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Desde esta esquina
da Europa desenvolvida resulta difícil imaxinar cal pode chegar a ser a situación das
mulleres que viven en situacións de crise
motivadas polas guerras, enfrontainentos
entre émias, sequías que destruen os escasos recursos e orixiiian fames endémicas.
lmaxes que aparecen nos televisores ou nas
páxiiias dos xornais todos os dias, ran afeitas estamos a velas, que apenas causan un
comechón nas conciéncias, por iso é cada
vez máis iiecesário insistir desde todos os
lugares e con todas as voces, volver a elas
para que este comechón medre ata facerse insoportábel, porque iiisoportábel deberia ser a violéncia e a inxustiza.
E as mulleres son as que ináis as padecen. Nas siniacións de crise o recurso ás
tradicións máis retrógadas e á máxia res~iltafácil; buscar fóra o que é difícil de explicar OLI xustificar desde dentro. Cando isto acontece, a vida das mulleres aínda se
dificulta máis porque en case todas as tradición~a muller aparece como ser inferior
e supeditada senipre a vontade dos Iiomes.
En base ás tradicións.a muller pode-se veni
como arma
der, mutilar, violar o ~ utilizar
entre étnias.
Á par que iso, o papel da muller coino
nai e coidadora que se dá en todas as culturas fai que recaia sobre elas a responsabilidade de aliinentar e coidar do entorno
familiar, elas que non teñeii responsabilidade na tonia de decisións sobre as pierras e os enfrontamentos que causan tanta faine son as que deben buscar os alimentos, un dobre sofreniento producido
pola escasez e a impoténcia.
Se nos paramos a pensar na cantidade
de inortes e actos violentos que se producen todos os días e os causantes directos
destes actos, chegaiiios á conclusión de que
son, con moita diferéiicia, liomes quen dic-

tan as guerras, e cometen a maior parte
das violacións e ataques contra as persoas,
o medio ambiente e as propiedades.
Nada Iiai iia natureza das inulleres que
lles impida actuar como os lioines, exeinplos hai de mulleres dirixentes que fan a
mesma política belicista e de mulleres que
adoptan as mesillas actitudes violentas que
os seus compañeiros, pero non deixan de
ser unha minoria, tal vez tainéii sexa porque a aprendizaxe e a liistória trasmitida
d~iraiitexeracións, as encamiiia cara outros
comportamentos nienos violeiitos e máis
solidarios ante o sofremeiito.
A submisión foi e é iiiala conipañeira
das mulleres pero os avances na autonomia e nas cotas de decisión non nos deben
facer perder os valores que teiiios.
Moitos dos programas de ax~idaaos países subdesenvolvidos van dirixidos especialmente ás mulleres, porque está deinostrado que os diñeiros nas súas inans se einpregan dunha forma moito máis racional.
Non podemos asegurar que se a política e a econoinia fose compartida polas mulleres o muiido estaria niellor pero desde
logo que nioito peor non poderia ser.
Na ex -lugoslavia, en Amelia, en Cliiapas,
en Sudan, en Palestina, en Irak... en todas
partes onde a sofren, levantan-se voces de
mulleres para denunciar a violéncia, son
voces que se escoitan entre o brumido das
arinas e os lainentos de dor, nós queremos
suniar-nos a elas para denunciar a violéiicia e aos seus causaiites, aos governos e
governantes occidentais por foineiita-la
coa venta de arinas e as políticas económicas expoliadoras, aos goveriios e governantes dos países implicados por ocasiona-la para favorecer os seus intereses
particulares, e a todas e todos os beiieficiados desta traiiquilidade morna que nos
adurmece mentres outros, e sobre todo
outras, sofren. * A

de 5an Cibrao aprovt
confianza depositada
muller coa que compartiu cama e sexo para gravar un vídeo que logo exhibiu nun local público diante dun grupo
de menores sen o menor coñecemento da protagonista
loluntária
'ara casoS asi, amen do
que a xustiza dictamine, partir-lle os dentes, todos, por
xunto ou un a un Dara aue tamén ali, en 5an Cibrao, cada
vez que o vexan, saiban que
quedou sen dentes por violar
de xeito grave a intimidade
dunha muller valendo-se,
ademais, da sua confianza,
razón que o acredita para
vivir co rostro exterior tan
deformado como deforme
e reprobábel ten o interior
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Fereshta Ludin

unhzi mestra 1
05,
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con c n ~ rILc3
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académicas, 1topou-se coa
surprisa de qiJe o estado de
iihii
Waden-Wurtenberg
- prc
Ile o exercícic) da sua F
sión na escoli3 pública
ano aespois ae que o primeiro ministr o dese e!stado
Erwin Teufel a autorizar-a, ar. -algo tan rsirlxegum
mportant.e é
lo cc
o que un ten na caDeza non
con Ique a cot)re» aludindo
ao pi3no islarriico co q ii e
..
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Feresnra, aierna ue ori.xe
.afgarlo, se cobre
i-

L

- 0 -

A

-

las contribue a expandir o
fundamentalismo"
Polo m esmo prc?zo debe.
rian expui15ar a tocJa persocI
que leve crucirixos e virxes,
pentalfas ou cal¡%quer outr,3
caste de estrelas ou símbc)..
~ , ..
10sespirituais ou reiixiosos
Falando (de fundarnentalismo, o do'5 político1s de
Baden-W ürtembar.- - -seus elecItores, p;3rece-me
meritório e ae mais perigo
que o de Fereshtci Ludin
que só fzii defendf2r unha
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que se define como alternativo conseguiu sair-se coa sua,
en parte.
Grácias as suas reiviriuicdGalego de Disciplina deportiva aceptou a existéncia de
fútbol mixto alén a fronteira
de benxamlns até rexional
preferente que é a categoria
máis alta na que teñen xurisdicción e, por suposto no
ámbito galego
Xenaro Barreiro, delegado
do clube pelexou diante de
todas as instáncias necesárias en defensa do dereito de
tres xogadoras do seu clube:
Rosa, Diana c Rcbeca que
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debutaron en Setembro do
97 nun partido contra o
Bastavales. Pouco despois do
seu debú fecharon-lles as
portas impedindo-lles xogar.
Desde finais de Abril do 98

esS

teñen algunhas portas abertas, outra vez. 5e deciden
que o fútbol sexa a sua vida,
encontrarán máis e máis portas necesitadas dos seus balonazos.
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-como carnDian en caseque
todas as partes ccindo as
elección: i se avecliñan-.
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rnaioritarlisimamerite apoiar1
a medida, porque temen a
reacción dos pais e as nais
do alumriado dest a mestra
e porque opinan clue "a pre
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uutra a a s caras dos
"escándalos sexuais"
d e non-sei-cantasmulleres con Clinton.
A

M 0 LUCI

Gennifer Flowers

Gennifer Flowers, traballadora
dun cabaret de Litle Rock,
que no 92 revelou que tivera
un longo idílio co Governador
de Arkansas e xa casado
ri:-e-'U xa mái5
D

de 500.000 6 (77 .()00.000
de pesetas) a base de dedicar-se ao relato de Ijexo presidencial por aqui e por alá
(Penthouse, prograrnas de diversas televisións, cIutras revistas e un libro tal que
"Paixón e traizón".
Xa veremos cantos millóns
Ile reporta a Monica Lewinski
e a esoutras muiieres teimudas en contar con todo luxo
de miudezas as suas relacións sexuais co presidente.
O peor xa non é que á sociedade norteamericana estes seriais Ile pirren senón
que os medios de comunicacións de paises latinos, máis
respectosos coas vi das privaaas aa5 xenres, reimen en
meter-nos polos 0110s e polos
oidos O estilo de vida ameriC d l lU, t.1 l LUU>d> LUI
tan noxento, tan noxeri~u.

"Amizade a través d o
deporte e a culturau
é o lema que presidiu a quinta edición dos Gay Games

(xogos gai) que se celebraron a princípios de Agosto en
Amsterdam Os organizadores quedaron desbordados €
o mais grande acontecemento do século organizado por e
para homosexuais.
E a primeira vez que se celebran fóra de U5A, e por primeira vez a preséncia de Iésbicas achegou-se ao 50%.
Algunhas actividades pouco
tetien que ver co deporte

(bailes de salón, concurso de
canción), sen embargo O VOleibol, ciclismo, futebol, hockey sobre xeo, natación, atletismo e a maraton, a grande
proba final que fechau a cita
aberta aos deportistas inscritos e a todo o público, dan fe
do forte carácter deportivo e
deportista destes xogos, recoñecidos no seu carácter
oficial polas principais federacións holandesas.
Na inauguración actuou
Dana International, a cantante transexual israelí que gañou este ano o festival de
Eurovisión.
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Amparo Alonso

Helena Rubinstein-Unesco, A
investigación galardoada é un
sistema experto para o control fetal antes do párto que
se aplicou a ela própria A recollida do prémio cadrou co
seu primeir0 parto.

&l

A Oferta turística galega
foi avaliada por unha delegación europea formada por
franceses, suecos, irlandeses, galeses e holandeses
que estimaron que o potencial de recursos comarcais é
estupendo ou máis. Todo lles
gustou, especialmente a gastronomia, ainda que sinalaron
algunhas cousas manifestamente mellorabeis, entre as

r

dirixe unha equipa de inVeStigaciÓn sobre intelixéncia artificial. € profesora da Escola
Superior de Informática de A
Coruña e m01 recentemente
recibiu 0 Primeir0 prémio de
investigación para mulleres

Lesaria tvora,
cantante Caboverdiana, compartiu os prémios UNESCO da
música 1998 co compositor
franco-grego l. Xenaquis e unha institución privada sudafricana de música-arte e teatro.
O contento foi grande entre
os artistas orixinários de paises africanos de fala portuguesa, comunidade bastante
numerosa en Lisboa, especialmente co gallo da "Expo
98" porque ademais de alegrar-se por e con Cesaria
h o r a consideran que é un
prémio moi importante para a
cultura africana e a música do
continente negro.

Amparo Alonso,

que subliñaron a formación
dos hosteleiros e a necesidade de abondar máis na
cultura como forza condutora do desenvolvemento
turístico.
Era-che bon que nun país
que fai a cotio festas de xantar, viñesen delegados da
Unión Europea queixar-se
da cocina!

Cristina Moreno,
a primeira muller teniente da Guardia Civil
na história dese corpo,
dixo ao recibir o despacho de oficial en
Zaragoza a meiados de
Xullo que este logro
"supón un trunfo para
todas as mulleresl'.
Meiado Agosto, co gallo
da toma de posesión no
posto de Oleiros, onde
manda a trinta ( 3 0 )
guardias, animou a todas as xoves que o desexen a estudar para
ser guardias civís, entre
outras cousas porque,
Cristina Moreno
segundo ela, a muller
aporta sensibilidade en muiAproveitamos para sobrancear o complexo da vida e o retos servizos.
Mandar a 30 homes non é
volcón que para algunhas sualgo ao que estemos afeitas.
pón ese aserto de Cristina inVer a mulleres con tricórnio,
dicando que o posto ao que
tampouco e porque resulta
ela chegou "é un trunfo para
célebre trouxemo-la aqui.
todas as mulleres".

Anita Roddick,

Anita Roddick
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é unha empresaria pouco convencional. Desde 1976 dirixe The Body
5hop lnternational empresa que defende o respecto ao médio ambiente, o comércio xusto, a salvaguarda
dos dereitos humanos e a protección dos animais. Recentemente
Anita lanzou unha campaña para
que a muller gañe autoestima, para
o que criou unha personaxe como
Ruby, unha fermosa e descarada
moneca que non mede, desde logo
90-60-90. Ruby presume de corpo
e loce-o con orgullo, por ¡so Ile

gosta á xente. € unha desgrácia,
opina Anita, que non se vexan mulleres de carne e oso co fisico de
Ruby posando espidas como obxecto de desexo. Ruby aspira a que
muitas mulleres se acepten a si próprias cos seus corpos e desboten as
tiranias dun concepto de beleza tan
sumamente estricto que leva a tantos trastornos allmentários graves -e
menos graves- e a tantas depresións e autodesprezos porque os
corpos non se adaptan aos modelos
repetitivamente presentados nos
médios de comunicación e nas tendas de moda.
A campaña lanzada por esta empresa compara o corpo ideal co corpo real nunha interesante imaxe.
Anita quere demostrar -e convencer- de que calqueramuller saudábel
e feliz é unha muller guapa.

the real

Nicolasa Quintrerná n
4

falando en mapudungun dixo
«Nós estamos na nosa terra, e
nen por un saco de ouro me sacarán dela. 56 morta» respostando ás palabras de Endesa-España
de que eles ganarán a batalla aos
índios mapuches,(uns 500
pehuenches que integran o povo
mapuche e viven nas abas da
cordilleira dos Andes, lugar que
aspira Endesa a deixar baixo as
aguas coa construcción dunha
presa, a central hidroeléctrica de
Ralco, no alto Biobío, o rio mais
ancho de Chile 640 Km ao 5ur

de Santiago). xa veremos quen
gana a batalla. Vários pehuenches -xentes do Pehuén ou
Araucária- negan-se a seren trasladados, recolocados nen mellorados fóra do seu. « M 5 non estamos disputando terras alleas, estamos defendendo o que nos
deixaron os nosos antepasados.
€ fndesa a que actua ilegalmente e trata de apoderar-se do
alleo.( ...) a terra é unha nai para
nós» segue dicindo Nicolasa a Iíder dos pehuenches que se resisten ao traslado.

((N

d a de obrigas, nada de deberes, nada de iiecesidade. As ordes e as iiiiposicións so; iizsoportábeis (para as iniilleres).Candofalz algo,fan-no porqtle lles gastaface-lo, e a arte consiste nz
facer qzle lles goste o que é bon. Con dificuldade entendereí qtle o sexo
belo sexa capaz de principios. No sezi Ltignl; a ~rovidélzciadotozl-lzas
de sentinzentos benevolentes e h~ii~zanos,
d u n f i ~ z oselno de adaptación e cizinlia al~naconzplacie~zte».
1. Kaiit, Observacióiis sobre o seiitimento do belo e o sublin~e
Madrid, Cátedra,
Recollido do libro de V. Camps, El siglo de las ~~zzljeres,
1998. páx. 21.

«Desde lzai delnasiados séctllos a Ezlropa civilizada deixotl as stlas
nzzllleres aos iinicos coidados interiores das szlas fanzilias, feito que a
delicadeza do seu carácter selnella xzrst$ica~:Mesino poderiantos dicer que a natureza o gaba, dotálzdo-as, en grao enlinente, de todas as
czm/idades e virnldes sociais. Privadas dzllzlza existéi~ciaa-vil, stibnzetidas as volztades arbitrárias dos snLs aclzegndos atk nas secretas expans i ó n ~do corazón; escravas en todos os tonpos e en t o h s as idades: xoves, dos desexos dos sezls país; nlzilleres, dos capriclzos dun nzarido; e
cando o destino senzella te-las liberado de calqzler despotisnlo, o dos precolzceitos servis cos qzie tnz sido cercado o seti sexo, nzantelz-~zasainda
encorcadas baixo as stias leis; asi desde o berce até a ninlba as n~tilleres
vexetan lzt~lzlzaespécie de escravittlde.»
Mensaxe da sociedade patriótica e de beneficéncia das Amigas da
Verdade ás coreiita e oito Seccións; redactado por Etta Palm, d 'Aelders
de solteira.
Texto fiindacional do prirneiro clube iiitegrado exclusivamente por muIleres. Etta Palni presentou-no á Sociedade de Amigas da Verdade. federación de clubes de toda Fráncia. As mulleres decepcionadas polos priineiros pasos da Revolución, decidiron erixir-se elas próprias en voceiras
das suas reivindicacións.

nz la RevolmiÓ~z Francesn.
Tomado do libro 1789-1793 La voz de las ~~zzljeres
Czladerlzos de qtleixas e ourros textos.
Barcelona, lasal, edicióiis de les doiies/ Des feinines/l. Valenciá de la
dona., 1989. páx 53-60
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MULLERES NOS PARLAMENTOS
O Tribunal de Contas da Unión Europea puxo ao descuberto o despilfarro dos cartos públicos que desde 1990
fai a Eurocámara. Entre os anos 1990
e 1997 o gasto médio anual por cada
diputado (diputadas hai poucas), á
mame d o seu salário, aumentou d e
23.2 millóns de pesetas a 38.1 millóns.
Neste gasto incluen-se as dietas d e
viaxe dos europarlamentários desde a
sua residéncia a o lugar d e reunión,
calculadas a 128 ptas por quilómetro
nos primeiros 400 km. e a 64 ptas. para
o resto. ATENCION
ao resultado, esas
clietas superan nun 30% a tarifa aérea
en clase business. Menudas viaxes!!!!
E.... non s ó iso. A Eurocámara non
controla onde están domiciliadas as
persoas parlamentárias e asi temos casos próprios da mellor picaresca. Por
exemplo, as/os parlamentárias/os de
Alemania non pagan na rede ferroviária clo seu país e só abonan os 10
q~iilóinetrosd e traxecto entre a frontcir:~;ilemá e Estrasburgo, pero á hora
cle cobrar dietas iso non consta. Tanién hai quen declara residir en cidades nxíis alonxadas de Bnixelas OLI Estrasburgo para ver medrar as suas
clietas.
Tainpouco hai control sobre os dias
d e permanéncia xa que até o mes de
febreiro bastaba con firmar no rexistro calquer dia da semana d e pleno
para recibir 38.000 ptas. diárias.
Outro gasto incontrolábel son as
dietas de secretariado. Cada europarlamentária/o pode contratar duas per-

O Instituto IDEA con sé en Estocolmo fixo un estudo da composición
dos 240 Parlamentos que hai no mundo e os resultados tirados del son:
D Dos 240 Parlamentos s ó e n 18
preside unha muller o que supón un

7.5%.
D Das 40.822 persoas parlamentárias só hai 4.490 niulleres, é dicer iin
11%.
D A cabeza en representación feminina están os paises nórdicos cun 36%
d e parlamentárias. -Segue América
cun 13% de representantes femininas.
D A representación en Europa, agás
os paises nórdicos, é dun 11% que
vén a ser o mesmo nível que o d e
Africa subsahariana.
D E por último os estados árabes
nos que a porcentaxe d e mulleres
parlamentárias é dun 3%.

soas como asistentes sendo estas remuneradas pola Eurocámara. En teoria deberia haber un contrato pero
como non se esixe presenta-lo á Cámara, non hai ningunha garantia contra o risco d e utilización inadecuada
das dietas do secretariado. Mesmo, algunhas veces, dá-se iso d e que "todo
queda na casa" xa que persoas asistentes son familiares da ou do parlamentário.
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varios filinies nos que apa recen persc~ n a x e sl-Lomosexuais:
"O obxecto do mLci,,fnot e".
A vocla do ineu mello r
Limigo"; ''Martha ;zncl Arth
"Blast from teh 1'ast"; sol
ilgiins elceniplos. Que nc
.ara, por cartos !!!!!!
n, 1

Everett

LIILLL8

As razóns esgrimidas, ademais das
xa coñecidas -auséncia d e educación
igualitária, o modelo masculino predominante na vida política, a cornipción na política- poden estar no sistema electoral. O sistema proporcional soe resultar máis ventaxoso para
as candidatas que o sistema de maiorias parlamentárias. Co sistema d e
maiorias parlamentárias a candidatura
dunha muller representa unha ameaza á candidahira dun compañeira do
mesmo partido. Co sistema d e representación parlamentária por distritos
a xente votante elixe as persoas e non
a o partido co que as loitas internas
dos partidos son menores.

EN GALl
O índice de fecundidade en Galiza
é un dos máis baixos da Unión Europea, pasando dos 2.28 descendentes
d e média que cada muller en idade
fértil tiña no ano 1970 (ano no que o
Estado Español ocupaba o segundo
lugar en fecundidade entre os paises
da Unión Europea) a 0.87 no ano 1977.
Esta média de nacementos está nun
bral que ga44% por debaixc

PLATAFORMA POLO EMPREGO

rante o Ireemplazo xerac:ional e:;ta- .
blecido c:n 2.1 descendentes por rnullar
llLl r;ii J a d e fértj'
11.
Mais, quen va i parir czindo corres
o risco d e qued ar-te serI emprego,
cando tes que pagar entre 20.000 e
30.000 ptas de guarderia, cando o ma- .
terial escolar para preescolar sobe das
20.000 ptas .... e a cárnbio un plus de
500 ptas por vást
0-

;r

FECUNDIDADE NA UNIÓN EUROPEA E NO
ESTADO ESPAÑOL
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A Plataforma polo Emprego, formada por distintos colectivos, reclama que a Administración e os axentes sociais incorporen as medidas necesárias orientadas ao fomento do emprego para os sectores máis desfavorecidos.
A Plataforma considera que as mulleres xoves e as que teñen cargas familiares están lonxe do mercado laboral, co problema engadido de falta
d e formación e falta d e experiéncia
laboral, e recalca o proceso actual de
feminización da pobreza.
As medidas concretas para p a1'lar as
deficiéncias neste sector serian: a revisión e o fomento da coeducación
na formación; orientación e formación; facilitar-lles as prácticas empresariais e o acceso ás novas tecnoloxias; esixir o cumprimento da política d e igualdade d e oportunidades; a
igualdade d e salários; e a estrita regulamentación do servício doméstico.
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RECONVERSION SEXUAL
A organización norteamericana Exo-

clus International ahrirá un centro en
Barcelona nun prazo máximo de dous
anos.
O director executivo desta empresa, Bob Davies, declarou a COM Rádio
que Exoclus International é unha organización internacional cle ministérios cristiáns que velan polos homes
e mulleres que quere* deixar a siia
vida homosexual. Explicou que o método iitilizaclo está baseado nunha terápia de "conversión sexual" e a lectura da Bíhlia e que non funciona con
todas as persoas senón con aquelas
que teñen a vontacle de deixar a vida
homosexual.

