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EDITORIAL

Algo haberá que dicir
cando todos estes «te-
mas» están en todos os
programas de goberno,
en todas as bocas… Os
«temas» feministas se
institucionalizaron pri-
meiro e logo tamén se
profesionalizaron. E ben-
vido sexa, cando é pa-
ra conseguir unha maior 
efectividade na solución dos 
problemas, que son moitos, indi-
viduais ou de grupo pero inme-
diatos… Pero non sempre é así,
segue estando en vigor, hoxe tal
vez máis que antes, a necesidade
dunha visión independente, que
critique unha mala gestión ou un
programa baleiro de contido…
aquela vella máxima de… «un fe-
minismo independente dos par-
tidos políticos, das institucións e
dos homes»… Unha voz que non
dependa dos votos nin das sim-
patías…

Algo haberá que dicir, cando
ao feminismo independente só se
lle dá pulo nos medios cando
acompaña ás voces dos que piden
máis castigo, máis control, máis
corrección.

É por iso que seguimos neste
empeño, aportando o noso grao
de area a todas esas cousas que
hai que dicir, e porque de cando
en vez chegan felicitacións aquí e
alá que nos dan fol para conti-
nuar…

Na procura de opinións e de
artigos para cumprir co obxecti-
vo de cada novo número, dámo-
nos conta de que somos moitas
as que temos esta mesma in-
quietude, esas ganas de falar, sen
trabas nin censuras destes «te-
mas», de buscar novas vías polas
que avanzar, e de indagar nas que
temos, sen necesidade de afe-
rrarnos a posicións e criterios ina-
movibles, nin sequera á virtude
deste camiñar a contracorrente…
E así, número a número, cúm-
prense vinte anos… Felicitacións
a todas as que fixesestes posíbel
esta longa andaina. �

Cando hai vinte anos
saíu á rúa o número 0
de Andaina, ninguén de nós, 
nin tan sequera as máis opti-
mistas podiamos imaxinar que a
aventura durase tanto, pero aquí
estamos celebrando este 20 ani-
versario. A criatura fíxose gran-
de, vestiuse de moza con novos
formatos e novas colaboracións,
e por non ser menos que o resto,
ata se fixo un oco na rede dixital.

Sacar unha revista feminista,
coma esta, a contracorrente de ca-
se que todo, das institucións que
acomodan criterios segundo os
vaivéns dos votos, da sociedade
de parque temático que transforma
todo en espectáculo, mesmo dal-
gunhas correntes feministas, tal
vez non as máis numerosas pero
si as máis ruidosas, require, máis
que calquera outra cousa, o con-
vencemento de que o esforzo me-
rece a pena. Ir a contracorrente
non é doado, pero as beiras onde
nos levan as mareas non semellan
moi saudables.

Algo haberá que dicir cando
a situación da muller é a que é,
desigual, inxusta, oculta, limita-
da… De vinte anos para acá, o
maior avance tense producido na
visibilidade destes desaxustes en-
tre uns e outras, cousa que non é
banal, e que se pode considerar
un dos logros máis importantes
do feminismo organizado. Pero
«os temas» seguen a ser case que
os mesmos… a violencia contra
as mulleres, a discriminación la-
boral, a desigualdade na repre-
sentación en cargos públicos e
privados, no reparto das cargas
domésticas…



SHIRÍN EVADI, FOI NOMEADA PREMIO NOBEL
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SHIRÍN EVADI, foi nomeada Premio Nobel da
Paz en recoñecemento á súa defensa dos dereitos
humanos. Iraniana de 56 anos, de relixión musul-

mana, profesora de Dereito na Universidade de
Teherán, é unha activista decidida contra a discri-

minación da muller e as criaturas, así como
pacifista e defensora de disidentes e xente
opositora encarcerada. O 10 de outubro

en París, onde recibiu a nova (gañando a
partida a Vaclau Havel e ao Papa Juan

Pablo II), dixo: ser muller en Irán non é
fácil debido a que a lei non nos recoñe-

ce moitos dereitos. Unha lei que a ela
lle impediu en 1979 seguir exercendo

como maxistrada (desde 1974 era a pri-
meira muller xuíza en Irán), e que aínda

que as mulleres teñan acceso a órganos de-
mocráticos do país, como o Parlamento, o

Goberno, a Administración e outras esferas pro-
fesionais, non o teñen ás máximas 

institucións do réxime.
Tamén os nenos e nenas son «propiedade»·

do pai.

Non se privou nas súas declaracións de deixar
constancia de que o combate a prol dos dereitos
humanos en Irán é cousa do pobo iraniano e en
absoluto asunto de ningunha invasión estranxeira:

«Non necesitamos que nos liberen os outros».
Comentou a terrible situación de Palesti-

na que enfronta en combate desigual
a quen só ten pedras con quen po-

súe un poderoso exército.
Á inevitábel, repetida e tópica

pregunta de «se o Islam é compa-
tíbel coa democracia», foi contun-
dente: unha lectura aberta do Co-
rán permite afirmar que o Islam

non é incompatíbel cos dereitos do
home. No Corán non hai nada con-

tra eles. Hai vinte anos que repito esa
idea: pódese ser musulmana e defender

vivir nun país no que as leis respecten a li-
bertade de expresión e de conciencia. Todos os
musulmáns deberían felicitarse ante ese premio
que tamén é un pouco seu, un xeito de respaldo a
un Islam moderado e tolerante. �
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Preto de nove mi-
llóns seiscentas mil si-
naturas conseguiron sal-
var a AMINA LAVAL da
lapidación que pesaba
sobre ela porque os ve-

ciños da aldea de Kurami, no estado de
Katsina (Nixeria) denunciárona por
adulterio. �

Cristovam 
BuarqueCristovam Buarque, ministro de Educación

do Brasil, considera que non investir no profe-
sorado e na calidade da educación é terroris-

mo. Un terrorismo con bombas invisíbeis. Pilar
del Castillo, ministra de Educación española in-

siste en inverter as palabras: Lei de Calidade,
«si»; cartos para o profesorado e educación,

«non sabe, non contesta». �
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TAL HARAN

Por prexuízos mentais comúns a cáseque todas as culturas, 
soe ser pensado como home, pero a realidade é moi diferente, 

e España estao demostrando: moitas mulleres do Terceiro 
Mundo emigraron soas, co soño de manter na distancia, 

e gracias ás divisas, as súas familias. Teimudas, constantes, nais, 
ao fin, realizan un extraordinario esforzo en medio duna 
gran soidade, pero peor aínda é cando a súa situación é 
aproveita da por unha sociedade de mercado que precisa 

mulleres baratas para servizos diversos, que van desde limpar 
fiestras ata desfogar testosterona acumulada. É necesaria 

a protección das mulleres inmigrantes, cómpre tamén a súa 
educación para que non só nos dean o seu traballo e 

a súa carne, senón que poidan exercer os dereitos que 
lles corresponden.

As asociacións de inmigrantes teñen que recoñecer 
a discriminación específica das mulleres, peor pagadas, 

máis explotadas, sexa polas redes de tráfico de inmigrantes 
ou polas de prostitución.

As cuestións de xénero concirnen tamén ás clases 
sociais, aínda que un liberalismo avasalador e falsificador teña 
decretado a súa anulación. Unha das medidas imprescindíbeis 
que debería aprobar a Unión Europea é unificar a lexislación 

sobre prostitución. Dado que, lamentablemente, é a única 
fonte de ingresos para numerosas mulleres, teñen que gozar 

de protección, asistencia sanitaria, cursos de educación, 
controis médicos e Seguridade Social. Non teño ningún 
inconveniente en facer extensivos estes dereitos a cantos 

prostitutos os reclamen; nin na prostitución a 
discriminación é aceptable.

Cristina Peri Rossi: 
«Sobre as putas máis cultas do mundo de Fidel»

(artigo publicado en El Mundo, 29-08-2003) �

Tal Haran, actriz
israelí, estivo no mes
de outubro en dis-
tintas cidades gale-
gas contando as acti-
vidades pacifistas-feministas e
antimilitaristas que desenvolve xun-
to con outras persoas no seu país.
Criticou a espantosa militarización
de Israel e a necesidade de traballar
«desde abaixo» a conciencia de nais
e pais, xoves, nenas e nenos para ir
cambiando a vida, para opoñerse
aos desmáns do Goberno de Sha-
ron, para convivir cos veciños pa-
lestinos e para desactivar o medo e
os medos que fornecen o militaris-
mo. �

O Instituto Químico de
Sarria, fundado polos xesuí-
tas en 1916 e no que en
1983 só tiña unha muller
nunha aula de 40 alumnos,
rompe a tradición de que as
inxenierías son coto mascu-
lino. As clases de Enxeñería

Química están «copadas» por mulleres en máis do 50 % e
as da rama industrial nun 33%.

Nas discusións sobre a cuestión, Ana e Nuria, futuras
inxenieiras, din que «as materias técnicas non son de rapa-
ces, porque eles teñen que estudiar tanto coma nós». �

«O UNIVERSAL EMIGRANTE»«O UNIVERSAL EMIGRANTE»
«O UNIVERSAL EMIGRANTE»

CHUS LAGOChus Lago, alpi-
nista, primeira espa-
ñola que sobe ao
Everest sen osíxeno
e terceira muller do
mundo.

Di que no alpinis-
mo hai moito ma-
chismo.

Cando empezou aos 11 anos di-
xéronlle que na montaña non se
competía, pero non é así. «Compí-
tese moito, cuestión distinta é que
ti queiras entrar nese xogo ou non,
eu non entro».

No Pobeda, un tipo que subiu
ao Everest con osíxeno díxome a
min, que o subín sen el, que o Po-
beda non é para mulleres. �



6

d
en

u
n

ci
as

 e
co

m
en

to
s

P
U

B
L

IC
ID

A
D

E

Está sendo perseguido, censurado, castigado
e, en calquera caso, impopular na maioría das
universidades de Estados Unidos.

Máis de 1.500 universidades IMPOÑEN códigos
de conducta nos campus que atinxen ás miradas,
comentarios, carteis, manifestacións...

A Universidade de Yale, que se encontra entre
as de máis prestixio e que destaca xunto ás de
Johns Hopkins e Chicago, como os centros de
educación superior máis liberais, prohibe:

«mirar a outra parte do corpo que non sexa a
cara cando se fale con alguén».

«usar inflexións de voz que poidan denotar in-
sinuacións sexuais cando se louve a roupa ou o
aspecto de alguén».

Na famosa Harvard vétanse comentarios des-
pectivos, epítetos ou referencias a estereotipos
sociais.

Stanford engade ademais que proscribe co-
mentos que denoten intolerancia definida,

«unha expresión convértese nun acto de
intolerancia cando fere a membros de

Stanford».
A Universidade de California nos Án-
xeles prohibe «proposicións sexuais
sutís», «bromear usando unha lingua-
xe baseada no xénero sexual» ou
«utilizar termos heterosexuais en vez
de termos neutros, asumindo que to-
do o mundo é heterosexual»...

Menos mal que está xurdindo un
movemento de rebeldía que lanza
ofensivas para abolir as barreiras da
censura. �

«POLITICAMENTE INCORRECTO»

O nacemento das nenas é máis fácil para as nais
có dos nenos:

◗ Tardan menos tempo en nacer (5 h con 52 
minutos fronte a 6 h con 16 minutos deles)
◗ Pesan menos (3,453 gr elas / 3,574 gr eles)
◗ Menos cesáreas (4,2% elas / 6,1% eles)
◗ Partos máis espontáneos 
(76,5% elas / 71,2% eles)
◗ Menos fórceps (6,4% elas / 8% eles)
◗ Menos ventosas (12,8% elas / 14,8% eles)
◗ Menos ingresos en coidados especiais 
(3,1% elas/ 3,9% eles)
◗ Menos anestesias epiduráis 
(66,6% elas / 69,5% eles)

Os estudios sobre esta cuestión non saben a 
qué atribuílo, pero si dan pábulo a iso que se escoita
nos paridoiro cando hai complicacións «debe de 
ser neno». �
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ERNESTO GASCO e ÍÑIGO ALONSO, concelleiros ambos,
celebraron o 3 de outubro do 2003 a primeira unión
afectiva non matrimonial (¡Santo Ceo, co fácil que sería
que fose voda!) no Concello de San Sebastián, oficiada
polo alcalde, Odón Elorza.

Os noivos acóllense á Lei Vasca de Parellas de Feito
que fora aprobada en maio do 2003. �

¡SANTO CEO, CO FÁCIL QUE SERÍA QUE FOSE VODA! Familia e traballo ¿dous aspec-
tos reconciliábeis ou irreconciliá-
beis na sociedade española? Un es-

tudo sobre a conciliación da vida
familiar e laboral feito por Margarita
Delgado, Laura Barrios, Inés Alberdi
e Francisco Zamora, persoal investi-
gador do CSIC e Universidade Com-
plutense de Madrid, conclúe que a

maior taxa de fecundidade se dá en-
tre as amas de casa (1,95) e as traba-

lladoras autónomas (1,45), e a menor
entre as mulleres paradas (0,84) e

por debaixo as mulleres con traballo
temporal (0,65).

O estudo revela o peso do laboral
na decisión de ter ou non ter fillos

sen descoidar a flexibilidade horaria,
o nivel de estudios, etc. �

yy

xxO Goberno británico fixo público a comezos de xullo que
equiparará as parellas homosexuais aos matrimonios en mate-
ria económica (pensións, herdanzas, propiedade, indemniza-
cións) e social (rexistro de defunción, consideración de parente
máis próximo) e poden ademais adoptar fillos e fillas.

Segue así os pasos doutros países:

l 1989, Dinamarca: propiedade, herdanza, impostos e 
seguridade social (non adopción, non inseminación 
artificial).

l 1993, Noruega e Suecia: o mesmo modelo.

l 1998, Islandia: o mesmo modelo, máis adopción dos 
fillos biolóxicos de calquera dos membros da 
parella gai.

l 1998, Holanda: rexistro dos concellos para parellas 
de feito.

l 1999, Francia: aproba un pacto de solidariedade (Pacs) 
equiparando parellas de feito (homosexuais ou 
non) aos matrimonios.

l 2000, Holanda: aproba o matrimonio entre 
homosexuais co dereito de adopción só de nenos 
e nenas holandeses.

l 2002, Alemania: os mesmos dereitos en materia de her-
danza, impostos, separacións e seguridade social. �

Entre tres mil e catro
mil mulleres exercen 

a prostitución en 
Galicia: clubs, rúas, casas

particulares...
Destas estímase que o

80% son estranxeiras e que
só o 2% sería prostitución de
luxo. No Estado Español as
estimacións chegan a tres-
centas mil mulleres neste
traballo e o negocio move
uns quince mil millóns de

euros.
No Parlamento Galego

tense abordado a cuestión
con distintas perspectivas:
desde a posición abolicio-

nista que criminaliza o
cliente (modelo sueco), a

posicións de legalización e
regulamentación (Alemania

e Holanda). �



O Tribunal Federal Constitucional de Ale-
mania fallou o 24 de setembro do 2003 que as
mestras musulmanas pui-
desen levar posto o hijab, o
pano islámico que cobre a
cabeza, durante a clase men-
tres os estados federados
non o prohiban.

Dura xa cinco anos o con-
flicto que enfronta diante dos
xuíces a mestra de orixe af-
gana, nacionalizada alema-
na, Fereshta Ludin e o Estado Federado de Ba-
den-Wurtemberg, que se negou a empregala
como funcionaria pola súa negativa a se tirar o
pano para dar clase.

En Alemania viven 3,2 millóns de persoas
musulmanas e a educación é competencia dos
Estados Federados. A sentencia do Tribunal
Federal é de tipo salomónico. O que se dirime
é o respecto ao exercicio da libertade relixiosa
e a obrigada neutralidade dun funcionario pú-
blico e a prohibición dun posible proselitismo
con símbolos relixiosos entre o alumnado.

Haberá que considerar non só os veos das
monxas católicas, senón os crucifixos que pen-
duran nos pescozos (¿en lugar proselitista?) de
milleiros de persoas cristiás e/ou católicas.

Pensar só nos hijabs islámicos e descoidar
outros símbolos de libertade relixiosa (católi-
ca, protestante, gnóstica, etc.) é sectarismo e
«medo ao diferente». �
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A finais de outubro activistas ho-
mosexuais e lesbianas presentaron
no Rexistro Civil de Valencia e no
de Madrid a sua documentación
para casar, xesto que apoiaron IU
e PSOE. Na foto, Inés Abanés (IU)
e Trinidad Jiménez (PSOE) posan

con dúas parellas de Madrid que están dispostas a
levar a sua pretensión até o Constitucional. �

No Instituto Nacional de Estatística están tra-
ballando para presentar no ano 2005 un primeiro
informe oficial Mulleres e Homes en España.

Neste segundo semestre do 2003 presentaron
un avance ou número 0. 

