


EDITOR¡ñL 
Ep, noies¡ 
Ja tornem a estar aqui amb un 
n 2 2 tan explossiu com un 
Scud, (ep, que aixó és molt 
serios). Perqué..., no ho sa-
beu? I R A K ha envait K u 
wait. Ah.. . , que ja havieu 
sentit quelcom? Dones no sé, 
perqué.., molta peí. lícula per 
latele,peró, aquíno ens ente-
rem de res. Des de sentir ani-
malades com, " e l dia del 
ataque, Bagdad estaba i lumi 
nado como un árbol de Navi
dad" , a d'altres com que la 
' 'F lot i l la ' ' d'aquí és allá per 
l'embargament comercial, 
(és que no saben que per la 
zona ja no passen mes vai-
xells que els de guerra?. 
Pero, de les repercussions que 
ens portará la guerra... res de 
res¡. Aixó és perqué nosal-
tres, pobres i imbécils ' ' cria-
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tures'' ens podriem pensar el 
que no és. Que creixerá el 
racisme? NOO- Aixó, és que 
els ' 'moros" son molt i molt 
dolents, ens volen invair i 
estar-se vuit segles mes. Que 
aixó és una guerra peí petro-
li? NOO...Es que un pobre 
país tan "democrátic" com 
Kuwait (tot passa pre les mans 
de r E m i r ) , sois pots accedir 
a la nacionalitat després de 
malviure, com a bon immi-
grant, després de 40 anys. 
aixó sí, terballant pels seus 
dirigents, que aquests sí que 
sónKuwaitians. Deia dones, 
que un país tan democrátic 
com aquest, necessita Fajut 
d'un país protector de la de
mocracia com els EEUU; 
(paga a l'exércit d 'El Salva
dor perqué assassini a la 
població; crea dictadures a 
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Xile , Argentina, Guatema
la..., la Contra a Nicaragua; 
Panamá; recolza a 1'Irak a la 
seva guerra contra Irán; al 
Jomeini l i vengué les armes... 
Que el PSOE ans va engan-
yar amb l 'OTAN i ara ens 
continua preñen el peí? 
NOO...E1 PSOE és el repre-
sentant legal del poblé i no 
aquests quatre hippies i punks 
penjats, que el qué fan és 
animar a Saddam, (milers de 
persones al carrer, 1000 i n -
submissos a Catalunya sola-
ment, Plataformes contra la 
Guerra a tots els barris i loca-
litats,. . .) . Qué el PSOE em-
presona objectors?. NOO... 
E l PSOE també és un gran 
defensor de la democracia i 
la l l ibertat d'expressió, 
("entalega insubmissos, ens 
prohibeix parlar de deserció 
a la guerra dient que ens pas-
saran peí jutjat a tothom, 
censura " m i l i t a r " , . . . ) Quéel 
Solchaga ens está venent ara 
el mateix pía económic que 
el que ens volia vendré peí 
14-D?. NOO...es que jahem 
dit que el Saddam és un 
' 'mangui ' ' , i fins el preu deis 
tomaquets és culpa seva, del 
Saddam Hussein (sense co-
mentaris...) 

Volen veure Circ? Poseu la 
tele, espereu les noticies i . . . 
' 'pasen y vean' 'E l que passa 
és que ja no ens diverteixen 
els pallassos de la tele, i les 
espectadores hem decidit ser 
les protagonistes. 



-REVISTES 
Aconseguir el vot perles 
dones, (va ésser un regal?), 
sembla ser un punt de partida 
per ralliberament de les 
dones, arreld'aixó hem anat 
agafant cada cop mes espai a 
la societat. 
Ais medis de comunicació, 
al carrer, a casa, a la sexuali-
tat, a la política, a la cultura. 
Pero, sembla ser que sempre 
al nostre lloc. Sóm presenta
dores , anem amb un nuvi al 
carrer, tenim les responsabi-
litats de les tasques de casa, 
(encara que á la majoria deis 
casos " joves," les tasques 
son compartides). Sóm dipu-
tades, aixó sí, en contra de 
ravortament, ??, i tenim un 
espai maravellós a les revis
tes, fins i tot tenim un al " M a -
gazine Dominical de La Van
guardia, que ens explica les 
noves tendéncies a la moda; 
com posar nova la casa i la 
nostra cara. 
En aquest article, ens hem 
proposat aprofundir envers 
aquesta part de l a ' 'cultura' ' 
per a dones, qué son les re
vistes. Per fer-ho hem agafat 
com a punt de referencia unes 
quantes: des de l'any 1937, 
' ' La Dona Catalana'', fins de 
mes actuáis per veure la dire-
réncia del contingut, i . . . qui
na ha estat la nostra sorpresa, 
al veure que gaira bé no can-
via. Es al.lucinant el progrés 
de la dona en 54 any s, només 
la llargada de les faldilles¡ ¡ ¡ 
Aqüestes son: Ragazza, Vale 
Dunia, rapartat de la Mujer 

en La Vanguardia: prepareu-
vos¡¡¡. 
Les revistes, de la mateixa 
manera que l'educació, la es
cola, els llibres, les peLlícules 
i " L a Dama de Rosa", aju-
den a construir el que s'ano-
mena el Rol Femenil a no-
saltres ningú ens pot dir com 
ha de séser una dona, perqué 
nosaltres sóm com volem, 
sóm moltes per ser totes 
iguals. 
Ara entrem en materia: be-
llesa, maquillatge i moda: 
sembla ser que continua és-
sent el 90% de la nostra vida; 
veient 1'espai que ocupa a les 
revistes. A nosaltres ens agra
da estar guapes, pero h i han 
moltes mes coses que om-
plen la nostra vida. Qué és 
una dona guapa?¡ ¡ ¡, com s'ha 
de vestir aquesta dona gua
pa? ¡ ¡ ¡ quin maquillatge ideal 
d'aquesta primavera s'ha de 
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posar aquesta mateixa dona 
guapa?; j ¡ , i es ciar... questa, 
ha de teñir unes mides i un 
pes ideal... cree recordar 
quelcom d'una dona objec-
te... 
Arribem ais consultoris, "els 
grans dubtes de les dones ca
talanes... ¡totalment verídic": 
- Venim a vosaltres per veure 
si podeu solucionar el nostre 
conflicte: Sóm tres amigues 
que estem enamorades del 
mateix jove, i sabem per una 
germana seva que no l i agra-
dem cap de les tres. H i hauria 
qui ens digués qué hem de 
fer?; oblidar-lo o hem de 
continuar anant-li darrera?. 
-Sóc una noia de setze anys, 
bastant agradable, car que no 
ho sóc bastant peí jove que jo 
estimo. Fa temps que sé que 
no m'estima. Voleu dir-me o 
aconsellar-me qué farieu al 
meu cas?. 