O BOO'M DA PUBLICIDADE AMBIGUA

UN PASO ADIANTE
A Lei cle Parellas de Feito aprobad : ~polo Parlamento Catalán, recoñece como tais as parellas que acrediten
iinha convivéncia mínima d e dous
anos ou que teñan prole comun. Recoñece esta Lei as parellas homosexuais "formadas por persoas d o mesmo sexo que conviven maritalmente"
pero para o seu recoñecemento esixe
o seu rexistro mediante escritura pública ante notário. Teñen, estas pareIlas, o direito á herdanza a falta de testamento mais nega-se-lles expresamente a adopción de menores.
A Coordinadora d e Gays e Lesbianas de Barcelona manifestou que esta novn lexislación é un Daso adia
aind:~que insiificientc

A axéncia d e publicidade Stz de Roma foi a que deseñou para a casa d e
modas Zita Fabiani, unha campaña publicitária "en travesti". Entre comunicación e provocación o "trans" tira e isto xa tiña aparecido e n revistas como
Vogue Home cunha foto dun Mick Jagger irrecoñecíbel.

"SQUIRE"
A revista sensacionalista "Squire"
publicou que Kevin Spacey era homosexual. O actor ao tempo que recoñeu que a noticia é certa solicitou
á comunidade Gay q u e boicotease
"Squire" xa que "unha cousa é que eu
sexa homosexual e outra ben distinta que unha revista poida axexar na
miña vida privada", afirmou o actor.
Kevin Spacey

HOMOS E EMPRESAS

,

Desde o mes d e setembro funciona en Madrid a primeira empresa integrada por profesionais gays e lesb i a n a ~E
. unha empresa d e multiservícios Servi G, q u e ofrece máis d e
cento trinta servícios e oitenta profesionais d e todos os sectores, agás
d o sexo.
En palabras de Eduardo Barea, responsábel da irnaxe da empresa "o noso obxectivo é facilitar a vida a un colectivo historicamente rexeitado e
marxinado". A nosa noraboa.

TRAl

TEMPO

As mulleres ocupan entre o 75% e
o 80% da xente que realiza traballos
a tempo parcial. O tramo d e idade é
maior que as qiue traba'llan a tempo
completo, sendc3 as mul leres que teñen máis d e 45 anos as que ocupan
unha ineirande porcenta xe. Este grupo caracteriza-se por te1- un níve:1 d e
o
,
.
,
=
.
.
estudos baixo e por exLiLL1
L l l l traballo temporal de baixa cualificación
e escasa remuneración (S obre tod~
o no
servício doméstico).
A difi~rénciacia situacjión do trabaIlo a ternpo par<:ial con <lutros pziises
é:
B Nos paises nórdicc1s a par.ticipación da xente nova é Inotábel c:SUpón unha via d e tránsit~c I I L 1 ~a" ,ClU1mación e a vida laboral. Ainda sendo
traballo temporal é máis estábel e ainda que nel tamén predominen as mulleres non implica menor formalción
nen remuneración.
D No Estado Español asi coma en
Grécia e Portugal implica man de obra
feminina, inestabilidade, baixa formación e menor
l....
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Violacións d e bebés narcotiz
de entre 12 e 24 meses eran mc
das nas páxinas d e Internet. En ,,,
landa descubriu-se una das maiores
redes internacionais d e distribución
de imaxes pornográficas en Internet.
Esta re d e ten dlistribuidores e n Alemánia, Rusia, E: itados Unidos e Israel.
As f o t ~,,c:,~ i d i i dc,
adisauetes eran intercambiados pola clientel:ihabitual coma se fosen cro
1-

A investigación está agora centrada na localización das vítimas infantis. "Estas criaturas foron mancadas de
tal forma que o dano é irreparábel.
Nunca en toda a' miña vida profesional vin escenas máis terribeis", foron
as palabras do profesor Wim Wolters,
psiquiatra infantil.
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A CARA DA POBREZA
Nun informe elaborado por CC
reflicte que a Comunidade Galeg;
576.700 persoas pobres, iso suplón o
20.5% da poboación galega. Frente
a épocas anteriores e n que a poDreza afect:aba sobre todo a persoas da
terceira idade, agora un 44.1% d o total de poDres teñen menos d e vintecinco ai~ O eS engrosan eses números
mullereS con ca rgas familiares.
1-
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Entre
:aneiro d!e 1997 e o 1
d e mar2
38 foron detidas 841
-..clubes de almulleres c3LlalmciiaaCII
terne galegos.
A metade del:as son d e Colóm
pero tamén hai aI a ~n e p u b i i c aDc
nicana, Brasil, d e paises asiáticos e
africanos e da Europa d o Leste.
En comun teñen a forma d e ser re.clutadas nos seus paises, enganadas
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cunha falsa oferta d e traballo coa que
esperan poder saír da pobreza. Despois, cando chegan a o seu destino,
quedan sen pasaporte e por médio da
chataxe e das ameazas son obrigadas
a exercer a prostitución.
Por que non hai denúncias? Porque
teñen medo as represálias destas máfias internacionais se son deportadas
aos seus paises d e orixe.

MULLERES NO METAL
Un estuclo realizado pola UXT-METAL clescohre a gran discriminación
que sofren as mulleres neste sector.
Elas chegan antes cós homes a o
sector siderometalúrxico pero tamén
anticipan a sua marcha porque teñen
que asumir responsabilidades familiares.
As mulleres realizan tarefas administrativas e técnicas. Raramente ocupan postos directivos, de supervisión
ou de producción.
Os homes deixan o sector nos tramos d e maior idade ou por xubilación; as mulleres por finalización d o
contrato e por responsabilidades familiares. O perfil d e saída sinala que
deixan o traba110 entre os 25 e os 34
anos, tramo onde as implicacións impostas pola división familiar d o traI~alloopera con maior intensidade
(nupcialidade, reproducción, coidaclo cla prole, etc.).
Asi o emprego masculino ten unh:i posición moito mellor có feminino porcli~cas n~ulleresacumulan unha menor antigiiiclacle nun sector dominado por cualificacións específicas
e por estabilidacle laboral.

J

.m TRENT LOTT, lider da maioria conservadora no Senado norteamericano en
entrevista televlslva aflrmou "A hosexualidade é un pecado ........ outros teñen unha adicclón sexual ou son cleptómanos. Ha1 todo tipo de probdemas e
adlcclón e experiéncias desta c.lase que
están mal".

Unh
sraeli de 75 anos
anulou os trámites de dlvórcio despols
de descubrir unha pilula de Viagm.no peto
do seu home. O seu argumento ante o tribunal de Haifa foi '5e el quere limpresionar outras mulleres ináis vale que me
impresione a min".

o s e c retário da Conferénc:la Eplsal, Juan José Asendo, na prc!sentaclón do documento "O aborto con píldora
tamén é un crlme", aflrmou que desde
O arl o 1985 en que foi aprobada esta
práctica, podt?rian ter-5,e producido uns
600.000 abortos e por tanto crlmes no
Estado Españ01.

Segulndo Anne'te Schav,an, ministra responsaDei ae iultura do estado
alemán de Baden-Würtemberg, cubrir-se
cun pan0 a cabeza non é expresión dunha
creriza relixiosa, senón unha maneira de
' h a rcar distánclas culturals" e "un símbolcI político". Esa é a razón para apare mestra cJe orlxe
tar clas aulas a
afgana.
.LL
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O SEME DA CASA BRANCA
...,- robas uc nui 1,
O FBl, a equiDa de ~ I :1---UIU
- UU
. ~a>
etc e tiodo porqL
5 0 vestido azul da LI~winskyfc)i asi
de sux:o para o ;
~rante
dous anos. 1será porc,a!
(7
- n,res1 dlxo-lie, "non quero aecepcionar-te" Pero, cIarn
,-. -,
o presi ia polo dos fluxos e ela entendla que Iia ocupar o Iugar da Hlllary. Ese malentendido le'vou-nos i3 este sh(3w e
r?ntinuará!!!
1

DONNA FERRATO
Donna Fenito espiixo parte do seu
tral~allofotogrifico no Kiosko Alfonso
de A Coruña e con~probamosque esta inuller fixo da denúncia dos maus
tratos un obxectivo na sua vida. A cámara da Ferrato contribue a crear un
est;iclo cle opinión e mesmo a modificar ideas preconcebidas sobre a violéncia fami1i:ir.

J

Hillary vai de susto en susto. No documento T
saxe e fe baptista" aprobado polos 8.300 delegado'
lgrexa a que pertencen os Cllnton declara-se que o m
mónio é "a canle para a expresión sexual"; queda totalmiC l l L C
rexeltados o dlvórcio, o aborto e a homosexualidade e a muller "é unha responsabllldade lmposta por Deus que res^)elte
ao seu home e que Ile slrva como axudante na xestióri uu
fogar e na educación da prole"
2-

LCoruñesa de Cuba OL
Cubana de A Coruña:
1

!BERTAREyw.lMnLucHAsAinuR

Cando c
)

es Galicia?

ano 49, exactamente

13 de x~
A: E ¿que impresión che causou A Habana?

M: Algo inexpresable porque é unha ciade colonial preciosa cun mar belísimo
unha xente moi comunicativa, extrovertida e afable.

Pois galega e coruñesa por ribi
de todo ainda que leve vivindc
en La Habana desde a
A:;
toda a familia?
adolescencia, alá polo ano 49,
h:~ e u pais
s e o meu irmán máis veen que emigrou a familia para
110. Viviamos no casco de La Habana
moitos anos e despois mudámonos para
unha Cuba revolucionaria recén
O Vedado.
estreada. Maruja vívese como
artista, e sen querer renunciar A: Cóntanos como empezou a túa carrei-0
á súa nacionalidade ficou nas
h4: Cuba foi un dc1s países
mzaterras de Fidel onde
dos no qu e á televisión se I
irdíu
desenvolveu toda a súa carreira
en 1950- , e había un programa, "Buscando Estrellas", ó que chamaron as miartística, empezando como
ñas amiguiñas porque dicían que eu cancantante e centrándose logo ni
iba moi 1ben. Cor
3 moi coitada
actividade dramática, para i
revía a i
nimáronme a
que ela di sentirse moito máis
ir un &a coma espectadora e acabei participando canda 28 persoas máis. A miña
dotada. Muller dinámica e
surpresa foi grande cando me deron o
rompedora loitou contra unhas
Premio dc:honor e mais o do xurado,
convencións sociais que
dc:safinara, trabucárame ... pero
Porque
. .
mantiñan a muller moito máis
caín ben, á parte de sentirme rnoi apoiada
polo
pianista que me acompañaba, Maatada cás actuais, tentando, ó
rio Romeu -seu avó fixo eses grandes
tempo, que o exercicio
d anzóns tan famosos no mundo-. Desconsecuente das súas ideas
Pois tiveri un grave problema porque
TIILU~ y a l a non querían que fose artista.
non producise sufrimento ou
Por fin, meu pai firmou o contrato -eu
ruptura cos seus pais ós que
era menor de i d a d e coa condición de
quere "intensamenter', unha
que miña nai me acompañase sempre,
difícil decisión que, como ela
Traballei na TV ata 1954, en que me fixeron un contrato para México por tres
di, Ile impedíu en ocasións
meses e, parece que moi mal non me foi
realizarse plenamente.
J. LC.

porque seguín alí catro anos traballando
figuras de primeira liña coma Agusn Lara, Pedro Vargas, Vancells, José
brasa, O irmán de Armando Calvo,
Manolo .... Sentinme liperbén e marcou
a miña carreira porque ata aquí eu actuara só en calidade de cantante, e o director Manolo Valero pedíume que re-

levase á actnz Nlanola 3-,,,,,
de gripe, e futen o prog
pinte

EnIenna
ioite se-

A: ;Que tipo de obras ikcías?
M: Primeiro m oitísimas; telenov
despois, porque penso que son mellor actriz ca cantante, traballei co irmán de
Tintán, o "Loco Valdés", en "Variedades de Media Noche", co mellor presentador que había daquela, Paco Malgesto, ó tempo que filmaba tamén tres
telenovelas por xunto e traballal~ana emisora de radio XEM.

A: E volviches a Cuba...
M: Si, pensando en voltar a México máis
tarde para facer ~ m h apelícula con Ismael
Rodríguczj pero meu pai convenceume
para que ficase en Cuba onde cría que
me ía sentir mcllor e ter máis traballo.
Xa alí me deron un programa semanal
na TV de zarzuela, moi bo, e pasei 30
anos facéndoo e presentando zarzuelas
como "La Verbena de la Paloma", "La
Revoltosa", "La del Soto del F
L L A ~ a b a ~ el ~moitas
e " , outras má
A: Tamén andaches por Europa

non?

M: Andei. Vin facer unhas películas. Xa
filmara unha en Cuba, "La vida comienza ahora", de Vázquez Gallo, con
actores como Pedro Alvarez e Lilia Lazo,
Plfredo Perojo, Marta Jirnénez Oropesa...
foi unha película moi digna. Tamén unha
coproducción checo-cubana "Para quien
baila La Habana", da que me gustou
moito como quedou. Todo isto foi no
ano 62, e no 65 chámanme para outra
coproducción inglesa-cubana-alemana e
marchei a Alemania onde estiven filmando un mes e medio e voltei para
Cuba bastante satisfeita malia que para a
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Cuba de entonces esperábase que fose
unha empresa de gran magnitude e non
foi tanto coma se esperaba.
Despois pasei por México outra vez, pero
non puiden facer cine, porque os estranxeiros tiñan de deixar un 75% do
traballo ó nacional -coma que me parece
moi ben- e eu debería nacionalizarme
mexicana para poder traballar. Daquela,
eu estaba moi solicitada entre outros por
Ismael Rodríguez ou polo meu gran
amigo o Indio Fernández, porque eu

daba unha boa "damita joven", pero non
quixen facerme mexicana por non perder a miiia nacionalidade e isto, ainda
que non o pareza, mutiloume moitísimo
no t r a b d o cinematográfico.
Regresei a Cuba e seguín en radio e m ,
facendo obras nunha sala de teatro-estudio ata que enfermaron meus pais e tiven que deixalo. Hai seis anos morreu
meu pai, lamentablemente, e agora estou soa con miña nai e fago traballos
eventuais. Ti sabes que a arte rouba
moito tempo, teste que desprazir e, polo

"Despois tiven un
grave problema
porque meus pais
non querían que fose
artista."

momento, non podo facelo. No ano 90
traba110 dc novo nunha zarzuela no
mesmo teatro no que iniciara a miña carrcira. Estaba dirkida por unha gran actriz,Raque1 Revuelta, da que aquí se poden ver moitas películas. Fun o Festival
Internacional de Teatro de Moscú, no
90, e despois disto, fáiseme un pouco
duro actuar e só furen unha serie televisiva de tipo cómico na que encarno a
unha vedette retirada, cun papel inoi parecido ó que foi a &a vida: amante dos
animaliños ... era rnoi pavera e gustou
moito entre o público, desde esa non fixen cousa algunha.

"(...) L I l10me
~
caildo é n~achista,
. .
e aquí é r a i ~ i ~moito,
o
MUT~LATE,(...)"

A: Ofertáranche tamén un papel no
que ías encarnar a unha'galega nunha telenovela, ,non sí?
M: Efectivamente, chamábase "El año
que viene", e ía facer ese papel, cousa
que me resultaría facilísimo, pero o director pretendía que ridiculizase á galega
en cucstión e eu enfadeirne. A miña idea
cra facelo de forma sutil porque unha
pcrsoa pode ser torpe sen que isto impliquc ser analfabeta ou facer acenos astracanescos. En Cuba o actor non está
ben remunerado e eu cobraría por esta
película uns 1500 pesos (máis có salario
dun ministro), sen embargo penso que
non hai cartos que paguen o deixar a iúa
raza en ridículo. Eu díxenlle: non digo
que copies de exemplos como Rosalía
por estar un pouco manida, pero hai mulleres galegas como a Pardo Bazán, cun
gran nivel cultural, das que parece que
non che falaron na escola. E o director e
máis eu, que fóramos amigos 38 anos,
deixarnos de selo, cousa que me fixo sentir rnoi mal.

A: ¿Por que durante todos estes anos
que levas vivindo en Cuba non adoptaches a nacionalidade cubana?

M: Considero que me beneficiaría comercialmente, pero que sería coma negar á
nai, e negar á nai por obter prevendas
paréceme denigrante. As veces téñenme
preguntado en entrevistas periodísticas
"idc non ser galega, onde che gostaría
ter nacido?" sempre contestei que de novo
en Galiza, e ademais en A Coruña, porque me gusta toda Galiza, pero son rnoi
coruñesa.

A: Así como falas perfectamente galego, tamén desenvolves un papel na
Casa de Galicia de La Habana, fálanos algo disto.
M: Cada vez que hai algunha actividade
ou unha data significativa faise un espectáculo e eu tento ir malia os inconvintes, presento o acto, canto' un pouquiño en galego e recito algunha cousiña
tamén. Cliámanme sempre a min para
estas cousas porque eu fun a primeira cn
cantar en galego na TV ("Unha noite na
eira do trigo"), e desde aquela eu son
quen canta en galego pola tele. Agora
empezan unhas neniñas que son solistas
no coro e van falando un pouco de galego. Están cantando bastante ben, o cal
me dá moito orgullo que sendo cubanas
canten estas cancions tan fondas da nosa
terra. Quero aproveitar para agradecer
a Luis Menéndez, que furo un programa
como "Encontros de galeguidade", con
familias coas que moita xente perdera
contacto, -entre eles atopei unha miña
prima, Soledad Valdés-. Penso que é un
labor incalculable, porque a todo galego
que está fóra resúltalle rnoi emotivo contactar coa familia de aquí, cando eu falei coa miña curmá chorei moitísimo.

A: Como ves a relación de Fidel e Fraga, desas dúas figuras tan diferentes
e que xogan tan distinto papel na escena política.
M: Son dous homes rnoi intelixentes que
saben que conversando poden m i d a r ós
seus pobos. Fraga foi un home que co
turismo fixo moito por España e Fidel
pódese nutrir desa experiencia. Descoñezo de que falan, evidentemente, pero
paréceme que é bo. Ademais, como Fidel ten ancestros aquí e Fraga naceu alá,
como bos galegos teñen que responder e
chegar a un entendemento.
A:Cambiando de tema, a túai.ida parece algo atipica para unha muller da
túa idade, rnoi feminista, fálanos algo do que pensas da muller, da vida
doméstica, do matrimonio, de por que
non casaches...
M: Mira, eu admiro ás mulleres que casan como miña nai co seu primer noivo
e que despois de tres anos de relacións
tiveron 67 de matrimonio. Penso que hai
que dariles unha medalla, tamén ós ho-

mes coma meu pai polo mesmo. Pero un
home cando é machista, e aquí éranno
moito, mutílate, limítate e córtate as ás,
nunha palabra. Eu como era artista, algunlia vez téñenme ofertado mercar un
teatro onde puidese actuar só para ás
amizades comúns e así deixase a escena.
Eu preguntabame ipor que non podo ser
artista sen que isto cxclúa o casamento?
Por outra partc, pensas que se casas e tes
un fdo xa te vai limitar moito e vas perder esa libertade de acción da que disfrutas antes, que non vas ir dc xira levándoo coma s c dunha mala se tratase,
e que se o tes débeslle dar toda a atención
que merece ou se non o vas facer, mellor non o tes. Hai persoas que non lles
importa deixar os fillos para que a avoífia os coide, pero eu penso que ela xa
cumpriu o seu ciclo, que xa loitou cos fillos seus e que non ten por que loitar tamén cos nctos. Admiro a todas aquelas
quc o fan pero a rnin paréceme un abuso.
Eu creo que a muller debe ter a mesma
libertade có home porque tamén ten as
. mesmas necesidades.

.

A: Ti tiveches relacións sentimentais
con varios homes, algúns moi recoñecidos, cóntanos algo desta faceta da
túa vida.
M: Nomes non vou dar. Só direi que
amei e fun amada, que me realicei como
muller.
O sexo sen un entendemento de dialogo
non me di nada, se non hai comunicación vas coma unha máquina e ide que
serve? Eu necesito de moita delicadeza
nas relacións, verme amada e mimada,
non coma unha máquina de facer o
amor. Para min iso sempre foi secundario, antes e agora. Preciso dunha comunicación intelectual tamén porque penso
que o amor é unha necesidade fisica e
psíquica que se vive de xeito distinto segundo as idades. Pero o amor é algo divino do que nunca se vai poder falar nin
definir aínda que vivamos cen anos. Cada
un ten un prisma diferente para velo e
non é igual para un adolescente que para
un adulto ou para alguén da terceira
idade.
E iso que ás veces se di que hai amantes mellores e peores é certo pero non
hai un país que leve o número un, como

parece que é unha opinión moi extendida.

A: ;E ti nas túas relacións pensas que
rompen esquemas ou se axustan ó .
modelo tradicional?

