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cambios acontecidos
nos últimos anos (liberación dos anticonceptivos, separación de
sexualidade e maternidade, e o dificil
acceso ao mundo laboral coa independéncia económica que conleva, a igualdade formal ante a lei, o dereito ao divorcio...) perrniten-nos decidir sobre as
nosas vidas cunha independéncia e liberdade da que non gozaron as nosas
nais.
Pero aínda que admitamos a irnportanda destes avances, quedan-nos moi-
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tas barreiras que salvar para que as
mulleres alcancemos unha verdadeira
equidade con respecto aos homes. Os
cambios sociais son lentos e non todas
as mulleres teñen as mesmas oportunidades, dependen da súa procedencia
social e da educacion recibida.
Hai ademais, situacións e actitudes
que nonvariaron substancialmente e que
se dan en todos os estratos sociais. O rexeitamento social davioléncia contra as
mulleres medrou nestes últimos anos
pero o número de mulleres maltratadas,
violadas ou asasinadas a mans de homes
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non dirninuiu. Segue a haber homes que
consideran as mulleres obxectos da súa
propiedade nos que desafogar os seus
instintos agresivos, e segue tamén a haber mulleres que sofren estas agresións
como algo «normal»porque Won sufnr
antes a súa nai ou a outras mulleres da
súa familia, e mulleres que agardan o miragre de que un día o amor faga'cambiar os compañeiros que as maltratan.
Non hai un átomo de amor no maltrato, pero moitas prefiren pechar os 0110s
por medo e vergonza antes que enfiontarse coa realidade.
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«SPONTEX CIRLS»

CATRONENAS POR MINUTO

Son vítimas no mundo da mutilación
parcial ou total dos seus xenitais (Infibulación, Ablación, Extirpación, segundo O
corte sexa maior ou menor é unha tradición ancestral en pleno uso que controla
a sexualidade feminina). Por boca de Arnnistia Internacional en paises como Exip-

HOLANDA,
P A ~ SQUE APROBOU
A PRIMEIRA LE1 DO MUNDO

Que contempla o matrimónio legal entre persoas do mesmo sexo. Matrimónios
de homosexuais e lésbicas que serán efectivos desde o ano 2.000. O executivo holandés aprobou en Decembro de 1998 unha
lei vanguardista, atendendo á petición que

res. Un informe desta organización de i 10
páxinas titulado «A mutilación xenital feminina e os dereitos humanos)) di que
135.000.000mulleres de 29 paises de Africa, 3 de Oriente Próximo e comunidades
de emigrantes de todo o mundo, viven cos

país para tramitar matrimónios avís de homes. Lei en verdade de vanguarda que conta
co apoio popular.
No seguinte vagón: lexislacións que contemplan as parellas de feito formadas por
homosewais: Dinamarca. Noruega, Sué-

ao que se suman cada ano 2.000.000 de
nenas.

centemente aprobada en Catalunya.
Despois viran as persoas radicais hiperfeministas, ultraesquerdistas e outra
fauna emparentada criticando porque le-

TONYBLAIR

senón carca.
A elas nada Iles obriga a usar tal lei. Para as persoas que si queiran é obrigado que
se lexisle. Non cofiezo outro xeito de outorgar iguais direitos e romper atrancas
que discrirninan a persoas en razón da sua
orientación sexual que avanzar, entre ou-

Dixo Tony Blair, pIimeiro n~~~~~~~
Reino Unido ((Sadampersegue, des~iadado, un so obxectivo: dominar ao seu pobo e aos seus viciños)).
El non*el PerSegue a Paz e a harmonia
entre os seres humanos e os povos
Por iso anunciei a participación das
fonas británicas nun ataque de grande envergadura dos exércitos de EEUU e G. Bretaña contra obxectivos irakis)).
«L..
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Din elas méio a riso méio a serio. Margaret, Lina, Sira e Maria José, valencianas
que fureron carreira desde o exerúcio da
prostitución até labores de limpeza nunha empresa de servizos: SERCOVAL quen,
cunha bolsa da Generalitat Valencia encargou-se da sua formación profesional.
Estas mderes están contentas porque
para elas o exercício da prostitución foi a
única forma de se gañar a vida sendo transexuais, con nomes e carnets de varón e
corpos e pensamentos de muller.
Están contentas porque todo ten algo
que ver coa sua asociación en Transexualia, quen solicitou a bolsa para grupos con
dSculdades de integración. O curso -que
deu a empresa Sercoval-, seguiron-no 10
transexuais que agora estin traballando.
É un exemplo para as persoas en parecidas circunstáncias de marxinación social
só por querer acomodar o seu aspecto exterior e a legalidade aos sentimentos, desexos e emocións.
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As MINISTRAS DO GOVERNO FRANCÉS

FLO-lo

Teimosas en conseguir ser chamadas
ministras -que non ministros- deron coa
»Comisión Nacional de Terminoloxia e
Neoloxismos» que a final do ano 1998 dilles que así non. Así, MINISTRAS, SÓ en privado, que «en oficial»ELAS son ministros.
Seguro que a tal Comisión, imbiida do
espíritu e os argumentos que en 1647 deu
o famoso gramático Vaugelas: «A forma
masculina ten preponderáncia sobre a
feminina por ser máis nobre)) fixando a
concordáncia de suxeitos masculinos e
femininos nun plural masculino alterando os usos habituais da Idade Média e da
epoca na que escrebe isto tal e como Racine, por exemplo cando escrebe «estestres
dias e estas tres noites enteiras))sendo o
adxectivo enteiras referéncia a noites e
tamén a dias. Na Idade Média a forma masculina considerabz-se insuficiente pará dixixir-se a homes e mulleres. Nos documentos, nos discursos pregonados nas prazas
públicas dicia-se: Aqueles e aquelas, Todos
e todas. Podia-se decir alcaldesa, comandanta e inventora, tenienta ou ciruxana.
Isto nos séculos m,m,XV,XVI e XVII. Agora no século xx ainda hai persoas que teiman en que o masculino representa tamén
ao feminino e que home inclúe á muller
porque é así, porque foi así e porque é
incorrecto que sexa de outro xeito.
Só falta agora que tais comisións nos
digan o que podemos usar nos espácios
privados. Dá igual... as línguas non as fan
as comisións nen os académicos. Eles só
fman o que as persoas falan, usan, inventan, modifican.

Florence Griffith-Joyner Campeona
olímpica de atletismo que ainda manten
records mundiais imbatidos nos 100 e 200
m., morreu dun ataque aos 38 anos.
Sobre ela cerniu-se a permanente suspeita de dopaxe por parte desa grande industria dos deportes internacionais: o tratamento médico dos atletas, xeralizada na
década dos 80, cando as probas antidopaxe non estaban tan perfeccionadas como
hoxe en dia
Os seus éxitos foron espectaculares e
desde logo contribuiu a poñer a participación feminina no atletismo internacional a un nivel altísimo. Retirouse moi nova, en 1989, hai xustamente 10 anos.
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Esa vella prenda femuiina, tan só
Pre 60 anos a0 igual que a famosa peficu(tamén coñecida Por:
la ((Foi-seco
((Loque el viento se llevó)))pois viron a
luz ambas causas no ano 1939. O prezOda
entrada no cine non o lembro, as médias
1.50 dólares.
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Versión actualizada do marabilloso conto da Cincenta de Perrault, cun reparto estupendo, está dando 120 minutos de fantasia para que as xoves saiban que os
príncipes (azuis ou non) non están mortos de todo e poden vir calquer dia cun zapatiño de cristal para incorpora-las á vida
e arreda-las dos sofrimentos provocados
polas humilladoras irmás, as desatencións
e pouco cariño da mala nai, asi como das
cinzas do fogar.
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RUTH DREYFFUS

HAI 5 0 ANOS,

~ u l ¡ e suiza,
r
xudea, sindicalista e socialista, solteira, de 58 anos, de profesión
Asistenta Social, con experiéncia na coa., suiza
. ao aesex
'
volv vi mento en paiperaaon
ses como Brasil, Haiti, Honduras ... ministra de interior desde 1993 e cun perfi
algo diferente a0 político tradicional, vén.
de converter-se en XEFA do poder executihelvético, figurando como Primeira
muller presidenta da República Helvética.
Non ten medo algún a usar o titulo de

(O Segundo Sexo) de Sirnone de Beauvoir causando un notábel escándalo sobre .
todo entre moitos ordeados, benpensan.. . .
tes e afamados cerebros masculinos da
época
Foi libro pioneiro e é referéncia obrigada para o movimento de liberación da
muller moderno.
Fornece a corrente igualitarista. Sobrancea a fórmula «A muller fai-se, non
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120 minutos de celuloide baixo a dirección de Andy Tennet.
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cibe o feminismo como unha loita pola
emancipación de todos porque «todo o
que as mulleres gañamos en termos de liberdade e de preséncia na sociedade tamén é unha ganéncia para os homes que,
así, poden liberar-se dos esquemas ríxidos
nos que está fechados)).
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ma de tantas,feministas que compartiron
a idea de que o papel e o lugar que as mulleres deben asumir na sociedade son-lles
impostos polo poder «patriarcal»a través
dunha endiañada rede de restriccións educativas, psicolóxicas, laborais, económicas,
. .
sociais, lexislativas.

SUBVENCIONSE ONC

INSPECTOR PROSTIBULAR??

«; ..CONTINUARÁN»

O Conceíio de silbo será o primeiro en
regular 0s prostíbulos. A presión dos veciño9 residentes na parte alta da rua Xeral

Anos ha que en Carabanchel ou en Alcalá Meco cumprian condena «El Chori)),
«El Patillas»,«OJimi)),((0Pringao)).Hoxe

tíbulos: 100 metros segundo o Concello

presários, algun asesor fmancieiro alguns

dicións de hixiene, etc.
Cal será o papel do Inspector Prosti-

fin que o que inaugurou Ruiz Mateos ten
colgado un cartaz de «...continuarán».

«SER ESCLAVO»

A MORTE DE SEMIRA ADAMU

,

Os cartos que os contribuintes destinaA Asociación pro Direitos Humanos de

policia belga, puxo ao descuberto os métodos policiais.

contrato de traballo nestes termos: c...de
confirmou as sospeitas de moita xente
acordo co disposto no Direito Romano,
cooperante doutros credos. Asi, das doce
organizacións que máis axuda receben, . puidendo a empresa dispor del como ti-

Ela xa se convertera nun símbolo para
o movemento contra as expulsións,xa impedira a sua deportación en cinco ocasións
anteriores. Nesta tamén conseguiu o seu

110s forzados, a sodomia ou para facer a

América Latina e Africa), ACSUR (Asociación para a Cooperación co SU;), o MPDL

O temor a que.os seus contratantes o
denunciasen á Policia, coa conseguinte

berdade) reciben cada vez menos cartos.
Isto contrasta con organizacións coma a
ONG Fundación Cánovas del CastiUo;presidida por Manuel Fraga, ou Cooperación
ao Desenrolo e Promoción de Actividades
ligada ao Opus Dei,
Asistenciais (CODESPA),
que se beneficiaron de grandes aummtos
nas subvencións da AECI.

a sua permanéncia, forzaron a este xove
arxelino a soportar unha situación denigrante.
E se é insólito un contrato semellante,
resulta kafkiana a resolución da Audiéncia de Guadalajara que absolve os empresários acusados xustificando a decisión en
que «o contrato de esclavo... carece de relación causa-efecto))coa prestación laboral que o arxelino xa viña prestando.

,

HAI NOT~CIASQUE

Tivo entre as nove persoas que formaban a sua equipa a dona M" Rosário Fraga, irmá do Sr. Presidente da Xunta, en caiidade de asesora e d a retribución anual

NON

TENEN

DESPERD~CIO

Lemos que un funcionário xubilado do
Concello de Lugo foi detido no pasado
mes de decembro, acusado de entregar de
forma presuntamente ilícita receitas médicas a cámbio de favores de tipo sexud.
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CASTOS ANUAlS EN MlLLONS
DE DOLARES:

Gasto militar no mun
Drogas e.estupefacie
Bebidas alcoolicas
en Europa. . . . . . . . . . .
Cigarros en Europa . . . . .
Alimentos para animais
Europa e en EEUU . . . . . . . . . . . . 17.000

.

~rofumosen Europa
e en EEUU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000
Xelados en Europa . . . . . . . . . . . 11.O
Cosmeticos en EEUU . . . . . . . . . .8.0
.ASESORIAFINANCIEIRA, ASESORIADE
IMAXE,
ASESORIAPRESIDENCIAL??

Que tipo de asesores son JesseJackson,
Gordon MacDonald ou Tony Campolo??
Estes tres predicadores protestantes son-a
equipa que axuda o presidente Clinton
a ((resistirás tentacións que o devoran)).

Auga e saneamento para
todas as persoas . . . . . . . . . . . . . .9.
Ensino basico para t
'

(*) Cálculo do cost

ospaUesdo mundo. .
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A VIOLACIÓN DELITO DE GUERRA

VIXILÁNCIA ELECTRONICA

Por prirneira vez na história da lei i n ~
a vlOLAclóN
como un DELITO DE GUERRA.
Internacional de A Haya
O
anos de prisión a
sentenciOua
Funindnjar
por pre'
senciar unha agresión sexual cometida por
un subalterno contra unha prisioneira musulmana sen facer nada para evita-la.

.

INFORME DAS DESIGUALDADES
O gasto que se fai en Europa en xelados ou o que se gasta en cosméticos en
EE UU, permitiria unha educación infantil '
adecuada en tódolos paises do mundo.
Fronte aos 781.000 millóns de dólares
anuais que sufraga a comunidade internacional para gastos de Defensa, aportar
7.000 rnillóns é ben pouca cousa, mais segue a ser & reto pendente.
O informe da ONU sobre O Estado Mundial da Infáncia para 1999, calcula dous
millóns de mortos por conflictos armados, seis millóns de feridos graves ou discapacitados permanentes, doce millóns
.
sen fogar.

.

,

iniciou no ano 1994 un experimento piloto que consistia en ofertaraos
condenados a unha pena máxima de dous
meses de prisión, a posibilidade de levar
unha pulsena de vixiláncia electrónica no
seu domidio no canto de permaneceren

deixaren a família, o traballo e a vida social'e onde os máis novos aprenden dos
máis vellos todo canto ignoraban da criminalidade. Por outro lado a redbcción
do custo é importante. En Suécia a permanencia dunha persoa detida nun cár-

,here.
A pulseira coloca-se-lleno nortello do

cere aberto custa 1.500 coroas (27.000
ptas) diárias e unhas 2.000 coroas (36.000
ptas.) se é unha cadea pechada. Con este
sistema o custo por persoa detida e dia é
de 450 coroas (8.100 ptas.) o que representa unha diminución de máis de dous
tércios.

condenado. No seudomiúlio instala-se un
emisor a cincuenta centímetros do chan,
que transmite sinais a unha central de vixiláncia. Se o condenado quita a pulseira
ou se sae do seudomiúlio, o emisor transmite un sinal de alarma. Se se descobre
que o condenado non respectou o regulamento, cumprirá o resto da pena no cárcere.
A maior parte dos condenados que levaron a pulseira 'electrónica consideran
que este sistema é tan severo coma o ,cárcere. Agás unha hora os sábados e os domingos, ao detido proibe-se-lle saír da sua
casa salvo durante as horas de traballo.
. Sinalan duas vantaxes no emprego
deste sistema. Por uri lado evitan a entrada da persoa condenada no cárcere,
lugar que exerce unha influéncia negativa nos detidos, que se ven na obriga de
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TRADICIONS MEDIEVAIS
NA ALBUFERA

O Concello de Barcelona abriu o pasado mes de outubro a primeira oficina de
Europa para atender as denuncias contra
calquer tipo de discriminación. Esta Oficina pola Non Discriminación foi creada

bufera de Valéncia, denunciaron ante os
Tribunais o caso de discriminación sexual
que sofren na sua localidade.
Unha tradición medieva1 da iIla reserva o direito de pescar no lago aos fdos de
pescadores, As fdlas non lles queda máis
ra ir tirando.
A titular do Xulgado número 1 de VaIéncia recoñeceu nunha senténcia que as
fillas de pescadores te'ñen pleno direito a
formar parte da Confraria nas mesmas
condicións cós homes.

San Francisco (EE UU) dende hai trinta e
tres anos. O seu obxectivo é mediar entre
a persoa discriminada e a parte agresora
e se non hai posibilidade de.conciliación
o Concello tramitaria a denúncia por via

'

.

ran as mulleres.
tiu os membros da Confraria que se non

POR HORAS

cámbian de postura, retirara-lles a concesión para faenar na Albufera. A isto os da
illa do Palmar respostaron: «A Comunidade de pescadores é máis antiga có pró-

Yavad Ardeshir Lariyani, deputado con~ervadoriraniano ProPuxo unha fórmula
para regular o adultério. Esta consiste en
que xunto ao manimónio convencionalse
regule un matrimónio temporal que é admitido polo islam shií e denornina-se shigué. El recoñece que isto abriria mesmo a
porta á prostitución xa que.0 contrato po-'
de durar SÓ unhas horas e a muller recibir i a d a compensación. Este plan a ~ o i a do polo aiat016 Haeri Chirazi que dirixe a
oración en Chirad. Pero tanto 0s intelectu& coma a esquerda islámica e os gniPOS de n~ulleresdiscrepan deSta ProPoSta
que atenta contra a dignidade das mulleres. Ademais en Irán, que futuro lle esperará a unha xove que aceptase un matrimónio temporal cando a meirande parte
das familias esixe un certificado de virxinidade antes da voda?

PORTELEFONO SABE-SE TODO

Chamativo é o caso dunha Axéncia de
Detectives de Pontevedra que para descubrir as IlifldelidadesmaMoniais da sus
utilizaba o famoso método do
((pinchazotelefónico)).Pena é que non s e
guiaban pola ética profisional senón por
abuilo de ((saberescoitar é unha virtude)).

.

«A M I N TROUXERON-ME UNHA UNIDADE
DE TORTURA, E A TI???».

Unidade de tortura. Mete a cabeza dun
boneco na trampa de aceiro, suxeita os brazos e
cornenza a descarga

,

Reis Magos trouxeron este ano vários centos de ((Unidadesde Tortura)),de ((Guillotinas))e mesmo de veículos «volaton) que
tal como O S ~ nome
U
indica veñen preparados con cano mísiles de cor salchicha.