Datos deste informe son:

d A porcentaxe de ocupación: 
61,5% varóns / 35% mulleres.

d No sector privado: 
63% varóns / 37% mulleres.

d No funcionariado homes e mulleres están 
á par.

d Nos datos referidos ao paro: 
5,4% homes / 6,8% mulleres.

d Labores do fogar: 
0,5% homes / 2,3% mulleres.

d Estudiantes: 
7,7% homes / 8,4% mulleres.

d Contratos a tempo parcial: 80% mulleres.

d Os salarios son máis baixos para elas: 
18% menos no sector privado e un 13% 
menos no sector público.

d Só o 5,7% do total de postos directivos 
é ocupado por mulleres.

d 26% de empresarias.

d 28% de deputadas.

d 34% de profesoras de universidade.

d 21,10% de concelleiras.

A siniestralidade laboral afecta a un 81,5% de
varóns e sobe a un 97% en caso de morte.

A poboación reclusa é masculina nun 9,8%.
A violencia física é moi diferente no ámbito fa-

miliar, onde a sofren en maior medida as mulle-
res, que fóra do mesmo. �

O TRIBUNAL FEDERAL CONSTITUCIONAL

DE ALEMANIA INFORME OFICIALxEyEN ESPAÑA



?

reclamando a censura co argumento de protexer
aos menores; os pais gais e as nais lesbis víronse
expulsados do Consello Superior de Información
Sexual. A estes tres feitos engádense as declara-
cións do primeiro ministro Raffarin ante as 
mulleres empresarias, exhortándoas a fertilizar as
enerxías femininas, así como as de Dominique Per-
ben, ministro de Xustiza, poñendo en dúbida a im-
parcialidade das maxistradas cando teñen que en-
xuizar un varón acusado. Todo isto mobilizounas

e como insiste Annes Souyris des-
cubrímonos sempre en minoría.

Cando queres defender ás
prostitutas, atópaste co feminis-

mo tradicional que é prohibicionista, que estima
que as putas están alienadas e son incapaces 
de decidir por si soas.

Afirman estar cansas da protección a 
través da prohibición. É dicir que se prohiba a
prostitución ou se persiga aos clientes. Todas 
as relacións de poder e de dominio instáuranse 
e fabrícanse a través dalgún tipo de coacción. 
E iso é así, tanto se facemos a rúa coma se somos
grafistas, traductoras ou xornalistas; se vendemos
o noso sexo ou a nosa forza de traballo. Mais en 
cada un de nós hai unha capacidade de autonomía
que queremos reforzar ¡só se fala de violencia 
cando se fala de prostitución, ou case, como se 
as relacións laborais non fosen violentas! �

9

En España están censados 3,5 millóns de nenas e
nenos. Deles, 745.000 están sentados diante do televi-
sor ás 23 h da noite todos os días.

50.000 máis os venres.
Á 1 h da madrugada aínda permanecen atentos á pan-

talla 133.000 e 230.000 os sábados.
Na escola pasan 270 minutos diarios e fron-

te ao televisor 218 minutos por máis que os
estudiosos desta cuestión din que o recomen-
dábel non debe exceder de 60’ minutos 
diarios.

Considerando a estupenda programación das
cadeas de televisión a estas horas e a outras...
a formación moral, social e cultural da rapa-
zallada será magnífica. Isto sen contar as outras escolas: a escola
propiamente dita, a familia, as amizades e a rúa.

Pero... para tranquilizar a xente que insiste na influencia das
escenas violentas na agresividade das persoas, os expertos din que
é menor do que se pensa, aínda que si o é nunha franxa da po-
boación (entre 8 e 10%). Neste caso segundo a opinión de J. A.
Marina, as escenas violentas actúan como amplificador. �

NA ESCOLA PASAN

270 MINUTOS DIARIOS

E FRONTE AO TELEVISOR

218 MINUTOS

O último informe anual 
de educación da OCDE di que
as mulleres teñen un mellor
rendemento cós homes en 

todas as etapas do sistema edu-
cativo e, en todos os países de-

senvolvidos. Isto reflíctese 
en maior porcentaxe de ingreso
nas universidades, mellores no-
tas e maior porcentaxe de gra-

duacións.
Só as Matemáticas e 

as Inxenierías se resisten 
á tendencia.

Todos os datos rexistran 
máis capacidade para a concen-
tración, o estudo e maior capa-

cidade verbal e interese pola
lectura. �

OCDE

Que quere dicir «as mulleres públicas», as que
se pensa que se poden atopar nun bar de alterne,

na esquina do barrio quente ou nun burdel, aínda
que hoxe tamén, igual que a un home público 
podemos atopar discurseando no Parlamento,

nunha Concellería ou nun debate cultural.
En Francia un grupo de mulleres e uns poucos

homes tamén, quixeron xuntar as dúas acepcións e
facer «Femmes Publiques» en nome dun feminis-

mo distinto, que integre desexo e pracer.
Anne Souyris, xornalista e

especialista en cuestións so-
ciais, di que o seu movemento

é minoritario e con vocación
de seguir séndoo, que está integrado por feminis-
tas pro sexo, cansadas do tópico do amor gratuíto

confrontado ao amor de pago. Formando parte
dunhas inmensas minorías (prostitutas, lesbianas,
mulleres, homes, transexuais, gais, hetero...) can-

sas de compaixón, e que se atreven a recoñecer
que todos, dunha maneira ou outra, dun senso ou

outros, estamos alienados. A nosa libertade 
–e as nosas tolerías– conquistarémola xuntos.

O pulo de agruparse venlles do retorno 
á orde moral que supón o actual Goberno. En

cuestión de poucos días o ministro de 
Interior propuxo unha lei represiva relativa 

á prostitución; a filósofa Blandine 
Kriegel presentou un informe 

«LES FEMMES PUBLIQUES»
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En 1998 Scotland Yard in-
formou ás autoridades espa-
ñolas competentes que
Tony Alexander King tiña
presencia en España e que
era «potencialmente perigo-
so para as mulleres».

Así o admitiu o ministro
do interior Acebes o 24 de
setembro de 2003, pero...
Tony non pertencía a ETA

nin a Kale Borroka nin ao
IRA nin a Al Qaeda nin....

Só era un perigo para as mulleres e así a cousa
¿Por que tomar medida ningunha se «tiña unha vida
normalizada»? �

«POTENCIALMENTE PERIGOSO PARA AS MULLERES»

O Estado Español é o territorio 
co gasto público máis baixo da 

Unión Europea tras Irlanda. 
Só o 1,5% de anciáns ten acceso 

á atención domiciliaria (en Suecia 
o 30%).

Só o 8% de nenos e nenas de 
0 a 3 anos teñen acceso a escolas de in-

fancia públicas (44% en Dinamarca, 21%
en Finlandia, 23% en Francia...)
É o penúltimo país da Unión Eu-

ropea en gasto de saúde por habitante.
Esta falta de investimentos en Ser-

vizos Sociais recae sobre todo nas mu-
lleres porque depende delas a atención a

enfermos, anciáns, nenos e discapaci-
tados, o que incide, desde logo, na baixa

taxa de fecundidade (a máis baixa da
U.E.) a baixa integración no mercado de

traballo (das máis baixas da U.E.).
Mentres escoitamos ao señor Aznar

López dicir que vai sacar a España do
canto da Historia. �

P
U

B
L

IC
ID

A
D

E

Servicio de Asesoramento das Mulleres
■ CONCELLERÍA DA MULLER ■

Para a atención específica

dos problemas que afectan ás

mulleres o Concello de Santiago

pon a súa disposición o Servicio 

de Asesoramento das Mulleres

Para asesorarte nas túas dúbidas 

e buscar unha solución ós teus

problemas familiares, laborais,

xurídicos e sociais.

Estamos a túa disposición na Praza
da Constitución s/n.

■ Horario de atención ó público

Tódolos dias de 10 a 14 h.

Teléfono: 981 57 14 61 Concellería da Muller



Cando todos os días aparecen
noticias de mulleres maltratads e
violadas, de abortos feitos en ma-
las condicións, e de discriminacións
laborais, cando a muller é presen-
tada como mero obxecto consu-
mista e de reclamo sexual na pu-
blicidade, e cando desde as escolas
continúan impartindo un ensino
discriminatorio, non podemos 
caer na trampa de que existen cues-
tións previas e máis importantes
que cambiar na sociedade.

Todo proxecto de cambio social
que se presente como xusto, debe-
rá incluír, desde o principio, tamén
a liberación da muller, porque se-
nón, non deixará de ser un engano
máis.

Por último queremos facer des-
de aquí unha chamada a todas as
mulleres, militantes ou non do Mo-
vemento Feminista, que ben indi-
vidualmente ou como grupos de
AA.VV., sindicatos, organizacións
xuvenís, etc. queiran colaborar es-
cribindo e axudando a espallar es-
ta revista, para así facer realidade
este bonito proxecto de dar voz a
todas as mulleres de Galicia.

Saúdos e feliz ano a todas.
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Por que esta revista?
Hoxe co novo ano estreamos es-

ta revista que xorde cun obxectivo
ambicioso: dar voz ao Movemen-
to Feminista de Galiza e a todas as
mulleres que queran colaborar ou
utilizar estas páxinas para expoñer
as súas ideas e proxectos.

Somos conscientes que sacar
aquí e hoxe unha revista feminista
é ir a contracorrente de realidade.

Aquí, nunha Galiza onde as mu-
lleres podemos ser «veneradas» pe-
ro nunca consideradas igual cos ho-
mes. 

Onde a dereita ten, ao menos
polo de agora, o seu feudo como
demostran os resultados das elec-
cións.

Agora, cun paro que crece su-
perando todos os prognósticos, ten
levado algúns a considerar que a
petición de postos de traballo pa-
ra as mulleres é máis a reclamación
dun luxo que un dereito.

Cun medo máis que xustificado
ao golpismo, que está servindo en
moitas ocasións de excusa para re-
baixar ou pospoñer reivindicacións.

Cun recen estreado Goberno
Socialista, o cal se o comparamos

co anterior supón realmente un
avance, pero que o seu proxecto de
goberno vai pouco máis alá da-
quelas reformas que no seu día fi-
xo a UCD. Pode que a mostra máis
significativa disto sexa, no que se
refire á muller, o seu proxecto de
lei de aborto, co cal mesmo as on-
ce mulleres do xuízo de Bilbao se-
rían condenadas.

E frente a el unha dereita que
xorde máis cohesionada, e polo tan-
to tamén máis fortificada, das últi-
mas eleccións. Dereita que é de-
fensora a ultranza da familia
tradicional e da figura da muller
como esposa e nai. Aspecto este,
no que está fortemente apuntala-
da pola actual Igrexa Católica, que
mantén unhas posicións sobre a
muller, a sexualidade e a familia,
máis cercanas ao século pasado que
á última década.

E nesta realidade xorde esta re-
vista, cecais a contracorrente, pe-
ro por iso máis necesaria que nun-
ca. Porque se non somos nós as que
levantamos a voz para denunciar a
situación da muller, ninguén o fa-
rá por nós. E menos nestas cir-
cunstancias.

Hemeroteca

andaina

Editorial, Andaina, 
núm. 0 [xaneiro, 1983]



Coarenta e sete mulleres des-
pedidas da empresa MAR, S.A., loi-
tan pola defensa do seu posto de
traballo.

[…] As accións máis chamativas
que levaron a cabo foron a súa ac-
tiva participación nas manifesta-
cións do día 15 de abril e do 1º de
maio, así como un corte de tráfico
e o peche durante unha semana
dentro da empresa, pese as condi-
cións adversas nas que se realizou xa

que se atopaban nun
espacio moi reducido,
sen calefacción nin
colchonetas, cun forte
cheiro a amoniaco das
cámaras e algunhas
noites sen luz.

Case todas estas
mulleres teñen fillos
pequenos e nos pri-
meiros días do peche

saían alternativamente para aten-
delos e levalos á escola posto que
os seus homes non aceptaban de-
masiado ben esta situación e moi-
tos deles estaban levando a cabo ta-
mén accións na rúa pola defensa
do seu posto de traballo […].

[…] O máis penoso deste con-
flicto é que os seus «compañeiros»
da fábrica non só non as apoian se-

nón que eles e algúns
membros do Comité
de Empresa, firmaron
un escrito aceptando
o seu despido. Pac-
taron coa empresa a
cambio de non verse
no expediente de re-
gulación.

[…] Fronte a esta
actitude é necesario

unha vez máis facer un chama-
mento a combater estas ideas re-
accionarias e machistas e loitar so-
lidariamente contra os proxectos
da patronal e os seus intentos de
cargar o peso da crise sobre as no-

sas costas, aínda que nos leve a de-
nunciar posturas machistas dentro
dos mesmos sindicatos de clase dos
que formamos parte.

«De paces e de guerras»
–Isaura Graña– Andaina,
núm. 4 [xaneiro, 1984]

[…] Ben está que fronte a amea-
za grave de guerra que salfere aos
pobos do mundo con so-
fisticados armamentos,
cremos, pulemos activa-
mente un movemento
pola paz. Que fagamos
recuar os misiles, as ar-
mas atómicas, que plan-
temos cara aos imperia-
lismos, aos gobernos que
buscan ampliar os seus
dominios, obter máis xeo-
grafía, máis prebendas, máis mer-
cados.

Que loitemos pola neutralida-
de, pola saída da OTAN e a retirada
das bases. E non só preciso senón
obrigado.

Mais cando no Movemento
Feminista falamos de paz non só
estamos falando dos cruisse, das
bombas, dos exércitos. Falamos
dunha paz sen violencia de nin-
gunha caste. Sen a violencia que
os homes exercen a cotío sobre as
mulleres, sen a extrema violencia
das violacións.

Queremos participar nas loitas
dos nosos pobos. Estamos niso.
Mais a histoira dinos que as mu-
lleres que teñen paricipado nas loi-
tas de liberación e revolucións po-
lo mundo, non miraron mudar
sustancialmente a súa sorte, seguen
de feito encadeadas ao traballo do-
méstico, seguen a ser agredidas,
coa obriga da maternidade, etc.

Non queremos unha soa vez
máis ser compañeiras de viaxe da-

queles que reclaman a paz do pa-
triarcado, a paz na loita de sexos, a
paz da sumisión do sexo feminino
ao masculino nas camas, nas casas,
no traballo, na rúa. NON. Decimos
Paz e é unha verba enteira.

Un movemento pola paz que
non recoñeza a necesidade de loi-
tar contra o poder masculino, con-
tra as súas bases materiais, non me-
recerá tal nome. Se loitamos pola
paz, queremos que sexa pola nosa,

porque é xusto esa a
que vale para as mu-
lleres e homes dos po-
bos do mundo.

Esta ten que ser a
principal aportación
do movemeno femi-
nista e de mulleres á
loita pola paz. Nesa ta-
refa nunca han rema-
tar os nosos folgos.

Empanada de letras

Por «Agujita e Pelotita», 
Andaina, núm. 5 [marzo, 1984]

Gratificarase –a quen atope 14
(ou máis) apelidos de coñecidas
cantantes americanas que se puxe-
ron a «facer gorgoritos» dentro des-
ta empanada– cunha planta, filla
dunha que tiña Alexandra Kollon-
tay na xanela do seu cuarto.

Para o próximo número de An-
daina, gratificarase coa xanela onde
tiña posta a plantiña. Nestes días
andamos en negociacións cós her-
deiros da Kollontay, mais non esque-
cemos que o prometido é débeda.

A que acerte todos os apelidos,
faga favor de envialos nun sobre ao
apartado de correos 1058 de San-
tiago, xa que só temos en existen-
cia unha plantiña porque as demais

12

Comentos, Andaina,
núm. 1 [maio, 1983]
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morreron e a que resta non ten
moi boa cara.

Ah! Esqueciamos decirvos que
os apelidos poden lerse de esquer-
da a dereita, de dereita a esquerda,
de arriba a abaixo e de abaixo a arri-
ba e en diagonal.

Boa sorte! 

«A muller na información»
–María Xosé Porteiro–, 
Andaina, núm. 6 [maio, 1984]

A muller é máis a miúdo suxei-
to paciente da información que su-
xeito axente. Nisto, como en tan-
tas outras cousas, o segundo sexo
segue a estar francamente discri-
minado. Non temos máis que bo-
tar unha lixeira ollada por riba das
páxinas de calquera dos xornais que
se editan en Galicia, ou sintonizar
calquera das emisoras que emiten
para este noso país.

¿Cántas mulleres son protago-
nistas da información que decote
emiten os medios de comunicación
social? De non seren nos casos de
mulleres mortas polos propios ma-
ridos nun ataque de ciumes, ou

noutro tipo de crime pasional, ou
de non seren nas típicas
ou tópicas crónicas de so-
ciedade, ben poucas mu-
lleres están a ser hoxe en
día protagonistas da ac-
tualidade. 