-Tinc bastant peí moxí ais 
bracos i mans. Qué podría f er 
perqué em caigués sense ne-
cessitat de depilació i que no 
em perjudiqui?. Per a teñir 
els llavis vermells sense pin-
tures, qué m 'h i puc posar?. 
Evidentment totes les pregun
tes teñen les se ves respstes, 
aquest cop no les copiarem, 
seria massa feina, i la veritat 
és que fa por llegir-les. 
Les revistes que s'anomenen 
fetes per gent professional, 
ves per on¡ resulta que ens 
condueixen ais mateixos 
valors que fa 54 anys:-conti
nua estimant-lo, que tot sa-
crifici té la seva recompen-
sa.-
-digues a la te va amiga que el 
deixi ja que per a ella és només 
un divertiment, i per a tu és el 
noi que estimes.-
SENYORS GUIONISTES 
QUE JA FA TEMPS QUE 
ENS H E M ADONAT QUE 
JA NO EXISTEDCEN ELS 
PRINCEPS BLAUS. 
Ara passem a la sexualitat. 
Dones sí, resulta que a aqües
tes revistes per a les joves ens 
parlen de la sexualitat, no com 

a tema específic, pero sí ens 
queda reconegut, " ( a la 
fí)",que les dones tenim re-
lacions sexuals, evidentment 
heterosexual. Es toma a 
parlar de la sexualitat que 
totes coneixem, es a dir de la 
que NO coneixem: no ens 
parla de plaer, deis orgasmes, 
de la informació deis Pla-
nings, la contracepció, del 
coneixement del nostre propi 
cós, de la masturbació... A r r i -
bem a una conclussió: 
SEXUALITAT=PONTELO 
PONSELO 
Arribem a les histories d'a-
mor: mares que eren mal trac-
tades pels seus homes, pero.-

que l'amor i la voluntat de sa-
crifici (per la dona, s'enten) 
van salvar el seu matrimoni. 
Joves que el seu nuvi no les 
estima pero, com a la seny ora 
del matrimoni, el seu sacrifi-
ci salva la relació. 
Amors d'estiu, princeps blaus 
que han salvat la vida de la 
jove, i que ara es pensen 
casar... 
Ja h i sóm¡¡ altre cop legiti-
mant el patiment de les dones 

per Tamor?, L..qué diuen ara, 
que ens soluciona la vida?. 
Bé...es ciar que volem revis
tes per a dones, pero, ja és 
hora de canviar una mica 
aquest 90% del contingut. I 
ep; que es ciar que volem 
v iure histories d 'amor 
aLlucinants, pero també vo
lem saber de literatuta, cine
ma, poKtica (qué passa al 
món?), sexualitat, contracep
ció, treballs, estudis, infor
mática, ciencia, ecologia, 
historia, matemátiques, balls, 
idiomes, teatre, art, física, 
papirofléxia, agricultura, 
vaixells, pesca, bolígrafs, 
taules, árbres, peixos, plane-
tes, estéis, bruixes, contes... 
No volem 10 pagines al Do-
ninical que ens digui cóm 
estar guapes. No volem tor
nar a ser la Ventafocs o Blan-
caneus. No volem n i veure 
revistes de labors amb nom 
de dones. Esperem que Ma-
telila compleixi al menys el 
" 5 0 % " del que havia d'és-
ser una revista per a dones i 
joves. 
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La publicitat és Farmá que 
utilitzen uns quants per ven
dré productes per viurecna 
vida milor. Pero, parlem del 
qué realment és la publicitat. 
En general la publicitat ha de 
convertir en atractives una 
serie de coses, perqué la gent 
les compri, i qué millor que 
dedicar molts minuts publi-
citaris ais i les joves. Es ciar 
que els mecanismes son dife-
rents segons a qui vagi dir igi 
da. Mentre la gent "establer-
ta ' ' , espera aconseguir un bon 
cotxe a bon preu o la casa ben 
neta, les i els joves necessi-
tem altres coses. La nostra 
vida és diferent, no son preo-
cupacions de planificacions 
familiars i assegurances de la 
tercera edat o teñir la casa 
mes neta que la veina. La 
nostra vida ha de ser comple-
tameñt lúdica. No ens hem 
de preocupar de res mentre 
que no siguem grans; la roba 
el Ford Fiesta, o beure Coca-

Cola com la joventut de la 
Unió Soviética. 
Si la publicitat per tant, se
gons jove o gran, també és 
difrent si ets noi o noia. A 
nosaltres se'ns solucionen 
problemes de regla, se'ns 
donen molts i molts consells 
per estar ben guapes: posa't 
colonia, rentat la cara amb tal 
sabó i refrega't després amb 
tal crema, depila't, arregla't, 
pinta't amb els colors d'es
t i u , de l ' h i v e r n o la 
primavera...perqué, sobretot, 
tens un home amb una gavar-
dina ' 'cachimir' ' que testa 
esperant a la cantonada per 
donar-te una bofetada per 
arribar tard i després, com 
que t'estima veritablement, 
fer-te un petó entre "burbu
jas deplacer"...porqué' 'una 
Coca-Cola y una sonrisa", 
i . . . no et preocupis que la 
vida s'ilumina. 
I . . . cóm t'ha passat peí cap 
donar preocupacions a un 
home que acava de treballar i 
ha anat al gimnás, i que ha 
hagut d'aguantar 1'estrés del 
tráfic i que per tu s'ha posat 
una colonia que l 'ha fet mes 
home encara del que era abans 
i ja no punxa la barba...? La 
teva feina és crear un sopar 
en 10 minuts, rentar els plats 
en 5, i seure al sofá i deixar 
que corri la música entre les 
teves carnes mirant el video 
de la lluna de mel en un tele
visor quadrat sense reflexes. 
Bé perqué ho vegis mes ciar, 
t'explicaré quina ha estat la 