M: En sentido literal, non os rompo. Pola
educación que recibín eu debía seguir os
pasos dos meus pais, e na época en que
vivíamos ter un noivo e casarte con el
ata que a morte os separase era o normal. Niso si que son algo diferente porque segundo o pensamento da época os
homes crían que casar era ter unha muller que lles futese todo, os compracese
en todo ... Eu observara situacións nas
rniñas amigas que o certificaban. Como
penso que tanto homes coma mulleres
temos as mesmas necesidades e queremos gozar dos mesmos praceres pero sen

,

"(.,,) penso qlie tanto
homes coma rnulleres

ternos as mesmas
necesidades
e auerenios
gozar dos mesmos
praceres (...)"
1

que isto se volva unha obriga para o outro. A rnin todo o que viva como unha
obriga, mátame. Se eu amo a unha per1soa teño que saber o:
tentala pero por prac
ja
e sei que lle apetece un cateirio torte e
unha copiña, por exemplo, prepárolla
pero sen que isto sirva para que pense
que son a súa esclava. Polo mesmo, se
eu desexo ou gozo con algo tamén espero que el me compraza sen que eu llo
pida, pero non coma obriga. Penso que
no amor, ás veces dá máis pracer dar que
recibir, pero debe ser un pensarnento mútuo, que as persoas deben ter un grao de
identificación suficiente para non ter que
dicir hoxe debes facer isto, ter
1guaxe común.
pmdo is
1 remat:

nsas que o casz
:u reinado com

tn?
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:
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que
umba do
amor. Se dúas persoas teñan afinidade e
son intelixentes sobrelévanse e non hai
iso que racha co amor que é a rutina, a
coticSianeidade, porque sempre estarán
inventando algo sempre que a situación
o permita. Se non casei foi, en parte,
porque ser amante -palabra á que moita xente ten terror- é algo marabilloso
anto que non tes obriga ningunha
entregas cando queres. A rnin os ho...bumalcriáronme moitísimo, amáror~

-

me moito, eu amei intensamente
fnn como toda muller enamorada
pes morais moi violentos, pero I
pereirne, e podo dicir hone
nunca lle fun infiel a ning
cando amo, fágoo intensamente, ei
xéronme sentir coma unha raíña (os
cos homes que tiven realmente bo
que pasa
:riorouse a relación be
i por min. O
meu debe ser cic~icoxa que ós dous ou
tres anos hai un deterioro porque se volvían ciumentos coma cans? vixiiibanme,
non me deixaban ir traballar, chamábanme por teléfono, acat~ á b a n m ecoa
vida.. .

A: Pero ~pensachr
vez?
d: Si. M

n penso que unha peroa porqu
xa mellor ca outra que
iion o fagd, pclu antes viviamos moitísirno co que dirán, a sociedade atounos
durante moitos anos e deixou en nós
unha pegada fatal. Tiven un tempo relación~cun home co que pensei casar e
ata ter un mo, mais para manter a ilusión ocorréuseme propoñerlle que seguísemos mantendo as nosas casas propias, vivir como o viñamos facendo: seguir coma noivos á vez que eramos
amantes e gozabamos de toda a liberdade, sen que a sociedade nos criticase.
Eu á infidelidade non lle tiña medo porl u e coma non lle fun infiel a ninguén,
speraba que el tamén me fose fiel a rnin,
índa que se non mo era pero me sabía
facer feliz a min, pois santo e bo. Ben,
pois dixo que non, que eu era unha louca,
que tiñamos que casar e vivir xuntos.
Para rnin foi coma se fose un cabalo que
chega a un precipicio e asustado levanta
as patas e dá marcha atrás. Eu fórame
achegando a modiño á idea de casar e
despois disto furen como o cabalo, pensei que acabaría facéndoo
para
que facer infeliz a un home
í con
todos, cada 3 anos, máximo +, e non duraban máis, aí ren
IS meus amores. Así que unha
un periodista
me preguntou se non ía casar e facer feliz un home co que eu estaba contesteille que para que facer feliz a un puidendo
fi
:Sa varios. Iso si, s

MULLERE!
reivindicanao

Despois deste último ramadán de
1998, especialmente sanguento coa matanza de máis de 400 persoas, unha
"Carta aberta á apinión internacional"
asinada polas organizacións de mulleres demócratas en Alxerial foi botada á
lnternet para tentar implicar, unha vez
máis, á diplomacia internacional nun conflicto que castiga á poboación civil con
escandolosas violacións dos dereitos humanos. Outra mensaxe na botella a reclamar o remate deste complexo conflicto, que tanto o Goberno alxeriano coma os dirixentes políticos internacionais
-que non se deciden pola intervención
humanitaria*- teiman en presentar coma
bipolarizado: un goberno civil-militar p r o
occidental fronte a grupos terroristas de
islamistas radicais. Ese parece ser un considerable erro de análise, dado que non
existe un sector d a sociedade alxeriana francófono e laico e outro de arabófonos integristas, senón que arcaísmo e
modernidade danse parcialmente en ámbolos dous sectoresJ. Ante esa interpretación maniquea, espallada interesadamente, as mulleres demócratas falan dun
sector de poboación, de mulleres e homes, que loitan por unha sociedade plural, que cre nos valores de liberdade,
dignidade e igualdade, independentemente do poder e dos islamistas. Afirman
taxativamente coñecer a identidade de
quen se outorga o dereito de matar, violar, torturar: "A eles coñecémolos, as súas víctimas tamén. Son os grupos islá-

2

,,i~iliaaat

1 Primeiras asociacións asinantes: "Defi
et promotion des droits des femmes", "Djc1zairouna", "Rachda", "RAFD", "AITDF", "B 'net
Fadhma N'soumeur"...
2 Sobre a lexitimidade da intervencióri 'numanitaria internacional ver Consuelo Rainón
Chornet, "Argelia: La oportunidad de un(I intervención humanitaria", Página Abierta, . N"
82, abril 1998.
3 Mariano Aguirre e Jéhane Sedky-Lavandero, "Argelia destruida por la violencia", Papeles de cuestiones internacionales, No63,
Centro de Investigación para la Paz, Madrid,

1 998.

ni:mica preocupacion

dos franceses respecto
a-".
LLd3 rnulleres alxerianas
fora occidentalizalas n o
seu aspecto externo, (...)"
.-

Calquera que continúe
micos (
sementc
jbida sobre as masacres
asumirá ante a Historia a pesada responsabilidade de ser cómplice de criminiais contra a humanidade".
Ante estas declaracións cómpre preguntarse cales son eses grupos islamistas armados, que os move a ese crecente
exercici~
da violencia, como é que aínda non se prestou asistencia humanitaria ás víctimas cando algúns medios informativos transmiten cifras recoñecidas
oficialmente de máis de 26.000 víctimas
dende 1992, e calcúlanse en realidade
unhas 70.000. Lembremos algúns feitos
da historia deste país que nos axuden a
contextualizalo e sinalemos a situación
das mulleres nese contexto.
Alxeria puxo fin en 1962, trala guerra de liberación iniciada en 1954, a
unha colonización francesa que durou
132 anos. Foi, en palabras de Khalida
Messaoudi (feminista e diputada arxelina polo Reagrupamento pola Cultura e
a Democracia), "unha colonización de
asentamento poboacional de franceses
e de destrucción social e cultural do alxeriano, [...] cando se foron non sabían
falar nin árabe nin bereber, e non transmitiran nin a súa lingua nin ningún medio de desenvolvemento ós alxerianos.
Dito doutro xeito, viviran nunha terra en
ruptura total coa poboación autóctona
e tódolos sectores que desenvolveran, fcran para os europeos"4.
A única preocupación dos franceses
respecto das mulleres alxerianas fora occidentalizalas no seu aspecto externo,
pois cando deixaron Alxeria, un país con
8 millóns de habitantes, só había unhas
300 alxerianas na universidade, una taxa
total de analfabetismo feminino de arredor do 90%. Sheila Rowbotham, na súa
obra, Feminimismo y revoloción~,recoIle e interpreta as descripcións de Frantz
Fanon sobre o significado do veo na psique do colonizador: "O veo -di g autora- aparece unha e outra vez coma símbolo de violaci ón. A "emancipación"
signific:a para o home europeo a posesión dcI muller a lxeriana pola cultura occidental: que ela se vise a través dos 0110s
do home occidental, que.se compuxese segundo os seus gustos. Quería darlle os
movementos fac iais, a liriguaxe, a aparencia das súas propias rnulleres. E logo
1- - . . - A quería tomala. hu
llluiluc, privado da s e
xualidade, convi?rtiríaseunha e outra vez
na dominada, riunha alx eriana. As mu-

lleres europeas colaboraban indirectamene, porque mentres as alxerianas aspirasen a parecerse a elas, estas manterían a súa superioridade. Para a rapaza
alxeriana asumir os costumes europeos
significaba, en ocasións, conseguir unha
Iiberdade relativa. Desprazábase cara a
un territorio onde a liberdade tiña límites
diferentes. Pero no fondo non facía máis
que cambiar un xeito de subordinación
por outro e a colonización apuntábase
unha victoria diminuta pero importante".
Esta mesma autora comenta como en
1955 a participación das mulleres na
loita de liberación non fora moi ben acoIlida xa que estivera condicionada pola
necesidade e a urxencia. Até entón tiñan colaborado nas guerrillas das mon-

(...) Ben Bella e Boumedien
deron prioridade
a. construcción
do socialismo .
e ó desenvolvemento
económico confiando,
comodamente,
en que o estah~to
das mtilleres ía ser
unlza consecuencia
da ind~istrialización."
tañas mais sen verdadeira responsabilidade. O comezo pedírase a participación das mulleres dos militantes, despois a das súas viuvas e a das mulleres
divorciadas. Finalmente as xoves solteiras que se presentaron coma voluntarias
remataron por forzar ó FLN (Fronte de
Liberación Nacional) a aceptar o apoio
de calquera muller. Elas bulían pola
Kasbah cos seus veos facendo de mensaxeiras, mais segundo se desprazaban
as actividades cara a parte europea da
cidade o veo facía-as sospeitosas. Foí
polo seu compromiso político polo que
comezaron a prescindir del. Cando as
autoridades comezaron a buscar a alxerianas sin veo, volveron utilizalo coma medida ~olíticaconsciente. Deste xeito o veo transformouse nun símbolo revolucionario.
Así, di Rowbotham, d o FLN xurdiu
unha nova forma de liberación para a
muller que procedía dunha situación que

homes e mulleres construiran xuntos, dentro da cal dependían e se precisaban
uns a outros de novcIS mane iras.
Acadada a independenci<
J, a estrulctura
interna do partido, predolminanterrlente
masculino, permanecía profundamente
hostil a liberación das mulleres aínda
que Ben Bella afirmase oficialmente que
dita liberación non constituía un obxectivo secundario. En calquera caso, tanto
o réxime de Ben Bella como o de Boumedien deron prioridade á construcción
do socialismo e ó desenvolvemento eccnómico confiando, comodamente, en
que o estatuto das mulleres ía ser unha
consecuencia da industrialización.
Khalida Messaoudi6 comenta que o
discurso do poder alxeriano i n d ~
dente chegou a caracterizarse por
auténtica esquizofrenia pois combii luuu
unhas mensaxes socializo
ogresistas con prácticas conservadoras e re1
r
trógadas. E que se o Código aa ramilia
-actualmente en vigor- non chegou a
adoptarse en 1963, tal e como quería
Ben Bella, foi porque as mulleres que
participaran na guerra de liberación se
movilizaron, e o mesmo ocorreu cos intentos de Boumedien en 1973 e 1979.
Para ilustrar como as mulleres foron
apartadas das esferas de decisión, Messaoudi menciona os casos de Meryem BeC
mihoub e Zohra Bitat, eminentes avogadas e ámbalas dúas compañeiras de
loita de Ben Bella. O sistema patriarcal
dun partido único que escollía o: ; car- 1 -Igos quixo que Ben Bella, cun nivei
ue
2-e
bacharelato, fose presidente da
República e que Rabah Bitat, esposo de
Zohra, cun nivel de
de bachareintn
fose presidente da Asamblea Nac
(mentres que ela nunca tivo un c
político) excluindo así as mulleres Luiiipetentes que tiñan dentro do propio partido.
Aurelia Mañé Estrada7 subliiia que a
unidade nacional durante os anos da

4 Khalida Messaoudi, "La mujer argelina
o la historia de un rechazo" (intervención del
2 de febrero de 1998 en Barcelona, en el auditorio del Palacio de la Generalitat), Papers...,
N" 6, marzo 1998.
5 Rowbotham, Sheila: Feminismo y revolución, Madrid, Debate (Col. Tribuna Feminista),
1 978, páx. 35 1 e SS.
6 Khalida Messaoudi, art. cit. ( v. nota 4)
7 Aurdia Mañé Estrada, "Argelia: Una gue
rra contra la población civil", El Viejo Topo,
N" 1 1 6, marzo 1998.

guerra se acadou nunha situación na que
calquera persoa que cuestionase o "me
nopolio ideolóxico" do FLNou o "monopolio militar" do Exército de liberación
Nacional -ALN- era acusada de "traidora á causa revolucionaria". Rematada
a guerra, foi o Estado Maior do Exército,
estacionado nas fronteiras dos países v e
ciños, quen se apropiou do poder, rele
gando ós líderes da corrente socialista
e liberal do FLN. Deste xeito totalitario
e excluínte, sen teren siquera unha proposta real de sociedade, tomaron o poder en Alxeria aquelas persoas que non
sufriran nin os horrores do conflicto bélico nin desenvolveran estratexias ideoIóxicas.
0 FLN institucionalizou Ó islam coma
relixión nacional e mantivo un sistema xurídico laico. O exército controla a institvción estatal, mais esta non é militar, e disfruta do monopolio do poder político
dende hai 30 anos, gracias as súas alianzas cos chamados "industrialistas", dorante os anos de goberno de Boumedien,
e coa burocracia económica do Estado,
durante os anos de goberno de Chadli
Bendjedid.
Alxeria é un importante productor de
petróleo e de gas natural. A economía
é utilizada para a lexitimación política
e o Estado controla o proceso de distribución dos recursos. Deste xeito pode
manter selectivamente os seus apoios e
evitar que xurda calquera oposición ó
seu poder.
En 1984, de maneira totalitaria, con
tódolas asociacións prohibidas e tódalas persoas que se opuñan en prisión,
promulgouse o Código da Familia, o que
supuña a alianza do FLN co movemento integrista internacional. Este código
representa a lectura
máis oscurantista da
Chari6 musulmana
l ~ a r e c eser aue hai
outras máis avanza,
das e igualitarias),
4
somete a muller a un' '
1
1
'
1
ha minoría de idade
de por vida, sendo
(r4
dependente do pai,
,
esposo ou irmán, e
deixándoa na máis
absoluta indefensión:
as nais solteiras quedan sen cobertura no
sistema de saúde pública; as mulleres que
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deciden casar precisan do consentimento
e presencia do seu titor no matrimonio
civil; o home ten tódolos dereitos en caso de divorcio até o punto de que a muller e os fillos están obrigados a deixar
a casa familiar; admítese a poligamia,
e na repartición da herdanza á muller
só Ile correspondería una cuarta parte
do que un home tería dereito a percibir*.
A caída do prezo do petróleo en
1986 foi o detonante da violenta crise
que hoxe sofre o país. Unha parte da pcboación comenzou a evoluir cara ó Islam
politico e en 1989 Bendjedid permitiu a
legalización do FIS (Fronte Islámico de
Salvación) para contrarrestar o poder do
FLN e do exército. 0 FIS aproveitou a situación facendo un traballo social e pclítico de captación dos máis desfavore
cidos, cun nacionalismo relixioso de d e
puración cultural, baseado no rexeitamento dun estado laico identificado co
modelo occidental de desenvolvemento.
Nas primeiras eleccións locais multipartidistas de 1990 o FIS logrou adiantar
ó FLN. En decembro de 1991 estivo a
punto de controlar a Asamblea Nacional,
mais en xaneiro de 1992 o exército cancelou as eleccións, declarou ilegal ó FIS
e decretou o estado de excepción. O 29
de xuño dese mesmo ano era asasinado

Mulleres anónimas
poñen a proba a cotio
a súa coraxe en actos ta
sinxelos coma saír á rúí
ir ó traballo ou levar os S(
fillos á escola.

o presidente Mohammed Budiaf. Todo
isto preparou o terreo para o crecemento
da rama violenta dos islamistas radicais:
o GIA (Grupo de lslamistas Armados) e o
EIS (Exército Islámico de Salvación). Até
moi recentemente o réxime mantivo en
arresto domiciliario ós líderes do FIS, un
número indefinido de persoas en campos
de reclusión e promociona escuadróns da
morte contra os seus simpatizantes.
Canto máis forte é a represión maior
lexitimidade adquiren os grupos extremista~e violentos.
Os primeiros obxectivos do GIA foron
o control do ensino e o sometemento das
mulleres ás regras extrem
am,
obrigando-as a deixar os :
~llos
fóra da casa e a levar o veo, arenrando
contra aquelas que non viven segundo
os seus dictados. N a súa lectura do
Corán non existe a democracia e ame
azan tamén ás minorías relixiosas.
Con todo, parece haber datos concluíntes de que o réxime alxeriano ten
axentes infiltrados no GIA e de que este
grupo, que non é poderoso, está acobillado por el. As razóns que se aducen
son o desexo do goberno de crear un
clima de rexeitamento interno e externo
cara ao islamismo de xeito que o seu
propio papel de freo da barbarie siga
mantendm no poder. lsto explicaría por
que nunca se chegou a un diálogo entre o goberno do xeneral retirado Zeroual
e o FIS, pese os intentos de Zeroual de
1994 (atopándose coa forte oposición
dos militares), e o ofrecemento de negociación'do FIS trala reunión de Roma
de xaneiro de 1995, reunión da que xurdiu a Plataforma para unha Solución
Política Pacifica á Crise de Arxelia e un
Contrato Nacionc
2 polos participantesg.
Os países occidentais parecen máis
interesados na Alxeria útil das reservas
naturais de petróleo e de gas, pois pe:¡a os investise a esta

8 Khalida Messauodi, art. cit. (v. nota 4); e
texto do taller "Mujer y conflictos armados.
Situación de la mujer, organizaciones de mujeres y redes de información y solidaridad"
(organizado pola Universidad de Verano de
Estudios del Género, Palma de Mallorca, xuIlo 1997),Miradas, Asamblea de Mujeres
delantabria, N" 6, xuño 1998.
9 Mariano Aguirre e Jéhane Sedky-Lavandero, art. cit. (v. nota 3); Consuelo Ramón Chornet, art. ci
Mañé Estrado,
art. cit. (v.

mentas extranxeiros en Alxeria seguen
crecendo. A diplomacia internacional,
ben por omisión, ben case abertamentamente-Francia e España- , al
a política do golpe m i l i t a r / ~ Lfror
~
electorais de 1 99 1 qu
han a victoria o FIS, pois precisan contar cun réxime que sirva de freo ao avance fundamentalista no Mediterráneo.
Tras seis anos de inmovilidade, en
outubro do pasado ano, Kofi Annan,
secretario xeral da ONU, e Mary Robinson, alta comisionada para os Dereitos
Humanos da ONU e a Unión Europea,
manifestaron que seria preciso mediar
no conflicto, enviar unha comisión para
investigar os dereitos humanos e exercer presión para que o Goberno de Alxeria dialogue co FIS. Mais cando o 20
de xaneiro de 1998 a comisión se trasladou a Alxeria, o Goberno alxeriano
quixo interpretar a visita coma un propósito internacional de colaboración na
loita antiterrorista, rexeitando a axuda
humanitaria por non ~recisalae ser, a súa
vez, Alxeria país donante de axuda
humanitaria.
Obviamente, as mulleres alxerianas
non son alleas a este entramado de tensión~,comezando porque elas e as súas liberdades son o campo de batalla
entre os xeitos occidentais e os islamistas radicais de organizar a vida social
e privada. Polo y n t o os movementos de
mulleres en Alxeria adoptan diversas tendencias:
D Están as mulleres que, sen pertencer
a ningún grupo político, denuncian a presión do islamismo contra as mulleres, en
particular, e contra a sociedade, en xeral.
Realizan un traballo social a través das
ONGs e outras estructuras que non é doado manter nese clima de violencia.
D As mulleres "dialogantes", que
apoian o entendemento entre o goberno
e tódalas forzas da oposición. Priman a
opción política sobre a loita polos dereitos da muller, porque -pensan- que
dar prioridade ós dereitos da muller favorece a posición do réxime alxeriano.
A súa opción parece ser a máis coñecida
en Europa por contar co apoio da Internacional Socialista e ter participado no
Pacto de Roma. Representantes desta tendencia son Luisa Hanun (do Parido Troskista) e Salima Ghezali, que fora directora do semanario alxeriano La Nación
(actualmente pechado polo goberno) e
que recibiu o Premio Sajarov en decem-

bro de 1997, outorgado polo Parlamento
Europeo (contra o que protestou o Goberno alxeriano).
D As mulleres islamistas, algunhas especialmente ben organizadas. Exprésanse
principalmente no Movemento Social po-.
la Paz (ex-partido Hamas). Foron as primeiras en recoñecer que no seu terreo
político algúns grupos se tiñan radicalizado e optaran por sementar a morte como estratexia de acceso ó poder.
DA corrente das mulleres críticas co islamismo (tamén chamadas "erradicadoras") por consideralo un movemento
fascista especialmente perigoso para os
dereitos das mulleres. Sitúanse no Reagrupamento Alxeriano de Mulleres para
a Democracia e proveñen principalmente de grupos marxistas e de plataformas

lleres da Fundación Belkhenchir, grupo
de mulleres do RCD e mulleres independentes.
Hai quen expresa tamén nos medios
de comunicación internacionais que sería inxusto considerar ás mulleres coma
as principais víctimas neste conflicto de
Alxeria. Non son as únicas, é certo, pero as súas persoas, o esquecemento dos
seus intereses e o abuso sobre as súas liberdades teñen sido branco de tódolas
tensións polas que ten atravesado ese
país dende o colonialismo.
A meirande parte delas, pese as súas
divisións, están unidas na vontade do cese da barbarie. Mulleres anónimas poñen a proba a cotío a súa coraxe en actos tan sinxelos coma saír á rúa, ir ó tralevar os
s á escola.