ANOAINA
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Guillotina.
Un dos xogos que aparece en Máxia Mr. Creepy

.

«Hoxe fallei pero a próxima vez matarei-nav. Palabras dun home que agrediu "a sua m d e r " nun centro sanitário.

Nun xuízo por maus tratos o acusado xustificou-se dicindo:
((Sr.xuíz,vocé é un home de cultura e cando ten un problema
coa sua m d e r discute. Eu non teño cultura e cando pelexo con
ela non sei como lle explicar que teño razón de dou-lleun par de
hóstias)).
Ainda asi nas 17.000 denúncias por maus tratos do pasado ano
hai moitos homes de cultura.

,

E para cultura e por máis
promocionada pola Xunta
as cancións de Antonio 1Ma&e. Á Consellería de Família levou un bo susto cando
soubo' que promocionaban
cancións que falan de temas . '
tan escuros como de homes
que pegan as mulleres, sexo
ou drogas.
A Delegada de Família en
Pontevedra, Sagrário Franco,
xustificou deste xeito o engano toas letras: r ~ o as
n coñe~amosporque as que presentou
ao concurso eran totalmente superficiais. Eu mesma estiven na
fmal (do concurso de Lalín) e eran unhas cancións do máis inocentes, que falaban de tonterías, nen sequera pensei que fose
gañan).
Nítida mensaxe: se son tonterías poden ser subvencionadas
pero se falan de problemas cotiáns son tema tabú. Claro que na
crítica ás cancións luciron-se non só a Consellería senón tamén
todos os grupos parlamentários... Ou sería que todos falaban sen
coñecer as letras? Porque postas a criticar, como é que a ninguén
se lle ocorreu perguntar que fai a Xunta promocionando un disco en castelán.
p?rw--w
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Tomado do capítulo: NOsubitrato celtííero das Cantigas de Mulher
Galego-Portuguesas)),pax. 25 no libro de TAVARES MALEVAL, MARIA DO
AMPARO:RatTDs de Eva no imaginúrio Ibérico. Ed. Laiovento, 1995.

1
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se avergona actuaimenre
ao a«Que muller, exdarna >eneca,
"'
,
as
damas
ilustres
e
de
nobre
alcúrnia
conveirno, desde que cert
tan os seus anos, non polo número dos cónsuis, senón polo número dos seus mande)S? Deixan un esposo para tomar outro, e
casan para se divorcicIr. Era de temer esta infámia mentres foi
pouco común; mais agora que todos os rexistos públicos están
cheos de actas de divCircio, aprende-se a facer o que antes só se
oia contar. lCausa no dia a menor deshonra o adulterio, desde
que chegou o caso que unha muller só toma marido para estimular as paixóns extranas?A castidade é xa unha proba de fealdade; a mingua destes crímes désapareceu desde Que see multiplicaron)).
Tomado do cap IX, pax. 257 do libro de GAUME, J.: Historia de la sociedad doméstica en todos los vueblos antimos
. - " . v modernos D influencia del
Ed?tado en Barcelona na Imprenta ae PaDlo
cristianismo en la familia. Riera en 1855.
"
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mica, a sua dotaqáo pelo
C ~ I I U U - > Cd
noivo, a possibilidade de chefiar a família, de requerer divórcio,
etc.
O casamento, via de regra, náo tinha carácter único, indissolúvel, sacramental, que lhe foz trazido pelo cristianismo. Era
tantas vezes un mero contrato, que poderia ser rompido ao caducar, sem prejuízos financeiros ou morais. Assirn o possibilitava a "candida amoralidade" reinante, originada do desconhecirnento das nocóes de pecado ou culpa.
As relaqóes da mulher com a soberania eram estreitas, uma
vez que a realeza se transmitia também pela linhagem materna.
Sobretudo na Bretanha, rainhas existiram que forarn exemplares, através da sabedoria, ousadia e firmeza com que souberam
exercer o poder. E a mitologia apresenta como motivo recorrente o de que a soberania se conquista náo só pela forca, mas
também pelo amor, tendo de ser revitalizada)).
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«cando intentei abrir os mars 0110s
descubrín que, debaixo, tiña outras
pálpebrm
Adrienne Rich

MAICA RODR~CUEZ

Ilustracións: Regueira

Viver na aldeia global, significa sentirse desbordada pola información, orfa de
éticos filtros e desatendida da nosa posterior análise. O esquema é ben simple:
Emisión + Mensaxe + Recepción
(ponto e final).
,

Reunimos cifras sen sentido algún e o
problema está en que xá veñen contaminadas. O rigor perde-se no deseño, na recollida e na interpretación dos dados, esquecendo a construción teórica e o critério
de cómputo uniforme. Mais... outro castigo: amnésia ante a variábel xénero, todavia excluída da investigación empírica.
Asín, un dia mais, a caixa máxica di:
«Outro episódio de violéncia doméstica
en ...» Chaman-lle «episódio»;chaman-lle
(wioléncia doméstica», (ás veces, «violéncia
familiar))).
Sobre o "episódio"

Episódio, suceso entre-lazado con outros
queforman un conxunto. A frecuéncia, nos
médios de comunicación, dos casos de
maus tratos a mulleres, converte-os en Capítulos, anacos dun todo.
De certo, non se equivocan, a agresión
á.muller constitúe un síndrome, non é un
feito isolado. 0utro tema será o porqué
desta constante atención (Sen ter en Conta a que promove o sensacionalismo). Entón, pensaremos no esforzo do movemento feminista, e da muller, que, ao longo
da história, ten denunciado a desigualdade por razón de xénero. A presión social
exerada e os logros acadados, conlevan á

introdución da violéncia cara as mulleres
como un apartado mais (issue) da Axenda
Pública. Afortunadamente, non se trata
dunha efímera moda.
Os Governos e as Administracións Mblicas, nos seus distintos níveis (internacional / europeu / estatal / autonómico /
local), acollen certas demandas do feminismo dende unha óptica da igualdade de
oportunidades. Deste modo, e dende un
plano específico, enfocado cara a povoación feminina vítima de maus tratos, observamos as seguintes actuacións:

Recentes Iniciativas
?-

AMBITO
INTERNACIONAL
IV Conf Mundial de
Mulleres,
((Plataforma para a
Acción>,
O.N.U., 1995.
[Area específica de
violéncia]
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AMEITO EUROPEU

ESTATAL
(transferido nq 1983I)

dMBlT0 AUTONÓMICO

IV Programa de
Acción Comunitária
a Meio Prazo para a
Igualdade entre
Mulleres e Homes
(1996-2000).

Plan de Acción
contra a violéncia
doméstica
(1998-2000); Abril,
1998.

III Plano de
Igualdade de
Oportunidades das
Mulleres galegas
(1998-2000)

Informe do Defensor
del Pueblo sobre
((Violéncia contra
as Mulleres~;
Setembro, 1988.

Orde do? de Abril
de 1997, sobre os
requisitos dos
Centros de Acollida

[Obxectivo 5 sobre a
realización da execución dos dereitos
das mulleres]

I

Decreto 22211983 do 24 de Novembro sobre

O Plan de Acción contra a Violéncia Doméstica (1 998-2000), elaborado polo Consejo de Ministros, recoñece a violéncia contra as mulleres como un problema de
Estado. Certamente, aos poderes públicos
a á administración compete a resolución
desta grave problemática; mas, será tarnbén responsabilidade doutros poderes.. . médios de comunicación, profesionais, cidadania e sociedade.

de transferéncia en matéria de oro-

tección á m d e r [DOG,
núm. 180, de 1 deDecembro de 19831.
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Programación dos
Centros Municipais
de Servicios Sociais

I

* Este Artigo nasce a propósito do desenvolvemento dun Proxecto de Investigación, sobre Casas de Acollida e Vivendas Tuteladas para mulleres maltradas; subvencionado polo
Se-o
Galego de Iguddade / Xunta de Galicia, a trav&sdunha convocatória de Bolsas para a realización de estudos sobre a muller e a
igualdade de oportunidades entre mulleres e
homes na Comunidade Autónoma Galega
[DOG,
núm. 53, 18/03/98].
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Sobre a violéncia «familian>o u
«doméstica» e a avioléncia
de x é n e r o ~
A muller, pola sua C O N D I C I ~ NDE MUe como consecuéncia do role social
que desempeña, é vítima dunha série de
delictos no médio familiar, laboral e socid. Este contexto ven dado polo arraigo
de determinados elementos sócio-cultuA
rais, ideias e mitos que permanecen na sociedade, cronificando a situación.
Precisamente estes condicionamentos sócio-culturaisserán os que marquen, na sua orixe,
manifestación e consideración2,o carácter in.
dependente da violencia de xénero en relación a outros tipos de vidéncia inter-persoal. Por estas razóns, a violéncia cara a
muller non se debe confundir co maltrato
infantil nen se debe calificar, erróneamente,
como «familiar»ou «doméstica».
As agresións familiares xeralizadas aparecen en cadros de familias desestruauradas e os factores que precipitan a agresividade son mais obxectivos (adiccións e
patoloxías). Nestes supostos, non se repite,
necesariamente, o esquema Agresor-Víctima; ademais, o entorno no que sucede
é -sempre- o doméstico.
Pola contra, o maltrato á muller produce-se, incluso, fóra do ambiente da família. Comproba-se, nos seguimentos ás
afectadas, que unha vez finalizada a relación familiar (logo de separacións ou divórcios) os maus tratos continúan e se
agravan.
Normalmente, define-se o síndrome de
maltrata á muller como o conrmnto de lesións p s í q u i c a s , ~ a se sexuais resultantes h
agresións REPETIDAS,
levadas a cabo polo home
importantes debido á imprecisión das fonsobre a muller á que está, ou estivo, unido metes secundárias3.
diante unha relación de afctivdade. Esta desLembremos que as últimas porcentacrición semella estar consensuada nas dixes sobre o número de denúncias recolliferentes profesións que traballan este
das polo Ministerio del Interior non coincicampo: no ámbito da Mediciña Forense
den coas da Fiscalía General del Estado. Á
(Protocolos de Actuación Clínica), na psivista deste desfase, o Defensor del Pueblo,
quiatría e mesmo na normativa autonóno seu Informe de Setembro, recomenmica; na Orde do 1 deAbri1 de 1997, regula-,
daba ao órgao competente na elaboración
dora dos Centros de Acollida para mulleres
de estatisticasxudiciais (Consejo General del
maltratadas da Comunidade. Autónoma
PoderJudiciaZ),a recompilación fiábel dos
galega, contempla-se esta definición. Endelictos de ameaza, lesión e agresión sedebén, non se inclúen outros vencellos enxual. Este desaxuste de porcentaxes -pretre a víctima e o agresor, fóra desta relación
cisamente nestes organismos- é sintomáde afecto.
tico da despreocupación cara a temática de
No 1997, a Casa da Muller de Comxénero, agravando-se no caso concreto da viopostela recollía un dado salientábel: o 17%
léncia cara a muller. A muller maltratada
do total das usuarias neste ano ingresaban
volta a ser maltratada ... agora, dende a
debido ás agresións recibidas polos seus fiinstáncia pública que estuda a sua simallos. Esta c&a é merecedora de estudo; se
ción e a asiste.
ben, os obstáculos para a investigación son
LLER
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Sen metáforas, esta problemática é ben
coñecida dende os poderes públicos, a eles
corresponde a configuración xeral dun sistema integrado de prevención eprotección
social. Asín, dada a situación de extrema
indefensión das mulleres vítimas de maus
tratos, resultará obrigada a implementación e avaliación dos Programas de Atención
Social Especializada, corroborando a adecuación dos Centros de Acollida como verdadeiros espazos para a reflexión e a promoción da sua AUTONOMIA PERSOAL.

nirniza-se, xustifica-se e
3 OS dados referente:
recollidos,
r---Centros; se constan, aparecen agregados baixo categorias ambiguas ("outras situacións").
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Os centros d e acollida para mulieres
maltratadas na comunidade autónoma galega
Resultará imposíbel estabelecer criténos homoxéneos coa fui de nomear aqueles compoñentes definitórios dun Centro
de Acollida. A rede de Casas e Vivendas
Tuteladas apresenta características moi
dispares no referente a ideoloxia, obxectivos, protocolos de intervención e re-.
cursos (humanos e materiais).
A estes efectos, o único guión co que
contamos ven dado pola Orde do 1 de Abril,
na que se regulan os requerimeritos específicos para a acreditación destes Centros.
Esta normativa foi confeccionada grácias
ás propostas elaboradas polas distintas traballadoras da rede asistencial.
Acouta-se o acceso para:
Q Problemáticas graves de «maus tra
tos domésticos", inferidos polo «cónxuxe ou persoa coa que manteña
análoga relación de afectividade));
sen contemplar outros vencellos fóra da parella.
Q Situacións que, necesariamente, te
rán sido denunciadas.
Q E excluen-se,por razóns convivenciais a aquelas mulleres que pade
zan enfermidades mentais graves, en
fermidades infecto-contaxiosas ou al
gún t"ipo de drogadicción no mo
mento do ingreso; pois, estes Cen
tros non contan con tratamentos
especializados para este tipo de pro
blemáticas engadidas.
Consonte a esta Orde, os Centros de
Acollida ofeceren aloxamento, de forma
temporal e con carácter de uméncia, que
será de trés meses nas Casas d e Acoliida
(podendo prorrogar-se por outros trés
meses mais); nas Vivendas Tuteladas, de

Isto non acontece nos Pisos Tutelados, que
non contan con persoal auxiliar as 24 H., dificultando os seguimentos ás usuárias.
5 A Lei 411993 de 14 de Abril de Servizos
Soaais, define as Casas de Acollida como equipamentos própios dos SS.Sociais de atención
.
especializada á muller.
Cada Centro de Acollida entrega, cunha
periodicidade anual, unha ~ e r n ó r i axustificando as actividades e Sua metOdO1oxíade intervención, consonte ás -das públicas recibidas. Nestes documentos contemplan-se,
ademáis, outros dados de grande relevo: Obxectivos perseguidos, Normas de Funcionamento, descrición da povoación atendida, persoal e equipamento.

'

segundo nível ou estancias lofigas, a estadia
máxima será dun ano. A capacidade, no
seo de cada Centro, está estipulada nun
total de 30 prazas (incluindo aoslás menores que acompañan á muller no seu ingreso e dos que se limita a idade no caso
dos fillos varóns).
0 organigrama de persoal recomendado é o seguinte: directora-coordenadora,
persoal auxiliar, persoal administrativo,
avogada e traballadora social.
No suposto das Casas de Acollida, a
directora e o persoal auxiliar terán unha
adican'ón exclusiva ao Centro4. O resto do
persoal poderá ser concertado coas administracións públicas (normalmente a municipal 5 ) .
Por fortuna, a interpretación desta normativa volta-se flexííel, adaptando-a ás necesidades de cada ún dos historiais: non
sempre se esixe unha denúncia prévia ou
se limita a idade aos menores; asín mes-

mo, as mulleres con enferrnidades infecto-contaxiosas terán a posibilidade de que
o seu caso sexa reconsiderado para o ingreso.
Mas, non todo son felicitacións. Nada
se di das Casas de Acollida como espazos
necesariamente abertos á comunidade,
que.rachen co secretismo ou sobre as recomendación~de se afstar das grandes institución~(aumentar as prazas, nun mesmo Centro, resultará incompatíbel cos
protocolos de intervención nos seus diferentes níveis: crise 1 asesoramento 1 tarápia ). Outras caréncias, mais obvias, nos
recursos materiais e nos organigramas d e ,
persoal, limitan a calidade ofertada desta
asisténcia, que se apresura en chamar «integral)).Nengún Centro está acondicionado para facer fronte a minusvalíasfisicas
e, nalgunhas Memórias de balance do ano
19976, a dirección das Casas de Acollida,
demanda novas prazas.

AREA DE COBERTURA DOS CENTROS DE ACOLLIDA
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

r

N V E PRAZAS(*)

LOCALIDADES

'

A Coruña
Culleredo
Ferrol
Lugo
Ourense
Pontevedra
Santiago Compostela
Vigo

PERSOAL DOS CENTROS E PERSOAL TÉCNICODE APOlO

(Dados recollidos en
Novembro de 1998)

'

'

15

A CORUhA (Casa de Acollida)

Servicios Sociais Municipais

7

CULLEREDO (Pisos tutelados, cumpre as
funcións de Centro de lo e 2' nível)

Servicios Sociais Municipais

20

FERROL (Casa de Acollida)

Servicios Sociais Municipais

12

LUGO (Pisos tutelados)

SS. Sociais Municipais (área da muller)

25

OURENSE (Casa de Acollida)

Fundación San Rosendo 1 SS.Sociais
Centro de Información á Muller (CIM)

20

PONTEVEDRA (Casa de Acollida)

Chritas lnterparroquial depontevedra

10

SANTIAGO DE COMPOSTELA (C. Acollida)

Grupo de Estudos sobre a Condición da Muller «Alecrin*

30

VIGO (Casa de Acollida)

Grupo de Estudos sobre a Condición da Muller «Alecrín»

(*) Existen outros Centros, xestionados por relixiosas, catalogados e subvencionados como .Casas de Acollida.; é o caso do
Patronato Concepción Arenal, en Ferrol e Betania deJesÚs Nazareno, en A Coruña. Porén, non se adican, exclusivamente, a
problemáticas de Maus Tratos.

