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O número 0 ve a luz en xaneiro de 1983. 

Revista do movemento feminista-Galicia-Nº0.

   “Hai que ver como pasa o tempo!…, apenas doce páxinas tiña eu cando saín 
por primeira vez a rúa en xaneiro de 1983, e nin para grampas tiñan as miñas 
nais, pero ben chula que era!, ánimos e cousas que dicir non me faltaban!...” 

 Por qué esta revista? 

         Hoxe xunto co novo ano estrenamos esta revista cun obxetivo ambicioso: dar voz o Movemento Feminista de 
Galicia e a todalas mulleres que queran colaborar e utilizar estas páxinas para expoñer as súas ideas e 
proxectos.

     […]
          E nesta realidade xurde esta revista, cecais a contracorrente, pro por iso máis necesaria que nunca. Porque se 

non somos nós as que levantamos a voz para denunciar a situación da muller, ninguen o fará por nós. E menos nestas 
circunstancias.

         Cando todolos dias aparecen noticias de mulleres maltratadas e violadas, de abortos mal feitos e en malas 
condicións, e de discriminacións laborais, cando a muller é presentada como mero obxeto consumista e de reclamo 
sexual na publicidade, e cando desde as escolas continua impartindo un ensino discriminatorio, non podemos caer na 
trampa de que existen cuestión previas e máis importantes que cambiar na sociedade.

         Todo proxecto de cambeo social que se plantexe como xusto, deberá incluir, dende o principio, tamén a liberación da 
muller, porque senón, non deixará de ser un engano máis.

       […].



Portada de Ana Gloria Blanco Orviz
As súas palabras en 2009

Andaina

“Palabra polisémica. Estación de paso para min. A confianza que 
outras persoas che outorgaban para que fixeses algo por ti 
mesma e a inseguridade na propia capacidade.

Non recordo moi ben como xurdiu a idea de Andaina. Unha revista 
feminista en galego froito da eclosión de asociacións e de 
militancia da transición. Existía a necesidade de formalizar 
dalguna maneira o que estaba pasando: escribir para reflexionar 
e para que outras reflexionaran, para discutir, para convencer, 
para reunir, para dar voz, para denunciar, para crear

Andaina nº 0. Vexo a portada e sorrío[…] non a podo repudiar. A 
verdade é que ao volver mirala con detenimento reconcíliome 
con ela. Como pouco poderiamos cualificala de composición naif, 
con todos os seus erros de perspectiva e a mestura de estilos –
se se lles pode chamar así-. E ese sol, porque non recordo se 
era unha lúa ou un sol, que queima o camiño ou que o ilumina. A 
moza leva un pan e unhas rosas nos brazos, que conste, porque 
as rosas non se ven. Pan e rosas. E parece unha muller de 
principios do século XX, pero fóra de lugar. O que xa non sei é o 
significado do bicho, posibelmente un morcego. Uns monstro que 
asexa na escuridade? Inxustiza, violación, violencia? Un monstro 
que hoxe segue sendo enorme en gran parte do mundo

[…]”.

       Cando todo era posibel: Desmemoria de Andaina.   

       Andaina 51 1/2009. pax 19



Ao avanzar xuntas, sob a bela luz do día
mil escuras cociñas, mil lúgubres fábricas

aluméanse co esplendor dunha raiola de luz,
porque a xente nos escoita cantar: “pan e rosas, Pan e rosas”

Ao avanzar xuntas, loitamos tamén polos homes,
porque son fillos de mulleres, e nosoutras somos de novo as súas nais.

As nosas vidas non serán suor desde o primeiro día ate a morte.
Os corazóns pasan fame igual que os corpos: dádenos pan, máis tamén rosas.

Ao avanzar xuntas, miles de mulleres mortas
piden chorando co noso cántico a súa vella súplica do pan.

Pouca arte, beleza ou amor coñeceron os seus espíritus rendidos.
Loitamos porque queremos pan, máis tamén rosas.
Ao avanzar xuntas, traemos novos días gloriosos,
o alzamento das mulleres é o alzamento da raza,

non máis fadiga e traballo de dez mentres un repousa.
Compartamos as glorias da vida: Pan e rosas, pan e rosas. 

James Oppenheimer, poesía inspirada polas pancartas exhibidas por un grupo de mozas 
obreiras de Lawrence, Massachusetts, en 1912, durante a folga de obreiras da industria 

textil
En Sheila ROWBOTHAM(1978). Feminismo y revolución. Madrid, Debate. Pax 148-149



Velaqui retratado o noso fanzine no lado máis sombreado 
da sombra ou da poca visibilidade.

