, xa que 
logo, no verdadeiro protagonista destes 
contos, aínda que o título o leve comun- 
mente un personaxe feminino. Como 
dato significativo o 80% dos persona- 
xes negativos dos contos de Grimm son 
mulleres. 

Outra das constantes dos libros diri- 
xidos á infancia do século xix é que os 
personaxes femininos nenas, soen apa- 
recer no espacio interior da casa, ben 
realizando tarefas domésticas, ben xo- 
gando, e moitas das veces, estas apare- 
cen tras das fiestras cun certo carácter 
de ensoñación. É frecuente tamén que as 
fiestras se vexan bañadas pola chuvia- 
choro, unha boa metáfora do impe~ 



rnto da súa saída ó ex- 
rior. É frecuente tamén 
ie as nenas aparezan 
)gando no xardín, ro- 
?ado neste caso sem- 

pre por límites -mui 
e se as nenas saen fi 
saíran sempre acon , 
ñadas dunha persoa 
grande que as leva pa- 
sear polo campo, e neste 
caso, pode que se en- 
treteñan collendo flores. 

N o  século XIX moitas 
nais morrían novas (de 
febres, de tuberculose, ó 
parir, de exceso de tra- 
ballo, da pobreza míse- 
ra na que vivían e de 
múltiples males misterio- 
sos). Daquela, os seus 
maridos quedaban de- 
solados e indefensos an- 
te o coidado da casa e 
fillos. Será a filla maior 
a que colla o relevo ' 

nai, ocupándose do 
dado dos irmáns e irmas 
e do propio pai, unha 
nena que a miúdo é aín- 
da moi nena para eses 
tres coidados e isto é ex- 
presión da literatura des- 

ros- 
óra, 
>Da- 

I aa , 

coi- 

tes momentos. 
Se no século xix o escritor Erns Theodor 

Amadeous Hoffmann ( 1  801) racha á 
hora de facer literatura infantil cos vellos 
canóns tradicionais en canto a forma e 
contido se refire (O neno estraño), non 
é quen de rachar á hora de identifica-lo 
neno coa espada e a nena coa boneca. 

Todo este ideario feminino sobreviviu 
nos libros dirixidos a infancia e non é 
estraño que aínda hoxe as nais sexan 
descritas como servís, melancólicas, so- 
rrintes, sufrintes, resignadas ... 

A forza emotiva coa que os nenos se 
identifican con estes personaxes confí- 
.relles un grande poder de suxestión que 
é reforzado polas innumerables e cohe- 
rentes mensaxes sociais. Se se tratase 
de mitos illados que sobreviviron nunha 
cultura que xa non os substenta como 
seus, a súa influencia sería relativa, mais, 
ó contrario, a nosa cultura está enchou- 
pada destes mesmos valores que se trans- 
miten nestas historias. Se pensamos nis- 
to último, chegamos á conclusión que é 
por iso que esta literatura clásica segue 

encantando a nenas, nenos e adultos e 
que o seu disfrute vai máis alá dos seus 
innegables valores literarios, debéndo- 
se pois este disfrute á identificación da 
nena e do neno, cuns arquetipos que alí 
se Ile presentan, uns arquetipos que pre- 
sentan uns destinos para os nenas e 
outros moi diferentes para os nenos, refor- 
zando os estereotipos sexuais e poten- 
ciando a discriminación entre os sexos. 
E se a isto engadimos que a literatura 
forma parte da vida da nena e do neno 
desde a máis tenra idade, xa que ternos 
que pensar que esta ou este, antes de 
ler xa escoita os contos que Ile contan, 
e se pensamos que a relación da infan- 
cia coa literatura é unha relación de tipo 
afectiva, emotiva, os contidos que o con- 
to transmita axudaralle a interiorizar 
valores, normas, isto é, a conforma-la 
súa personalidade -e sen capacidade, 
polo momento, de crítica-. 

Outra constante a salientar é o pro- 
tagonismo masculino. Xa falamos do fal- 
so protagonismo dos contos pertencen- 
tes á chamada clásica literatura infantil. 

Se facemos un percorrido 
polas obras infantís e xuve- 
nís ó longo da historia da li- 
teratura infantil e xuvenil, 
comprobaremos como este 
papel é reservado exclusi- 
vamante ó varón. Nenos e 
adolescentes varóns prota- 
gonizan as obras dedicadas 
a infancia. Esta é unha cons- 
tante que continuará ata m e  
diados deste século. Só a 
partir da segunda metade 
do século xx os personaxes 
femininos acadan un certo 
protagonismo. 
Lembremos a Robison 
Crusoe de Daniel Defoe 
( 1  659-1 7 3  1 ). Esta obra, 
aínda que non foi escrita pa- 
ra a infancia, nenas e nenos 
faríana súa ó ser moi lida 
por estes. 
"Gulliver" de Jonathan Swift 
(1 667-1 745). Esta obra tam- 
pouco foi escrita para a in- 
fancia mais tamén nenas e 
nenos acabarían por facela 
súa. 
Lembremos tamén os prota- 
gonistas das novelas xuve- 
nís de Charles Dickens 
(1 8 12-1 870): "Oliver Twist" 

-as aventuras dun neno orfo levado a un 
hospicio-; a "David Copperfield" e a "Ni- 
colás Nicklebey". ~stes dous personaxes 
son sempre o centro de aventuras. 

Outro protagonista a recordar é 
"Pinocho" de Carlo Collodi (1 826-1 890). 

Lembremos tamén ó capitán de quince 
anos "Dick Sand", ese xove mariño que 
nos fai percorrer estremecedoras e in- 
quietantes viaxes, do escritor francés Ju- 
les Verne ( 1  828-1 905). E a "Tom Saw- 
yeríl e "Huckleberry" de Mark Twain 
(1  835-1 91 0). Tamén hai que lembrar ó 
capitán e ó xove "Jim Hawkins", viaxando 
dun lado para o outro e aprendendo sem- 
pre o prezo de vivir, da obra A illa do t e  
souro de R.L. Stevenson (1 850-1 894). 

Hai que lembrar tamén a "Mowgli", 
o protagonista de O libro da selva de 
Rudyard Kipling ( 1  865-1 936). Non es- 
quezamos tampouco Ós protagonistas 
das novelas de Emilio Salgari, escritor 
xa do século xx. 

Excepcionalmente: Alicia no país das 
marabillas de Lewis Carroll (1 832-1 892), 
con esa protagonista onírica, simbólica, 



que camiña maxistralmente polo mundo 
do absurdo e do disparate. 

Mesmo as escritoras elixen persona- 
xes masculinos para protagoniza-las sú- 
as novelas. Así por exemplo a escrito- 
ra Frances Hodgson Burnett elixe un pro- 
tagonista masculino para protagoniza- 
la súa novela O pequeno lo rd  (1 886). 
Tamén a escritora sueca Selma Lagerlof 
(1  858-1 940), elixiu a un personaxe mas- 
culino "Nils Holguerson" para protago- 
niza-la súa obra As marabillosas viaxes 
de Nils Holguerson a través de Suecia, 
obra pola que mereceu o Premio Nóbel 
en 1909 e considerada co- 
mo o Quixote da infancia. 

A obra Mujercitas (1 868) 
de Louise May Alcott, cons- 
titúe unha excepción. As sú- 
as catro protagonistas son 
mulleres adolescentes. Os t e  
mas non son de interese pa- 
ra os adolescentes de hoxe 
pero este libro sorprende por 
dúas ideas modernas: o tra- 
ballo da muller, pertencente 
á clase media e o celibato 
feminino fronte ó matrimonio. 

Ambas ideas obedecen á 
formación da autora pois ti- 
ña un pai progresista que 
propiciou a súa entrada na 
Universidade. Gracias ó seu 
éxito literario puido axudar 
á súa familia cando esta pa- 
sou dificultades económicas. 

Hai que dicir, iso si, que 
as catro adolescentes ven o 
traballo máis como un deber 
que como un dereito. Para 

expresa o seu descontento por non na- 
cer home xa que non pode facer aquilo 
que de verdade Ile gusta: correr, saltar, 
ler, escribir e mostra-lo seu carácter for- 
te. Mais, nin ela nin as irmás son críti- 
cas co sistema de valores no que están 
inmersas. 

Se pensamos que, socialmente, no s é  
culo xx se dan unha serie de cambios so- 

ciais importantes para a muller: esta ten 
xa máis esperanza de vida, non dedica 
tanto tempo á maternidade como no sé- 
culo pasado, incorpórase, aínda que 
paulatinamente, ó mundo do traballo e 

da cultura, tamén a literatura debería, 
en principio, reflectir esa relativa auto- 
nomía, esoutra maneira de estar no mun- 
do que van acadando as mulleres mais 
non ocorre así. A literatura sofre neste 
século cambios importantes, ó irse des- 
prendendo do didactismo e da peda- 
goxía ós que estivera ligada no século 
xix -perda de moralexas, de presentar 
ós rapaces e rapazas os conceptos do 
bo e do malo, do belo e do feo, do pre- 
mio e do castigo, de comentarios di- 
dácticos- mais seguirá, non obstante, 
inamobible con respecto á función de 

elas o traballo é máis ben un 
medio de escravitude que un medio de 
liberación. Os modelos de vida femini- 
nos que esta obra ofrece son tamén to- 
talmente tradicionais: desempeñan as ta- 
refas propias do seu sexo: "Mey" dá cla- 
ses a uns nenos. "lo" coida a unha se- 
ñora vella. "Beth" e "Ami" ocúpanse da 
casa. 

As catro dedícame tamén á xardine- 
ría e ó bordado e esperan casar para 
poder ser liberadas do traballo, aínda que 
tampouco morren por ganas de casar. 

Das catro esíxese que se comporten 
como "señoritas", con elegancia aínda 
que sen cursilería. Os valores que se es- 
peran delas son: cariño, paciencia, hu- 
mildade, e prudencia. "lo", a menos fe 
minina, no sentido tradicional do termo, 

S.H. Hniiier. Nnrrncioiies R. Sopeiin. 
Birceloiin 1932. 

"Nesta clásica literatura 
dirixida ó píiblico infantil, 
os personaxes femininos 

noii so11 niáis ca uns 
aparentes protagonistas, 
é dicir, uii pretexto para 

que os personaxes 
iiiasc~~liiios p oidaii I~ici-las 

súas cualidades (...)" 

transmitir e confirmar eses 
modelas femininos patriar- 
cais cos roles que isto con- 
leva, a pesar de que sería 
de esperar que un cambio 
social provocase unha re- 
novación nos contidos que 
se transmiten ás novas xe- 
racións, mais isto aínda se 
retardará bastante. 
N o  século~x, aínda que t e  
mos xa máis exemplos de 
autoras que escriben para 
o público infantil e xuvenil, 
estas seguen sen crear pro- 
tagonistas femininas. Rich- 
mal Crompton, autora in- 
glesa, da serie "Guillermo", 
é a creadora dese neno tan 
traste, activo e ocorrente. 
Tampouco hai que esque- 
cerse da prolífica autora in- 
glesa Enid Blyton. A maio- 
ría dos personaxes creados 
por ela son masculinos. E 
ocorre que, cando un per- 
sonaxe seu feminino adopta 

actitudes activas -aínda vistas no século 
xx como masculinasr- esta debe adoptar 
nome de varón, como a famosa "Jorgina" 
á que todos chaman "lorge". 

Como feito excepcional é de salien- 
ta-la figura da escritora Astrid Lindgren, 
creadora dese rico personaxe feminino, 
"Pipimediaslongas", esa nena que tan- 
tos poderes máxicos posúe e que é quen 
de levantar un cabalo coa forza da súa 
mente. 

Habería que esperar a mediados do 
século xx -década dos 60- para que na- 
za a primeira nena Robinsona da lite- 
ratura infantil e xuvenil universal, coa 
obra A illa dos delfíns azuis, de Scott 
O'dell. Esta obra ofréceno-las aventuras 
dunha Robinsona feminina, a súa per- 
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vivencia e evolución como muller nunha 
illa do Pacífico a onde acode, tirándo- 
se ó mar desde o barco no que viaxa- 
ba, ó nota-la falta do seu irmán. 