[…] Así pois, vimos de
constatar dúas situación
que se dan de feito: por
unha banda a pouca ou
nula presencia da muller
nas tarefas da vida públi-
ca, pola outra, o mínimo
número de mulleres que
chegan a cargos de res-
ponsabilidade no exerci-

cio do seu traballo profesional […].

As xornalistas
No outro lado da cuestión están

o fato de mulleres que se adican á
información. Un número que me-
dra considerablemente cada día pe-
ro que segue a ser minoritario en
relación cos periodistas masculinos.

[…] O medio periodístico é de
seu agresivo. En poucas profesións
coma nesa están presentes a com-
petitividade, a presa, a escravitude
da primicia, do máis sensacionalis-
ta aínda. O medio semella feito á
medida do home. Se cadra porque
está propiciado e pensado para eles.
A muller xornalista debátese de-
cote nun mundo protagonizado
por persoeiros masculinos.

Prensa de mulleres
[…] A prensa «femi-

nina» tipo Telva, Hogar
y Moda, ou a máis re-
ciente Dunia están en-
focadas como un medio

para favorecer o estereotipo que
asemade reflicten e proxectan de
seguido o cine e a TV: Unha muller
aparentemente liberada porque tra-
balla fóra da casa; unha muller «ac-
tual», moderna, desprexuiciada 
para segundo que cousas, pero fun-
damentalmente idéntica aos mo-
delos das súas nais e avoas. Na pren-
sa do corazón as cousas aínda van
máis lonxe. É desesperante com-
probar a manipulación de que é ob-
xecto a starllette de moda, a mode-
lo fotográfica, a historia de calquera
aspirante a actriz, idénticas unhas
as outras, coa utilización levada ao
cumio da muller como obxecto.

[…] Que máis podemos consta-
tar que non estea xa dito ata a sa-
ciedade. Se acaso, reclamar un tra-
to digno por parte dos medios de
comunicación de masas, axudas pa-
ra o nacemento de revistas e pren-
sa ben feita, pulos para que a mu-
ller media saia do seu mutismo,
para que lle perda o medo á parti-
cipación política, unha educación
que non fomente a diferenciación
sexista dende os primeiros anos da
vida dos rapaces, unha sociedade
menos agresiva, menos competiti-
va, onde os valores en uso non se-
xan somentes os impostos polo ele-
mento masculino. […] �
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¿Paréceche interesante 
que exista unha revista feminista como

«Andaina»?

Pregunta en riste saímos as ondas do correo electrónico, máis que 

unha mostra representativa buscabamos opinións de quen nos le e co-

ñece, estas son as respostas que nos deron algunhas das persoas a quen

abordamos, a todas moitas gracias.

definitiva, esa hipocrisía evidente do «cupo feminino»
que nos converte en recolledoras de esmola, dignas
só dos refugallos dunha sociedade liderada por homes,
serán necesarias revistas como Andaina. Para repen-
sarmos os hábitos cotiáns. Para repensarmos os có-
digos sociais establecidos. Para pensarmos que outro
mundo é posible. Nese futuro, as mulleres non debe-
riamos ter nin «cupos» nin esmolas, senón o lugar que
nos corresponde, simplemente, como habitantes deste
planeta. Con dignidade.

Unha aperta,

ROSA ANEIROS (escritora)

Rosa Aneiros

Namentres haxa persoas que insistan en proclamar
unha igualdade xenérica inexistente. Namentres as
mortes por maltrato na parella se sigan a considerar

un problema de segunda
fronte a outros nomeados
de primeira índole como o
terrorismo internacional
(¿terrorismo doméstico?).
Namentres a desigualdade
salarial se considere unha
consecuencia natural de di-
ferentes capacidades labo-
rais. Namentres exista, en



Bocixa 

Para min, que medrei nun lugar na
actualidade inexistente, un val aparta-
do do mundo pero todo un mundo pa-
ra min, onde a labranza era a econo-
mía básica e onde as palabras igualdade,
liberdade, fraternidade (se falamos de
sexos), tiñan para a maioría pouca im-
portancia. Eu sempre percibin o con-
trario. A muller desempeñaba un pa-
pel motivado pola «tradición» que
como afirmou V. Risco na súa etno-
grafia provocaron os sermóns que fo-
ron durante séculos a única escola da
aldea. Naquela comunidade educada
na desigualdade e no machismo (non
sei se sempre de maneira
intencionada) incluso des-
de as mulleres, observei a
miseria cultural que sufri-
mos aínda xa entrados os
70. Naquel mundo unha
muller tiña ben poucas po-
sibilidades de saír da rutina:
traballos domésticos, agrí-
colas, parir e criar fill@s...
como moito formábanse
costureiras ou ían «servir»
@s señorit@s da Coruña e
incluso algunhas exercían de «amas de
cría» durante anos. 

Como estou seguro de que as per-
soas nacen e fanse co paso dos anos,
unha revista coma esta é moi impor-
tante para espallar os pensamentos fe-
ministas, crear reflexión, debate entre
mulleres e homes. Cómpre unha dis-
tribución máis ampla, utilizar linguaxe
comprensible, diversidade e buscar o
avance nos problemas urxentes como
a violencia de xénero do tipo que sexa,
buscar o consenso entre os distintos dis-
cursos feministas... e rachar coas cor-
das dos que te atan, dos que maltratan,
dos acomodados na inxustiza.

BOCIXA (membro do grupo Zënzar, A
Banda Meljacha e activo en AMELGA, Aso-
ciación de Músicos en Lingua Galega, e
Burla Negra)
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Carlos Blanco

Oxalá que as miñas sobriñas pequenas: María, Car-
lota e Cristina non precisen da lectura de Andaina, sim-
plemente porque o futuro (que será o seupresente)
sexa en feminino. Oxalá. 

As tres pequenas comezan a dicir as suas primeiras
palabras. Agardo que as manteñen
en galego.

Para as/os que pensamos fir-
memente que o futuro é muller, a
existencia de ferramentas de de-
bate como Andaina seme-
lla algo máis ca necesario. 

Unha aperta.

CARLOS BLANCO (actor)

Isabel Castillo

Ademais de interesante An-
daina é necesaria. Divulgar o
pensamento feminista, fomen-
tar a participación e libertade de
expresión das mulleres, crear fo-
ros de opinión e de crítica, son
accións imprescindibles para
conquerir o merecido protago-
nismo da muller e para acabar
co seu anquilosamento físico e

mental. Hoxe máis que nunca é preciso consolidar medios
de comunicación que sirvan adecuadamente para refor-
zar os dereitos da muller nunha sociedade cargada de con-
tradiccións e na que, por primeira vez, o dereito vai por
diante da realidade. Acomódanse as normas positivas ós
dereitos fundamentais, insístese desde o poder lexislativo
en eliminar prácticas contrarias ó ordenamento xurídico,
en erradicar a desigualdade, en atopar fórmulas máis ou
menos idóneas conducentes á protección da muller den-
tro do ámbito doméstico; pero todo iso non abonda se
non se continúa co labor divulgativo, se non se preparan
conciencias dispostas a exercitar dereitos, se non se mo-
difican educacións e culturas arraigadas dende tempos
pretéritos, se non se crea ou se axuda a crear o modelo
dunha nova muller que conxugue e normalice, coa de-
sexable espontaneidade e naturalidade, feminidade e fe-
minismo, cualidades esencialmente complementarias das
que ten que xurdir esa nova muller capaz de dirixir a súa
vida e de participar activamente na familia e na socie-
dade. Por iso Andaina é agora máis importante que nunca.

ISABEL CASTILLO (avogada)



Miguel Anxo García Álvarez

Poderíanse citar motivos comúns a outras publi-
cacións críticas coa orde de cousas actual, periódicas
ou non, para valorar o interese da existencia de An-
daina: que se en tempos de disciplina uniformizado-
ra fai falla saber doutras que fan por mirar o mundo
doutra maneira e así axúdanme a conter a ameaza da
desmoralización; que se cando manda a superficiali-
dade nas análises do que pasa e do que nos pasa é oca-
sión de enriquecemento topar co pensamento esfor-
zado e complexo (anque a veces remate perdéndose
enmarañado na madeixa analítica); que se non fose
porque en Andaina se pensan e din algunhas cousas...
onde se ían dicir senón... e que pena sería que segui-
sen a estar aí como se non existisen...

Podería citar motivos xerais. Pero para min só un
me chega para que Andaina sexa «interesante» (nece-
saria). Andaina podería non existir. Se existe é porque
unhas mulleres teimudas, non sei cantas, parecen se-
guir empeñadas en que isto non siga así... e ir facen-
do outro mundo... e eu coñezo a algunhas delas e sei
tamén que hoxe o que eu son, o que somos, e algúns
dos progresos mais estimables da nosa sociedade te-
ñen que ver co que elas veñen facendo hai anos.

E hoxe, parte diso, é Andaina.

MIGUEL ANXO GARCÍA ÁLVAREZ (sicólogo clínico)
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María Xosé Agra

Non resulta difícil xustificar o in-
terese dunha revista como Andaina.

Varias son as razóns, apenas apuntarei dúas. En primeiro
lugar, e se atendemos á súa xa longa traxectoria, pola súa
contribución á memoria, á xenealoxía das mulleres, por dar
expresión aos movementos e pensamentos das mulleres
nun contexto como o galego onde as publicacións que se
ocupan ou reflicten as preocupacións e aportacións do pen-
samento feminista en xeral, e en particular á construcción
do país, son practicamente inexistentes. En segundo lugar,
porque hoxendía o pensamento feminista segue a ter moi-
to que dicir e está a dicilo como se comproba na extensa e
variada literatura que se está a xerar. De aí que sexa im-
prescindíbel dalo a coñecer dun xeito plural, que se ache-
guen os debates e as diferentes posicións, como vén facendo
Andaina. Por isto, unha revista galega de pensamento fe-
minista, a máis de ser un veículo de expresión necesario, é
unha ferramenta moi útil á hora de afrontar, dende o local
ao global, os problemas das mulleres e os retos do femi-
nismo. Por último, e sei das dificultades e atrancos que se
atopan, cabería desexar unha maior difusión e, xa que lo-
go, unha mellor distribución da revista de xeito que o im-
portante esforzo que conleva se traduza nunha ampla lec-
tura e referencia.

MARÍA XOSÉ AGRA (profesora de Filosofía Moral e Política
da USC, autora de diversas publicacións e investigacións sobre
teoría crítica feminista e estudos de xénero e xustiza)



Ana Vallés

Pois claro que penso que ten interese Andaina ou
calquera revista de pensamento feminista, mesmo
creo que sería moi bo que se puidese distribuír gra-
tuitamente e puidese estar entre as revistas que ato-
pamos nos cafés, nas consultas dos médicos, nas pe-
rruquerías e nos teatros, claro. Para compensar ou
para contrarrestar a imaxe da muller que se nos ven-
de desde todos os medios de forma machacona.

Agora xa non está de moda o concepto feminista,
que se entende como trasnoitado ou superado. Pero
si está de actualidade a loita contra os malos tratos ás
mulleres.

Paréceme unha actitude superficial, en todo caso
para limpar conciencias; é politicamente correcto es-
candalizarse cando sae á luz un novo caso de maltra-
to e, por suposto, cando hai unha morte de por me-
dio. Pero todos eses casos non son máis que a noticia,
a anécdota. Deberiamos cuestionarnos os valores 
dunha sociedade que chega a producir eses maltra-
tos. É evidente que algo debe de estar fallando
na nosa educación, na nosa cultura, no no-
so sistema de valores, nas nosas relacións
sexuais, para que nun momento dado 
unha muller morra polos golpes do seu
marido, compañeiro ou noivo.

Para analizar as cousas desde ou-
tro punto de vista paréceme nece-
saria a existencia dunha revista fe-
minista como Andaina.

ANA VALLÉS (actriz e directora 
de teatro). �
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Manolo Amor 

Revistas como Andaina son moi necesa-
rias en momentos en que a cuestión do xé-
nero e da igualdade de dereitos das mulleres
son dos temas máis candentes nas socieda-
des actuais. Que un país pequeno como o no-
so sexa capaz de xerar proxectos tan intere-
santes resulta admirábel. A única pexa que
vexo na revista está na linguaxe de alguns ar-
tigos, para o meu gosto excesivamente teó-
rica e especializada: creo que calquera te-
mática, por complexa que poida ser, deberia
ser divulgada dunha maneira máis asequíbel
e amena para as non especialistas.

MANOLO AMOR (profesor)



Foto: Mónica Couso Boán
Hisako Horikawa (Niigata-Xapón). “Roji- The Alley” –En Pé de Pedra 2002



Polos Dereitos humanos 
das traballadoras sexuais

Basta de controis 
e expulsións 

arbitrárias de mulleres 
inmigrantes

Baixo o lema POLA DIGNIDADE DAS TRABALLADORAS DO 

SEXO, POLA NEGOCIACIÓN DE ESPAZOS TRANQUILOS E SEGUROS, 
o comunicado da manifestación que tivo lugar o pasado
domingo, dia 19 de outubro, en Madrid, convocada ás 12
h en Red de San Luis (Montera-Gran Vía) estaba apoiado
por unha vintena de persoeiras e persoeiros dos medios
de información, o cine, a cultura e a educación, e por un
considerábel número de asociacións madrileñas, 
estatais e internacionais, entre elas:

◗ Asamblea Feminista

◗ Hermanas Oblatas C. R.

◗ Asociación de Mujeres Clara Campoamor de Rivas
Vaciamadrid

◗ Biblioteca de Mujeres

◗ Escalera Karakola

◗ Asociación de Mujeres de Somosaguas

◗ RQTR (asociación de lesbianas, transex...)

◗ Transexualia

◗ IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América
Latina y África)

◗ Juventudes Comunistas de Madrid

◗ Tierra Sur (asociación por la igualdad, el desarrollo
y por una ciudadanía sin fronteras)

◗ Asociación Hegoak, Bilbao

◗ ALDARTE, Bilbao

◗ Centro de Documentación por las Libertades 
Sexuales, Bilbao

◗ TAMPEP International Foundation
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acosa e uns políticos que queren ga-
ñar votos vitimizando-as ou facen-
do-as aparecer como delincuentes.

A nova lexislación sobre estran-
xeria, que fai practicamente impo-
síbel a migración legal, favorece o
medre de redes delitivas e aumen-
ta a indefensión das inmigrantes.
As políticas de persecución e con-
trol policial da prostitución de rua
favorecen o crecemento de máfias
e proxenetas e recorta a capacida-
de de negociación e autonomia das
traballadoras do sexo.

Cómpre legalizar a situación da-
quelas persoas que demostren que
teñen médios para vivir aqui, con-
templando o traballo sexual como
un médio de vida.

Igualmente cómpre acabar coa

persecución policial das traballa-
doras do sexo que exercen na rua
e negociar con elas os espazos e as
condicións necesárias para que poi-
dan traballar tranquilas e seguras.

Entre outras na manifestación
coreáronse as consignas:

◗ Nin víctimas nin escravas, 

nosoutras decidimos

◗ As meretrices estamos ata 

as narices

◗ Respecto total ao traballo 

sexual

◗ Eu son fulana e ti mengana 

e facemos co noso corpo o que

nos dá a gana. �

Nos últimos meses a situación
das traballadoras do sexo que exer-
cen na zona Centro de Madrid e na
Casa de Campo agravou-se consi-
derabelmente.

Dia a dia aumentan os controis
policiais, agresións e detencións ar-
bitrárias de todas aquelas traballa-
doras que non teñen legalizados os
seus papeis de residéncia. Todo iso
en médio do maior desamparo le-
gal e ante a indiferéncia ou a com-
plicidade da maioria da cidadania.
Esta política represiva afecta tamén
ás traballadoras do sexo nativas e
a aquelas inmigrantes que teñen os
seus papeis legalizados, mais que
se ven tratadas como se exercesen
unha actividade ilegal.

Os peches parciais de tráfico na
Casa de Campo son unha medida
electoralista que, segundo os estu-
dos do próprio concello, teñen un
case nulo impacto médio-ambien-
tal. Na práctica, as consecuéncias
destas medidas son a reducción do
espazo onde se pode exercer, os
conflitos permanentes e o aumen-
to da preséncia de homes que as de-
fenden empeorando todo iso as con-
dicións de traballo.

As declaracións dos políticos e
as políticas institucionais dan unha
imaxe distorsionada das traballa-
doras sexuais, especialmente das
inmigrantes, ás que de maneira sis-
temática se relacionan coa de-
lincuéncia e a inseguridade cidadá.