Centros, incluén tambén as dos fdos e fillas, que acompañan ás mulleres na maoiría dos ingresos, co cal se reduce a área de
cobertura 7.
.Destaca o feito de que non sempre
aslos menores que ingresan son vítimas
de maus tratos; en ocasións, nen sequera
testemuñas das agresiónsfiicas. Este suposto está, ainda, por estudar e axudaria
a demonstrar a natureza independente do
síndrome de agresión á muller (alléio ao
fenómeno de maltrato infantil e ao da violéncia familiar / doméstica).
O que si se constata é a violéncia psíquica e a aprendizaxe dos roles patriarcais
de xénero. Asín, o persoal a d a r (que realmente convive, as 24 h., coas residentes
nos Centros), observa diferentes atitudes
comportamentaisnos rapaces e nas rapazas. A pesar de que tanto elas como eles
exercen presión sobre a nai, culpabilizandoa da sua situación de desarraigo, serán os
nenos os que, maiormente, repitan a conducta do agresor (desprezo e abuso verbal). As nenas adoitan, antes que os rapaces, posturas de pasividade e submisión,
mas, tambén manifestan agresividade.
Semella que, ante un xiro, é mais probábel que os roles sociais nas rapazas se
tornen en tradicionalmente mmcuZinos. Non
acontece o mesmo á inversa8. Isto é perfeitarnente asumííel dende a óptica da muIler como reprodutora da cultura ou da
"misoxínia romántica": a muller enfinción
dos demais, privada do sentimento dépropriedade dela mesma.
A clave é ben simple. Só atoparemos
maiores expectativas de igualdade coa
construcción de novos modelos de relación inter-persoal. Éste é o obxectivo prioritário dos Centros de Acollida: acadar unha convivéncia normalizada, un ambiente
relacional-emocional saudábel (a saúde é
o perfeito estado de ben-estar bio-psicosocial);haberán de moWcar-se comportamentos e atitudes, a través da aprendizaxe doutras relacións humanas.
A nível macro, este proxecto de futuro tambén existe. Chama-se utopia social.
Yona Friedman definiu-na nos setenta: as
utopias nascen dunha insatisfacción coleitiva e surden porque hai un remédio coñecido: un cámbio de conduta.
Mas...unha utopia non pode chegar a
ser realizábel se non se acada un consentimento colectivo. Neste momento xace a
dificuldade, unha dificuldade que non só
é debida ao pronóstico multidisciplinar da

'

Este desaxuste
de porcentaxes é sintomático
da despreocupación cara a
temática de xenero, agravando-se no caso concreto da
violéncia cara a muller.
agresión á muller, se non tambén, ao
grave afastamento dos homes de todos
os nosos cámbios. A sua insatisfacción é,
precisamente, necesária.
Mágoa que os condicionamentos sócio-culturais botasen tanta raiz, outorgando-lles priviléxio? Xá se sabe do improcedente de determinadas ervas.

Q

7 OSCentros de Acoiiida expresan estas ci&as ("no de prazas totais") en función da sua
capacidade por persoa e, frecuentemente, estes dados son interpretados,nos médios de comunicación, como prazas exclusivaspara muIleres. Outra cuestión que cabe mentar é o
desfase estatístico entre estas cifras, recoiiidas
nos meses de Outubro e Novembro de 1998
(mediante entrevistas ás Directoras-Coordenadoras) e as computadas no SeMcio Galego
de Igualdade, relativas aos Centros de Cuileredo, Lugo, Ourense e Ferrol.
Esta obsenración podena ser amparada a
través dos dados estatísticos recollidos nun
recente Proxecto de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela / Departamento de Socioloxia da Educación sobre
socialización e roles de xénero noslas adolescentes galegoslas, no que se constanta maior
flexibilidade, nas adolescentes, para as modificación~dos roles patriarcais.

A: No pasado ano 1998 sae do prelo a tua obra
Misoxinia e racismo na poesía de Pondal, que
mulleres que excusa predeu moito que falar, tanto en prensa escrita
sentación. Nacionalista, como en programas de radio ou debates telepioneirado feminismo visivos. Tamén en outubro do pasado ano recibes unha homenaxe da Asociación de Escrigalego7profesora de galego tores en Língua Galega (ae~c),que propón,
en bacharelato, escritora ademais, ao Concello de Vigo dar o teu nome
prolífica que vai tocando a unha rua da cidade. Co gallo desta homenaxe, xerais fai unha fermosa edición do teu
tódolos xéneros literários9 relato, O solpor da cupletista. a fundación
sabe do tesón e do esforzo Caixa Galicia remata de publicar Viguíssimos,
libro no que figuras entre outros persoeiros
que requiren os pequenos
vigueses e viguesas. Quere isto dicir que ceravances sociais, sabe do tas cousíis van cambiando nesta sociedade

Ela é unha desas

I

ra das palabrasque den
forma ao pensamento.

chaga en moitas cousas e en anos atrás era
unha espñécie de bruxa, os meus libros foron silenciados, esto é unha,realidade.Claro,
son moitos anos traballando tamén, aqui se
wnta o meu traballo e ademais que a sociedade vai avanzando u n chisco e de aí resulta
que algo saia do siléncio e que se recoñezan
certas cousas.
A: Remontemo-nos anos atrás, a 1976, data en

que'escrebes «A língua galega e a mulle~),que
pertence a obra A mulleren Galicia (1977), e que
tiro da escolma de artigos aparecidos no teu libro Evidéncias (1989). Nese capítulo, dis textualmente: «No caso do galego, coido que os
lingüistas teñen que ser particularmente esMXQ: Si, evidentemente este foi un ano de trictos. Precisamentepolo feito de que o galego
ruptura do teito. A verdade é que este prémio queda-se reducido a unha língua de paisanas.
da Asociación de Escritores é importante que Porque o galego perdeu o tren do Renacemento
se dé a unha muller e que se dé a unha escri- e da Ilustración». Como era, daquela, escreber
tora das miñas características. É romper con en galego sen o apoio dunha normativa gracousas e esto é importante para esta socieda- matical?
de. Eu alegro-me pola sociedade, tamén por
MXQ: Cando empezaron a escribir en galemin, pero fundamentalmente polo que eso
go os escritores do Rexurdimento, Rosalia
significa. Sempre fun unha escritora moi inpor exemplo, tiveron que empregar a língua
cómoda, sempre me tocou poñer o dedo na
oral porque non tiñan modelo escrito, indu-

non habia estudos de galego. Eu son da primeira promoción de licenciados en galegoportugués e rematamos no ano 1979; é dicer
no ano 1979 saen as primerias persoas licenciadas en galego na história deste país. É rnoi
recente todo.

so descoñecían a existéncia da literatura medieval galega. Escribir en galego ten un dobre trabailo, o trabailo que a escrita pode ter
en calquera outra língua normalizada pero,
a maiores, ten o traballo de ir construíndo
unha língua literária, porque como todo o
mundo sabe non é igual a língua oral que a
língua escrita en ningunha líígua dó mundo. Ir creando unha língua literária foi algo
que levou o seu tempo, agora hai unha maior
calidade lingüística no galego pero porque
antes se encargaron de ir desbrozando estes
eidos un pouco asilvestrados.
A: Referia-me máis ben a esas datas, anos setenta, en que comenzan a facer-se as primeiras normativas.
MXQ: Ben, eu. empecei a escreber nos anos
sesenta e a miña primeira novela é do ano
1963,logo saiu no 65, entón eu non tiña máis
que as leituras que podía facer de escritores galegos. O mellor, nun mesmo texto, tiña distintas opcións, porque me parecía que asi era
máis divertido, algunhas destas opcións hoxe,
evidentemente,habería que desbota-las. Escribimos un pouco por mimetismo, porque

A: Que futuro lle agarda a língua galega,
nunha situación de diglósia e con tres sistemas normativos diferentes en uso: o chamado galego normativo, o galego reintegracionista lusista, e o galego de mínimos, proposto
pola Mesa pola Normalización Lingüística?
MXQ: A min non me parece perigoso nin
conflictivo que coexistan distintas interpretación~de como debe ser a normativa galega, unha normativa lingüística non se fai
da noite para a mañán, en castellano tardou
séculos, o galego tamén o temos que usar e
ir vendo. O perigo do galego non é a normativización senón a normalización, desde
o meu ponto de vista, aí si que hai un problema e o problema é político. Evidentemente, o galego manterá-se se o pobo galego decide mante-lo e se a política coincide
con esas aspiracións. As situacións de bilingüismo social realmente non existen. Hai
aspectos que nos conducen ao optimismo e
outros que nos conducen ao pesimismo. Eu
non quero facer de profeta. Espero que se
manteña, ainda que non chega coas boas intención~.Cando na clase de galego se propón este tema o alumnado di: «Que va,
non, o galego non pode desaparecer!))Pero
en canto saen da clase falan castellano. Ten
que haber unha vontade decidida por parte
das autoridades, que teñen que poñer as
canles para iso, e logo a vontade popular de
que iso sexa así.
A: A meirande parte dodas críticos/as e escritores/as en língua galega, coinciden en comentar a "boa saúde" da literatura galega. Que
botas ti en falta?
MXQ: Eu diría que a poesia sempre tivo rnoi
boa saúde en Galiza e que, sobre todo nos últimos tempos, a poesía de mulleres é rnoi importante, rnoi variada e de moita calidade.
Creo que aí estamos a un nivel co que podemos presentar-nos en sociedade. A narrativa,
xa non tanto. A narrativa de mulleres xa é
moito máis escasa. A narrativa en xeral ten
un nível rnoi bo, rnoi digno, ás veces a xente
non sei o que quere, nen o que pide, nen o
que le noutras línguas. Se a comparamos,
desde logo, coa literatura castellana non tería ningunha dúbida en dicer que rnoi ben.
O que boto en falta na literatura galega é
un pouso máis realista e un reflexo maior

O que boto en falta
na literatura galega
é un pouso máis realista
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Gustaría-me
que houbese máis este
tipo de literatura, non xa
por razóns literárias, de
gusto fiterário, senón,
sobre todo, por razóns
socio-históricas.

As HISTÓRIAS
DAS MtTLLERES DESTE
PAÍS ESTÁN SEN
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Nada é neutro
e a literatura, desde
logo, tampouco.
A miña posición ten un
compromiso ideolóxico
como ponto de partida a
hora de propor a obra
literária. Non todo o
parte
meSrno,
pero a ideoloxia está en
todo texto literário .

da sociedadesEn G a k a hai un exceso de literatura fantástica, un ir-se a outras épocas
e incluso a mitos, desde Cunqueiro até os
nosos días, hai un escapismo excesivo cara a
ese tipo de literatura. Non é que eu diga
que ese tipo de literatura non está ben, non,
senón que creo que ten que haber o peso
dunha literatura que quede como testemuña da realidade. E máis, no caso de Galiza, que é un país que non tivo história até
agora realmente, unha literatura que contara como foi a realidade social noutras
épocas históricas é moi necesaria. Cousas
tan importantes, incluso no peor sentido,
como pode ser o narcotráfico, onde están as
novelas do narcotráfico?;onde están as novelas que nos falen dos nosos problemas, da
emigración?, a emigración está tratada
como unha lenda, aí hai tantas e tantas novelas.. . e variadas. Gustaría-me que houbese máis este tipo de literatura, non xa por
razóns literárias, de gusto literário, senón,
sobre todo, por razóns socio-históricas.
As histórias das mulleres deste país están sen
contar, é unha lástima que non haxa narradoras que nos conten das mulleres nos distintos aspectos. Porque as mulleres en Galiza foron fundamentais e foron sempre
traballadoras... O que furo a Pardo Bazán (La
tribuna), cantas "tribunas" habería que escreber? Hai tantos oficios, tantas mulleres con tantas histórias...e van morrendo, e non as sabemos. EUescribín Amor de tango, que é contar
un anaco de história, para iso tiven que me
documentar. Pero hai mulleres que teñen
moitas histórias. Habia que dicer-lles iso as
mulleres, que deixasen rexistradas as histórias ainda que non saiban escribir, que as deixen gravadas, escritas, como sexa, para que
logo iso se poida reelaborar e non se perdan.
A: Que está a pasar co noso teatro?
MXQ: O teatro, a verdade é que é un xénero
que en galego non tivo moito cultivo. A miña
opinión é que se empezou a casa polo tella-

do, cando se creou aquí o Centro Dramático
Galego tiñan que ter creado un Instituto do
Teatro. Hai que empezar por formar directores, actrices, actores...A concepción do teatro como afición está ben para unha función
de coléxio. Considero que todo ten que ter
unha aprendizaxe séria e rigorosa e aquí non
se empezou por aí, hai un problema básico na
concepción teatral do país. O teatro é unha
cousa histriónica, e precisamente por esa
caréncia. E creo que o teatro debe ter ademais, hoxe en día, outros obxectivos máis
terapéuticos incluso, máis formativos, pode
abarcar moitos aspectos e hai que interpreta-
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lo en función de diversas cousas, non tanto
como aquel espectáculo de sempre.
A: A que coidas que se debe o feito de que es-

tea tan espallada esa opinión de que creatividade literária e compromiso politico non fan
unha boa combinación?
MXQ: Eu considero que a ideoloxía é inseparable de calquer comportamento humano
e polo tanto de calquera creación humana. O
que pasa é que parece que se considera que
só temos ideoloxía a xente de esquerda. Cando
a xente di que é apolítica xa sabemos por onde
van os seus intereses e OS seus desintereses.
Nada é neutro e a literatura, desde logo, tampouco. A muia posición ten un compromiso
ideolóxico como ponto de partida a hora de
propor a obra literária. Non todo o mundo
parte do mesmo, pero a ideoloxia está en todo
texto literárío. A auséncia de compromiso tamén o é. O panfleto é o panfleto e a literatura
é a literatura, son xéneros diferentes. Unha
obra literária pode ser de extraordinária calidade e transmitir ideoloxía, tanto de direitas
como de esquerdas.
A: Para encher que valeiro ou cubrir que necesidade xorde no ano 1983 a revista que ti
coordinas, Festa da Palabra Silenciada?
MXQ: A Festa da Palabra Silenciada nace coa

idea de facer unha revista elaborada exclusivarnente por mderes e con unha traxectória
cultural con ollada feminista. Ten un peso
maior literário porque dentro da nosa soúedade temos menos mulleres científicas ou menos mulleres arqueólogas... a maior parte do
mundo das mulleres en Galiza está moi focado no aspecto literário. O resultado é que
xa está acuñado por críticas de arte o movemento literário, poético fundamentalmente,
-da Festa da Palabra Silenciada. Na medida en
que se uniron as voces das nosas poetas maiores, Pura e Dora Vázquez, Luz Pozo Garza,
xunto coas que agora teñen libros publicados
e que se iniciaron publicando osieus poemas
na Festa ...,ou relatos, xunto a traduccións de
escritoras foráneas, foi-se creando un caldo
de cultivo importante. Aí se falou de todos os
libros de mulleres que saían cada ano en Galiza. Foi a casa común de todas as escritoras
galegas. Polo feito de que fora eu quen realizara a Festa ...,que son unha muller independente, tivo un aspecto moi importante, ao
meu ver, que foi que aí están unidas mulleres
de distintos partidos e tendéncias,que ao princípio chocaba un pouco, mulleres que estaban no PP, no PSOE, no Bloque, noutro partido ou en ningín, coma que non sería posible
noutras publicacións e tampouco nas publi-
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cacións mas+as,
que parecía que estaban
moi marcadas, sobre todo hai uns anos. E a
pesar desta enorme amplitude, é feminista,
soubémo-lolevar de modo que houbese unha
coheréncia. Serviu tamén para dar a coñecer
o feminismo, distintos aspectos, distintas correntes. Hai temas monográficos dedicados
a variados aspectos e logo a figuras literárias
importantes, tanto galegas como españolas.
Acaba de saír o número 14, que está dedicado a arquitectura e urbanismo, é un número no que a Festa... cámbia, porque deixa
de ser unha revista de mulleres para ser
unha revista feminista pero con publicacións masculinas tamén; está aberta a que
publiquen certos homes, tanto polo aspecto
das vangardas como pola reivindicación da
igualdade das mulleres. Consideramos que
estaba cumprida esa primiera etapa na que
as mulleres necesitábamos reivindicar-nos,
unir-nos e necesitábamos o orgullo de dicer
«isto facémo-lo riós»; e poder dicer tamén
«a ver que pasa nas outias revistas literárias
de Galiza, que non aparecen mulleres?)),e
cando respostan, «non, é que non hai»,
((como que non hai?, mira a nómina da
Festa da palabra.. ., extensísima)).Pero agora
esa etapa xa está vencida, as mulleres xa están publicando os seus libros, xa están saíndo do siléncio e entón entramos noutra
etapa, a palabra ((silenciada)),vai 'silenciada', vai pequeniíía...
A: No grafismo?
-

MXQ: Si, no grafismo, vai disimulada, queremos chamarlle Festa da Palabra.
A: Volvendo os teus ensaios de carácter ferninista, A muller en Galicia (1977), Recuperemos
as mans (1980), Evidéncias (1989), resistirían
hoxe unha revisión crítica, en canto a presupostos feministas, pola túa banda?
MXQ: Ben de feito, o meu libro de ensaios
anterior ao de Pondal, Escrita da certeza, incluso pode que eu o diga en ocasións, da
conta de que xa non suscribiría moitas das
cousas que teño escrito, tanto en Recuperemos as mans como en Evidéncias. Está daro
que o pensamento feminista avanza e eu tamén, non estou de acordo xa con moitos
presupostos que defendía hai anos. As células cambian, as persoas tamén, os pensamentos ... vas evoluindo e esDero continuar.

ser feminista como algo que pertence o pasado e aí debería quedar. .., como unha figura
histórica ou trasnoitada.
MXQ: Eu non creo que haxa ninguén que
teña dous dedos de frente e un mínimo de
boa vontade que non se decate de que ás
mulleres nos queda moítisimo para alcanzar unha equiparación social. Hai problemas tan sangrantes como o da violéncia,
que non creo que ninguén se poña a discutilo porque é algo terrible. A violéncia xenérica é tremenda e as mortas están aí, e sabemos que non se denuncian nen o dez por
cento das agresións ou das violacións O ano
1997 pasará a história como un ano importante porque por primeira vez o tema da
violéncia saltara á primeira páxina dos xornais e dos telexornais. Levábamos as feministas máis de vinte anos contando as mortas, nós soas, ninguén máis as contaba, iso
non trascendia nunca a barreira informativa. A imaxe que aparece das mulleres nos
médios de comunicación segue sendo unha
imaxe de obxecto sexual, ou de obxecto
consumista que non é equiparábel tampouco a masculina. A língua segue sendo
unha língua masculina. Eu non Sei onde hai
que mirar para dicer que as mulleres xa non
temos nada que reclamar. Non sei de onde
pode saír a idea de que o feminismo non é
necesario. Algo conseguimos, pero moi
pouco &da. As novas xerauóns teñen que
coller o testigo para seguir adiante. Eu creo
que nunha situación de democrácia, como
é a actual, este camiño é imparable. Cando
un problema pasa de ser un problema persoal, ou dun grupo, ou dun xénero, a ser
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A: Sen contar os seus comenzos, o feito de

ser feminista está hoxe máis tinguido de
"malditismo" que hai algúns anos? Refio-me
a que como xa se acadaron algunhas pequenas melloras, hai quen considera o feito de

EUboto en falta
certos aspectos do
feminismo inicial dos
anos setenta, porque era
un feminismo máis
social, na medida en que
moitas de 116sprocedíamos do socialismo ou do

A

colectivo, un problema social, por exemplo
a violéncia doméstica -que eu prefiro chamar violéncia de xénero porque non é todo
doméstico-, esa violéncia xa trascendeu, xa
é un problema social. Na medida en que é
un problema social vai ser solucionado, xa
está en vías de solución. Mentres se queda
nunha reivindicación que facemos nós, non
hai maneira, temos que conseguir que a sociedade se faga cargo dos nosos problemas
e que pasen a ser problemas sociais e colectivos. E así con todo, así temos que
seguir.
A: Que novas liñas de actuación

O estado
do benestar, que foi o
que lle deu un gran pulo
ás mulleres nos países
nórdicos, é fundamental
para toda a cidadanía
pero para ás mulleres
máis, dende o ponto de
vista sanitário,
de asisténcia social,
de casas de acollida,
de garderías,
do asociacionismo..