En 198 1 publicase, por poñer algún 

exemplo, no Estado español Papá oso 
vuelve a casa de E. Holrnelund. Os mo- 
delos son do máis caducos. O pai, can- 
do volve á casa despois de traballar, le 
o xornal; a nai, mentres, está na cociña. 
O fillo, o pequeno osiño, -varón- apren- 
de a pescar. Se fose unha filla, esta, po- 
siblemente, estaría na cociña axudán- 
dolle á nai. 

Estamos diante por tanto dunha lite- 
ratura que contribúe a perpetua-la se- 
gregación sexual, propia dunha cultura 
sexista e androcéntrica. A súa función é 
a de confirmación dos modelos xa in- 
teriorizados polas nenas e nenos, pri- 
meiro na familia e logo na escola, xa 
que persoas expertas falan de que can- 
do un neno ou unha nena curnpre tres, 
catro anos, todo o seu destino está li- 
gado xa ó sexo ó que pertence. A cons- 
trucción da identidade de xénero supón 
a imposición de diferencias psicosociais 
desde o nacemento, manifestándose en 
expectativas diferentes en función do s e  
xo. Nestas condicións scomo abraiarse 
cando persoas psicólogas nos din que 
as nenas rebeldes tenden, a calquera 
idade, a non identificarse co rol femini- 
no, rnentres que os nenos s i  se identifi- 
can facilmente co rol masculino?. 

Diante destes datos ternos que concluí 

que a imaxe da muller que a literaturc 
infantil e xuvenil contemporánea trans 
mite non é moi diferente da que nos ofre 
cen os contos de fadas da literatura clá- 
sica, xa que na literatura que hoxe se fai 
para nenas e nenos a muller ou ben: 

1. Segue existindo como un perso- 
naxe negativo que reproduce o rol tra- 
dicional dos contos de fadas e que an- 

"( ...) a iinaxe da intiller 
que a literatura infantil 

e xuveiiil contemporánea 
transmite no11 é 111oi 
diferente da que nos 

ofrecen os contos de fadas 
da literatura clásica (...)" 

tende á división social do traballo. Así, 
elas, ou ben desempeñan fundamental- 
mente o traballo doméstico, son "amas 
de casa" ou realizan tamén aquelas pro- 
fesións que son unha prolongación da 
"función nai" como educadoras, pueri- 
cultoras ..., ou aqueloutras profesións que 
son "para servir e coidar" como enfer- 
meiras, asistentas sociais, azafatas, se- 
cretarias ... ou aquelas que teñen que ver 
co mundo da beleza e da estética, co- 
mo perruqueiras, maquilladoras ... onde 
elas só existen como obxecto, apare- 
cendo pois nun segundo plano, o que 
significa curnpri-lo seu papel de nai, es- 
posa, complemento de ... 

2. Ou foi un personaxe, inexistente 
como suxeito, é dicir un personaxe au- 
sente e disto hai ben exemplos en tóda- 
las literaturas. 

3. Ou, no mellor dos casos, incorpo- 
ran á nena ó mundo masculino, facen- 
do que esta se asimile ós valores cultu- 
rais masculinos. 

Desta maneira esta literatura non só 
cumpre co esforzo de inventar novos 

valores, senón que propón modelos fran- 
camente caducos e superados na reali- 
dade social do momento, xa que hoxe as 
mulleres acadaron un certo grao de inde- 
pendencia e autonomía á hora de estar 
no mundo que esta literatura non reflicte. 

Se facemos unha análise comparati- 
va da caracterización masculina e fe- 
minina da literatura actual encontramos: 

a) Ausencia de mulleres protagonis- 
tas: estas, ou non existen ou son perso- 
naxes secundarios e pasivos. 

b) Non abondan as caracterizacións 
positivas dos personaxes femininos men- 
tres que si abonda sempre -ou case sem- 
pre- unha caracterización positiva dos 
personaxes masculinos. Así é frecuente 
atoparse co tópico tradicional segundo 
o cal as nenas son por natureza pouco 
hábiles, incapaces, fráxiles, tímidas, pasi- 
vas, inseguras, indefensas, dependen- 
test sumisas, resignadas, medosas, cho- 
romicas, parvas ... fronte a eles que 
aparecen como fortes, valentes, activos, 
arriscados, autónomos, seguros de si, 

protectores, salvadores, triunfadores, 

Moiitse Ginesta 
Ln cnp~~txetn veniielln, 198! 



campións ... É necesario unha redistri- autonomía e independencia- así como . f) A maneira de proxectarse cara ó 
bución equitativa das facultades duns e grandes empresas e, no fogar, descan- futuro tamén é diferente segundo o se- 

doutras (nos textos, títulos e ilustracións). san, len o xornal, arregran o garaxe, la- xo. Os nenos soñan con ser capitans dun 

O correcto é que aparecesen nenas van o coche. Trátase pois dunha división gran navío, aeronautas, pilotos, enxe- 

intelixentes, competentes e brillantes, cre.  do sistema social do traballo tremenda- ñeiros, científicos, viaxar a outras ga- 

ativas e imaxinativas, e dotadas tamén mente inxusta e arbitraria xa que non es- l a x i a ~  ... Os soños das nenas son máis 

para as matemáticas, ciencias e artes. tá en función das capacidades poten- curtos, pois soen deterse para moitas, 

Os nenos deberán ser presentados ta- 
mén como seres afectivos e sensibles, 
amables e tímidos e mesmo, débiles de 
carácter. 

c) Nas descricións hai aspectos que 
só aparecen referidos ás nenas como 
por exemplo, a pel fina e delicada, o 
~eiteado, os abalorios ... lsto é algo que 
hai tamén que cambiar. 

En canto ós vestidos: os vestidos d e  

cialidades e eleccións persoais de ca- 
daquén. 

Hai que repartir, pois, equitativamente 
o traballo e os roles domésticos. Teñen que 
aparecer mulleres arquitectas, aeronau- 
t a ~ ,  ciruxanas, electricistas, pilotas, car- 
pinteiras ... e homes mecanógrafos, cai- 
xeiros de supermercado, coidadores.. . 
Estes, han de aparecer traballando na 
cociña, sacando o-pó, lavando, pran- 

no intre de casaren e teren un fillo ou fi- 
Ila, é dicir, ós vinte ou vinte e poucos 
anos. 

g) É frecuente tamén que os persona- 
xes masculinos e femininos dos contos se 
vexan acompañados dun animal: dun 
can, dun gato, dun hámster ... e tamén 
neste punto, curiosamente, se presentan 
diferencias segundo o personaxe sexa 
masculino ou feminino. Eles ensinan ós 

les serven para caracteriza-la súa con- chando e elas realizando traballos de animais habilidades adestrándoos. Elas, 
dición social. Os vestidos delas apare carpintería, de bricolage, lavando o non lles ensinan nada á parte de os tra- 
cen como un atributo máis do se sexo. coche ... tar agarimosarnente, darlles de comer e 
Tamén isto debe ser modificado, tanto coidalos e, no caso de seren os animais 
nos textos coma nas ilustracións. Así, habilidosos, esa habilidade venlles de 
deberanse presentar nenas e nenos igual seu. N a  obra de Roa1 Dalh As bruxas o 
de desaliñados, xogando ambos ó fut- protagonista adestra a dous hámsters. 
bol, subindo ás árbores ... Tamén debe Cando a "Gran Bruxa" descobre ós ani- 
rán aparecer, por suposto, nenos co- /~W,J m maliños, axiña saberá que pertencen a 
quetos, vestidos elegantemente e esme- un neno e non a unha nena, precisamente 
radamente. Hai que romper co estereotipo - por estaren domesticados. 
de que as nenas sexan valoradas polo L-- iJ ,L- . - r>~-  ,L 

seu atavío e coquetería, o que vén a ser, 
reducilas á condición de obxecto sexual. Cara a unha revisión 

d) En canto ó hábitat, os nenos soen É a partir dos anos seten- 
ocupar espacios abertos, sen 1;- , ta, cando se produce 

mites: a praia, a rúa, o monte ..., \) unha aceleración das 
é dicir, o mundo do descoñe- " actitudes críticas sobre 
cido, das aventuras, do mist esta imaxe que da mu- 
rio e da fortuna, pertence ller daban os libros de litera- 
ós nenos. Pola contra, as tura infantil e xuvenil. 
nenas soen estar na casa, En 1'971, un grupo de feministas da 
xogar no xardín, enca- Universidade de Pricenton New Jersey 
drado este por muros, e é (EEUU), realizaron un traballo investi- 
moi frecuente que para saír gatorio sobre esas imaxes da muller 
necesiten do permiso dunha neste tipo de literatura. Analizaron 
persoa grande e, mesmo, quince coleccións de libros infantís'e 
ser acompañadas por esta. xuvenís e os seus estudios revelaron 

e) O traballo da muller que os nenos eran protagonistas de 
segue sendo o doméstico. oitocentos oitenta e un contos e as n e  
Elas son esposas e nais por nas só de trescentos trinta e catro. 
excelencia e cando traba- Realizan tamén un estudio das ocu- 
llan fóra ocupan esas pro- pacións desempeñadas polos per- , 

fesións que son unha pro- sonaxes masculinos e femininos. Este 
longación da función "nai", grupo de críticas literarias feministas 
ou aquelas que son "para únese a un grupo de mulleres da 
servir", ou aquelas que te- Universidade de Nova York e ela- 
ñen que ver co mundo da boraron un informe sobre os prexuí- 
beleza e da estética. Eles, zos sexistas que transmitían os libros 
pola contra, realizan o tra- infantís e xuvenís. 
ballo creativo e productor Alix Schulman, crítica e escritora do 
de riqueza -aquel que dá Adela Tiiriii e Nella Rosiiin. Amiro F CI~i i l r i l t i i~n.  grupo, revela que a figura feminina 



máis frecuente nos libros de literatura in- 
fantil e xuvenil é a da nai na cociña e 
que, no caso de presenta-la muller tra- 
balando fóra, farao nunha profesión tra- 
dicionalmente feminina. Un só libro dos 
analizados ten como protagonista unh 
nai científica mais, neste caso, o hom 
é un supercientífico co cal a subordinc 

In é manifesta. 
Elaboran tarnén unha relación de I 

bros non sexistas para distribuír nas b. 
bliotecas públicas e nas escolas de EE.UU. 
Dos mil libros, agora examinados, sal- 
varon douscentos e fixeron tamén unh- 
.lista con esoutros libros, publicando unh 
relación de libros prohibidos desde 
punto de vista do sexismo. 

Como consecuencia desta iniciativa 
das feministas americanas, algunhas edi- 
toriais comezaron a publicar coleccións 
dedicadas a mulleres máis ou menos fa- 
mosas e a pontencia-la publicación de 
libros con personaxes protagonistas 
femininas. 

En 1974 Mc Graw-Hill, unha das máis 
poderosas editoriais norteamericanas 
publica un manual para o tratamento non 
discriminatori dos dous sexos para 
uso do persoal redactor. O prólogo re- 
collía unha interesante declaración de 
principios. 

Os grandes cambios - 
A todos E 
iericanas 
.-..m 

zstes traballos das feministas 
arr seguen outros similares en 
Eurupu, 3c11J0 pois O movemento feminista 
o que senta as bases ideolóxicas para a 
sensibilízación da sociedade cara ó tema 
do sexismo. A renovación dos contidos 
no campo da literatura infantil e xuvenil 
veu tamén do campo feminista e da lite- 
ratura feita por mulleres. A partir do ano 
1975, póñense en marcha moitas ini- 
ciativas para crear outro tipo de libro 
radicalmente diferente con arquetipos 
femininos cos que as nenas puidesen 
identificarse desde a súa autoestima e 
autovaloración. Nace así en Italia a coi- 
dada colección Della parte delle bam- 
bine, con textos de Adela Turín que era 
tamén a directora e animadora da edi- 
torial. Os textos eran de carácter feminista 
e as ilustracións dunha grande beleza 
plástica. Un ano despois, en 1976, so 
editados os libros desta colección e 
España pola editorial Lumen, que vc, 
estar dirixida tamén por unha muller, Est- 
her Tusquets. Arturo y Clementina (1 976), 

uvenil presentou, predominantemen- 
Y !  ' I # " ' -  - m  modelos cerrados, conclusos, ina- 

" > mobibles e pretendeu consolidar un m e  
delo social sexista, discriminatorio, que 

I 

perpetuou, en definitiva a división dos 
ous sexos. 