meva vida en un anunci. Fes 
cas deis meus consells per
qué sóc jo qui ha aconseguit 
ser la "Mujer 10" . 
Quan vaig neixer em van 
posar uns dodotis especiáis 
que eren per nenes, perqué es 
veu que eren mes cómodes 
per amí; ja saps que les nenes 
pixem de color rosa i cap 
abaix oi?. Sí els nens pixen 
blau, pero cap endevant; es 
ciar, és diferent. 
Un día em van amagar el 
' 'Gusi- luz" a les golfes i em 
van regalar un Nenuco. Era 
mes maco ¡. Em deia' 'mama, 
te quiero" i j o ü rentava el 
culet, l i posava cremes quan 
l i sorrien granets al cul, els 
mocs i l'ensenyava a cami
nar. També em van regalar 
una nina que feie fillets, i una 
Barbi que vivia com una rei
na i tenia uns vestits monís-
sims per cada situació del dia, 
ep¡ i tenia nuvi j . I ella també 
cuidava la seva nevoda. I tam
bé jugava amb la "Famil ia 
Corazón" que sempre esta-
ven alegres, i els pares es 
feien carree del nen i de la 
nena. Vaig apendre a pintar 
guapes a les nines i a vestir
les amb elegancia fins que 
vaig comencé a jugar amb 
mí mateixa devant el mirall , i 
tenia una colonia fresca fres
ca que es deia Chispas ¡. 
També jugava amb els nois a 
vegades a la pilota quan ana-
vem al camp, pero aixó, quan 
era mes petitaperqué després 
eren uns bésties, i a mí m'a-



gradava parlar per teléfon 
amb les meves amigues i 
passar notetes al Joan. 
Qué contenta es va posar la 
meva mare quan jo vaig ser 
una dona i em va venir la 
primera regla¡. A m i , la veri-
tat, em feia una mica de fas-
tic, pero, amb la Evax fina i 
segura i el Tampax.. que de 
veritat, te ' l poses i no passa 
res, ja em vaig poder ocupar 
de fer altres coses. Vaig pas
sar totalment de jugar amb 
les nines, que era de cries, i 
em vaig comer^ar a comprar 
el Super Pop; h i havia cada 
tio¡. I a mes, sortia roba 
moníssima i uns maquillat-
ges...¡ E l pare em va com
prar el cotxe, el Ford Fiesta 
qué és mes juvenil, i me'n 
anava de festa. Pero, no be-
bia alcohol, bebía Limón Kas. 
Quin rollo per aixó, cada 
vegada que sortia de casa i 
m'havia de depilar i cada matí 
posar-me la crema de Lipo-

somas, i demostrar que estu-
diava molt i que comenava a 
treballar, perqué a mes, quan 
se'm va espatllar la Tentado
ra havia d'anar a casa de ma 
mare, pero ella, com que feia 
servir 1'Arial, que per la roba 
de qualitat és molt mes suau, 
estava bé. Després vaig acon-
seguir amb uns del crédits de 
La Caixa trobar un bon pis. 
Vaig trucar ais del Corte 
Inglés, i ells m'ho van fer tot, 
només vaig haver de preocu
par després del indispensa
ble, de tenir-la a punt; ben 
neta i amb fragancia forestal. 
El meu marit i j o ens entenem 
molt bé; ell educava el noi i l i 
ensenyava a rentar-se les 
dents i després ja a afeitar-se. 
I jo em preocupava de les 
criatures,d'aprimar i el imi
nar les restes de polució del 
meu cutis. 
A les tardes sortia amb les 
amigues de compres, et reco-
mano el Corte Inglés nena¡ 
teñen de tot¡. 

I així he arribat aquí on sóc ¡. 
L'única dona capac. de lle-
var-se peí matí, i després les 
criatures, posar Com flakes i 
Colacao a Fesmorzar, arre-
glar-me com una dona amb 
classe, portar-los a Fescola. 
Anar a treballar, perqué sóc 
una dona activa, sortir i 
comprar el millor del mercat, 
Reina;. Donar un petó de 
benvinguda al meu marit i 
agraciar-lo amb Atún Isabel. 
Mentre semblo que tinc vint 
anys. Em confonen amb la 
meva fi l ia quan anem peí ca
rrer i tot. I tinc una salut de 
ferro bebent Font-Vella i 
menjant-ho tot desnatat i 
sense calories. 
Confia em m i i viu aquesta 
vida sense preocupacions. 
Aquí es soluciona tot, ja ho 
veurásj. 



"Látigo b r a z o " , " N O " , o 
"postura defensiva", és igual 
el nom de les técniques del 
curset d'autodefensa, que de 
fet n'eren bastants, pero ja 
me n'he oblidat. Malgrat aixó 
sempre tindré un bon record 
d'aquest curset. 
U n bon dia vaig veure un 
cartel molt divertit amb l ie-
tres grans on deia: curset 
d'autodefensa. Vaig pensar, 
estaria bé participar-hi, amb 
els temps que corren no ve 
gens malament saber-se de-
fensar, sobretot nosaltres les 
dones perqué els tios aixó 
' 4 ja ho teñen superat''. 
No vaig trigar molt a pensar-
m'ho i em vaig afegir al grup. 
Després del primer dia de cur
set, va ésser una dicisió ens-
sertada, m'ho vaig passar 
d'alló mes bé i desitjava que 
arribessin els divendres per 
tornar-hi. 
Aquest curset no ha estat una 
solució mágica n i un immu-
nitat contra les agressions, 
sino mes aviat, i parlo per m i , 
un curset per pensar i apren-
dre a pensar, a observar, a 
observar coses que encare que 
durant tota la nostra vida hem 
vist cada diano las hem inter-
pretades, com alió que eren o 
simplement n i ens hem fixat. 
Si ho analitzes bé, és curios 
la quantitat d'agressions que 
circulen per l'ambient i ens 
assabentem, poc semblar pa
ranoica, pero és que son el pa 
nostre de cada dia, i tampoc 
dic que haguem d'estat sem
pre a la defensiva, no es trac-