.

pensas que nos temos que propor,
ou que vellas cuestións repropor,
desde o feminismo?
MXQ: En prirneiro lugar, non baixar a garda, pensar que temos moito que facer e, na medida en que
agora temos máis canles de reivindicación, continuar con esta dialéctica que ten o feminismo entre a teoría e a praxe. Nós necesitamos o
movemento de liberación, a loita
das mulleres, pero tamén necesitamos logo explicar-nos estas cousas,
que o pensamento vaia avanzando
para dar resposta a todas estas reivindicación~.Temos moito en contra, o último pensamento fdosófico do posmodernismo vai en contra da ilustración e
de que no feminismo teñamos unha idea universal da nosa reivindicación. Parece que cando as mulleres encontramos o noso obxectivo e é unha reivindicación mundial, atopamos
moita fdosofia que vai en contra que temos
que vencer. O noso camiño vai ir cambiando
en función das circunstáncias políticas, eco. nómicas e sociais do mundo. Eu boto en falta certos aspectos do feminismo inicial dos
anos setenta, porque era mfeminismo máis
social, na medida en que moitas de nós procedíamos do socialismo ou do comunismo,
dunha concepción filosófica marxista, o feminismo tiña un entronque máis social que
habería que retomar un pouco. Eu non creo
que haxa salvación individual, e aínda que
cada muller ten que avanzar individualmente, temos que ir procurando que os aspectos
sociais axuden e colaboren no noso avance.
Por exemplo, antes considerábamos que a
sociedade tiña que facer-se cargo de moitos
aspectos domésticos, que hoxe parece que
se botou moito en olvido, que teñamos
comedores, garderías, seMzos colectivos que
para as mulleres son moi importantes en
tódolos sentidos. Vivimos nunha etapa his-

tórica moi individualista e o feminismo está
caendo un pouco por aí. creo que deberíamos
retomar certos aspectos sociais e adecua-los
ao momento actual.
Considero que é moi perigoso o tema das
privatizacións, por exemplo, que xa empezaron co partido socialista e agora continúan
masivamente. Para as mulleres o Estado é
un aliado, a proba é que aí onde as mulleres
teñen unha maior equiparación aos homes é
nos aspectos funcionariais. Na privada xa
sabemos que sempre prefiren contratar
homes. O estado do benestar, que foi o que
lle deu un gran pulo ás mulleres nos países
nórdicos, é fundamentalgara toda a cidadanía pero para ás mulleres máis, dende o ponto
de vista sanitário, de asisténcia social, de casas
de acollida, de garderías, do asociacionismo...
Deberíamos estar moi preocupadas do que
está ocurrendo coa sanidade, coas fundacións estas que están xa tendendo a privatizar a sanidade; co ensino, igual. As mulleres
deberíamos alzarnos en pé de guerra contra
as privatizacións porque somos ás que máis
nos Vai a afectar nega&arnente, e deberíamos
presionar ao Estado para que houbese máis
logros sociais.
Para min sempre o feminismo foi algo social
e algo p6lítico e non me parece que haxa que
remiti-lo sempre a aqueles aspectos do Útero.
Parece que se interpreta así porque as nosas
reivindicacións comenzaron polo divórao, o
aborto, evidentemente a reivindicación do
aborto é absolutamente necesária, pero necesária polo aspecto social que ten detrás. As
mulleres temos que estar completamentepreocupadas por todo o que sexa política do Estado, porque eso nos vai a afectar moi directamente, e escapar de que nos metan no gueto
do material, do corpo.
Se falamos do aspecto da televisión galega,
que é algo tremendo, se unicamente falamos
de como saímos aí as mulleres, dos chistes
soeces que se fan a nosa costa, ou do aspecto
da pornografía e a zafiedade con que nos presentan, ben, pero temos que ir máis alá, tamén nos afecta toda a ideoloxía negativa que
se transmite a través da televisión de Galiza,
non unicamente aquilo que se corresponde
co noso corpo e o noso sexo. Somos individuas e todo o que se está transrnitindo vai en
contra de nós, as mulleres. E máis, claro, das
mulleres que se tragan os telefilmes, os culebrón~,os concursos estes espantosos...Unha
das cousas que me gustaría é que nós puidesemos facer, en nome próprio, todo tipo de
reivindicacións.
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de a Cidade do Cabo ata Tánxer. Acadou
tamén, en 1988, a mellor marca en Australia, ó se-la persoa que máis quilómetros andou a pé: 5000 quilómetros en 95
días. Percorreu tarnén EEW, andando desde Nova York ata a cidade de Os Ánxeles.
Cando esta muller tiña tan só 16 anos xa
percorrera andando todo o seu país.
En 1986, cando Severiano Ballesteros
. se converteu no número un en Europa,
un equipo de tres mulleres españolas, Laura Navarro, Estefanía Knuth e Macarena
Campoamor conseguen o número un no
Campeonato do Mundo de Golf de afeccionadas. Seis anos máis tarde, estas tres
mulleres conseguen, en Vancouver (Canadá), se-las número un do Campeonato
do Mundo, gañando ás mellores representacións do golf "amateurJ'de 31 países

e sobrepasando ós equipos masculinos. '
Un dato ~ i ~ c a t i év o
que aínda hoxe seguen
'existindo os controis de
sexo para as mulleres nos
Xogos Olímpicos. Aquelas mulleres deportistas
que teñen un corpo que
non responde ó estereotipo ferninino deberán pasar por esas probas. Nos
Xogos Olímpicos de Barcelona foron varias as mulIeres que necesitaron verifica-lo seu sexo mediante
unha proba de xens. Foi
o COI (Comité Olímpico
Internacional) quen introduciu os controis de
sexo, realizándose os pri- .
meiros en 1966 en Budapest. Este organismo
afirma que estas probas
son para dar ((igualdade
de oportunidades ás muIleres)),mais pensemos
que se non existe a necesidade de preocuparse polos homes, p o r que existe
para as mulleres?
Por Último, analizarémo-las razóns que explican os atrancos que as
mulleres sufiiron para acceder ó deporte, as cales
son de tipo social ou psicolóxico:
1. Trátase dunha actividade de tipo social e
pública, só reservada, nun primeiro momento, Ós varóns. Isto ten a súa orixe no
reparto da división sexual do trabaiio, polo que ás mulleres lles correspondeu a esfera do privado e do doméstico e ós homes a esfera do mundo socid e público.
Esta división baseouse na capacidade e potencialidade reproductora das mulleres e,
en base a isto, asignaríasellesa elas a esfera doméstica e do privado. Este trazo natural e biolóxico -o de parir- foi levado ó
plano social e cultural sen ningunha razón
lóxica, creándose así ese sistema social de
traballo binario tremendamente inxusto
e arbitrario, xa que este non está en función das capacidades, habilidades, gustos
persoais e eleccións de cadaquén senón en
función de nacer pertencendo a un sexo
ou a outro.
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2. Concepción limitada e tradicional,
da muller e do seu corpo, baseándose nesa capacidade e potencialidade reproductora, é dicir, nese trazo natural e biolóxico o de parir.
3. Os estereotipos sexistas -prexuízos
sexistas- moi enraizados na sociedade e
que viñeron dicindo que o deporte masculinizaba a muller, que prexudicaba a súa
maternidade, que ela non estaba capacitada de maneira natural para o deporte,
que falaban da tradicional concepción do
corpo ferninino...
4. O deporte leva implícito o desenvolver un espírito de loita, de competividade, de autonomía, de coraxe, de fortaleza... e a educación das mulleres estaba -e
aínda o.está- en contradición con estes valores. Estes son valores potenciados, e considerados case innatos nos varóns. Son valores, aínda considerados hoxe, case
exclusivamente, como masculinos e que,
por tanto, a educación silencia e apaga inxustamente nas nenas. Pola contra, potenciará nelas valores como a sensibilidade e a tenrura, mentres que estes últimos
lles son negados tamén ós nenos.
5. Causas psicolóxicas que condicionan
a elección do ser humano. É certo que hoxe hai igualdade de dereitos e que elas e
eles poden elixir, mais se a educación e os
modelos culturais da sociedade non cambian, elas e eles reproducirán os modelos
do seu medio; 6 dicir, están a disposición
do ambiente; a disposición elas, do que se
espera delas, e eles, do que se espera deles, e pensemos que delas, a sociedade,
non espera grandes cousas, deles, si. Téñase en conta que a liberdade non se dá
gratuitamente, hai que aprender a construíia e para iso é necesario dispoñer de
todo o abano de posibilidades para, logo,
poder elixir sen ningún tipo de condicionarnento. Haberá, pois, que ensinarlles novos valores a elas e a eles para que ambos
poidan desenvolver tódalas súas capacidades, cualidades e gustos persoais nun
marco de total liberdade. Daquela, e só así
poderá estar todo esto presente, xa desde
a primeira infancia do neno ou da nena,
manifestándose, xa que logo, a través dos
xogos, exercicios físicos, deportes, eleccións e en todo o seu potencial, afectivo e
intelectual. E unicamente así lles será posible elwr, só en función desas capacidades e gustos persoais e con total independencia do sexo ó que pertencen, o que
quere dicir, sen bloqueos nin mutilacións,
Q
nin para unhas, nin para outros.

Derein
Humar

Cando os cidadáns da Fráncia revolucionária poñen en marcha a "Declaración
dos Dereitos do Home e o Cidadán" en
1789, trnballan, inspirados na filosofia do
liberalismo ilustrado, para defender os dereitos dos individuos perante o Estado. Establece, en certo modo, un corpo a corpo
entre o individuo e o Estado e apoia-se nesa idea de que o individuo ama, por sobre
todas as cousas, a liberdade.
Deixatido un pouco de lado esas xeracións de dereitos creo que paga considerar alguns aspectos deses traidos e levados dereitos cos que se enchen tantas
bocas, tamén a do Pai de Roma.2
A primeira e principal crítica que se es- .
perará de min nesta revista é que aluda a
exclusión das mulleres desa humanidade

',

Fotografia: Sebastiáo Salgado, "Os her6es da cana"

e dese home, porque nefe
gramática diga que home inclúe á muller
e que hurnanidade integra a mulleres e homes ..., as nosas conciéncias, as leis e a realidade da vida non as incl
como
se pode comprobar.
Eses dereitos están ~ ~ ~ C L L U ~ U eU conJ
cebidos en molde masculino e todo o que
non se axuste a iso, non cabe, queda fóra.
Nen siquera existe. Un brevísimo aserto
bastaria para poñer tal parcialidade de manifesto.
((Surpresaron-megrandemente as grandes palabras: liberación dos povos, liberación das mulleres -escribia unha muller
nun xornal socialista en 1969-. A miña liberación consiste en servir-lleapós o meu
traballo mentre el le ou "pensa". Mentres

o a verdura el pode ler a pracer Le
Monde ou libros de economia marxista.
A liberdade só existe para os acomodados,
e no mundo real; os acomodados son os
homes».3
E non é un problema menor. As feministas, de vello ocuparon-se de denunciar
ie o remedo de Olympe de Gousua "Declaración dos Dereitos da
e a Cidadá" en i 79 i á Declaración
reitos do Home e o Cidadán de
1789, até as actuais críticas procedentes de
tan diferentes frentes.
Unha delas, de moita solvéncia e fondura dende propostas político-filosóficas
que poñen o dedo na chaga da división entre o público e o privado sobre o que está
organizada a nosa sociedade e orixe de todas as desigualdades que oprimiron a muller segundo Carole Pateman.
Así pode continuar a exclusión do xenérico mulleres e non pasa nada ... Os Dereitos Humanos son «...a única base sobre a que se pode construir a p a ~ » . ~
Estará o Pai de Roma pensando na paz
doméstica, na integridade corporal de tantisimas mulleres mutiladas fisica e psiquicamente porque as tradicións e diversidades culturais dictan que "sempre foi asi" e
asi debe seguir sendo.
Pero non quero caer na trampa de pretender que se incluisemos muller no
'?lome" e en "humanos" a cuestión estaria resolta e teríamos uns dereitos aceptábeis e estaríamos máis protexidas unhas e
outros dos abusos, maus usos do Estado
sobre as persoas e da violéncia estrutural
que esta sociedade, tal e como está organizada xera.
Lua

tos?
nurricino~??

mundo imperfectsó en razón da exclusión feminina. Viv
mos no reino da fealdade do capitalismc
do liberalismo a ultranza ... asi que a 11berdade do individuo prima por riba de
todo.
A liberdade, por exemplo, dun páriq
alfabeto para ler e transmitir á sua prc
entusiasmo pola leitura; a liberdade d
ser arquitecto, mercar unha casiña rent
ao mar, pedir -e esixir- un trato correct
e delicado por parte dos administrador€
do poder en calquera das suas expresións.
A liberdade, tal vez, dos cidadáns e das
cidadás de Afiica expoliados polos ricos e
cobizosos paises do primeiro mundo para comer, vestir, disfrutar das suas tradicións e cultura ...
De que falamos? De que liberdade
falan?
Non, non se pode usar un molde ao esd o "o leito de Procusto"5 e pretender que
o que de alí saia ... é nada menos que universal, cando só é branco, acomodado,
masculino.
As mulleres non caben, os milleiros de
seres humanos que carecen de dereitos e
son de terceira +u cuarta- clase tocante
a cidadania, tampouco. Polo menos os
gregos da antigüidade eran menos hipi
critas e máis claros. Dician-no explicit;
mente: Os que viven fóra dos lindes no
gozan de dereitos, e os lindes establezoOS eu.
E como di Victoria Camps, «Do mesmo xeito que se excluia á mulleres, excluíuse aos pobres, aos obreiros, aos non
propietários, a todos os que enturbiaban a
perspectiva xeral que non era outra que a
própria dos que a criaron».6
Non cabe dúbida que coa Declaración
dos Dereitos Humanos na man e o Tribi
nal Europeo destes dereitos, temos a S,
tisfacción,grande, enorme, irnensa, de ver
a Pinochet un pouco contra as cordas, gracias á teimosia dun xuíz algo peculiar, porén, outro ser humano calquera, un Jimr
nez Montoya, mata dun navallazo a out^
e o seu cárcere está garantido vaia onc
vaia, sen dilación nen discusión algunha
sobre as inmunidades.
Os
humanos
le
E IGUAIS en dignidade e dereito
10g0 só os excluidos saben de que
Seguir afirmando abstracc
in
CORRIXIR a realidade que de nengun dc
modos pode demostrar que os artigc
2,3,4,5,6,7, etc. da Declaración dos dere
tos Humanos atinxen por igual aos seres
iuvil
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estamos nun mundo
imperfecto só en razón da
exclusión feminina. Vivimos
no reino da fealdade do
capitalismo, do libe-

1 Segundo a que á 1" xeneración correspondenan os dereitos civiles e políticos; á 2" os
dereitos económicos, sociais e culturais e á 3"
xeneración os relativos á ecoloxia, pacifismo,
feminismo e etc. que din algúnds autores.
2 «...porque o segredo da paz verdadeira es' lo respecto dos dereitos humanos)),El Mun2/1/99. páx. 31.
3 Citado en ANDERSON, Bonnie S. e ZINSI , JUDITH P.: Historia de las mujeres: Una historiapropria.vól. 2. páx. 459-460.
.