, , ,' En teoría, pode constatarse que a un 
"aso do ano 2000 a imaxe da muller 

? a literatura infantil e xuvenil trans- 
r é substancialmente a mesma que a 

Adela T~iriii e Nelln Rosiiia. 
Historia dos Boiiol>os co~i gafm. 

Historia de bonobos con gafas (1  976), 
Historia de unos bocadillos (1 977)) Rosa 
caramelo (1  978), Año 35. Planeta Mary. 
(20 19 de la era cristiana (1 980). A cha- 
queta remendada (1  980), las hierbas 
mágicas (1 980) son algúns dos textos 
publicados. Todos estes textos propoñen 
novos modelos de vida, afectividade e 
convivencia, valorando positivamente as 
cualidades femininas. Preséntanos imaxes 
novas de rapazas vivindo en liberdade, 
como seres independentes, autónomos ... 
E frecuente ve-la solhariedade entre as 

n no: 

n pre 
'4 I l 

Fada/ br 
dela Turíl 
perspec 

>S marcar 
se está' < 

mulleres, fronte ó narcisismo e rivalidade 
tan propio dos contos de fadas (nai/ 

. . .  
madrastra, uxa). Algunha das 
obras de Al n trata das bruxas 
desde unha tiva da reivindica- 
ción da bruxa medieval como muller 
sabia, curandeira, botánica e verdadei- 
ra médica. 

Estes textc on a orientación do 

cambio que 2 producir. Non se 
trataba de que upuiecesen máis nenas 

; libros infantís senón de que estas r e  
!sentasen un novo sistema de valores. 
Deste xeito continuarán aparecendo li- 

bros seguidores desta mesma corrente.(*) 
Vimos, pois, como a literatura infantil 

tradicional, aínda que haxa loxicamente 
algúns cambios. O peso do modelo cul- 
tural dominante, fortemente sexista, con- 
figura aínda a necesidade dunha certa 
discriminación positiva que modifique as 
imaxes, os contidos e os valores que esta 
literatura "inocente" transmite. 

( * ]  A bolsa arnarela (1976) de Ligya . 
Bojunga Nunes Quien llora ( 1  977) e Clara, la 
niña que tenia sombra de chico de Christian 
Bruel e Anne Bozallec; Mi lsadora Duncan 
( 1  977) de Armonía Rodríguez; Oliver Button 
es una nena ( 1  979) de Tornie de Paola; Berta 
de las ocas de Merce Torrens; El nudo ( 1  980) 
de Montserrat del Amo, Rosalinde tiene ideas 
en la cabeza ( 1  98 1)  de Christine Nostlinger; 
El castillo de las tres rnurallas (198 1 ] de Car- 
men Martín Gaite; De la tierra a Halley ( 1  988) 
de Lucía Baquedano; Caperucita en Manhat- 
tan ( 1  990) de Carmen Martín Gaite, El nido 
de los sueños de Rosa Montero. ... En Galicia 
asistese tamén a unha renovación desde este 
punto de vista. O primeiro conto feito cons- 
cientemente "a favor das nenas", segundo 
recolle Carrne Blanco en literatura galega da 
rnuller é "Ela era unha princesiña" publicado 
?a obra colectiva Folerpas ( 1  987) de Sabela 
Alvarez Núñez, aín'da que esta narración xa 
fora publicada anteriormente en 1983, no 
número O da revista Festa da palabra silen- 
ciada. Este conto. xunto con outros relatos, 
será recollid6 po;teriormente no libro O re¡ 
de nada e outros contos ( 1  988); María Xosé 
Queizán publica tamén unha novela xuvenil 
míticefantástica-lexendaria e que parte dunha 
perspectiva feminista claramente 1iberadora:O 
segredo da Pedra Figueira ( 1  985). Salientar 
desta obra que a autora trata mesmo de trans- 
cender e chegar máis alá da linguaxe común 
para traspasala, tentando crear unha linguaxe 
propia feminina, ou, o que é o mesrno, recu- 
perando e creando a palabra das mulleres. 
Marilar Aleixandre tamén traballará cons- 
cientemente neste terreo: A forrniga coxa, 
( 1  989) O rescate do peneireiro ( 1  990), A 
expedición ó Pacífico (1 994) son títulos a non 
esquecer. Úrsula Heinze, Heleno Villar Janeiro, 
Palrnira G. Boullosa, MVktor ia  Moreno, Ana 
Mvernández, Gloria Sánchez, Fina Casal- 
derrei son nornes a ter tarnén presentes. E sina- 
laría tarnén o conto Marrnelada de arnoras 
(1997) de Ana Romaní por ser unha narra- 
ción infantil de carácter feminista e liberadora 
para a rnuller así como tamén a arnpla obra 
do escritor Agustín Fernández Paz. 



AS MULLERES 
NOS 1 REFRANS 

/ - SINDI PUGA MUÑOZ 

e todas é ben sabido que a literatura popular reflic- 

te, en grande medida, a realidade. Non podía ser m e  

nos, polo tanto, no tocante ás mulleres. 

A literatura galega, coma tantas outras, deixa ben claro a 

moral coa que mide os homes e as mulleres. Se nos detemos 

un pouco no noso refraneiro popular, non será difícil atopar 

moitos exemplos do  bo  trato que neles se nos dá. Así apren- 

demos que: 

A nosa honra está sempre pendente dun fío e se queremos 

semellar "boas", debemos estar ben colocadas e gardadas 

na casa e a ser posible "sen falar". Por outra parte tamén o 

noso "entendemento" é moi cativo e só servimos para "de- 

terminados traballos". lsto apreciámolo nos seguintes refráns: 

"A honra e a muller son coma o vidro para se romper" 

"A honra da muller moito coidadiño ter" 

"A boa muller, de tarde en tarde déixase ver" 

"A boa muller, nin ha de ouvir nin ha de ver" 

"A muller boa, é a que non soa" 

"A muller, de apurada ou puta ou ladra" 

"As mulleres nascen pra putas; moitas nin para eso serven" 

sQue tal vos vai parecendo? é a auténtica sabiduría po- 

pular. Mais sigamos. sQue máis aprendemos? Pois que: 

Seica non somos capaces de "gardarnos soas", por outra 

banda, a nosa "posible beleza" está só en relación co noso 

aspecto físico que en ocasións ten unha certa semellanza coa 

gastronomía, vexamos: 

"A doncela, debe ter a súa nai cabo dela" 

"A moza á beira do mozo, requer a nai perto dela" 

"A muller e a sardiña, gordiña e pequeniña" 

"A muller e a sardiña, pequena e escachadiña" 

"A muller e a sardiña, redondiña" 

"A muller e a sardiña, canto máis pequeniña, máis bonitiña" 

Pero, jallo!, cando se nos compara coa sardiña aínda imos 

tirando, o malo é cando tratan de dar a coñecer "as nosas vir- 

tudes": 

"A muller e o can, non ladran se non Ile dan" 

"A muller e a vaca, con día pra casa" 

"A muller e a sartén, na cociña están ben" 

"A muller e o vento, cambean no momento" 

Por outra banda, case nos chegan a convencer de que os 

homes, os pobres, só se "perden" por culpa das "malas pé- 

cora~ ' '  das rnulleres: 

"O home de máis saber, unha muller bótao a perder" 

"O máis sesudo varón, a muller bótao ó fondón" 

Tamén se nos dá sabios consellos para poder conservar o 

marido: 

"Ao marido, ámao como amigo e témeo como enemigo" 

"Ao marido sírveo como señor e gárdate del coma dun treidor" 

"Ao marido, temelo, querelo e obedecelo" 

sQue vos parece este código de conducta conxugal? 

O curioso é que a nosa fama non mellora nin cos anos, o 

certo é que vai a peor; tanto ten que sexamos novas coma que 

sexamos sogras: 

"Amor de sogra, acariños do demo" 

"A nova, pel de cobra" 

"A que ten sogra, cedo Ile morra" 

"Morte de sogra e dor de nora, máis por dentro que por fóra" 
"Sogra nin de azucre boa" 

Polo que podemos deducir desta longa aprendizaxe e que 

se queremos casar, que semella ser a nosa única alternativa, 

debemos ser ben feifas, traballadoras, discretas e coidar e res 

pecfar o noso home.. Non  está mal. 

Creo que con esta pequena recollida de exemplos abonda 

para entender como se considerou durante moito tempo as rnu- 

Ileres, é certo que os tempos están cambiando, pero aínda te- 

ñen que cambiar moito máis. Esperemos que así sexa. 
* A  



FAN 

Senores que fan os dicionáriosl: 
Xa sei que vostedes son homes a maio- 

ria, por iso poño "señores" e non "se- 
ñoras'', e como non pretendo ver ma- 
las intencións, senón descoido, por iso 
sei que, inconscientemente, transmiten 
valoracións sobre o mundo que teñen 
bastante que ver cunha concepción "mas 
culina" da linguaxe, e digo "masculina" 
para non empregar termos como "ma- 
chista" ou "sexista". 

E evidente que os homes propagan 
os valores masculinos que foron recibindo 
ao longo de moitísimos anos de educa- 
ción adicada a "forxar homes para o im- 
pério"; tamén moitas rnulleres son difu- 
soras deste tipo de ideas, e da conse- 
guinte educación, por non sermos aínda 
conscientes de que o mundo está domi- 
nado polo home. 

Señores que fan os dicionários, spo- 
deremos evoluír un chisco na concepción 
da linguaxe para chegar a un equilíbrio 

entre o masculino e o feminino?. Tarefa 
moi dificil, pero, con algo de boa von- 

Só por citarrnos os rnóis coñecidos: 
a. Dicionario Xerais da Lingua, edición de 

abril de 1993: 
Autoría, 7 persoas (5 hornes e 2 rnulleres) 
b. Dicionário ¿a Lingua Ga!ega. Editorial 

Alhena, ano 1986: 
Autoría, 1 1 persoas (8 hornes e 3 rnulleres) 
c. Dicionario da Real Academia Galega, 

edición de 1990: 
Autoría, 8 persoas (6 hornes e 2 rnulleres) 
d. Dicionario de Dúbidas da Lingua Ga- 

lega, Ed. Galaxia, 1991 : 
Autoría, 4 persoas (todos hornes) . 

"( ...) ipoderemos 
evoltiír un chisco 
na concepción 
da linguaxe para 
cliegar a iin 
eq~iilíbrio entre ' 
o inasculiiio e 
o feminino?" 

tade, alcanzaremos entre todas e todos Entre outros significados, (E) 'di de 
unha linguaxe harmónica sen ese con- Violar: (1) Abusar, con violéncia de unha 
tinuo predomínio do masculino transmi- rapariga ou de unha muller. 
tido por tantos séculos, alcanzaremos Portanto, non se pode violar a un ho- 
esa harmonia a. mudamos os usos lin- me, en cámbio (X) inclúe o indefinido 
güísticos, os textos de ensino, os dicio- alguén "Forzar a alguén a un acto se- 
nários, as académias das linguas (as xual en contra da súa vontade". p""l 

r 
máis lentas á hora de aceptar calquer 
cámbio nos idiomas) ... 

Señores que fan os dicionários, se nes- 
tes.as palabras van por orde alfabéti- 
ca ... spor que non está colocada antes 
"amiga" que "amigo", "médica" que 
"médico" ... e tantas rnáis?. 

Moitos de vostedes, homes, ao leren 
isto, estarán a pensar que esaxero un 
pouco nas miñas apreciacións: corn- 
probemos certas curiosidades que apa- 
recen nas definicións de dous dicioná- 
rios representativos da nosa Iíngua, o pu- 
blicado por Edicións Xerais (X) en 1993 
e o publicado pola Editorial Alhena (E) 
en 1986, rnáis coñecido polo norne do 

seu coordenador, lsaac Alonso Estravís: 

Concepción tradicional é a de (E) en 
Desposac (1  ) Tomar por esposa. (2) Unir 

por casarnento. 
Mentres (X) é máis aséptico: "(1) Unir 
en matrirnonio,ós que o contraen. Con- 
traer esponsais ou matrimonio". 