Laura GOMEZ LORENZO (2008) intervención en Sargadelos de Compostela o 16 de maio co gallo 
dos 25 anos de Andaina.

…os primeiros números de Andaina, xunto con A Saia (pioneira e de curta traxectoria) e A Festa da 
Palabra Silenciada (que xurdía tamén no ano 1983), en canto revistas feministas, figuran. Nun 
artigo de Carmen Blanco, no catálogo O lado da sombra: Sedición [son s] gráfica e iniciativas 
ignoradas, raras ou desacreditadas entre 1971 e 1989. Catálogo dunha exposición que tivo ligar 
na Fundación Luis Seoane, na Coruña en 2005. O responsable daquel proxecto, Anxo Rabuñal 
Rey comenta no limiar:
Quizais sexa ocasión de falar un pouco da contracultura. Underground significa a existencia dun 
tecido social, dunha urdime de persoas que, por canles non comerciais ou alternativas de 
distribución, poñen en circulación productos culturais non convencionai.
[…]
As revistas autoeditadas foron un medio de expresión de maneiras de pensar e actuar, un medio 
de autoafirmación persoal e de grupo, e un completo instrumento ideolóxico e organizativo que 
podemos ler como un arquivo. A revista tivo unha utilización como espazo autónomo de creazón, 
onde se axuntaba o que fose cun criterio editorial de afinidade estética ou estilo de vida. A 
difusión era tan reducida como a tiraxe, unhas ducias ou centos de exemplares. Ás veces as 
colaboracións eran anónimas. Ou asinabanse colectivamente, ou con seudónimo, ou só con 
nome de pila. Mexturábanse nun mesmo nivel poemas, relatos, opinións, debuxois ou colaxes, 
sen estratificar a lectura. No nivel gráfico, o deseño é á base de retrincos colados ou 
fotocopiados, as veces sobre papel de cor, e incorporan elementos decorativos extraidos da vida 
cotián entre cursi e punk, asegun os casos.



O nº 0 do Boletín A Saia (marzo 1982) e o nº 2 da revista A Festa da 
Palabra  (marzo 1985)



25 anos andaina. Escolma facsimilar.
 Patricia ARIAS CHACHERO (2008):Limiar 

• A nosa camiñada iniciouse aló polos comezos do ano 
1983. Tras o pretensioso título Andaina:revista do 
movemento feminista-Galicia vía a luz unha publicación 
fundamentalmente humilde e voluntariosa. Saía á rúa 
con apenas seis páxinas [son seis follas-12 páxinas, en 
realidade], editadas de maneira artesanal e impresas en 
dúas tintas, unha delas, a predominante, a 
comprometida cor malva. Non podemos evitar que un 
sorriso encha a nosa boca ao intuirmos o orgullo que 
provocaba á saída daqueles números iniciais.



As veces orgullosa, soberbia e pretensiosa, as veces modesta e 
humilde, pelexando contra o propio sectarismo e sempre 

comprometida coa loita de liberación das mulleres

Dá fe das loitas do feminismo 
galego e das loitas das 
mulleres,

Fai saber das publicacións 
feministas do país,

Aborda temas “incómodos”
Está nos asuntos que nos 

preocupan, inquedan,atan
Remexe, furga, busca, entrevista  

e lembra… mulleres

Solicita escritos sobre 
experiencias interesantes

Entra nos debates teóricos, nos 
políticos e sociais

Promove solidariedade coas 
mulleres más desposuidas ou 
en situacións “vulnerables”.

Ofrece espazo para decir
Ousa ir a contracorrente do 

pensamento feminista 
maioritario en cuestións  como 
a prostitución, aspectos da 
violencia, publicidade…



Andaina 
1983 (Nº 0)-------Xuño 1999 (nº 24)

Visto con ollos de hoxe “primeira época”

• 27 números 
(0-24 + tres números extras menos o 
número 3 que se saltou na 
numeración).

Revista do movemento feminista-Galicia 
(nº 0-6).

Revista do movimento feminista   (nº 7-
8)

Revista do movimento feminista galego 
(nº 9-24)

• Feita por mulleres
• En galego
• Vencellada ao 

pensamento e á 
práctica feminista

• Autónoma de 
partidos, sindicatos, 
institucións, varóns



Neses anos [dezaseis] medrei de páxinas e colaboracións, e tamén 
mudei diversas veces de cara para resultar máis atractiva… Non tedes 

máis que darvos un paseo polas portadas para comprobalo…
(Panel exposición, Lugo 2007 Ana Arellano) 

Consegue consolidar un equipo e adquire capacidade 
para maiores emprendimentos.