Idem nota 2.
Na antiga lenda grega, tirano da Atica, O
seu nome de verdade era Polipemón. Convidaba aos extranos a sua casa e-metia-os á forza nun leito. Se eran longos demáis e non cabian na cama, cortaba-lles as pernas; se curtos
en demasia, esmcaba-os até morrer. A sua morte foi unha das primeiras fazañas de Teseo.
6 En CAMPS, Victoria: El siglo de las mujeres.
Cátedra, Madrid, 1998. páx. 29. O subliñado é
meu.
4
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humanos á mame da instrucción,riqueza,
nacionalidade, sexo, e xénero.
É importante abandonar a universalidade e as abstraccións que só ocultan a
realidade distante e distinta de homes e
mulleres, de ricos e pobres, de brancos
e negros, de instruidos e analfabetos... e
nos preocupemos de aceptar as diferéncias
e construir unha cidadania diferenciada.
O Estado protector -e de idéntico modo os organismos internacionais- non pode facer «igualitarismo»senón protexer a
quen.o necesita.
«É un erro pensar que o Estado protector ha beneficiar a todos: ha beneficiar
a quen o necesita PREXUDICANDO -pois non
hai nengun outro xeito de o facer- as xentes que satisfan moitas mais necesidades
que as básicas.
Os bens básicos son de distinto tipo.
Non todo se resolve economicamente anque, sen dúbida, ese é o pnncípio para solventar moitos problemas. Rawls entende
que un dos bens básicos radica en posuir
o que el chama "as condicións fundamentais da autoestima". No caso de colectivos ainda precisados de protección,
como o das mulleres ou o dos inmigrantes, é ese ben o que se lles debe de garantir. Consepi-lo é, desde logo, dar-lles acccso a todo o que signifique poder ter
unha vida produtiva propria, sen dependencias económicas de outros. Acceso ao
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traballo, á educación, á saúde fisica e psíquica, a información. Porén significa tamén loitar ara que os costumes cambien
.especto mutuo entre as
joas sexa unha realidade.
ratamento igual non dede só de ordeamentos le: depende da vontade perI de ver no outro ou na
1
ra un semellante. Tamén
)erdade se resente cando,
savadas as diferenzas xurídicas, se mantén esa discrimiI
nación cotiá -na linguaxe, no
i
1
reparto de papeis, na
cións interpersoais- qi

l

é menos vexatória par

1

divíduo que a padece.))
Parece-me moi expr
reflexión de Simone ----
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sobre a igualdades e esa medida da MESMA CANTIDADE DE
RESPETO E CONSIDERACION que
e debe a todo ser huma:n canto que tal sen graións, porque seguimos
habitando sociedades onde
«aos de arriba se lies practican
moitas mais cantidades de respeto que aos de'abaixo e creo

que non é preciso que escriba aqui quen forma e conforma os bando «dos de
riba)).
Queda, por últimLO, CO,¿r a Declaración Universal
dos Dereitos Human
nada en Decembro d
..
e repasar estes 50 a1
história: Unha sistemática
.
violación dos dereitos hu.manos por parte dos governos, de organismos internacionais como a ONU,
por exemplo, para con persoas de ambos sexos, povos
e colectividades enteiras e
desde logo de poderosos sobre persoas desposuidas.
Os exemplos son tantos
que abochorna que esa celebración ocorrera e aqui
todo o mundo quedase cheo
. do civilizados e estupendos
que somos desde que os
franceses alá en 1789 ou a
irta Magna que en 1215
eptou Juan Sen Terra de
-,glaterra, a Declaración de
Dereitos do Estado de V i a de 1776 ou
a própria Declaración de Independéncia
dos EE uu de 1776.
A Declaración de 1948pretende reafirmar unha moral e u n Dereito feitos anacos, de novo, na recén rematada segunda
grande guerra.
Precisa as regi
m presidir as relación~sociais e ui~rli~a~ionais,
afirmando entre outras cousas, a igualdade racial
que estaba negada explicitamente.
"
digo que non v d a n para nada, poi son a panacea nen os seres humain protexidos e amparados por esa
ación e sobre todo eso de que naibres e iguais en dignidade e etc. só
ito de contar e contar-nos a história que segue deixando cómodo o lugar no
que transitan tranquilas as corrompidas
conciencias dos brancos e acomodados
varóns
ito Occidc

CAMPS,

dade" el
cepto de

Victoria: "A igualdade e a liberEl contadrid,

1994.
WEILL, simone: bcliat: raices.
Madrid, 1996.

od. Trotta,

t
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Gmsonos

Derei

urnanos

dereitos das mulleres?
0 ano pasado asistimos ó cincuenta aniversario da Declaración Universal dos Dereitos Humanos e, quizais sexa este o momento de realizar unha revisión do seu
plantexamento xeral e dos seus artigos en
particular co obxecto de que os Dereitos
Universais das mulleres sexan Universalmente defendidos.
Durante máis de cincuenta anos a Organización de Nacións Unidas ven facendo
fmcapé na non discriminación por razón
de sexo, pero non foi ata 1979, coa adopción do primeiro Proxecto de Lei sobre os
Dereitos da Muller, nomeada: ((Conven-

Qón sobre a Eliminación de Tódalas Formas
de Discriminación c0ntr.a a Mullen) cando
se establecen medidas específicas para os
problemas das mulleres. Aínda recoñecendo que estas medidas supuxeron un irnportante paso a diante na procura da consecución dunha millora na situación das
mulleres, non se conseguiu que a Carta
Magna fora mod5cada, o que supón que
a actual declaración dos Dereitos Hurnanos1 definese en termos masculinos.
As necesidades e inquedanzas das mulleres non son incluídas nos postulados de
dita Declaración xa que esta arrastra un

sesgo do que aínda a sociedade no seu conxunto non foi capaz de despoxarse: a asunción do naturalismo bioloxicista no tratamento dos temas relacionados coa función
social de homes e mulleres, o que ven a
constatarse nunha construcción social de
tipo patriarcal baseada na dicotornización
dos plantexamentos sociais, e que se representa constituída polas antíteses seguintes: razón frente a emoción, cultura
frente a natureza, ou obxecto frente a suxeito2, sendo a confrontación que aglutina a tódalas demais (e que finalmente
constníe a estructura social definida en

a
',

Foto

?

Gew Picture Collection Limited. "Partisanos e resistencia*, primaveira de 1945

I

I
' U d B l z ~ i i ~ r LIARREIRO,
no
L Iara (1986):

Dciri'ios liitinri~os.Drclnrnnonr s .iolcrtin~.c.,
1
oiztinltn? v~ci1a~1ont.s.Barcelona,
ARDINC, Si~sa11.(1996
I
vIadi~d,M orata.
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termos masculmos), a composta pola dicotomización: público/privado.
A constmcciónhistórica dun sirnbolismo
en termos de naturalización veu a asignar
o papel público ó sexualmente masculino
e o papel privado ó feminino, diferenciando
dous sexos, dous valores, dúas conductas,
dous intereses «co conseguinte colorario
de que, e sobre todo no caso das mulieres,
anatomía é destinon3 .
Ó caracterizar á muller como feito reproductor interesada unicamente polo
acontecer da familia, do doméstico e do
decorativo estase a esquecer que os intereses das mulleres son plurais. Esta visión
restrinxida do sexo feminino ven a supoñer un ((escasointerese polos conflictos na
propia identidade 'feminina' [que] conduce a unha falsa universalización das categorías xenéricas~4.Ó mesmo tempo que
observamos e apreciamos as variacións en
torno a clase, etnia, cultura, relixión, etcétera.. . constatamos a existencia dun mínimo de cuestións que afectan á colectividade das mulleres. Non esquezamos a
feminización da pobreza, non so no chamado terceiro mundo, senón tamén no
((prirneiro)),
onde se está a rexistrar un au-

mento da pobreza en Iamiiias monoparentais (maioritariamentemulleres con fillas / os ó seu cargo).As agresións sexuais
e a violencia doméstica afectan tamén, case en exclusividade, ás mulleres. Según as
estimacións da Organización Mundial da
Saúde as posibilidades de infección do virus do SIDA son O dobre para as mulleres
que para os homes, así mesmo, as dúas
terceiras partes de persoas analfabetas no
mundo son mulleres. Todo este conxunto de indicadores estannos a mostrar que
existen problemas sociais que afectan á colectividade das mulleres, con independencia de situacións como as anteriormente expostas.
Os indicadores expostos estannos a dar
r 1 3 . i das reivindicacións que os colecti1s mulleres han de realizar en torno
~ersalizacióndos dereitos das mulle~ c snd
, que se non se prodarna unha igualdade de dereitos no ámbito da privacidade, do doméstico, do familiar, os Dereitos
Humáns nunca poderán estar garantes.
Se as necesidades e intereses das mulleres
seguen sen ter acollida na Declaración
Universal de 1948, ó ser consid
como «vida privada))na que os p

públicos non teñen o dereito de intervención, a mitade da poboación non estará
representada en dita Declaración, xa que
os problemas que afectan directamente as
mulleres: violencia doméstica e sexual,
dereito ó control do propio corpo, dereito á participación política, económica e
social en condiaóns de paridade, dereito ás
políticas de acción positiva, dereito á atenrrsoal, etcétera.. . han de estar expli:nte recollidos e recoñecidos como
U ~ L L I L O SHumanos Universais.
As disposicións legais son imprescindibles para poder salvagardar os dereitos fundamentais, pero ó mesmo tempo han de
adoptarse medidas para fomentar os dereitos que están xa regulamentados, e que
no caso das mulleres poderíamos recoller
nas seguintes áreass.
Q Reestructuración dos sistemas soaais,
-- -"ticos e económicos da sociedade.
ducación para a muller e educación
re os dereitos humanos para o home e a muller.
Q Un conxunto novo de códigos de conducta que recoñeza á muller como ser
humano.
Q Un sistema xurídico consciente do
problema da diferencia de sexos.
Q Unha rnaior participación da muller
na toma de decisións mediante a formación dunha rede de organizacións
sociais a favor dos dereitos humanos.
Q Toma de conciencia por parte das propias mulleres dos seus propios dereitos.

A defensa dos Dereitos Humanos,
como dereitos tamén das mulleres, suporá o avance no cambio da estructura social, o que beneficiará non só as mulleres,
senón tamén á propia convivencia democrática entre mulleres e homes, nenos e
nenas, fdas e pais, irmáns, e todo tipo de
relacións familiares, laborais e sociais, a carón da entrada no século XXI.
9
Ana Sánchez Bello
í*)Lcd;
:ducación

3 Vid
, Celia (1995):10pala1
ve sobre mujer. Navarra, Verbo Divino.
Raque1 (1993): La consVid. OSBORNE,
trucción sexual de la realidad. Madrid, Cátedra.
Vid. MONGELLA,
Gertrude (1998):«Pers-

Fotografía: Hulton Getty Picture Collection Limited. Berlin, 1947

pectiva internacional de las políticas públicas
en el marco de la declaración de Pekín y de la
plataforma de acción))en: Actas del II Congreso
Internacionaal sobre género y políticas de acción
positiva. Vitoria, Emakunde.
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As súas aportacións foron ricas e diversas: influíndo no nome e no contido da
Declaración; convocando ao grupo redactor; ofrecendose para traducir cando
faltaban traductores; e realizando outras
actividades. Tanto axetreo molestou a algúns delegados na recén formada Nacións
Unidas, que especulaban con que o seu
marido non fose reelexido como Presidente dos Estados Unidos, para que ela xa
non participase na Delegación.
Citamos a Eleanor sen esquecer das pioneiras que a precederon, pero das que falamos xa en abondosas oportunidades.
Durante cinco anos CLADEM difundiu
unha proposta de Declaración de Dereitos Humanos, escrita por mulleres latinoamericanas. A idea inicial partiu de levar
ao feminino a versión en español da Declaración Universal, en Costa Rica, endecembro de 1992. O efecto foi impactante.
Sentímonos incluídas. Esa primeira ver-

:riticasión foi logo revisada, cor
e muda por arredor de 180 orga
lleres e homes que traball
ema.
A fmais do ano 1997,a Comisión de Dereitos Humanos das Nacións Unidas, con
sé en Xenebra, pediunos que minguasemos o texto a 1500 palabras, para q
se aceptado coma documento ofici
rninguar o texto, houbo que facer LU
cicio de síntese. Suprimíronse os aintecedentes onde explicabamos como nacera a
propasta e os seus hndamentos dei:xando
o texto da Decla
súa maior parte intacto. Dentr
-oceso de síntese, e seguindo os conseuos de expertaslos
en Dereitos Humanos vinculados a Nacións Unidas, evitamos repetir ou mencionar dereitos que xa foran consag---'-m
noutros instrumentos de Dereito
manos, como por exemplo, o dereiti
formación e todo o relacionado coa
dade de prensa, i

Hulton Getty Pictilre Collectian Lim~led.Fotografia publicitaria para Suffragefie, publicada por primeira vez en 1912

sindical, ou a discriminación racial.
do a que o idioma inglés permitía
ducir máis conceptos con menos pal
elexirnos este idioma para a síntese
Logo de varios meses de trámites, o
documento foi incorporado por Naicións
Unidas, como proposta de organiz
non guvernamental, co número E / (
1998/NGO
1 3 , foi traducido ao espa
ao francés e distribuído entre as delegacións guvernamentais que asistiron o ano
pasado á Sesión da Comisión de Dereitos
Humanos, en Xenebra.
O noso aporte na área dos dereitos humanos está a ser recoñeuda cada ven
maior amplitude. En Febreiro do ano
a División para o Avance da M d e r d
cións Unidas, invitou a dúas compai
de Cladem para que asistesemos á
sión da Comisión do Avance da Muii
carácter de observadoras e para que asule de coordinar
mísemos a respor
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o Diálogo coas Delegacións Guvernamentais na área dos Dereitos Humanos.
O Diálogo sobre os Dereitos Humanos das
Mulleres tivo lugar o 2 de marzo pasado
cunha grande asistencia de delegadas1os
guvernamentais e non guvernamentais.
Alí, ademais de coordinar o Diálogo, Cladem, apresentou un diagnóstico sobre a
situación dos dereitos humanos na rexión.
Como encargada da organización, CLADEM invitou a participar a representantes de Asia, Africa, Europa e América do
Norte.
O nosos entusiasmo á hora de pular por
esta proposta, non nos impide ver os obstáculos que se presentan para que os Estados a fagan d a e a propoñan ante a Asamblea Xeral. En primeiro lugar, o ano 1998
a Asamblea Xeral de Nacións Unidas celebrou o cincuentenário da Declaración Universal, destacando os seus aspectos positivos e a necesidade da súa plena vixencia.
É dificil que algún documento que aluda,
directa ou indirectamente, á necesidade de
complementar a Declaración do 48, fose

enriquecimento da Declaración.
En segundo lugar, algúns dos eixos da
Declaración de Dereitos Humanos con
prespeaiva de Xénero, proclaman dereitos
que aínda non foron recoñecidos polos
Estados no ámbíto local, como os relacionados coa autonomía sexual e reproductiva. Ao dialogar con delegacións
guvernamentais en foros de Nacións Unidas, puidemos comprobar que as dificuldades non veñen só da nosa rexión. As
reticencias para otorgar plena autonomía
sexual e reproductiva ás mulleres son un
problema mundial. Aínda en países que
avanzaron no logro da eauidade.
hai
I
inconvintes para aceptar algunhas das dáusulas. É o caso de Noruega, onde está
governando unha coalición da que é parte a Democrácia Cristiana, que está intentando poñer restriccións ao dereito ao
aborto. Por outra banda, a autodeterminación dos pobos indíxenas causa comechón entre moitos países, especialmente en
Europa. En canto ao eixo do Dereito ao
desenvolvemento, expertaslos europeos
admiten que o desenvolvemento non é
recoñecido oficialmeme como dereito por
algúns governos, como por exemplo, o de
Holanda.
Ao enfrontarnos a estas dificultades,
tíñamos a opción de "maquear" o texto
para que fose aceptado polos governos.
O
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Fotograffa: Hulton Gefty Picture Collection Limited. Guerra Civil Espanola, 1939

Realizouse unha consulta ao Comité de
Xestión. A proposta foi unánime. Non
podemos lavar o texto. lso é o que queremos as mulleres dos dereitos humanos.
Se tardamos 100 anos en obte-lo, non
importa.
A Declaración Universal de 1948 é difundida xunto coa proposta de Cladem.
De feito, puidemos comprobar, que moita xente á que mostrabamos a nosa proposta nunca lera nin coñecía o existéncia
da Declaración do 48. Desta maneira multiplicamos o coñecemento crítico dos dereitos humanos e contribuimos ao seu enriquecimento.

Invitamos ás persoas e organización
interesadas en defender e promover os
dereitos humanos, que se unan a nosa
Campaña por difundir a Declaración. O
recoñecemento pleno dos dereitos das
mulleres non nos beneficia só a nós senón
a toda a humanidade.

Susana Chiarom
Coordinadora Rexional de CLADEM (Comité
de América Latina e o Caribe para
dos Dereitos da Muller)
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1.

DEREITOS
DE IDENTIDADE E CIDADAN~A

Artigo 1
1.-Todas a mulleres e homes nacen libres
e iguais en dignidade e dereitos.
2.- Todos os seres humanos teñen o dereito
a disfrutar todos os dereitos humanos, sen distinción algunha baseada na raza, etnicidade,
idade, orientación sexual, discapacidade fisica
ou mental, idioma, relixión, opinión política,
orixe nacional ou social, posición económica,
nacemento ou cdquer outra condición.
Artigo 2
1.-Todas as persoas teñen dereito á súa propria identidade como individuos/as de grupos
cos que se identifican, como membroslas dunha nación e como cidadásláns do mundo, co
grao de autonomía e autodeterminación en
todas as esferas, necesarias para preservar a súa
dignidade e o seu sentido de auto-estima. Este dereito á identidade non será afectado negativamente por matrimónio.
2.- A esclavitude, a servedume e o tráfico
de mulleres, nenas e nenos en todas as súas
formas, induúldo as que podan ter lugar en relación~familiares, están prohibidas.
Artigo 3
1.-Todos os seres humanos teñen dereito a
unha participación igualitaria e equitativa nas
organizacións laborais,'políticas así como ao
acceso a cargos públicos electivos e non electivos.
2.- Todos os Estados deberán eliminar obstáculos para o d i s h t e pleno e igualitario dos
dereitos cidadáns por parte das mulleres. En
particular as mulleres poderán adquirir a cidadanía sen discriminación e exercer os mesmos dereitos que os homes a participar en todas as esferas da vida pública e política da
nación.
Artigo 4
1.- Todos os seres humanos teñen o dereito a expresar diversidade étnica-racial,libre de
prexuizos baseados na discriminación cultural, lingüística, xeográfica, relixiosa e racial.
2.- Todos os seres humanos teñen o dereito á protección contra o emocídio e o xenocídio.
Artigo S
1.- Os pobos indíxenas teñen o dereito á autonomía e á autodeterminación e ao mantemento das súas estructuras políticas, legais,
educacionais,sociais, económicas e os seus modos de vida tradicionais.
2.- Os pobos indíxenas teñen o dereito ao
mantemento da suas relacións comerciais e
culturais e a soster comunicación a través das
fronteiras nacionais.
3.- Os pobos indíxenas teñen o dereito individual e colectivo a participar no proceso de
adopción de decisións dos seus governos locais
e nacionais.
Artigo 6
As persoas pertencentes a minorías étnicas,
raciais, relixiosas ou iingüísticas teñen dereito
de estabelecer as suas propias asociacións,practicar a súa própria relixión e utilizar o seu prósoma.

11.

DEREITO
A PAZ'E A UNHA VIDA LIBRE DE

2.- As decisións en relación ás prioridades
nacionais e a asignación de recursos deberá reflectir o compromiso da nación para a erradicación da pobreza e a plena realización dos dereitos económicos, sociais e culturais, induíndo
a saúde física e mental, educación, vivenda axeitada, seguridade alimentaria, igual e equitativo acceso á terra, o crédito a tecnoloxía, auga
potable e enerxía.
Artigo 13
Toda muller e home ten o dereito e a responsabilidade de criar e educar aos seus fdos
e fdas, de realizar o traballo da casa e proveer
ás necesidades da familia, mesmo despois da
separación ou divorcio.
Artigo 14
1.- Todas as persoas teñen dereito ao traballo proveitoso; á libre elección do seu traballo; á protección contra o desemprego; a condición~de traballo seguras, equitativas e
satisfactorias e a un nível de vida axeitado.
2.- Todas as persoas teñen direito a gozar
das mesmas oportunidades e trato en relación
con: o acceso aos servizos de orientación profesional e emprego; seguridade no emprego;
igual remuneración por un traballo de igual
valor, a seguridade social e outros beneficios
sociais, incluindo o descanso e ocio.