O caso seguinte tamén presenta cer- 
to sentido restrictivo en 

(E) ao explicarnos que 
Desvirgac Facer que unha muller deixe 

de ser virxen. Deixar de ser virxen 
unha rnuller, voluntária ou involunta- 

riamente, sen a participación dun 
varón., 
(X) ten un sentido moito rnáis arnplo: 
"Quita-la virxindade". 



Non deixa de parecer simpático que 
apareza en (E) só significado despecti- 
vo da palabra golfa na sua forma femi- 
nina, 
Golfa: S. f. Muller pública de baixa ca- 

tegoria.// Sinóns: Prostituta, meretriz, 
rameira, puta, baldreu, beldro. 
Os "golfos" para (E) non existen, pos- 
to que unicamente recolle 
Golfo: Porción de mar, peza de ferro, 
etc. .. 
.A definición de (X) parécenos m':- 
axustada á realidade do sign.ificc 
actual de 
Golfo,-a: S.m. ou f. Pillo, lercho, lan- 
grán, que non quere traballar; vago. 

(X) remarca: "(1) Home novo; mozo. 
(2) Dise do empregado de pouca ca- 
tegoría, especialmente do auxiliar de 
farmacia", 
pero no relativo 
explica que 

Manceba (1  ) Mulle ?bada, con- 
cubina. (2) Don( 

1x1 rnrrobora a opinion:"Muller que 

:un home; querida, 

Dúbida: spor que a "xardineira" ten 
que ser "a muller do xardineiro, e o 
"xardineiro~' non vai ser "o home da 
xardine !irah?. 

s que far 
á forma f eminina, 

Señore 
deria poñer moiros mais casos aos que 
xa se falou. en outras ocasiói 
ticado exemplo de "HOME cc 
humana" segue a ser vixente, pois 
centemente o Concello de A Coruña inl 
gurou a "DOMUS, a casa do HOME", o{ 
parisino Musée de I'Homme, que xa 
va moitos anos sen mudar esa denoi 
nación. 

Recoñezan, señores, que a Iíngua se 
modifica moi amodo, polo que os dicio- 
nários deben buscar un léxico equilibra- 
do para mulleres e homes, á vez que eli- 
minar os comportamentos lingüísticos que 
transmiten e reforzan a marxinación das 
mulleres. 

I os dicic 
, . 

1s: O tan ( 

uno espéi 
m- 
rie 

- \' .J -- 
vive ar 
amiga" 

re- 
au- ' 

J o 

Aparecen recollidas moitas formas do- 
tes de profesións exercidas tanto pola 
iuller como polo home, (E) mesmo inclúe 

separadamente a forma en feminino 
Medica S.f. Muller que exerce a medi- 

cina ou que a pode exercer legal- 
mente. 
aínda c ?xisten as "enfermei- 
ras1', só o 

Enfermeir< .rata dos en- 
fermos. 
Tampouco existen as ..enfermasu, do 

le 
mi- 

Ao lermos a sección "Contactos" de 
"Anúncios por palabras" de calquer > 
nal, darémonos conta do desfase act 
de (E) en: 
Pub: (1 ) Home afeminado. (2) Home que 

se prostitui con outro home. 
.(X) non recolle esta palabra en mas- 

. culino, unha pena, o mesmo sucede 
con Prostituto, non aparece nen en (X) 
nen en (E). 

que non 
. - 

que1 que 1 

Para iso, cómpri 
a. eliminar os significados diferentes 

dunha mesma palabra en masculino ou 
feminino, claramente despectiva no fe- 
minino: 

B home público ( 1  un 
cargo público, famoso, coneciao, p re  
claro) / muller pública (prostituta). 
B solteirón (home solteiro porque el c 
xo) / solteirona (muller que ficou S,,- 

teira porque non a quixeron). 
P zorro (home astuto) / zorra (prosti- 
tuta). 
B individuo (persoa ....)/ indivídua (mu- 
ller despreciáble). 

alegraml 

; profesiói 
,. .-. 

os moito. 

ns, só se ( 

cal nos 

Noutra: ~dmite a for- 
ma masculina, [t) ( 
Enxeñeiro S. m. ( 1 ) ou 

dirixe traballos (2) 
Indivíduo habilitado coa carreira de 
enxeñaria. 
(E) non contempla a existéncia de mu- 
Ileres enxeñeiras (spor que será?), 
mentres (X) amosa o substantivo mas- 
culino, pero adscrito a un sentido am- 

plo de "persoa" ... : 
' 

Enxeñeiro S.m. Persoa que profesa ou 
exerce a enxeñería. 

Ji  

Persoa q 
de cons 

ue traza 
trución. 

(E) adxudica a palabra masculina 
"pendón" a unha muller, 
Pendon: Fig. Muller alta e de~axeitada. 
pero non recolle o habitual e estendido 

feminino "pendona", como tampouco 
o fai (X), aínda que este ten un máis 
amplo significado: 
"Persoa desprezable. // Fig. Muller 
de mala vida; prostituta". 

? ostenta 
- .   l. . 

Desfasado está hoxe o adxectivo "rús- 
ica" que (E) apón a Fregona S.f. Criada 
ústica que serve na cociña e frega. 
víáis real é a definición de (X): "Muller 

de servicio que se encarga de fregar". 
Nunha sociedade con tanto paro pa- 
ra mulleres e homes, é moi simpáti- 
co que nen (E) nen (X) recolla Fregon, 
pois habelos, hainos. O mesmo su- 
cede con (E) e (X) no caso de 

lavandeira: Adx. e s. Que lava, dise da 
muller que ten por oficio lava-la roupa. 
Lavandeiro non existe, que Ilo pre- 
gunten ás persoas asiáticas que en 
Londres viven das lavandarias. 

b. depurar as definicións dos dicio- 
nários de acepcións e significados dis- 
criminatórios, androcéntricos e misóxi- 
nos, sendo un dos casos más ros 
o de "señorita // señorito": 

Señorifa fai referéncia ao estado civil 
de solteira dunha muller ra- 
posición á expresión señor ~ r a  
De para denominar a unhu iiiuiiai ca- 
sada, mais señorito e señc en 
o mesmo emprego simétri 

Señores que fan os dicionários, até 
conquerirmos que a sociedade non 
defina as mulleres pola sua relación 
de dependéncia cos homes, usando 
señor ou señora independentemente 
do estado civil da persoa, refugando 

estas distincións por mor d on 
cesaremos nas nosas por 

É óbvio que para (E) tampouco exis- 
ten as arquitectas: 
Arquitecto S.m. Aquel que fai o proxec- 

to e, moitas veces, dirixe a constru- 
ción dos edifícios. 
(X) define o substantivo "masculino", 
pero reféreo a persoa: 
Arquitecto S.m. Persoa que proxecta 
e deseña os planos dun edificio e di- 
rixe a construcción. 

' en conti 
a ou señc 
- _..II^_ . 

Ir  non teñ 
ico. 

Moi  simpática é a definición do Dic- 
cionario de la lengua española, publi- 
cado pola Real Academia Española, 2 1 " 
edición, Madrid, 1992, onde, sen nen- 
gun tipo de recato, se asegura: 
Jardinera: F. La que por oficio cuida y 

cultiva un jardín. (2) La mujer del iar- 
dinero. (3) Mueble o instalación para 
poner plantas .... 
Jardinero: M. El que por oficio c ' 

da y cultiva un jardín. 

Aínda ( 
Jo o segi 

. , 

que actualmente non é moi usa- 
( ~ i n t e  termo, a diferéncia das 
acepcions entre masculino e feminino son 
notábeis, por exemplo (E) c 

Mancebo (1 )  Individuo moi rr 32. 

(2) Home solteiro. (3) H G I I I ~  q u t :  tra- 
balla por salário. 

0- sexo, n 
fías. * A  

onta de 
iozo, rapi 
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LA LENGUA ESPAÑOLA~ 

4 última edición do Diccionario de la 
lgua Españolal publicada hai cinco 

UIIOS constitui un volume de extensión con 
siderábel en que se incluen un Préam 
bulo, dados relativos 6 Real Académic 
Española, unhas Adverténcias para o uso 
do dicionário, unha Tábula Gratulatoria 
e as Abreviaturas empregadas no mesmo. 
A seguir, e con diferente numeración, le 
mas ou artigos lexicográficos que abran- 
xen un total de 151 3 páxinas. 

4ntes de pasar a analisar o sexismo 
octado nas entradas, conviria deter- 
Irevementre nalgunhas das afirma- 

cións deste Preámbulo que teñen muito 
interese porque mostran certa contra- 
dicción entre o que se di e o que vemos 

~c t i do  nos artigos lexicogrc 
Jnhas primeiras afirmaciór I 

. , . -..sxion: 
1. Fala-se i unidade 

lingüística dc 3s millóns 

de seres hurrlullu3 u u11 t: outro lado 
do Atlántico falan o i x i d o  hai 
máis de mil anos no so Yno e que 

valen del como instrumento expresivc 
Informador dunha mesma visión dc 
?do e da vida (o subliñado é noso). 
!. O dicionário non pretende 
iclopédia abreviada, di-se 
r "rexistrar e definir adecuc 

tes da especialidade ~ l i ñado  é 
noso). 

3. A nova edición aumenta conside- 
elmente o número de vocábulos, que 
xe a cifra de 83.500. As acepcións 

engadidas e definicións modific ' 

máis de 12.000. 
Este dado é moi significati\ 

vén non esquecé-lo porque os 
sos engadidos e as modificaci 
tuadas non afectaron a muitas enrraaas 
que precisan, como veremos, un 
te revisión. Con relación a a 
edicións, introduciu-se o femllllllu cII 

entradas que só se rexistraban en mas- 
culino, mais a análise de definicións, 
exemplos, etc. segue a mostrar a mes- 
ma visión androcéntrica de antes. Daí 
que o rexistro de masculino/ feminino 
n m C  entradas apareza como un mero 

berniz que tenta ocultar o manifesto sexis- 
mo deste dicionário. 

4. Muitas das emendas, indica-se no 
citado Preámbulo, obedecen a necesi- 
dade de pór ao dio o anticuado, xa no 

cepto, xa na formulación verbal (ta- 
o subliñado é noso). 

sta é unha actitude mui encomiábel 
; fica en simples declaración de inten- 
s posto que muitas entradas seguen 
!r anticuadas en relación co tema 
mulleres, nomeadamente no con- 
o, como teremos ocasión de com- 
)a r. 

5. Eliminaron-se entradas inecesárias, 
anúncia-se no Preámbulo. Tampouco es- 
te desideratum se tivo en conta a respeito 
do tema que nos ocupa porque hai de- 
masiadas entradas que, nesta altura, es- 
tán de máis no dicionário. 

6. Canto ás Adverténcias, detemenos 
no apartado 111 relativo a orde de acep- 
cións en cada artigo lexicográfico, un 
aspecto fundamental, como se verá, por- 
que, segundo se especifica, as primei- 
ras acepcións corresponden a s  de uso 
corrente, seguidas das anticuadas, fa- 
miliares, figuradas, provinciais e hispa- 

nericanas. 
ternos de tomar este propósito ao 

a letra, comprobaremos como mui- 
tos acepcións que figuran en primeiro lu- 
gar (isto é, as de uso corrente), son ab- 
solutamente discriminatórias para as fé- 
minas, o que mostra a visión que ten a 
equipa responsábel deste dicionário. 

:adas son 

JO e con- 
, numero- mai: 

ción 
a se 

óns efec- 
1 
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dicións, introduciu-se o 
feminino en entradas que 

só se rexistraban en 
lasculino, mais a análise 
e definicións, exemplos, 
etc. segtie a mostrar 

a mesma visión 
androcéntrica de antes." 

dioma nc 
lar castellc 

se v 

e cc 
mur 

2 
enc 
que 

! ser unha 
!, pero sí 
rdamente 

ormos CU: 

- 
Real Acaaemia rspanoia, urccionario de 

Ingua. Española, 2 1 "d., Espc 
Irid, 1992. 
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Análise rie de termos referentes ao psicosocio- 

Temos analisado o DRAEL seguindo as 
mesmas pautas utilizadas en outros tra- 
ballos2: a) selección Iéxica; b) sistema 
definicional; c) exemplos. 