ta de creure que tot el que está 
fora és dolent. Pero aquests 
tipus de cursus ajuden a des-
envolupar el sentit de l 'ob-
servació i de la imaginario. 
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Pot paréixer que no dic res 
del curset pero és que no soc 
entesa en la materia, només 
poc parlar del que m'ha que-
dat. A mes si us pica la curio-
sitat us hauríeu d'apuntar a 
qualsevol que tinguéssiu 
oportinutat. 
Kym,(la mestre), s'ho ha fet 
molt bé, encare que alguns 
entrebancs, errors o lapsus, 
molts simpátics, ens ha en-
senyat el que sabia, tenint en 
compte les limitacions de 
temps. 
Finalment, per acabar el meu 
" r o l l o " , poc dir que n'estic 
satisfeta, que vaig una mica 
mes segura i no solament peí 
carrer, que he fet exercici i 
que m'he divertit molt. 
Bé, si que tinc una queixa i és 
que ha durat molt poc, m'a-
gradaria demanar des d'aqui 
que es fessin mes cursets. 
EI j Poc demanar un miracle 
Per qué no es monta una es
cola? Es una bogeria? 

BEGONYA 



Estem aquí, un altre cop, en 
dades properes al 8 de Marg, 
per celebrar i compartir amb 
totes vosaltres el dia de les 
dones. 
El 8 de Marg del 1908, 128 
treballadores de la fábrica 
textil " C o t i o n " de Nova 
York es tancaren dins de la 
mateixa fábrica en vaga per 
reivindicar Fequiparació de 
la jomada laboral amb els 
seus companys -10 hores 
diáries- i el mateix salari peí 
mateix treball. Totes van 
morir cremades, perqué els 
seus patrons van manar i n 
cendiar la fábrica, encare que 
elles eren a dins. 
Encara que visquem una si
tuado de guerra, una guerra 
en la qual l'objectiu princi
pal és manten ir un ordre i n 
ternacional, a on protegir els 
interessos d 'EEUU i de FEu-
ropadesenvolupada, seguim 
en la nostra lluita cotidiana, 
com feministes, denunciant 
aquesta suposada igualtat de 
la que tant es vanen alguns. 
Una falsa igualtat de la qual 
ens intenten convencer per 
tal de perpetuar un sistema 
social basat en Fopressió de 
les dones, el patriarcat. 
No ens deixem enganyar, la 
millor manera de mantenir 
sotmés algú és negar-li el re-
coneixement d'aquesta 
opressió. I aixó ens ha passat 
a les dones al llarg de la his
toria i continua passant ara. 

Pero s'han perfeccionat els 
métodes i ens trobem que a 
l'educació, amb la perfecció 
deis medis de comunicado i 
les noves tecnologíes, ens tra-
meten uns missatges molt 
mes subliminals. A mes a 
mes, ara que caminem cap al 
desenvolupament, l 'euro-
peísme, la societat del benes-
tar, capitalista i democrátic, 
tot aixó que ens diuen, un 
únic ordre idüic i meravellós 
a on tothom té les mateixes 
oportunitats, el masclisme no 
h i és ben vist, així com el ra-
cisme o qualsevol altre dis-
crirninació. Pero ara veurem 
quina és la classe d'igualtats 
que ens donen i quins son els 
interessos amagáis. 
Els plans per la igualtat d'o-
portunitats inclouen unes 
bones lligons de "domesti-
cació" , de com havem de 
transformar-nos, per tal de 
posar-nos a Falcada d'alló 
que la societat espera de no
saltres. Llavors, només així, 
si volem teñir una posició i 
un reconeixament social ens 
hem de convertir en "super-
womens", la imatge de la 
dona executiva que al seu 
despatx té una má al teléfon i 
Faltre preparant el biberó del 
nen. Podem accedir al món 
del treball, pero sense obli -
dar, que devant de tot som! 
mares i esposes. 
Es queden curts, aquests plans 
de igualtat quan dins de la 
crisi económica actual, les 
primeres en ésser acomiada-
des son les dones. I les seves 
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JUQUE? 
mateixes estadístiques de-
mostren que el major grup 
d'afectats per Fatur som les 
dones i que el treball submer-
git, del qual es sustenta gran 
part de Feconomia, mal pa-
gat i sense contractes, ho fan 
també les dones. Pot ésser 
que poguem estudiar mecá
nica o fustería, pero quan 
anem a buscar feina la gran 
part del món laboral recone-
gut és una parcellaprivada 
deis homes. 
En el cas d'ésser una dona 
jove, els problemes per tro-
bar feina es multipliquen i si 
a mes ets d'una raga, en fí, en 
una societat com és la nostra, 
significa sobreviviré entre la 
explotado racial i la discri-
minació mascliste. 



La igualtat d'orx>rtunitats per 
les dones continúa essent, ara 
per ara, mes demagógic que 
no real. I mentres juguen a 
fer-nos creure la seva " igual 
t a t " continuara donant-se la 
discriminado, l'acuit sexual 
i tot alió que manté els pr iv i -
legis masculins. 

A la publicitat, amb tot el seu 
missatge subliminal, fa del 
nostre eos un objecte sexual, 
un eos que no ens pertany, 
que serveix de reclam per 
vendré cotxes, perfums, ... 
Es reprodueixen els models 
sexistes sense cap impedí-
ment per part de les institu-
cions. 
Des de l'educació, elllenguat-
ge, la historia, les ciéncies,... 
segueixen marcant els rols 
que segons el genere adjudi-
cat, masculí o femení, has de 
seguir. La sexualitat que ens 
donen a Fescola és poc mes 
que reproducció i la informa
do sobre el nostre eos i sobre 

el plaer, son temes que amb 
sort i si ets una mica espabi
lada podrás descobrir per tu 
mateixa. De vegades, pero, 
ens sorprenen amb campan-
yes com la de " Póntelo, pón-
selo". Es diria que de cop i 
volta el govem s'ha adonat 
del gran buit creat respecte a 
la sexualitat i els embaraeps 
no desitjats de les joves. A 
bona hora; Comencen a re
partir condons, i problema 
solucionat. Dons no, aixó no 
és tot. I tampoc ens creiem 
que el seu interés s'hagi cen-
trat en la sexualitat, mes bé el 
temor devant l'augment de 
casos de la SIDA que ha fet 
pendre mesures preventives 
semblants ales que jafuncio-
nen fa temps a la resta d'Eu-
ropa. Amb el que ens trobem 
amb una campanya de mesu
res sanitáries, pero totalment 
ineficag per cambiar la con
ciencia social respecte a la 
sexulitat en general iparticu-
larment de la sexualitat de les 
dones. I cal dir-ho tot, perqué 
sexualitat és molt mes que 
penetrado, tal i com sembla 
en aquesta campanya. Tam
bé s'obliden de parlar de les 
relacions entre lesbianes i 
segur que no és un oblit ca
sual. 