laicas bereberes. Responsabilizan tamén
as forzas de seguridade nas violacións
dos dereitos humanos. Representantes
desta tendencia son: Khalida Messaoudi (número dous de Unión Cultural Democrática); as mulleres da RAFD, próximas a Entahadi, o Partido Comunista
Alxeriano; as mulleres de RAHDA, un COlectivo formado por diversas asociacións,
AITDF, sosFemmes en Détresse, colectivo
B'net Fadhma N'soumeur, grupo de mu-

Esa dramática "Carta aberta á opinión internacional", da que falabamos
ó comezo, recolle o testemuño de Ghanima, unha de tantas e tantas mulleres,
levada do seu pobo coma "botín de guerra" (coma 'propiedade' dun home -pai,
esposo, irmán ou titor- nin siquera teñen
estatuto de persoa), torturada, repetidamente violada: "Ela son eu, é a outra, é
nosoutras".
-2
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Campameiito de refuxiaclos
saliatauis en Daila

MULmmmi SAHARAUIm
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u u e une unna muiier sanaraui, unna
senegalesa,.unha peruana ou unha afgana? N a meirande parte dos casos
unha xornada inacabábel: erguer-se a
primeira na haima, na casoupa, preparar almorzo para o resto da família, ir
buscar água, preparar as criaturas, coidar o gando (se o teñen), lavar a roupa,
coidar a horta, preparar a comida, le
var-lla ao home que ás veces traballa a
dous ou tres quilómetros do fogar, procurar leña, de novo ir buscar água, r e
coller millo, tritura-lo, prender o lume, cociñar, deitar a sua prole, pór a casa en
orde e finalmente deitar-se. Isto, se están
vivindo con penúrias pero sen guerra,

daauela "3 LvllJicións de vida serán
moito pe!ores.
Dentrio da situc
S mulleres de
paises subdesenvoiviaos as mulleres saharauís son afortunadas polo recoñece
mento social do papel desempeñado por
elas. Os homes están na muralla e son
as mulleres as que se fixeron cargo de
garantir a subsisténcia nas wilayas, nos
campamentos. Asumiron os labores do
campo e lograron acadar cachiños de
verde entre as dunas de area (hortos que
hoxe estan abandoados esperando unha
próxima saida). Atenden os centros de
recepción de alimentos da axuda internacional. A sanidade e a educación tamén están en mans de mulleres.
A Unión Nacional de Mulleres Saharauís sostén que a loita das mulleres saharaui~non pode separar-se da loita x e
ral das mulleres do resto d o mundo e
alerta as mulleres para que loiten por
ocupar o lugar que lles corresponde nun
Sáhara libre e non queden en segundo

P

Non pode xustificar-se con razóns relixiosas a política que os talibáns aplican contra as mulleres. Non poden acudir aos servicios sanitários sen ser acompañadas por un home, nunha cidade de
30.000 viuvas, han de ser os homes
acompañantes os que indiquen na sua
própria pel cal é a parte do corpo da
muller que Ile doe. As 500.000 mulleres
de Kabul só poden ser atendidas nun pequeno hospital de Rábia Balkhi con 35
camas e sen água corrente, material cirúrxico, electrici
larato de raios
X, osíxeno.
En canto á eaucacion os talibáns so
permiten que as nenas acudan á escola
até os 8 anos. Todas aquelas que estaban estudando, á chegada dos talibáns
tiveron que deixar os estudos.
Pt-oibe-se-llestamén o acceso ao traballo. Nos vintedous hospitais de Kabul
foi despedido todo o persoal feminino.
En palabras dun investigador de Médicos
polos Dereitos Humanos conta que Kabul
se tenconvertido nunha cidade de mendigas "Mulleres que exercian como mestrcrs ou enfermeiras moven-se agora polas ruas da cidade envoltas nos seus burkasl, vendendo o pouco que lles queda
para alimentar a sua prole"
Dentro das casas deben tapar as xanelas. A rua non poden sair soas, sufrindo continuas malleiras e detencións
por ver-se-lles o pulso ou o tornecelo.
Unha anciá foi brutalmente golpeada
cun cable metálico por un membro da
milicia talibán porque se Ile via o tornecelo.
En palabras dunha muller afgá "andar cun burka é duro. Oes mal, apenas
ves, pica-che a pel, causa dores de cabeza e caida do pelo. Corres o risco de
caer-te ou de que te atropele un coche.
Ir de compras é un problema porque non
distingues moi ben as cousas". "Levar
un bebé é moi dificil co burka tapando-te a cara. Eu tiña un vello cheo de buratos pero a meirande parte das mulleres non teñen cartos para mercar un".
Entre esta tortura hai mulleres que suplican lles sexa enviado un burka xa que
han de vivir pechadas por non ter diñeiro para merca-lo. *>

MULLERES DO BURK.

Se hai un inferno para as mulleres ese
debe ser Afganistán. Dende a caida da
capital, Kabul, a mans da milicia islámica talibán en setembro de
1996, a poboación feminina
J recortar todos os seus
dereitos: proibeselles saír soas á rua, recibir
atención médica, ter
acceso ao ensino,
traballar f6r- -Icasa.
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1 Burka é a vestimenta que han levar as muIleres, tapa as suas cabezas deixando uns buratos a altura dos ollas.
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apital dos monopólios interna-

, está sempre ao tanto do que poida acontecer nos países árabes. Os seus
abondosos recursos e matérias primas,
especialmente o petróleo, a sua posición
xeográfica e estratéxica e a importáncia
política da rexión, colindante con África, Asia occidental e o Mediterráneo,
fan que a loita contra a explotación estranxeira sexa especialmente dura. É unha loita sen tregua, pois, en canto un país árabe intenta escapar do xugo do imperialismo e o capital internacional, ataca-se-lle desde o exterior no plano económico, político e cultural, e, en colaboración cos poderes reaccionários e r e
trógados do interior, instigan-se os problemas internos. É importante conter aos
países que osan intentar liberar-se das
cadeas, para que o seu exemplo non s e
xa contaxioso.
Canto máis intensa sexa a campaña
publicitária de comercialización do sexo e canto máis extenso sexa o mercado de producción capitalista estranxeira, maior será a presión relixiosa en forma de preceptos, enseñanzas, sermóns
e leis. Porque é necesário que as masas
sigan submetidas tanto sexual como intelectuamente á autoridade da clase dirixente, emanada de Deus. Hai algún
tempo, algúns líderes relixiosos proclamaban que o poder e autoridade dos go-

i
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vernantes eran o reflexo do poder e a
autoridade de Alá. "Quen insultase? ou
riudesdeñase a autoridade de Alá, será, L..
millado por El. A autoridade de Alá pode estar representada por un emir no
'
Golfo, un rei no seu reino ou un pi
dente nunha república. Todos eles :
sen dúbida, personificacións da au
dade de Alá"1
Nas capitais dcSI países árabes, canto máis fortes se>:an as cc~mpañaspublicitárias das industrias occidentais -(cantas máis botellas de licor e ombreiros nús
A P ~
se exhiban-, para vender con rapi~,,
os seus productos, máis duras e clamorosas serán as campañas dos xornais,
as emisións e os programas de televisión
pedindo que se proiban. N o Islam c
cool é haram e, por tanto, hai que (
trarrestar a comercialización de licc. -fortes. As veces promulgan-se leis e!
ciais, pero normalmente son tan cor
dictórias que semellan ridículas e reau,tan ineficaces. Como exemplo poderiase poñer o que a lei castigue á persoa
que bebe alcool, pero non ao comerciante ou establecemento que o venide.

Al-Ahram, O Cairo 24.7.75. Extracto dun
discurso da súa Santidade el sheii Al-Bakuri
iión Socialista
no Congreso Nacio
Arabe en Exipto.

I-iai moitos intereses en xogo detrás da

I3ebida, o que fai que a copa de viño se
ofreza, aínda que logo se reprima.
Calcula-se que o resultado neto desta política é un aumento da demanda e das
lentas, a expensas, evidentemente, da
:onciéncia. En moitos casos a lei se apli:a de duas forma diferentes. Clausurase a pequena tenda de licores ou o café dun bairro pobre, ou se multa ao seu
propietário, mentres os grandes estatdecementos nos lugares turísticos segi
(1 vender bebidas coa máis absoluta
r
~unidade.
Sen embargo, toda Ióxica que se base na explotación terá como resultado a
contradicción. Así acontece que cantas
náis imaxes de mulleres semiespidas
lparezari nos muros, películas e revis,.
.as, mais e máis mulleres se poñen
iovo o velo. Nos últimos anos extend
;e a tendéncia de impoñer ás mulle
o que se considera o atuendo islámiCOI
sob' pretexto da modéstia (UI pudor femininos. Unha vez máis, os corpos cjas
r
ríiulleres deben-se cubrir por proranc
Ierigrosamente seductores.
Eu non logro comprender como é
síbel que unha rapaza árabe cubra o P e
lo e o corpo, e agache os seus encani'OS,
se está rodeada por todas partes de
anuncios que a incitan a ser. atractivc
seducir aos homes, a suaviz:ar a pel (
N

"A opresiói
ómica,
sexual e moral uas mtilleres
ve-se acentuada por este
atraso da sociedade.
inha miiller pobre
-.-.npre se lle castiga
diiramente calquer "erro"
que cometa,"

cremas, a pintar os beizos de vermello,
a poñer médias finas e transparentes que
realcen a beleza das suas pernas e ci i 'a v a r o cabelo.con champús que o dei.xan
fino e sedoso.
Moitas mozas e mulleres árabes terminan tendo algún tipo de desorde sicoIóxico polas severas contradiccións ás
que están submetidas. Saborean nas cancións e a literatura árabes as delicias
dos sentimentos amorosos, pero se respostan á chamada do amor, serán castigadas despiadadamente. O menos que
lles pode pasar é que digan delas que
son mulleres sen honor e sen moral.
Ningún home quererá casar con elas,
nen sequera o home do que estiveron
namoradas. El explicará-lles que non pode confiar nunha muller que se permite
amar a un home sen ter casado, mesmo
que el fos;e o obxe?ctodese amor.
Canto maior é (1 explotación dos pobos árabe>,-.&--..-.L- u l l l u a máis matérias primas
e recursos petrolífi?ros perdlen, maiores
son os beneficios q ue se eml3olsan os ca.. .
pitalistas das mulrinacionais e as empresas nacionais, e maior é a miseria
e privación que sofren os sectores máis
pobres da sociedade árabe, e peores
son ás crisis económicas, e os problemas aos que se enfrontan as masas. Os
produtos caros importados dos países
occidentoiis invade?nos mercados de O
.
e

Cairo, Dc
3eirut, Túnez e outras
cidades clo mundo árabe, á vez que as
r
(quendas se tan mais longas fronte ás co(>perativas, as tendas e as panaderias
t?conómicas. Alí están durante horas,
agardando unha barra de pan, unha
pastilla de xabón, un paquete de té ou
un metro de tea barata. Ao camiñar polas rúas de O Cairo é imposíbel non advertir as enormes cantidades de productos occidentais importados, de prezo elevadísimo, que invaden ás áreas
comerciais, mentres centos de homes e
mulleres se apiñan nos arredores das cooperativas, as panaderias e as carnicerias populares.
A grande maioria da poboación sofre
unha crise económica moi severa que
reduciu considerabelmente o seu nível
de vida. A corrupción, o desfalco, o roubo e a delincuéncia son na actualidade
feitos cotiáns. O repentino crecemento
dos actos violentos, roubos e secuestros,
relacionados coa droga, a comercialización do sexo, o alcool e os narcóticos é un fenómeno moi evidente. Os pais
ceden cada vez máis á tentación de vender as súas fillas en matrimónio. Cada vez
con máis frecuéncia as sirventas terminan adicando-se á prostitución ou a bailar nun cabaret de baixa estofa, onde
se encargan de entreter aos turistas e
aos árabes ricos. As relacións sexuais
l

con fins lucrativos, ou para obter certa
seguridade, son o modelo que se está
instaurando en detrimento das emocións
auténticas, o afecto, a amizade e o amo;.
Estes fenómenos de corrupción moral e
sexual tan estendidos van a miudo acompañados dunha onda de fanatismo relixioso, o que, aparentemente, pode semevoces
llar unha contra di^:-:^. I L I U I I . IAAoitas
VI
sixen a aplicació n estrictaI da lexislaión islámica, mesimo os caistigos rnáis
severos como cortar a man ao ladrón, ou
lapidar á muller adúltera. As mesmas
voces reclaman tamén que se proiban
as escenas de sexo e os bicos de todas
as películas, e a aplicación estricta das
leis que prohiben aos menores de dezaseis anos ver determinadas películas.
Piden a berros que se impoña castigos
exemplares para toda sorte de prostitución, xa sexa aberta ou encuberta, ou
corrupción moral, e insisten, unha vez
máis, en que o lugar da muller está na súa
casa. As mozas deben estar constante
mente baixo o control das súas famílias,
un escolta masculino debe acompañálas alá onde vaian. Algúns xornalistas
chegaron a suxerir que ás mulleres que
viaxen por outros países árabes e traballen en cabarets bailando a danza do
ventre ou outras danzas de natureza
sexualmente provocativa, deberia-selles
quitar a nacionalidade exipcia.
Algúns escritores árabes, sen embargo, están radicalmente en contra desta
onda de fanatismo brutal. Insisten en que,
no lugar de cortar a man aos ladróns,
seria mellor concentrar-se en extirpar a
pobreza da vida dos nosos países. Que,
no lugar de lapidar ás adúlteras, seria
. .
preferíbel crbolir a re!presión sexual e permitir aos x oves levcrr unha vida física e
síquica sa na. Pero este tipo de razoamento representa unha pinga no océano da intoleráncia e o extremismo reli-
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xioso. Porque a razón e a Ióxica son os
inimigos máis perigosos aos que se enfrontan a explotación e o saqueo capitalista. A cultura, a literatura, e a arte que as noticias, as películas, o teatro e os libros inculcan ao pobo pretenden afogar a voz da razón e evitar que
a xente chegue a discernir a verdade.
Hai que pechar os 0110s ante as razóns
polas que moitos xoves instruidos decidiron suicidar-se mental e moralmente
ao involucrar-se en asuntos de drogas,
sexo e crimes. Se de novo queremos falar de honor, quen é menos "honorábel",
unha muller que vende o seu corpo a un
home por diñeiro co que poder comprar
comida, ou un Estado que distorsiona a
Ióxica, a razón e a moral para que un
puñado de poderosos e ricos poida seguir gañando millóns todos os dias?. A
quen hai que castigar con máis severidade, ao mozo que intenta evadir-se dun
mundo de pobreza tomando drogas, ou
aos poderes estabelecidos que fomentan a existéncia desa pobreza para que
eles poidan prosperar?.
Nas sociedades cuxa estructura basea-se na explotación, é natural que os
valores económicos entren en contradicción cos morais e relixiosos. En consecuéncia, a existéncia de enormes e
profundas contradiccións, e de unha dobre moral, que se extende a todos os aspectos da vida vai socabando pouco a
pouco as bases de sociedades patriarcais e de clase. Pero os que sempre sofren as consecuéncias e pagan o prezo desas contradiccións -máis agudas
contra máis atrasado e probre sexa o
país- non son os que detentan o poder,
senón os governados, as mulleres e non
os homes, as clases traballadoras e non
as clases altas. Aínda que a gran rexión
árabe, gracias a agricultura e os recursos petrolíferos, pode considerar-se rica,
a riqueza non está repartida de forma
igualitária entre a xente, porque a acaparan as compañias multinacionais e un
puñado de árabes capitalistas o semifeudais. Por esta razón a meirande parte da poboación vive aínda nunha situación de extrema pobreza e retraso
económico e social, o que trae consigo
o atraso intelectual e moral que se extende a todas as esferas da vida.
A opresión económica, sexual e moral das mulleres ve-se acentuada por este atraso da sociedade. A unha muller
pobre sempre se Ile castiga duramente

"As mulleres árabes

non son deficientes
mentais, como os liomes e
a liistória que escribiron
tenden a afirmar, iiin
tampotico son
débiles oti pasivas."

calquer "erro" que cometa. Se a muller
é rica, pode-se perdoar con máis facilidade, aínda que moralmente sexa unha
corrupta; e, entre as clases sociais altas,
os pecados poden-se converter, con moita frecuéncia, en virtudes. O diñeiro pode evitar que unha muller divorciada
se quede sen casa, se converta nunha
mendiga, ou se adique a prostitución. O
diñeiro pode axudar a que unha muller
se desfaga dun feto non desexado nalgiinha clínica privada, aínda que o aborto siga considerándo-se un crime.
As mulleres árabes son víctimas da
opresión dunha sociedade na que impera a dobre moral sexual. A explotación económica a que se somete aos países árabes non cupón só o saqueo sistemático dos seus recursos naturais, s e
nón que é tamén a causa de que se xuzgue ás mulleres segundo unha dobre rnoral, resultado da contradicción entre os
valores comerciais do capitalismo e os
valores relixiosos herdados do pasado.
Como consecuéncia desta dobre moral, a muller é quen máis sofre na sociedade. Nos anúncios e películas descobrese o seu corpo para chamar a atención da xente, provoca-la sexualmente e
fomentar que os produtos do mercado
se consuman con maior rapidez. Para
facer bons negocios, o sexo debe estar
presente en todas partes, nas cancións,
bailes, obras de teatro, etc. e sempre coas mulleres como reclamo, e os seus corpos como recompensa. Aínda que parece que o corpo espido da muller é unha necesidade cotiá, os preceptos relixiosos esixen con insisténcia que se cubra completamente o corpo de forma
que só se Ile vexan a cara e as mans.
As mulleres non son máis que obxectos, uteis, meros instrumentos que serven
para facer publicidade comercial, para traballar na casa e no campo sen recibir salário algún ou para traballar f&

ra dela .por un salário, ou para parir fillos con propósitos reproductores segundo conveña á sociedade, ou obxectos sexuais que serven para satisfacer as
apeténcias e desexos dos homes.
Quizais a especie humana sofre e sufriu de maneira especial as consecuéncias derivadas de que a súa história a
escribisen os governantes e non as clases governadas. E, polo tanto, a história é un reflexo dos intereses das clases dirixentes opostas aos das clases traballadoras, e dos intereses dos homes
fronte as mulleres. A história, pois, deu
unha visión errada e falsa de moitos temas relacionados coas mulleres. As mulleres árabes non son deficientes mentais, como os homes e a história que escribiron tenden a afirmar, nin tampouco
son débiles ou pasivas. Pola contra, as
mulleres árabes opuxeron-se ao sistema
patriarcal e á explotación de clases centos de anos antes que as mulleres de
América e Europa empezasen a loitar
polos mesmos obxectivos. As mulleres
americanas non empezaron a decatarse de que estaban danzando ao son que
tocaban os homes até a segunda metade do século XX, nin tampouco até daquela se percataron de que a palabra
"home" se estaba utilizando para designar a toda a raza humana, xa que o
xénero masculino non só se referia aos
homes, senón tamén ás mulleres. Esta
é a razón pola que o Movimento de
Liberación da Muller en Estados Unidos
está intentando cambiar o vocablo inglés. Pola súa banda as mulleres árabes
xa realizaron estes cambios hai mil catrocentos anos, co comenzo do Islam.
Nas primeiras azoras de O Corán utilizaba-se o xénero masculino para referir-se tanto a homes como a mulleres. As
mulleres árabes de entón opuseron-se a
iso dicindo: "Nós convertimo-nos, a o
Islam como vós, e fixemos o mesmo que
que vós. Pero a vós se vos menciona en
O Corán e a nós non.". Nesa época a
todos se lles chamaba musulmanes ( en
masculino). A partir dese intre, en O
Corán Alá comenzó a dicir :"lnna
Muslirnin (masculino) wa-l-rnuslirnat (feminino) wa-lrnu'rninin (masculino) wa-/rn'urninat (femenino)2.