"b46 A diferenza dos dicionários escolares, 
cun número pequeno de entradas, o que 

1 
permite a cuantificación e portanto o dado 
estatístico, no DRAEL, cun número tan ele- 
vado de termos, non nos propuxemos este 

"/ 
obxectivo. A nosa pretensión se limita a 
rexistrar o carácter androcéntrico que sub 

e 
siste en muitísimas entradas; a inade- 
cuación dalgunhas definicións; os dife- 

,, -3 rentes critérios utilizados para as defini- 
cións en función do sexo; o uso case ex- 
clusivo do masculino para exemplificar, 
o que chama a atención se nos fixamos 
no uso esporádico do femenino utilizado 
con matiz discriminatório; a presenza de 
entradas unicamente en forma feminina 
en contraste coas entradas rexistradas só 
en masculino, referidas, en xeral, a pro- 
fisións; a auséncia de voces que, ao noso 
xuízo, deberian figurar inexcusabelmente 
no dicionário (vgr. androcentrismo), etc. 
Cuestións estas que poñen de manifesto, 
como se indica no Preámbulo, unha vi- 
sión do mundo e da vida. O que trata- 
mos é de mostrar como eses "saberes" 
sobre o mundo, esa visión que revelan 
muitas das entradas analisadas está ab- 
solutamente desfasada, non se adapta 
aos cámbios experimentados pola so- 
ciedade e mostra que os dicionários non 
son obras neutrais: a presenza de ideo- 
loxia nas compilacións lexicográficos é 
un asunto tan esclarecedor que non pre- 
cisa muita demostración. 

Selección Iéxica 
Efectuamos unha primeira cala para 

averiguar se o dicionário recolle, dentro 
do marco en que nos movemos, unha sé- 

Marco, A., "Estereotipos sexistas em di- 
cionarios escolares", en Agália, n" 28, A 
Corunha, 1991, pp. 433-443; "El sexismo en 
los materiales escolares. Los diccionarios", en 
Actas del IV Encuentro internacional sobre el 
Libro Escolar y el Documento Didáctico en 
Educación Primaria y Secundaria, Badaioz, 
1994, pp. 305-3 17. Nestes estudoa analisa- 
se a discriminación sexista en dous dicioná- 
rios escolares, un galego (o Diccionario Básico 
do lingua galega, do Instituto do Lingua ga- 
lega, a 5" ed. de 1987) e outro castellano (Tu 
primer diccionario, de Susaeta Edicións, reim- 
preso unha e outra vez, sen modificacións des- 
de a sua saída en 1972). 

Ióxico, ao ideolóxico e ao ~ e d a ~ ó x i c o  
e, de estaren incluidos, analisar como 
están definidos.Sen tratar de apurar o 
repertório observamos o seguinte: 

1. En canto aos termos referentes ao 
psicosociolóxico, a entrada corsespon- 
dente a género, inclui unha série de 
acepcións que remeten ao biolóxico, o 
gramatical, o literário, o artístico, mais 
non ao psicosocio~óxico. Precisa, pois, 
ser redefinida, como tamén os termos rol 
e estereotipo. 

'2. Incomprensibelmente, non figura o 
termo androcentrismo. As definicións para 
sexismo e matriarcado precisan novos 
matices, ou novas definicións. O primeiro 
definese asi: "Discriminación de personas 
de un sexo por considerarlo inferior a 
otro". Deberia introducir-se algun matiz 
máis explícito porque o sexismo exerce- 
se, como é ben sabido, fundamentalmente 
sobre as mulleres. Poderia ser definido 
desta maneira: "Sur 
sobre otro. História 
de manera hegemó 
bre las muieres, apoyándose 1 s. 
trucción social del género". i a. 
triarcado" que no DRAEL se derine comc 
"Organización social, tradic 
atribuida a algunos pueblos 
en que el mando residía en laJ l lulGi G3 

"Predominio o fuerte ascendente ferr 
nino en una sociedad o grupo", son GT 
finicións fundadas nun suposto governo 
das mulleres. Deberia ser redefinido. 

3. Haberia que incluir na voz curricv- 
lo a expresión currículo oculto, isto é: "Fa- 
cetas de la vida de la institución escolar 
en que se aprende sin que el profesora- 
do ni el alumnado sean conscientes del 
hecho". Tamén a entrada acción debe- 
ria incorporar unha acepción para a ex- 
presión acción positiva cuxa definición 
poderia ser: "Medidas encaminadas a 
favorecer la equiparación. Se considera 

~remacia 
zmente Ic 
nica los t 
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lr nálise efectuada, 
e! itc >nada coa seleccic 
Ié fiyu,u I I ~  DRAEL, encontram 
di s critérios na inclusión de deter- 
m voces. Trata-se, na rnaioria dos 
casos, ae lemas referidos a profisións 
ligadas ac feminino ou ofíci 
onde unicc s rexistra a entrac 
en fem.inirlu YUG, en ocasións, vc 
acompañadas dunha segunda acepción 
despectiva ou discriminatória (moito: 
destes termos son desusados): 

tes históricos entre uno y otro sexo". 
A definición para coeducación con- 

funde-se con educación mixta. Segundo 
o DRAEL, coeducación é a "educación que 
se da conjuntamente a ióvenes de am- 
bos sexos", definición que non podemos 
aceptar. Poderia ser sustituida por esta 
outra: "Educación no androcéntrica, den- 
tro de la escuela mixta, que rompe con 
el sistema de género, rol y estereotipo 
sexual, tanto en el currículo académico 
como en el oculto". 

pola a 
? relaci< 

..? 

> mundo 
2mente sc 
.e fi ?.,,e 

albendera. 1 .  Mujer que tejía ... albendas. 
2. fig. Mujer callejera, ociosa y desapli- 
cada. 

afropellaplatos. Criada o fregona torpe. 

bacante. 2. fig. Mujer descocada, ebria y Iú- 
brica. 

barragana. Concubina en general. 

callonca. 2. fig. Mujer jamona y corrida. 

cobertera. 3. Fig. Alcahueta. 

coima. Manceba. 

dalaga. Mujer soltera, doncella y joven. 

marmota. Criada. Mujer dedicada al servi- 
cio doméstico. 

Ifrotem. Dícese de la viltrotea (ca- 
llejea). 

(Outros exemplos: azafata, baticola, 
illera, celestina, cendolilla, cicatricera, 

,,istelera, cobiiera, concubina, cotarrera, 
inera, desaoiadera, desemboiadera, 
cebadera, guardamujer, laborera, la- 
andera, suripanta, vellera, vendedera, 
rbarcera, etc.)3. 
E doado perceber, através destes 

exemplos, que muitos destes lemas es th  
francamente anticuados, non só por aF 
car-se con exclusividade ao sexo fen 
nino senón tamén polo seu contido. 
nosa proposta neste sentido é a seguin- 
te: deberian retirar-se do dicionário os 
matices despectivos destas voces, ou as 
mesmas voces, porque parece Ióxico que 
un dicionário responda aos usos reais 
dos seus potenciais usuários e usuária- 
O mantimento nas sucesivas edicións c 

DRAEL de arcaismos, voces desusada 
palabras antiacuadas, de vida efímera, 
restrinxida ou insustancial, non ten razón 
de ser porque estes termos fan referéncia 
a unha realidade extraña, > 
recida, e carecen de intere: 
persoas que utilizan este mal 

:a desap 
;e para ( 

nual. 

Ices. enco 3 Contrastando con estas vo 
tramos muitas entradas só en masculino, st 
matiz despectivo e noutro tipo de profisión 
alfarero, banquero, cateador, cótedro, ca 
cionero, cechero, cedrero, ceiebrero, cens 
lero, ceroferario, cestiario, cimbalero, citare- 
do, clarinero, coadministrador, etc.). 



A información fundamental para un/ha 

ingüista é a definición. A falta de crité- 

,¡os metodolóxicos a hora de definir -cues 

.ión posta de destaque polas investiga- 

doras e investigadores dedicados a le- 

xicografia- dá lugar a definicións in- 

completas, imprecisas, inadecuadas e 

sexistas. Vexamos alguns casos no DRAEL: 

1. Asimetrias nos duais aparentes. 

Trata-se de  termos rexistrados en mas- 

culino e feminino mais que apresentan 

diferente significado ao  seren aplicados 

a un e outro sexo: 

barragán. Esforzado, valiente. 

barragana. Concubina en general. 

comadrón. Cirujano que asiste a la mujer ... 
comadrona. Partera (mujer que, sin tener es- 

tudios, ayuda o asiste a la parturienta). 

enamorada. desus. Ramera, mujer de mala 
vida. 

enamorado, a. Que tiene amor. 

hombre de punto. Persona principal y de dis- 
tinción. 

mujer de punto. Ramera 

hombre público. El que interviene pública- 
mente en los negocios políticos. 

mujer pública. Ramera. 

manceba. Concubina. 

mancebo. Mozo de pocos años ... 
moscón. Hombre y molesto ... 

Pscona. Mujer desvergonzada. 

jiima. Mujer de poca estimación pública 
3 de dudosa conducta/ Mujer respecto del 
marido. 

prójimo. Cualquier hombre respecto de otro ... 
zagal. Muchacho que ha llegado a la ado- 

lescencia/ Pastor joven 

zagala. Muchacha soltera/ pastora joven. 
(Cfr. tamén: adamado, a/ andorrero, a/ 
buscón, no/ contonero, a/ casro, a/ cas- 
quivano, a/ cellenco, a/ consentido, a/ 
coqueto, a/ cornudo, a/ cortesano, a/ 
doctro, a/ entretenido, a/fulano, a/ gam- 
'serro, ~ / ~ o l f o ,  a/ gorrón, no/ / hombre 
del arte/ rnujer del arte/ hombre de go- 
sierno/ rnujer de gobierno/ hombre del 
,sortido/ mujer del partido/ hombre de 
mundo/ mujer mundana/ letrado, a/ par- 
tero, a/ pecador, a/ pechugón, no/ pe- 
llejo, a/ ~endón, na/ perdido, a/ perro, 
Y/ prostituto, a/ puto, a/ rabanero, a/ ra- 
nero, a/ recatado, a/ sagento, a/ señor, 
.a/ señorito, ta/ tío, a/ ventanero, ra/ ver- 
dulero, ra/ zorro, a, etc.). 

2. Voces con acepcións concretas ou 

rses feitas aplicadas exclusivamente 

mulleres que, na  maioria dos casos, 

Ten un matiz despectivo: 
haque. desus. Menstruo de la mujer/ 8. 
Fig. Embarazo de la mujer. 

1s. Ser ésteril una mujer. 
Mujer alocada y trapisondista. 

tular. desi 
abolena. / 

bigamia.Bigamia interpretativa. La que re- 
sulta del matrimonio con una mujer que n o  
toriamente ha perdido su virginidad, bien 
por haberse prostituido, bien por tíaberse 
declarado nulo su primer matrimonio. 

carantoña. 3. fig. y fam. p. us. Mujer vieja y 
fea que se compone el rostro para disimular 
su fealdad. 

costilla. 4.fig. y fam. Mujer propia. 
gozar. 3 .  Conocer carnalmente a una mujer. 
halconear. p. us. Dar muestra la mujer de- 

senvuelta, en su traje, sus miradas y mo- 
vimientos provocativos, de andar a la ca- 
za de hombres. 

hidalgo. Hidalgo de bragueta. Padre que, 
por haber tenido en legítimo matrimonio 
siete hijos varones consecutivos, adquiría 
el derecho de hidalguía. 

mandíbula da «u gd 
dz1do. 
FAM. Ma 

mandíh~l 
mastrgar 
zns iisca 
limitan 
estún i r  
queixó. 
nczis qu 
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histerismo. Enfermedad nerviosa crónica, más 
frecuente en la mujer que en e¡ hombre. 

honra. 5. Pudor, honestidad y recato de las 
mujeres. 

integridad. 2. Pureza de las vírgenes. 

pindonga. fam. Mujer callejera. 

piruia. Mujer joven, libre y desenvuelta. 

sota. 2. Mujer insolente y desvergonzada. 

tarasca. 3. fig. y.fam. Mujer temible o deni- 
grada por su agresividad, fealdad, desa- 
seo o excesiva desverguenza. 

vecindona. Andalucía. Mujer del pueblo afi- 
cionada a comadrear. 

viripotente. Aplícase a la mujer casadera. 