Toda esta situación empeora as
condicións de vida e de existéncia
das mulleres máis pobres e desfa-
vorecidas. As mulleres emigran pa-
ra mellorar as suas condicións de
vida e atopan-se cunha sociedade
que as rexeita, unha policia que as
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Dia a dia aumentan os controis policiais, 
agresións e detencións arbitrárias de todas

aquelas traballadoras que non teñen 
legalizados os seus papeis de residéncia
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No novo contexto da socieda-
de da información e de auxe das
NTIC (novas tecnoloxías da infor-
mación e da comunicación), o con-
cepto de rede1 é unha metáfora re-
corrente á hora de ilustrar as novas
formas de comunicación e interac-
ción social. Dende o feminismo,
non é posible permanecer alleas á
importancia do establecemento de
redes e do aproveitamento das xa
existentes que Internet (a Rede de
redes) nos oferta. Sen embargo, es-

ta fórmula de traballo que, a prio-
ri, semella tan novedosa para o fe-
minismo, non o é tanto. Podemos
considerala coma un salto cuanti-
tativo e cualitativo nas posibilida-
des de difusión, acción e traballo
para o feminismo, pero non coma
unha ruptura con respecto a for-
mas de organización anteriores. A
explicación a esta afirmación é a se-
guinte: o feminismo, coma move-
mento social que é, fixo un impor-
tante uso das redes tradicionais

relacionais e de solidariedade entre
mulleres dende os seus comezos
máis cedos. Isto debeuse en parte
á súa horizontalidade estructural e
organizativa, característica que o
feminismo actual segue a manter.
Por outra banda, fíxose unha xus-
ta ponderación da utilidade do tra-
ballo en rede, cunha visión de fu-
turo supoñemos que non agardada
pola súa parte. 

Estas redes, que utilizaban os
medios físicos e técnicos existentes

As redes 
como aparello

CRISTINA JUSTO SUÁREZ�

da @cción feminista



en cada momento, eran (non podía
ser doutro xeito) pouco extensas
en número e en posibilidades de
acción xeográfica. Para ilustrar esta
idea, remitímonos ó estudio de A.
Scott2 que analiza dous momentos
do activismo feminista nos seus co-
mezos procedentes ademais de
dúas orixes sociais diferentes. Este
estudio amosa de qué xeito traba-
llaron utilizando as redes tecnoso-
ciais e estratexias comunicativas
dispoñibles en cada época. Refírese
nun primeiro termo ó grupo de
mulleres obreiras do Owenite So-
cialist Movement, que se serviron da
alocución pública nas rúas e en lo-
cais, que circulaba posteriormente
mediante o «boca a boca». Deste
xeito vindicaban cambios radicais
para a súa época, coma o divorcio,
a anticoncepción ou a disolución
da familia nuclear como xérmolo
da opresión feminina. Propón ase-
made o exemplo do grupo de mu-
lleres británicas de Langham Place,
na época victoriana. Estas mulleres,
procedentes de clases sociais aco-
modadas, servíronse das recente-
mente desenvolvidas infraestruc-
turas postais e ferroviarias para
facer públicos temas do seu inte-
rese e para establecer contactos con
potenciais compañeiras. O froito
desta actividade foi a formación de
redes de traballo baseadas na soli-
dariedade entre mulleres. Acadaron
de feito unha importante difusión
das súas peticións e actividades me-
diante a publicación de artigos en
xornais ingleses.

As novas tecnoloxías comuni-
cativas e, especialmente, Internet,
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permitiron ó feminismo manexar
o aparello das redes de xeito com-
pletamente distinto. O ámbito de
acción xeográfica amplíase tanto
coma o permite a chamada «fenda
dixital», desigualdade de novo cu-
ño que encobre as xa existentes, co-
mo unha nova man de pintura so-
bre unha superficie pintada e volta
a pintar. O número de voces que
poden ser escoitadas e que partici-
pan das accións feministas medra
de forma exponencial. A rapidez
de difusión de contidos e de infor-
mación é maior e de máis calida-
de. As posibilidades de comunica-
ción, de intercambio, de tecido de
apoios solidarios e de creación de
novos espacios de discusión, son
máis e seguen a aumentar. Estes
cambios, poderiamos dicir que me-
todolóxicos, respostaron de xeito
adecuado ás novas demandas do
feminismo, e a unha nova realida-
de de carácter polifónico. 

A medida que o feminismo foi
evoluíndo, fóronse incorporando
novas voces de mulleres dende as
súas respectivas experiencias e pers-
pectivas, así coma dende diversas
zonas xeográficas. Estamos a falar,
por exemplo, das voces do femi-
nismo postcolonial, o feminismo
negro, chicano, etc... Esta propia
evolución do feminismo e os seus
debates teóricos internos, supuxe-
ron un forte pulo á necesidade de
establecer redes entre as diversas
posturas e experiencias, con dis-
tintos puntos de vista de carácter
heteroxéneo e descentralizado. Di-
to doutro xeito, fíxose necesario es-
tablecer redes locais que integra-

sen de xeito global distintas expe-
riencias e distintos modos de tra-
ballo e comunicación, debido á cre-
cente complexidade do feminismo
como movemento social e como
elaboración teórica. En referencia
a esta idea, afirma A. Scott:

«O feminismo xa non pode ser
presentado de xeito algún coma
un fenómeno branco, occidental
e de clases medias; algunhas ci-
berfeministas argumentan que as
comunicacións electrónicas facili-
taron a creación dun movemento
feminista verdadeiramente inter-
nacional».3

As redes internacionais de mu-
lleres comezan a crearse nos anos
setenta e oitenta, aínda lonxe da
implantación de Internet. Xa na
Conferencia de Nairobi se opera de
forma moi modesta con redes de
traballo, pero é na década dos no-
venta cando as novas tecnoloxías
comezan a utilizarse coma soporte
destas redes. No ano 1993, fronte
á proximidade da IV Conferencia
Mundial de Mulleres de Beijing,
fórmase o programa APC4 – Mu-
lleres dirixido a promover e facer
máis sinxela a participación de di-
versos colectivos de mulleres nesta
xuntanza. Deste xeito, grupos que
doutra forma non poderían ter par-
ticipado nin accedido á conferencia
por razóns xeográficas e econó-
micas, poideron ouvir e facerse

1 Entenderemos rede coma un con-
xunto de nodos interconectados, se-
guindo ó sociólogo Manuel Castells.

2 A. SCOTT, (2001): «(In) Forming
politics: processes of feminist activism
in the information age», en Women’s
Studies International Forum, vol. 24, pp.
409-421, Pergamon.

3 Ibidem. Traducción propia.
4 Association for Progressive Commu-

nications. O grupo adicado ó tema do
xénero é o APC’s Women Networking
Supporting Programme, formado polo
redor de 700 grupos de mulleres de di-
versas áreas xeográficas.

O feminismo xa non pode ser 
presentado de xeito algún coma un 

fenómeno branco, occidental e de clases
medias; algunhas ciberfeministas 
argumentan que as comunicacións 

electrónicas facilitaron a creación dun
movemento feminista verdadeiramente

internacional
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Foto: Mónica Couso Boán
Juschka Weigel (Alemania). “Close up & personal”–En Pé de Pedra 2003



ouvir nun foro de repercusións glo-
bais no que, por certo, se formula
por vez primeira a relevancia das
comunicacións como fonte de em-
powerment para as mulleres. Dende
entón, as redes feministas presentes
en Internet medraron exponen-
cialmente, así coma as súas liñas de
actuación. Mención aparte merece
a aparición do ciberfeminismo, mo-
vemento que analiza de xeito iró-
nico e provocador a relación entre
as mulleres e a informática. Á pers-
pectiva do ciberfeminismo póde-
selle sinalar de xeito crítico certo
esencialismo e carencia de proxecto
político, pero este é outro debate
que, pola súa complexidade e am-
plitude, non trataremos aquí.

Armand Mattelart5 nomea co-
ma «Netwar» ou guerra-rede á uti-
lización de redes solidarias por
parte de movementos sociais e
grupos de presión. O feminismo
pode ser presentado, baixo o noso
punto de vista, coma un paradigma
da acción «Netwar» polo uso que
fixo e está a facer das redes comu-
nicativas. Estamos a falar do envío
masivo de correos electrónicos ás
instancias gubernamentais corres-
pondentes dende redes feministas
que traballan co aparello da Rede
de redes. As firmas electrónicas esi-
xiron, por citar algúns exemplos, o
indulto da nixeriana Amina Lawal,
unha lei integral contra os malos
tratos ou a intervención sobre a si-
tuación das mulleres en países
como Irán ou Afganistán. Xa Cas-
tells6 nos advirte de xeito atinado
que, canto maior é o número de
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nodos que compoñen unha rede,
maiores son os beneficios que cada
unidade obtén individualmente.

As posibilidades de acción que
as novas tecnoloxías ofertan para
as mulleres ten que ser aproveita-
do debidamente dende o feminis-
mo. Asemade, as novas tecnoloxías
precisan ser obxecto da análise crí-
tica feminista, posto que os seus
contidos, usos e formas de partici-
pación presentan un claro sesgo an-
drocéntrico que é preciso detectar
e subverter. A referencia ó traballo
de Donna Haraway é obrigada
nunha análise do uso das redes por
parte do feminismo. Esta autora
pon de manifesto o potencial de
poder que as novas tecnoloxías su-
poñen para as mulleres e para o es-
tablecemento de redes como mé-
todo organizativo e de acción
política, pero sen esquecer o pre-
xuízo que a «informática da domi-
nación7» está a supoñer para nós.
A nosa autora proponnos, frente a
esta situación, unha política que
salve as diferencias xerárquicas e
doutras ordes existentes entre as
mulleres. Unha política que esta-
bleza conexións entre nodos hete-
roxéneos dun xeito híbrido, en ter-
mos de comunicación e
negociación constantes. En defini-
tiva, unha política de redes dentro
da «cultura de alta tecnoloxía», chea
de conexións que son en sí mesmas
un reto ós dualismos e ás oposi-
cións binarias que estableceu a mo-
dernidade. 

Haraway vai sinalar que a polí-
tica de redes só puido ser posible

trala ruptura científica de tres fron-
teiras. A primeira fronteira que se
dilúe é a que separa o animal do hu-
mano; a segunda, é aquela que di-
ferencia ó organismo da máquina;
e a terceira e última, é a que opón
o real e o non-real (ou o real e o vir-
tual). Ao resquebraxárense estas
fronteiras, a política de redes veu a
converterse na alternativa para un
feminismo inscrito no sistema tec-
nolóxico-político dun mundo glo-
balizado especialmente agresivo
para as mulleres. Por outra banda,
estas rupturas son tamén apunta-
das pola autora coma a condición
de posibilidade da súa metáfora do
cyborg,8 híbrido de máquina e or-
ganismo, e suxeito da política de re-
des. O cyborg (como proposta on-
tolóxica) está indisolublemente
unido ás redes (como proposta po-
lítica) segundo as teses de Donna
Haraway: «O cyborg é a nosa onto-
loxía. Debe ser a nosa política».

As teses de Haraway, ó fío dos
usos das redes que o feminismo ten
feito e pode facer no futuro, suxí-

5 A. MATTELART, (2002): Historia de
la sociedad de la información, Barcelona,
Paidós.

6 M. CASTELLS, (2001): La galaxia in-
ternet: Reflexiones sobre internet, empresa
y sociedad, Madrid, Plaza & Janés.

7 Donna Haraway define o concep-
to de informática da dominación do se-
guinte xeito: «A situación actual das
mulleres é a súa integración/explota-
ción nun sistema mundial de produc-
ción/reproducción e de comunicación
chamado informática da dominación
(...) (É) unha intensificación masiva da
inseguridade e un empobrecemento
cultural cun fallo común de subsisten-
cia das redes polos máis vulnerables».
En D. HARAWAY, (1995): Ciencia, cyborgs
y mujeres. La reinvención de la naturale-
za, Madrid, Cátedra, p. 28. Traducción
propia.

8 O cyborg, organismo cibernético
proposto por Haraway, sitúase, coma
as mulleres, nos ambiguos lindes en-
tre o natural e o cultural.

Haraway vai sinalar que a política de redes 
só puido ser posible trala ruptura científica 
de tres fronteiras. A primeira fronteira que 
se dilúe é a que separa o animal do humano; 

a segunda, é aquela que diferencia ó organismo
da máquina; e a terceira e última, é a que opón

o real e o non- real (ou o real e o virtual).
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renos a amplitude de posibilidades
que as novas tecnoloxías nos ofer-
tan. Ao combater a «informática da
dominación» patriarcal e os sesgos
androcéntricos presentes nas tec-
noloxías e en Internet, ábrense no-
vas fontes de poder e de acción para
as mulleres en xeral e o feminismo
en particular. É necesario superar
as desigualdades de xénero referi-
das ó uso e á participación das mu-
lleres nas novas tecnoloxías. Do
mesmo xeito, é fundamental tra-
ballar por evitar que as novas tec-
noloxías continúen a reproducir
(coma medio comunicativo que en
definitiva son) imaxes das mulleres
de carácter sexista e distorsionador.
Non o é menos traballar porque
medre o número de mulleres en es-
tudios superiores técnicos, en sec-
tores laborais relacionados coa tec-
noloxía e no deseño e producción
de Hardware e Software.9 Sen em-
bargo, a presencia paritaria non é
suficiente, como xa o puxo de ma-
nifiesto Sandra Harding ó distin-
guir entre análises «por adición»
(aquelas que buscan a presencia
igualitaria de mulleres nun deter-
minado ámbito) e análises «trans-
formadoras», aquelas que tratan de
atopar as causas de exclusión pero
tamén modificalas de xeito estruc-
tural, elaborando unha crítica que
acade unha transformación radical
e sistemática da sociedade patriarcal.
As novas redes tecnolóxicas per-
mítennos traballar nesta liña, crean-
do novos espacios de debate e de
loita pola igualdade, que faciliten a
acción política feminista (unha po-

lítica de redes), e que á vez sexan
quen de articular de xeito pertinente
a pluralidade de voces e experien-
cias emerxentes. Esta política de
redes que nos propón Donna Ha-
raway, e que nos parece enorme-
mente suxerente, ten os aparellos
precisos para enfrontarse á nova
realidade do feminismo. Esta vén ,
á súa vez, asociada a dúas realida-
des tamén novas e cando menos pe-
rigosas para as mulleres: a realidade
político-económica da globaliza-
ción neoliberal e o seu trasunto so-
ciotecnolóxico: a sociedade da in-
formación, encarnada nas novas
tecnoloxías. �

As posibilidades de acción que as novas
tecnoloxías ofertan para as mulleres ten
que ser aproveitado debidamente dende

o feminismo

9 Non nos referimos con isto a au-
mentar a presencia feminina nas ca-
deas de ensamblaxe de pequenas com-
poñentes informáticas, que xeralmente
se desenvolve en «maquilas», zonas in-
dustriais exentas de dereitos laborais e
canto menos dubidosas cos dereitos
humanos, radicadas en países do ter-
ceiro mundo. Esta presencia témola
tristemente garantida pola propia po-
sición das mulleres na lóxica da glo-
balización.



No momento de estar preparando esta segunda parte

da entrevista para a maquetación (mes de outubro)

os medios de comunicación difundían a cotío 

alarmantes noticias sobre Bolivia. Nese proceso 

chegounos a información de que María Galindo fora

detida o día 13 de outubro pola policía en La Paz. Días

despois soupemos que fora liberada ás poucas horas

da súa detención. Tivemos tamén noticia de que ela e

Luz, presidenta das traballadoras sexuais de La Paz

–Florentina Alegre, tamén de Mujeres 

Creando, se lles uniría cando conseguira chegar a La

Paz dende El Alto–, iniciaban unha folga de fame. 

Pasada a crise máis dura, que rematou coa fuxida de

el Goni do país, recibimos un fermoso texto de María,
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LAURA GÓMEZ�

María Galindo
de Mujeres Creando*

* (Segunda e derradeira parte da
entrevista iniciada no número an-
terior).

«Somos una vertiente de frases interpeladoras. 

Mensaje enviado desde el Cementerio de Villa Inge-

nio, en el Alto hasta la Casa Blanca en Washington»,

do que seleccionamos e traducimos algunhas frases:

«[...] ¿Imaxínanse unha protesta que engorda e 

medra dende abaixo, onde cada esquina bloqueada é

unha suma incontrolábel de resistencia, onde o teu

barrio sen nome nin lugar na historia se converte en 

interpelación ineludíbel?

¿Imaxínanse que un “nunca máis” como o do pobo ga-

lego despois da grave contaminación das súas 

augas, fose algo máis que unha frase?, ¿Imaxínanse

pobos que deixan de ser clientes baratos e 

ocasionais dos partidos políticos?
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[...] É iso o que temos vivido en Bolivia, o milagre pa-

rido con dolor dun pobo que se fai escoitar si ou si e

a calquera prezo, o milagre de saltar a impostura de

todos os partidos políticos para facerse escoitar de

maneira directa e sen concesións.

[...] Nosoutras como feministas coñecedoras da

fraxilidade de toda identidade, sabedoras de que 

pel e corpo é antes que terra e territorio, sabedoras

das formas como as identidades se mesturan, 

entremesturan e confunden, coñecedoras da tiranía

que encarnan todos os fundamentalismos culturais e

todas as pugnas de poder, somos en medio desta 

revolución unha vertente de frases interpeladoras,

somos a vertente capaz de aglutinar a un suxeito

complexo como é o universo das mulleres para pasar

de ser a autonegación colectiva a ser un suxeito 

histórico. Niso estamos. 