VIOLÉNCIA

Artigo 7
Todas as persoas teñen dereito a unha vida
libre de violéncia e a disfrutar da paz, tanto na
esfera pública como na privada. Ninguén será
sometido a torturas nin a penas nin tratos
crueis, inhumanos ou degradantes. Todas as
formas de violéncia contra as mulleres constiúen unha violación aos seus dereitos humanos. A violéncia non poderá ser usada para negar ás persoas o seu dereito á vivenda, en
particular a partir das eviccións forzadas.
Artigo 8
1.- As persoas migrantes, desprazadas ou
refuxiadas e as persoas en situación de desventaxa por razón de xénero, razo, étnia, idade, convicción ou calquera outra condición,
teñen dereito a medidas especiais de protección fronte á violéncia.
2.- Todos os seres humanos teñen dereito a
unha vida libre de confiictos armados.
3.- As ultraxes perpetrados contra mulleres, nenos e nenas en situacións de conflicto
armado, induíndo os asasinatos, as violacións,
a escravitude sexual e os embarazos forzados
constitúen crimes contra a humanidade.
Artigo 9
1.-Todas as cidadás e adadáns teñen o dereito
a un orzamento nacional dirixido ao desenvolvemento humano sustentábel e á promoción
da paz por parte dos governos, incluíndo medidas dirixidas á reducción dos gastos militares,
a eliminación de todas as armas de destrucción
masiva, a limitación de armamentos ás estrictas
necesidades da seguridade nacional e á reasignación destes fondos para o desenvolvemento.
2.- As mulleres e os representantes de grupos en situación de desventaxa teñen dereito
a participar no proceso de toma de decisións
no campo da seguridade nacional e na resolución de confiictos.

V. DEREITOS
AMBIENTAIS

DEREITOS
SEXUAIS E REPRODUCTNOS
Artigo 10
Todos os seres humanos teñen dereito á autonomía e á autodeterminación no exercicio
da sexualidade, que inclúe o dereito ao pracer
fisico, sexual e emocional, o dereito á liberdade na orientación sexual, o dereito á información e educación sobre a sexualidade e o dereito á atención da saúde sexual e reproductiva
para o mantemento do benestar fisico, mental
e social.
Artigo 11
1 .-Mulleres e homes teñen o dereito de decidir sobre a súa vida reproductiva de forma libre e informada e exercer o control voluntario
e seguro da súa fertilidade, libres de discriminación, coerción ou violencia, así como o dereito de disfrutar dos niveis de saúde sexual e
reproductiva.
2.- As mulleres teñen o dereito á autonomía reproductiva, a que indúe o acceso ao aborto seguro e legal.
111.

IV. DEREITO
AO DESENVOLVEMENTO
Artigo 12
1.- Todos os seres humanos teñen dereito a
disfrutar dos beneficios do desenvolvemento
humano sustentábel, de acordo á Dedaración
sobre o Dereito ao Desenvolvemento.

'

Artigo 15
A responsabilidade transxeracional, a igualdade de xénero, a soiidariedade, a paz, o respecto polos dereitos humanos e a cooperación
entre os Estados son bases para o logro do desenvolvemento sustentábel e a conservación do
medio ambiente.
Artigo 16
1.- Todas as mulleres e homes teñen dereito a un ambiente sustentábel e a un nível de
desenvolvemento axeitado para o seu benestar e dignidade.
2.- Todas as mulleres e homes teñen o dereito ao acceso a tecnoloxías sensitivas á diversidade biolóxica, o mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e os sistemas de
conservación da vida na industria, agricultura, pesca e pastoreo.
Artigo 17
i .-Todas as persoas teñen dereito a participar activamente na xestión e educación ambiental local, rexional e nacional.
2.- As políticas ambientais estarán dirixidas
a:
a) prover aos consumidoresde información,
comprensible1 para persoas de toda idade,
lingua, orixe e grao de alfabetización.
b) Promover a eliminación de productos
químicos e pesticidas tóxicos e perigosos
para o medio ambiente, reducindo os riscos de saúde que afectan ás persoas tanto
na casa coma no traballo, en zonas urbanas
e rurais.
C)Fomentar a fabricación de productos sensibeis e respectuosos do medio ambiente e
que requiran tecnoloxías non contaminantes.
d) Apoiar a recuperación de terras erosionadas e desforestadas;concas hidrográficas
danadas e de sistemas de abastecemento de
auga que estean contaminados.

Q

O Servizo Galego de Igualdade,
un organismo público ao
servizo da muller
O Servizo Galego de Igualdade (S.G.I.)
é un organismo autónomo adscrito á Consellería de Família, Muller e Xuventude
que depende da Xunta de 'Galiza, mais con
personalidade xurídica própria e plena capacidade de obrar no exercício das suas
funcións. Creou-se en 1991 co nome de
Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, pero a partir
dc 1995 comenzou a utilizar a denominación de Servizo Galego de Igualdade
(S.G.1.)por resultar máis breve, recordábe1 e fácil de empregar como logotipo nos
soportes publicitários.
O seu obxectivo principal é a promoción da igualdade de dereitos, a non discriminación e a adopción de medidas encamiñadas á consecución da igualdade
efectiva entre homes e mulleres, superando
os obstáculos que impiden a participación
e a integración da muller na vida social,
cultural, educativa, económica e política
de Galiza. Para lográ-lo basean-se na información e na sensibilizaciónda sociedade
galega en xeral, e das mulleres en particular, actividade que se leva a cabo, entre outras cousas, a través de campañas institucionais de comunicación publicitária.
Dado que a publicidade comercial cada vez utiliza con máis frecuéncia o corpo
feminino como reclamo, e que en moitas
ocasións atenta contra a digmdade damuller a través de mensaxes publicitárias claramente sexistas, fiel reflexo das desigualdades de papeis asignados pola tradición
social, non está de máis que, desde organismos públicos, se promociones unha nova imaxe da muller coa pretensión de inducir cámbios na sociedade.
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pectivamente- que baixo o prefmo "neo"
d o S.(G.I.
voltaban a tomar linguaxes utilizadas anDe.sde 1991 ;até a actuialidade, 2i publi.
teriormente (modernistas, conceptuais,
cidade ao 5ervizo baiego de Igualaaae rol
rninirnalistas, pops, novos realistas...). Mais
evoluindo paseniño, tanto dende o ponto
a diferéncia está en que a publicidade do
de vista icónico, simbólico e gráfico, coma
Servizco Galego de Igualdade usaba a vandende o ponto de vista sociolóxico. Hoxe
garda histórica e a volta ás raices nacioen dia tende-se a realizar campañas en posinalistas e tradicionais
tivo, destacando os valores,
nos seus primeiros caro traba110 e as posibilid,
taces, para acudir posdes das mulleres, á vez qi.
teriormente
ás neovanse intenta difundir a irna
gardas dos anos 60, xa
dunha muíler independei
que se comenzou a lete, traballadora e que loií
xitimar
a referéncia mípolos seus dereitos.
tica daqueles anos en
Nos cartaces estudados,
moitos ámbitos da soas personaxes protagonisciedade galega (moda,
tas son sempre figuras femúsicz1, arte...).
mininas ás que se lles sc
Des;ta maneira podar un tratamento realist
A
p
n
,,.- - P,P:distinguir clapor méio do retrato. As té
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nicas máis usadas son a fi
'J().\;\L D,1 ,i[nIER ramente dous grupos
entre os cartaces publitografia, debido a razór
,:../.A,
LILdllu;3 do S.G.I.en funculturais que a considera
ción d;1 etapa histórica
un fiel reflexo da realidac
e con verosimilitude; a pii
na que: foran feitos. O
. .
pnrneiro grupo está fortura figurativa ou os debumado polos cartaces inixos de carácter informal e
ciais do Servizo, abranhumorístico (estilo naif, uso
guend o o peric)do de
do cómic...). En canto aos
1991 a 1994. Est:a etapa
encuadres, a miúdo se usa
o primeiro plano para dar
caracte:riza-se p()r retosensación de achegamento
mar a estética moderao receptor e que este poida
nista de finais do século
entrar tarnén a formar parte
XIX e princípios do xx,
do anúncio.
.)i 1
lembrando á vez mu1-i
lleres de grande irnporHai que' destacar a lem[i;!l [ ] j ~ ~ $ i ~ $ j ~ ~ f i j i!i,
J J Jl&~[JJd&
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branza e evocación de épotáncia histórica-cultural
cas pasadas, feito caract~
como: EmGa Pardo Barístico das manifestaciór
zán ou ConcepciónArenal, en ámbolos dous
artísiticas desenvolvidas duArriba:Emilia Pardo Bazán, 1993.
rante os anos 80 e 90 -PriAbaixo: Concepción Arenal, 1992
casos un prototipo da
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mullerilustrada da época. Tamén aparecen
representacións de mulieres anónimas que
comenzaban a desenvolver-se profesionalmente durante a mesma etapa e Ique fan
referéncia á muller obreira ou traballladora.
---1-Nos cartaces de Concepción Artlid
pude-se Iconsiderar o uso d;1 elipse como un
intent o de femjnizar a innaxe da protago. . ,
nista, xa que asistia as clases da Universidade Central disfrazada de varón e, polo
tanto, utiliza-se un símbolo feminino como as formas ovaladas ou circulares para
alonxa-la do seu aspecto masculino. Nos
demais cartaces non é necesário usar este
recurso porque a figura feminina é explícita dabondo.
En xeral amosa-se un tipo de muller
madura, primando cualidades como a seriedade, a formalidade e a firmeza; empregan-se cores apagadas e tristes (castaña, beis, negra ...) que suxiren seriedade; e
reducen-se ao mínimo os elementos textuais, limitando-se a sinalar quen é o anunciante e, nalguns casos o motivo de realización do cartaz (non hai eslogan e o nome
do Servizo Galego de Igualdade é practicamente imperceptíbel), polo que se deixa aberta a mensaxe publicitária a calquer
interpretación.
Destaca a referéncia obrigada ao mar,
neste caso, á muller mariscadora e ao carnpo, á muller campesina, xa que en Galiza
sempre se recoñeceu o traballo ferninino
nestes dous ámbitos. O sector agrícola é o
único no que o volume de mulleres ocupadas supera ao volume de homes. E o
sector pesqueiro, concretamente en actividades como o marisqueo e a conserva,
tamén ocupa maioritariamente a mulleres, aínda que soe ofrecer un emprego precário e mal pagado, o que fai necesário un
gran esforzo para conseguir unha igualdade efectiva entre sexos no ámbito laboral.
O segundo grupo no que clasificamos
os cartaces do Servizo Galego de Igualdade comprende o period o que vaji dende
1995 até 1998. Nesta etapia producc?-seunn
,
,
,
,
,uos
A
ha ruptura co anterior. rasa-a=
tons
apagados e tristes ao emprego de cores estridentes na publicidade, que refl.icte as
t n s rntendéncias surxidas noutros ámbi---,
--.
mo a moda téxtil, o sector da autornoción,
os videodips, etc. onde predominan as cores inspiradas na psicodélia dos
Senta e setenta.
Este uso da cor exprt:sa optimiismo e
alegria. A tendéncia máis xeraiizada, en
canto a cores se! refire, é a de empregar o
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0 s traballos das
mulleres, 1994
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estaca
a referéncia
obrigada ao -

mar,
neste caso, á
muller
mariscadora

CONSEL

lila en calquer das suas gamas, xa que é esta cor a que se identifica coa muller e cos
movementos feministas.
Neste segundo grupo de cartaces tamén se rompe coa liña realista do periodo anterior, á vez que se comenzan a usar
símbolos representativos da figura ferninina, coma por exemplo o círculo unido
á cruz
ición con---- -:-

nal máis sinxela do sexo ferninino, tamén
asociado á terra, á fertilidade e á natureza
o que nos leva a falar dunha abstracción
rninirnalista da irnaxe da muller.
Outro dos cartaces que tamén nos remite á estética dos anos 60 é o dirkido á
mullerprofsional, e o tratamento fotográfico e publicitário con cámbios cromátiCOS qu e se emprega na imaxe lembra a
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S e ~ i z oGalego de Igualdade, 1995
A dereita: A.L.I.M. = Asesoramento Laboral Individualizado para a Muller, 1995
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Son unh: I rnuller, teñci os rneus dereitos, 1998

E importante o cámbio que se deu dende as primeiras campañas publicitárias,
nas que se amosaba unha muller madura,
até as máis recentes, que apuntan cara á
xuventude e o carácter alegre e desenfadado da muller protagonista. A razón do
cámbio debe-se, por un lado, a que o obxectivo do S.G.I. é un público formado na
meirande parte por mulleres xoves de 25
a 35 anos e, por outro lado, a que se pretende potenciar unha imaxe positiva da
muller na Comunidade Autónoma de
Galiza.
Muller e Universidade, 1996
Abaixo: CuestiórI de sexo? Cuiestión de seso, 1998.
Principado de Asturias

obra de Andy Warhol, artista do Pop Art
que soia usar técnicas semellantes na reproducción dos iconos máis populares da
época (lembre-se Marilyn ou Elvis Presley, entre outros). Tamén é de destacar a
sincendade expresada polo primeiro plano dos ollos, e as sensacións de forza e tenacidade que transmite esta imaxe, xa que
a mirada se atopa pechada nunha forma
xeométrica rectangular.
O cartaz representativo da tipoloxia da
muller universitriria establece un vencello
entre a imaxe de Jimena de la Vega, precursora do acceso da muller á Universidade (unha muller ilustrada) e a situación
actual de finais do século XX, en que cada
vez é maior a participación feminina nos
estudos universitários, superando amplamente a participación masculina en moitas das titulacións.

Cara unha dernocrácia paritária. Arnbito estatal

Por iso presentan-se imaxes xuvenis e
alegres, como constata a aparición por primeira vez dunha muller xove sorrindo en
dous dos cartaces.
Ademais, actualizou-se a irnaxe da muller nas últimas campañas ao facer referéncias ao murido do cómic e dos debuxos
anim;ados comc1 un intento de achegamento
.<tl:
cara a. UI -vuuuco
máis novo á vez que aparece (1 tipo de ntuller reivindicativalega2 e faise un
eferéncia á muller agrána.

Tendencias creativas se mella^!
noutras comunidades autonoi
A,.
Mais a evolución publicitária q t,LaL uru
no campo da igualdade entre o home e a
muller non se circunscrebe só ao ámbito
xeográfico galego, senón que se produce
tamén no resto do Estado Español. De ai
a necesidade de ofrecer unha pincelada
contextual que nos permita comparar a
publicidade do S.G.I.coa que se está a facer
para outros organismos semeuantes noutras Comunidades Autónomas e asi poder
sinalar características e tendéncias comuns.
Coma en Galiza, noutras Comunida0,

des Autónomas tende-se a presentar a
imaxe da muller de forma realista utilizando a fotografia inda que tamén é fiecuente o debuxo de marcado carácter
infantil. Destaca o uso que se fai da cor, a
apelación á xuventude e a substitución do
primeiro plano característico do S.G.I.polos
planos xerais.
Do mesmo xeito, aqui tamén se destingue un cámbio entre os cartaces anteriores a 1995 e os posteriores a ese ano.
Non nos podemos basear só en cuestións
estéticas, artísticas ou estrictamentepubliatárias, xa que haberia que acudir ás transformación~políticas e sociais que teñen
lugar no E.E. a partir de 1995, un ano clave
co que supón o cámbio de governo e a
suba ao poder do Partido Popular por primeira vez nunhas eleccións xerais, pasando
o Partido Socialista Obreiro Español a formar parte da oposición, para e qAicar as
razóns desa división publicitária rlas duas
etapas tan daras.
Nos cartaces da primeira etapa dá-se
unha despersonalización da muller, que
aparece cos rasgos do rosto indefinidos

na publicidade da Comunidade de Cataluña; ou situa-se de costas sen amosar a
sua cara na publicidade de ámbito estatal.
Os tipos de mulleres destacados no caso
de Cataluña son a m u l k deportista e a muller
ama de casa, o que supón un recoñecemento do labor feminino nestes dous
ámbitos. De feito, .hai que mencionar que
o Parlamento Galego aprobou o 14-10-98
unha resolución en Wtude da cal as amas
de casa percibirian unha paga de xubilación.
No caso da campaña de ámbito estatal
destaca-se a participación feminina na poiítica, establecendo a tipoloxia de mullerpolítica. Mais, ainda que é certo que cada vez
máis os partidos e formacións políticas
presumen de superar as cotas de participación feminina nas suas filas (ao redor
do 25%), a verdade é que se estas mulleres
aparecen nos últimos postos das listas eleitorais nunca resultarán elixidas nen ocuparán postos de responsabilidade,polo que
a política continua a ser un dos principais
ámbitos de desigualdade para a muller.
Non embargantes, nos cartaces do
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Muller e Mundo, 1997. Comunidade Valenciá

Prepara o teu futuro deinde agora, 1996. Arnbito estatal
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Xuntas faccrnos luluro, 1997. Cornunidade de Aragón

segundo período, a muller sempre aparece
mirando á fronte e sorrindo, o que indica
seguridade en si mesma e autoafirmación
persoal, como se observa na publicidade
de ámbito estatal, na publicidade da Comunidade Valenciana, na da Comunidade
de Aragón e na do Principado de Asturias.
Destacan os cartaces relativos ao ámbito laboral potenciando a imaxe da muller
profisional. En ámbolos dous casos reforzase a idea de igualdade e de cooperación entre os dous sexos, pon-se de manifesto a liberdade de elección profisional que debe
existir tanto para os homes coma para as
mulleres, e eliminan-se os roles tradicionais que clasificaban as tarefas próprias de
cada persoa en función do seu sexo. Asi,
representan ao mozo como costureiro ou
modisto, labor tradicionalmente féminino,
e ás mozas como inxeñeiras, arquitectas,
mineiras, xuizas, etc. o que incide no tema
de que o trabaiio fóra da casa antigamente
estaba vetado para as muiieres.
Ultimamente tamén se recorre á ruptura cos estereotipos tradicionais de feminidade e xoga-se coa ambigüidade sexual, sendo o prototipo actual de muller
O dunha xove co cabelo moi curto como
amosan os cartaces da Comunidade Va-

lenciana e da Comunidade de Aragón. 1sto expresa radicalidade pola expresión
tenra e sorrinte do rosto. A vez que se establece unha nova tipoloxia de muller
concienzada coa sua situación de pertenza a un colectivo: muller agrupada.
Como se pode observar a tendéncia
máis xeralizada é a de amosar o optimismo a traverso de mderes sorrindo,xa que
a expresión da cara transmite sensacións
como a alegria, a felicidade, a arnizade ou
a satisfación.Ademais, transmiten-se cualidades coma a frmeza, a decisión e a confianza nunha mesma por méio de posturas adoptadas polas protagonistas, e o afán
de superación a través de accións simbólicas como "subir degraos" ou "acadar unha estrela".
Como conclusión e, en función da irnaxe
da muller que transmitiron as campañas
publicitárias do S.G.I.até o momento, asi
como outros organismos semeiiantes no
resto do Estado Español, podemos establecer a seguinte tipoloxia feminina: muller
ilustrada, muller obreira, muller mariscadora,
muller campesina, muller profisional, muller
universitária,muller deportista, muller ama de
casa, mullerpolítica,mullerreivindicativa legal
e muller asociada.
A evolución dos distintos tipos é clara,
pois se pasou da muller ilustrada á muller
universitária e da muller obreira á m u.-'
l l ~r8"
n~nfiional, pasando pola muller mariscadora e
a muller campesina que tanto peso teñen na
sociedade galega.
Hoxe en dia destacan os esforzos das
mulleres por facer valer os seus dereitos
-muller reivindicativa legal- e por conseguir
igualdade e o recoñecemento no campo
laboral -mullerpolítica, muller deportista,
muller trrma de ca:ra, e muller asociada-

Unha nova prc)posta de! campaf
,
para fin ae seculo

. .