Canto a s  frases feitas: 

de alterne. Dicese de la rnujer que practica 
el alterne. 

hacer la c a b .  Buscar la prostituta a sus clien- 
tes en la calle. 

comerpavo. En un baile, quedarse sin bailar 
una mujer, por no haber sido invitada ... 

andar, estar, ir de pingo. Andar una mujer de 
visitas y paseos en ves de estar dedicada 
al recogimiento y a las labores de su casa. 

hablar más que una urraca. Hablar mucho 
una persona. Se usa especialmente refi- 
riéndose a las muieres y niños. 

estar de saca. 2. fig. y fam. Estar una mujer 
en aptitud de casarse. 

3. Entradas cuxa única acepción ou 
primeira -isto é, a de  "uso corrente"- 
contén o sintagma "muller de": 

alcaldesa. Mujer del alcalde/ Mujer que ejer- 
ce el cargo de alcalde. 

alguacilesa. Mujer del alguacil (aci 

baronesa. Mujer del barón/ Mujai uva UU- 

za una boronía. 

cacica. Mujer del cacique/ Señor1 
110s en alguna provincia ... 

ep. única). 
-- -- 

a de vaso. 

cónsub. Mujer del cónsul (acep. única). 

coronela. fam. Mujer del coronel (acep. única). 

iueza. Mujer del juez/ Mujer que desempe 
ña el cargo de juez. 

generala. Mujer del general (acep. única). 

nofaria. Mujer del notario/ Mujer que ejer- 
ce el .notariado. 

reina. esposa del rey / La que ejerce la po- 
testad por derecho propio. 

(Outras voces a incluir neste aparta- 

do: almiranta, almirantesa, brigadiera, 

caballeriza, cohetera, comandanta, con- 

desa; duquesa, escribana, intendenta, 

mariscala, mayora, mayorala, mayor- 

doma, militara, montera, princesa, re- 

genta, señora, tenienta, vizcondesa; etc.). 

Estas voces, alén de apareceren defi- 

nidas na acepción que a equipa redac- 

tora do  dicionário considera de uso co- 

rrente como."muller de" -o que acentua 

a relación de dependéncia a respeito do  

varón-, no próprio corpo da  definición 

tamén son discriminatórios en relación 

cos masculinos correspondentes. Se al- 

calde se define como "Presidente del Ayun- 

tamiento", a voz alcaldesa deberia ser 

definida da  mesma maneira, ou sexa 

"Presidenta del Ayuntamiento". > 

como aparece definida, en segu 

ción, no DRAEL: "Mujer que ejerce L U I ~ ~ ,  

de alcalde", para transmitir a ideia de 

Xa vimo: 

nda acep 
- 1  --..-- 

que certos cargos son próprios do  sexo 

masculino e as mulleres que os ocupan 

limitan-se a desempeñar a "función de" 

Neste mesmo caso encontramos ou, 

tras entradas: capataz/capataza; fac- 

tendenta, etc. 

4. Noutra orde de cousas, o dicio- 

nário é especialmente rico nas voces 

inseridas para denominar 6s prostitutas. 

Alguns destes termos van precedidos das 

abreviaturas fam., fig., desus., ant. (no 

Preámbulo,' lembremo-lo, di-se que se 

puxo ao  dia o anticuado e que se eli- 



adorno en la oficina/ Mujer afiligranada/ 

El letrado acusador agravaba el delito/ 
minaron voces inecesárias): araña, baga- 

sa, baldonada, bordiona, buscona, can- 

tonera, cellenca, coja, cotorrera, chai, 

churriana, dama cortesana, enamora- 

da, esquinera, fulana, furcia, gamberra, 

golfa, gorrona, hetera, hurgamandera, 

iza, lumia, meretriz, moza de fortuna, 

mujer del arte, mujer de mal vivir, mujer 

de mala vida, mujer mundana, mujer del 

partido, mujer perdida, mujer pública, 

mujer de punto, mundaria, pecadora, 

pécora, pelandusca, peliforra, pelota, 

pelleja, pendanga, perendeca, perra, 

pobreta, prostituta, puta, putaña, putue 

la, taxi, tía, zorra, zorrón, zorrupia. 

Despois desta exemplificación, non 

demasiado extensa por razóns de  es- 

pazo, cremos que é sobretodo nas de- 

f in i c ión~  onde o DRAEL precisa ser revi- 

sado a fondo porque a Iíngua non é al- 

go  estático nen imovilista. N a  sernánti- 

ca da  Iíngua van-se producindo trans- 

formación~ como consecuéncia das no- 

vas formas sociais e culturais, e estas 

transformacións teñen o seu reflexo nos 

usos das e dos falantes. A lexicografia 

debe dar testemuña deses cámbios. Existe 

unha relación estreita entre linguaxe e 

sociedade e esta vai cambiando os usos 

lingüísticos. Un dicionário non pode li- 
mitar-se a acumular un grande tesouro 

léxico onde abundan termos que fan re- 

feréncia a realidades superadas. Pc 
¡so están as sucesivas reedicións que 

fan, para ir adecuando as definici i  

aos cárnbios sociais. Por esa mesma ra- 

zón, deberían ser modificadas (e nalguns 

casos retiradas) muitas das entradas que 

ternos analisado e outras que, ao  noso 

Agregado comercial, cultural .../ Escritor 

agudo. 

Através da  análise das entradas que 

se referen as seres sexuados constata-se 

de  imediato a abrumadora e desigual 

presenza de mulleres e homes no DRAEL 

mas hai tamén un grande número de en- 

tradas, non referidas a seres sexuad< 

que no corpo da  definición si conteñ 

alusión explícita a hornes e a rnullerc 

Tamén ;estas voces segue c I perpetu 

até o por se a mesma discriminación 1 

de  poder afirmar taxativameriie q u e  

mundo que reflicte o DRAEL non está t "( ...) o muiido que reflicte 
o DRAEL no11 esta habitado 

polas féminas (...)." 

bitado polas féminas e, cando o eslu, 

aparece un determinado perfil de muller, 

cuxa imaxe externa, lonxana a o  noso 

ternpo, pode reconstruir-se d perfección. 

É xustamente nestas voces onde a pre- 

senza da muller é excepcional: aspecto 

físico, prendas de  vestir, partes da  ves- 

timenta, adornos, maquillaxe, objetos ... 
Algunhas levan a indicación desus. p e  

ro outras non. Vexamos unha pequeña 

arnostra: 
I i i  , ' l , . l l , \ i i  .l"' . ".'""L, , irr ,<,,ir 
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abanino. Adorno de gasa u otra tela con que 
ciertas damas de la corte guarnecían el es- 
cote del jubón. 

agallón. Cada una de las cuentas de plata 
huecas, a modo de agallas, de que se c o n  
ponen,las sartas con que suelen adornar- 
se las aldeanas. 

Para finc 
1 - -  - - A -  

rirerno-nos aos exem- 

, i u b  uriue iuriieri se reflicte o reforza- 

mento do estereotipo polo desequilibrio 

existente entre ambos os sexos cun p r e  

domínio case total do  masculino. Lirni- 

tamo-nos a incluir como arnostra exernplos 

tomados das cincuenta primeiras páxi- 

nas do DRAEL: 

Lego su fortuna a los ~obres,  a los an- 

cianos/ Propenso a las enfermedades/ 

Estos libros van dirigidos a tu padre/ A 
la derecha del director/ Va mucho de An- 

tonia a Manuela/ Se fue a ellos como un 

león/ Del rey abajo ninguno/ El abajo 

firmante/ ¡Abajo el dictador!/ Cuénta- 

selo a tu abuela/ Los disgustos acabaron 

con Pedro/ Acceder el colono a la pro- 

piedad de la finca/ El batallón acometió 

al enemigo/ Actitudes de un orador, de 

un actor/ Este niño adelanta mucho/ El e n  

fermo no adelanta nada/ El enemigo nos 

cierra el paso, no podemos ir adelante/ 

Venía un hombre por el camino adelante/ 

Juan habla bien de Pedro, aunque en sus 

adentros.. ./ Hijo adoptivo/ Padre a d o p  

tivo/ Hermano adoptivo/ Este está de 

aiorca. especie de argolla de oro, plata u otro 
metal, usado por las muieres ... 

ataderas. Prenda femenina. 
atorra. Camisa de mujer 
azucarado, da. 4. Afeite que usaban las mu- 

leres. 
basquiña. Saya negra que usan las muieres 

sobre la ropa interior 
basterna. Litera usada por las damas roma- 

nas 
bata. Traje holgado que usan las mujeres pa- 

ra hacer las tareas del hogar 
iste ~iiilia relación 
ita eiitre linguaxe e 

_ _ :ieclacle e esta vai 
ilibiaiiclo os usos 
liiigiiisticos." 

"Ex 
ciclada. Vestidura larga y redonde que usa- 

ron antiguamente las muieres 
ckarimenfe. Agua compuesta o afeite que usa- 

ban las muieres para lavarse el rostro co- 
letillo. Corpiño sin mangas usado por las 
serranas de Castilla. 

Perante a anunciada revisión do DRAEL 

o ano.2000 seria irnprescindíbel que a 

equipa redactora incorporase as nume 

rosas investigacións que nos últimos anos 

teñen aparecido sobre os usos non sexis- 

tas en materiais como este coa finalidade 

de  que este dicionário sexa útil e res- 

ponda as necesidades das mulleres e ho- 
mes do noso tempo. * A  

xuízo, tamén son imprecisas e discrimi- 

natórias para as mulleres. N o  caso de 

permaneceren, ao  lado das abreviatu- 

ras anticuado (ant.), despectivo (des- 

pect.), desusado (desus.), tamén pode- 

ria incluir-se a abreviatura sexista (sex.) 



POR QUE? 

"A lingua non reflicte as vacila- 
cións subxectivas, senón as relacións 
sociais estábeis entre os falantes" 

V.N. Volofhinov 

xposto xa en diversos artigos a 
estructura sexista da língua,li- 
mitarei-me a indicar as razóns 

dese sexisrno lingüistico: 
O comportamento lingüístico reflicte 

un sistema de organización social no que 
cada sexo desempeña distintos roles. Este 
comportamento lingüístico adapta-se 

B A diferenciación biolóxica. 
B As funcións sociais adscritas a cada 

sexo pola cultura. 
Xa Chornsky (1 975) se preguntaba se 

a linguaxe era unha faculdade especí- 
fica da espécie humana e se esta era a 
única dotada de pensamento. 

Ligaba asi a cuestión wittgenstiana so- 



"A fala sextialmente 
diferenciada forma 

e constihie nas persoas 
afiliacióils de idei~tidade 

que reflicten a siia 
consciéilcia da realidade." 

bre a relación entre pensamento e lin- 
guaxe. Chomsky denominaba "estado 
inicial de entendemento" ao  sistema de 
organización intelectual que posuen os 
seres humanos de modo innato. 

A neuroloxia, a lingüística e a etolo- 
xia son as tres disciplinas que máis teñen 
investigado sobre as orixes da linguaxe 
humana. As teorias androcéntricas da  
evolución da linguaxe favorecen a teoria 
do rol creador primário do home. 

As línguas teñen unha base biolóxica 
relativa ás conexións neuronais e ao  apa- 

motora esquerda na que se lo- 
caliza a faculdade da fala. Non 
ocorre o mesmo coas habilida- 
des visuais e espaciais que se 
desenvolven antes nos nenos. 

?Que situacións socioculturais 
apartaron a muller deste seu p r e  
domínio lingüistico?. 

Se seguisemos as propostas 
de análise marxista de Voloshi- 
nov, afirmariamos que a Iíngua 
como sistema simbólico serve 
como médio de comunicación 
pero tamén é un médio de control 
da sociedade. 