0 

La manca de centres de pla-
ning fa inoperant qualsevol 
projecte per laprevenció deis 
embaragos no desitjats. I per 
si de cas no h i hagués prou 
amb totes aqüestes mesures 
repressives, inclús la llei h i 
será en la nostre contra a 1'ho
ra de denunciar una agressió 
o d'avortar,només el 3% deis 
avortaments anuals son reco-
llits dintre deis tres casos de 
la l l e i . 
Continuaren! reivindicant el 
dret a l'avortament lliure i 
gratu'it, el dret al propi cós i el 
dret a una educado i expres-
sió totalment lliure de la 
nostra sexualitat. 

Aqüestes son algunes de les 
reivindicacions que, ja fa 
temps, portem les dones 
feministes i que no han están 
escoltades peí sistema vigent. 
Pero hará, en nom de 1' igultat 
de sexes, ens volen ficar a 
l'exércit, en resposta, diuen 
ells, a una forta demanda. 
Ens neguen la nostra sexuali
tat, el dret al nostre cós, 
manipulant i reprimint qual
sevol acció alliberadora, pero 
en nom de la igualtat ara ens 
volen donar el dret a incorpo
rar-nos a aquest exércit. Mai 
les dones hem demanat for
mar part d'aquesta institució 
masclista i opressora, i a mes 
sempre hem lluitat i lluita-
rem contra tot el que repre
senta; " L E S DONES NO 
M A R C A R E M E L PAS". 
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Els moments que visquem, a 
on la violencia i l'agressió 
imperialista és cem sobre 
rOrient Mitjá, volem con-
demnar l'ús de la forga que 
tracta de mantenir el control 
sobre el petroli. 
També volem condemnar la 
hipocresía en la utilització de 
les dones en tot aquest con-

flicte. Un ciar exemple d'ai-
xó és el conegut anunci de 
"Free Kuwait" , a on ens pre
senten a una dona no com 
subjecte directe d'una agres-
sió, sino que aquesta dona 
pateix, perqué és mare i es
posa, sempre en funció deis 
homes. Per altre banda, quan 
durant molt de temps, anys i 
anys, ens han ocultat la situa-
ció en que viuen les dones 
árabs, ara ens mostren a les 
soldades nordamericanes, 
com a dones ' ' l l iures ' ' com-
parant-les amb les' 'pobres'' 
dones árabs. Pero els paisos 

"desenvohipats" no els ín
teres sa reconéixer la seva 
implicació en la marginació 
d'aquestes dones, quan sem
pre han estat legitimant i 
creant els sistemas de poder 
que mantenen aquesta situa-
ció. A mes a mes, els interes
sos que defensen aqüestes 
suposades dones " l l i u r e s " 
nordamericanes, no son els 
nostres com a dones, sino els 
d'aquells que volen que ho 
sigui. 
I és per aixó que ens reivindi
quen! insubmisses, insubmis-
ses devant de l'actuació del 
govem del PSOE, que ser-
veix com a soldadet del gran 
soldat. 
Aquest 8 de Marg a on reivin
dicaren! i celebrarem la nos
tra lluita quotidiana també 
mostrarem el nostre rebuig 
contra aquesta guerra. 
L'EEX VIOLETA, les femi-
nistes joves de la Coordina
dora de Grups Feministes de 
Catalunya, fa cinc anys que 
vam comengar a treballar 
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sobre la nostre problemática 
especffca com a dones joves. 
Aquest 8 de Marg com cada 
any, el Moviment Feminista 
celebrem aquest dia, com a 
fruit del treball polític i so
cial que realitzem durant tot 
l'any, amb diferents actes 
públics per a totes les dones 
escollint temes d'actualitat; 
així aquest any l'acte central 
del movimemt és sobre el fe-
minisme al món árab 
i racisme a Europa. A mes 
deis diferents actes que cada 
grup del moviment realitza 
ais seus barris, localitats, 
empreses...etc 
Us convidem, també, a parti
cipar a la manifestació, que 
aquest any és de dones, que 
tindrá lloc el divendres dia 8 
de Marg a les 20 h. a pL 
Universitat. 
L'ETX VIOLETA portarem 
un seguid de conté: " E l prin-
cipet Blanconievonuclear I 
les 700 nanes insubmisses''. 
No t'ho perdis. Vine disfres-
sada d'enaneta insubmissa 
amb nosaltres. 



A fináis de Marg, els dies 21 , 
22, 23, i 24, es celebren a 
Barcelona les primeres jor-
nades europees de lesbianes. 
Aqüestes jornades han estat 
organitzats per tres Grups de 
Lesbianes de Barcelona; ( La 
comissió de Lesbianes de 
FEix Violeta, Grap de Les
bianes de Barcelona i Labe-
rint, amb la colaborado déla 
ILIS (Secretaria internacio
nal de Lesbianes) que preten 
reunir els diferents grups de 
lebianes arreu d'Europa. 
E l tema central portat pels 
grups d'Europa "Lesbianis-
me i racisme " , es desenvolu-
para en diferents debats: ra
cisme i lesbianes negres, 
racisme i lesbianes Manques, 
per acabar en un debat 
conjunt a on participin totes 

com a lesbianes independent-
ment de la seva raga. 
Altre deis temes amb interés, 
al menys per a nosaltres com 
a joves qué sóm , és precisa-
ment aquest: les lesbianes 
joves, com viv im a casa, a 
l'escola, al carrer... 
Us avancem, per aixó, que 
ens hem proposat 
fer una ponencia i participar 
activament en aquests debats. 
Altre deis temes 
a debatre a les joma-