2 Muhammad Ibn Sa'ad, Al-tabaqat al-kubra, vo1.3 p. 145,e O Corán, suro al-Ahzab,
aleya 35

*

N a história dos árabes hai moitos
exemplos da resisténcia das mulleres, da
fortaleza e iniciativa que amosaron nos
diferentes periodos da sua loita. É necesário afondar máis na história e entender as verdadeiras razóns da súa valentia e fortaleza en certas épocas do
desenvolvemento da sociedade árabe.
Se as analizamos poderemos afondar
nos factores que provocaron a deformación dos conceptos de feminidade e
beleza e contribuiron a que a muller deixase de ser un ser humano con intelixéncia, corpo e alma para se converter nun paiaso que se pinta a cara coas
cores de Christian Dior e Revlon, ensina
os peitos ou os muslos baixo unha minisaia, balancea-se sobre uns altos tacón~
como se tivese unha rara enfermidade, comprime os peitos e as nadegas

con estranos artiluxios e arruina os 0110s
co negro das máscaras, eyeliners e pestanas postizas. Para completar o cadro,
adopta unha estúpida apariéncia de i n e
céncia e fraxilidade que a converten na
"muller perfecta".
Até agora, só unha minoria de mulleres instruidas presta máis atención ao
cultivo da mente que ao cuidado da uñas
e pestanas. Pero isto non indica que as
mulleres teñan un cerebro inferior, senón
que é máis ben un reflexo da educación
que reciben as nenas desde unha idade
moi temprana e que as leva a converterse en seres superficiais.
A sociedade e a família consideran
que a intelixéncia deforma o carácter feminino das rapazas. Se Ile gustan os deportes, corre o risco de arruinar a súa
beleza; se é unha rapaza alta que ca-

miña coa cabeza ergueita e os 0110s
grandes e abertos ao mundo, considera-se que ten tendéncias masculinas. A
muller perfecta é a que é sumisa, camiña coa cabeza gacha, os 0110s médio
pechados e é baixa.
Sen embargo, os problemas que afectan ás mozas e ás mulleres árabes son
máis amplos, agudos e graves. Sobre
todo nas sociedades que están atravesando un periodo de transición que lles
leva desde o retraso cultural e social a
unha modernidade copiada de Occidente que ninguén comprende moi ben.
O feito de que se estea producindo un
proceso de modernización non significa que non se sigan a manter moitas tradición~caducas no nome do Islam e dos
valores morais orientais.
A sociedade exípcia é un bon exemplo de todo iso. Copiou moito dos países occidentais e , sen embargo, manten tamén modos de pensar e actuar tradicionais. Ás veces, algúns aspectos d e
sa "modernización" son máis retrógados que as tradicións antigas. Un exemplo diso son as esposas da clase alta ou
média que collen o apelido do seu marido cando casan, contrariamente ao costume local, segundo a cal a esposa mantén o seu apelido de solteira.
Máis dunha vez nalgunha recepción
ou festa das clases máis influintes da sociedade, non puiden evitar reaccionar
con sarcasmo ao escoitar as mulleres
chamar-se unhas ás outras polo apelido
dos seus maridos. Ao imitar as mulleres
de Europa ou de Estados Unidos crían
que demostraban a sua irrefutable cultura, os seus coñecementos e modernidade. O meu sarcasmo fixese máis mordaz cando descubrín que as mulleres
que con tanto orgullo utilizaban os apelidos dos seus maridos ocupaban postos
importantes nas organizacións feministas oficiais de Exipto e pronunciaban discursos públicos sobre os dereitos e libertades das mulleres.
Pero tras esa apariéncia de muller resplandecente, agacha-se unha muller que
sofre unha represión síquica, emocional
e sexual. Unha muller que se destapa os
muslos e os ombreiros pero que se cbbre a mente cun veo case impenetrábel,
unha muller que segue a crer que o máis
nobre que pode perseguir na vida é casar cun home, servi-lo, obedece-lo e darIle fillos, preferibelmente varóns.
* A
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A Sociedade iraquí soporta grácias
ao esforzo das mulleres as graves consecuéncias da guerra e as sancións.
Os resultados do informe amosan que
o pobo iraquí é víctima dun proceso continuo de empobrecemento. As sancións
económicas provocaron un forte aumento
dos prezos, desemprego masivo e unha
drástica reducción dos salários reais. O
55% das mulleres entrevistadas afirma
que tiveron que vender as suas xoias e
outros bens cando se lles agotaron os
aforros; un 40% está fortemente endebedado. Algunhas acabaron prostituíndo
se e mendigando. Os sectores máis vulnerabeis da poboación feminina, como
as viuvas, as mulleres abandoadas e as
divorciadas, foron os máis afectados.
As sancións, unidas aos danos que
causou a guerra na infraestrutura eléctrica, de águas e sanitária, tiveron un
efecto prexudicial sob a mortandade infantil e a saude das mulleres. Segundo
os xinecólogos aumentou significativamente o número de abortos e nenos nados con baixo peso. A maioria das pacientes que ingresan nos hospitais padecen anémia grave. Só se fan operacións de urxéncia e mesmo as cesáreas
se efectúan cun mínimo de anestésicos.
A falla de control eficaz da natalidade
fixo aumentar o número de abortos, que
moitas veces acaban coa morte da nai.
Debido ás penalidades físicas e si-
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colóxicuJ, u d, % das muiieres entrevistadas ten problemas de saude, iricluindo síntomas sicosomáticos como insómnio, perda de peso ou dores de cabeza.
O 80% das mulleres entrevistadas afirma que as duras condicións actucl i s engadiron cargas adicionais ás xa r n n s i derabeis resonsabilidades domé:
Debido á escasez de electricidade
bustible e água, as mulleres teñen-se
ocupar cada dia de conseguir água e
madeira para as suas famílias. Eri case
todos os fogares a comida é escasa, o
que produce desnutrición e limita ademais a capacidade das mulleres para
aprovisionar as suas familias.
Estas cargas domésticas adicionais
ocupan todo o tempo que puidesen ter
libre as mulleres antes do conflito. Mentres que o 74% das mulleres entrevistadas afirmaba que as tarefas que facian
os homes na casa non cambiou, no informe quedou claro que as mulleres non
só eran responsabeis de case todas as
tarefas domésticas senón tamén da estabilidade da unidade familiar.
Moitas mulleres afirmaron que c)S seus
fillos teñen pesadelos e que os seus maridos están irritabeis, algunhas delas sufrian depresións, en especial, aquelas
que perderon algún familiar na guerra.
A vida do pobo iraquí converteu-se nunha
loita cotiá por satisfacer as necesidades
básicas, en especial, a do alimento. Son

as muiieres as que levan a peor pc
as famílias iraquís deben-lles en grande
medida a sua supervivéncia.

Crise econórnica
e desempreg;o
A g u erra e as sancións provocaron un
forte deterioro do emprego regular. Case
&-A-s fontes de emprego quedaron
I U U U S L1
paraliz,adas durante a guerra e os conflitos internos que houbo despois. Non
se puido producir unha rápida recuperación debido á destrucción das indústrias, dos sistemas de enerxia e de co- .
municación a consecuéncia da guerra e
ao desabastecemento de pezas de recambio por culpa do bloqueo. Moita xente tivo que buscar outros empregos debido á drástica reducción dos ingresos
reais dos empregos regulares e das pensión~.A xente tivo que se endebedar e
malvender os seus bens para poder comprar alimentos básicos e completar os ingresos de emprego alternativas.
Como conta Alia, unha mull
Amara de 35 anos, ao falar da sitciu~iuii
das famílias.no seu bairro "os homes volven do exército e as mulleres teñe!n que
iñn VDvender as suas xoias de ouro. A mi,.,
ciña tivo que vendelas para conseguir
2000 dinares para que o seu marido puidese abrir unha tenda".
Moitas mulleres, únicc
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familia que a portan ingresos, teñen graves dificultades para crlimentar aos seus
_ _ revela
._I
a história dunha
fillos. E o que _rios
Hadeel,
unha
viuva
de 45 anos
nai de
que mantén desde hai 16 anos aos seus
catro fillos vendendo verduras. É un duro
traballo cotián, ao final do cal unhas v e
ces gana cinco dinares e outras dez.
Cada mañá, ás 4,30 acode con outras
cavo vendedoras de verdura a unha zona
chamada Khamsameel que está a média
hora da sua casa no bairro de Al Muraba de Basora. A viaxe de ida e volta a
Khamsameel costa-lle dous dinares e m&
dio. Segundo as suas posibilidades, isto
é, os cartos que gañou o dia anterior,
merca verdura por valor de vintecinco ou
de cincuenta dinares. Acostuma mercar
máis verduras de folla verde e remolacha que cebolas, patacas ou tomates que
son demasiado caros. Ao voltar de Khamsameel vai ao mercado que está a quince
minutos andando levando-os nunha cesta
sobre a cabeza. Se ten sorte, pode atopar un sitio á sombra no mercado aba-
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rrotado de xente e senón, se instala ao
sol. Até que non vende toda a verdura
non volve a casa, a iso das oito ou nove
da tarde e, ás veces, sola. Durante a guerra de Bush non puido vender, especialmente durante as duas últimas semanas de
guerra e durante todo o mes no que
houbo distúrbios... Escondia-se baixo as
sabás, morta de medo!. Engade Hadeel
sorrindo. "Neses dias Idiciamos-lle que
se supoñia que tiña que protexer-nos pero
ela dicia-nos que non podia evitar poñerse moi nervosa a o escoitar os avións.
Con medo ou sen el, a mina nai ten que
traballar porque o diñeiro que ela gana
é a única fonte de ingresos que temos.
Só ternos a Deus e a nosa nai para ocupar-se de nós."
Houbo outras mulleres que tiveron que
rendir-se'ante as circunstáncias creadas
polas accións e pola guerra e que non
puideron continuar. Tal é o caso de Krimha, unha muller de 3 6 anos que enviuvou hai nove anos. Desde que morreu o
seu marido estivo vivindo cos seus seis fillos na casa d6s ~ a i aue
s
foron unha
grande axuda para ela. Desde que conseguiu un permiso do governo hai catro
anos, adica-se a facer pan para bocadillos. "Solicitei o permiso" explica "a través do director da fábrica de trigo basando-me en que era viuva, xa que este
permiso só se concede ao pobre e a n e
cesitados. Hai máis de duascentas panadeiras nesta localidade e moitas delas
son viuvas con fillos que alimentar. Antes
da guerra e das sancións co permiso
acostumaba mercar un saco de trigo de
85 quilos ... por dous dinares setecentos
cincuenta fils. N o mercado costaba médio dinar máis. Cada mes utilizo de doce a quince sacos e para
coce-lo acostumo usar
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"Son as mi
que levan a yrvr parte
e as familias iraqiiís
deben-lles en
grande medida a

ao dia. Acabo toda acalorada pola calor e a suor. Axuda-me a miña irmá casada, Yaze, xa que o seu marido só gaña vinte dinares ao mes como soldado.
Pero, como vou seguir facendo pan agora?. Un quilo de trigo custa entre dous
dinares e médio e tres, e ademais falla
o combustible. Hai que facer quenda durante moito tempo, ás veces todo o dia,
.para lograr a ración mensual de unha
bombona de gas ao mes e no mercado
negro é demasiado caro". Karimha ergueu-se, foi a unha habitación e trouxo
un saco onde poñia "50 quilos". Sinalando o saco, dixo-nos: "Gastei os meus
ultimos aforros para mercar este saco
de arroz que me costou douscentos dinares".
De distintas maneiras as circunstáncias
da guerra impediron ás mulleres seguir
cos seus antigos traballos. Moitas histórias como a de Siham e a de Wahida, o
confirman. Siham vive en Safwan, unha
cidade pequena da fronteira entre lrak e
Kuwait co seu marido, un mestre xubilado e as suas sete fillas. A única fonte
de ingresos que a família ten actualmente
é a pensión do marido, douscentos dinares. "Antes da guerra" di Siham "acosturnaba a coser para completar os ingresos familiares, pero agora non teño
encargos. Desde o momento en que comenzou a guerra non houbo traballo.
Como Safwan é un ponto estratéxico, a
maioria da xente fuxiu asustada e cando
volveron atoparon-se con que as suas casas foran saqueadas e destruidas. "Se a
xente non ten cartos para comer, como
vai encargar roupa nova?".
A história de Wahida é parella: é unha viuva de 55 anos que vive en Zakho
unha cidade do norte de lrak na fronteira con Turquía. Durante a conversa
Wahlida sinalou: "desde que me quedei
viuva aos 25 anos traballei de costureira para poder criar aos meus fillos, p e
ro agora por primeira vez non teño encargos. Ademais como na casa necesitabamos diñeiro urxentemente especialmente cando os meus dous fillos quedaron sen traballo, tiven que vender a máquina de coser. Levo traballando dous
meses como muller de limpeza nunha oficina da ONU que-acaban de abrir. Pero
agora que son muller de limpeza teño
un status social máis baixo que cando
era costureira". A diferéncia de Wahida,
a maioria das mulleres non puideron atopar traballos novos para remprazar aos

anteriores, o que as fixo máis vulnerabeis e dependentes das suas familias e
veciños. Moitas mulleres iraquís tiveron
que adicar-se a formas humillantes de
r
a sugañar diñeiro para ~ o d easegurar
pervivéncia das persoas que dependen
delas e así se viron abrigadas a transixir coas nocións tradicionais do honor
e a vergonza. Este é o caso, por exemplo, das mulleres que
polas rúas, completamente ocultas no anonimato da abaya, a prenda negra tradicional que cobre todo o corpo e cunha man
extendida.
Algunhas mulleres da cidade e dos
~ o b o spertos a Mosul, na província de
Nínive, ao norte de Irak admitiron ter escoitado que aumentara a prostitución n e
sa zona e en Bagdag. Un funcionário
do Ministério de Comércio de Mosul o
corroborou ao declarar : "Os
sociais aumentaron e a moralidade declino~.A xente ten que vender-se ela mesma para poder alimentar as suas famílias" afirmou referíndo-se ao parecer ás
mulleres. Informes verbais confirmaron
o mesmo en Basora. Sen embargo, a
maioria das persoas a quen preguntamos indirectamente dixeron que non escoitaran falar de aumento da prostitución. Dixeron tamén que tiñan "Sharaf"
respeto por elas mesmas, e que preferirian morrer antes de pensar sequera en
face-lo.
"Durante os dez anos que durou a gue
rra con Irán non notamos nada, pero despois de dous meses de guerra con Bush
estamos sufrindo como nunca. Cada dia
é peor. Eu tiven que vender todas as miñas xoias de ouro, mesmo a alianza .
Como non era suficinte vendimos os mobeis e os uteis de cociña. Tivemos que
vender ate o depósito de água. Hai dous
dias que o meu fillo tivo que pedir prestados mil dinares." afirma Maiida Hammis, de 60 anos e que vive en Bagdag.
Case a metade das mulleres entrevistadas (o 48%) tivo que pedir préstamos e un 55% tivo que vender as suas
xoias e artigos domésticos (nevera, televisión ou mobeis) debido a problemas
económicos.
Puidemos comprobar que o primeiro
que se vendia eran as xoias das mulle
res. En lrak cando unha muller casa r e
cibe sempre ouro de dote, o que Ile garante o seu status social e a sua seguridade económica. Este ouro asegura a
participación da muller nas decisións do-
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mésticas, en especial se se lles pide que
o utilicen para facer algún tipo de inversih. O feíto de que as mulleres se v e
xan obrigadas a vender o seu ouro debido á crise económica que sofren as familias iraquís é un índice evidente do
grao de pobreza ao que estas chegaron. A meirande parte das mulleres entrevistadas afirmou ter vendido as cuas
xoias para poder mercar productos básicos. "Tiven que vender o meu ouro para poder mercar fariña de trigo para os
meus fillos" afirmou unha delas. Tal e como acontece en periódos de crise, tivoo que vender a un prezo moi inferior ao
seu valor. Comprobamos que ademais
de malvender o ouro para poder cubrir
as necesidades básicas, tamén o vendian para que familiares desmovilizados
do exército, prisioneiros de guerra liberados ou aqueles que trataban de o b
ter unha fonte de ingresos autónoma puidesen invertir o diñeiro en pequenos n e
gócios ou en comércios. Sen embargo
moitas das familias iraquís agotaran os
seus recursos económicos.

Aspectos familiares
e relacionais
A sociedade árabe caracteriza-se por
unha división de tarefas entre os sexos.
As responsabilidades domésticas manteñen ás mulleres confinadas na casa,
mentres que os homes teñen que sair fóra para gañar-se a vida. As mulleres que
traballan fóra teñen que cargar tamén
con toda a responsabilidade da marcha
da casa.
Durante os últimos dez anos moitos
iraquís tiveron que ir ao exército e as
mulleres quedaron-se como únicas responsabeis das familias, que acostuman
a incluir parentes vellos, nenos pequenos. Despois da guerra do Golfo moitos
homes que pasaran dez ou doce anos
no exército licenciaron-se e atoparon-se
sen traballo e sen nengunha fonte de ingresos. lsto repercutiu directamente nas
mulleres porque son elas as que se teñen que encargar de manter a familia e
tamén repercutiu nas relacións conxugais.
Case todas as mulleres din que a sua
vida cambiou desde a Guerra do Golfo.
A maioria delas compara esta guerra
coa de Irán-lrak que segundo a meirande parte repercutiu mínimamente na vi-

da cotiá (j a xente. Un 80% 1afirmaba
, ..
tiña responsabiiidades domesticas novas debido á destrucción de infraestructura~como a rede de suministro de
água e a escasez de electricidade e de
combustible. A maioría comenzou a facero pan na casa porque resultaba moi
caro mercá-lo. Moitas tiñan que ir cada
dia a recoller madeira para facer pan e
cociñar porque o gas da cociña tamén
resultaba caro. Tamén tiñan que planificar a ración de comida para que lles durase todo o mes, tiñan que estar ao tanto dos prezos do mercado e onde eran
máis baixos.
N o reparto da ración todos estaban
de acordo en que os primeiros eran os
nenos. Só nalgunhas ocasións se daba
prioridade ás mulleres embarazadas.
Esta preocupación constante por conse
guir comida e poder levar a casa nunha situación tan difícil lles deixa moi pouco tempo libre en comparación co que
tiñan antes da guerra. As mulleres din
que antes da guerra podian saír máis
da casa e ter máis relacións sociais, ou
que se podian ocupar nas tarefas como
costura. Segundo o 46% agora lles queda moi pouco tempo para o ócio ainda
I

.I.

que como di a maioria "o problema non
é ter tempo 1ibre.o~non, senón esta p r e
ocupación constantet'.
En xeral considera-se deber das mulleres encargar-se desas novas responsabi1idades:Ao lles preguntar se agora
tiñan máis responsabilidades que antes o 80% delas respondia que si. Cando
lles preguntabamos se elas tiñan na casa máis responsabilidades que os homes, a un 74% Ile parecia que iso era
algo natural. E cando tratabamos de ir
máis alá e lles preguntabamos se os homes ou os demais membros da casa o
valoraban, as mulleres sorprendian-se
e non acostumaban a dar-nos unha resposta clara.
Ainda que non era frecuente que as
mulleres falasen abertamente do tema,
un 17%admifia ter máis problemas nas
suas relacións conxugais desde que terminou a guerra debido ao aumento de
presións. Algunhas mulleres contaronnos que os seus maridos estaban nerviosos e que cando intentaban falar con
eles dos seus problemas, empezabar a
berrar e se marchaban sen respostar.
Duas mulleres cuxos maridos non tiñan
traballo e se pasaban o dia sentados na

caso ou no café sen facer nada, contaron-nos que cada vez que intentaban dicir-lles que puxesen máis empeño e
par traballo, amenazaban-lles con
unha segunda esposa.
De feito o matrimónio esta-se convertindo nun problema cada vez máis importante nas casas onde hai fillas en idade
de casar. A sociedade iraqui é unha sociedade de casados. Unha muller de 2 l
anos de idade, que vive na zona pantanosa do sur, expresou a sua preocupación: "algúns dos xoves casadeiros morreron e outros marcharon. Só auedan
vellos e nenos."
Moitas mozas permariecen soltei ras
A
debido a razóns económicas. A maioria
das mozas e mozos non teñen traballo
e as suas familias non poden dar-lles o
necesário para celebrar unha boda tradicional; segundo o costume o matrimónio inclue o dote da noiva que adoita ser xoias de ouro.
Cando preguntabamos por que (IS m e
.
zas non prescindian do dote de o_ u_ r o_,
várias nais dixeron que se o facian as
suas fillas non terian unha boa posición
social na sua familia política. Tamén habia rumores, sobre todo en Bagdag, de
casos de divórcios de matrirnónios nos
que a familia da noiva mantiña aos recén casados. As relacións comunais entre veciños fortaleceron-se durante e despois da guerra.
Durante a guerra e os distúrbios posteriores, algunhas familias se mudaron a
casa doutros veciños que eran máis seguras. Despois da guera ían xuntos ao
rio a buscar água e facian.xuntos quenda
para as racións mensuais. Os que sabian
facer pan ensinaban aos seus veciños
que non sabian. Várias familias acostumaban a compartir o mesmo forno.

A saiide das miilleres
"Moitas mulleres sufriron terribelmente debido ao trauma de abortar a consecuéncia da guerra e os distúrbios.
Moitas no,n puideron seguir o tratamento médico no seu momento e agora teñen secuelas. Parece que non se poden
conseguir tratmlentos eficaces para tratar a meirande parte das mulleres. Un
,,,&dico calculabaque só en ~
~ha- j
7000 mulleresque abortaran a 'Onsecuéncia do shock" afirmaba Alia, 2 1
anos de Najaf.

A doctora Leila Abde El Amir c
tora do Hospital Pediátrico
Maternidade de Babilónia mostrou a sua
preocupación pola situación na que se
atopa a saude das mulleres. Afirmou que
case todas as pacientes do hospital están anémicas debido á falla de unha alimentación axeitada. Aumentou moito o
número de abortos, de partos prematuros e de nenos nados con pouco peso.
A Sr. Abeb El Amir afirma que se pode
deber a presións sicolóxic:as e físic as, a
falla de mediciñas ou de coidado:j p r e
.---le.,natais ou ás dificultades puiu
iavu
hospita i s por cu Ipa dos problemc
transpo rte.
r
Só se tan operacións de urxéncia.
Moitas das operacións de cesárea se fan
cun mínimo de anestésia. Debido á escasez das restriccións legais, só se dan
anticonceptivos a mulleres que os necesitan por motivos médicos, ou a mulleres
maiores que xa teñen vários fillos. O número de abortos ilegais aumentou. Un
xinecólogo de Hilla afirmou que ainda
que non podia precisar a cifra sabia que
se produciran moites a consecuéncia de
ses abortos. A meirande parte se debian
á pobreza. Con frecuéncia eran os maridos os que empuxaban as mulleres a
abortar ao non poder afrontar ecoriomicamente outro fillo.
Un 57 % das mulleres afirmou que padecia problemas de saude causados polas penalidades físicas e siquicas. As alteración~da regra son un caso moi significativo.
O suministro de mediciñas era outro
dos principais problemas que afec
ás mulleres e en especial as que padecian enfermidades crónicas como diabetes, reuma ou tensión alta. O 6 1 % das
mulleres entrevistadas afirmou que habia escasez de mediciñas e que cando
se atopaban eran demasiado caras para unha família média. Cando se poñian
enfermas axudaban-se mutuamente con
remédios caseiros e herbas mediciñais.
Un destes remédios caseiros utilizado
contra a diarrea era o té con lima seca.