Como Licenciada en Publicidad
lacións Públicas e como muiier, crc
resulta útil e conveniente senir-se das c m pañas de publicidade para lograr que a sociedade galega coñeza a existéncia do S.G.I.
e se mentalice da necesária igualdade entre os omes e as mulleres. Ainda asi é indispensábel conseguir unha meiiora na calidade e no deseño creativo das mesmas
para que o resultado sexa atractivo, impactante e favoreza o recordo.
Para consegui-lo a nosa proposta creativa de campaña publicitána para fin de século e fin de rnilénio basea-se no problema
da violéncia, ou sexa, da muller maltratada,

Proposta: Elixes o teu modo de vida ...
ou deixas que te rnanelen,

sobre todo por duas razóns. Por un lado o
aumento de denúnciaspor maus tra tos durante a década dos 90, tanto a nivel estatal
como a nivel da comunidade galega fai necesário que as campañas de publicidade
consciencien de que calquer tipo de violéncia xa sexa familiar, social, laboral, conxugal é un atentado contra os dereitos humanos da mulle:r. Por oultro lado, O ano
1999 é o Ano coiitra a Vio~lénciaás M d e . utll se1-w-se da pures, polo que resiiltana
blicidade para d,ar a coñeicer este a
cemento en Galiza. No de:seño do a
clllylc~
.amos d l a L L L U U L ~ fotográLLLa.
~ ~
klu
que unha figura feminina divide-se wrticalmen!te en duas partes, c:orrespondendo
, m d e r , e a dereita
a parre esqueraa a urna
a un títere. Isto fai que a parte esquerda do
anúncio sexa a opción positica que repre- .
senta a cara negativa da situación e a incapacidade de decidir ou moverse libremente.
O eslogan tamén está dividido en duas
partes, polo que reforza a idea de ruptura
e incita a escoller unha das opcións. O contraste
_ _ emtre ambas situacións expresa-se
por méio do papel rachado verticalmente
que, a modo de eixo, serve para conducir
a mirada do espectador cara ao logotipo
do org:mismo institucional que promove
o cámbiio cara á igualdade. O optimismo
que ~idnsmiteo noso anúncio fai que se
destaq~
len os val1mes e as posibilidades das
muiiert:S na sociedade galega dunha for..
ma positiva e desenfadada que consir phpgar a uin público xove.
1
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Ind:ia e o Isl;im
- A, matemáltica hind ú tería rrioito que
.,
.
aportar Ó sistema actual de numeracion.
Dende o 800 a. c. ata o 200 d. c. a matemática era rudimentaria; a partir do século
iii a. c. aparecen símbolos numéricos
(brahmi) que varían abondo dun século a
outro; nel destaca a existencia dun símbolo
individual para os números do 1 ó 9 inclusive, aínda non aparece o cero nin a notación posicional, pero si se percibe a estnictura decimal en que os demais símbolos
se destinan a 10, 20, 30, 40, 50, 60; nos libros relixiosos danse condicións para as
formas e os tamaños dos altares o que perrnitiu ós hindús facerse con algún coñecemento dos feitos xeométricos básicos por
medio de regras empíricas. No período do
200 ó 1200 da nosa era, os contactos coa
avilizaaón alexandrina poñen os indios en
condicións para producir unha matemática avanzada, e de feito lograron chegar
lonxe en especial no eido da aritmética; a influencia china puido contribuir tamén a
iso. Moitos dos traballos estaban motivados pola astronomía e a astroloxía.Trasun
periodo no que se debatiron entre varios
sistemas de esaitura de números, no 600 retomáronse os devanditos símbolosbrahrni
con
iriacións; exténdese a nota-

.

ción posicional en base 10, que fora primeiramente de uso limitado, e o uso do
cero coma un número máis; o tratamento
do cero como denominador nas fiaccións
varía duns autores a outros, pero Bhaskara
atinadamenteve tales expresións coma cantidades infinitas; para algúns cometidos especiais en astronomía, aínda utilizaron as
fiaccións en notación posicional sesaxesimal. As operacións aritméticas,pareadas ás
nosas, extendéronas ás fraccións; introduúronse os negativos para indicar débedas
(Brahmagupta)pero non foron aceptados
de súpeto e de xeito incondicional, rexeitándose por moito tempo as solucións negativas ós problemas alxebraicos. Comenzaron a operar con números irracionais
con métodos correctos aínda que non xustificados formalmente; o seu interese no
cálculo fixolies obviar consideracións fdosóficas que en Grecia tiñan por fundamentais, e así non detiveron tanto o pro. greso das matemáticas; digamos tamén
que a súa aritmética foi completamente
independente da súa xeometría e que avazaron ata constniír unha dxebra cuasi simbólica que aplicarían a problemas mercantís
habituais e á astronomía. Gustaban de
enuncia-losproblemas cun estilo inxenioso,
engaiolante, (axudaba á memoria), pero

non tiñan a sensibilidade necesaria para
valora-las innovaaóns na súa medida. Non
aportaron ningún método xeral núl consideraron a deducción, a lóxica, nin calquera outra técnica de demostración rigurosa.
Os recursos culturais ó alcance dos pobos árabes foron considerables. Acabado
o período do fanatismo relixioso propio
da época da conquista, o talante arábigo
liberal respecto a outros pobos, sectas e
infieis favoreceu a actividade das persoas
sabias gregas, cristiáns, persas, xudeas...
Traduciron e mesmo melloraron textos
matemáticos de Euclides, Ptolomeo, Aristóteles, Apolonio, Arquímedes, Herón,
Diofanto, e asemesmo as obras indias. Así
chegaron a Europa eses traballos dos cales os orixinais gregos se tiñan perdido.
Ata o 1300 a ciencia árabe estivo en expansión. Os pobos árabes nómadas non
asignaban símbolos ós números; máis tarde tomaron e melloraron os símbolos indios e a súa idea da notación posicional;
escriben as fraccións usuais coa barra con
que hoxe o facemos (salvo en astronomía
que usan a notación de Ptolomeo). Os matemáticos Ornar Khayyam e Nasir-Eddin
dos séculos XII e XIII afirman que toda razón dc magnitudes pode ser considerada
coma un número (feito reafirmado séculos despois polo propio Newton); as operación con números irracionaisvolvéronse
habituais. Non sucedeu así cos números
negativos e as regras de operacións con
eles propostas polos indios, que rexeitaron, dando así un paso atrás na aritmética e a álxebra. A primeira traducción ó latín da álxebra de al-Khowirizmi(825) faise
no século XII;as liñas deste autor son semellantes ás de Diofanto, admite só solucións positivas aínda que posiblemente
irracionais, e por influencia grega, explican ou xustifican os seus procesos xeometricamente. O esforzo científico árabe
foi máis amplo ca orixinal, e as súa motivación para o estudio da matemática era
totalmente funcional, ben para as necesidades prácticas, ben para outras ciencias.
Non pretendían comprende-lo plan matemático da Natureza senon sinxelamente dominala. A derrota e expulsión do pobo árabe parou a actividade matemática
e científica en España.

A Idade Modcerna
Ck
sí a dúas tradicións ou con, .
ceptos ae maren.iaricas
independentes
..
entre
ica e dediuctiva de Grecia

encaminada a comprende-la Natureza
(xeometría), e a empírica e práctica orixinada en Exipto e Babilonia e revitalizada
polos pobos alexandrinos, indios e árabes
(aritmética e álxebra). Cara a mediados
do xm as necesidades da civilización europea esixían máis avances en aritmética e
álxebra, bos resultados cuantitativos. Desenvólvese a meirande parte do sirnbolismo
que hoxe empregamos: +, -, =, <, >, (),
[ 1, (1, + e o uso de palabras clave para
as incógnitas (finalmente, Vieta empregará letras). Cada vez eran aceptados máis
tipos de irracionais sen deixar nunca a
inquedanza sobre se estes tiñan condición
plena de números á par cos demais; Stifel
repara en que son inexpresables cunha
expresión decimal finita o cal lle dá pé
para non consideralos coma números de
seu; ó contrario si eran aceptados por Stevin (aproxhables por números raaonais),
John Wallis, Descartes,... A maioría dos
matemáticos non consideraban os negativos (Descartes aceptábaos con reparos)
e mesmo no caso de seren considerados,
outra cuestión é cálcular con eles mantendo con coherencia. Por se fosen poucas
todas estas cuestións problemáticas, a
extensión da operación de extraer unha
raíz cadrada a tódolos números trouxo a
escena ós chamados números complexos
(Cardano, Bombelli, Girard); Descartes
rexeitounos creando o termo de "rzúz irnaxinaria" que nós coñecemos hox e. Nos
séxulos x v ~
e m melloráronse os rriétodos
operativos con números reais (os; racio'nmnxrp
,
nais e mailos irracionais); Stevin pr,,.,,
o emprego do sistema decimal fronte ó
sesaxesimal para as fraccións e recomendaba adoptar un sistema decimal de pesos
e medidas; Vieta mellorou os métodos de
extracción de raíces. En canto ás técnicas
de demostración, destaca o nacemento
do método de inducción matemática. Aparecen obras totalmente novedosas: Napier
e Joost Bürgi
- inventan por separado os
logariitmos; con
ise regras de cál-

.

culo e mesmo as primeiras máquinas de calcular (Pascal, Leibniz, Morlan) que non
tiveron duencia no curso das matemáticas
(no XIX Babbage daría o paso teórico dende estes inxenios á computación mecánica actual, pero a inxeniería da época non
puido responder ós requisitos da máquina
analítica con efectividade). A primeira persoa europea que fixo cc
óns de
de Ferpeso á teoría de números
mat (1601-1665);non é xc
i escritos demostrativos, pero tódolos resultados que enunciou e deixou sen demostrar
puideron tempo despois ser formalmente
probados. Descartes viu na álxebra unha
poderosa guía do razonamento (coma
Leibniz e Barrow) pero con todo, a álxebra seguía carecendo de axiomas
fundamentasen: os enteiros positi~
fiaccións tiñan propiedades evident-de a propia experiencia con coleccións de
obxectos, a xeometría podía awdar na
introducción de novos tipos de números,
pero ningún destes procederes satisfacen
os criterios de rigurosidade que gobernan
a matemática. Mais foi enormemente
beneficioso que os /as matemáticos/as
non deixasen todo o seu potencial creativo freado por escrúpulos formais; na nova
era que ía escomenzar a inducción, a intuición, e os argumentos físicos sacados da
riimentación serviría.n de basi
'rriostraciór

1700 tódolos tipos de númer os que
tc niin.los son familiares (pensemoha'forr
i propia do ensino me
)S; mais ó longo
de todu u accuiu n u l u u í i a miúdo argumento
ra dos tipos máis recentemente
1s no sistema numérico;
mesmo canao son aceptados,hai erros na
súa comprensión e no seu tratamento coherente co resto do sistema; Lambert descobre que a razón entre a lonxitude da &cunferencia e o seu diámetro (p

.
.
A

número irracional; p r ~ ~neste
~ ti-~
po de números e Euler plantexa a posibilidade de que algúns deles puidesen non
ser solución de ningunha ecuación alxebraica: números trascendentes; os números complexos son empregados de maneira accesoria para resolver certos
problemas e esto levantou controversias
que Euler intentou aplacar cun estudio
considerado o mellor texto de álxebra do
xvrn ... e no que tamén atopamos erros;
Wallis consegue representar nun plano os
complexos; con todo, D'Alembert non
menciona nada dos números complexos
na súa "Encydopédie". En 1799 Gauss deu
a primeira proba do teorema fundamental da álxebra e dependía esencialmente
do recoñecemento destes números. Os diversos tipos de números nunca foron introducidos con rigurosidade, as regras de
operación volvíanse co tempo admitidas
e recoñecidas coma exactas pola comunidade matemática; o desenvolvemento 1óxico do sistema númérico era unha tarefa de coidado da que desistiron moitas
persoas da comunidade matemática; a
mesma proba de Gauss da existencia dalgunha raíz real ou complexa para todo polinomio consiste en asegura-la existencia
desta sen necesidade de construila explicitamente: algo totalmente innovador para os criterios demostrativos da matemática. A teoría de números neste século m1
aparecía coma unha serie de resultados
desleigados; os principais débense a Euler
e a Legendre, e en gran parte seguíronse
as liñas esbozadas por Fermat; para o profano poden semellar simples curiosidades,
pero en moitos descansan daves para a resolución de problemas alxebraicos plantexados na Física, na Economía, na Química ...
Co cambio de século, un Gauss en plena xuventude (20 anos) escribe as súas
"Disquisicións ~ritmkticas",obra exce-

~ lente
~ na~ que
a seeestablece a notación, sistematízase e exténdese a teoría existente,
dasiñcanse os problemas, sinálanse as ideas principais que inauguran a teoría moderna de números, coma a teoría de congruencias. Cauchy empregouna para
conseguir unha definición formal dos números complexos; calquera expresión con
números complexos (isto é onde aparezan raíces de números negativos) compórtase coma unha das formas c+di sendo i=t(-1) aínda que ... o mesmo autor
dubida do simcado da tan discutida unidade imaxinaria. Kummer, discípulo de
Gauss e Diridet, deu definicións atinadas de números enteiros, enteiros primos,
divisibilidade, introduce un tipo especial
de números alxebraicos e define os números ideais. Dedekind, tamén discípulo
de Gauss creou a teoría moderna de números alxebraicos xeralizando os traballos'dos anteriores, e aportando novos conceptos á linguaxe alxebraica ó igual que
Kronecker e Hilbert quen prepararían o
terreo para unha intensa actividade na teoría alxebraica de números no século xx;
esta converteríase nun fin de si mesma.
Moitas veces tamén se percorre o camino
contrario: avanzar nun determinado aspecto da matemática con técnicas e avances doutros campos da mesma (teoría analítica de números: Dirichlet, Hadamard,
de la Vallée Poussin).

Os nosos días
Un feito revolucionario na civilización
occidental foi o avance da computación.
A base 2 úsase en computadoras xa que os
dous &tos 0 e i admiten unha sinxela representación polas posición~aberta-pechada dun contacto eléctrico. Cos alicerces na máis sinxela numeración, a
posicional binaria, construiuse toda a tecnoloxía dixital avanzada; esa que tanto nos
abraia ós que aínda vivimos moitos anos

de escola sen sequera optar a unha calculadora cativiña. Os programas que hoxe
temos no mercado facilitan o acceso a esta
tecnoloxía a todos nós de maneira case totalmente independente da nosa capacidade
matemática e lóxica. Un reto na formación
das persoas máis novas é como empregalos novos medios automáticos de cálculo
para que poidan tirarlle todo o partido sen
descuida-lo desenvolvemento completo
das súas capacidades e da comprensión da
matemática; se unha máquina só se emprega para realizar operacións e non para
preguntarse se eses resultados presentan
algunha peculiaridade en xeral, o aparato
está sendo de pouco proveito educativo;
non é doado acadar un equilibrio e deseñar actividades xeitosas. En canto á percepción do número por parte da cidadanía de hoxe en día, sabemos que tódalas
ciencias empregan decote a Estatística
para resurni-la información contida nos datos, inferir condusións e predicir resultados, pero popularmente é mirada con descrenza cando non con prevención como
ferramenta manipuladora da verdade;
moita xente cae na tentación de prescindir da cuantificaaón, gorecendo no tópico
de que carecer de todo coñecemento sobre cálculo elemental é perdonable e non
supón eiva algunha na formación das persoas. Todos temos capacidade para medrar
sempre un chisco máis na comprensión
do sistema numérico e das sías aplicaaóns,
e se puxeramos interese en aproveitala,
en vence-la preguiza mental e facer por
aproveita-lo cálculo de probabilidades,
por observar reflexivamente os datos que
nos poñen diante, habiamos ser menos
doados de enganar.
9

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

Bibliogrda

BOAS,Franz: Cuestiones$ndamentales de antropología rultural. Col. Círculo Universidad.
Círculo de Lectores, 1990.
KLINE,Morris: El pensamiento matemático de
la Antigüedad a nuestros días, 3 vols., 1972.
Versión española de Jesús Hernández, Manano Martínez,Juan Tarrés e Alfonso Casal. Alianza Universidad, 1992.
ALSINA, C. , BURGUÉS,
C . , FORTUNY,
J.M., GIMÉNEZ, J., TORRA,
M.: Enseñar matemáticas
Ed. Grao, 1996.
Nueva Enciclopedia Larowse, Ed. Planeta, 1981.
ALLENPAULOS,
John: El hombre anuménco,
1988. Versión española de Josep M. Llosa,
Ed. Tusquets, 1990.