des és l'acció i estrategia de 
la lluita de les lesbianes: es a 
dir, per a on passa el nostre 
alliberament com a lesbia
nes. 
En aqüestes jomades tenim 
la sort de poguer comptar amb 
lesbianes de l'Est que ens par
laran de la seva situado en 
aquests paíssos. 
Així, ja veieu que es presen
ten uns dies forga interes-
sants, us esperem a totes per 
debatre aquests temes. 
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Felicitáis per acabar el curs 
amb la segona millor nota de 
la classe. Aixó demostra que 
no ets un burro, o ho ets de 
forma socialment apreciada. 
Perdona la ironia, saps que 
no ets de cap manera un bu
rro, pero et mereixes una re-
ganyina, peí que, després de 
la bona noticia, em dius a la 
teva carta: " e l que em fa rabia 
és que m'ha guanyat una 
noia". Hagués estat pitjor, 
estimat Andreu, que t'agués 
guanyat un elefant, no?. 
Haver quedat sota un altre 
bípede pensant no és cap 
deshonrra. 
Els prejudicis, nen, generen 
angusties imbécils a aquells 
que els teñen. Hitler es'n va 
portar un de bo a les Olimpia
des de Berlín quan els ne-
gres, que ell considerava i n -
feriors, batien records i guan-
yaven medalles per sobre deis 
alemanys que eren el Guay 
del Paraguay de la raga aria. 
No es que vulgui comparar
te amb Hitler, pero ets tu qui 
ho fas involuntariament. Si 
penses que les dones son 
inferoor ais homes et sentirás 
realment molt malament quan 
una dona quedi en quelcom 
per sobre teu. Ciar, si una 
dona em pot, llavors jo sóc 
menys que un burro. Pero, 
quí t'ha dit que les " t i e s " 
son burres?. No tindre preju
dicis, Andreu, és bo peí fet-
ge. Per continuar creient-nos 
superiors els homes reconem 
les dones a un mun de llocs. 
Ais temps que corren et tro
varás dones a tot arreu. Tu ets 

un noi intel.ligent que no sera 
capag de negar l'evidencia, 
t'adonarás que h i han tantes 
dones mes Uestes qué tu com 
a homes. La teva vanitat 
masculina sofrirá molt. Fu-
geix de la vanitat com de la 
pest, la herooina o les can-
gons de Julio Iglesias. La 
vanitat és la mes espantosa 
font de debilitat que existeix. 

I no vu l l dir la debilitat que 
tothom tenim i que els homes 
hauríem millor en reconéixer 
de tan en tan, sino a la vulne-
rabiliatat idiota. E l vanitós té 
els peus de fang i les orelles 
de mantega. I els homes, es
timat Andreu, som fets vani-
tosos per alió del patriarcat, 
dones a la fí, el que l'educa-
ció masculina fa de nosal
tres, a no ser que recuperem 
la cordura, és uns boixos 
pagadíssims de ser máseles 
(el que, per cert, et recordó, 
no és mérit del subjecte sino 
atzar de cromosomes). 
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Haurás sentit dir que les dones 
son vanidoses. No totes i en 
tot cas, no del tot L a dona 
vanidosa tradicional ho esla
va, si de cas, de la sevá belle-
sa. Era una vanitat molt es-
petcialitzada. Pot ser aquella 
dona era vulnerable en prosa 
0 en vers deis seus encants, 
pero sois a aixo. Pero, nano, 
els ' ' t ios ' ' tendim a ser vani-
tosos respecta a qualsevol 
cosa^ Com ens creiem impor
tan ts, ja que formem part i m -
portant de la humanitat se'ns 
pot portar a l'hort dient-nos 
que som importants en qual
sevol cosa. E l másele norma-
let está exposat .a creure's 
qualsevol elogi que es fagi de 
la seva intel.ligéncia, 
forga...si se l i presenta come-
xemplarment masculí. 
E l vanitós, a diferencia de 
1'orgullos no té dignitat i sen
tit crític. I sobre tot necessita 
sempre de l'altre, del suposat 
inferior que l i riu les grácies 
1 l i canta els seus mérits. E l 
vanitós és la mestressa de la 
Blancaneus i necessita el 
mirall mágic que l i digui que 
és tot un home. La vanitat és 
una passió boba que conver-
teix l'amo depenent del es-
clau. Maniobrar amb la vani
tat ha estat sempre l'arma del 
esclau, de la dona oprimida. 
Hauria que agrair a les dones 
que s 'han negat a seguir amb 
aquest joc el haber-nos pro
porcional las máseles la opor-
tunitat, quasi sempre desa-
profitada de recuperar certa 
vanitat. En general, els ho
mes hem preferit sorpen-



dra'ns cómicament de que 
les dones manessín en certes 
coses en lloc de anar al fons 
de la qüestió. Oprimida, p r i 
vada d'una vida indapandent, 
la dona de casa ha pogut 
manar en coses d'ordre i n -
tern halagant al marit; o l 'ar-
tista ha pogut arruinar al f i -
nancer que desitjaba ser 
admirat per anar acompany at 
d'ella. No ha estat aquesta la 
situació general de les dones. 
Quan els homes s'han quei-

xat de dones mandones o 
dones fatáis, sois han estat en 
molts casos sorprenent-se es-
túpidament de que "l 'objec-
t e " dominat no ho estigués 
tant com creien o com desit-
javen. 
Perbé ipermalament, les do
nes no han controlat tant i n -
directament ais homes com 
es pensa d'avegades. 
Pero, quan ho han fet, la 
vanitat masculina ha estat la 
clau del soposat poder de la 
dona. 

Aquesta vanitat, estimat A n 
dreu, no és mes que el revers 
del prejudici masculí. No som 
vanitosos per natura, sino 
perqué ens van menjar el 
" t a r r o " dient-nos de petits 
que anavem per a homes, peí 
millor que és podia ser. La 
vanitat masculina ha estat 
sempre una debiliata idiota Pen
sa sois un moment el que s'han 
hagut de riure les dones al llarg 
del temps. 