Por iso a primeira frase coa que saímos ás marchas foi:

“As putas amantes da vida declaramos que non 

queremos a guerra”, e aquela coa que regresamos as

nosas casas a descansar e recuperar forzas foi:

“A loita é fera, muller sen partido, nin caudillo”.

E antes de prepararnos un té quente para reconfortar

os nosos corpos, recordámoslle aos medios de 

comunicación que a primeira folga de fame a iniciaron

“uns indios” na cidade de El Alto, a segunda na 

cidade de La Paz a iniciamos unha puta e unha 

lesbiana, a fixemos como pequeno espello reflectinte

da masiva participación das mulleres en todos 

os sectores, e a terceira a fixeron os intelectuais da 

clase media. A orde delas non é un azar, é unha 

expresión que hai que explicitar, porque explicita as

iniciativas, esta revolución ten reformulado tamén o

papel dos intelectuais».

O comunicado ó comezo da folga de fame figura com-
pleto na web de Andaina, www.andainamulleres.org

Foto: Enzo de Luca
Fotografía da portada da revista «Mujer Pública»



A. Que a vosa axitación política sexa considerada
como arte moléstavos, supoño que pola capacidade
dos circuítos de expresión artística para aglutinala,
catalogala e deixala despois a un lado como algo
que pasou de ser novidade e se volveu inocuo.

MG. Mira dígoche sinceramente que en Bolivia
iso non é considerado como arte. Cando Rafael
Doctor, que era o director do «Espacio Uno» do
Reina Sofía, quixo levarnos ó Reina, eu díxenlle
que non o iamos pactar en Madrid, senón en La
Paz. Veu a La Paz catro días porque non tiña máis
tempo. Eu fixen xestións para que el puidese dar
unha conferencia no Museo Nacional de Arte de
Bolivia, en La Paz, sobre por qué nos tiña invi-
tado, fundamentalmente por el, porque ese era o
seu espacio, non o vou levar ó mercado e dicirlle
«mira, explícalle á señora por qué nos tes invi-
tado», e negáronnolo. Estouche falando dun país
cunha mentalidade colonialista, sobre un home
que está visto como un promotor importante,
porque tiña cometido o erro de, entre todas as ex-
presións importantes que hai no país, escoller a
unhas que non son expresión artística, senón que
son un desastre, unha tolemia... El recibiu moitas
críticas alá e moitas críticas no Estado Español ta-
mén, e supuxo unha pelexa ideolóxica, política e
cultural que nosoutras no contexto da mostra de
«Versiones del Sur» tiveramos un espacio.
Agora, a nosa discusión con Rafael e co Reina
para estar aí dentro nunca foi o proceso de lexiti-
mación, pola nosa banda foi, cómo facer para
usar nosoutras o espacio e que o espacio non nos
usase a nosoutras. Porque non é tanto a cuestión
de que nos moleste ou non nos moleste, a min se
me molesta fódome, senón os procesos políticos
que se dan no interior deses recoñecementos e
deses descoñecementos. Eses procesos de lexiti-
mación son o que nos ten preocupado, neses mo-
mentos Rafael Doctor tivo unha resposta moi sa-
bia que a min me segue servindo, díxonos que
aquel era un espacio de resonancia, que era como
se alguén estivese cantando marabillosamente
nunha praia, e tivese desenvolvido a súa voz sobre
o fondo do barullo das ondas, o son da inmensi-
dade mariña, no momento en que ese alguén pui-
dese entrar nun lugar de determinada acústica,
ese lugar sería capaz de devolverlle un eco do que
tivo desenvolvido noutro lugar como unha caixa
de resonancia.
¿De que xeito tivo sentido? Pois nosoutras pro-
blemas económicos temos moitísimos, porque,
claro, estamos fóra da institucionalidade e nin se-
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quera a queremos construír, e vendemos milleiros
de copias do noso libro de graffiteadas, por exemplo.
Nosoutras tres (foramos tres de nosoutras, Flo-
rentina Alegre, Julieta Paredes e máis eu), como
parte da proposta, utilizamos o Reina como utili-
zamos as esquinas das rúas de La Paz..., cando saio
eu (e falo de min porque agora estamos falando nós
as dúas) vender os xornais que facemos –Mujer Pú-
blica– para min é moi importante o diálogo, a in-
teracción, con cada persoa, a parolada que botamos.
Así que utilizamos ese espacio do museo da mesma
maneira, como un lugar para conversar con centos
de milleiros de visitantes, porque a verdade é que
ese museo é como o metro, está cheo de xente,
mais claro, non é o metro, as persoas teñen dous
minutos máis e a vontade de estar aí, e se unha colle
a cada quen non con amabilidade, senón con es-
pírito provocador, como é o noso, a conversa pode
resultar moi interesante e moi breve ou moi longa.



Foto: Enzo de Luca
Fotografía da revista «Mujer Pública»
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Eu rexeito ese recoñecemento, porque estou con-
vencida de que é un arma de dobre fío, porque se
produciría unha cerrazón completa, unha occi-
dentalización total para non entender as cousas,
para adaptalas á propia visión. Eu, por exemplo,
vin a este seminario –«Corpos de producción»–, e
considero que si é un espacio elitista, xa lles dixen
ás compañeiras por que. É algo que non conside-
rei a priori, a verdade é que esta é a primeira vez
que a Europa nos invitan feministas, as feministas
nunca se sentiron as nosas interlocutoras, mais a
partir de que nosoutras tivemos resonancia nou-
tro tipo de espacios recentemente, as feministas
nos invitáronnos. Viña máis ben coa incógnita de
pensar, qué estraño que en tantos anos de traballo
e de vinculación co Estado Español sexa a pri-
meira vez que as feministas nos invitan, e quería
saber a qué, e non me queda claro a qué. Certa-
mente vin ó seminario e tiven a miña hora e me-

dia como calquera outra, non me estou
queixando. Non me queda claro a qué,
porque se non se entra dentro dun es-
quema de determinada forma, pois non se
pode instalar o diálogo e a polémica que a
min me tivese gustado.
Así que nosoutras pelexamos contra ese re-
coñecemento, mais iso non significa non acu-
dir ao Centro Galego de Arte Contemporá-
nea, se como neste caso nos invitan, polo
feito de ser o museo de arte. Non é algo tan
sinxelo, porque tampouco se dá necesaria-
mente o caso de que se me invitan a casa
okupa sexa por ter alí a amplitude, a aper-
tura, a capacidade para que nos entendamos,
iso non está tan claro. A mentalidade occi-

dental, a prepotencia na mirada non depende tanto
de onde está cada quen, senón de cómo mira as cou-
sas. Unha pode ser moi okupa e estar moi pechada
ou pode ser moi directora do museo Guggenheim
e estar moi aberta.
Os espacios, neste momento histórico particular-
mente, están cheos de fisuras, porque as estructu-
ras están nun momento de crise: a guerra contra
Iraq, a guerra na antiga Iugoslavia, a caída do
muro de Berlín..., foron e están sendo crebas e
crebas que están deixando as súas rachaduras; un
montón de procesos revolucionarios nos últimos
anos teñen fracasado, o proceso nicaragüense,
unha Cuba que mantén un enunciado socialista a
un custo tremendamente alto, e as multinacio-
nais, a globalización... Todo iso está creando fisu-
ras e crebas nas vidas das persoas. Ben, un tipo
que non ten nin fisuras nin crebas é o papa, que é
o máis reaccionario deste mundo..., e outro que

A mentalidade occidental, 
a prepotencia na mirada non
depende tanto de onde está
cada quen, senón de cómo
mira as cousas



non as ten é Bush, pero o papa é un tirano e Bush
outro, e outro será Hussein e outro Bin Laden e
outro Aznar e así imos sumando aos muchachos,
mais non todos e todas nos temos convertido en
vasallos ou en tiranos. As persoas estamos pro-
fundamente cuestionadas, eu vexo que cando
veño aquí a falar, de vinte persoas, dezanove non
me escoitan e unha chora. E penso qué pasa, a re-
lación interesante e significativa non é numérica,
é a de entender que hai crebas e fisuras en todas
partes.

institucionalización e a especialización. Fragmen-
touse a visión de conxunto, a visión de move-
mento, a visión de proxecto antipatriarcal, porque
pode ser moi diverso, onde cada unha vai apor-
tando, ou poden ser moitos proxectos, mais algo
de coherencia existe, non existe organicidade
pero si coherencia. Produciuse por esa vía tamén
a captación das nosas loitas, das nosas linguaxes,
agora fálase de dereitos reproductivos e non sei
que porcalladas, non se fala de pracer, a muller
pobre ten sido victimizada, infantilizada, ridiculi-
zada e copada para os fins dos organismos inter-
nacionais, e o propio movemento feminista ten
construído racismos e homofobias novas a partir
desa relación.
Nosoutras temos sido moi críticas e atopamos
moitas cómplices tamén en Arxentina, en Chile...
Estouche falando dos anos noventa. A crise eco-
nómica en América Latina dos anos noventa ata
agora, que xa nos noventa a sentiamos, sentiamos
que cada día eramos máis pobres, que traballaba-
mos máis e viviamos peor. Pero nunca pensamos
que iamos chegar a isto, de que xa non se pode
máis, de que xa non. E se unha persoa ten certo
status nesa sociedade o abismo con respecto ao
doutra persoa pode ser moi grande, porque hai
quen morre de fame. A crise económica cortou a
nosa posibilidade de intercambio, porque unha
viaxe, unha publicación... poden converterse en
algo imposible, e cómo coordinar, non se pode fa-
cer con sinais de fume ou pombas mensaxeiras.
Temos feito dous encontros feministas autóno-
mos latinoamericanos, un en Zorata (Bolivia) e
outro en Uruguai, no que teñen estado nun sobre
setenta mulleres e noutro corenta, con nosoutras
estaban sen poder estar alí centos de moitas máis,
e as que estaban alí..., cunha carga de frustración,
sacrificio e problemas persoais que o que penso é
que nos están expropiando o dereito que nos tiña-
mos creado de facer política, porque non se asen-
taron as bases de supervivencia. Mujeres Creando
sigue viva e non morreu neste proceso gracias a
que existían a comunidade e o café, porque as
compañeiras que o necesitan teñen unha axuda
básica. Así que os nosos niveis de coordinación no
ámbito latinoamericano son poucos.
A nivel boliviano, non sei se iso será bo ou malo,
Mujeres Creando ten sido e é unha expresión moi
forte de feminismo, entón ninguén máis se chama
feminista en Bolivia, porque se alguén se chama
feminista é de Mujeres Creando, e se se chama fe-
minista e non é de Mujeres Creando, cómo se lle
ocorre, non porque nosoutras o digamos, senón
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Mujeres Creando ten sido e é unha 
expresión moi forte de feminismo, 

entón ninguén máis se chama 
feminista en Bolivia, porque se alguén

se chama feminista é de Mujeres 
Creando, e se se chama feminista e

non é de Mujeres Creando, cómo se lle
ocorre, non porque nosoutras 

o digamos, senón porque socialmente
así esta formulado

A. ¿Como é a vosa relación co movemento femi-
nista en Bolivia, con outros movementos feminis-
tas en Latinoamérica, esa rede de solidariedade de
mulleres que tedes esténdese a outros países?

MG. Quixo, si, mais é moi difícil. Mira, o move-
mento feminista latinoamericano era moi vasto e
estaba en certo auxe, era importante e cunha se-
rie de iniciativas, mais por moitos factores foise
institucionalizando lentamente, sobre todo por
vía da cooperación internacional. Comezaron a
inxectarse fondos a iniciativas de mulleres femi-
nistas e a demandar, pero tamén elas a responder,
ou sexa que houbo unha corresponsabilidade, a
construír institucionalidade, relacións xerárqui-
cas, traballo en base a temáticas especializadas.
Hoxe estiven mirando a revista Andaina, nun ar-
tigo se toca unha cousa, noutro outra; é unha re-
vista de «pensamento feminista» e iso implica
moitas moitas cousas a un mesmo tempo, en
canto ás entrevistas, por exemplo, ti hoxe falas co-
migo e mañá podes falar cunha das pescadoras, e
pasado con Giulia Colaizzi... porque iso é tamén
pensamento feminista. Non tería sentido conver-
tela nunha revista especializada, porque non sería
entón pensamento feminista. Esa integralidade é
moi importante, ¿sabes?, e iso é o que perdeu o
movemento feminista latinoamericano dende a



porque socialmente así esta formulado. Entón as
feministas que había ou se teñen tecnocratizado e
falan da perspectiva de xénero e todo iso, e xa non
se chaman feministas, ou son de Mujeres Crean-
do. E logo existe o movemento de mulleres, que
son mulleres do sindicalismo ou doutras organi-
zacións que van dando as súas loitas sociais e polí-
ticas dende a comprensión sindical, non femi-
nista. Nosoutras temos relacións moi boas con
algunhas e moi malas con outras, segundo sexa o
grao de homofobia, a bronca, as agresións, a agre-
sividade que sempre existe na loita política. Mais
coordinamos con moitos movementos e procura-
mos xerar eses espacios de coordinación que
nunca son suficientes.

A. ¿Como son as vosas relacións actualmente cos
movementos de esquerda?

MG. Son malas, ¿sabes por que? A esquerda, fra-
casou nos anos oitenta, algunhas, eu, por exemplo,
fun unha muller de esquerda nos oitenta, e no-
soutras non temos abandonado a análise de clase,
a nós esa análise séguenos a ser moi útil. Fracasa
por responsabilidade propia en parte, por unha in-
capacidade de ler a realidade, unha incapacidade
de xerar unha política económica efectiva, co-
rrupción, vangardismo, caudillismo, e non se fai
unha autocrítica, vanse a súa casa, vanse ás ONGs
os intelectuais de esquerda e non se xerou un mo-
mento de reflexión sobre o fracaso. Agora está ca-
endo o neoliberalismo e desempoan a súa chaqueta
de marchas e volven saír a reciclarse nun proceso
que non teñen xerado, co mesmo vangardismo, o
mesmo caudillismo, a mesma linguaxe belicista. E
unha pensa que estes se foron a durmir quince anos,
porque agora saen da súa casa e non teñen apren-
dido nada, ¿que lles pasa? Así que estamos repe-
tindo polémicas que tiñamos nos oitenta, porque
non houbo ese proceso na esquerda, porque se en-
tusiasman rapidamente co poder. O neoliberalismo
esta caendo, mais ¿quen o esta empuxando a caer?,
¿que xente? Así que nese sentido son relacións moi
conflictivas e polémicas.

Como preocupante é, por outra 
banda, sumirse na comodidade da 

academia e estar tan profunda-
mente desconectada da pulsión da

rúa e das cidadás de a pé



A ¿Como se ven desde Mujeres Creando as actuais
correntes teóricas que está asumindo o feminismo
ou, mellor dito, os diversos feminismos? Fálanos
sobre o que escollas

MG. A ver, ¿a que te refires?, porque unha cousa,
por exemplo, é a teoría de xénero e as diferentes
visións ideolóxicas que abrangue, outra é a teoría
de xénero para o desenvolvemento que é a que eu
sufro, porque eu a sufro, outra é a teoría queer..., o
feminismo da igualdade e o da diferencia, é moi
amplo. Teriamos que ver teoría por teoría...

A. Escolle aquilo do que prefiras falar

MG. ¡Bárbaro, porque son como vinte! A ver,
aglutinado un pouco, hai cousas moi interesantes,
que indican cara a onde imos, e tamén estamos
nun momento de gran desorientación, les moitas
cousas que non che din nada e iso non é casual.
Todas estas teorías ou naceron dende a academia
ou buscaron o seu refuxio nela, porque algunhas,
como por exemplo a teoría queer non naceron
desde academia, pero atoparon nela o seu refuxio
afectivo, económico, político e cultural. Eu vexo
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unha distancia enorme, pero enorme, máis que a
que hai entre o norte e o sur, entre teoría e feitos
sociais, e digo feitos non prácticas sociais, non
quero dicir con isto que quero ver a teórica tal re-
partindo panfletos en Fisterra, non necesaria-
mente... Refírome a cál é o vencello de interpreta-
ción cos feitos sociais, refírome a esa desconexión
tremenda que existe entre corpus teórico e feitos
sociais que se dá dentro das teorías de xénero.
Nos espacios occidentais esa escisión é case enfer-
miza, porque por unha banda están as compañei-
ras activistas que non conceptualizan patriarcado,
o cal non se explica nunha sociedade onde teñen
ido á escola, onde teñen a universidade, a infor-
mación e onde un libro costa o mesmo que unha
caña ou que dez cañas, pero ¡que o poden mer-
car!, porque non estamos a falar de que as sacaron
da escola aos dez anos e un libro supón a metade
do seu salario. Esas compañeiras non teñen nin o
tempo nin as ganas de ler e reflexionar sobre teo-
ría e iso é preocupante. Como preocupante é, por
outra banda, sumirse na comodidade da acade-
mia e estar tan profundamente desconectada da
pulsión da rúa e das cidadás de a pé.

