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AVANZA NO CAMIÑO DA IGUALDADE

NIN RAÍÑAS NIN COROAS.

Galiza Nova leva xa catro anos
desenvolvendo unha campaña en
prol da dignificación da muller nas
festas de agosto. A  coroación da
raíña das festas constitúe un acto
que promove a desigualdade entre
os xéneros e redunda nos valores
tradicionalmente asumidos pola
sociedade patriarcal, non só pola
obxectualización á que son
sometidas as mozas durante este
tipo de celebracións, senón tamén
pola importancia que nestas se lles
dá aos valores que forman parte
dos alicerces da sociedade
tradicional que promovía a
desigualdade entre os dous
xéneros, relegando ás mulleres a
una clara situación de inferioridade
en todos os ámbitos fronte ao
xénero masculino.
Galiza Nova entende que a maioría
das tradicións son para respectar,
mais tamén coidamos   que non
deben ser empregadas para

encubrir e mesmo potenciar unha
serie de valores caducos e que
presuntamente se teñen por
superados. Desde Galiza Nova
consideramos que  para
avanzarmos no camiño da
igualdade é preciso superar os
vellos esquemas sociais que
divulgan os valores e principios
propios dunha sociedade
machista, comezando por eliminar
a figura da raíña das festas e
incidindo na promoción da
igualdade con campañas e
medidas reais e efectivas que teñan
como obxectivo acadar unha
igualdade real entre o xénero
feminino e o masculino na nosa
sociedade.Uns valores que priman
a submisión da muller respecto do
home e que consagran
publicamente esta desigualdade
eran o sistema de valores oficial
cando un alcalde franquista

institucionalizou esta homenaxe á

A raíña das festas ten as súas
orixes na Corte de Amor dos
Xogos Florais que en Betanzos
comezaron a celebrar as
Irmandades da Fala nas primeiras
décadas do século XX. A isto
xuntáronse logo o concurso de
Miss Betanzos e a imitación das
postas de longo dos casinos
decimonónicos. A  raíña das
festas, tal e como a coñecemos,
nace na década dos 40 vinculada
ao modelo de sociedade que o
Estado franquista pretende impór.
Sen apoio, a figura esvaeceu até
os anos 70, cando volta a aparecer
no programa festivo do San Roque
co mesmo deseño que nos anos
40. Estamos ante un costume con
orixes identificados e sen unha
tradición histórica que o xustifique
.

Ademais do respaldo ao modelo
de sociedade que o réxime
franquista desexaba, Galiza Nova
entende que as raíñas non achegan
nada ás festas. O pregón, a
función do voto, a cea de gala e
os desfiles institucionais e mais os
pasarrúas seguirían a
desenvolverse sen maior
complicación. Os cartos que o
Concello dedica aos actos
relacionados coas raíñas (amaños
florais, cea e demais) poderían ser
dedicados a mellorar as atraccións
do programa de festexos,
contribuíndo ao xiro imaxinativo
que o programa festivo demanda
logo de tantos anos.

-As razóns do non-

Que achegan as raíñas ao
programa festivo?

A orixe da raíña.

SUPERA OS VELLOS ESQUEMAS

desigualdade entre xéneros. Mais
unha sociedade que se considere
democrática non pode seguir a
render honras públicas á
discriminación de xénero baixo a
desculpa dunha tradición que non
é tal.