(*) Este traballo forma parte do estudonHe
alth and wealfare in Iraa de Gulf tris. An indepht assessment" editad; en Londres por Me
dical
~ Action
f for Global Security e que reune
oito informes temáticos nos que 87 especialistas de distintas nacionalidodes apresentan a
suas conclusións sobre a situación actual da
poboación iraquí.
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Tc>claselas: Fatiha
este premio como un desagravio a tóBudiaf, Olayinka Koso-Thomas, Graqa
dalas mulleres do mundo que sofren inMachel, Rigoberta Menchú, Fatana
xusticias.
Ishaq Gailani, Somaly Mam e Enma
É ben temble, -para as mulleres- que
Bonino, e cada unha dende o seu ámhoxe nos teñan que seguir dando prebit0 específico pero todas dende o obmios e vestindo de valor simbólico a dexectivo xeral da defensa dos dereitos da
fensa, -ou a inexistencia- dos dereitos
metade da huinanidade, representan a
que nos son propios e que se supoñen
teslemuña viva e activa da existencia e
como conquistas dunha sociedade cida prevalencia dunha sociedad que non
vai ben.
vilizada, de todas e todos. Defender a
muller é algo máis que unha alianza de
Sen entrar na pormenorización de
sexo, é un labor en defensa da dignicada unha das causas que as levaron ao
dade de todo o'xénero humano. A ver
seu activismo, cabe mencionar que a
se
se empeza a entender.
denuncia de cuestións tan ofensivas e
Pero a parte desta proclamaciión,de
degradantes como a práctica de escraprincipios que pode estar ben E: desvi~udesexual, a ablación feminina, os
nenos da guerra, a negación dos máis
pertar alpnha sensibilidade ao noso faeleinentais dereitos de existencia, os xevor, o feito de que seis das agasalladas
sexan do terceiro mundo e que a sépiiociclios racistas clas que somos prinieiras \ríctinias ou o senérico da detima o sexa por defender dereitos confcnsa cla jobvia? Igualdade de dereilos . culcados salvaxe e irracionalmente no
entrc niulleres e homes, Iísoas merece~fganistán,
deberí levarnos á reflexión.
doras do galardón que se Iles ben de ouE ocórreseine apontar dúas cuestións:
torgai-. Polo tanto, debemos entender
A primeira é a coartada que Occi-
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sue utilizar pala non inxer rlsr,
-práctica habitual noutros casos- en Estados que oficial ou oficiosamente negan dereitos-ásmulleres, 2IS masacr,an ou
mutilan, ao consideraren esas situa.cións
2 - -- - -- como propias da cultura ursas
suciedades e pobos. Coartada amparada na suposta idiosincrasia cultural que non Iles
impide disfrutar dos beneficios da inxusticia que xenera. Desa afirmación podenamos extraer un ipor qué persisten
esas situacións?. A inxusticia maniféstase polos dous extremos nos que se sustenta : a prexudicada e o beneficiado, e
se existe o prexuizo é que hai beneficio;
e nese caso, e por ben diversas vías, o
beneficio acaba recaendo en Occidente.
A segunda reflexión que se me antoxa
é que o terceiro mundo posible tamén o
temos aquí nun latexo permanente. A
"privilexiada" sil
lalgunhas mulleres de sociedi
~zadas,é producto, afortunadamente, da existencia e
aplicación dunhas leis; a pouco que estas decaian, a regresión é automática,
porque as cordas coas que se atan os dereitos das mulleires son ta.n febles como
fortes poden ser ;as tensiórE ás que as someta unha sociedade de moral e pensamento eminentemente masculino.
Desgraciadamente, mentres se dean
premios como este, estarase manifestando a evidencia da existencia dunha
sociedade tarada. * 2
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unhas tarefas no ámbito do priva(
podenan aportar á vida pública da
da sua incorporación para cambiar a vida pública cortada polo patrón e modelo masculino.
«(...) Pero sería niágoa que esta sociedade, xa non exclusivamenfe masculina,
seguil-a cos desvios prólwios da masculinidade e sen recibir ningunha saiva gue diluia o seu machismo. Seria lamentábel que
as nzulleres se limitasen a copiar o modelo
masculino. O que, por outra parte, é a via
máis fácil para ser acepladas.» (páx 18)
Mágoa porque Victória Camp:
moi necesário feminizar aos varón!
ininizar a sociedade e feminizar a 1
Lica para o que é de todo imprescindíbe1 o cámbio das concepcións do público e o privaclo:
«(...) Non se explica que o privado e o
i~Mblicose movan seando Idxicas, dinániicas e
J?lCStllO valores disrinlos.
Que o que non vale nun
ctrso, siga aceptando-se
noiill-o. Qiic o público sistr serido o dorninanle c,
aintla /YO!; O S L I I ~ CPor
~~OJ:
cliir nos ~íllimoslenipos
(...)?AI Y ~ S ~ ~ O(:S S~ ~I I/ I X C ~ C I :
porque LI división s~xislci
do ~r.al?crllonon dcsnpaKCCLI
e n vida ~ ~ ~ í v seada
guc sendo de e p l - a as
mulleres. O liberalismo
nunca cueslionou esa división do ~raballonofogar: ia-lle moi ben que asi
fose. »( páx 23-24)
Analisa o individualismo liberal, o direito
á liberdade, os direitos
humanos. O pretendido universalismo destes direitos xa que é un
abstraeDc't‘1111' cl't 01x.1

mo coa igualdade no ámbito privado. I
que as desigualdades sociais se considc
irrelevantes para a igualdade yolític
sufuáxio universal e as libe rdades ci
(páx. 28). .
E se o primeiro feminismo com]
tiu a falácia da universalidade hoxe
tamos en condicións de criticar esa p ~ 5ipecliva universalista como esencialnziente
masculina. Masculina e ocultadora d~I diferéncia real».
Non necesitamos unha "cidadania
universal", necesitamos unha cidadania
diferenciada. O heteroxéneo existe e hai
que recoñecé-lo, non agachá-lo
"O ser dice-se de moitos xeitos" trae
a colación a noca autora a tese arist'otélica para engadir ela, o ser, o ben, a dignidade, a cidadania.
non
efensa do heteroxi
1

-

to. Hai unha exclusión
inicial: "todos os homes". A ninguén se
lle ocorre pensa-lo doutro xeito e fai un
breve e interesante repaso ás críticas feministas ao liberalismo facendo ver, segundo o tirón de Carole Pateman que
no fondo desa abstracción está a división entre o público e o privado
((Mentresa igualdade política, a igualdade no únibito público, apal-ece coma u n
obxectivo a conseguiu, non ocorre o mes-
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dar por bon, o facer predominante ten sido o dos varóns- leva, entre
tras cousas, a pór en punto de mira os
xeitos de facer xustiza e a non abandoar a teima de ningunha discriminación
e leva, tamén, a necesidade de afondar
e espallar o alcance da igualdade a ámbitos onde non ten chegado cáseque nen
como imperativo.
Ficer xustiza non significa igualita-

ifen r diferer
-ismo ser~ ó trata
-entes.
Resucita a vella consigna "o privado
S político" para facer notar a necesidale de solucións políticas, de preocupa:ión común sobre ese traballo non renunerado, de recoñecer que o poder da
vida privada é tamén poder político e
(que non é xusto o desprezo e a poi
:icaida valoración do tempo da reF
ducción. Porque
«pedir só denzocrácia paritária, pedir
máis participación política para as mulleres, é contar unha parte da película. F "
&u, en definitiva na análise da desigi
dadefeito polos Izomes como desiguald
1de renda e podeu, non como desigualdade
1derivada da discriminación e desprezo do
~rivado.c..) A perspectiva da mulleu, coa
sua valoración do tempo reprodutivo, é unIza perspectiva tan universalizábel como a
do varón, coa sua valoración exclusiva do
tempo produtivo. Pretender que aquela cliegue a ser tan universal como esta non é senón pedir que as duas perspectivas asfaga suas o nzesmo individuo, que non sexaiz
a proba dunlia división de xénero, senón
;ibiexibición dun mundo máis r
lidade.~( páx 35- 36)
Tres capítulos máis adicduus du traballo, en particular aos cambios habidos
e á controvertida cuestión de se debe ser
para as mulleres o traballo a tempo parcial; a família e a educación, sen nada
especialmente novedoso ao meu ver porén cunha análise lúcida e esa perspectiva recorrente ao longo do libro.
Un capítulo adicado á Etica do coidado que merece atención. Abre-o sinalando os dous asuntos básicos que un
discurso ético ha pór de relevo:
A descoberta das dominacións e subordinación~que non teñen sido denunciadas con eficacia e manteñen, podislo tanto, a sectores da hurr
criminados
A descuberta de valores non suficientemente valorados.
Expón brevemente a fria, porén necesária ética da xustiza, citando desde
logo a Jonh Rawls quen incluiu como
elemento sustancial da sua teona da xustiza o principio da diferéncia, é dicer a
distribución desigual dos bens básicos
co fin de favorecer aos menos favorecidos (principio es1te que fundament
políticas de discniminacióin positiv;

'

Critica, e comparte cntica con cáseque todas as filósofas á perspectiva liberal universalista, así por exemplo, a idea
de "igualdade de oportunidades", hoxe
cerne do direito á igualdade, adoece de
preconceitos excesivamente liberais. Vese como "igualdade no ponto de partida" e desatende a "equidade de resultados" co que a idea fica falseada.
«O pensamento moral ilustrado e moderno é excesivamente racionalista, non
reparou no valor e importáncia do sentimento e esquece, polo tanto, non só u n aspecto importantísimo e irrenunciábel da
sensibilidade humana, senón os motivos
para ser moral. C..) Trae a colación a Hume
cando afil.inaba que é o sentimento e non
a razón o que move os humanos. Se eliminanzos o sentimento do discurso moral, dificilmente conseguiremos u n discurso mot i v a d o ~da conduta, que é, a f i n de contus, do que se trata.)) ( páx. 74)
«Pensar eticamente é pensar nos dernais.
Se ese pensamento queremos que sexa unha
práctica, ha traducir-se en medidas de xustiza e actitudes de coidado. Ambas as duas
cousas son imprescindíbeis. O único quefai
a éticafeminista do coidado é chamar a
atención sobre o esquecimento do coidado
como prescripción ética básica. Esquecimento moi explicdbel se temos conta que o
coidado ten sido prescritivo só na vida privada, alí onde o público nen chegaba nen
debia clzegal:
Non é, polo tanto a reivindicación do
valor do que as mulleres sempre fixeron, senón a falla dese valor como ingrediente fundamental do discurso ético.
A seguir resume moi concisamente
en cinco pontos as características da
ética do coidado ( páx 76) para facer
ver a necesidade de que esta ética complemente (e non substitua) á ética da
xustiza.
Un penúltimo capítulo titulado A
construcción do Eu no que aborda o asunto das identidades que lle reparan ao individuo recoñecemento social, autonomia e responsabilidades. Porén Que ten
que ver a identidade moral co xénero?
E, que identidade é a das mulleres?
O último capítulo é o máis político A
outra gramática do poder onde se aboga
pola "política da preséncia" segundo
Anne Phillips, quen subliña vantaxes e
incomenentes desta política como estratéxia feminista. V Camps entra nese
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debate e interroga-se sobre o significado
que terá ese acceso e preséncia das mulleres en todos os ámbitos do público así
como que consecuéncias para o futuro
de todos, homes e mulleres, e para esa
democrácia masculinamente modelada.
En calquer dos casos a noca autora
insiste en que unha política da preséncia debe significar algo máis que a presencia material de máis mulleres no poder, mesmo no poder ao máis alto nível
e cárregos de responsabilidade. A ela
gostaria-lle que significa-se a preséncia dunha cultura, un facer «non exactamentefeminino, senón diverso, diferente, quefaga máis compatíbel a vida pnvada e a pública a vez que impregne a vida
pública dos valores da vida privada» que
é ao que se refire coa outra gramática
do poder, e desde logo ela ten claro que
debe ser u n nzédio nunca un fin, e, que
esa «invasión de mulleres na vida pública
debe ver-se complementada por unha invasión paralela por parte dos homes, da
vida privada)) (páx. 104)
Pasea-se por algunhas das características do facer político, ese imperialismo cultural do varón e a necesidade
que temos de transformá-lo se queremos máis democracia, máis pluralidade política e unha igualdade aceptábel.
O libro non di nada absolutamente
novidoso, sen embargo a claridade e
concisión, a capacidade de matiz e a cn-

tica a algunhas das posicións máis en
boga, así como a belixeráncia na crítica
ao impenalismo cultural masculino e ao
liberalismo, as1 como as propostas de
preconizar unha sociedade construida
sobre a base da consideración das diferéncias reais e sen exclusións, unha sociedade máis deliberativa e menos monologante como aposta para unha democrácia forte, coloca este libro nunha posición de ménto para as xentes con
ganas de leituras e intercámbios de interese. E desde logo, dina que cáseque
de leitura obrigada para os varóns que
pensan que o xeito de facer a política, a
cultura, a xustiza, a ciencia, a vlda ... non
ten nada que ver co xénero
A modo de colofón e resume das cuas
posicións, remato cunha cita sua
«Só o intercambio de papeis, a mestura
e o mutuo recoñecemento dos ámbitos que
até agora teñen remanecido separados como público e privado, conseguirán a revitalización da política. A "ética do coidado"
própria da vida privada, C..) pode exercer
unha crítica poderosa á arrogáncia masculina, e ser o complemento a sua vez, dunha xwtiza excesivamente abstraida dos problemas reais e cotiáns. A voz diferente da
muller e dos demais discriminados pode
arriquecer unha interacción comunicativa
que soe parecer-se máis ao monólogo que a
u n auténtico diálogo)).(páx 103).
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X V SEMANA GI
DE F I L O S O F ~

FACER FI L O S O F ~ A
¿QUE SIGNIFICA
N O N O S 0 TEMPO?

Con csic t í 1 ~ 1 0comezou a sesión de
apcrtura cla que sería a XV Semana
Galega dc Filosofía organizada pola Aula
Cas~elaode Filosofía en Pontevedra do
13 ao 17 de abril. Este ano foi a Filosofía
o eixo principal que artellou as diIerentes sesións de traballo. Pero, ¿por que
este ano Filosofía?, ¿existe unha relación
entre esta disciplina ás veces tan encorsetada na súa propia linguaxe e os problemas do mundo actual?
En primeiro lugar, cómpre lembrar
que a Aula Castelao de Filosofía considerou xa dende a súa fundación, fai
quince anos, que a filosofía debe saber
"traducir en ideas os problemas do mundo que nos toca vivir" e seguindo esa
máxima organizou Semanas de Filosofía
adicadas a temas como nación, relixión,
democracia, xénero, língua ou traballo.
En segundo lugar, as reflexións que se
efectúan dende a filosofía -o facer filosofía- non deben ser un mero exercicio
académico que non transpasen os muros das institucións senón que a súa forza debe residir na capacidade para seren postas en práctica, na capacidade

noutras edicións, a
Semana estructurouse en sesiór
mañá, tarde e noite. As mañás f
adicadas a examinar o papel da filosofía, a súa presencia nas ensinanzas
secundarias e universitarias e posibeis
alternativas e tamén outras presencias
non tan institucionais. 0 s relatores e
relatoras das mañás, xa que logo, centraron as súas reflexións no significado
da filosofía. Deste xeito, Antonio Escohotado definíu a filosofía como actividade, o filosofar como unha expenencia individual do universal ao tempo
que defendía unha volta á tradición clásica na procura da verdade. Amelia Valcárcel analizou o papel da filosofía no
contexto da globalización deténdose,
en concreto, na polémica universalismo-diferencialismo, como de seguido
comentaremos máis polo miúdo. Javier
Echeverría plantexou os problemas de
adaptación que cofre a filosofía ao que
el deno)mina terceiro entorno. Fronte a
naturez:a e a cidade xorde na actualida2ur url espacio novo construído polo
telecapitalismo que sitúa a filosofía diante do reto dunha chea de temas novos
e, 0 qu e compk
- :xiza mái.S esta ad aptación, pc2rante un ha nova 1roma de prácnv

para intervir nos debates sobre os complexos problemas actuais, isto é, na capacidade de pensar o presente dunha
forma critica, onde critica significa desenmascaradora de problemas e rnncepcións hexemónicas.
Así, considerando a farsa da "f
filosofía" como un intento máis de uniformizar e colonizar o pensamento,
plantexouse o reto desta XV Semana
Galega de Filosofía. Como se recollía na
sesión de apertura o obxectivo era "pensar sobre a filosofía, sobre a súa capacidade de ir do concreto ao xenérico, de
remexer nos coñecementos específicos
das ciencias, da técnica, das artes, é dicir, un saber de segundo grao que centra o seu obxecto sobre estes saberes
previos, para provocar reaccións e potenciar unha reflexión rica, interdisciplinaria e entusiasta, que sirva como instrumento de loita contra a irracionalidade".

Igual

Para Valcárcel un asunto
é o direito á diferencia
e outro distinto
condena ao exotisnlo.
Hai diferencias lexítimas
e diferencias
tinlla cadea.
4
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tica filosófica que está aínda por definir.
Víctor Gómez Pin centrou o seu relatorio na relación que existe entre a física e a Filosofía mediante unha reflexión
sobre o sentido da metafísica. Gustavo
Bueno abordou as sempre difíciles relacións entre os medios de masas e a filosofía.
Pola tarde tentouse que diferentes especialistas galegos/as estudiasen as problemáticas ideolóxicas en diversos campos do saber, complementándose cunha breve reflexión filosófica por parte
dun/ha membro da Aula Castelao de
Filosofía. Inteviron Manano Pérez Amor,
Daniel Soutullo, Emilio González,
Carme García Negro, Gustavo Luca de
Tena e Francisco Sampedro.
Nas sesións de noite buscouse a perspectiva filosófica en temas cruciais da
socied;ide actua'l.Traballc)use, neste sen-

'

tido, sobre Feminismo e Xustiza no relatorio de María Xosé Agra que resumiremos de contado. Antonio Escohotado analizou o problema das drogas na
sociedade actual apelando á necesidade
da súa legalización como forma de
rematar con moitos dos problemas
sociais que implica o prohibicionismo.
Javier Echeverría defendeu a súa tese
sobre a cidade global entendida como a
sociedade da información ou "telepolis". Víctor Gómez Pin presentou o problema da democracia na sociedade
actual deténdose especialmente na natureza convencional do acordo social. Por
último, a lección maxistral de clausura
correu a cargo de Javier Muguerza Carpintier. O profesor Muguerza desenvolveu a idea de razón pública fundamentalmente en diálogo coa perspectiva
do filósofo John Rawls.

Como é ben coñecido existe unha
longa tradición androcéntrica, incluso
ás veces misóxina, na propia disciplina
filosófica. Xunguir, xa que logo, a filosofía co feminismo podena parecer unha
tarefa nada doada de realizar. Sen embargo, a teona feminista non se conformou co rexeitamento da filosofía, senón
que habilmente tomou as ferramentas
conceptuais que os discursos establecidos lle ofrecía e ofrece para elaborar un
pensamento que desenvolva unha crítica transformadora, que englobe realmente a experiencia das mulleres.
Nesta liña traballan dúas filósofas que
participaron nesta XV Semana Galega
de Filosofía, Amelia Valcárcel e María
Xose Agra.
Amelia Valcárcel tratou o tema do
sentido da filosofía no contexto actual do
proceso de globalización, en concreto,
o significado do universalismo referido
á cuestión Norte-Sur. Vivimos nun
momento de eloxio da diferencia; os
universalistas recúan ante o ocaso das
ideas ilustradas, isto é, o que no mundo da filosofía tense denominado debate modernidade-posmodernidade. A
cousa pública só principia diálogo cun
grupo, polo tanto, un diferente pnmeiro debe atopar aos seus iguais para logo
reclamar o direito á diferencia. Prímase
tanto a diferencia que o que non é diferente non é nada.
Hai unha diferencia clara que vén
marcada pola división Norte-Sur, onde
queira que se sitúen. O norte universalizador e agresivo saquea ao sur, engule as súas materias primas, exporta os
seus vicios e enfermidades e destrúe o
tecido moral alleo ofrecendo como alternativa o consumismo. Nunha palabra, a universalidade borra as diferen-

cias as que os grupos tefien direito. Sen
embargo, segundo Valcárcel, fai falla deterse a pensar sobre o qué significa ser
diferentes. Lembra que ,as mulleres sabemos moito de ser diferentes, de ser o
sur, de ser exotizadas, incluso algúns
varóns comenlan que alcanzada a iguladade dos sexos, as mulleres xa non resultan interesantes porque interesante
significa ser peculiar, entretid0,'animador dos anacos de ocio. Na contra, non
ser interesante é ser un igual, un competidor, é dicir, ser interesante de verdade.
O desexo da relatora é que algún día
a humanidade sexa interesante de verdade e o mundo sexa unha esfera onde
os puntos cardinais sexan só onentativos. Para Valcárcel está claro cales son
as ideas que axudan a que esta situación se produza e cales a interfiren porque para ela un asunto é o direito á diferencia e ou~rodistinto é a condena ao
exotismo. Hai diferencias lexítimas e diferencias que son unha cadea.
Dei-icle hai dez anos o universalismo
é acusado de ser Falso, de tomar a parte
polo toclo. Non así, para a relatora, non
se clchc esquecer que o fundainen~opnmciro c Iesítiino da universalidade é a
siinclria, com~anicaa,dirirni~e xulgar

en pé de igualdade; tanta máis igualdade hai que inventar canta menos
igualdade existe.
Mana Xose Agra desenvolveu ncI seu
relatono o tema do Feminismo e a .Xustiza. Comezou lembrándc,nos o XI irdimemo da xustiza da poli2;no cant o da
xustiza do sangue e a farriilia exen~plificado coa Orestíada de Esquilo. M,ais
para non ancorarse nas traxedias giregas pasou de seguido a falar sobre as
traxedias actuais -os asasinato:
mulleres a mans do seu home, os n
de pobreza feminina, a escasa par
pación política das mulleres que nas
Corporacións locais chega á escar da..
losa porcentaxe do 13,5%- co obxecrivo de preguntarse sobre a xustiza social
e política, sobre o ordenamento xusto da
sociedade.
Dende Grecia e ao longo da tradición
occidental, a xustiza presentouse como
unha virtude pública. Así, na filosofía
política contemporánea, onde o tema
da xustiza ten unha gran relevancia , incídese na dimensión estructural, social,
isto é, a dimensión pública e política da
xustiza. Sen embargo, cómpre destaca
segundo a relatora que nas teorías da
xustiza máis influíntes dos últimos tnnta
anos non se tematiza a estructura de xénero da sociedade. a inxusta división do traballo
s u as inxustas relacións
de poder na familia. Asemade, a meirande parte
da argumentación feminista artéllase en termos
de xustiza, xa que do que
se trata é de interrogar
pola exclusión das mulleres dos diversos ámbitos.
Ante estes feitos a teona feminista presiona para
que o sistema sexo-xénero
sexa un elemento ineludíbel de calauera teoría da
xustiza. Lembremos que
as teonas da xustiza tratan de abordar os problemas das desigualdades,da
opresión das persoas, da
explotación, da producción ou da dis~ribución
utilizando e propondo diferentes criterios. Logo parece indiscutíbel que a
LLLL
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"(...) a teoría ferninista

presiona para que
istema sexo-?
exa u11 elemc
inelItidíbel de calquera
t czoría da xustiza."