Correo electrónico: 
mujerescreando@alamo.entelnet.bo

�
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SILVIA LÓPEZ BEN�

Hai máis de cin-
cuenta anos Virxi-
nia Woolf escribía
nun ensaio que se un marciano vi-
sitase a terra e se formase idea dela
só coa lectura da prensa pensaría
que se trataba dun planeta habi-
tado unicamente por homes. Pero,
que acontecería se chegase agora,
medio século máis tarde? Malia a
formulación e aprobación de múl-
tiples medidas para acadar a igual-
dade nos medios de comunicación,
dende a plataforma para a acción
da IV Conferencia Mundial sobre
Mulleres celebrada en Beijing no
1995, onde se estableceron uns ob-

xectivos estratéxicos e medidas so-
bre a muller e os medios de difu-
sión, até o III Plan galego de igual-
dade de oportunidades, pasando
polas resolucións do Parlamento
Europeo e o Consello de Europa,
a igualdade legal recollida nestas
normativas non se traduce na prác-
tica nunha igualdade de trato e re-
presentación para ambos xéneros.

Esta controversia non é allea á
práctica diaria do xornalismo no
noso país. As mulleres representan
o 75 % do alumnado da Facultade

de Ciencias da Comunicación de
Santiago de Compostela e, en xe-
ral, de todas as facultades do Esta-
do e, pola contra, estas porcenta-
xes non se reproducen nos medios
de comunicación, onde as mulle-
res só supoñen un 37% do total de
xornalistas que desempeñan o seu
traballo actualmente en Galiza.
Elas están igual de cualificadas, tra-
ballan as mesmas horas que os seus
compañeiros e posúen o mesmo ti-
po de contrato e, pola contra, se-
guen a percibir salarios máis bai-

información en Galiza

O papel da muller na 
produción da



xos e a ocupar postos de pouca 
responsabilidade na xerarquía dos
medios.

Constatamos que malia os avan-
ces conseguidos polo colectivo fe-
minino nas últimas décadas, os me-
dios de comunicación seguen a
transmitir unha imaxe da muller
homoxeneizadora e estereotipada;
unha muller obxecto, con menor
cualificación que os seus colegas
varóns, desvencellada do eido pro-
fesional e limitada ao espacio do-
méstico. Deste xeito, os medios 
de comunicación non se axustan
ao papel que a muller cumpre na 
sociedade e contribúen a manter
unha estructura de poder andro-
céntrica. Porque cada vez máis ex-
perimentamos un mundo trans-
mitido polos medios –mediado–
máis que a propia realidade. Dende
o punto de vista da educación e da
socialización humana, os media
son un dos principais axentes so-
cializadores do individuo. Inducen
á construción da realidade social e
propoñen pautas de comporta-
mento e promoven modelos de xé-
nero que son tomados como refe-
rente por toda a cidadanía. Porén,
se a imaxe que transmiten da so-
ciedade é errónea, terá unha inci-
dencia negativa na educación dos
seres humanos. Cumpren así, en
palabras da profesora Rita Radl
Philip, unha función ideoloxica-
mente regresiva que non ten nada
que ver co papel da muller na so-
ciedade actual.1

Paralelamente, a muller foi in-
troducíndose nas redaccións dos
medios de comunicación. Nos úl-
timos anos, a presencia cuantitati-
va do xénero feminino nos medios
de comunicación aumentou con-
siderabelmente entanto que per-
vive esa visión androcéntrica na
mensaxe que estes transmiten. Al-
gúns estudios creron que abonda-
ría cunha presencia equilibradora
de mulleres na produción infor-
mativa para que esa imaxe cam-

biase, mais esta teoría presupón o
feito de que as mulleres xornalis-
tas posúen unha visión distinta dos
seus colegas varóns en canto a nor-
mas de produción e que teñen o
poder suficiente para impor esa vi-
sión. Esta opción de «xornalismo
feminino» amósase como unha so-
lución un tanto inxenua.2

Pola contra, o aumento do nú-
mero de mulleres nas redaccións
non é unha variabel determinante
na transformación da imaxe que os
medios transmiten do colectivo fe-
minino. As mulleres ao inseríren-
se no mercado laboral asimilaron
moitas pautas e modelos de com-
portamento masculinos, de tal xei-
to que non se observa diferencia
no labor dun xornalista en función
do seu xénero. A solución haberá
de pasar necesariamente pola con-
cienciación de homes e mulleres
xornalistas na situación de discri-
minación real que sofre o colecti-
vo feminino na sociedade actual e
polo intento de acadar a igualdade
de feito a través da mensaxe que os
medios dirixen á sociedade. Para
isto, cómpre introducir unha pers-
pectiva de xénero na redacción da
información e eliminar todos aque-
les estereotipos e prexuízos que
contribúen a xerar na sociedade 
unha imaxe simplista da muller. 

Asemade, cómpre relativizar o
papel do/da xornalista na constru-
ción da mensaxe dos medios de co-
municación. A realidade que trans-
mite un medio de comunicación
depende de múltiples e variados
factores que escapan ao control da
redacción: dende a organización da
empresa ás rutinas de produción
da información que o/a xornalista
interioriza e aplica no seu labor dia-

rio, dende o espazo e tempo de que
dispón ata a influencia da socieda-
de na que vive e desenvolve o seu
traballo. Ademais, o xornalista ocu-
pa o último lugar, nunha xerarquía
de nove niveis, na toma de deci-
sións do proceso mediático, por de-
baixo da propia estructura orga-
nizativa do medio e do nivel de
valores dominante na sociedade.3

Aqueles que teñen capacidade pa-
ra transformar as pautas de produ-
ción e de contido conformarían as
«elites xornalísticas» e as mulleres 
seguen a ocupar un lugar simbóli-
co entre estas elites. Quizais se as
mulleres acadasen conformar unha
masa crítica entre estas elites xor-
nalísticas rexeitarían tópicos de 
xénero, contribuíndo ao desuso 
destes estereotipos, pero, polo mo-

1 Rita RADL PHILIP sostivo esta teo-
ría na conferencia «Mulleres e Medios
de comunicación» pronunciada no
marco do Seminario «Mulleres e polí-
ticas públicas, eficacia ou eufemismo?»
organizado pola Fundación Galiza
Sempre, en Santiago de Compostela,
os días 1 e 2 de febreiro de 2002. Rita
Radl Philip é profesora titular de So-
cioloxía na Facultade de Ciencias da
Educación da Universidade de Santia-
go de Compostela, dirixe un grupo de
investigación sobre a muller e os me-
dios de comunicación e desenvolveu
múltiples estudos sobre a imaxe da mu-
ller que transmite a televisión.

2 FAGOAGA, Concha: «El cambio en
la cultura mediática», en RADL, Rita, e
M.ª do Carme GARCÍA NEGRO: As mu-
lleres e os cambios sociais e económicos,
Santiago de Compostela, Universida-
de de Santiago de Compostela, 1995.

3 DIMMICK, J. M. e P. COIT: «Levels
of analysis in Mass Media decision ma-
king», en Communication Research, vol.
9, núm. 1 (xaneiro, 1982), pp. 3-32.

[…] os medios de comunicación non
se axustan ao papel que a muller

cumpre na sociedade e contribúen 
a manter unha estructura 
de poder androcéntrica
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mento, non se dá esta circunstancia.
Deste xeito, a marxe de actuación
do/da xornalista queda limitada a
unha serie de decisións como a re-
de de fontes ás que acode, o estilo
que emprega na redacción, etc.

Por último, para que mude a
imaxe que transmiten os medios de
comunicación da muller é preciso
que se produza antes unha redis-
tribución dos roles de xénero no 
espacio público-laboral e domés-
tico-privado. Deste xeito, homes e
mulleres concorrirán en igualdade
de condicións ao mercado laboral.
Por outra banda, urxe destapar a si-
tuación de discriminación real que
sofre a muller na sociedade actual
co obxectivo de que ambos xéne-
ros tomen conciencia e actúen a
prol da eliminación deste desequi-
librio. De non cumprírense estas
dúas condicións é moi difícil cam-
biar a mensaxe de xénero que trans-
miten os medios de comunicación.

Mais esta discriminación non só
se reduce á imaxe que da muller
transmiten os medios de comuni-
cación, senón que se dá unha si-
tuación de discriminación real da
muller como traballadora dos me-
dios de comunicación, extrapolá-
bel ao resto dos sectores. As mu-
lleres están igual de cualificadas que
os homes, traballan as mesmas ho-
ras e, pola contra, perciben peo-
res salarios e apenas ocupan cargos
de responsabilidade nas empresas
para as que traballan. Unha posíbel
xustificación sería a súa recente in-
corporación ao mundo laboral, que
incide na súa antigüidade na em-
presa, mais esta razón non xustifi-
ca por exemplo que se lles asignen

as seccións coñecidas como «bran-
das» (cultura, sociedade, espectá-
culos, etc.), ou de menor impor-
tancia, dentro da organización do
traballo nunha redacción informa-
tiva. Vexamos algúns datos signi-
ficativos do noso estudo: a taxa de
paro feminina duplica á masculi-
na na nosa profesión (se calculamos
a porcentaxe de paro sobre o uni-
verso de xornalistas colexiados en
Galiza,4 temos que supera o 50%,
mentres que o masculino se atopa
nun 12%). Se atendemos á porcen-
taxe de xénero dentro da profesión,
temos que o número de homes
(62,7%) segue a ser moi superior ao
de mulleres (37,2%), unha porcen-
taxe que non varía moito se a com-
paramos coa do resto do Estado.
Este dato de inserción laboral da
muller nos medios de comunica-
ción contrasta coa gran maioría de
alumnas nas Facultades de Ciencias
da Comunicación e coa extensa for-
mación das xornalistas na nosa co-
munidade. No ámbito da forma-
ción académica, as mulleres sempre
foron maioría entre o estudantado
de Ciencias da Comunicación de
Santiago de Compostela e, no ano
2001, o 76% das persoas licenciadas
por esta mesma facultade eran mu-
lleres así como o 70% do alumna-
do que realizou prácticas a través
do Consello Social da Universida-

4 Non existe un censo de xornalis-
tas actualizado na nosa comunidade.
Por este motivo, tívose que realizar o
estudo sobre o número de xornalistas
inscritos no Colexio Profesional de
Xornalistas de Galicia.

As mulleres están igual de cualificadas que os
homes, traballan as mesmas horas e, pola 
contra, perciben peores salarios e apenas 

ocupan cargos de responsabilidade 
nas empresas…
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5 GARCÍA DE LEÓN, M.ª Antonia:
«Mujeres en política: El caso paradóji-
co de una élite dominada y discrimi-
nada», en RADL, Rita, e M.ª do Carme
GARCÍA NEGRO: As mulleres e os cambios
sociais e económicos, Santiago de Com-
postela, Universidade de Santiago de
Compostela, 1995.

de e o 100% a través de FEUGA

(Fundación Em-
presa-Universidade Galega). Resul-
ta relevante, ademais, que as mu-
lleres se concentren maioritaria-
mente nos grupos de idade máis
xoves, ata os corenta anos, e dupli-
quen ós varóns na franxa de me-
nores de trinta anos, mentres que
os varóns triplícanas na franxa dos
maiores de corenta. Velaiquí un da-
to esperanzador de cara ao futuro,
de manterse esta tendencia, canto
a presencia feminina nos medios de
comunicación. En canto á retribu-
ción por hora traballada, os homes
cobran máis que as mulleres (un
12,7% máis) e, canto á presencia
desta nos postos de responsabili-
dade das empresas de comunica-
ción, é moi escasa. Poderiamos,
pois, debuxar o perfil da xornalista
galega como o dunha traballadora
da prensa diaria (30%), moi xove
–entre 25 e 30 anos–, que desen-
volve na súa empresa o cargo de re-
dactora, que está licenciada en
Ciencias da Comunicación, e cuxo
salario medio se atopa entre 900 e
1200g e a súa antigüidade na em-
presa é inferior a cinco anos. Estes
datos axúdannos a sustentar a hi-
pótese de que se trata dunha «elite
discriminada», expresión acuñada
por M.ª Antonia García de León5

para referirse a esa non correspon-
dencia entre o nivel de formación
e os méritos profesionais do colec-
tivo feminino fronte aos cargos por
el desempeñados. �
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Gloria,

dende o café-salón 
de baile dos seus pais
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Nos anos trinta Gloria vivía en Brañuelas, un po-
bo de León. Daquela Brañuelas estaba divido en dous
pobos: Brañuelas da Estación, que era onde estaba a
nosa protagonista e Brañuelas. Brañuelas da Estación
atopábase xusto ó carón da estación de tren e era o
que máis tránsito de xente tiña. A estación non era
moi grande pero nela xuntábanse moitas vías.

Lembro que levaba moito tempo cruzalas todas para ir ó
outro lado [...]. Pasaban moitos trens, a maioría deles le-
vaban carbón que se recollía nas minas para o resto de 
España.

Os pais de Gloria tiñan un café-salón no pobo:

O café dos meus pais era o único que tiña salón de baile e
o día do baile era o meu día preferido. Os sábados axuda-
ba a miña nai a retirar as mesas e as sillas, e todo quedaba
preparado para que a xente bailase. Tiñamos unha gramo-
la na que poñiamos os discos para bailar os valses, os tan-
gos, os pasodobres... Eran todos bailes agarrados. Non se
bailaba sen parella como se fai agora e había que agardar a
que te sacasen a bailar os rapa-
ces ou ben se podía bailar con
amigas.

Gloria axudaba moito a súa
nai nas tarefas do café...

Coñecía moita xente e sacában-
me a bailar cada dous por catro,
pero tiña que axudar a miña nai
e non podía bailar sempre que
quería. ¡Cando estaba libre, a ver-
dade é que non había parella de
baile que rexeitase!

Naqueles anos as mulleres
tiñan que coidar moito que as
súas actuacións provocasen co-
mentarios...

Bailaba moito, pero iso si... non bailaba máis dunha peza
co mesmo rapaz, porque senón habían pensar que quería
algo con el. Doíame dicirlle que non ata a aquel rapaz [...]
que bailaba tan mal que eu remataba mancada polos piso-
tóns que me daba a cada paso que faciamos.

Bailar era unha forma de evasión para a xente

A xente do pobo e dos arrededores viñan ó baile cos seus
mellores vestidos. Gustáballe moito bailar pois facía es-
quecer, por momentos, as penas [...]. Os racionamentos da
comida e os fusilamentos que sabiamos que se facían nun
monte que había cerca minábannos. Os días do baile, en-
tre paso e paso, parecía que esquecíamos as cousas tan ho-
rribles que tiñamos ó noso redor. 

Gloria non só axudaba a súa nai no café-salón, se-
nón que tamén recollía o correo para o pobo,

Ía á estación pola correspondencia que viña no tren tódo-
los días [...]. Ó non ter teléfono, as cartas eran moi impor-
tantes para nós. Tiña que apresurarme moito a subir ó tren
e coller o saco, pois non ficaba moito tempo na estación,

aínda que o xefe da estación sempre me bus-
caba coa mirada para ver se baixara e entón
daba o pitido co seu silbato para que o tren
marchase.

Este traballo era moi duro para
Gloria cando chegaba o inverno leo-
nés...

Ía camiñando e a neve chegábame
ata máis arriba da cintura. Os homes
facían camiños coas pas e eu ía por
eles pero, aínda así, era moi difícil pa-
ra min camiñar por aquela neve, pois
era unha rapaciña. �

Lembranzas dunha época

GLORIA GÓMEZ DIAGO*�

*Gloria Gómez Diago, neta de Gloria.

Gloria ós doce anos co seu irmán Pepe
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En referencia ao desexo indivi-
dual e colectivo das mulleres de
«moverse para cambiar o mundo»,
na resolución final do Sínodo com-
prometémonos a «reinventar e re-
definir as identidades individuais e
colectivas, a crear unha alternativa

ás estructuras de poder estableci-
das e impeler o xurdimento de no-
vos parámetros políticos».

MARISA VIDAL COLLAZO�

O Sínodo de Muller

* Marisa Vidal Collazo. MULLERES
CRISTIÁS GALEGAS.