Se no comenzo diciamos que 
a capacidade para a compe- 
téncia lingüística é innata, ternos 
que engadir que a sua forma de 
expresión é cultural. A língua p r e  
cisa ser aprendida e nesta apren- 
dizaxe do  código lingüístico é 
onde intervén o contexto socio- 
-cultural. 

rello de fonación que permite o desen- . Historicamente a muller ocupa 
volvemento da capacidade de fala. Co- unha posición social secundária, , 
mo tal o ser humano posue as condicións 
necesárias para a adquisición desta ca- 
pacidade comunicativa. 

Mais se nos atemos as diferéncias do 
funcionamento cerebral en termos de se- 
xo, as investigacións destacan que as n e  
nas posuen unha superioridade verbal 
que está en relación coa diferéncia na 
maduración cerebral. Aos catro anos o 
cerebro feminino posue máis cantidade 

por isto axusta o seu comporta- , 
mento a unhas normas sociocul- 
turais e sociolingüísticas especí- 
ficas e subordinadas a aquelas , 
que desempeña o varón. A fala J f w -- sexualmente diferenciada forma ' 1 

e constitue nas persoas afiliacións 
de identidade que reflicten a sua cons- coma o fe1 reflexo do mundo, ou irmonos 
ciéncia da realidade. a Sapir e dicer que a estructura lingüís- 

É o mesmo partir da  teoria de Witt- tica condiciona a percepción e interpre- 
de  mielina có m&culino na área pre- genstein e facer a análise da  linguaxe tación d a  realidade. A cuestión é que 

tanto na Iíngua coma na sociedade existe 
unha dualidade asimétrica. Os nenos e 
as nenas aprenden a falar de maneiras di- 
ferentes a causa dos contextos sociais dis- 
tintos nos que aprenden e asi se confi- 
gura un discurso masculino, dominante 
-tanto no contido como na forma-, e un 
discurso feminino, subordinado. 

A gramática por si soa non pode cam- 
biar se a realidade que transmite non 
cambia. 02 
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comezos do século 
\ pasado vanos Estados 

DAS MULLERES NA 
F \ inspirados de países europeos, no pensa- 

/E \ mento máis progre- . 
/ -- \\ sista, intentan a posta 
en marcha dun ideal liberar ó ser hu- S E G U Rl DAD E mano das suas neces~dades má. bási- 
cas Nacerían moitos anos despois, pero 
partindo desa filosofía, o que hoxe se 

SOClAL 
coñecen como e'stados cociais. O propio 
Estado español defínese a si mesmo 
como un "Estado social e Democrático 
de dereito" (art. 1 da Constitución Es- 
pañola), entendendo como tal un Es- 
tado que debe acomodar a convivencia 
democrática dentro da constitución a 
unha orde económica e social xusta; pro- 
movendo o progreso da cultura e da eco- 
nomía para asegurar á cidadanía unha 
digna calidade de vida no desexo de es- 
tablecer unha sociedade democrática 



Precisamente unha das bases dun es- 
tado social estriba na capacidade dos 
seus poderes públicos de manter un ré- 
xime público de Seguridade Social para 
tóclolos cidacláns que garanta a asisten- 
cia e prestación5 sociais suficientes ante 
situacións de necesiclade e incapacida- 
de, enfermidade e vellez, fundamental- 
mente. Sen entrar agora a esaminar os 
diferentes sistemas de protección social 
que adopta cada estado, e que respon- 
den fundamentalmente ás ideas políti- 
.cas que os inspiran (maior ou menor 
igualdade e solidariedade. social), o que 
si resulta evidente é que, nun principio, 
a bace do concepto de seguramente e 
protección pasa polo principio de con- 
siderar como obxecto de protección ao 
traballaclor asalariado, é dicir, aquel que 
desempeña un traba110 por conta allea 
ou, o que é o rnesmo, baixo a dirección 
e conlratación clun empregador ou em- 
presario. naixo este criterio quedaron fó- 
ra dc proteccióii todos aqueles sectores, 
incluíclo o agrario, onde o traba110 é fun- 
cl;inicii~alnicntc por conta propia. Mtíis 
tarclc, sa 110 presente século, o sector 
ngi-lirio cmra plcnarnciite no sistema . 
[,úblico clc aseguramento baixo dúas 
Iorriias. 

B Por conla propia. 
b Por conta allea (para o caso dos tra- 

balladores/as agncolas que desempeñan 
o seu traballo por conta dun emprega- 

dor (caso este pouco estendido na Ga- 
liza, onde o traballo é fundamentalmente 
nas propias explotacións). 

No que afecta á muller labrega, so- 
mentes a partir dos anos sesenta come- 
za a obsenrarse a paulatina afiliación da 
muller á Seguridade Social, por supos- 
to en número moi inferior ó dos homes 
e estreitamente vencellado a que na ca- 
sa non exista afiliación masculina. O 
porqué da non afiliación da muller la- 
brega á Seguridade Social poderiámolo 
atopar en causas que son reflexo da vi- 
da e condicións das propias mulleres 
no agro: 

B Absoluta penrivencia da non consi- 
deración do traballo.feminino como tal, 
senón que se segue a manter a idea de 
que o traballo da muller'na explotación 
é "propio e consustancial" ao seu xénero. 

D Dependencia da muller da econo- 
mía masculina: como modelo ou incluso 
como criterio social. Esta cuestión é de 
gran importancia por canto esa depen- 

"( ...) nunca por parte dos 
poderes públicos existiii 
sensibilidade algunha 
respecto a situación 

específica, das mulleres 
que traballan 1-10 agro (...)" 

dencia supón literalmente unha conde- 
na de pobreza no futuro, en canto que 
a non cotización conleva que as mu- 
lleres non poderán ser beneficiarias de 
ningún tipo de prestación por xubila- 
ción (é moi frecuente no agro que o ho- 
me cobre a pensión por xubilación e a 
muller unha pensión non contributiva). 

b Precariedade económica no rural, 
que en moitas ocasións motiva que a 
economía doméstica comentes poida so- 
portar a afiliación dunha persoa por casa 
(nembargantes aínda en economías que 
perfectamente poden soportar as dúas 
cotizacións o normal é que tan só sexa 
o home o quen cotiza, non considerando 
"necesario" que cotice a muller). 

Certo é que, independentemente de 
que consideremos que o modelo de pro- 
tección social sexa máis ou menos xusto, 
máis ou menos solidario socialmente, 
o que verdadeiramente sucede é que 
nunca por parte dos poderes públicos 
existiu sensibilidade algunha respecto 
a situación específica, das mulleres que 
traballan no agro, a pesar de ser elas as 
que normalmente se adican, en exclu- 
sividade, á explotación agrícola. E tanto 
é así que aínda seguen vixentes dispo- 
sición~ legais verdadeiramente discri- 
minatorias a respecto da situación das 
mulleres. Así, hoxe aínda a Seguridade 
Social segue a denegar a alta das mulle- 
res no Réxime especial Agrario en base 
a un Decreto do ano 1972. en concreto 
o Decreto 3772/1972 que textualmente 
establece que "somentes se entederán 
incluídas dentro do réxime especial agrario 
aquelas persoas que se dediquen de xeito 
habitual e como mediofundamental de vida 
os labores agrarios, pecuai-ios ouforestais" 
(art. 2 do mencionado Decreto). A inter- 
pretación do que significa "medio fun- 
damental de vida" establécese no mesmo 
artigo, que entende por medio funda- 
mental de vida: "cando da actividade se 
obteñan os principais ingresos para atender 
m necesidades propias do traballador e as 
dosfamiliares o seu cargo. No que respecta 
ós tl-aballadores por conta propia presú- 
mese, salvo proba en contrario, que os 
ingresos da actividade agraria non consti- 
túen o mediofundaniental de vida, cando 
o traballadoi; o seu cónxuxe ou os seus 
parentes ata o terceil-o grado por consan- 
gtinidade, sexan titulares dun negocio mer- 
cantil ou industi-ial". 





COMO UNHA 

SELVA V 
ara asomarse á pintura 

. de Maika Novoa, é pre- 
7 - ~ -  

: d z - ~  ciso desprenderse de 
7 - 

T - ideas preconcibidas con 
"- 
? 

r -  , 
respecto á pintura. Coa 

7 obra desta artista non é 

posible establecer paralelismos coa apa- 
rencia das cousas. Porque aínda que nun 
principio, as súas obras puidesen lem- 
brar certo paisaxismo abstracto, o ob- 
servador que arrincase cleses supos~os 
quedaría moi lonxe do significado das 
súas creacións, porque esta é unha pin- 
tura plena de fantasías e de pensamen- 
tos ~ransfiguraclos. 

Aquí, non cabe outro xeito que o de 
baleirarse de un mesmo e escoitar a pin- 
Lora que nos esta a falar en clave: situa- 
da baixo outro punto da realidade, ao ou- 
tro lado do espello, -ao igual que fixo 
Alicia iio país das niarabillas-, ou coa vi- 

sión dunha aguia, ábrenos a porta cara á 

sensualidade dun tempo detido, miste- 
rios do pensamento. Todo un  universo 
de fermosas teofanías. 

Maika preséntanos "Outra selva", que 
por habitar nas profundidades do ser 
resulta imposible de desbastar ou des- 
truír; un bosque oculto, esencia da nada. 
O ar mesmo, metamorfoses, cambio con- 
tinúo. Visión de pintora visionaria que 
aluma o ser de cada pensamento. Un 
pensamento que de puro sensible é aper- 
ta materializada nesas lianas que cruzan 
transversalmente a planicie do  lenzo 
devanando ese outro tempo transcen- 
dido, fillo do silencio e a inevitable soi- 
dade do ser artista. 

Un destino, un encontro co centro da 
propia personalidade que se expande e 
multiplica na composición de dípticos, 
tnpticos e mesmo polípticos onde a ver- 



tura 
feitc 

l 

i 
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ticalidade é signo de profundidades e a De ar, ese intenso azul que c. 
horizontalidade é o mesmo corpo do ar bre e protagoniza a obra destz 
convertido en antiplanicies vexetais obe- pintora, o azul dunha selva que 

! dientes á súa propia lei gravitatoria: opre- é revelación, que é unha mira- 
sión e liberdade viaxan xuntas nestes da interior. Unha visión que, 

1 

1 ,  cadros. como diría María Zambrano, 

l 
Ademais, cando se pensa en como se "chega desdefóra racliando a es- 

1 

I podería dar forma aos sentimentos a tra- curidnde do sentido"; é 0110 que 
vés da propia obra pictórica, acontece se abre á noite, é voo de pa- 
que ás veces as ideas constitúen nature- xaro rexio avistando o move- 
za mesma, habitante das sombras do ser, mento dun mundo que habita ,' 

dando vida ao invisible desde esa outra baixo o espello de simbólicas 
perspectiva moito máis cercana á linguaxe augas, -quizais, pura conscien- 
da poesía que é signo e son, porque esta . cia do coñecemento profundo da v l u a .  

1 '  pintura ten o seu propio ritmo, o seu pro- Toda unha viaxe polo infinito. 
pio eco. Resonancias que van vibrar ás Cando vexo ,estes lenzos, prc 

II almas de quen as constrúe e a súa som- paz que produce o intervalo silencioso 
bra se cobilla. das súas composicións, o ar azouta a mi- 

Desde este punto de vista, a artista ña cara, non podo ter medo. Nin tan se- 
transpórtanos ao seu mundo interior de quera o propio marco do cadro é princi- 
sinfónicos azuis, de vivencias transcorri- pio e fin, senón a ventá aberta, ás veces 
das nun tempo detido para a aparencia ferida a esa outra dimensión estática que 
visible e, sen embargo, porta aberta cara é a Nada. Maika, trasládanos coa súa obra t 
á liberdade. E,  ao igual que o faría, un cara á liberdade e a plenitude da mira- 
poeta ou un músico descóbrenos o lado da que se abre á visión entendi- 
misterioso do ser da súa pintura: toda da como unha lapa inextin- 
unha cosmogonía de entidades que via- guible, fiel ao propio.ser. 
xan paralelas ás forzas vitais dos ele- *- 

mentos. Esta é unha obra plena, dunha 
poderosa enerxía, que lonxe de resultar 
agresiva transcorre emotiva e consciente 
da súa existencia. 