E1X BARCELONA 

A l 'E ix de Barcelona hem 
estat treballant un acte peí 2 
de Marg, envers el racisme a 
l'Occident i el conflicte del 
Golf Pérsic. Estudiant les 
seves consequéncies: econó-
miques, polítiques, ideológi-
ques. Pero, el que hem des-
envolupat mes ha estat l ' i n -
crement deis brots del racis
me al món occidental; no no-
més a nivell social ( l a gent 
comenca a expressar mes cla-
rament un sentiment fóbic 
envers el Tercer Món, i en 
concret el món árab), sino 
també a nivell polític; les liéis 
d'extrangeria es fan mes 
dures pels inmigrants del Sud. 
Pero també parlem de la 
nostra implicado com a 
dones: quina és la nostra par

ticipado des del Moviment 
Feminista, quúi examen de 
consciéncia hem de fer amb 
les nostres actituts racistes 
adquirides al llarg de la nos
tra vida. 
L 'Eix de Barcelona ens reu-
nim a Ca la Dona, c/ Gran Via 
N 2 549 
els dissabtes^a les l l h del 
matí. 

MOLINS 

Hem estat fent un curset d'au-
todefensa a un instituí de la 
lo-
calitat. Pero amb l'esclat de 
la guerra vam decidir parti
cipar activament en les mo-
gudes estudiantils que es van 
extendre a tot l'Estat: fent 
activitats i debats dins l ' inst i -
tut per compendre millor el 
que estava passant, vam aju-
dar a que Finstitut es movil it-
zés per baixar a les manifes-
tacions d'estudiants. Ara la 
cosa está mes relaxada que 
les primeres setmanes, pero 
continuem amb activitats mes 
tranquiles, i així hem pogut 
seguir amb el nostre curset 
que el varem deixar penjat. 
Ara, també ja estem pensant 
qué fer peí 8 de Marg. 



E T X V E R N E D A 

Sóm el col.lectiu mes nou. 
Acabem de formar-nos amb 
moltes ganes de treballar. 
Hem escrit un article per 
aquesta revista envers el món 
de les revistes per a les dones 
i els seus continguts. Fent un 
repás i comparant revistes des 
de Fany 1937 fins ara. Veiem 
com el contingut d ' ambdós 
no ha variat en quasi res: ens 
ensenyen a ser dones'' feme-
nines", assumintelrold'una 
forma natural, pero situant 
les formes segons 1'época. 
Estem treballant el nostre 
espai per Facte central de 
l 'E ix violeta peí 8 de Marg. 
U n espai que vol jugar amb 
els diferents prototipus de la 
dona al llarg del temps. 
Ens reunim a l'Ateneu de la 
Vemeda els dimecres a les 7h 
de la tarda. 

EDÍ SANTS 
Les nenes maques de Sants , 
estem montant actes pels vol-
tants del 8 de Marg, en con-
cret serán els dies 26 i 28 de 
febrer i el 2 de Marg. 
E l dia 28 , farem un debat 
sobre un video de la dona a la 
guerra c ivi l espanyola. 

El dia 26 , teatre amb l'obra 
' 'Diar i de una noia boja" . 
E l dia 2 , peí matí es fará una 
demostrado d'autodefensa 
després dinarem totes juntes,i 
per la tarda projecció d'una 
peLlícula i debat. 
A Sants també peí 8 de Marg, 
estem treballant amb les do
nes deis coLlectius d'estu-
diants/es amb exposicions, 
cartells i xerrades ais insti-
tuts. 
Els actes que hem montat, es 
faran conjuntament amb les 
dones del grupHeure de Sants 
i aixó sera a cotxeres a partir 
de les 7h de la tarda. 
També direm que el taller de 
sexualitat que estavem fent 
continúala próximament. 
Ens reunim els dissabtes a les 
1 l h del matí al Centre Social 
de Sants. C/OlzineUes N s 30 

EDC SANTA K O L O M A 

Les colomines de Gramenet, 
en aquest trimestre ens estem 
montant de " G U A I S ! ! ! " a l 
Casal de Joves del Mas Fo-
nollar. 
Montarem en aquest casal el 
nostre 8 de Marg. E l proper 
dia 3 de Marg, Diumenge, 
farem una Diada Li la amb 
tots els Eixos Violetes 
de totes les localitats barce-
lonines. Esteu totes convida-
des al 
nostre atractiu Diumenge. 
Pero, t'avangem que volem 
fer un multiespai amb totes 

les activitats realitzades a 
cada localitat. Per aixó, no
saltres les nenes de Santa 
Koloma, montarem una tira 
on podrás jugar i somniar 
alhora, escoltar música, tea
tre, balls de saló, diñar i bere-
nar,... i finalment una diver
tida FESTA, A h ! me n'obli -
dava tindrem un espai-taller 
sobre Autodefensa. 
Bé, ja saps ens trobarem el 
proper Diumenge dia 3 de 
Marg a StaColoma al Casal 
de Joves Mas Fonollar, c/ Sant. 
Jeroni 1-3 (molt a prop del 
Metro) 
Ens reunim al mateix lloc els 
Dijous a les 19h. 
ADEUÜ! MOLTS PETONS 
COLOMINS. 

E I X C L O T 

A l 'Eix del Clot seguim tre
ballant el tema de sexualitat, 
i part ic ipant amb la 
coLlaboració de professores 
deis instituís del barrí. Dins 
les seves classes estem deba-
tint una sexualitat amb una 
visió diferent a la que conei
xem les joves, una sexualitat 
desculpabilitzadora per les 
dones. 
Peí 8 de Marg, preparem un 
acte peí dia 6 de Marg a les 
18h a Torrellobeta. Aquest 
acte és una demostrado d'au
todefensa per a dones joves. 
L 'Eix del Clot ens reunim a 
Torrellobeta C/ Sta Fé s/n els 
Dissabtes a les 1 l h del matí. 
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St. C o l o m a de Gramanet , 15 
de G e n e r d e l 1991. 
Corría el mes de Novembre 
quan em van dir que a S T C o -
loma, la ciutat a on vise , co-
mencava un curset d'autode-
fensa per a dones. E l primer 
qué vaig preguntar v a ser: 
" Q u é és a ixó? " i el segon: 