"AN

IOS PA UNHA
NOVA CIDADL

de Teresa del Valle
Ed. Cátedra

Tornnndo as palabras da própria autora "... cxstelibro supón o peche temporal
a un inicrcse no tema do espazo que
abraiig~icduas décadas e itinerários a un
e outro lado do Océano". Recolle nel o
seu primeiro traba110 datado nos anos
1975-1976 feito en Umatac, na illa de
Guam no que se centra no estudo da propiedade. Inclue tamén as experiéncias das
distintas visitas ás illas da Micronésia e
máis tarde as suas investigacións en Euskadi, recollendo o estudo de duas grandes e diferentes cidades, Bilbo e Donóstia.
Relacionando o espazo coa organización
dos sistemas de xénero e guiada polo interese en detectar os mecanismos da desigualdade que excluen a muiler do protagonismo da vida social.
O libro está organizado en duas partes:
Na primeira incide nas manifestacións
e valores que sustentan un maior grao de
pertenza da muller ao espazo doméstico
e unha situación de paso no público. No
primeiro capítulo expón a relación entre a
construcción real e simbólica do espazo e
o mantemento das estructuras de dominación. No segundo, a partir da organización dos sistemas e as construccións do xénero define a desigualdade específica que
constitue o eixo deste estudo. Enlaza con
algunhas das propostas de cámbio espacial

desenvolvidas polasferninistas materiais en
EE uu que propuñan unha transformación

total do deseño espacial e da cultura material dos fogares americanos, bairros e udades.Traballa á vez as incidéncias que a
construcción público-privado ten na organización do poder e do estatus en xeral,
e propón unha elaboración conceptual do
que sigmfica en tal contexto o interior, ex-

terior e público asi coma as gradacións que
presenta cada un deles. Do mesmo xeito
que a diferenciación conceptual entre o
privado e o público leva a visións parciais,
a falta de diferenciación entre o espazo exterior e o público é discriminatória xa que
pode manter a muller alonxada do público.
No capítulo terceiro calibra-se o espazo exterior e público e a inestabilidade que
experimenta a muller neste último onde
vive unha situación transitória. Aparece
unhas veces como observadora, outras como participante nos espazos do deporte
e do ócio. No último capítulo desta primeira parte a autora pasa a facer un estudo dos nomes das ruas e monumentos de
Bilbo e Donosti, para detectar os mecanismos que actuan nos procesos de selección destes nomes e das personalidades
que representan. A través desta análise
constata a finura con que actuan os fios
da naturalización coma tentáculos da estructura de poder.
A proposta global da segunda parte, O
desafio do cámbio, abrangue a análise procesual do cámbio a través dos conceptos
de conservación, transformación e creación. No capítulo quinto pon-se de relieve a forza das transformacións simbólicas
ao tempo que se xoga coas gradacións de
interioridade-exterioridade que posuen os

espazos. A importáncia que atribue á visibilidade permite coñecer as maneiras en
que o espazo serve de identificación casual para grupos alternativos. Selecciona
para a sua análise aquelas situacións que
pola sua marxinalidade conteñen elementos creativos.
No capítulo sexto fai a análise do asociacionismo de mulleres e mide o seu valor como espazo ponte tanto entre o espazo doméstico e espazo público coma
no paso da transformación á creación. O
ponto de partida para a análise é a consi-

deración das mulleres como grupo en situación de mutismo sociocultural.Isto traduce-se en conceptos de grupo dominante e grupo dominado. O prirneiro é o que
fala e o segundo o que permanece calado
ainda que numericamente poida ser máis
amplo que o prirneiro. Está inspirado na
proposta de Shirley e Edwin Ardenerl, que
tratan sobre a situación de mutismo das
mulleres e as dificuldades que teñen para
transmitir os seus modelos.
No capítulo séptimo dá-nos a visión de
Donosti dende a interpretación de dife-

rentes colectivos e mulleres. Consideran
as reduccións que irnos facendo respeito
á ocupación de espazos xunto coas limitación~temporais. A noite aparece como
ameazante para a muller e os paseos solitários, nocturnos, quedan vedados por determinadas zonas das cidades. E no último capítulo analiza as pintadas e graf~ti
con mensaxes alternativas que poidan ser
transmisoras das estructuras profundas e
polo tanto dos modelos dos grupos en situación de mutismo. Fai tarnén unha aproximación a novas formas de visibilidade a
traverso da análise específica de .ocupacións temporais de espazos públicos que
teñen características marxinais e subversivas. As novas formas de conceptualizar
a cidade poden ter unha incidéncia directa nunha maior incorporación das mulleres aos aspectos públicos do espazo exterior. A visibilidade é clave, pero unha
visibilidade que resposte a propostas de
grupos e que non resulte excluinte da actividade individualizada de cada persoa do
grupo. A visibilidade das mulleres implica unha série de estratéxias de creación e
de incidéncia directa naqueles espazos ben
defuLidos que teñen releváncia social e dos
que está total ou parcialmente excluída:
iário, televisión, Parlamento, salóns
enos, a rua, etc.
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"Nou" é o título do novo disco de Lluis
Llach. E "Nou" son tamén nove cancións
da calidade á que nos ten acostumadas o
músico catalán. Tal e como nos di na sua
primeira canción, este novo disco é :«Unha xanela ao mar / pequena e branca/ que nos
obriga a soñar / alén dos nosos absurdos / alén
deste eu pequeno / que nos enche o corazónpero baleira a alma>).
Equilibrio na escolla destas músicas que
miran ao mar; cancións suaves e cadenciosas polas que navegar en calma, xunto
a outras de ritmo máis vivo cheas de pinceladas de swing que invitan a danzar entre ondas encrespadas. E sempre arroladas pola voz de Llach, unha voz como
poucas, cun amplo abano que lle permite
percorrer todas as tonalidades sen deixarnos nunca.

Non nos sorprende tampouco coas
letras este Lluis Llach que é case tan bo
poeta como músico. Aquí están, coa sinceridade palpábel de todos os seus discos,
tanto os sentimentos máis íntimos como
a sua posición ideolóxica.
A sorpresa do amor novo cando cría
carniiiar cara ao solpor : «Non te esperaba
nin era o tempo /para os sentimentos que enredan os corazóns, / eu ía cara un solpor onde os deuses mefan sitio. / Hoxe es mar onde
a miña dorna / enche a vela nada máis contigo, / alento que non estabas en min, nin previsto / nin querido.. .)J
A tenrura que fai soportábel este mundo que non lle satisfai :«O mundo que vexo
a miúdo non o sinto meu/ e sei os porquh dunha revolta, / miseria eguerra,fume e morte, /
fascismo e odio, raiba e medo, / rexeito u n

mundo que chora estas penas, tanta pena /
mais todo dun golpe... chega.. . a tenrura.))
A ironía cando critica aos políticos de
salón : ((Fagocinema mudo na xanela / Cando a caixa "tonta" quer chuchar-me o meu cerebro / collo a máquina con tarabelo / e saíme un mundo sen '>epes7', nin converxentes
de dereita urxente...))
A solidariedade cos desposuídos. Imposible non conrnoverse ao escoitar a canción dos nenos do Raval : «Lonxe, Zonxe,
sempre lonxe / de calquera xesto de tenrura,'
/ o pai montou nun cabalo que o levou para
sempre / os traballos do amor /deixan a nai
sempre vencida/. ../Xuntos, xuntos sempre
xuntos / mentres na níapanxoliñas /cantan
un mundo que os escarnece/ e enche de tristeza. / Xuntos e ofos dos deuses os dous irmáns
do Raval adormecen. / Xuntos, xuntos e perto de ti...))
O disco acompaña, como noutras ocasión~,a traducción das letras aos catro idiomas do estado, cousa que sería de agradecer se ademais o fme-se de forma lexííbel.
En todo caso se alguén ten a vista e a paciencia para mirar a traducción ao galego, pode-se atopar con algunha que outra
sorpresa na traducción de tempos verbais
ou no significado de palabras.
En xeral o disco é unha ledicia, como
o titulo desa última canción que nos deixa nos ouvidos unha pinga de optidsmo
e amor: «Só sei cantar para dicir-che / que
hui un mundo novo dentro deste mundo que
che costa vivir. Que paga a pena se tes aforza
dentro do teu corazón/ para asumir o risco
que é sempre o belo intento deposuír..../ a alegría, a alegría para que avances / polo longo
e vello camiño que leva a u n mundo mellor...N
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Pasa-me a miudo que cando vou ao
cine e vexo unha boa película, cun argumento orirrinal,unha história bonita, 6en
desenrolada e cunhas personaxes íntegras, con vida própria, saio ao exterior
e, tras 180 minutos sumida en continuos
fotogramas, sen mover-me da butaca,
sinto un extrano espertar, como se voltase
dun soño. Non acerto a ver e situar-me
de novo na monótona realidade.
Ainda asi, despois dese f h e no meu
)o governou a indiferéncia. Parecia
io se en lugar de estar vendo unha
cula novidosa, estivese mirando
a desas séries de todos os dias. Hi
;as para todos os gustos, pero o argumento e o guión son de escasa calidade, algo irreais. Quizais puideron sa-

car-lle máis proveito á história, parece
estar incompleta.
Mosqueou-me moito que unha película dobrada ao galego teña subtítulos
en españos nas breves partes nas que se
fala en inglés. Mais non podo ser tan negativa. Sempre resulta agradável recibir
u n filme en galego con escenas rodadas
no noso país. Inda que non abondan algunhas partes fan-nos sentir, son expresivas. Por exemplo, esa de sexo entre Mário e Laura na que se sobrepoñen imaxes
dunha película que estaban a ver. Tarnén
é de salientar a fotografia e a música.
Unha frase inxeniosa que di algo como:
"Gustxria-me ser astronauta porque ainda
que o traxe pesa moito, poden escapar
deste mundo sen ter que morrer" Q

Vexo-te na praia, asustando entre a area
que apresaba os teus pés ainda pequenos.
Vexo-te na casa, procurando entre os
teus contos aquel boneco escondido entre
páxinas cheas de cor..., cos teus 0110s impacientes, sorrintes.
Vexo-te na rua xogando ao futebol con
outros rapaces, lembrando os nomes daqueles xogadores que ocupaban as follas
dos teus álbumes; lembraba-lo todo: a sua
equipa, a sua posición, o seu peso..., deus
sabe cantas cousas máis.
Lembro as tuas perguntas, os teus inxeniosos comentários, a tua impaciéncia.
Ainda podo ver-te sucumbindo aos meus enganos inocenteFmente. Non tiña maldade. Ao fin,
sempre rematábamos rindo...,de
todo c dc nada.
Lembro-te triste, cando cos
0110s perdidos sentabas ao meu
carón c dcspois duns intres de siIéncio apoiabas no meu ombreiro e dicias-me que te sentias triste, sen máis, sen saber o porqué ...
Lembro a tua eufória nos primeiros dias de escola; tirado entre a area, brincando indiferente
ao resto do mundo, sumerxindote entre xogos e surpresas que te
'
.levaban cara a esa felicidade outras veces perdida, cara a mundos cheos de cores e sabores, de
sensacións desparapetadas.
Vexo-te entrando en casa, escoitando os nosos comentários,
as nosas discusións desmedidas.
Vexo-te asi, xunto á tele, repetindo entre gargalladas a letra dos anúncios, comendo compulsivamente, bordeando a
mesa unha e outra vez, ... xogando...
Procuro-te; busco a tua mirada cálida,
o teu xénio infantil..., a tua inocéncia. Onde están? Onde estás?
Meu Deus..., Lembra-lo?
Lembro-o si. Ainda podo recordar aqueles anos que pasei xunto tua.
Lembro o sol lene da mañá tocandonos as meixelas, a tua man protectora so-

bre o meu pelo acariñando-me paseniiiamente, lembrando-me que estabas xunto
miña, falando-me en siléncio.
Si, sempre estabas aí, esperando pacientemente mentras xogaba, contandome histórias que me levaban cara a outros
mundos que eu non coñecia, facendo posíbel o imposíbel.
-Es máxica! -dicia-che- Lembra-lo?
Lembro-te fronte ao espello, coa rnirada cegada pola tua maxinación fervente
mentras eu permanecia quedo xunto á porta, mirando-te. Gostaba de ver-te asi, perdida entre os teus soños, &re eses mun-

dos aos que eu non tiña acceso. Ao final
sempre me asustaba, corria xunto tua e
pedia-che que voltases. Si, es máxica. E de
socato, esbozabas un leve sornso que semellaba devolver-te do teu soño pechado.
E voltabas xunto d a . Lembras?Lembras
a miña cara de surpresa cando me enganabas cunha das tuas múltiples artimañas?
Cando nos perdíamos entre gargalladas
un xunto ao outro tentando descifrar a linguaxe do5 nosos corpos, tan lonxe e tan
perto?

Lembras aqueles tristes dias, cando el
nos deixou? Estaba asustado e non podia
observar a sua forte preséncia a través daque1 corpo inerte. Todo cambiara de repente: a sua pel voltara-se branca, o seu
tacto frio como o xeo. Crin que non voltaria a tocar as suas mans cálidas, que non
voltaria a sentir a calor das suas apertas,
que os seus 0110s protectores non voltarian a mirar-me... E ti estabas aí, xunto miña, rodeando-me fortemente coas tuas
mans, susurrando-me palabras na orella.
Si, aí estabas, facendo-me comprender que
non debia sentir-me triste, que el s e p i a
ali, dun xeito distinto a como o furera até
entón.
-O máis importante non cambiou,
dicias-me- El segue aqui, si, segue aqui.
Pecha os 0110s e tenta senti-lo. Intenta-o.
el ha-nos axudar a respirar, camina connosco. Protexe-nos dende a distáncia, dende ese outro mundo do que agora forma
parte.
Si. Por que non cre-lo asi. Ti estabas
sempre aí facendo posíbel o imposíbel.
Lembra-lo?
Lembras as palabras de Marguerite
Yourcenar?"Ter medo do futuro, iso facilita-nos a morte".
Si. Atrapados no pasado, atrapados entre lembranzas, que diñd é atopar un pouco de luz cando a noite se fixo longa de
máis. Que diñcil acotar as experiénciaspasadas, utiliza-las coma antídoto contra o
paso do tempo.
Si, ti estabas sempre aí iluminando os
meus pensamentos máis escuros, compondo o espazo que ocupaban os meus recordos, dando-me o acougo que ás veces
me faltaba. Si.
-... «ter medo do futuro, iso facilitanos a morte))...Lembras?
Es máxica.
Ti estabas sempre aí, distante e próxima. Tan lonxe. Tan perto.
Lembras?
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Ana Fraga lribarne
Ed. Horas y Horas

Ana Fraga analiza as figuras femininas de Momero da niada e sobre todo da
Odisea; Afrodita, Calipso ou Penélope,
comunmente interpretadas como prototipos de mulleres: a nai, a que agarda,
a sensual, para ver se eses contrastes de
tipos ideais representan ademais, distintas sociedades nas que a relación entre
os dous xéneros feminino e masculino,
rcspondc a distintas pautas e corresponde

a diversas estructuras mentais, antropolóxicas e distintas bases de desenvolvemento económico.
Ao situa-las no entorno social, político e económico, a autora deste libro, presenta-as ademáis como o precedente histórico e simbólico da conformación da
ideoloxía represiva que no actual mundo occidental existe sobre a muller.
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ServBcio de Aaeaoramenit
OMCELLE

P a r a a atención especif ica
in ás
dos problemas que afect~
mulleres o Concello de Santiago
pon a súa disposición o Servicio
de Asesoramento das Mullprpc

JLLEF

B ara as1esorarte! nas tú(as
ibidas e buscar unha Solución
ós teus pi.oblemaS famili:~ e s ,
lat~orais,)turídico!S e sociais.
N

Estamos a túa disposición na Prard ud ~ U I I ~ L I ~ Uslr
C ~ Ó ~
M Horario de atención ó públicc

Tódolos dias de 10 a 14 h.
Teléfono: 981 57 14 61
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LO DE !SANTIA(
incelleria da Muller

Puntos de venta d~

Libreria Couceiro
Praza do Libro, 12
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

Centro de Información dos Dereitos da Muller
Polígono de Elviña (zona de Birloque sln)
6 981 282 044

SANTIAGO
Asociación Galega da Muller - AGM
981 588 101
Pexego de Arriba, 29-2"
Servicio de Asesoramento das Mulleres (Concelleria da
Muller)

PONTEVEDRA
Libreria Michelena
Rua Michelc

Horario: mañá de 10 a 13 /tarde dos luns, mércores e
venres de 17 a 19 h.
Praza da Constitución sln 6 981 571 461

SANTIAGO

Centro de Información dos Dereitos da Muller. Alecrín
Rúa Galeras, 13-3"ficina 6 @ 981 573 913

Libreria Couceiro
República del Salvado1
Libreria Abraxas
Montero Rios, 50
Libreria Maria Bzlteira
Rúa Nova de abaixo, 7
Libreria Pedreira
Rúa d o Home Santo, 55
Baba. Area Central
Kiosko. Praza d e Galicia

VIGO
Coordinadora Feminista de Vigo
Colon 9-1"Oficina-4
6 986 208 403
Alecrín
Centro de documentación, biblioteca, hemeroteca
Horario: 10 a 2 15 a 8 h. de luns a venres.
Garcia Barbon, 30 - 5' - Oficina-8
8 986 439 459

MONFORTE

Centro de Día para Mulleres que Exercen a Prostitución
Rúa Elduayen, 23-1"
6 986 223 146

Libreria Xistral
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-

Publicidade

-

SOILIDARIEDADE
"
T

Casa da Muller (Centro Municipal de Asesoramento dos
Dereitos da Muller)
Pintor Lugris, 5 8 986 293 963
Plataforma de Madres en Acción
Pizarro. 53-5' D. 6 986 417 976
VlLAGARClA DE AROUSA
Asamblea de Mulleres de Arousa
Doctor Carus. 7 - Oficina-G. Ed. León XII

PONTEVEDRA
Asesoría Xuridica Mulleribus
Asamblea de Mulleres de Pontevedra
Benito Corbal, 36-1'
6 986 865 028
Horario: Martes e Xoves de 19 a 21 h.
Xanela
Apartado 90
36810 Redondela

OURENSE
Asociación Galega da Muller
Apartado 679
6 988 223 519 1988 212 527

S.G.I.
Servicio teléfonico de asesoramento gratuito
900-400 27
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Fonte de San Miguel, No2 baixo D Santiago de Compostela

Rúa Nova de abaixo, 7
Tel.: (981) 59 25 63
Fax: (981) 59 25 33
Santiago de Compostela