Poucos son os artistas que na súa obra 
se enfrontan á infinidade do baleiro, a 
súa poderosa quietude e silencio. Maiha 
Novoa, a través destes lenzos azuis, -emo- 
cionais antiplanicies-, descorre o veo 
dunha natureza que penetra no silencio 
descubrindo a entidade da materia, a súa 
forma e a súa textura. Selva das emocións 
que cohabitan en segredo co espacio 
aberto para fundirse coa sutileza da at- 
mosfera. Esa transparente néboa que can- 
do criba a luz e tempa a lapa dos senti- 
dos serve de porta ao coñecemento. 

Hai nesta pintor$ unha secreta esen- 
cia lidade que se abre e se pecha, que vi- 
ve e respira por si mesma, que ama a lin- 
guaxe da pintura. iDe que outro xeito se 
pode vivir a pintura cando imaxe e pen- 
samento son o resultado das propias vi- 
vencias?. Paisaxe si, pero como metáfo- 
ra dunha vida que se reprega e'agacha na 
noite dos sentimentos. Rastro da loita por 
ser na súa verdade, pintar a propia pin- 

pese a todo destino, nesta ocasión, 
1 muller, depósito e torrente de vida. 

A N D A l N A  
47 

r- 



MARIE C. STOFm- 

A rredor do ano 1900, cando Ma- 
rie Stopes explorou Xapón en 
busca de flores de setenta mi- 

IS cre- 
ncan- -. 

Ilóns tle anos de antigüidade, as mulle- 
res eran unlia novidade no trabllo aca- 
dcmico. E na xeoloxia resultaban case 
"unha indecencia". Non obstante, a 
aclucla paleobot6iiica angloescocesa 
non Ile n-iolestou ser a primeira extran- 
xcira, a priineira muller e a primeira 
occidental profesional da ciencia que 
vían os xaponeses. 

~demaic dos seus traballos sobre res- 
tos vexetais petrificados nas rocha 
táceas de Hokkaido, escnbiu un e 
tadosJournal FromJapan (Diario do Ka- 
pón), 1910 no que describia as suas . 

aventuras. Antes de 1920, o seu tratado 
Cretaceous Flora (Flora del Cretáceo) foi 
publicado polo Museo Británico, e un 
libro non técnico, Ancient Plants (Plan- 
tas amigas) populanzou con éxito a bo- 
tánica fósil. O libro de Stopes Monograph 
on the Constitution of Coal (Monografia 
sobre a formación do carbón), 1918, un 
cllísico na materia, resolveu o enigma 
da formació dos chamados nódulos do  
carl7ón. Stopes demostrou que esas es- 
tructuras eran fósiles de vexetación 
pantanosa apertadamete adensadas que 
adoitaban conter animaliños marinos 
que vivían das plantas. 

Marie C. Stopes interesouse polo pa- 
sado da vida da Terra e polo seu futuro. 
Foi unlia temperá defensora dos derei- 
tos da muller e escribiu moitos libros e 
folletos sobre control de natalidade e 
educación sexual. Ao igual que Marga- 
ret Sanger e Victoria Woodhul, fixose 

notoria polas súas opinións francas nun 
tempo en que ninguén discutía en pú- 
blico tales materias, sobre todo as mu- 
lleres. 

O seu manual Married Love (Amor 
matrimonial), 19 18, foi reeditado en 
muitas linguas e, en 1921, ela e mais o 
seu home crearon a primeira clínica de 
Gran Bretaña para o control de natali- 
dade. Estes primeiros intentos de cam- 
biar as actitudes do público renderon- 
lle unha colleita de odios. "Naquelas 

datas -escribia un historiador- podíase 
sair ben librado mesmo despois de cus- 
pir nunha igrexa ou aldraxar a bandei- 
ra británica, mais non se se pronuncia- 
ba o nome de Mane Stopes nun círculo 
respectable. Stopes foi tachada de inmo- 
ral, monstruosa, obscena ... e chey-7- 
recibir ameazas de morte" 

Para poder soportar as presións so- 
fridas por ser feminista, reformadora se- 
xual, científica e guia do movemento se- 
xual, Mane C. Stopes desenvolveu un- 
ha personalidade singular. En palabras 
dunha persoa coñecida súa, "a sua vai- 
dade era tan colosal, tan desinhibida e 
tan desvergoñada que resultaba direc- 
tamente atractiva ... Despois de facer tan- 
to a pro1 das relacións persoais dos de- 
mais, manexou maal as súas próprias. 
Era compasiva e obstinada, carecia de 
tacto e humor, entregabase ao ben pú- 
blico, distinguíase intelectualmente e 
carecia por completo de gusto estético. 
Considero un privilexio tela coñecido". 

WT. Gordon, especialista en vexetais 
fósiles del Kingk College de Londres, re- 
crutou en certa ocasión a Stopes para 
que lle axudara a recadar fondos para 
unha actividade caritativa da universi- 
dade. Entre a serie de conferencias da 
"semana da ciencia" dadas por el anun- 
c i o ~  unha rara charla da doutora Marie 
Stopes, de infausto renome. Era o mo- 
mento álxido da súa mala fama como 
escritora que desafiaba as prácticas se- 
xuais aceptadas e a sala de conferencias 
estaba ateigada por un público que pa- 
gara por satisfacer a súa cunosidade. 

Aquel auditorio expectante foi en- 
tretido pola incontrolable Marie Stopes 
cunha charla dunha hora i. for- 
mación do carbón. * A .  

Barcelon 
1995. p~ 

- 
do do Diccionario de In Evolución. 

Biblograf, S.A., a, Richarc 
> 593-595 

1 Milner: ' 



P eter caettano debuta con esta pelí- . 

cula capaz de surpresar-nos. 
Porque-lle tira un bo partido a ese 

drama humano que xenera o paro, neste 

a es- 
ranz 

caso en varóns de idade méia que, de 
obreiroc dunha florecente produtora de 
aceiro de Sheffield, pasan ás colas do 
subsídio e, naquel "clube" de buscado- 
res de traballo, aos poucos, van perdendo 

peranza de encontra-lo. Desespe- 
a que suma ás dificuldades que esa 

siriiación persoal xenera nas relacións 
[liares e a 
ero Caett -nos á surpresiva 
ativa deste gr upu de obreiros de tra- 
ar para realizar un esp~ctáculo de 
)-tease masculino dirixido só a mu- 

lleres (quen de certo disfrutan de tais 
espectáculos). 

Ensaian, enfrentan-se ás suas inse- 
guri medos, entre outros, á re- 
lacic is própnos corpos e os sen- 

dades e 
jn cos sei 

morosas. 
:ano leva 
. - -- - - - 

3 pul nuuuL ~ a ~ l y i t -  c(uc a r  L I I U V ~ I I  

coas músicas de Donna Summer ou 
Tom Jones. ' 

Película que suma no haber dese cine 

timenros que lles produce saber que 
elas, as mulleres, van mira-los non co- 
mo persoas, senón como corpos, de 
igual xeito que eles miran as mulleres 
en tais circunstáncias (pasaxe intere- 
sante). 

Secuéncia estupenda desde logo é 

aquela cola do paro na que coinciden e 
segundo o fio musical comeza trasmi- 
tir unha das músicas que eles ensaian, 
sen se dar conta comezan a mover-se 
cada vez con máis soltura e censo do rit- 
mo entre os parados que, coma eles, ta- 
mén van pasar a revisión. 

Hai lugar para o rico, para a solida- 
riedade, para algunha bágoa e para a 
tenrura cos nosos antiheróis encabe- 

británico e irlandés que se está conver- 
tendo, no dicer dos sabidos, no viveiro 
máis interesante e influinte do cine euro- 
peu actual. Unha nova xeración que 
«Amnca e é herdeira do cine social, que 
apareceu a finais dos anos 70 como con- 
secuéncia dos destragos causados polo 
Thacherismo » . l 

Un cine que con boas doses de hu- 
mor -é o que atrae ao público- denún- 
cia a realidade bastante tembel e depn- 
mente das xentes excluidas do mundo 
do traballo, desposuidas dos beneficios 
sociais (antes intocábeis) e lidando dia 
a dia coa precanedade, coa miséria. * A  

1 Begoría Arce. Cinemania no 26. Novem- 
bro de 1997. páx 98. 



CGZIDC m VASCA 
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Ingredientes (para 6 persoas): 

SI 400 gr. de garvanzos 

,nl 1 /2 Kg. Patacas 

A) 1 repolo 

21 1 cebola 

1 pemento verde 

-ni 2 tomates ben maduros 

,ni 4 dentes de allo 

2 cenoura medianas 

sl 2 chourizos de cocer 

$1 1 morcilla (mellor de arroz) 

SI 1 /2 kg. Xarrete de cuxo 

31 2 osos de caña 

a 250 gr. de touciño salgado 

a 1 pezuño de porco 

SI 2 zancos de galiña 

SI Salsa de tomate 

O dia anterior pon-se os garvanzos a 
remo110 en auga morna con 2 culleres 
de sal. 

Nunha ola con auga fria pon-se toda 
a carne (menos o chourizo, morcilla e 
galiña) . 

Cando leve 10 minutos fervendo, bo- 
tan-se os garvanzos (poñer nun saqui- 
ño de tea fina para que despois sexa 
máis doado saca-los da pota). Cando le- 
ven fervendo outros 10 minutos, enga- 
de-se-lle 1 vaso de auga fria e poñen-se 
a lume baixo. 

Ao cabo de 1/2 hora, bota-se-lle o 
chounzo e a galiña. Todo deberá ferver 
unhas 3 h e 112 (por suposto nunha ola 
a presión os tempos son distintos). 
Cando leve fervendo 112 h. bota-se-lle 
toda a verdura (menos o repolo) e as pa- 
tacas enteiras; comprobamos o sal. 

Nunha pota distinta coce-se o repo- 
lo tallado en auga abundante, con sal 
e un chisco de aceite. 

A morcilla fai-se 5 minutos antes de 
rematar a cocción. 

Unha vez feito o cocido, sacan-se os 
garvanzos e o repolo e escorregan-se 
nunha fonte. 

Fai-se unha salsa de tomate e enga- 
de-se-lle toda a carne tallada, galiña, 
morcilla, chourizo, etc. (quen non o 
queira con tomate pode prescindir del). 

Co caldo da cocción da carne fai-se 
unha sopa de fideos. 

E iso é todo! 
Un bo prato de sopa "de segundas" 

un de carne variada acompañada coas 
verduras e legumes, todo cun bo viño 
de noxa . . . . 

Bo proveito!! fk 
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Libi 81ro 
Pra 1, 12 
Libi,, 
Avd. de Fisterra, 76-78 
Libreria Didac 
Avd. Rubine (( 
Libreria Lume 
Rua Fernando Macias 
Kiosko da Casa do Mar 
Kiosko da Praza de España 

PONTEVEDRI 

Libreria Miche 
Rua Michelenc , 

JRENSE 
l3 ---- Librer~a nwlx 

Rua da Paz, 19 
Libreria Tanco 
Jose Antonio, 70 (Paseo) 

Libreria La ~ e ~ i ó n  
Calvo Sotelo, 15 /Paseo) 

SANTIAGO 

Libreria Couceiro 
República del Salvador, ' 
Libreria Abraxas 
Montero Rios, 50 
Libreria Maria Bolteira 
Rúa Nova de abaixo, 7 
Libreria Pedreira 
Rúa do Horne Santo, 55 
Boba. Area Central 

El Kiosko. Area Central 

VlGO 

Libreria Babe 
Venezuela, 4! 

A CORUNA 

Asamblea de Mulleres da Coruña 
Rúa San Andrés, 26 - 3" (981) 21 35 42 

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

S A N T I A G O  

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

Servicio de Asesoramento das Mulleres 
(Concelleria da Muller) 

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

V l G O  

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

Alecrín 
Centro de Documentación, biblioteca, hemeroteca 
Horario: 10 a 2 / 5 a 8 h. de luns a venres. 
Garcia Barbon, 30 - 5' - Oficina-8 
S (986) 43 94 59 

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

Plataforma de Madres en Acción ' 

Pizarro, 5 3 - 5 9 .  S (986) 41 79 76 

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 

P O N T E V E D R A  

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

Xanela 
Apartado 90 
36810 Redondela 

O U R E N S E  

Asociación Galega da Muller 
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