" Per qué? " . Van ser moltes 
altres les preguntes que e m 
vaig fer aleshores. E n uns 
segons s e ' m v a n acorrer infi-
nitat de dubtes i una enorme 
curiositat m ' e n v a i a per din-
tre, pero, alhora, vaig ado-
nar-me del meu desconeixe-
ment sobre aixo i e m v a 
semblar vergonyós i trist 
haver ignorat durant tot 
aquest temps una enorme 
tasca de companyerisme i 
Uuita d'unes dones ( ja que 
simplement eren aixó: dones) 
que havien tingut el valor 
d'enfrontar-se amb una so
cietat hostil i que havien sabut 
continuat endevant contra 
tot i tothom, amb escassos 
mitjans i renunciant (encara 
que potser, no amb rencan9a) 
a alió que s'anomena una vida 
normal, entre cometes. I , 
davant aquesta reflexió e m 
vaig sentir egoista, no sabría 
dir fins a quin punt, i vaig 
teñir un inmens desig de com
partir amb elles alguna cosa 
que, fins aleshores havia es
tat desconeguda per mí. 
E n la meva ignorancia, algu
na cosa em deia que el curset 
havia d'estar relacionat amb 
les agressions que patim les 
dones, peí fet de ser dones, i 
que es tractaria d'ensenyar 
una serie de técniques defen-
sives i la manera d'actuar da
vant situacions conflictives. 
Posteriorment vaig descobrir 
que s'intentava anar molt mes 
enllá d 'una simple lluita físi
c a : es tractava, també, d 'una 
lluita psicológica contra el 

fantasma de la por i l 'opres-
sió que suscita la societat on 

v i v i m , una societat 
masclista i patriarcal, una so
cietat , m a i mil lor dit, opres-
s o r a Pero tot aixó no ho vaig 
saber veure fins mes tard, j a 
que vaig ser una de les ulti 
mes persones a incorporar
me al curset. Vaig comencar 
a assistir quan j a portava 
quatre classes. C a d a cop que 
ho pensó ¡...Ni tan sois jo 
comprenc perqué. Pot ser no 
vaig comencar per vergonya 
o timidesa; pot ser perqué 
creia que tenia coses mes 
importants a fer, quan el ser 
és que, ara, el mes important 
per a mí ( a r a , a una setmana 
que acabin les classes) , és 

assistir al curset. A r a , mes 
que mai , desitjaria que no 
acabes perqué estic accep-
tant el fet de ser dona, ni mes 
ni menys que aixó. H o afir
mo: sóc una dona, i sóc una 
dona c o m qualsevol, que 
pateix igual que una altra i 
que sent igual que una altra. 
L a diferencia només esta en 
saber acceptar-se i jo , i cree 
que totes les meves compan-
yes, ens acceptem tal i com 
sóm, i acceptem aquest fet. 
Totes nosaltres ens reunim 
els divendres a les 7h de la 
tarde al C a s a l de Joves de St. 
Coloma per compartir dues 
hores juntes. No sóm mes de 
vuit i , cadascuna diferent, 
pero, aixó sí, totes tenim 

alguna cosa en comú, alguna 
cosa que ens uneix. D ' u n a 
manera simbólica, aixó és el 
nostre ' 'crit de guerra' ' (si és 
que 
se li pot dir així); que té. per 
a mí, una historia desconegu
da, encara que confio molt en 
el seu futur. E l nostre " c r i t de 
guerra ' ' no és res mes que un 
N O ¡. U n N O que surt del mes 
profund deis nostres cors i 
pren vida en Ies nostres veus. 
U n N O que ha pujat des de 
l'estómac amb rabia, per es-
tabellar-se contra la propia 
cara de la violencia i la injus
ticia. Aquest N O és la nostra 
fonja i representa la nostra 
lluita,una lluita sense lírruts 
ni fronteres; una lluita contra 
la inseguretat de no saber
nos fortes; una lluita contra 
les agTessions tant físiques 
com psíquiques i moráis d ' a -
quells que es creuen mes forts. 
E n definitiva una lluita con
tra la desesperado que pro-
dueix la propia impotencia. 
I . . .a algú l i he d'agrair que no 
tingui por, que confii en mí 
mateixa i en les meves possi -
bilitats, i a algú he d ' agrair-li , 
encara, que pensi en mí i en 
totes nosaltres. Grácies a to
tes, de les quals no conec la 
meitat n i sé els vostres noms. 
Grácies per donar-nos la 
vostra má, per saber que es-
teu aquí, per saber que hi ha 
algú amb qui es pot comptar. 

María de los Angeles Pé
rez 
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Quan vaig comengar a Uegir 
ciencia ficció, va ser amb un 
llibre dTssac Asimov i em 
vaig quedar enganxada. Aixó 
d ' o observar formes dife
rentes de vida, era una sorti-
da. 
Issac va ésser el primer, des
prés van ser, Ray Bradbury, 
P h i l i p K . D i c k , A r t h u r 
C.Clarck...eren fantástiques 
les seves histories, homes que 
trepitjaven molts planetes o 
es perdien en pensaments me-
tafísics. 
Pero, un dia va caure a les 
meves mans un llibre molt 
especial, " E l nombre del 
mundo, es bosque". Tracta-
va d'un planeta on vivíen uns 
éssers amb els seus costums, 
aquest planeta havia 

estat conquerit pels terrestres, 
havien esclavitzat a la pobla-
ció sense cap tipus d'escrú-
puls. 
E l tema del llibre no era la 
única diferencia que h i ha
via, a mes arnés l'havia escrit 
una dona, l 'Ursula K. Le-
guin. Era ben curios que fós 
tan diferent la forma d'es-
criure, llavors vaig comencar 
a Uegir Uibres del genere, 
escritsper dones. 
E l mes sorprenent va ésser 
descobrir que el primer Uibre 
que s'havia escrit de ciencia 
ficció, va ser escrit per una 
dona, la Mary W.Shelly, i el 
llibre en concret era " E l 
monstre de Frankeinsten". 
Si vosaltres voleu comengar 
a Uegir ciencia ficció escrita 

per dones , us recomano per 
comegar el Uibre "Desde las 
fronteras de la mente feme
nina" ed. Ultramar, tracta de 
diferents relats escrits per 
diverses escriptores i teñen 
en comú l'escriure sobre 
dones i per dones. 

^qrtLim o- U trucólo, l a « u * oof-laUwnio' A. il ^ 
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