non tematización ou omi:;ión da d
gualdade de xénero é algunha clac(
mala fe.
Na segunda parte do seu relatcirio,
M. Xosé Agra fixo un percorrido p olas
diferentes posturas que adoptan as teoricas feministas ante o tema da xust:iza,
prestándolle especial atención á p erspectiva de Susan Moller Okin. I'ara
Olun existe un sentido de Astiza bá.cica
que afecta aos constrinximentos est.mcturais e procesuais que veñen determinados polo matrimonio. O matnmc)ni0
lad~
é a causa dunha maior vulnerabilid-.-social das mulleres. Posteriormente
comentou a relatora como dende a teoría crítica traballan o tema da xustiza
reconceptualizando o espacio público
e da democracia autoras como Young,
Frase ou Benhabib. E por último, fixo
referencia ao debate en torno á posibilidade de cambiar o ámbito do político
mediante o abandono das éticas da xustiza polas éticas do coidado ao tempo
que expoñía criticamente esta postura
dende a filosofía de Caro1 Gilligan.
E xa para rematar, a Aula Castelao de
Filosofía presentou na sesión de clausura as conclusións do traballo colectivo realizado tanto polos relatores e
relatoras como polo público asistente
-que nesta edición superou as oitocentas persoas-. Cómpre destacar desta sesión a.referencia ao debate das humanidades.'~onunhas humanidades entendidas como soporte ideolóxico do
pasado uniformizador e centralista, senón as humanidades entendidas como
ciencias sociais, ciencias da natureza e
arte que se desenvolvan nun ensino globaliza-dor que teña presente á filosofía.
-1
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Moitas civilizacións primitivas non
chegaron máis que a distinguir entre un,
dous e moitos. Existen culturas nas que
os numerais non pasan de tres ou catro.
E mesmo hoxe ha quedar algún que ;utro pobo carente de.calquera sistema de
numeración. Se facémo-lo esforzo por
meditar nesta idea durante unhas horas
mentres realizamo-los nosos movementos cotiáns, podemos quedar abraiados
coa comparación; ata co máis sinxelo
paso que damos poñemos en funcionamento algunha idea de número: mercalo pan, consulta-lo reloxo, sintonizar
unha emisora e escoita-lo número de
víctimas da última desgracia acaecida,
conta-los días que faltan para ver a un
amigola.
Nas linguas de pobos primitivos conceptos como a pluralidade, o definido
fronte ó indefinido, poden non existir.
É discutible ata que punto a restricción

do uso de certas formas gramaticais pode ser obstáculo para a formulación de
ideas abstractas. Semella máis probable
que a ausencia destas formas veña da
falta de necesidade das mesmas. Os intereses dos homes e mulleres primitivos
están centrados nas ocupacións da súa
vida cotiá ... e non mercan o pan con
cartos, non dispoñen de reloxo nin radio, senten tanto espanto sabendo ou
non que esa multitude de xente que morreu no pobo veciño era de 1402 persoas exactamente, e caso de que experimenten afecto por un ausente, bastaralles con distinguir cando o encontro
está preto e cando non; supono que
adoecerán do mesmo sentemento de
soidade ca calquera de nós, sen precisar dar unha dimensión temporal a ese
estado. Na conversa destas etnias raras
veces se trata de cualidades sen conexión co obxecto ó cal pertencen ou de
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ac~iviclaclcsou siluacións desvencellaclas da idea do aaor ou suxeito que se
alopa en clelerminada situación. O feiLO cle que non se empreguen formas xencralizaclas de expresión non proba a
incapacidacle para formalas, senón que
claclo o cs~ilode vida do pobo non se
precisan, pero quc se clesenvolvcnan tan
axiíia coina foscn requeridas. Pobos coma os indios sudamericanos ou o esquimal, con sistemas numerais altamente delectivos, non teñen necesidade de expresión5 máis elevadas porque
non son moitos os obxectos a contar;
pola contra, tan pronto coma entran en
contacto coa civilización adoptan con
perfecta facilidade numerais máis altos
doutras linguas e a tribo remata por
adaptarse ó novo requerimento de definir novos tipos de valor, malia as dificultades individuais que algúns membros poidan ter... (Estoulle a chisca-lo
0110 á lectora que aínda ve o manexo dos
ordenadores coma unha corte de cien.
cia arcana e demoníaca).
A diferencia principal entre os procesos mentais dos pobos primitivos e os
nosos reside en que nós acadamos mediante o raciocinio un sistema mellor
no eido do coñecemento. Na nosa propia comunidade transmítese á nenez un
fato de observacións e pensamentos froito do estudio e a especulación da nosa
xeración e as anteriores; e isto faise coma sustancia tradicional, case o mesmo

có folklore. Na escola procúrase que nenas e nenos se fagan coas estratexias de
medida, dende a sinxela comparación
ata o manexo de unidades non convencionais, que capten os ritmos e repetición~que marcan o paso do tempo,
e que comprendan e utilicen os números naturais (1, 2, 3,...). Para isto último resulta desexable que os nenos e as
nenas poidan clasificar (o número é unha propiedade dun grupo de obxectos),
ordenar de menos a máis, contar sistemáticamente segundo a disposición dos
obxectos no espacio e coa coordinación
motora axeitada, ve-la inclusión, e tamén que vaian aprendendo o código.
O número é unha face máis que evolúe
paralelamente ás anteriores, en estreita
relación. 0 s rapaces e rapazas van avanzando no seu grao de dominio e enriquecendo o concepto con imaxes diversas, ordenándoo na serie dos nú-

meros coñecidos, e asignándolle o guarismo correspondente. Xunto cos números hai que considerar outras expresión~que implican cantidade: adverbios de cantidade, verbos coma "faltar", "sobrar", "ter", ... Conforme van
madurando váiselles proporcionando
técnicas de cálculo que lles permiten
resolver problemas e profundar no coñecemento dos números e das operac i ó n ~decidir
,
se cómpre optar por unha aproximación en determinados casos;.a
da medida contribúe á
súa comprensión e á formación dos
conceptos-magnitude. Simultaneamente
deprenden as linguaxes matemáticas
(termos, gráficos, símbolos e signos).
As nenas e nenos combinan as súas percepcións co recibido e interprétanas por
medio diso. É un erro supoñer que a interpretación realizada por cada individuo é un proceso lóxico completo.

Ata chegar á matemática dos pobos
babilonio e exipcio do 3000 a. C. non
hai progresos destacables neaa ciencia.
Os seus rudimentos foron sendo establecidos moi a modo e espalladamente
na humanidade sedentaria agrícola e
gandeira que apareceu cara o 10000
a. C. no Oriente Próximo. Algunhas civilización~recoñeceron números grandes e mesmo foron quen de operar con
eles; outras chegaron a consideralos coma conceptos abstractos adoptando palabras especiais para nomealos e símbolos para representalos; atopamo-lo
uso de bases (feito consistente en que
certo grupo de unidades forme unha
unidade de orde inmediato superior),
das catro regras aritméticas para operar
aínda que restri,nxidas a números cativos, e dalgunhas fraccións. As aplica-

cións destes códigos e métodos de cálculo limitáronse ó comercio, ó cálculo
de áreas de campos, ó rexistro e medida do tempo; en definitiva, ás necesidades da vida diaria.
0 s textos gravados en tabliñas de arxila que se puideron conservar datan
ata do 2000 a. C. pero a meirande parte foron escritos entre os séculos VI a.
C. e 111 d. C. O penodo máis antigo no
que se rexistra esta actividade cultural
e no que a aritmética acada o maior desenvolvemento é o acadio. A escritura
practicada nas tabliñas recibe o nome
de cuneiforme (en forma de "cuña") pola forma das incisións en que se baseaba; os números naturais escnbíanse ata
o 9 con tantas incisións coma o número indicase; coas incisións orientadas
noutra dirección tamén se construían
o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50; dado que
a base do sistema numérico era 60, éste número voltaba a ser representado

igual ca a unidade. Unha característica
notabilísima do sistema é o seu carácter posicional: o mesmo símbolo representa unidades de distinta orde segundo a súa posición; e procuraron eliminar ambigüedades introducindo posteriormente un símbolo especial para indica-la ausencia de unidades de certa
orde. O seu mérito medra coa utilización deste mesmo sistema posicional
para representa-las fraccións, os números menores cá unidade: os denominadores 60, 3600, ... sobreentendíanse;
estas fraccións sesaxesimais empregáronse polos pobos gregos e europeos ata
finais do século XVI. Nembargantes, algunhas fraccibns especiais (112, 113,213)
tiñan símbolos propios e eran consideradas "totalidades"no canto de divisións
da unidade e, do mesmo xeito ca nós
non seguimos un sistema decimal para medi-lo tempo, en Babilonia conservaban sistemas alleos á base 60 para
usos específicos. Unha das posibles explicación~de que a base 60 prosperase puido ser que a conversión das subunidades entre sistemas distintos resulta máis doada (por exemplo, nun sistema con medidas en relación 112, 113,
213, 1, 10, as respectivas fraccións da
unidade maior son múltiplos da unidade inmediata inferior). No tocante á onxe da notación posicional, hai vanas explicación~:se nun principio a unidade
superior se representa co mesmo símbolo cá unidade aínda que de maior tamaño, e co tempo o tamaño se vai reducindo, acabará o tal símbolo representando unha potencia calquera da base; ou ben, pola influencia do sistema
monetario, no que tamén os valores fraccionario~procedían da división entre
60 do de partida, ó escribi-las cantidades das moedas por orde de valor.
Hai problemas, coma o de determina-la lonxitude da diagonal dun cadrado de lado unidade, que non teñen por
solución un número racional, expresable mediante unha fracción. Estes números son imposibles de escribir: non
se poden expresar cun número finito de
cifras en calquera sistema numeral, sexa cal sexa a base do sistema; manexámolos por medio de símbolos e, nas
aplicacións prácticas onde se requiren
resultados cuantitativos, por medio de
aproxiiacións. Non existen probas de

que en Babilonia coñecesen este importante feito; disponían de táboas de
cadrados, de raíces cadradas, de cubos
e de raíces cúbicas, e nos casos en que
as raíces non eran exactas, figuraba un
valor aproximado.
Tampouco coñecían os números negativos. Acadaron a habilidade necesaria para resolver problemas alxebraicos,
mesmo ecuacións de grao alto; empregaron ás veces símbolos especiais para
as incógnitas, pero isto pasou inadvertido. A xeometna non se estudiou nunca por si mesma senón aplicada a problemas prácticos.
A matemática foi empregada en moitos aspectos da vida cotiá: lonxitudes
e pesos, intercambios de moeda, de
mercancías, cálculo do interese sinxelo
e composto, das taxas e das rendas debidas 6 estado, ó templo, 6 dono da terra, repartos de herdanzas. Non queda
dúbida do potente influxo da economía
no desenvolvemento primeiro da aritmética. Durante o período asirio (cara
ó 700 a. C.) a astronomía comenzou a
incluir descricións matemáticas dos fenómenos e un rexistro sistemático dos
datos de observación, intensificándóse
esta actividade nos tres séculos anteriores á nosa era (período seléucida);
mesmo chegaron a predecir posicións
cando avanzaron no coñecemento preciso para elaborar eses datos. Pola contra, non conseguiron ningún esquema
xeométnco do movemento lunar ou planetario. A astronomía era precisa para
face-lo calendario e coñece-la época da
sementeira, e das festas relixiosas: de aí
que os sacerdotes fosen os encargados
da confección do calendario. O calendario babilonio combinaba o movemento solar co lunar de xeito pouco
efectivo (cada 235 meses lunares equivalían a 19 anos solares; os dous calendarios mantíñanse en moderada consonancia durante 7 dos 19 anos que
constituían un ciclo completo, e fóra deles, as estacións non se corresponden
cos meses lukiares). Malia todo, foi de
uso xeral no mundo xudaico, grego e
romano ata o 45 a. C. no que se adoptou o calendario Xuliano.
Os sistemas de adivinación coma a
astroloxía, non se relacionaron exclusivamente coa astronomía; os números tiñan presuntas propiedades místicas e

podían empregarse tamén para facer
prediccións. Atópanse algúns usos babilónico~no Libro de Daniel e nos escritos dos profetas do Antigo e Novo
Testamento. A "ciencia" hebrea da "gematria" baseábase no feito de que cada
letra do alfabeto tiña un valor numérico determinado; se a suma dos valores
numéricos das letras en dúas palabras
era a mesma, existiría unha importante
conexión entre as dúas ideas sucesos ou
persoas representados por esas dúas palabras. A intuible relación deste sistema
coa "cábala", (explicación do mundo na
súa relación coa Divinidade) aconsella
botar unha ollada efectuando un salto
no tempo de varios séculos: o "Libro da
creación" escrito en Palestina no s. 111
ou IV é o máis antigo texto relacionado
co pensamento cabalístico; nel a creación do mundo vencéllase á existencia
de dez números elementais e ás combinación~diversas das 22 letras do alfabeto hebraico. O primeiro texto propiamente cabalístico é moi posterior;
aparece no sur de Francia cara ó 1180
e contén un conxunto de opinións teosóficas en forma de comentarios bíblicos proccdcntes na súa meirande partc dc fontcs ~almúdicas.En España dudas correntes
rante o s. XIII a dif~~sión
de interpretación alegórica e mística da
Biblia refiíctense na aparición do texto
"Libro do esplendor" de autor discutido, que baixo a forma de novela filosófica inclúe comentarios a diversos textos bíblicos. Tras unha revitalización no
s. XVI, especialmente en Palestina, a cá-
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bala entra en decadencia nos séculos
posteriores ó ir perdéndose a súa orixinal bagaxe filosófica para converterse
nun recetario de prácticas máxicas e de
ocultismo.
Voltemos a considera-los primeiros
pasos da humanidade na elaboracións
de sistemas aritméticos. Sorprende que
a civilización exipcia, abraiante nas súas
construccións arquitectónicas, en realidade subsistise cunha matemática sinxela e rudimentaria. 0 s documentos
que se conservan son poucos (o papiro
ó secarse resulta moi fráxil). 0 s textos
que conteñen problemas e solucións ós
mesmos e datan aproximadamente do
1770 a. C. aínda que os coñecementos
alí recollidos poderían ben ser coñecidos xa dende o 3500 a. C. Empregaban un sistema numérico de base 10
pero non posicional senón aditivo. Para
sumar ou restar limitábanse a escribir
xuntos os símbolos dos sumandos combinándoos ou cancelándoos; a multiplicación e a división eran reducidas a
unha serie ordenada de sumas e restas.
O método de representación de fraccións era moito máis complicado có
noso, xa que toda fracción era descomposta en fracción5 de numerador
unidade (1/2, 1/3, 1/4, ...) agás algunha
excepción, e isto cumpría facelo mediante táboas; as operacións antméticas deviñan en cálculos intricados. A
ákebra exipcia non empregaba símbolismo algún, e consideraban a xeometna
coma unha ferramenta práctica inseparable da aritmética, do mesmo xeito que
en Babilonia. Cada problema era resolto
ailladamente sen ningún propósito
explícito de abstraer, por sinxelo que
f n regras
~
xerais a partir das solucións;
dubí dase se a civilización exipcia coñecíi3. ou non demostracións e xustificac,ións dos seus procedementos e
receitas. 0 s papiros rexistran o tipo de
prokilemas que se precisaba resolver
en a:suntos administrativos e comerciais: convertían sistemas de medida,
calc1:daban as cantidades de material de
construcción precisadas, de grao para
cementar, as dimensións correctas das
construccións arquitectónicas,... O imprescindible que resultaba o calendario (era vital predeci-la data exacta da
inundación anual do Nilo) emlpurrou
a este pobo a perfeccionalo apliciando a

matemática á astronomía; polas mesmas razóns que en Babilonia, os sacerdotes eran os encargados; con todo, o seu
coñecemento astronómico resulta inferior có do pobo babilonio. Calcularon
en 365 días a lonxitude do ano solar;
adoptaron o calendario civil de 365 días
dende o 4241 a. C. pero ó non incluila corrección do ano bisexto, o calendario retrasábase respecto ó movemento
celeste; cada 1460 anos a retraso acumulado deixaba no punto de partida a
correspondencia entre as posicións dos
astros e as datas do calendano; jcoñecían este feito? non se sabe, pero cando
Xulio César adoptou este calendario'
incluiu o 1/4 día aconsellado pc ' '
xandrino Cosíxenes.
A ANTlGUlDADE

Resulta paradóxico que na Grecia
*..
clásica, berce de logros matematicos
insuperados durante séculos, non se
consolidase un sistema de numeración
avanzado e práctico; mesmo semella
que malia os contactos con Babilonia
conservaron os esquemas arcaicos: símbolos para os números 1, 2, 3, 4, 10,
200, 1000, e así sucesivamente propios
do periodo cretense foron completados
ó comenzo da era clásica con símbolos
especiais e co uso dalgún tipo de ábaco;
posteriormente empregaron o sistema
ático mais por algunha razón en Grecia trocaron este código polo xónico ou
o alexandrino que usaba letras do alfabeto, estaba estructurado en unidades
decimais, e tamén era coñecido en Siria
e Israel. Pero podemos considera-lo
papel dos números como elementos
non só matemáticos senón filosóficos; a
matemática grega estaba máis preto da
filosofía que dos movementos materiais
e prácticos de cada día, e asemade os
filósofoscoma Platón e Aristóteles tiñan
moito que dicir sobre a matemática. As
fontes das que dispoñen as/os historiadorades para estudia-la matemática grega son pouco directas e fiables, os oriY;n2ic perdéronse por estar sobre papiro
ou P or seren destruida-las grandes
biblic)teca5 que os gardaban; as princir
ontes son códices bizantino5 entre
1500 anos posteriores ás obras
~ a i es tamén traduccións ó árabe
e ver sións latinas dest:as mesrrlas traducci~ónse poucas sorL as exce-pcións;
.--2-
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en definitiva, disponse, por un ou outro
camiño, de obras de Euclides, Apolonio, Arquímedes, Ptolomeo, Diofanto e
outros. Cara ó 775 a. C. en Grecia sustituiron varios sistemas de escritura
xeroglífica pola alfabética fenicia paso
decisivo para propicia-lo avance do coñecemento. A influencia de Exipto e
Babilonia é importantísima e destaca en
Mileto, cidade xónica; a súa escola puido se-la transformadora da matemática
nunha ciencia abstracta e a primeira en
dar demostracións deductivas de algúns
teoremas. En Crotona, sur de Italia, entre
o 585 a. C e o 400 a. C aproximadamente ten a súa actividade a escola pitagórica; Pitágoras fundou alí unha especie de irmandade de tipo relixioso,
científico e filosófico; por primeira vez
recoñécese conscientemente a natureza
abstracta dos obxectos matemáticos, e
dos números en particular; aínda que
as demostracións en xeometna e aritmética se baseasen en casos especiais,
no periodo tardío, cara o 400 a. C. puderon xa dar demostracións rigurosas do
xeito que enaltece e caracteriza á matemática grega; Eudemo atribúe a Pitágoras a matemática pura como arte liberal,
remontándose a principios máis altos
cós dos pobos exipcio e babilonio; en
contraposición, Aristóteles dinos que a
escola pitagórica consideraba ós números como os compoñentes últimos dos
obxectc)S mate1-iais do mundo real,
daquelz1, os núrneros non tiñan unha
existencia separada dos obxectos sensibles; cando os primeiros pitagóncos dicían que tódolos obxectos estaban compostos por números (enteiros), ou que
os números eran a esencia do universo,
entendíano no senso literal, porque os
números eran para eles coma os átomos
para nós e mesmo se cupón que os pitagóricos dos séculos VI e V non distinguían realmente I3s números dos puntos
xeométi-icos, entendidos, naturalmente
como puntos extensos ou esferas miniísculas: tódolos fenómenos do universo
poderíanse reducir a números enteiros
e as súas razóns; En Grecia estableceron a forte convicción de que o Universo está trazado matemáticamente, é
controlable, rexidcj por leis e comprensible para o home. Aínda que o pobo
grego empregase letras do alfabeto para
.-.
ros, os pi tagóricos gus-

taban de representalos mediante puntos, do cal tiraron agudas clasificacións
acordes coas formas destas distribucións
de puntos: números triangulares, números cadrados e oblongos, números poligonales, e propiedades dos números
enteiros; tamén estudiaron os números
primos, definindo conceptos como
número perfecto, números amigos, progresión~,ternas pitagóricas (ternas
correspondentes ás lonxitudes dos lados
dettriángulos rectángulos); para a
la pitagórica o número triangula
era unha especie de número sagra
I