Máis de 700 mulleres de toda
Europa e outros países do mundo
ratificamos a nosa determinación
de cambiar a realidade na clausu-
ra do II Sínodo Europeo de Mulle-
res en Barcelona (do 5 ó 10 de agos-
to do 2003).

reafirma a determinación das

mulleres a cambiar a realidade
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Reafirmando a resolución do 
I Sínodo Europeo de Mulleres
(Gmunden, Austria, 1996), e seguin-
do o seu lema, «As mulleres cam-
bian Europa», e as súas recomen-
dacións nos ámbitos político, eco-
nómico, espiritual e de desenvol-
vemento persoal/identidade, as 
participantes no Sínodo de Bar-
celona condenamos contunden-
temente a invasión de «principios
neoliberais e obxectivos de enri-
quecemento do crecemento eco-
nómico» en tódolos aspectos da vi-
da, así como a violencia estructural
e a discriminación nos aspectos le-
gal, político, social, educacional, re-
lixioso e sexual, e comprometémo-
nos a continuar traballando para
abolir o racismo e as estructuras ho-
mofóbicas nas institucións sociais e
relixiosas.

Afirmando a importancia do li-
derazgo das mulleres en tódolos
ámbitos da vida, animámonos en-

res

Todas vimos a necesidade e im-
portancia dos proxectos interre-
lixiosos das mulleres e mesmo 
propúxose que o próximo Sínodo
Europeo de Mulleres, previsto para
o 2008 sexa interrelixioso, como
destacou Antie Röckemann, presi-
denta do Europen Women’s Synod
Association.

Maria Josefa Amell, presidenta
do Col·lectiu de Dones en l’Esglé-
sia, que foron as principais organi-
zadoras do Sínodo en Barcelona,
suliñou o éxito do Sínodo como un
espacio que nos permitiu a mulle-
res de diferente formación cultu-
ral e relixiosa analizar as estruc-
turas patriarcais e intercambiar
experiencias e estratexias para con-
verter Europa e o mundo nun si-
tio onde todas e todos poidamos
vivir mellor.

Aparte das resolucións, cada un-
ha de nós levamos de volta para as
nosas casas unha enorme riqueza

en Barcelona
tre nós a facer valer as nosas pro-
pias experiencias como mulleres, a
fortalecer a nosa autoridade espi-
ritual e relixiosa e a facer valer a
nosa vontade e decisión de partici-
par nos procesos de toma de de-
cisións.

No seu discurso final, a teóloga
feminista Mercedes Navarro suli-
ñou a importancia da visibilidade
das mulleres en tódolos ámbitos 
e animounos a crer no poder das 
súas propias ideas e no feito de que
os nosos conceptos alternativos, así
como os que aporta a teoloxía fe-
minista, poden ser ferramentas efec-
tivas para cambiar realidades e axu-
dar a crear unha Europa realmente
intercultural e interrelixiosa.

de experiencias, un amplo catálo-
go de ideas e estratexias novas, que
xa estamos a utilizar para continuar
o noso traballo para o cambio ta-
mén en Galiza. 

Proba desta riqueza do vivido
foi unha conversa que mantivemos
sete das nove galegas que partici-
pamos no Sínodo. Todas perten-
cemos o grupo Mulleres Cristiás
Galegas, e, tomando un café na ca-
sa de Fernanda, debullamos para
todas as que nos estades a ler o que
supuxo para nosoutras este Síno-
do. Aquí tendes as reflexións que
xurdiron dese facer presente o no-
so sentir dentro desa diversidade,
aportando a nosa perspectiva den-
de un posto informativo que man-
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tivemos tódalas xornadas (pande-
reteiras incluídas) e chamando a
atención sobre o problema que aso-
lou Galiza neste último ano: o de-
sastre do Prestige. Xuntámonos Ro-
sa, Tareixa, Maite, Fernanda e as
dúas Marisas para repasar para vós

á persoa diferente. Dende Europa
temos unha perspectiva do tema
do racismo, pero nunca escoitara
a análise desa realidade dende a
perspectiva da brancura. Sempre
vimos as outras culturas dende nós,
sempre fomos quen marca a pau-
ta e o canon, nunca me fixara no
corte de significatividade que para
elas supón o racismo.

Marisa V. Pois eu botei de me-
nos á muller musulmana. Cando
hai dous anos empezara a prepa-
ración do sínodo, escollíase Barce-
lona para facelo como xesto de
achegarse ao sur, ás culturas e mu-
lleres mediterráneas e pensábase
nas musulmanas. No Sínodo con-
vivimos e escoitamos a mulleres
das diferentes igrexas cristiás, a xu-
deas, pero botei de menos á mu-
ller islámica. Entre as participan-

aquel Sínodo e o que significou.
Preguntámonos que fora para ca-
da unha o máis destacado, o máis
significativo a nivel persoal e as
perspectivas de futuro que se nos
abrían co vivido en Barcelona. Aquí
vos presentamos algunhas das cou-
sas que saíron na conversa.

Rosa. Vírame na cabeza o tema
da raza branca como mito e terror,
tal e como o tratou a teóloga cris-
tiá austríaca, Christine Mayr-Lu-
metzberger, que tivo unha brillan-
te ponencia sobre a exclusión, a
perspectiva de xénero e o respeto

tes había algunha que fora a título 
persoal, pero comentaban que ao 
centro musulmán de Barcelona 
ninguén lles mandara ningunha 
invitación, e non tiñan noticia de
ningún intento de achegamento
previo na preparación do Sínodo.
Paréceme que o xiro ao sur que se
pretendía con este Sínodo quedou
un pouco coxo.

Marisa P. Pero houbo charlas
moi interesantes. O certo é que
sempre se trata á muller en xenéri-
co, e mira ti canta variedade hai en-
tre nós, e cómo nos sabemos co-

[…] o Sínodo de Barcelona condenamos
contundentemente a invasión de «principios

neoliberais e obxectivos de enriquecemento do
crecemento económico» en tódolos aspectos da

vida, así como a violencia estructural e a 
discriminación nos aspectos legal, político, 

social, educacional, relixioso e sexual, e 
comprometémonos a continuar traballando 

para abolir o racismo e as estructuras 
homofóbicas nas institucións sociais 

e relixiosas



43

municar sen necesidade dunha lin-
gua común. Unha aperta, unha olla-
da..., todas tan diferentes e todas
tan iguais... Lembro ás que falaban
do problema do acoso no traballo
nos países do leste, cómo elas o vi-
ven de xeito aínda máis indefenso
ca nós. Tamén se vía que todas te-
mos os mesmos problemas, aínda
que os vivimos con peles, culturas,
ou vestidos diferentes.

Rosa. Agora que o dis, lembro
o obradoiro sobre a violencia se-
xual que estan a sufrir as mulleres
do leste, e cómo conectaron esa
idea coa vivencia dunha espiritua-
lidade fonda e recuperadora. O
máis impactante era a testemuña
de paz e o proceso que teñen des-
pois esas mulleres, dende unha vi-
vencia fonda da súa espiritualidade.
Mediante unha mostra audiovisual
coñecemos experiencias persoais
desa realidade, a falla de apoios xu-
rídicos e legais...

Marisa P. Eu aprendín moito
das vivencias do grupo e nos gru-
pos «oasis». Cómo reivindicabamos
todas un espacio propio, os dife-
rentes niveis de feminismo que alí
había...

Maite. O concepto de demo-
cracia participativa que alí se pal-
paba como algo real: un espacio 
común de participación con pro-
tagonismo propio. O espacio co-
mún de reflexión, a chamada a hu-
manizarnos, a convivencia... A pesar
das diferencias había espacios on-
de falar, dicir, organizar, atoparse
con outras, grupos abertos... Ca-
da unha aprende de xeito distinto,
e a variedade permitía que todas
chegasemos ás cousas dende o mo-
mento persoal de cada unha. O per-
soal é o político, e o político é per-
soal. Alí víase iso. Falábase dende a
vida, buscando o significativo, indo
á persoa. A tódolos niveis: corpo-
ral, social, encontro, organización...

Rosa. Os obradoiros foron aga-
sallos auténticos. A maxia do en-
contro tan fondo que se daba en
calquera momento, a moita plu-
ralidade que había. Todo esto nos
dá para seguir facendo camiño xun-
tas, en pé de diálogo. Alí falouse, e
sería toda unha idea, de facer algo
a nivel do Estado Español que se
alongue menos no tempo (entre
cada Sínodo hai 8 anos). Esa pro-
posta resulta moi interesante, to-
do un desafío.

Fernanda. A min impresionou-
me ver cómo se podían facer as
cousas dun xeito diferente, que hai
outro talante, unha idea diferente
do que significa a eficacia. O prin-
cipal era facer as cousas, non me-
dir se se acadaban os obxectivos sen
máis, senón a forma de chegar a
eles. Facer as cousas para que real-
mente deixen algo na xente, que
todas teñan acceso a todo sen eli-
tes intelectuais.

Gustoume tamén a capacidade
de todas para acoller pensamentos,
afectos e ideas de outras. O afecti-
vo primaba sobre o cerebral. Non
mandaba o cerebro.

Marisa P. Unha pastora anglica-
na fíxome pensar no feito do auto-
rizarnos entre nós. Somos dadas a
desautorizarnos a nós mesmas, e
iso provoca rupturas e o queime
das que van por diante. Aquela pas-
tora negra que parecía repetir es-
quemas masculinos dicía que facían
falla figuras de autoridade que rom-
pan esquemas. Hai que ter respec-
to polo que fan outras mulleres.

Fernanda. Tendemos a ver to-
do con demasiada perspectiva de
raza branca.

Rosa. Tamén todo esto nos en-
sina o que debe ser a tolerancia, o
acoller a outra persoa, o aceptar
dándose...



Marisa V. É importante o feito
de podernos brindar a posibilida-
de de ser máis afectivas e menos
cerebrais, dialogar coa mirada, cun
apertar de mans... como o que se
di en silencio di máis que tódalas
palabras.

Marisa P. Como co corpo, o
movemento, o contacto, se fan ce-
lebracións moito máis fondas, sen-
tíndonos comunidade. Foron ta-
mén moi bonitos os símbolos, a
oliveira, os anacos de cerámica que
cada unha levou da súa terra e cos
que compuxemos o mosaico o pri-
meiro día, o tapiz feito con panos
do anterior sínodo austríaco, e que
presidía este, as imaxes de cone-
xión co anterior...

Rosa. E na cerimonia final, as
cerámicas intercambiadas entre no-
soutras para simbolizar a forza de
construír xuntas nos nosos lugares
de orixe...

Marisa V. Ou mesmo as cun-
chas das nosas praias que nós re-
galamos á xente na cerimonia de
clausura. Houbo quen quedou sen
ela e laiaba non poder levar para a
súa terra un pouco de mar galego.
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Tareixa. Todo foi moi vivencial,
pero de todo o que pasou, eu qué-
dome co día que vimos ás bispas
no remate da celebración. O per-
corrido vital daquela rabina xudea,
da pastora anglicana, abríronme
un mundo enorme, que nunca vi-
ra posto na práctica. Mulleres re-
ais, celebrando... Puiden achegar-
me a elas, darlles unha aperta e
darlles as gracias polo seu atreve-
mento. Eclesialmente daban pau-
ta de novidade.

Marisa V. Alí estaban tamén al-
gunha das presbíteras católicas, or-
denadas (e excomungadas auto-
maticamente) en agosto do ano
pasado. Impresionoume ver o seu
aplomo e idade, a franciscana, xa
maior, que vías claramente que
non era ningunha arroutada, e era
presbítera. Cando comentei que
aquel día elas eran as protagonis-
tas, alguén me dixo que boa falla
lles facía, que o estaban a pasar moi
mal, e que todo o apoio que lle pui-
désemos dar era pouco en compa-
ración con todo o que tiveran que
aturar para poder chegar alí.

Rosa. Alguén dicía tamén que
así lle pasara a Tareixa de Ávila e a
tantas outras, ás que ninguén en-
tendeu ata moito tempo despois.

Marisa P. E lembro tamén as
mexicanas de Católicas polo De-
reito a Decidir, cunha presencia for-
tísima, unha empatía total con elas,
pura química. Fixéronme volver a
idea de que a forza vén do Sur. Os
camiños son válidos, pero as ener-
xías veñen sempre do Sur, de tó-
dolos sures: xeográfico, vital...

...E así seguimos falando de 
crear algún tipo de evento deste es-
tilo, máis sinxelo (e tamén máis
económico) a nivel de Estado Espa-
ñol, para dar máis continuidade e
fluidez ao intercambio coas mulle-
res de outros horizontes relixiosos.
Seguimos a dar volta ao tema de
crear redes de mulleres que nos en-
riquezan e agranden as nosas pers-
pectivas.

Se algunha das que nos ledes es-
tades interesadas en coñecer máis
este Sínodo, na páxina web oficial
xa están colgadas as ponencias (nos
seus idiomas orixinais), as conclu-
sións e outras curiosidades. Entra-
de en www.synodalia.net. �

[…] a importancia da visibilidade das 
mulleres en tódolos ámbitos e animounos a 

crer no poder das súas propias ideas e no feito
de que os nosos conceptos alternativos…
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Cántos autores deberían ter re-
alizado este exercicio de aprender
a mirar cara a vaidade escritora.
Despois da fulminante carreira ó
éxito literario de Yolanda Castaño
–dentro do que isto pode significar
na cultura do noso país– gracias ós
poemarios: Elevar as pálpebras
(1995), Delicia (1998), Vivimos no ci-
clo das Erofanías (1998) –tamén tra-
ducido ó español– e á antoloxía
cantada Edénica (2000), chega O li-
bro da egoísta, unha obra que reno-
va a colección Dombate, da Edi-
torial Galaxia, unha aposta pola
poesía, tan necesaria despois da de-
saparición da colección Ablativo
Absoluto de Xerais, e da apurada
situación da imprescindible Edito-
ra Espiral Maior. 

O libro da Egoísta, proxecto xes-
tado mentres se sucedían os catro
anteriores, é unha pausa na perso-
al poética da autora (vitalista e eró-
tica –provocativamente afectada–),
unha reflexión persoal sobre o des-
dobramento que require a creación,
un xeito de preguntarse polos de-
sexos modais e lingüísticos do xo-
gar a reconstruírse a través da poe-
sía. O texto presenta a vivencia do
percorrido literario da autora, aber-
to como un pactado compromiso

consigo mesma, adoe-
cendo (Amarme con cin-
co caras que terei que sus-
tentar repartindo doses
minúsculas das miñas
costelas ós cinco peteiros
abertos como fauces). Es-
tablecéndose un diálo-
go estético entre sofis-
ticados versos (E así
lanzada contra a tarde
de dedos implacables que non perdoa-
rá arrincarme os lazos) e o discurso
propio dunha nena nada tráxica,
cercano á vida material (Xuño podía
ser un mes bonito), á poesía oral (Qué
horror. Non podo deixar de morder a
boca por dentro, até facer sangue), e
á literatura dos diarios todos (hoxe
fun á saída do instituto ver saír ado-
lescentes).

Esta mestura de intencións, ver-
balizadas a través de fórmulas tan
diversas, lévame a considerar dúas
partes nas que se podería dividir o
libro. A primeira –ata a páxina 37–,
formada por poemas breves, escri-
tos de xeito prosaico, é unha poesía
de personaxes, máis abstracta e ta-
llante, de polifonía sincera entre a
sacerdotisa, a analfabeta e a propia
voz poética (homónimo trasluz da
autora), debatendo os seus dese-

xos. Así, a relixiosa, ca-
tiva da fraude literaria
e devota da doutrina
poética, reclama o co-
ñecemento; a analfa-
beta prega para non se
vender, manterse pu-
ra na ignorancia que
preserva o sentido, o
tacto, o privilexio, as ga-
nas de tirarse; e a ter-

ceira presencia, a Yolanda que in-
terpreta as loitas, é a que sabe
–seguramente física e intelectual-
mente– e coñece o final. Así, neste
percorrido autocrítico co propio
ser (verbo), apaixonadamente «Yo-
landa» dará de comer o corazón ás
bestas, contemplarase belísima, no-
mearase orfa e estéril (Abortar é un-
ha obriga) sen deixar de mentir
–ventrílocua– para aprender a ine-
narrable alegría de ter casa, isto é, de
ser eu. 

A segunda parte –dende a páxi-
na 41 ata o final– constitúena va-
rios documentos íntimos (diarios,
cartas, anotacións sobre o cotiá, es-
critos sobre unha lectura favorita...)
que intentan transmitir esa in-
quietude de ser outras. 

O anhelo de ser futura, de che-
gar limpa á historia real, cotiá –re-

Libros

O libro da egoísta
CASTAÑO, Yolanda: O libro da Egoísta, 
Vigo, Galaxia (Colección Dombate), 2003
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Para os dandis como para 
as mulleres, parecer é ser. 

Barbey D’Aurevilly
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nunciando ó tráxico amor, á dor–,
pero non por iso menos subxecti-
va e fantasiosa, é a ponte, formu-
lada con estes dous versos, 

Taxar a dose exacta
de memoria e esquezo

que nos levará á segunda parte,
traspasando a liña dos aforas e os
adentros, é dicir, o espello, co asom-
bro puro dunha Alicia ferida nas ca-
tro ficcións ou libros anteriores da
autora, agora esnaquizados crista-
liños reflexos.