“Tamén  a traveso das cubertas se pode seguir a evolución da traxectoria e a 
evolución da creatividade de Uqui Permui, a deseñadora da revista, continua 

desde o número 11.
Para ela supuxo, tal e como comenta, un espazo de experimentación, sen 

autocensura, fóra da rutina do deseño e sen ter que amoldarse aos gustos do 
cliente.

 Deste xeito o labor NON profesional dos sucesivos equipos de redacción e a 
desinteresada aportación das colaboradoras víronse presentados cun traballo 
SI profesional, máis co valor engadido de quen se comunica estreitamente cos 

contidos”.
Antes dela Elena Cores (nº 4-6), Encarna Siota (7-8), Maica Novoa (nº 9) e a 

xa mentada Ana Gloria Blanco (0-2)



Cambio de época
nº 24, xuño 1999 e nº 1, 2ª época, decembro 1999.

cambio de cabeceira, formato e subtítulo: 
revista galega de pensamento feminista.



Este novo formato máis grande conta con 22 
números (nº 1 - nº 22) na primavera de 1999.

En decembro de 1991 renoveime e comecei a 
contar os números desde o 1, co subtítulo de 
“revista galega de pensamento feminista”.   Foi 
daquela cando a miña cabeceira, admirada do 
guapa que quedara a revista volteou unha das 
letras…e aínda segue comigo a admiración na 
versión de agora…

(Panel exposición, Lugo 2007.Ana Arellano) 



Aquí  unhas poucas portadas: máis amables ou máis provocativas. 



Reparachedes nesta cuberta?

• 2ª época, nº 12. Verán de 1995

Paga a pena que saibades que esta 
andaina, cuio dosier é De·sexo, 
deu en escandalizar á entón 
“nova” concelleira da muller de 
Vigo, Maite Fernández do PP que 
encontrou unha estupenda 
coartada para liquidar o convenio 
que Andaina tiña subscrito coa 
anterior concelleria dirixida por 
Ana Gandón.

        Ah o sexo e o de·sexo!



Outras cubertas desta xeira



E, outra vez cambios. Formato máis manexable (21x 29.50), nova cabeceira.
Nº 22, primavera 99-nº 23 verán 1999

Que contraste estas duas xuntas, até parece que nos movimos ao conforto e 
acomodación!



A mazá mordida

   Tan suxestiva,  simbólica, 
emotiva, infantil. Invita á 
curiosidade, a descobrir 
os froitos proibidos e a 
recalar en EVA…quen 
nos abriu as portas para 
ir a todas partes e non 
exclusivamente ó ceo



As portadas dos números 32, 33 e 35 dos anos 2002 e 2003 con 
temas tan candentes como a imigración, a exclusión social ou os 

desastres da nosa dependencia do petróleo nunha sociedade de alto 
consumo e o maior beneficio empresarial.



Novos cambios. A nº 50 (en realidade a revista nº 77) 
3/2008 e a 51, primeira do 2009



Conseguir que haxa quen me regale tempo e 
dedicación para seguir saíndo,  buscar en cada 

número quen me conte cousas interesantes, 
arriscarme con opinións e temas, moitas veces a 

contracorrente das posicións maioritarias nos 
medios, nas institucións ou no propio feminismo, 

sobrevivir sen apenas publicidade nin 
subvencións... e ademais estar guapa e coidada, 

require, máis que calquera outra cousa, o 

convencemento de que o  esforzo merece a pena. 

(panel exposición Lugo 2007, Ana Arellano)



Un paseo polas cabeceiras (falta algunha de matiz) da fe da vitalidade, 
do gusto polo cambio,a experimentación



O equipo humano que a fai posible

Esto é verdadeiramente importante

Ten mudado moito. Este ten sido un factor de dinamismo e tamén de 
inestabilidades ainda que os factores de unidade e permanencia teñen sido 
máis sólidos.

 Nadie se dedica á revista de maneira profesional. É un labor voluntario e a 
dispoñibilidade varía. Conformamos un grupo que se respecta, que se 
apreza e que se quere. Non existen xerarquías, as decisións tómanse de 
modo colectivo.