o 4 outro dos seus favoritos, e certas
razóns e proporcións gardaban para esta
escola unha especial fermosura: a proporción perfecta, a proporción musical;
non consideraban as fraccións como
números senón como relacións entre
enteiros (os usos comerciais quedaban
fóra do seu facer intelectual) e pouco
grato lles resultou o descubrimento de
razóns inexpresables por medio de
números enleiros, xa mencionadas
antés, ás que bautizaron co calificativo
"alogos"; a identificación entre aritmética
e xeometría rompeu, e no sucesivo nos
seus traballos de xeometna só consideraron datos numéricos para o caso conmensurable. O problema da relación
entre o discreto e o continuo foi posto
en evidencia por Zenón de Elea (sur de
Italia), filósofo de comenzos do V a. C.;
os números enteiros representan obxectos discretos e unha razón conmensurable representa unha relación entre
dúas coleccións de obxectos discretos
ou entre dúas lonxitudes que admiten
unha unidade de medida común, de
maneira que cada unha delas é unha
colección discreta de unidades; mais as
lonkitudes en xeral non son coleccións

discretas de unidades, e este é o mc
de que aparezan as razóns de lonxit
inconmensurables: lonxitudes, a,,,,,
volumes, tempos e outras cantidades
son continuas; en Grecia non deron o
paso de concebir que os segmentos rectilíneo~,por exemplo, poidan ter lonxitudes racionais ou irracionais en termos dalgunha unidade concreta; a
traverso de Aristóteles chégannos as
catro paradoxas de Zenón sobre o movemento que atacan as dúas concepcións
opostas do espacio e do tempo que
había na súa época: segundo unha son
ámbolos dous indefinidamente divisibles e, segundo
a outra están formados por
pequenos intervalos indivisible~.A escola platónica que
podemos considerar activa
dende os tempos dos mestres de Platón, s. V a. C. ata
o cerre por orde de Xustiniano o 529 d. C., tivo unha
forte influencia pitagórica;
pénsase que Teodoro de
Cirene demostrou que as
razóns que nós representamos coma 6,6,
j6 son todas inconmensurables coa unidade, e entre os
complicados traballos de Arquitas de
Tarento aparece un estudio do son que
contribuiu ás escalas musicais; estes
dous mestres de Platón eran pitagóricos, pero na formación de Platón tamén
son decisivas as súas viaxes a Exipto e ó
sur de Italia. Este funda ó redor do 387
a. C. a Academia de Atenas institución
que favoreceu enormemente o estudio
da filosofía e das matemáticas; non cabe
dúbida de que Platón e os seus sucesores consideraron os conceptos da matemática coma abstraccións, e valorábannas enormemente como preparación
para a filosofía, para o coñecemento do
universo das Ideas fronte ó mundo físico que é unha realización imperfecta
daquel e suxeita á degradación; rr)entres que a inducción, a experimeintación e as xeneralizacións baseada:; na
experiencia só podena dar un coiiticemento probable, a deducción pract icada polos matemáticos conduciría a
resultados seguros sobre a estructura da
natureza (ideal) con só partir de premisas correctas... e estas verdades últimas serían recoñecibles pola mente

humana. Para comprender esa preferencia polo método deductivo en prexuízo da experimentación e observación convén mirar como a clase
cultivada rexeitaba os asuntos prácticos e se interesaba case exclusivamente pola razón, a estética e a moral e,
decote, sen separación clara entre elas;
atopámonos cunha involución da aplicación da matemática ás artes prácticas
que de leito tivo lugar nos séculos VI e
V a. C. A primeira contribución importante de Eudoxo de Cnido (primeira
mitade do IV a. C.) foi unha nova teoría das proporcións; o descubrimento
dun número cada vez maior de razóns
inconmensurables (por exemplo, cos
. traballos do platónico Teeteto) lixo preciso introduci-la idea de magnitude continua: as magnitudes desta índole opoñíanse ós números que "brincaban" dun
valor ó outro sen pasar por tódolos valores interineclios; mediante a eliminación clos valores concretos numéricos
do seu sistema, Eudoxo podía cubrir
tanto os casos das razói~sconmensuraI~lescoma os das que non o son , pero
coa consecuencia de que en acliante e por
~ I - C I Ocle clous milenios toda a matemática rigurosa estaría cloininacla pola
xcomc~riae o concepto de número deixaría de ter relevancia na investigación.

,

O sistema numérico quedou encorado
na teoría de números enteiros, organizada deductivamente na grande obra
de Euclides; o pensamento matemático
viuse separado das necesidades prácticas e non se atopou motivación para
mellora-las técnicas aritméticas ata o
período alexandrino (do 300 a. C. ó
600 d. C. en Alexandna). Nin Aristóteles
(s. IV) contribuiu á matemática con
resultados de importancia; pero a súa
visión dos números e as formas xeométricas oponse á platónica: son propiedades dos obxectos reais; e a súa idea
de definición é moderna (unha definición ten de ser expresada en termos de
algo previo ó definido, e aínda así, esa
corrección non asegura a súa existencia). Aristóteles considera que algo é
continuo cando os límites en que se
tocan dúas partes sucesivas están xuntos sendo un e o mesmo, pero os números e os puntos son cantidades discretas distintas ás magnitudes continuas
da xeometría: non hai'continuo na aritmética; a aritmélica é para Aristóteles
previa á xeometna e máis exacta; tamén
coidou sobre o concepto de infinito,
concluindo que só é posible o infinito
potencial: os conxuntos infinitos como
tales non existen; o espacio é potencialmente infinito no senso de que pode ser subdividido indefinidamente,
os números enteiros cono no
senso de que sempre é posible
considerar un maior engadindo unha unidade, e o
tempo éo nos dous sensos anteriores; con todo,
o mundo grego nunca
chegou a entende-lo
infinitamente grandel
pequeno, os procesos
infinitos. A lóxica aristotélica nascida da
matemática acabou
considerada aparte.
O mundo romano
non aportaría nada ó
avance das matemáticas; a ciencia alexandrina pola súa banda chegapequenos
avanra a algúns
- .
ces; os astrónomos alexandrinos por comodidade adoptaron
as fraccións sesaxesimais babilonias (~to~omeo
faino, por exemp~o).

Y
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Aínda que con isto temos que os alexandrinos empregaron as fraccións coma verdadeiros números fiáronse do poder da intuición para xustifica-lo seu
uso. O primeiro libro de importancia
no que a aritmética estaba tratada independentemente da xeometna débese a
Nicómaco; os números representaban
cantidades e deixaron de ser considerados coma lonxitudes de líneas;
Nicómaco reanimou a tradición pitagórica do estudio dos tipos de números pero sen demostracións deductivas.
Noutra faceta da matemática, a álxebra,
Diofanto introduce o simbolismo e do
uso de potencias superiores a tres (a xeometría non podía dotalas de significado, daquela as ignoraba), considera as
fraccións como números, e acéptaas coma solucións de ecuacións; pero non é
o momento aínda de extender esta consideración ós irracionais e os negativos;
en menoscabo deste autor hai que dicir que non posuía método xeral e o seu
proceder é semellante ó babilonio na
ausencia de clasificación dos problemas
expostos. A máis famosa obra técnica
romana (de Vitrubio) está, por descontado, baseada no coñecemento grego;
os traballos máis teóricos eran desdeñados. A condena da astroloxía fixo que
o termo "matemático", por coincidir coa
denominación habitual dos astrólogos
fora denostado.
No Imperio Bizantino (do 395 ó
1453) a cultura e as obras gregas foron
nalgún xeito conservadas, pero con todo, os xefes cristiáns dos primeiros anos
ridiculizaron as ciencias chegando mesmo a prohibi-lo seu ensino. Co cristianismo instituído relixión oficial por
Constantino e a prohibición de Teodosio
das relixións paganas, cometérondose
toda clase de excesos: queima de templos, de libros, asasinato de .infieis;
Xustiniano, emperador do Imperio de
Oriente pechou tódalas escolas gregas
de filosofía, incluída a Academia. 0 s li-.
bros que aínda ficaban e n Alexandría
'foron destruídos na conquista desta polos mahometanos no 640. Malia todo,
o froito da cultura científica grega ía
chegar a Europa outros vieiros. 2

María Carmen González Varela
(Profesora de Matemáticas de Ensino Medio)

.

Ruth M.
Anuerson
Do 2 de Xuño ao 30 de Xullo de
1998 eslivo aberta na Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela a
exposición de Ruth M. Anderson: FotograJias de Galícia 1924-1926.
A exposición daba fe do que se anunciaba: un dos conxuntos fotográficos
moi notábeis sobre Galiza.
O 0110 da fotógrafa e antropóloga
(Nebraska, 1893-Nova Iorque 1983)
ten amplitude na sua cunosidade, tanto na diversidade do captado como na
busca de fondura no que capta. A sua
maquina pegada a ela pousa-se nas xentes do campo e do mar, nalgunhas tabernas, nos ofícios artesanais das cidades
galegas atrapando un país ao que se
achegou en Agosto de 1924 para reali-
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zar o encargo de The Hispanic Society of América
de sistematizar a información sobre os costumes e a vida das xentes de
Galícia.
No mes de Agosto desembarca no peirao de
Vigo coa sua equipa de fotógrafal coa idea, moi na
liña dos fotógrafos norteamericanos contemporáneos e consonte cos obxectivos definidos pola
Hispanic Soci,ety de plas'
mar, retratar o que hai de auténticc
xenuino no povo galego.
Nesa percura non se arredra di
dos rostros pouco amábeis, feos en ocasións das xentes destas terras, oferecendo-nos, grácias a ese cnténo un ponto de referéncia moi estimábel para a
história e para a memória.
O encargo feito pola Hispanic Society
planifica-o Ruth con miudeza estabelecendo unha rede de contactos prévia á
sua chegada ao país e un aceptábel coñecemento dos ventos que soplaban por
aqui grácias as lecturas de Pérez Constanti, Casto Sampedro, M. Murguia e
Rosalia.
Chega, como dixen, en Agosto de
1924 e embarca cara a Nova Iorque en
Agosto de 1925 cunhas 5.000 fotografias aproximadamente.Volta en Decembro de 1925 para completar o ensaio e
recorre toda a xeografia galega facendo
unhas 2.300 novas fotografias até Maio
de 1926 que retorna a USA.
I

A sua obra, en iorma ae libro, cunhas
700 fotografias foi editado pola Hispanic Society e publicado en 1939 co título Gallegan Provinces of Spain: Pontevedra
and A Coluña, deixando fóra Ourense
e Lugo que sen embargo percorreu e
fotografou, quedando constancia no
arquivo fotográfico da Hispanic Society.
Logo das viaxes galegas Ruth Matilda Anderson foi abandoando a sua actividade fotográfica para adicar-se de
cheo ao estudo da históna do traxe en
España. O seu libro Hispanic Costume
1480-1530, publicado en 1979, é manual obrigado para coñecemento desta
matéria. '2

1 Ruth Matilda Anderson era filla dun fotógrafo dunha pequena vila do estado de
Nebraska, estudou fotografia na prestixiosa
escola fundada por Clarence H White en
Nova Iorque.

A creación dun festival con carácter
perióddico, como é o Compostela Millenium permitirá ampliar e estabilizar
o uso ~urísticoda cidade, situando a
Santiago nos circuitos internacionais
das grandes manifestaciónsestivais, dun
xeito permanente e cunha presencia ata
agora limitada nos seus puntos culminantes ós anos xubilares.
0 s obxectivos, amplamente cumpndos, pretendían desenvolver un programa activo de producción e difusión
cultural que convertese a Santiago nunha referencia obrigada nos circuitos intemacionais dos festivais de verán. Xerar
un proceso de participación activa na
cultura por parte dun público de tódalas procedencias, coa intención de in-

citalo a volver e participar nas manifestación~culturais que se lle ofrezan e
iniciar un diálogo aberto e franco entre
as diferentes realidades culturais e as
diversas correntes do pensamento europeo.
En liñas xerais e en palabras de Xosé
Denis Hombre, director do Festival, "este festival representa un paso máis no
proceso, iniciado hai algúns anos, de
converter á nosa cidade nun lugar de
encontro cultural, marco de debate artístico e foro de comunicación social".
O programa do Compostela Millenium Festival, estructurouse o redor de
7 grandes áreas: Diálogo Cultural, Culturas do Mundo, Teatro, Ópera, Música Clásica, Danza e Jazz.

O pnmeiro apartado Diálogo Cultural
tiña como fin o de contribuir a lavorecelo diálogo entre as culturas europeas e
extraeuropeas,;3. necesid;ade que implica
este xeito de c(xiecemeinto entre as diferentes culturas estase facendo cada vez
máis evidente. Importantes figuras tiveron o seu lugar nesta área así presentaron as súas conferencias o director da
Real Filharmonía, Helmuth Rilling; a
bailarina hindú Madhavi Mudgal, os
membros da ópera de Bolonia e un dos
grandes especialistas sobre teatro onental e occidental, Nicola Savarese; o rector da Universidade de Santiago, Dano
Villanueva; o catedrático de psiquiatna
.
e ensaísta Carlos Castilla del Pino; os
musicólogos it:ilianos Antonio Florio e

~

Fedenca Castaldo, o periodista e e:jcritor
Eduardo Haro Tecglen e o crítico musical de El País J.A. Vela del CampcJ .
Culturas do Mundo foi unha dl1s áreas de maior aceptación e que máis público convocou polas escasas ocasións que
se teñen de presenciar este tipo de
espectáculos, así a bailarian hindú Madhavi Mudgal congregou nos dous días
que actuou no Teatro Principal a máis de
mil persoas e foi un dos grandes descubrimentos e acertos do Festival. Outro
éxito sen precedentes foi a Ópera chinesa
coa compañía de Taiwán Contemporary
Legend Theatre que presentou dúas
espectaculares montaxes, unha Antoloxía da Ópera Chinesa e o seu particular
Macbeth: desexo de reinar, igualmente
con gran éxito de crítica e público. A
Orquestra Tradicional do Tíbet, foi un
dos grupos que máis tenrura espertaron no público polas dificultades que
entraña a existencia e a perseverancia
desta agrupación que aínda traballando no exilio conseguen manter vivas as
súas ancestrais tradicións musicais. Por
último o grupo de percusión hindú do
Templo de Kerala, reuniu a máis de
5.000 persoas na súa presentación na
Praza da Quintana.
Teatro. A gran estrela do Festival foi
o director de teatro Peter Brook, británico afincado en Francia, gran experto
en Shakespeare deuse a coñecer mundialmente gracias a unha triunfal xira
con Laurence Oliver e Vivien Leight, en
1968 funda en París o Centro Internacional de Investigacións Teatrais que

que dúzis foron E'hillippi Neri, que
rrotou (I Teatro I'rincipal con gran

.-
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acollerá a actores de tód
inentes. Brook trouxo a Santiago auas obras
impactantes polo seu contido e escenografía: "Je sui un phenomene" e "Oh les
beaux jours".
O grupo catalán Els Comediants co
seu "Genis del foc" desembarcou en
Santiago cunha impresionante montaxe, xogo de luz, son e lume cunha implicación total do público.
Opera. A prestixiosa compañía alemana de ópera Staatsoper unter den Linden Berlín, que ten como director artístico a Daniel Barenboim presentou no
Festival dúas óperas, a coñecidisima O
barbeiro de Sevilla de Rossini que agotou
as localidades nas dúas funcións que
ofreceron, e unha estrea absoluta en España A illa deshabitada, de Haydn.
A Cappella della Pietá de Turchini
dirixida polo musicólogo e investigador
Antonio Florio presentou tres óperas
pouco coñecidas e sorprendentes das
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Musica Clásica. Dous foron os protagonistas deste apartado o director titular da Real Filharmonía de Galicia.
Helmuth Rilling dirixiu na Catedral de
Santiago un Messías de Haendel ante
máis de 2.500 persoas que seguiron o
concerto. E Zubin Mehta á fronte da
'Filharmonía de Israel que conseguiu
que se esgotasen as entradas dúais semanas Ijespois de poñelaS á vend:1.
.Ynnn.:
L T r l LO~ acoreógrafo
.
Josep luaaj nos
dous días que presentou Le vent dans
le sac no Principal suscitou unha pregunta ante tan incrible espectáculo ié
teatro ou danza
Jazz. O último apartado pero non
menos importante, no que durante tres
días o público puido disfrutar da música e composicións de tres das grandes
estrelas do jazz mundial, Geri Allen,
John Zorn e Steve Coleman.
Cun apretadísimo presuposto de 300
millóns que incluía tódolos gastos que
ían dende o caché dos artistas ata os folletos de propaganda pasando polo persoal de montaxe e demais, o Director
Xosé Denis conseguiu coa atractiva programación do Festival, que máis de
60.000 persoas disfrutasen dos espectáculos dun Compostela Millenium que
da de en
esperamos teña
venideros. - 2
7
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Mariluz González
(Auditorio de Galicia)

0

Rúa do Sol, 139-141
Tel: 35 31 66 Ferro1

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

QUERO SER

... MULLER, QUERO SER ... EU MESMO
MucENA G. GoNI*LEz

A toma de conciéncia de nós mesmos, individual ou grupalmente, esixe cuestionar-se a máis dolorosa do todas as perguntas, a máis difícil á que
dar resposta... Quen somos? A pnmeira e necesaria para cuestionar-se outra
igualmente importante ... Que queremos ser?
Eu quero facer desta cuestión mil posibilidades de futuro. Que nada, nen
nenguén, intente imposibilitar o abano
de respostas que aparentemente nos
ofrece a sociedade formalmente igualitána na que vivimos.
Quero que o cambio sexa real, que
abandonemos a dimensión do imaxinábel e entremos na do realmente constatábel. Por nosoutras, por nosoutros.
Para todos.
En homenaxe a Lunes Matub, asasinado pola intoleráncia. *>

O problema está aí, na intencionalidade, boa ou mala, pero case sempre
presente en cada un dos discursos que
nos inundan dende as distintas esferas
que conforman o todo que é a sociedade. Facer-nos crer que algo sucede, que
vivimos novas situacións que farán variar as circunstancias nas que estamos
inmersos. Somos diferentes, somos
iguais. Liberdade, igualdade, fraternidade...

Se algo parece caracterizar a sociedade na que vivimos é o seu dinamismo; cambios eslélicos, tecnolóxicos, estruclurais e mesmo, e a moi longo prazo, culturais.
Esta poderia ser a impresión dada a
partir dunha primeira aproximación á
nosa realidade. Mais, teremos algunha
certeza para asegurar taxativamente que
o cámbio é un dos seus principais elementos definitónos?.
Propor tal cuestión en abstracto pode levar a unha resposta simplista, simplilicadora dunha realidade crecentemente complexa, e daquela, non abarcábel a través dunha análise reducionista. Reducción moitas veces instrumentalizada por méio das palabras, inofensivas en si mesmas, mais violentadas
por aqueles que as fan próprias e usan
en función dos seus inlereses.

REALIDADE

ou

APARIÉN~IA?

Como conseguir que o termo se volte concepto? que o significante se faga
significado?
Como conseguir facer real o ideal?
Como atopar un espácio dentro das
identidades colectivas?Como poder forxar a nosa identidade.como suxeitos?
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Servicio de As

~rarnentodas iviullerc
ULLE

P a r a a atención espec ífica
dos problemas que afec tan ás
mulleres o Concello de Santiagc
pon a súa disposición o Servicic
de Asesoramento das Mulleres

P a r a asesorat-te nas tiúas
- - - .
.,. .!
dúbidas e Duscar unna soiucion
t.

I

Estamos a túa disposicion na rraza aa r;onstitucion S,
W Horario de atención (5 públic

Tódolos dias de 10 a 14t
Teléfono: 981 57 14 61

"

II.

LLO DE
:oncelleria c

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

Libreria Coucei
Praza do Libro, , ,
Libreria Xiada
Avd. de Fisterra, 76-78
Libreria Didacta
Avd. Rubine (Galerias)
Libreria Lume
Rua Fernando Macias
'
Kiosko da Casa do Mar
Kiosko da Praza de España

A CORUNA

VlLAGARClA DE AROUSA

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

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

Plataforma de Madres en Acción
Pizarro, 53-5".
8 (986) 41 79 76

PONTEVEDRA
PONTEVEDRA

SANTIAGO

Libreria Michelena
Rua Michelena, ""

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

SANTIAGO

Servicio de Asesoramento das Mulleres
(Concelleria da Muller)

Libreria Couceiro
República del Sal
Libreria Abraxas
Montero Rios, 5"
Libreria Maria
Rúa Nova de a
Libreria Pedreii
Rúa do Home Santo, 53
Baba. Area Central
El Kiosko. Area Central

FI Kiosko. Area Central

NFORTE

-

V..

1

Horario: rnañá de 10 a 13 /tarde dos luns, rnércores
e venres de 17 a 19 h.
Praza da Constitución s/n 8 (981) 57 14 61

Asesoría Xuridica Mulleribus
Asamblea de Mulleres de Pontevedra
Benito Corbal, 36-1"
S (986) 86 50 28
Horario: Martes e Xoves de 19 a 21 h.
Xanela
Apartado 90
36810 Redondela
OURENSE

VIGO

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

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

S.G.P.I.H.M.
Servicio teléfonico de asesoramento gratuito
900-400 27
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SOLIDARIEDADE

LIBRE&
MÚSICA
ARTESANÍÁ

SALAM~LTIPLE

Fonte de San Miguel, N"

baixo D Santiago de Cornpostela

Rúa Nova de ahaixo, 7
Tel.: (981) 59 25 63
F ~ X(98i)
:
59 25 33
Santiago de Compostela