Os textos que forman esta sec-
ción, son unha forma de comuni-
carse, ben coa mesma voz da que
xorden, coma se doutro personaxe
se tratase, como sucede na exten-
sa misiva á Yolanda que acolle (fa-
rame un fogar paupérrimo entre os seus
brazos de mundo); no relato ó ama-
do, como chamada/recordo resig-
nada/o; no falso diálogo coa autora
(– Agarda. Isto é un labirinto de espe-
llos e á orixinal xa non a recoñezo); ou
nos berros escritos no reflexo roto
e composto (SON A EGOÍSTA PORQUE

ESTÁ SOA).
Ou ben, establecendo esa co-

municación co exterior, como se
lee na lista de preguntas existen-
ciais (por exemplo: ¿De que ventrí-
locuo somos?); ou na escena teatral,
reescritura da historia de O Amante
de Marguerite Duras, en clave per-
soal (Eu contareiche dela, da miña re-

lación con aquela rapaza [...] Porque
en nada me recoñezo); no diario que
permite anotarse poeticamente (Na
parada do autobús coincidín cun
rapaz fermosísimo. «Quero respirar na
mentira que crea a teu corpo...»); e na
carta á amiga escritora, plagada de
presencias de poetas vivas, outras
que ben poderían ser ela, ou per-
mitirlle a Yolanda Castaño, iden-
tificarse. Pero non lle é posible á
muller que escribe sentirse parte,
nin desta xeración literariA, nin
doutra brigada feminista (eu xa non
son daquelas que tiveron que traballar
para «nosoutras»). Nembargantes, o
libro, ademais de erixirse como
unha vinganza ó mundo da litera-
tura acrítica cos presupostos artís-
ticos, coas convencións creativas
–reivindicando o posmoderno de-
reito a non ser orixinal– contribúe
ó recoñecemento das egoístas, que
poderiamos ser todas.

Este traballo exhaustivo, deixa
á autora nun lugar interesante na
poesía galega contemporánea. En-
treliñas podemos descubrir que de
ningunha maneira, a escritora se
permitirá percorrer camiños alleos,
perseguir ás tentacións do éxito.
Comprométese neste texto a ofre-
cernos de aquí en adiante, lágrimas
de diamante, non solo gotas sal-
gadas. Debemos celebralo. �



A primeira sorpresa do exem-
plar que lin de tan suxerinte obra
aparece xa na capa: 5ª edición. ¿Me-
ra mercadotecnia (en ocasións sos-
peitosa)?, ¿singularidade e méritos
obxectivos do propio libro?, ¿un pú-
blico lector, maioritariamente –co-
mo sabemos– feminino, desexoso
de que saían á luz as historias e fei-
tos de mulleres non recoñecidas na
historia oficial e –como tamén sa-
bemos– ávido de modelos? Proba-
blemente unha combinación de to-
do: méritos da obra, un público
desexoso deste tipo de traballos,
xunto cunha boa promoción.

Dende logo modelos de con-
ducta valorosa e contracorrente
dos dictados da sociedade do seu
tempo para as féminas abondan nas
biografías destas once mulleres dos
séculos XIX e XX seleccionadas po-
la autora, exploradoras que reco-
rreron África nun tempo en que os
mapas do continente tiñan amplos
espacios sen referencias precisas 
e que experimentaron na viaxe 
unha sorte de liberación e a opor-
tunidade de ser elas mesmas.

Viaxeiras mozas e maduras, mi-
sioneiras, estudiosas, podentes, ex-
céntricas, glamourosas, teimudas,
aventureiras... son as protagonis-
tas deste libro ben documentado,
escrito con respecto, un hábil esti-
lo narrativo que sabe manter o in-
terese e moito humor. 

Algunhas acompañaron aos seus
maridos en expedicións, sendo

recoñecidas publica-
mente por eles como
excepcionais compa-
ñeiras. Outras inter-
náronse soas e sen ar-
mas en territorios dos
que a grande maioría
de varóns que o fixe-
ran non regresaban vi-
vos. Porque, ao con-
trario do que se poida
supoñer, elas sabían
que, como dicía a misioneira Mary
Slessor, destinada en Calabar (ac-
tual Nixeria), «unha muller soa en-
tre salvaxes pode parecer que es-
tea en desvantaxe respecto a un
home, pero non é así. Estrañamen-
te esta mesma indefensión resulta
proverbial entre os nativos, que non
nos consideran un perigo e nas per-
míten penetrar en terras inex-
ploradas. O home branco sempre
se mostra superior, vai armado e
tras el sole ir un exército. Eles sa-
ben que as mulleres non vimos a
loitar e, aínda que non poden en-
tender qué facemos alí con eles, ob-
servamos como un fenómeno in-
teresante, estraño mais sempre
inofensivo».

Unhas poucas tiveron o valor de
denunciar a escravitude, a prepo-
tencia do home branco, criticar o
labor nefasto de misioneiros e fun-
cionarios locais, mostrar admira-
ción por culturas autóctonas des-
prezando aos colonos, enfrontando
a burla pública, as represalias e in-

cluso o rexeitamen-
to da súa propia fa-
milia. Beryl Mark-
ham, por poñer só
un exemplo, medio
criada entre os nan-
di de Kenia, escribía
no seu libro Al oeste
con la noche: «¿Que
raza de advenedi-
zos, xurdida dalgún
século recente e in-

maturo que se arma de aceiro e
presunción, pode igualarse en pu-
reza ó sangue dun só masai mora-
ni [guerreiro], cuxa herdanza pode
proceder dalgún lugar cercano ao
Edén?». Algunhas delas descubri-
ron en África a súa paixón e o seu
verdadeiro fogar.

A xornalista e fotógrafa catala-
na, Cristina Morató, membro fun-
dador e vicepresidenta da Sociedad
Geográfica Española (creada en
1997) é tamén autora de El peor via-
je de nuestras vidas e Viajeras intré-
pidas y aventureras. Como fotógra-
fa, ten realizado varias exposicións
mostrando nas imaxes a súa parti-
cular visión dos sinais de identida-
de que definen aos moitos pobos
indíxenas que coñece.

Esta viaxeira en solitario trazou
as coordenadas dun tipo de libro
que non existía, en canto a novi-
dade do tema e o enfoque: a his-
toria colonial africana mostrada po-
la visón dunhas mulleres que a
contemplaron de preto. �
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Las reinas de África
MORATÓ, Cristina: Las reinas de África: 
Viajeras y exploradoradoras por el continen-
te negro, Barcelona, Plaza y Janés, 2003.
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Mulleres de

No mesmo centro do popular
barrio sevillano de Santa Cruz
encóntrase a Casa de la Memoria
de Al-Andalus*, un palacete do
século XVIII que aínda hoxe con-
serva perfectamente elementos
arquitectónicos da primitiva casa
xudía, así como cerámica dos sécu-
los XVI e XVII. A través dun fugaz
percorrido polas súas dependen-
cias, descubrimos un belo canto no

primeiro andar, onde hai unha ex-
posición permanente sobre a mu-
ller no Al-Andalus.

Nesta pequena sala –de visita
obrigada para todas aquelas per-
soas que como unha mesma sen-
ten unha certa curiosidade sobre os
seus antepasados– móstrase de 
xeito moi visual unha temática que
certamente estivo esquecida nos
manuais de historia do ensino ou

alomenos así o recordo. A exposi-
ción achéganos a un grupo de mu-
lleres que fixeron historia no seu
tempo. Mulleres de diferente orixe
social e cultural que brillaron con

Al-Andalus

* Casa de la Memoria de Al-Andalus.
Rúa Ximénez de Enciso, 28. Barrio de
Santa Cruz. Sevilla. Tel. 954 560 670.
E-mail: memorias@teleline.es 
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luz propia nun mundo de califas,
sultáns, imáns e emires. Mulleres
que destacaron pola súa sabedoría,
polos seus estudios, pola súa crea-
tividade nun mundo de homes e pa-
ra homes. Mulleres poetas, canto-
ras, trobadoras, oradoras...

Destacamos a bela Lubna que
viviu no século X e posuía non só
uns amplos coñecementos de cál-
culo, métrica e aritmética, senón
tamén en caligrafía. Conxunta-
mente co médico xudeu Hasday
organizou e dirixiu a Biblioteca Ca-
lifal de Al-Hakam II na cidade de
Córdoba que nese intre era o epi-
centro do saber musulmán. Outra
cordobesa de gran protagonismo
na vida pública foi Wallada la Ome-
ya, unha prestixiosa poetisa satírica
creadora do primeiro salón litera-
rio na cidade califal no século XI, 
cunha fama de muller extravagan-
te pois lle gustaba pasear polas 
rúas cos seus poemas bordados nos
vestidos. Pero tamén neste grupo
de féminas célebres se encontra un-
ha escrava de Bagdad, Qamar, com-
prada polo mesmo gobernador de
Sevilla pero que gracias aos dotes
da súa voz se converteu nunha di-
va do canto para a Corte Sevillana.
Sen embargo, a gran poeta do Al-
Andalus é unha granadina de ori-
xe bérber, Hafsa Al-Rakuniyya,
moi coñecida a súa per-
soa nos círculos culturais
e intelectuais de Grana-
da durante o século XII.
Neste miúdo grupo de mulle-
res, que non todas elas son mozas,
destaca a presencia dunha sabia an-
ciá sevillana, Fátima Int Al-Mu-

tanna, unha oradora respectada por
toda a clase podente. Pero tamén
as hai que reivindicaban naquel en-
tón os seus dereitos como persoa
individual e como muller. Este é o
caso de Sara la Goda que pertencía
á familia do último bispo visigodo,
casada en segundas nupcias cun di-
rixente de Ixbilia, non lle importou
viaxar ata Damasco para denunciar
o seu esposo ante o mesmo Califa
polo maltrato que este lle daba.

A través dunhas sinxelas pince-
ladas a exposición móstranos un
abano de mulleres que gozaron de
gran prestixio intelectual e de in-
fluencia na Andalucía musulmana,
no Al-Andalus. De viaxar a Sevilla,
unha visita a esta exposición ali-
mentará os desexos que todas
nós temos por coñecer un pou-
co máis a historia das mulleres
dos nosos antepasados.
Certamente paga a
pena. �

Mulleres que destacaron pola súa 
sabedoría, polos seus estudios, 

pola súa creatividade nun mundo 
de homes e para homes. Mulleres poetas, 

cantoras, trobadoras, oradoras...

Lubna: Óleo de José Luís Muñoz
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Concello de Vigo

● Servicios especializados para ás mulleres no Concello de Vigo

Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller-CMIDM

O servicio ofrece con carácter gratuito información e asesoramento xurídico, social e sociolóxico ás 
mulleres no que se promove unha intervención pluridisciplinar e integral dende unha prespectiva 
de xénero.

● Horario: de luns a venres de 10:00 a 14:00 horas e xoves de 17:00 a 20:00

● Teléfono 24 horas: 986 293 963

Casa de Acollida de Mulleres Maltratadas

Ofrece ás mulleres víctimas de violencia e ás súas fillas e fillos un espacio alternativo de convivencia 
e un tempo de reflexión para tomar decisións sobre a súa vida. Durante a súa estadía na Casa de 
Acollida as mulleres contan con apoio e asistencia social, xurídica e sicolóxica das profesionais do 
Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller.

● Teléfono 24 horas: 986 293 963

Servicio de Atención Domiciliaria á Infancia

Servicio gratuito que consiste no coidado persoal das fillas/os menores de dez anos que se fai na 
casa da beneficiaria desde a hora solicitada ata o seu regreso. A duración máxima e de catro horas 
dentro dun horario comprendido entre as 08:00 ás 22:00 horas de luns a venres. Consultar baremos,
accesos...

● Teléfono: 986 293 963

Casa das Mulleres

A casa das Mulleres é un espacio utilizado tanto pola Concellería da Muller como polas asociacións 
e colectivos de mulleres da cidade. Serve para impartir cursos, realizar reunións, exposicións 
e conferencias.

● Permanece aberto todas as tardes de 18:00 a 21:00 horas

A casa das Mulleres conta con tres aulas espaciosas, unha oficina e un almacén-arquivo. Nas súas 
dependencias desenvólvense programas de actividades organizados desde a Concellería 
por diferentes asociacións de mulleres.

● Teléfono: 986 442 194 / Fax: 986 442 195

Enderezo: Rua Romil, 20. 36208 VIGO

O Concello mira por ti



51

A Coruña
Centro de Información dos Dereitos da Muller
Polígono de Elviña (zona de Birloque s/n). Tel.: 981 282 044

Santiago
Servicio de Asesoramento das Mulleres Concellería da Muller
Horario: mañá de 10 a 13 / tarde dos luns, mércores 
e venres de 17 a 19 h.
Praza da Constitución s/n. Tel.: 981 571 461

Centro de Información dos Dereitos da Muller. Alecrín
Horario: 9:30 a 1:30 / 5 a 8 h. de luns a venres.
Rúa Galeras, 13-3º oficina 6. Tel.: 981 573 913

Centro de día para mulleres protitutas
Horario: 10 a 2 / 5 a 8 h. de luns a venres.
Rúa Galeras, 13, 3º-E. Tel.: 981 554 115

Vigo
Coordinadora Feminista de Vigo
Colon 9. Entrechán, oficina 4. 36201 Vigo. Tel.: 986 220 464

Alecrín
Centro de Documentación, biblioteca, hemeroteca
Horario: 10 a 1:30 / 4 a 8 h. de luns a venres.
García Barbón, 30 - 5º. Oficina 8
Tel.: 986 439 459
Centro de día para mulleres prostitutas
Horario: 10 a 2 / 5 a 8 h. de luns a venres.
Rúa Elduayen, 23-1º. Tel.: 986 224 193
Centro xove de saúde sexual e anticoncecpión
Horario: 10 a 1:30 / 5 a 8 h. de luns a venres.
Rúa Lugo, 2-1º. Tel.: 986 443 246

Casa da Muller 
(Centro Municipal de Asesoramento dos Dereitos da Muller)
Rúa Romil, 20. Tel.: 986 293 963

Plataforma de Madres en Acción
Pizarro, 53-5º D. Tel.: 986 417 976

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

Pontevedra
Asesoría Xurídica Mulleribus
Asamblea de Mulleres de Pontevedra
Benito Corbal, 36-1º. Tel.: 986 865 028
Horario: Martes e Xoves de 19 a 21 h.

Xanela. Apartado 90. 36810 Redondela

Ourense
Asociación Galega da Muller
Apartado 679

S.G.I.
Servicio teléfonico de asesoramento gratuito. Tel.: 900-400 273

Axenda
ALGÚNS DE INTERÉSEENDEREZOS E TELÉFONOS

A Coruña
Librería Couceiro
Praza do Libro, 12

Librería Xiada
Avd. de Fisterra, 76-78

Librería Lume
Rúa Fernando Macias

Pontevedra
Librería Michelena
Rúa Michelena, 22

Librería Paz
Peregrina, 29

Santiago
Librería Couceiro
República del Salvador, 9

Librería Abraxas
Montero Ríos, 50

Librería Maria Balteira
Rúa Nova de abaixo, 7

Librería Pedreira
Rúa do Home Santo, 55

Baba. Área Central

El Kiosko. Praza de Galicia

Ourense
Livraria Torga
Rúa da Paz, 16
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Julia Margaret Cameron nasce en Calcuta no ano 1815.

A sua andaina no mundo da fotografia iniciará-se depois

da sua chegada á Grande Bretaña. Será nese país onde os

seus retratos fotográficos a convertirán na primeira mu-

ller destacada nesa arte.

Comezou a adicarse á fotografia aos 48 anos de idade

de maneira autodidacta. Nun principio retratará aos mem-

bros da sua familia e amigos para de seguida adicar-se a

facer pasar diante da sua cámara ás personalidades máis

relevantes da cultura e a política victoriana.

A sua obra máis importante é a coñecida como Idylls

of the King (1874): ilustracións fotográficas do traballo ho-

mónimo do seu amigo e poeta Alfred Tennyson adicado

á figura do rei Artur. Esta obra será obxecto de admira-

ción, anos depois, de pintores e artistas máis do que por

fotógrafos, xa que Margaret centraba a sua atención no

plano estético máis que no técnico, tendencia contraria

á dos fotógrafos profisionais da época. Na busca da ex-

presión poética achegou-se aos preceptos dos seus ami-

gos os Pre-rafaelitas: perspectivas intimistas, difumina-

ción dos detalles, a importancia da formación relixiosa,

a influencia da contemplación pictórica...

O traballo de Margaret Cameron, desenvolvido entre

os anos 1863 (cando unha filla lle regala a sua primeira

cámara) e 1879 (ano do seu falecemento), abraiou aos fo-

tógrafos da primeira década do século XX (momento no

que foi redescuberta), pola sua capacidade artística, psi-

colóxica e introspectiva nun momento no que a fotogra-

fia estaba a dar ainda os seus primeiros pasos.

Julia Margaret 

Cameron 