Conta neste momento con seis menores de 35 que se foron incorporando nos 
últimos nove anos nun consello de redacción integrado por trece mulleres. 
Existe un bo equilibrio entre a experiencia e traxectoria das fundadoras, as 
de idade intermedia e o entusiasmo e  novos enfoques das máis novas. As 
que levamos xa tempo estamos moi ilusionadas con elas, coa súa enerxía, 
aportacións e proxectos.



Que teñen nomes, corpos, caras. Non están todas 



Con bata ou sombreiros, xa vedes o 
que nos gusta o o posado



Este traballo colectivo e plural que se 
materializou cuadrimestre a cuadrimestre 

parece acabar tendo personalidade propia. 
Ás veces sorprendenos con eivas 
inesperadas, outras resulta tamén 

sorprendentemente feita.
Medramos grazas aos acertos e aos erros 

cometidos e somos conscentes do que vale 
facer xuntas esta revista “ignorada, rara ou 

desacreditada”  



Moitas mulleres teñen escrito, debuxado, fotografado, corrixido, 
axudado. Non é sitio aquí e agora para facer unha listaxe. Andaina ten 
sido posible, tamén grazas ás súas colabouras e a súa xenerosidade 
sen esquecer as persoas subscriptoras, as lectoras e a todas as que 

unha ou vinte veces enviaron as súas escritas.
 Débeda especial de gratitude con Milagros Becerra, Felicia Estévez, 

Berta Rey Wonenburger.
Tamén con Tareixa Navaza, María Xosé Molina, Sonia Pérez, Lupe 

Vidal, Anna Amorós e como non, ás “artistas” Maika Novoa, Encarna 
Siota, Ana Gloria Blanco, Elena Cores, Montse Amigo, Nana 

Coromoto, Aurichu Pereira, Mónica Couso e desde logo Uqui Permui. 
Unhas “pérdense” nos primeiros tempos, outras ainda moi 

recentemente formaban parte do consello de redacción e outras non 
están porén sentimolas parte da revista. A todas elas GRAZAS por 

sentir esta Andaina parte da súa andaina 



Cando en xaneiro de 1983 anos saiu a rúa o número 0 de 
Andaina, ningunha de nós, nin sequera as máis optimistas 
podíamos imaxinar que a aventura durase tanto, pero aquí 

estamos celebrando este 30 aniversario.
 

Nestes todos anos, ten habido 

imponentes avances feministas:

 Na conciencia das mulleres;
En Leis que bateron na desigualdade e 

nas discriminacións,



Na ampliación das oportunidades 
profesionais e vitais para as 

mulleres; 
Na maior libertade, sinaladamente 

a libertade sexual e  
Na visibilidade dos desaxustes 

entre uns e outras.

 



Moitos “temas” seguen a ser case que 
os mesmos; a violencia contra as 

mulleres, a discriminación laboral e 
salarial, a desigualdade na 

representación en cargos públicos e 
privados, no reparto das cargas 
domésticas, o dereito a elixir a 

maternidade, a 
sexualidade…

 



A revirada brutal no aborto que 
se nos bota enriba.

(As alertas están activadas)



É por iso que seguimos con este empeño, 
aportando o noso grao de area a todas esas 

cousas que “hai que dicir”
Seguimos a ter inquedanzas, esas ganas de falar 

sen trabas nin censuras, destes “temas”, de 
buscar novas vía polas que avanzar, e de indagar 

nos camiños que andamos, sen necesidade de 
aferrarnos a posicións e criterios inamovibles, nin 

sequera á virtude deste camiñar a 
contracorrente…”



A ideoloxía dominante na sociedade que vivimos 
invita ao acomodo

Ao individualismo, ao medro 
propio e a desentenderse 
das demáis persoas e dos 
seus problemas.

A mirar sempre para a xente 
de máis arriba. 

As pequenas e modestas 
empresas colectivas, 
como esta ANDAINA, 
contribúen un chisquiño a 
mellorar a sociedade e a 
mellorarnos a nós.



Ser quen de contribuir a un pouco de 
organización, de actividade, de 

pensamento, de crítica, de intercambio 
e posta en común, de coordenación… 
mellora a sociedade na que vivimos.

Ser quen de non ficar paradas, quedas, 
conformes ou rabiando en solitario 

tamén nos mellora a nós.



Grazas a todas as persoas que 
queiran seguir posibilitando que 
esta iniciativa “ignorada, rara ou 

desacreditada” siga viva, con 
independencia e liberdade.
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